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ONSOZ
Fiiller ve fiil yapilan adim tasiyan bu tez cahsmasi, tasvirci gramer
metodu ile hazirlanmis bir arastirma ve inceleme urunudur.
Bir olusu, bir durumu veya bir kihsi, bir kip veya kisiye baglayarak
anlatan sozcuklere "fiil" denir.
Fiiller, cumleleri teskil eden kelime ti.irlerinden biridir. Ciimlelerin
temel taslan sayihrlar. Ciinku, ci.imlelerin diger unsurlar olan isimler, edatlar
vs. ciimle icinde fiillere g_§_r& yerlerini ahr ve sekillenirler.
Fiiller, mastarlan ile isimlendirilirler. Mastar fiil kok veya govdesinin
"-me, -mek, -is" eklerini alrms halidir. Bu ekler atildrgmda geriye sadece fiil
kahr. Bu fiiller artik zamana ve sahsa gore cekimlenmeye hazirdir.
Her dilde var olan ve biiyiik bir grubu olusturan fiiller, bicim bilgisinin
merkezinde yer ahr. Bircok bicim bilgisi ozellikle fiiller sayesinde ortaya cikar.
Bu tez cahsmasinda ilk once fiillerin tamrm ve ozellikleri uzerinde
durulmustur. Fiilleri tasnif ve tahlil edilerek bunlar hakkmda cesitli ornekler
verilmistir. Aynca fiilleri, anlam kansikhgina yol acmamasi icin yapi, can
bakimmdan ele ahnmistir. Daha sonra fiiller; cekimleri, kipleri, zaman ve soru
yoniinden incelenmistir. Fiilleri burada, Bildirme ve Tasarlama kipleri ana
basligi altmda toplayarak islevleri hakkmda genis bilgi ve ornekler
sunulmustur,
Bu tez cahsmasuun hazirlanmasinda emegi gecen ve bana her kosulda
destek olan saygideger hocam Doc. Dr. Esra Karabacak'a ve aileme sonsuz
tesekkiirlerimi sunanm.
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GiRiS
Bir dilin yazi ve kultiir dili olarak iki onemli temel dayanagi vardir.
Bunlardan biri o dilin biitiin soz varhgmi icinde toplayan sozliigiidiir. Bir digeri
ise grameridir. Gramer, insan kafasmdaki diisiinceyi soze ve soz butimune
doniistiiren dili, bilimsel olcutler icerisinde anlatan, o dilin anlasrlmasi ve
kullamlmasi icin gerekli yontem ve kurallan bir sistem yapisi icinde ogreten
bilim dahdir, Sozluk ve gramerler, dili kusaklar arasmda unutulmaktan
kurtaran, onlan birbirlerine baglayan baglardir. Tabi ki bunlar olusturulurken
· bunlann kendine has belirli kistaslan mevcuttur.
Fiil nedir?
Fiil Arapca feale kelimesinden fiil olarak Turkcelesmis ve Arapcadaki anlarm
failet ve hareket ifade eder.
Dil bilgisinde fiil; bir hareketi, eylemi, olusu ve buna iliskin zaman ve ozneyi
birlikte ifade edebilen kelimelerdir.
Fiilin ozellikleri;
- Fiiller ciimlelerin sonunda kullanihr,
- Fiillere zaman belirten ekler eklenebilir,
- Fillere ozne ifade eden ekler eklenebilir,
-Fiiller mastar, basit ve cekimli durumlarda kullamlabilir.
Iste busaydigirmz ve ileride de gorebilecegimiz daha bircok kistaslara
uyularak yapilan cahsmalar herri ogretim yoluyla dilimizin temel kurallannm
daha kolay ve daha bilincli olarak ogrenilmesini saglayacak hem de bilimsel
arastirmalarla dilin yapi ve isleyisinin ince noktalanna kadar aydinlanrms
olacagindan, onun gurlesip zenginlesmesine daha elverisli bir ortam hazirlarrus
olacaktir. Aynca bundan sonra yapilacak olan arastirma konulanna ilham
kaynagi saglayacaktir.
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FiiLLER
FiiLLERiN OZELLiKLERi

"

Sekil bilgisinin adlardan sonra en onemli ogesi olan fiiller, is ve hareket
bildiren en onemli sozlerdir, Fiiller, karsiladiklan hareketler ile zaman ve
mekan kapsarm icinde, soyut ve somut nesne ve kavramlarla ilgili her tiirlii
olus, kilts, kihms ve durumlan bildirirler:
al-,at-,ba~la-,bilin-,biiyil-,dinlen-,getir-,tut-,uyu-,uza-,yilrii-,ya~a-,y1k1l-,ye~ergibi,
Adlar, gramer acismdan kendi baslanna birer bagimsiz nitelik tasiyan
canh-cansiz, somut-soyut varhk ve nesneler ile kavramlan karsilayan sozler
olduklan halde fiiller bagimsiz degil, bagrmh soz turleridir. Cunku bunlar tek
baslanna kullamlamazlar. Karsiladiklan is ve hareketler ancak adlarla olan
iliskileri ile ortaya cikar.
Fiil kok ve govdeleri cesitli ekler ile genisletilerek ciimle icinde ad, sifat
ve zarf gorevi de yilklenirler.
Fiillerin cekimli sekilleri en az dort sey ifade eder. Bu dort seyi cekimli
fiil teskil eden iic unsur meydana getirir. Bu unsurlardan birincisi, fiil kok veya
govdesidir. Fiil kok veya govdesi miicerret hareket ifade eder.
Ikinci unsur, sekil ve zaman ekidir. Bu unsur fiil kok veya govdesinin
karsiladigi hareketin bazen yalmz seklini, yani ne sekilde kullams sahasma
ciktiguu, bazen de sekli ile birlikte zamamm gosterir.
Cekimli fiildeki iiciincii unsur ise sahis ekidir. Bu unsur hareketin
baglandigi sahsi, yapan veya olan sahsi ifade eder. 0 halde bir cekimli fiilde
fiil kok veya govdesi, sekil ve zaman eki, sahis eki olmak iizere en az uc unsur
vardir.
Gramer konulan ne tiirlu bir simflamadan gecirilirse gecirilsin, bunlann
hepsinde de fiilin yer aldigi gorulur. Demek ki fiil, dilin vazgecilmez bir temel
birimidir.
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FiiLLERiN SINIFLANDIRILMASI
Fiillerin cesitli ozellikleri vardir, Bu ozellikleri dolayisiyla onlan
yapilan, icerikleri, anlamlan, kihruslan ve catilan bakimmdan ayn birer
smiflandirmadan gecirmek gerekir.

1- YAPILARI BAKIMINDAN FiiLLER
Fiiller, yapi ozellikleri bakimmdan:
A) Basit fiiller
B) Turemis fiiller ve
C) Birlesik fiiller olmak uzere uc gruba aynhr.

A) BASiT FiiLLER
Basit fiiller, kendi iclerinde daha basit anlamh ogelere aynlamayan kok
fiillerdir.
1- Unlii + Unsiiz yapismda olanlar: a9-, ak-, al-, em-, er-, op-, uc-, um-,
iiz- vb.
2- Unsiiz + Unlii yapismda olanlar: de-, ye-, yu- gibi.
3- Unlii + Unsiiz + Unsiiz yapisinda olanlar: art-, ort-, 619-, iirk- gibi
4- Unsuz + Unlii + Unsuz yapisinda olanlar: bak-, bas-, bat-, buk-, cos-,
cay-, dal-,gez-, pis-, sag-, tak-, vur-, yan-, yut-, yiiz- vb.
Unsuz + Unlii + Unsiiz + Unsuz yapismda olanlar: carp-, cirp-, durt-, kalk-,
kert-, kirp-, kork-, sars-, siirc-, tart-, yirt- gibi.
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B) TUREMiS FiiLLER
Turemis fiiller, adlara ya da fiil kok ve govdelerine cesitli tiiretme ekleri
getirilerek kurulmus olan fiillerdir.
Ornek: bekle- >berk +le, bosa-r-bos + a-, korel-e-kor + el, gecik->gec +
ik vb.

C) BiRLESiK FiiLLER
Birlesik fiiller, bir ad veya ad soylu Turkce veya yabanci kokenli bir
kelime ile; etmek, edilmek, olmak, oiunmak, eylemek, kilmak, kilmmak,
yapmak, yardimci fiillerinin birlesmesinden

ya da belirli kurallar icinde bir

araya gelmis iki ayn fiilin anlamca kaynasmasmdan olusmus birlesik yapidaki
fiil tiirleridir.
Ornek: affet-, hisset-, kabul et-, yardim et-, mecbur ol-, siiregel-,
bekleyigor- vb.

2- i<;ERiKLERi BAKIMINDAN FitLLER
A. OLDS BiLDiREN FiiLLER
Olus bildiren fiiller, ciimlede yiiklemin gosterdigi isin olma niteligi
tasidrgim, olusun yapana yoneldigini belirten, dolayisiyla herhangi bir nesneye
ihtiyac gostermeyen fiillerdir. Bunlan "geyi~siz fiiller" diye adlandmyoruz.
Ornek: ak-, art-, belir-, benze-, ciirii-, diril-, eski-, kizis-, paslan-, morar, pis- vb.
Eskiden Sakarya bu koprunun altmdan akarm1s. (Sait Faik Abasiyamk)
Son yildiz vadinin ustunde bir yamp bir sonuyordu.-(Tank Bugra)
Hava iyice kararrms, caddenin biitiin elektrikleri yanm1st1. (Peyami Safa)
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B. BiR KILIS VE KILINIS BiLDiREN FiiLLER
K1h~ ve kihrns fiilleri, ciimlede yiiklemin gosterdigi isi yapina niteligi
tasrdigim, yapanm dismda bir nesneye yoneldigini, bir varhk uzerinde etkisi
bulundugunu gosteren, dolayisiyla nesne gerektiren fiillerdir. Buna da '' gecisli
fiiller'' diyoruz.
Ornek: adimla-, besle-, boya-, buda-, diisun-, giyin-, kovala-, parcala-,
pisir- vb.
Trafik yollan tikam1s, gecilecek gibi degil.
Hayat boyu karsilasilan olaylar insa:m iyiden iyiye pisiriyor.
Saclanru kendi eliyle boyam1s.

C. DURUM VE TASViR BiLDiREN FiiLLER
Bu fiiller, herhangi bir olus ve kihsi degil, yalmzca hareket halinde
olmayan bir durumu veya takilan bir tavn gosterirler, Genellikle gecissizdirler.
Az sayida gecisli olanlan da vardir.
Ornek: ahs-, bagdas-, bekle-, giicen-, inle-, sevin-, yapis-, titre-, somurt' sasir- vb.
Kahverengi ile kirrruzr birbiriyle hie bagdasmayan renklerdir.
Su uyur dusman uyumaz.

3- ANLAMLARI BAKIMINDAN FiiLLER
Fiillerin biiyiik bir kisrm tek baslanna birer anlam tasidiklan halde, bir
kismi da yalmz baslanna anlam tasirnazlar, Bunlar ancak ad veya ad soyundan
bir kelime ile birleserek anlam kazamrlar. Bu bakimdan da fiilleri:
- Esas fiiller
- Yardimci fiiller olarak ikiye aymnz.
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a) Esas fiiller: Tek baslanna birer anlama sahiptirler.
Ornek: a9-, bak-, bin-, ciz-, oyala-, patla-, gizle- vb.
b) Y ardimci fiiller: Ancak kendisinden onceki adlar ile birleserek birer anlam
kazannuslardir.
Ornek: et- ( alay et-), ol- (iyi ol-), bulun- ( evde bulun-), kil- (namaz kil-) vb.

4- KILINIS Bi<;iMLERi BAKIMINDAN FiiLLER
Gramerlerimizde genellikle kihms kavrarm yer almarms oldugundan,
simdilik Alm. Aktionsart, Ing. Manner of action terimleri ile tarnsan kihms,
Turkcenin dil varligmdaki fiil, kok ve govdelerinin, dil mantigi ve zamanla
olan baglantisi acismdan gosterdigi ozelliktir. Anlatima biraz daha acikhk
kazandirmak gerekirse; fiildeki kihriis siirecinin zaman bakimmdan birbirlerine
oranla tasidiklan aynhklardir denebilir.

5- (:ATILARI BAKIMINDAN FiiLLER
Fiiller, catilanna gore;
•

Fiil- nesne baglantisi

•

Fiil- ozne baglantisi acismdan siruflandmlabilir.
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FiiL <;ATISI

Cati: Cati, fiil kok veya govdesinin, sozluk anlammda herhangi bir degisiklige
ugramadan fiilden fiil yapan belirli bazi eklerle genisletilerek ci.imledeki ozne
ve nesne ile olan baglantisinda ugradigr durum degisikligidir.

A) FiiL- NESNE BAGLANTISI A<;ISINDAN GE<;i~Li-

csctsstz

FiiLLER
Tiirkcede kok ve govde halindeki fiiller '' gecisli fiiller'' ve '' gecissiz
fiiller'' olmak i.izere bashca iki alt gruba aynhrlar. Anlam farklanna gore az
sayida hem gecisli hem gecissiz olan fiiller de vardir.
Gecisli fiiller, anlam yapilan acisindan nesne almaya elverisli olan, nesne
alabilen fiillerdir: ac;:-, at-, bagla-, bol-, devir-, kirp-, sev-, zorla-, tam- vb.

B)

rtu,

OZNE BAGLANTISI A(:ISINDAN (:ATI EKLERi VE

i~LEVLERi
Ti.irkiye Turkcesinde fiilleri, ozne ahp almamalanna ve oznelerinin
tasidiklan ozelliklere gore;
1. Etken
2. Edilgen
3. Donuslu
4. Istes
5. Ettirgen olmak i.izere bes cati turiine ayirabiliriz,
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1. ETKEN (:ATI (YALIN (:ATI)
Yiiklem tarafmdan belirtilen isin ozne tarafmdan dogrudan dcgruya
yapildiguu gosteren eksiz, yalm catidir: ak-, bak-, bic-, duy-, kisal-, kurtul- vb.
biitiin fiiller, ozneleri ve cekimli dururnlan ile birer etken cati olustururlar.
Ornek:
- Ben (ozne) tarn bu elcilige munasip bir adarn biliyorurn, dedi. (0.
Seyfettin)
- 0 (ozne) hizh yiiriidii, ben (ozne) kactim. ( Peyarni Safa)

2. EDiLGEN (:ATI
Fiillerde gercek oznesi belli olrnayan fiillerdir. Burada ozne is
yapmazisozde ozne) ancak yapilan isten etkilenir.(-n-,-1-) ekleriyle yapilir.
Ornek:
- Radyoda halk turkiileri cahmyor. (Caluuyor; eylerni yapan belli
olmadigi icin edilgen catihdir)
- Duvar, sanya boyand1. (Boyandi; eylerni yapan belli olmadigi icin
edilgen catilidir.)

3. ME(:HUL (:ATI (OZNESiZ (:ATI)
Oznesi belli olrnayan bir cati tiiriidiir. Edilgen catida ozne aktif degildir.
Ciimle oznesizdir. Edilgen cati, gecisli fiillerden kuruldugu halde, mechul
catilar, gecissiz fiillerden yine aym sartlara bagh -(1)1-/ -(U)l ve -(I)n-/-(U)nekleri ile kurulur: aglan-, bakil-, domil-, gidil-, uyun- gelin-, korkul-, giril- vb.
Ornek:
- A camrn, kendini neden derin bir"ilzilntilye sahveriyorsun? Olenle
olilnrnez ki ...
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- Soguktan caddelerde yaya yiiriinemiyor, duraklardaki kalabahktan da
otobiislere binilemiyor.

4.

DONUSLU (:ATI
Fiillerde oznenin etkisi kendisine donerse fiil donuslu olur. Burada

fiilin bildirdigi isi yapan ve ondan etkilenen aym varhktir. (-n-,-1-,-~-) ekleriyle
yapihr.
Ornek:
- Meger aldanm1s1m.
- Kadm cocuklan icin c1rp1myor.
- Bize gelmedi diye iki taraf da ofkelenecek.
- Cocuk gelisti.

5. iSTES (:A TI
Isin birden 90k ozne tarafmdan karsihkh yapildigim bildiren fiillerdir.
Fiilin kok ya da govdesine (-~- )eki getirilerek yapihr.
Ornek:
- Ogrctmcn, ogrencilerle konusuyor.
- Giivercinler, bizi gorunce kac1stilar.
- Sanatcilar, masa basmda soylestiler.
NOT: lstes catih fiil, kimi kez isin birlikte yapildigmi, kimi kez de karsihkli
yapildigmi bildirir.
- Cocuklar, annelerine dogru kosustular. (karsilikhhk)
- Beni gorunce, saga.sola kac1stilar. (birliktelik)
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6. ETTiRGEN CATI
Ge9Wi ya da oldurgan catih eylemin kok ya da govdesine "-t-" eki
getirilerek olusturulan catiya '' ettirgen cati" denir. Baska bir deyisle,
eylemdeki gecislilik derecesinin arttinlmasma

" ettirgen cati" denir.

Ornek:
- A vazi cikugi kadar bagird1.( bagirmak, gecissiz catihdir)
- A vazi ciktig: kadar bag1rtt1. (bagirtmak, oldurgan catilidir)
- A vazi ciktigi kadar bagirttird1. (bagirtnrmak, ettirgen catihdir)

rttr. <;EKiMi
Fiiller; bir olusu, bir kihsi veya bir durumu bildiren kok ya da govde
durumundaki anlamh gramer birimleridir. Bu gramer birimleri, dilde yalm
olarak yalmzca gosterdikleri olus, kihs ve durumun adi olan mastar sekilleriyle
yer ahrlar. Fiiller, ci.imle ve soz icinde, diger kelimeler ile 90k yonlu iliskiler
kurduklan ve bu iliskiler dolayisiyla farkh kahplara girdikleri icin, dilde yalm
olarak degil cekimli olarak bulunurlar. Cekimli bir fiilde de fiil kok veya
govdesi dismda kip, zaman, sahis, sayi kavrami ve ogeleri bulunur. Simdi
cekimli fiillerdeki bu ogeler i.izerinde durahm:

FiiLDE KiP
Kip: Eylemin zaman ve kisi kavrarru veren bicimine ''kip'' denilmektedir.
Bati dillerinde Latince modus teriminden aktanlmis olan ve Turkcede
"sekil, bicim, kahp" anlamlanna gelen kip icin gramerlerimizde verilen
tammlar ve yapilan aciklamalar oldukca bulamk ve kansiktir. Bunlar bazi
noktalarda birbirleriyle uyusmakta bazi noktalarda ise birbirlerinden
aynlmaktadir, Kipi, fiilin gosterdigi hareketin nasil yapildigmi veya oldugunu
bildiren bir sekil veya tarz olarak kabul eden goriislerin yamnda, kip ile zamam
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ic ice diisiinen ve bunlan birbirinden ayirmayip zamam kip gibi kabullenen
gorusler de vardir.
Kipin zaman ile dcgrudan dogruya bir iliskisi olmadigim belirtmek
durumundayiz. Ancak, kiplerin bir grubu, girdikleri cekim kahplan icinde aym
zamanda zaman kavrarmru da tasirms olduklanndan, bu durum kip ile zamanm
ic ice girmesine ve birbirine kanstmlmasina yol acrmstir. Bu aciklamadan
sonra kipi, Turkcedeki sekil ve islev ozelliklerine bakarak soyle bir tamma
baglayabiliriz:
Kip, kok veya govde durumundaki fiilin bildirdigi hareketin, olus ve
kihsm, konusan, dinleyen veya kendisinden soz edilen acismdan bicimde, ne
tarzda yansitildigiru gosteren bir gramer kahbi, bir anlatim bicimidir. Bu kahp
icinde, bu anlatim biciminde kipin dildeki kullamhs bicimleriyle ilgili olarak
bir ruh durumunun soz varhgi da soz konusudur. Yani kip, aym zamanda bir
olus ve kihsm nasil bir ruh durumu ile ilgili oldugunu da belirtir.
Sonuc olarak diyebiliriz ki, fiiller sekil, zaman ve sahsa bagli bir
yargiya donusebilmek icin belirli anlatim kahplanna girerler. Iste bu anlatip
kahplanna "kip", bu kavrarm karsilayan eklere de "kip ekleri" diyoruz.

FiiLDE ZAMAN
Cekimli bir fiilde, bir olus ve kilisi sekle baglayan kahp dismda bir de
zaman ogesi vardir.
Fiilde zaman, fiilin gosterdigi olus ve kihsm, bast ve sonu belli olmayan
zaman cizgisinin neresinde gerceklestigini bildiren bir gramer kategorisidir.
Kipin aciklanmasi sirasinda belirtildigi uzere, girdikleri cekim kahbmda aciga
vurulmarms bir zaman ogesi tasiyan kipler disinda, fiilin zamamm gosteren
ozel ekler de vardir. Bunlar gorulen gecmis zaman, duyulan gecmis zaman,
simdiki zaman, gelecek zaman ve genis zaman ekleridir. Fiil cekimi, zaman
kavrami acismdan ''basit zamanh cekimler" ve "birlesik zamanh cekimler"
olmak uzere aynca iki grup olusturur.
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FiiLDE SORU
Cekimli bir fiili soru sekline sokmak icin fiildeki sahis eklerinden sonra
ml-/mU- soru eki getirilir. Fiilin soru sekli, bir olus ve kihsm bir salus
tarafmdan yapihp yapilmadigiru anlamak ve ogrenmek amacma dayanan ve
gramerimizde soru kategorisini olusturan ektir.

ml-/mU- soru eki, fiil kok

ve govdesini degil, fiil kok ve govdesini sahislara baglayan kipleri
ekillendirdigi icin, fiilin bir cekim sekli durumundadir. Imla bakimmdan
cekimli fiilden ayn yazihr ve kendinden sonra gelen ekle birlesir.

(:EKiMLi FiiLLER
Bu kipler; yapilmis, yapilmakta veya yapilacak olan isleri haber verme,
yargi halinde bildirme niteligi tasryan kiplerdir. Gecisli- gecissiz, olumluolumsuz kok ve govde halindeki biitun fiilleri kapsarlar. Bu kipleri kurmak
iizere getirilen ekler, hem kipin ifadesi olan sekil ve kahbi hem de zamam
iclerine ahrlar. Bu kiplerde bashca bes ayn zaman yer almistir. Bunlar:
I.

Gorulen gecmis zaman

II.

Duyulan gecmis zaman

III.

Simdiki zaman

IV.

Gelecek zaman

V.

Genis zaman

A. BiLDiRME KiPLERi
I.

GORULEN GE(:MiS ZAMAN KiPi
Eylemin

zamandir.

kok ya da govdesine

-DI/-DU

eki getirilerek

olusturulan

Gorulen gecmis zaman; eylemin, soziin soylendigi andan once

bittigini belirtir. Eylem, soziin soylendigi anda da bitmis olabilir; 90k daha
onceleri de. Onemli olan, sozu soyleyenin, eylemin yapihp bitmisligine tamk
olmasi ya da kesin olarak inanmasidir.

>
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Ornek:
- Babam, dun bir kazak aldi, (tamk olma)
- iki yil once koyumuze gittik. (yasayarak tamk olma)
- Fatih Sultan Mehmet 1453 'te istanbul 'u aldi. (inanma)

GORULEN GE<;Mi~ ZAMAN KiPiNDEKi

ZAMAN

KAYMALARI
Goriilen gecmis zaman kipi, cekimli fiillerdeki gorimiis bakmundan
konusan veya yazanm kastettigi ozel niyet ve anlama bagli olarak ciimle icinde
yer yer zaman ve islev kaymasma ugrarmstir. Bu kaymalarda fiil her ne kadar
bicim bakimindan gecmis zaman kahbmda ise de, islev bakimmdan gorulen
gecrnis zamana yakm olan veya onun dismda kalan daha farkh bir zamam
gostermektedir.
Bu kipteki bashca zaman kaymalan su noktalarda ozetlenebilir:
1- Y akm Gecmis Zaman Gosterenler:
Birdenbire, biraz once, hemen, hemencecik, simdi gibi yonlendirici
zarflann yardirm ile -Dl/-DU gorulen gecmis zaman kipi bir yakm
gecmis zaman gorunumune girebilmektedir.
Ornek:
- Mektuplar biraz once postaya verildi.
- Sen gelmeden biraz once gitti.
- Isittigim siren sesleri karsisinda hemen balkona cikip etrafa goz
gezdirdim.
2- Duyulan Gecmis Zaman Gosterenler:
Goriilen gecmis zaman kahbi icinde oldugu halde, konusan
tarafmdan goriilup tamk olunmayan ve ancak duyuma veya
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sonradan ogrenime dayanan bilgi ve olaylar, ogrenilen gecmis
zaman degerindedir.
Ornek:
- Gecen yiizyil boyunca istanbul zaman zaman biiyiik yangm felaketleri
gecirdi.
- 0 gunden sonra Atatiirk bir dil seferberligine giristi. Yurdun her
tarafmda "derleme heyetleri" ve "derleme subeleri" kurdurdu. (A.
Ercilasun)
3- Simdiki Zaman Gosterenler:
Bu gruba girenler, sekilce gecmis zaman kahbmda olsalar da, islev
bakirmndan o anda yapilagelmekte olan bir eylemi gosterirler,
Ornek:

.

- Buyurun sanli efendim, yoksul ocagnruza ugur getirdiniz. (Kemal
Tahir)
- Sonunda, ogrencinin ogretmene not vermek, memurun amire emretmek
istedigi giinlere geldik. ( M. Cmarh)
4- Genis Zaman Gosterenler:
Ornek:
Yarm sizinle birlikte onemli bir ziyarete gidecegiz, olur mu?
- Oldu, gideriz.
5- Gelecek Zaman Gosterenler:
Gorulen gecmis zaman kahbmdaki bazi fiiller de eylemin gerceklesmesi
ve cumledeki anlarrn acisindan, gelecek zamana yonelmis genis zaman
yahut da gelecek zamam gosterirler:
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Ornek:
Y ash adam, yan saka yan ciddi,
- Dedigin cikmazsa, seni vurdum bil "vururum=vuracagtrn"

Onbasi,

Komam sag ona gore dedi. (S. Cokum)

II . DUYULAN GE<;MiS ZAMAN KiPi
Kokeni bakimmdan -mls/-mtls sifat-fiilinden gelen duyulan gecmis
zaman kipi; fiilin karsiladigi olus ve kihsm icinde bulunulan zamandan daha
once gerceklestigini; ancak, konusanm bunu gormedigini, bilmedigini,
baskasmdan duyup ogrendigini veya farkmda olmadan isledigini ve sonradan
fark ettigini ya da gordugunii bildiren bir sekil ve zaman kahbidir.
Gorulen gecmis zaman ile duyulan gecmis zaman arasmdaki en onemli
fark, gerceklesen olayi gorup-gormeme, bilip-bilmeme ve duyuma dayanma
noktasmda toplanmaktadir. Duyulan gecmis zaman tumceye:
•

Belirsiz gecmis zaman anlami katabilir:

Atalanrmz, binlerce yil bu topraklarda yasarmslar,
•

Olasihk anlami katabilir:

Bu saatte yola cikrmstir,
•

Farkmda olmama anlami katabilir:

Cocuklugumda 90k yaramazrrusrm.
•

Sonradan farkma varma anlami katabilir:

Eyvah, disim curumus,
•

Kiiciimseme, ovunme anlami katabilir:

Oyle, yiiksek perdeden atip tutanlan 90k gormusuz.

LIBRARY

DUYULAN GE(:Mi~ ZAMAN KiPiNDEKi

ZAMAN

KAYMALARI
1- Gorulen Gecmis Zaman Gosterenler:
Yazarlann iislup ozellikleri dolayisiyla, siir ve diiz yazida, duyulan
gecmis zaman eki, yer yer gorulen gecmis zaman anlatimi
kazanmistir. Cunkii, bu tiirlii kullammlarda, fiilin karsiladigi eylem
baskasindan duyup ogrenmeye dayanmamakta, dogrudan dogruya
ciimlenin oznesi tarafmdan gerceklestirilmis bulunmaktadir.
Ornek: Her oyunumu oynam1s1m
Simdi yastigmda uyuyor
Dusuncelerle agir basim,
Ruhum muzigini duyuyor. (A. Muhip Diranas)
Bize derler kondu agasi poh
Oysa herkesten once gelmisiz
Para, sarfetmisiz, teorik isletmisiz
Hazinenin arsasmi parselleyip satm1s1z. (Haldun Taner)
2- Genis veya Gelecek Zaman Gosterenler:
Dilimizde seyrek rastlanan bu zaman kaymasi, ileride gerceklesmesi
muhtemel bir olus ve kihsm, gecmis zaman kahbma aktanlarak
gerceklesmis gibi bir uslupla anlatilmasmdan kaynaklanrmstir,
Burada gerceklesrnis gibi gorunen anlatim aslmda gelecege yonelmis
bir gerceklesmenin ifadesidir.
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Ornek:
Hi9 ummadigin sira en umulmaz yerden, bakrmssm ''bakarsm
anlammda'' haberin dogrusu c1k1vermis.... "cikiverir anlammda''.
(Kemal Tahir)

III. SiMDiKi ZAMAN KiPi
Eylem kok ya da govdesine "-yor" eki getirilerek olusturulan
zamandir. Soziin soylendigi an, eylemin yapilmakta oldugunu anlatir.
Simdiki zaman, salt sozun soylendigi zamam kapsamaz. Kimi kez
gecmis, kimi kez de gelecek zaman anlamim icerebilir:
Baslayacak mism? Sorusuna
"Bashyorum" yarutim veren kisi, eylemi; sozu soyledikten sonra
gerceklestirecektir,
Yitigi anyor musun? Sorusuna
"Anyorum" yarutmi veren kisi bu eylemi sozii soyledigi andan once
de yaprms, sonra da yapacaktir. Bu bakimdan; simdiki zamanda
simrh bir gecmis zaman anlammm varhgi yadsmamaz. Simdiki
zaman:
•

Soziin soylendigi zamam karsilayabilir:

"Sozunu ettigim kitabi anyorum."
•

Sozun soylendigi andan onceyi karsilayabilir:

"iki gun once kardesleri geliyor."
•

Soziin soylendigi andan sonrayi karsilayabilir:

''Y arm cahsmayi bitiriyorum.''
•

Genis zaman anlarrum karsilayabilir:

''Y illardir bu lokantada yiyorum.''
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•

Olasihk anlarrnru verebilir:

"Okula gelmedigine gore odevini yapiyor."

Iv. GELECEK ZAMAN xu-r
-AcAk ekiyle karsilanan gelecek zaman kipi, heniiz gerceklesmemis
bulunan; ancak, fiilin gosterdigi olus ve kihsin gelecekteki bir zaman
kesiminde mutlaka gerceklesecegini bildiren bir kiptir. Yapilacak is niyet
halinde olsa bile, gerceklesmesinde kesinlik bulundugu icin bu ekle kurulan
gelecek zaman kipinde bir kesinlik vardir. Bu gorev ekin asli gorevidir,
Kapsami 90k genis olan gelecek zaman kavrammm fiildeki smmm
cizmek icin, cumle icinde, aynca bu gun, yann, aksama, geceleyin, daha sonra,
iki hafta once, uc yil sonra, bes giine kadar, oniimiizdeki giinlerde, sonsuza dek
gibi yonlendirici birtakim zaman zarflan da kullamhr.
- AcAk eki yapisi bakimmdan sifat-fiil kokenlidir, Eski Anadolu
Turkcesinin sonlanna dcgru ortaya cikan bu ek once sifat-fiil olarak
kullarulrms, daha sonraki donemde sahis ekleri ile genisletilerek gelecek zaman
kipini olusturmustur.
Ornek:
- Sen her gece davetten davete gezersen ne vakit s,ahsacaksm? (Resat
Nuri)
- Roman uzerine 90k seyler yazildi, daha da yaz1lacak. (Suut Kemal
Yetkin)
- Karar verdim. Ya bir ise girecegim yahut disanya gidecegim okumak
icin. Belki siyaset tahsil ederim. Eger kahrsam bir biiroya tercuman
olarak girecegim, (S. Cokum)
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GELECEK ZAMAN KiPiNDEKi ZAMAN KAYMALARI
1- Goriilen veya Duyulan Gecmis Zaman Gosterenler:
Bu tiirlu anlatimlarda anlatilanlar gecmis zamanla ilgilidir. Ancak, yazar
anlatimi tekdiizelikten kurtarmak icin gelecek zaman kipini yeglemistir,
Ornek:
Aradan 16 yil gectikten sonra, gene sairin de hocasi olacagi Guzel
Sanatlar Akademisinde miidiirliik edecek, masasmm cami altma ''ya ol,
ya 61!" diye eski harflerle, etrafi pml pml tezhipli ve menevisli yazi
yerlestirilecek, daima "olmak" isteyecek fakat olamayacaktlr. (Necip
Fazil)
2- Genis Zaman Gosterenler:
Genis zaman kipi gecmis ile gelecek arasmdaki eek genis bir zaman
smmm kapladigi icin, genis zamamn gelecege donuk islevi -AcAk ekiyle
de karsilanabilrnektedir.
Ornek:
- Alisrmssin, simdi de buna ahsirsm. Hie kendini iizme! Boyle gezersen
ortahk seninle eglenecek, sen de katlanacaksm. (M.~. Esendal)
- Beni de diisiinmen lazim; ben de baska sekilde onun kadar bedbahtim,
Halep'ten aynlmak, yeniden sefalete diismek olacak. (Refik Halid
Karay)
3- Simdiki Zaman Gosterenler:
Metinlerde pek seyrek olarak da -AcAk ekinin simdiki zamam karsiladigi
gorulmektedir.
Ornek:
Bu sabah erken odama gelerek sana mektup yazarsam gonderebilecegini
soyledigi vakit ne kadar sevindigimi gorerek o da sasti. Hemen kaleme
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sanldim, benim guzel kardesim, sana gecen ayda basimdan gecenleri
yazacag1m. (M.~. Esendal)
4- Emir veya Istek Gosterenler:
Ornek:
Sen kendini hicbir zaman acmayacaksm. Kapip koyvermeyeceksin.
Tesirin o zaman iyi olur uzerlerinde. Agirbasli davranacaksm. Eskiyahkta
yanmdakilere tesir sarttir. (Y. Kemal)

V.GENiS ZAMAN KiPi
Admdan da anlasilacagi uzere, genis zaman kipi, gecmisten gelecege
uzanan genis bir zaman kesimindeki olus ve kihslan icine ahr. Her uc zaman
arasmda gidip gelen bir esneklige sahiptir. Ekte esas itibariyle ''her zamam''
icine alan bir siireklilik islevi vardir. Bu islevi dolayisiyla, sik sik yapilan,
ahskanhk ya da adet haline gelen veya her zamam kapsayan ve genellik tasiyan
olus ve kihslar hep bu kiple anlatihr. Deyim yerinde ise, kipin zaman ustii bir
anlatima sahip oldugu soylenebilir. Bu ozelligi dolayisiyla "genel yargilar,
kanunlar, kurallar, hikmetler, vecizeler ve atasozleri " ifadesini hep bu kipte
bulur.
Yalm, gelecek zaman bildiren eyleme, ekeylemin belirsiz gecmis
zamanh cekimi getirilerek olusturulur. Gelecekte yapilacak eylemden haberli
olmayis anlarm verir.
Genis zaman kipi; -r, -(l)r/-(U)r ve -Ar olmak iizere sifat-fiil kokenli iki
farkh ek tiirii ile karsilarnr,
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GENiS ZAMAN KiPiNiN iSLEVLERi VE ZAMAN
KAYMALARI
1- Olus ve Kihsta Siireklilik ve Genellik lslevi Tasiyanlar:
Bu islev ekin asli islevidir.
Ornek:
- Goz artik vazifesini yapamadigi icin yanhs seyler gormeye baslar.
(Ahmet Hasim)
- Ne desen ya par; su bile ceker; camasira girer; yemek pisirir; '' goziin
ustiinde kasm var'' demez. (Ahmet Rasim)
- Gecenin gee saatlerinde, her seyin sustugu, havanm duruldugu anlarda,
bir koseye cekilip siir okurum. (Suut Kemal Y etkin)
2- Gorulen Gecmis Zaman -Gosterenler:
Bu kip; usluba akicilik kazandirmak icin daha cok gecmiste
gerceklesmis olan ve konusan tarafmdan gorulen veya bilinen olaylarm
anlatimmda kullamhr.
Ornek:
- Seni hiyanet seni, haber vermeden kacarsm ha, biz de seni iste boyle
buluruz. (Halide Edip Adivar)
- Amamn, o da geliyor! Haykmsiyla kendi bir yana yikihp
bay1hr.(Ahmet Rasim)
3- Duyulan Gecmis Zaman Gosterenler:
Bu kullamstaki genis zaman eki, gecmiste gerceklesen ancak
konusunca gorulmeyen olus ve kihslan ifade eder,
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Ornek:
- Ismail Hakki Efendi kendisi de Elmas Mehmet Pasa zamanmda orduya
iltihak eder, hatta bir muharebede yaralamr.(Ahmet Hamdi Tanpmar)
- Oguz Kagan savaslarda kazandigi ganimetleri nasil ulkesine
tasiyacagrm dusiinurken, ordusunda bulunan akilh bir er arabayi icat
· eder, canh ganimetleri de arabanm oniine kosar. (H. Temmuz- E.
Yaman)
4- Simdiki Zaman Gosterenler:
Simdiki zamanda gecen olaylan anlatmak icin kullamlan genis zaman
kipinde, -(I)yor ve -mAktA simdiki zaman eklerindeki gibi bir kesinlik
ve siirerlik durulugu yoktur.
Ornek:
- "Remzi, aslamm sunu bilmeni isterim" diye degistirdi giris sozunu,
yine begenmedi.Ibl. Sepetcioglu)
- Vakfm kuruculanm boyle biiyiik bir memleket hizmetine girdikleri icin
simdiden tebrik ederken, yazurnzi biiyiik sair Y ahya Kemal ile
bitirmek isteriz. (B. Akyavas)
5- Gelecek Zaman Gosterenler:
Gelecek zamana yonelmis olan genis zaman kipi, yakm gelecekte
geryekle~mesi niyet ve istek halinde olan; ancak, gerceklesmesinde bir
kesinlik bulunmayan durumlarda kullamhr. Dolayisiyla, bu anlatim
kahbinda istek, ihtimal, tahmin, vaat gibi islevler de yer ahr.
Ornek:
- Biraz para toplayip gonderelim. Alm benden yirmi kurus! Gelecek hafta
yine diisiiniiriiz. (Ahmet Rasim)
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- Doktor, konusmalanmizm

sana yardirm dokunur bir gun korkulanm .

unutursun, diyor.(Cengiz Dager)
- Okuyun eski dergileri! Buna benzer daha neler bulamazsmiz! Okuyun,
hem eglenir hem dtistintirstintiz. (Suut Kemal Y etkin)
6- Emir Kipi Y erini Tutanlar:
Genis zaman kahbmdaki fiiller icinde emir kipi yerini tutanlar da
vardir.
Ornek:
Once sendeki kitaplan getirir sonra da istediklerini ahp gottirtirstin!
Bu paketi arkadasim Nihal' e teslim edersin!
Gelecek misafirleri Baskan Beyin odasma ahrsm1z ... (A. Gunduz)

B. TASARLAMA KiPLERi
Gramerlerimizde ve fiil konusunu isleyen makalelerde dinlemeli kip,
isteme kipleri, dilek kipleri, uyan kipleri gibi farkh terimlerle karsilanan
tasarlama kipleri, fiilin olumlu veya olumsuz yondeki gerceklesmesini;
tasarlanan istek, emir, sart ve gereklilik kavramlan icinde veren kiplerdir. Bu
tamrm biraz daha acmak gerekirse; denilebilir ki, tasarlama kiplerinde,
bildirme kiplerindeki gibi bildirme, haber verme biciminde bir olus ve kilts
yoktur. Bu kipler, daha gerceklesmemis olan, ancak gerceklesmesi istek, emir,
sart ve gereklilik sekillerinde tasarlanan kiplerdir.
Tasarlama kipleri, sekil gosteren belirli ekler ile kurulur. Bu ekler,
haber kiplerinde oldugu gibi acik ve belirli zaman kavrarrn da tasimazlar.
Ancak, zaman ogesinden de tumuyle yoksun degillerdir. Cunku, bu kipler,
konusana ait bir egilirni, bir istegi, bir emri ya da bir gerekliligi dile getirdikleri
icin, gerceklesme sartlan bakimmdan dolayh da olsa yine belirsiz bir gelecek
veya simdiki zamam icerirler. Tasarlama kiplerini birlestiren ortak ozellik,
aralanndaki islev aynhklanna ragmen, hepsinin de sonuc olarak tasarlanrms bir
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dilege yonelmis oimalandrr, Bu kiplerin zamanlara gore degil, i§levlerine gore
adlandmlmalannm nedeni de boyle acik bir zaman gosterme ozelligi
tasrmamalanndandir.
Tasarlama kiplerinde zaman kavramim belirtmek icin genellikle
zarflara basvurulur. Bazen bu durum, metnin baglarm icinde baska sozlerle de
ayarlanabilir.
Bu genel aciklamalardan sonra, simdi kipleri teker teker ele ahp
inceleyebiliriz:

1. iSTEK KiPi
Bu kip, fiile, istek, niyet, arzu kavramlan veren bir tasarlama kipidir.
Yapilan isin istendigini veya o ise niyet edildigini gosterir. Eylem kok ya da
govdelerine' '-a,-e'' eki getirilerek yapihr.
Soru bicimi

Olumlu bicimi

Olumsuz bicimi

Y az-iyor-sam

yaz-rru-yor-sa-m

yaz-ryor-sa-m mi?

Y az-iyor-san

yaz-rm-yor-sa-n

yaz-iyor-sa-n mi?

Yaz-iyor-sa

yaz-rru-yor-sa

yaz-iyor-sa mi?

Yaz-iyor-sak

yaz-mi-yor-sa-k

yaz-iyor-sa-k mi?

Yaz-iyor-sarnz

yaz-mi-yor-sa-mz

yaz-iyor-sa-rnz rm?

Yaz-iyor-salar

yaz-mi-yor-sa-lar

yaz-iyor-sa-Iar rm?

iSTEK KiPiNiN i$LEVLERi:
Gramer sekillerinde kendini gosteren islev aynhk ve incelikleri,
genellikle zamana bagh degisme ve geli~melerle ilgili olarak dilin ortaya
'koydugu yeni ihtiyaclardan ve bu ihtiyaclan karstlayabilecek kullams
bicimlerinden kaynaklanrmstir. Bu nedenle diger kiplerde oldugu gibi istek
kipinde de ekin "istek" temel gorevi dismda yer yer "gereklilik, yeterlik,
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yetersizlik, emir, rica, tahmin, kabullenme, alkis ve kargis" a kayan ya da
genis ve gelecek zaman yerini tutan kullamhslan gorulmektedir.

iSTEK GOREVi iLE: Ekin birinci sahis teklik ve cokluk cekimleri 90k
yaygm ve genel bir kullammdadir.
Ornek:
- Hem bu haberi vereyim, hem de kirlileri toplayip gotureyim dedimdi.
(S. Cokum)
- Aman yakalanma Kerimcan goreyim seni ... (Kemal Tahir)
- Bana vaadedin bakayim beni babamdan istemeyeceksin degil mi? (A.H.
Tanpmar)

2. EMiRKiPi
Emir kipi, yapilmasi istenen isi kesinlige baglayarak emir biciminde
ifade eden bir gramer kahbidir. Bu kahpta kip ekleri ile sahis ekleri ic ice
girmistir. Fiil kok veya govdesine getirilen kip eki aym zamanda sahsi da
karsiladigmdan, kipe aynca sahis ekleri getirilemez. Dolayisryla, her sahis icin
ayn bir emir eki vardir. Yalmz u9uncil sahis cokluk cekimi, iiciincii sahis teklik
cekimindeki kip ekine, bir -lAr cokluk ekinin getirilmesiyle karsilamr.
Ornek:
- Haydi anlatay1m. Birakm ac1klayay1m. Kalkm gidelim ve begendigimiz
yere oturahm. Dur bakalim! nereye gidecek bu. (Kemal Tahir)
- K1prasmaym, soziimu kesmeyin ki is isten gecmesin. (Kemal Tahir)
- Hadi bakahm yigitlerl Savas corbasidir bu gorelim nasil yumulursunuz.
(Kemal Tahir)
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3. DiLEK-SART KiPi
Bir olus ve kihsi "sart" a veya "dilek, istek, ve niyet" e baglayan bir
tasarlarna kipidir. -Sa eki ile kurulur. "sart" bildirme gorevi ile kurulan oteki
tasarlarna kiplerinden aynlan yam, yalmz basma bir yargi tasimamasi ve ancak
ternel ciimledeki yargmm ger9ekle~rnesini sarta baglayan bir yardimci, bir
tamlayici oge niteligi tasimasidir. Bu tamlayici oge veya ciimle parcasi bir
yargi bildirmedigi icin de ternel ciirnlenin zarfi durumundadir.
Ornek:
- Gorseniz bu genci begenirsiniz. Yalmz miihendis degil, ustabasi. (M.~.
Esendal)
- "Simgerci olup stinger cikarmaya koyulsarn cocuklanrmzi yetistiririz"
dersiniz. (Halikamas Bahkcisi)
- Su kayagi daha zordur. Bir kere suyun ustiine c1kabilsern. (Orhan
Parnuk)

4. GEREKLiLiK

xn-t

Eylern kok ya da govdelerine "-rnah,-rneli" eki getirilerek olusturulur,
Bir olusun bir kihsm veya tasarlanan bir eylernin yapilmasi geregini bildiren
bir kiptir.

GEREKLiLiK KiPiNiN iSLEVLERi:
Gereklilik kipinin ana islevi, daha once de belirttigimiz gibi yapilmasi
tasarlanan bir isin gerekli oldugunu bildirmektir. Ancak, bu gereklilik emir
biciminde bir gereklilik degil, daha cok icten gelen, konusana bagh bir
gerekliligin ifadesidir. Bu kipten, gereklilik yerine getirilmedigi takdirde bir
sakmca dogacagi anlarm da cikanlabilir.
Oteki tasarlarna kipleri gibi, gereklilik kipi de dildeki ve cumledeki
kullamhs bicimlerine bagh olarak islev kaymasi yolu ile bazi farkli islevler
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kazanabilmistir. Gereklilik dismdaki diger islevleri ''tahrnin'', ''karars1zhk' ',
"~art", "hayret bildirrne" diye gosterilebilir.

Gereklilik Bildirme:
Ornek:
- Bu kitapta bahsettigim sahsiyet ve hadiselerle yetki bakimmdan
ternasrmm ne oldugunu simdiden soylemeliyim. (F. R1fk1 Atay)
- <;ah~abiliriz, bir laftir. Hemen <;ahsmahyiz. (A. Hikrnet Miiftuoglu)
- Kadma fazla vaklasmamah, diyorum ben ... Hatta onu incelemeli. (S.
Batu)

Giiclendirme islevi ile:
Ornek:
- i~ittigime gore epey diinyahgm var: kurulus serrnayesine katacak

u9 bes

kurusun olmahdu sanmm. (Tank Bugra)
- Hele bazi giinler rengi o kadar soluk, guzel gozleri o kadar siizgiindiir
ki, onu, bu haliyle gorup acnnamak icin insan pek kati yurekli
olmahd1r. (M. ~- Esendal)
- Ortaya konulacak yeni kelimeleri o dilin asil sahibi olan millet
benimserse ne ala, benimsemezse zorla ogretmeye kalkrnamahd1r.
Dogrusu budur. (B. Akyavas)

Tahmin, ihtimal islevi ile:
Bir '' Olmak'' yardimci fiili ile kurulan gereklilik kipinin, baska bir
fiilin duyulan gecmis veya simdiki zaman kipi yahut da her hangi bir ad ile
birlikte kullarulmasi, gereklilik kipine bir "tahrnin" bir "ihtimal" islevi
kazandtrmtsur.
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Ornek:
- Ha iste bakm kendime giivenimi o gun yitirmis olmahy1m. (E. Isinsu)
- Sonra hemen tezgahin uzerinde duran seye daldi; fotoroman olmali.
(Orhan Pamuk)
- Sogutlu kanlar unutulmus olmahlar adnrnzi, eh hatirlatmz. (S. Cokum)

EK-FiiL
Ad ya da ad soylu sozciikleri yiiklemlestiren; eyleme birlesik zaman
anlami katan "imek" sozcugune denir.
Ornek:
- "Arda ogrencidir. "(-dir; ogrenci adim yuklemlestirme gorevinde
kullamlrms isim-fiildir)
- "Caner, ogrencilik yillannda ba~anhym1~."(-m1~; basanh sozciigiinii
yuklemlestirme gorevinde kullamlmis ek-fiildir)
- "ileride yol, saga krvnlryormus.t'(-mus,

kivnlmak eyleminin simdiki

zamanma rivayet anlami katan ek-fiil gorevindedir)
Gramerlerimizde birbirinden farkh terimlerle adlandmlrms olan ek-fiil,
Eski Turkcedeki er- "olmak" yardimci fiilinin er->-ir->i- degisimi ile eklesmis
olan bicimidir. Bugiin bu fiili her ne kadar i-(imek) diye adlandmyoruz isek de
fiilin tek basina bir anlarm yoktur. Asil fiillerde oldugu gibi yalmz basina ibicimiyle kullamlmaz ve yapim ekleri ile genisletilemez. Dolayisiyla fiilden bir
ad ya da fiil govdesi olusturmasi mumkiin degildir. Varhgmi i-di, -imis, i-se
gibi zaman ekleriyle ortaya koyar. i-ek fiilinin dildeki gorevi, ad soylu
kelimeleri fiil durumuna getirmek ve basit zamanli kip1erden birlesik zamanli
kipler olusturmaktir.
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EK-FiiLiN KiPLERi
i-ek fiilinin oteki fiillerden yani asil fiillerden farkh olarak yalmzca
bildirme niteliginde dart kipi vardir. Bunlar genis zaman (simdiki zaman),
goriilen gecmis zaman, duyulan gecmis zaman ve sart kipleridir. Asil fiillerde
oldugu gibi bu ek-fiilde de kip ve zaman kavrarm zaman ekleri ile karsilamr.

Geni~ Zaman (~imdiki Zaman) Kipi
Bu kip, Eski Tiirkcedeki er-ur-men, er-iir-sen vb. genis zaman
cekimindeki er- yardimci fiili ile genis zaman gosteren -iir ekinin birbirleriyle
kaynasarak eriyip kaybolmasi ve cekimde sahis gosteren -men, -sen
zamirlerinin de birer ek kahntisi halinde devami ile olusmustur. Bugiin birinci
ve ikinci sahis teklik ve cokluk cekimlerinde adlan fiillestiren ekler, eski
cekimli fiillerdeki eklerin kahntisi olan zamir kokenli eklerdir.
[, fiilinin genis zamammn iiciincii sahis cekimlerinde baska bir ek
kullamhr. Bu ek de yine Eski Tiirkc;edeki tur- yardimci fiilinin genis zaman
cekiminden tur-ur> dur-ur> -Dir/-Dur degisimine ugrarms -Du/-Dur ve -DirlAr, -Dur-lAr (>-dur-ur-lar> -tur-ur-lar) ekleridir.
i- ek fiilinin kip ve sahis ekleri ile kaynasmasmdan olusmus bildirme
ekleri sunlardir:
T eklik Cekimi
l.sah. : -Im/ -Um

Cokluk Cekimi
I.sah. : -Iz/ -Uz

2.~ah. : -sln/ -sUn

2.~ah. : -slnlz/ -sUnUz

3.~ah. : -Dir/ -Dur

3.~ah. : -DirlAr/ -DUrlAr

Birinci Salus Teklik ve Cokluk Cekimleriyle:
Ornek:
- Bana kizmaym, diyordu. Ben iki yol arasmda kalrms bir insamm. (A.H.
Tanpmar)
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- Bize saldiran dusman daima topraklanrmza ve olulerimize hiicum eder.
Zira biz o topraklarla o olulerin mahsulleri ve devamlany1z. (A.
Sinasi Hisar)
- Kendimde biitiin smifla dovusebilecek olaganustu bir giic buluyorum.
Seni sevmek delilikse, evet, deliyim ben. (0. Harn;:erlioglu)

ikinci Sahis Teklik ve Cokluk <;ekimleriyle:
Ornek:
- Bu gece artik buradas1mz degil mi kardes? (A. Hamdi Tanpmar)
- Simdi serbestsiniz, evinize donebilirsiniz. (E. Ismsu)
- Dediklerinizin tiimimde hakhsm1z ... diyorum. (E. Ismsu)
- Simdi sen yalmzsm, Umid: Y almzsm ve incesin. Gururlu kugu
boynunla uzadikca uzuyorsun. (A. Ilhan)

U~iincii Sahrs Teklik ve Cokluk Cekimleriyle:
Ornek:
- Sabiha'mn iki tiirlii aglamasi vardir. Birisi cocuk aglay1s1dir; zorla ve
israrla zalim olanlann aglamasi, (A. Hamdi Tanpmar)
- Uyuyamayacaksan, uyuma. Saat yan geceyi coktan gecti, Umid: yann
artik buajindur. (Atilla ilhan)
- Bu sabah Filiz'in gozlerinde beni alaya alan bir anlam sezdim,
kuruntudur belki. Oyle de olsa ne cikar? (0. Hancerlioglu)

Goriilen Ge~mi~ Zaman Kipi
i-ek fiilinin goriilen gecmis zaman kipi, sahis ekleri ile genisletilmis -DI/
-DU gecmis zaman ekinin eklenmesi ile olusturulur. Sekil ve zaman ekinden
sonra gelen salus ekleri iyelik kokenlidir, Cekim semasi soyle gosterilebilir:
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Cokluk

Teklik
l .sah, : -i-di-m

l .sah. : -i-di-k

2.~ah. : -i-di-n

2.~ah. : -i-di-niz

3.~ah. : -i-di

3.~ah. : -i-di-ler

Birinci Salus Teklik ve Cokluk Cekimleriyle:
Omek:
- Bu gece kayikta yalmzd1m. (Halikamas Bahkcisi)
- Munakasa gecesinden sonra Nuzhet'Ie dargm gibiydik. (Peyami Safa)
- Ne oluyor sana cocuk? diye sordum, endiseliydim. (E. Ismsu)

Ikinci Salus Teklik ve Cokluk Cekimleriyle:
Ornek:
- Sen kiiciikken oyle sevimli bir cocuktun ki oksamaya doyamazdik,
- Siz buyiiklerimiz bizlere her konuda yardimci ve destekleyici idiniz.
- Aksamki toplantida cok hareketli idiniz. Dogrusu herkes enerjinize
gipta etti.

Uc;iincii Sahis Teklik ve <;okluk Cekimleriyle:
Ornek:
- Uzerine coken bu siyahhk gece degildi. Geceden fazla ve mel'un bir
seydi, Bu onun giderilmez yalmzhg1 idi. (Atilla Ilhan)
- Cocuklann hepsi giirbiiz ve giizeldi. Fakat ustleri baslan perisand1.(A.
H. Tanpmar)
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- Bir gi.in bir gece kuliibunde rastladim ona. Fitil gibi sarhostu. Bir
ayagmda pabuc yoktu.

(<:;. Altan)

Duyulan Geemis Zaman Kipi
i- fiilinin duyulan gecmis zaman kipi de i- fiiline -mls/ -ml.Is zaman ekinin
ve zamir kokenli sahis eklerinin getirilmesi ile olusturulur.

Teklik
I.sah. : i-mis-im> -mlslm/ -ml.Isl.Im
2.~ah. : i-mis-sin> -mlssln/ -mU~sUN

3.~ah. : i-rnis> -mls/ -ml.Is

Cokluk

lsah. : i-mis-iz> mlslz/ -ml.lsl.lz
2.~ah. : i-mis-siniz> -mlsslnlz/ -ml.lssl.Inllz
3.~ah. : i- mis-ler> -mlsl Ar/ -ml.Isl Ar
Goriilen gecmis zaman kipinde oldugu gibi bu kipte de ad soylu
kelimelerle zaman eki arasmda kalan i- fiili genellikle eriyip kaybolmustur:
Cahskan imisim> ( cahskanrmsim) degismesi ile, cahskanrmssm,
cahskanrrns, cahskanrmsrz, cahskannussiruz, caliskanrmsnuz, cahskan imisler,
caliskannuslar gibi.
Ornek:
- Meger ne kadar seviyormusum bu kizi, farkmda olmayarak nasil
tutkunmusum, tutkunlugumu, yanmda iken niye anlamam1s1m?
(Refik H. Karay)
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- Gumin birinde Hilmi Efendi istanbul'dan mektup aldi: s1hhatli imisler;
soyle boyle satip savurup simdilik ge9iniyorlarm1~. (R. H. Karay)
- Mezuniyet toreni parlak olmus, konsomallann gosterileri sahaneymis.
Bilhassa Mehmet Alive Vera giiniin yild1zlanym1s. (E. Isinsu)

Sart Kipi
i-ek fiiline -sA sart ekinin getirilmesi ile olusturulan sart kipinin cekimi
de yukanda gosterilen kiplerden farksizdir. Islev bakurnndan olagan bir sart
gostermektedir.
Teklik
I .sah, : i-se-m> - sA-m

yorgun isem > yorgunsam

2.~ah. : i-se-n> -sA-n

yorgun isen> yorgunsan

3.~ah. : i-se> -Sa

yorgun ise> yorgunsa

Cokluk
Lsah. : i-se-k>-sA-k

yorgun isek> yorgunsak

2.~ah. : i-se-niz> sA-nlz

yorgun iseniz> yorgunsamz

3.~ah. : i-se-k> -sA-lAr

yorgun iseler> yorgunsalar

Ornek:
- Ne vardi bana oyle bakacak? Sevgim bir sucsa, bu sucu islememezlik
edemem. (0. Hancerlioglu)
- 0 yasarms hayatim, gezmis dolasrms, simdi yikilacak yer anyor:
goziinun biri uykudaysa, otekisi oliimde. (Atilla Ilhan)
- Eger bu isin sorumlusu ben isem ben, sen isen sen, yok hepimiz isek
hepimiz, sonucuna katlanmahyiz. (Ahmet Hamdi Tanpmar)
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)LK-FiiLDE OLUMSUZLUK
Asil fiillere olumsuzluk anlami kazandumak icin kullamlan -mA- eki,
ek-fiillerde kullamlamaz. I-ek fiilinin olumsuz bicimi "degil" edati ile yapihr.
Ek-fiilin olumsuz bicimi kurulurken "degil" edati ad ve ad soylu
kelime ile i- fiili arasma girer. Salus ekleri yine i- fiilinden sonra gelir. Ad
ogesi + degil + cekimli ek-fiil kahbmdaki olumsuz tiiriin de genis
zaman(~imdiki zaman), duyulan gecmis zaman ve sart olmak iizere yine dort
kipi vardir. Bunlardan genis zamarusimdiki zaman) cekiminde i- ek-fiili
tiimiiyle, oteki kiplerin cekimlerinde ise cok defa eriyip kaybolmustur.
i-ek-fiilinin olumsuz kiplerinin cekimi sirasmda, '' degil" edati, olumlu
cekimlerde oldugu gibi gorulen gecmis zaman ve sart kiplerinde iyelik kokenli,
genis zaman ve duyulan gecmis zaman kiplerinde ise zamir kokenli sahis ekleri
ahr.

Geni~ Zaman (Simdiki Zaman) Cekiminde olumsuzluk:
Omek:
- Dun gece kanmla beraberdim; buraya da dogru Pasabahce'den
geliyorum. Tatli tatli gulumsedi, sarhos degilim, emin olun sarhos
degilim. (A.H. Tanpmar)
- Ne kadar garip .. .iki diinyam var. T1pk1 Nuran gibi, iki alemin iki askm
ortasmdayim. Demek ki bir tamhk degilim. (A. H. Tanpmar)
- Diinyanm kazanci salt capul degildir. (Kemal Tahir)

Goriilen Gecmis Zaman Cekiminde Olumsuzluk:
Ornek:
- Hayret veriyorsun bana ... Sen boyle degildin, (M. Akif Ersoy)
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- Puntolan ogrenmek kolay degildi, (Kemal Tahir)
- Beno vakit Paris'te degildim, (Peyami Safa)
s

Duyulan Ge<;mi~ Zaman Cekiminde Olumsuzluk:
Ornek:
- 0, bizim Sarlo'muzmu~ da farkmda degilmissin. (B. R. Eyuboglu)
- Onlar bizden degillermis baska bir gruptan imisler,

Sart Cekiminde Olumsuzluk:
Ornek:
- Cok giizel degilsem cirkin de sayilmam. (M. S, Esendal)
- Pek yakmdan vakif degilseniz. (Yahya Kemal)
- Hie degilse ben bu kitaplan okudum. (Y akup Kadri)

EK-FiiLDE SORU
i-ek fiilinin soru bicimi -mV-mU soru eki ile kurulur. Soru eki i- fiilinin
genis zaman, goriilen gecmis zaman ve duyulan gecmis zaman cekimlerinde ad
ile ek fiil arasma girer ve addan ayn yazihr.
Cekimde isim ogesi + soru eki + ek-fiil kalibm: olusturur:
Anne miyim? , ogrenci misin?, yakm midir? , biz miyiz?, mutlu musunuz? ,
mutlular mi? , kiiciik rniiydilk? , yalmz miydi? , uzak rmyrmsiz? , gibi.

Genis Zaman Cekimiyle:
Ornek:
- Ne samyorsun beni, dolastigm arkadaslanndan biri miyim? (A. Hamdi
Tanpmar)
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- Cakir Ayse bir gun Hamza'nm evli olmadigim bildigi halde ona: ''Evli
misin?" diye sordu. (Halikarnas Bahkcisi)
- Kendi kendime nicin diye dusundum; sevmek bu kadar korkunc mu?,
tehlikeli mi? , guli.inc mu? (0. Hancerlioglu)

Goriilen Ge~mi~ Zaman Cekimiyle:
Ornek:
- Dur hele dedi Mulazrm. Sen kimin ogluydun? (S. Cokum)
- Ben Beye birtakim seyler soylemistim, Acaba dogru muydu? (A.
Giindiiz)
- Gozlerinde Sultan Hamm'dan Ince Minare'den bir hayal yok muydu?
(A.H. Tanpmar)

Duyulan Gecmis Zaman Cekimiyle:
Ornek:
- Hoca kansi oldun sen, goz cevirirken namaz kilmanin var m1ym1s
kitapta yeri? (Kemal Tahir)
- Hele yureksiz ... Topla toparlan! Neden fermanh olmusuz, sucumuz
neymis? (Kemal Tahir)
- Nas1lm1s Bacim Beyim, Kerim Celebi? (Kemal Tahir)
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EK-FiiLDE OLUMSUZ SORU
Ek-fiilin olumsuz soru bicimi "degil" edati iizerine -ml/-mU soru
ekinin getirilmesi ile yapihr. Cekim sirasmda ad ogesi + degil + soru eki +
cekimli ek-fiil kahbma uyularak, soru eki degil edati ile ek-fiilin arasma girer.
Bu kahp, olumsuz soru biciminin genis zaman, gorulen ve duyulan gecmis
zaman kipleri icin gecerlidir, Degil miyim? , degil miydin? , degil miymis?
gibi.
Ek-fiilin sorulu olumsuz sart cekiminde ise, soru eki cekimli ek-fiilden
sonraya getirilir ve cekim kahbi ad ogesi + degil + cekimli ek-fiil + soru eki
bicimine donusiir. Degil i-se-m mi?> degilsem mi? , degilse mi? , degilsek mi?
, degilseniz mi?, degilseler mi? vb. Yalmz sarth olumsuz soru tiiru seyrek
kullamlan bir tiirdiir,

Genis Zaman Cekimiyle:
Ornek:
- Heey! Kime bakiruyorsun orda? Hikmet degil misin sen? (S. Cokum)
- Asim Bey! Siz evlenmek fikrinde degil misiniz? (M.

S.

Esendal)

- Onlar sizin yavrulanmz degiller mi? neden bu kadar hasinsiniz onlara
karsi? (F. R1fk1)

Goriilen ve Duyulan Gecmis Zaman Cekimiyle:
Ornek:
Biz Turkler, bir asrr evveline kadar, islam medeniyeti devresinde,
Arap'tan ve Acem'den baska bir hilviyette degil miydik? (Yahya Kemal
Beyath)
-

Ben sizin her zaman giiven duydugunuz bir kimse degil miydim? (M.

S.

Esendal)
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0 kiirklerin altmda Selim Dede ne gormus begenirsiniz? T1pk1 bizim
gibi insan degiller miymis?

BiRLESiK KiPLi FiiLLER
Cekimli fiiller, tasidiklan kip sayisma gore basit kipli veya basit
zamanh fiiller ve birlesik kipli veya birlesik zamanh fiiller olmak i.izere bashca
iki gruba aynhr. Basit kipli fiiller, yapilannda sekil ve zaman kavrarm tasiyan
tek kip bulunan fiillerdir. Birlesik kipli fiillerde ise, birden fazla kip eki vardir.
Bunlar genellikle iki kipten olusmustur. -09 kipten olusan katmerli birlesik
zamanh fiiller 90k seyrektir. Sonuc olarak, birlesik kipli fiiller, icinde birden
fazla kip eki bulunan fiiller olarak tammlanabilir.
Birlesik kipli fiiller, olumlu ya da olumsuz bir esas fiilin genellikle
yalmz kip eki alrms ve cekime girmemis olan bicimine, i-ek-fiilinin cekimli
sekillerinin eklenmesi ile olusur. Bu olusrna, ek-fiilin nitelik ve kullamm
ozelliklerine uygun bir gelismenin sonucudur. Y ani, i-ek-fiilinden onceki
kisim; sekil, zaman, olumluluk ve olumsuzluk ve soru kavramlan tasiyan birer
sifat-fiil yani ad durumundadir.
Basit kipli fiillerde tek bir kip eki bulundugu halde, birlesik kipli
fiillerin cekimli bicimlerinde genellikle iki(nadiren iic) kip eki bulunur. Herne
kadar gramerlerimizde yerlesmis bir terim olarak birlesik zamanh kipler terimi
kullamlmakta ise de, burada asla iki ayn zaman soz konusu degildir. Bunlardan
ilki dogrudan dcgruya cekimli fiillerdeki kisinin tutum ve davramsi ile ilgili
olan sekil ve tarz eki niteligindedir. Zaman bildirme islevi ise, yalmzca i-ekfiilinden sonra gelen ek i.izerindedir. Sonuc olarak, basit kipli fiillerde oldugu
gibi birlesik kipli fiillerde de tek bir zaman ogesi vardir. 0 da i-ek-fiilinden
sonra gelen ekle belirtilir.
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BiRLESiK KiPLi FiiLLERiN HiKA.YESi
Birlesik kipli fiillerin hikayesi, bir kip eki alrms esas fiile, i-ek-fiilinin DI/DU gecmis zaman kipi getirilerek olusturulur. Cekim sirasinda daha once
de helirttigimiz gibi i-ek fiili 90k kez kaybolur.
Hikaye kipi, bildirme ve tasarlama kiplerindeki sekil ve zaman
kavramlanna bagh olarak, gecmiste ger9ekle~mi~, halen ger9ekle~mekte olan
ve ger9ekle~mesi tasarlanan biitiin olus ve kihslann gecmiste kaldigim bildiren,
onlan hikaye eden bir birlesik kip turudur.

Goriilen Ge4rmi~ Zaman Kipinin Hikayesi:
-DI/-DU eki alarak gecmis zamanda ger9ekle~mi~ bulunan ve tarz
bildiren bir olus ve kihsm yine gecmis zamana aktanlarak anlatilmasidir. Kahp
olarak, tarz bildirme gorevindeki gorulen gecmis zaman eki ile hikaye etme
gorevindeki ikinci ve asil gecmis zaman eki bir araya gelmistir. Bu birlesik kip,
cekimde iyelik kokenli salus ekleri yer ahr.
Yalmz goriilen gecmis zaman kipinin hikayesinde, sahis eklerinin yeri
bakimmdan iki tiirlu kullamm goze carpar.
Ornek:
- Bir kadm sevmistim delikanhhgimda. Onunla yasam1st1m. (Halikamas
Bahkcrsi)

- 0 aksam uzun zaman yurttan konusmustuk. Ailelerimizi anlarms,
esirlikten sikayet edip yanm1st1k. (Cengiz Dager)
- Boyle yaa usta! Isitince ben de senin gibi "yaaa?" dediydim. (Tank
Bugra)

Duyulan Ge4rmi~ Zaman Kipinin Hikayesi:
Esas fiil + -mls kip eki + i-ek fiili + -DI hikaye eki + sahis eki
birle~mesinden olusan duyulan gecmis zaman kipinin hikayesi, her ne kadar

39

sekilce duyulan gecmis zamam gosteriyor ise de, yuklendigi gorev bakmundan
artik bu islevini yitirerek, goriilen gecmis zamanm hikayesini karsilar duruma
gelmi~tir. Bu bakimdan, duyulan gecmis zamamn hikaye cekimi, sekilce var
olan ama islevce var olmayan bir birlesik kip olarak kabul edilmelidir.
Ornek:
- Aym zamanda arkamdan, ta kafamm icinde oten iki silah patladi ve
birisi bagirdi. Ben sasirmis donmustum. (M.S. Esendal)
- Kaleme bugiin nasilsa erken ugram1st1. (0. Seyfettin)
- Eyub'u sabah, ogle ve aksam saatlerinde, kandil gunlerinde
gormustum.(Yahya Kemal)

Simdiki Zaman Kipinin Hikayesi:
Simdiki zamanm hikayesi, -Iyor ve-mAktA ekleri ile karsilanan ve
icinde bulunulan zamanda surmekte olan bir olus ve kihsi gecmise aktararak
anlatan birlesik kiptir. Ekleri: -Iyor-i-di> -Iyordu, -mAktA i-di> -mkataydi'drr.
Cekiminde ucuncu sahis cokluk cekimi bir yana, salus ekleri hikaye ekinden
sonra gelir.
Ornek:
- Etrafm sessizligi icinde kalbimin gumburtusunu duyuyordum. (Cengiz
Dagc1)
- Suyun yuziine bakm1yordun dogrudan dogruya icine camna cennetine
bak1yordun. (Halikamas Bahk91S1)
- Kadimn ici titremekteydi. (Orhan Kemal)
- Boyle giinlerde Demircan'm yardtmcisi Ermeni Toros'u ava yolladigi
da bilinmekteydi. (Kemal Tahir)
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Gelecek Zaman Kipinin Hikayesi:
-AcAk eki ile karsilanan ve ileride gerceklesecek olan bir olus ve kihsi
gecmise aktararak bildiren yani gecmiste gelecek niteligi tasiyan bir birlesik
kiptir. Eki: -AcAktI' dir.
Ornek:
- Smir neyle isaretlenir bu sazhkta? Neyi gorecektin batakhk tiitmeseydi?
(K. Tahir)
- Kara Osman derdik sana. Boyle mi bulusacaktlk Osman? (S. Cokum)
- Ogrenciler paranm kimden geldigini bilmeyeceklerdi. (E. Ismsu)

Genis Zaman Kipinin Hikayesi:
Genis zamanm hikayesi; -r, Ar, -Ir/Ur ekleri ile kurulan ve gecmisten
gelecege uzanrms genis bir zaman kesitinde gerceklesecegini bildiren bir olus
ve kilisi, gecmis zamana aktararak bildiren birlesik kiptir. -rdl, -Ardl ve -Irdl/UrdU ekleriyle kurulur.
Ornek:
- Sair olsaydim tek bir manzume yazard1m; biiyiik bir destan (A.H.
Tanpmar)
- Hatta, ilk giinler Mehmet Ali ile koyde dolasirken suna buna rastgeldik
mi, hemen sag yamrm cevirirdim. (Y akup Kadri)
- Bircok gunler, aksam altiya dogru hastanenin buyiik kapisi onundeki
meydanhk, saatlerce hususi otomobillerle dolard1. (Ahmet Hasim)

Sart Kipinin Hikayesi:
Tasarlama kipleri arasmda yer alan ve -sA eki ile karsilanan,
ger9ekle~mesi de sarta bagh olan bir olus ve kihsi, gecmise aktararak anlatan
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birlesik kiptir. Eki: -sA-y-D1'd1r. Yalmz -sA sart eki kendi basina bir yargi
bildirmedigi icin onun hikayesi de yargi bildirmez, ciimle icinde yargi bildiren
asil fiilin zarfi durumundadir.
Ornek.
- Parasi olsayd1 hemen orada bir kuli.ibe yatmp koyde kahrdi. (Halikarnas
Bahkcisi)
- istanbullu Hoca olmasayd1, Aksehir coktan aym yolu tutardi, (Tank
Bugra)
- Emel Hamm'a acabilseydim bu dusuncemi, belki suuraltim kanstirarak
bir izah yapardi. (E. Isinsu)

Istek Kipinin Hikayesi:
-Ave -Sa ekleriyle karsilanan ve gerceklesmesi "istek" biciminde
tasarlanan bir olus ve kihsm gecmis zamana aktanlarak anlatilmasidir. Ek
aynhgina gore -A-y-D1 ve -Saidi,

-sA-y-dl olmak i.izere iki tiirii vardir.

ORNEK:

- -09 dort

ay once eline iki uc bin lira gecti. Borcunu verdi. Keske

gecmeyeydi. (Ahmet Rasim)
- Ah! Ben sadrazam olsayd1m, diyenlerin de bini bir para ya ... (Ahmet
Rasim)
- Simdi mutlak pesimizdedir. Keske bunu yapmasayd1k, dedi. (Y. Kemal)

Gereklilik Kipinin Hikayesi:
Gereklilik kipinin hikayesi, -mAll eki ile karsilanan ve gerceklesmesi
"gerekli" olan bir olus ve kihsi gecmise aktararak anlatan bir birlesik kip
turudur. Daha acik bir anlatimla, gecmiste yapilmast veya olmasi gerekli bir isi
anlatir. Bu gereklilik gerceklesmis de gerceklesmemis de olabilir. Bu kip icin
yaygm olarak-mAll idi veya=-m.All-y-di eki kullamhr.
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Omek:
- Fazil gevsemisti, karsismdaki de bunu anlam1s olmahyd1. (Tank Bugra)
- Polis tramvaya yol vermeli, kozunu soforle paylasmah idi. (Haldun
Taner)
- Hayir hayir boyle yazmamahyd1. Soyle demeliydi. (S. Cokum)
- Oyle samyorum ki bu basan kendiliginden olmamahyd1. Ben
s,1rpmmahyd1m. (A.H. Muftuoglu)

BiRLESiK KiPLi FiiLLERiN RiV A YE Ti
Birlesik kipli fiillerin rivayeti bir kip eki almis esas fiile, i- fiilinin
duyulan gecmis zaman bicimi olan i-mis veya bundan kisalrms> mls ekinin
getirilmesi ile olusturulur. Rivayet kipleri; olmus, olacak veya olmasi
tasarlanan isleri duyuma ve rivayete dayanarak anlatan kiplerdir. Rivayet
kiplerinde, yalmz emir kipinin degil, gorulen gecmis zaman kipinin de rivayeti
yoktur. Ciinkii gorulen ve bilinen bir olus ve kihsm duyuma ve rivayete
dayamlarak anlatilmasi mumkiin degildir.

Duyulan Oecmis Zaman Kipinin Rivayeti:
Bu rivayet kipi, tarz bildiren duyulan gecmis zaman eki -rnis ile,
rivayet eki i-mis veya> -mis' in arka arkaya eklenmesi ile olusturulur, Ek
cekiminde iinlu uyumlanna girerek -rnls/ -ml.Is bicimlerini ahr, Rivayet
ekinden sonra sahis ekleri eklenir. Buna gore ekin cekim kahbi esas fiil +
duyulan gecmis zaman kipi + ek-fiil + rivayet eki + sahis eki bicimindedir.
Ornek:
- Selim Dede, boylesi fosforu omriinde gormemismis. (Halikamas
Bahkcisi)
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- Karalar da onu gormezlikten gelirmis, Meger siyah renkli agalar:
''Gi.ini.in birinde satihp da bu esircinin eline dusersek, bizden bu yuk
him; cikanr" diye urkrnuslermis. (S. Birsel)
- Bu son ciimleyi soylerken eliyle ceketinin yan cebine vuruyor ve
hakikaten mektup orada imis, cevap almm1s imis gibi de dudaklannda
zaferli bir tebessum dolasiyordu. (R.H. Karay)

Simdiki Zaman Kipinin Rivayeti:
Simdiki zamanm rivayeti, halen siirmekte olan bir olus ve kihsin,
duyuma veya sonradan fark etmeye dayamlarak anlatilmasidir. -Iyor-mus--tIyor-imis) eki ile karsilamr. Cekim kahbi: esas fiil + simdiki zaman kipi + i-ekfiili + rivayet eki + sahis eki bicimindedir. Cekimde i-ek fiili bir iki istisnasi
disinda, kuralh olarak eriyip kaybolmustur.
Ornek:
- Denedik, ne bashekimi bulabildik, ne kimseyi. Saghk Kurulu da on
beste bir Pazartesi giinleri toplamyormus. (Cetin Altan)
- Diisman yeniliyormus. Nasil olsa donecegiz oralara. Sen su siiri oku,
hadi. (S. Cokum)
- Elinden su icse ona yakmhk gosterse imis asil o zaman donmesinden
umudu kesmek gerekiyormus. (Haldun Taner)

Gelecek Zaman Kipinin Rivayeti:
Gelecek zaman kipinin rivayeti, tarz olarak gelecek zamanda
gerceklesecek bir olus ve kihsm duyuma dayamlarak anlanlmasidir. Cekim
kahbi esas fiil + gelecek zaman kipi + i-ek-fiili + rivayet eki + salus eki
bicimindedir. Cekim sirasmda kip eki ile rivayet eki arasmdaki i- ek-fiili bu
kipte butunuyle eriyip kaybolmustur: alacak irnis > alacakrms gibi.
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Ornek:
- Neden kiskanacakm1s1m? Bir sark odasmda su Aubusson hahsi da neci?
Bu miinasebetsizligi de mi kiskamyorum. (M. Cemal Kuntay)
- Hem neden olmayacakm1s? Bunlann da birer kalbi, birer kafasi vardi,
(Tank Bugra)
- Kendi kendine itibar biciyor, riitbe kesiyor Haer. Birkac gun
gecikecekmis! Sanki biz burada papelleri agactan topluyoruz. (Atilla
Ilhan)

Geni~ Zaman Kipinin Rivayeti:
Genis zamanm rivayeti genis bir zaman kesiminde gerceklesen olus ve
kihslan duyuma dayanarak anlatan bir birlesik kiptir. Ekleri =r-mls, -Ar-mls ve
-Ir-mls/ -Ur-rnl.Is seklindedir. Cekim kahbi esas fiil + kip eki + i-ek-fiili +
rivayet eki + sahis ekleri bicimindedir. Cekim sirasmda i- ek-fiili biitiiniiyle
eriyip kaybolmustur.
Ornek:
- ''Merdiven yikildi, cabuk pencereden atlaym diye baginr dururmus.
(Haldun Taner)
- "Her sabah bu kadar guzel midir? Neden bizim haberimiz yok da bu
giizelligi nicin her gun seyretmiyoruz?" derlermis. (A. $. Hisar)
- Harh girip cikanlar boyle olurlarrms, oliinceye kadar boyle arpaci
kumrusu gibi diisiiniirlermis. (Atilla Ilhan)

Sart Kipinin Rivayeti:
Sart kipinin hikayesi gibi, rivayeti de sarta bagh gerceklesmemis bir olus
ve kihsm duyuma dayamlarak anlatilmasidir. Cekim kahbi bundan onceki
rivayet kiplerinde oldugu gibidir. Cekim sirasmda kaybolan i-ek -fiilinin yerini
koruyucu -y- iinsuzu almistir. -sA-y-ml~ ekiyle yapihr.
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Ornek:
- Erken gelseymisim biitiin bu olanlan yakmdan gorecekmisim. Eger
resimden para kazanmak zorunda kalsaym1s1m, biisbutun baska tiirlu
davranacakrrnsrm. (K. Tahir)
- Pek zeki ve cahskan bir delikanh ama okumarms. Diizenli bir egitim
gorebilseymis, harika bir insan olurmusl
- Bu verimli topraklar onu elinde olsaym1s, simdi belki de birer cicek
bahcesine donermis.

Istek Kipinin Rivayeti:
Bu kipin rivayeti, istek biciminde tasarlanan bir olus ve kihsm, duyuma
dayamlarak anlatilmasidir. Istek kipinin hikayesinde oldugu gibi -A ve -sA
istek kiplerine imis> -mls rivayet ekinin eklenmesi ile olusturulur. Ek
aynhgma gore -A-y-ml~ ve -sA-y-ml~ olmak uzere iki tiirii vardir.
Ornek:
- Dogru ... Insan ne yapmas1 lazim geldigini bilmezse ... Allah yardimcm
olsun senin. Ne yapay1mm1s. Hicbir sey yapma, ellerini bagla otur!
(0. Kemal)
- Gonderdikleri hediyeler icin tesekkiir isteriz, ama keske zahmet
etmeseymisler.
- Konuyu niye tartismaya ve cikmaza sokmuslar sanki? Tath yiyip tath
konussalarm1s !

Gereklilik Kipinin Rivayeti:
Bu birlesik kipin rivayeti, gerceklesmesi gerekli olan bir olus ve kihsin
duyuma dayamlarak veya sonradan fark edilerek anlatilmasidir. -rrtAll-y-mls
eki ile karsilamr. Cekim kahbi, bundan onceki tasarlama kiplerinde oldugu
gibidir. Kip eki ile, rivayet eki arasmda yer alan i-ek-fiili bazen korunmus
bazen de yerini aradaki -y- koruyucu unsuzune birakmistir.
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Ornek:
- Ben bu ise yillar oncesinden baslamahym1sun.
- Istediginiz ise girebilmek icin once iyi bir uzmanlik smavi
vermeli ymissiniz !
- Acaba hazirladtklan anket cevaplan kime gondermeli imisler.

BiRLESiK KiPLi FiiLLERiN SARTI
Birlesik zamanh fiillerin sarti, kip eki alrms bir esas fiile, i-ek-fiilinin
sart kipinin getirilmesi ile olusturulur, Bu birlesik kip, kendi yapismdaki sarta
bagh bu olus ve kihsi cumledeki asil fiille iliskili kilarak asil fiilin
tamamlayicilan

gorevini yiiklenir. Dilimizde pek bol kullamlan sarta bagh

birlesik kipler, iyelik kokenli sahis ekleri ile cekime girerler. Emir, sart ve istek
kiplerinin sartli birlesik cekimi yoktur. Bildirme ve tasarlama kipleri ile
olusturdugu bashca birlesikleri su sekilde ele alabiliriz:

1- Goriilen Geemis Zaman Kipinin Sarti:
Gerceklestigi kesin olarak goriilen veya bilinen bir olus ve kihsi sarta
baglayan bir birlesik kip turiidiir. Cekim kahbi: esas fiil + gortilen gecmis
zaman kipi + i-ek-fiili + sart kipi + salus eki seklindedir-Dl

i-se> -DI-y-sA/ -

DU-y-sA ekiyle karsilamr. ic-ti-y-se-m, otur-du-y-sa-n, gortin-dii-y-se, bak-tiy-sa-k vb.
Ornek:
- Akhrnda yanhs kalmad1ysa, bu sirketin hisse senetleri Tiirklerden
baskasma satilmaz.
- Smavda yiiksek puan ald1ysam, yasadim demektir. .Istedigim fakiilteye
girebilirim.
- Ve bunu bilmedigim icin kurban verdimse ne ziyam var!
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2- Duyulan Gecmis Zaman Kipinin Sarti:
Bu birlesik kip, duyurna dayanan ve sonradan fark edilen bir olus ve
kihsm, sarta baglanrms olan bicimidir, Cekim kahbi: esas fiil + duyulan gecmis
zarnan kipi + i-ek-fiili + sart kipi + sahis eki bicimindedir.
Ornek:
- Goniil vermissem evet. Arna 90k siirmedi; bu sevincin ardmdan yeni
sorunlar, yeni endiseler gel di. Ya goniil vermernisse? (S. Cokum)
- Sacak tutusmadan evvel basilrnarn1ssa eger, (M. Akif Ersoy)
- Biz bu ise gonul koymussak, sonunu getirmek boynurnuzun borcudur.
(K. Tahir)

3- Simdiki Zaman Kipinin Sarti:
Icinde bulunulan zarnanda gerceklesmekte olan bir olus ve kihsi sarta
baglayan bir birlesik kiptir. -Iyor i-se> -Iyor-sA/ -Uyorsa-sA eki ile karsilanan
kipin olurnlu ve olurnsuz cekim kahbi oncekiler gibidir. Sart ekinden sonra
gelen sahis ekinin yeri sabittir. Aradaki i-ek-fiili 90k kez eriyip kaybolmustur,
Ornek:
- Bu Yunanhlar da azittilar camrn ... 0 tarafi tutuyorsarn, kor olayim.
(S.<;okurn)
- Eger tiirlii sikmtilara gogus gererek dag koylerine kadar
uzanabiliyorsak, bu iilke ve insan sevgisinden kaynaklamyor
dernektir.
- Orada dost dostu, kardes kardesi dusunerniyorsa, kabil mi ki analar
yavrulanm, sevdahlar sevgililerini hatirlamasml (Yakup Kadri)
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4- Gelecek Zaman Kipinin Sarti:
Gelecekte gerceklesecek olan bir olus ve kihsi sarta baglayan birlesik
kiptir. -AcAk i-se> -AcAk-sA ekiyle karsilanan bu kipin olumlu ve olumsuz
cekim kahbi da bundan oncekiler gibidir.
Ornek:
- Ben bu isi yapacaksam, daha 90k sevabi icin yapacagim. (S. Kocagoz)
- Eger asktan soz edecekse, iste o zaman Yahya Kemal'i tercih ederdi.
Vuslat siirini mesela. (S. Cokum)
- Hoca soyleyecekse, cetelerin Kuvay-i Milliye'nin, padisahm, halifenin
bununla ilgisini veya bunun yaptigi yapacagi tesiri soylemeliydi.
(Tank Bugra)

5- Genis Zaman Kipinin Sarti:
Genis bir zaman kesiminde gerceklesen olus ve kihslan sarta baglayan
birlesik kiptir.
-r-sA, -Ar-sA, -Ir-sA ekleriyle karsilanir. Cekim kahbmda oncekilerden
aynlan bir durum yoktur. Kullannrn pek bol ve yaygmdir.
Ornek:
- Defteri acip yazdiklarirm yeniden hizla okursam, belki bu duyguyu bir
daha yakalayabilirim. (Orhan Pamuk)
- Kacarken gorulursen vuracaklarm1s ... (Tank Bugra)
- Aglarsa anam aglar, baskasi yalan aglar.(O.A. Aksoy)
- Kim kazanmazsa diinyada bir ekmek parasi:
Dostunun yuz karasi; diismarunm maskarasi. (M. Akif Ersoy)
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- Hicbir memleket, aydmlannm, soylulanmn devlet adamlannm
topundan bir anda vazgecemez. Gecmeye kalkarsa kiyamet kopar.
(Kemal Tahir)

6- Gereklilik Kipinin Sarti:
Bu birlesik kip de i-ek-fiilinin sarti ile kurulur. Islev bakimindan
yapilmasi tasarlanan bir olus veya kihsm gerekliligini sart kosar ve -mAlI-y-sA
ekiyle karsilamr. Sahislara gore cekim: ac-mah-y-sam, gel-meli-y-sen, gormeli-y-se, bil-meli-y-sek, otur-mah-y-samz, tut-rnah-y-salar bicimindedir.
Ancak, bu birlesik kipin kullamrm pek seyrek oldugundan verilen cekim kahbi
da bicimseldir. Bunun yerine lazim ol-, gerek- gibi baska fiiller ile olusturulan
sekiller benimsenmistir. Soz gelisi: Bu ilacr icmeliysem once kahvalti edeyim
yerine; Bu ilaci icmem gerekiyorsa(i9mem gerekli ise, icmem lazirnsa) once
kahvalti edeyim.
Omek:
- Yann buradan aynlmah isen( ... ) yerine: Yann buradan aynlman
gerekiyorsa, valizini simdiden hazirla!
- Bu konuda onun diisimcesi de ahnmahysa( ... ) yerine:
Bu konuda onun dusiincesini de almak gerekiyorsa(almak lazimsa) gidip
yuz yuze konusmahdrr gibi anlatimlar gecerlidir.

KATMERLi BiRLESiK KiPLER
Katmerli birlesik kipler, ikiden fazla kipin belirli birlesme kurallanna
bagli olarak arka arkaya getirilmesiyle olusturulan kiplerdir. Bu kiplerin
olusturulmasmda bildirme ve bir kisim tasarlama kiplerinin hikaye ve rivayet
birlesik kipleri esas ahmr ve bunlara i-ek-fiilinin i-se sart bicimi eklenir. Bu
anlatirrn genisleterek diyebiliriz ki, kip eki almis bir esas fiile i-ek-fiilinin
hikaye + sart veya rivayet + sart sekillerinin arka arkaya getirilmesi ile
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olusturulur. Katmerli kipler, hikaye ve rivayet birlesik kiplerindeki olus ve
kihslan bir de sarta baglayan kiplerdir. Yalmz bu sart, gerceklesmesi soz
konusu olmayan ve "varsayima" dayanan bir farazi sarttir.
Katmerli kipler sart eki ile kuruldugundan, sart ve istek kiplerinin
hikaye ve rivayet bicimlerinin sarti yoktur. Bunlann dismda kalan biitun hikaye
ve rivayet kipleri sart eki ile genisletilerek katmerli kipler olusturabilir.

•!• HiKA YE BiRLESiK KiPLERiN SARTI
Bu gruba giren katmerli birlesik kiplerin cekim kahbi:
Esas fiil + kip eki + i-ek-fiili + sart eki + sahis eki bicimindedir. Cekim
sirasmda sart ekinden onceki i-ek-fiili eriyip kaybolmus ve yerini -ykoruyucu unsuziine birakrmstir.

Goriilen Gecmis Zaman Hikayesinin Sarti:
Oku-du i-di i-se-m> okudu idiysem, okudu idiysen, okudu idiyse, okudu
idiysek, okudu idiyseniz, okudu idiyseler.

Duyulan Gecmis Zaman Hikayesinin Sarti:
Oku-mus i-di i-se-m> okumus idiysem, oku-mus idiysen, okumus idiyse.

Simdiki Zaman Hikayesinin Sarti:
Oku-yor i-di i-se-m> okuyor idiysem, okuyor idiysen, okuyor idiysek.

Gelecek Zaman Hiksyesinin Sarti:
Okuy-acak i-di i-se-m> okuyacak idiysem, okuyacak idiyse vb.

Genis Zaman Hiksyesinin Sarti:
Oku-r i-di i-se-m>okur idiysem, okur idiysek, okur idiyseniz vb.
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Gereklilik Kipinin Hikayesinin Sarti:
Oku-mali i-di i-se-m> okumah idiysem, okumah idiysen, okumah idiyse
Yb.

•!• Riv A YET BiRLESiK KiPLERiN SARTI
Bu gruba giren katmerli birlesik kiplerin cekim kahbi da soyledir:
Esas fiil + kip eki + i-ek-fiili + rivayet eki + i-ek-fiili + sart eki + sahis
eki.
Goriilen gecmis zamanda rivayet soz konusu olmadigi icin bu birlesik
kipin sarti yoktur.

Duyulan Gec;mi~ Zaman Rivayetinin Sarti:
Oku-mus i-mis i-se-m> okumus imissem, okumus imissen, okumus
imisse vb.

Simdiki Zaman Rivayetinin Sarti:
Oku-yor i-mis i-se-m> okuyor imissem, okuyor imissen, okuyor imisse,
okuyor imissek, okuyor imisseniz, okuyor imisseler.

Gelecek Zaman Rivayetinin Sarti:
Oku-y-acak i-mis i-se-m> okuyacak imissem, okuyacak imissek,
okuyacak imisseniz vb.

Genis Zaman Rivayetinin Sarti:
Oku-r i-mis i-se-m> okurmussam, okurmussan, okurmussamz vb.

Gereklilik Kipi Rivayetinin Sarti:
Oku-mah imis i-se-m> okumahyrmssam, okurnahymissan,
okumalryrmssa, okumahyrmssak, okurnahyrn1~samz, okumahyrmssalar.
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SONSOZ
Fiiller ve fiil yapilan adim tasiyan bu tez cahsmasi, genis caph gramer
taramasi yonterniyle ile hazirlanmis bir arastirma ve inceleme urtinudur.
Bir olusu, bir durumu veya bir kihsi, bir kip veya kisiye baglayarak
anlatan sozciiklere "fiil" denir.
Fiiller, ci.imleleri teskil eden kelime ti.irlerinden biridir. Ci.imlelerin
temel taslan sayihrlar, Cunkii, ci.imlelerin diger unsurlar olan isimler, edatlar
vs. ciimle icinde fiillere gore yerlerini ahr ve sekillenirler,
Her dilde mevcut olan ve buyuk bir grubu olusturan fiiller, bicim
bilgisinin merkezinde yer ahr. Bircok bicim bilgisini olusturanana etken,
ozellikle fiiller sayesinde ortaya cikarlar.
Bu tez cahsmasinda ilk once fiillerin tamrm ve ozellikleri i.izerinde
durularak, fiilleri tasnif ve tahlil edilerek bunlar hakkmda cesitli ornekler
sunulmustur. Aynca fiilleri, anlam kansikligma yol acmamasi icin yapi, cati
bakirmndan ele ahnrmstir. Daha sonra fiiller; cekimleri, kipleri, zaman ve soru
yoniinden incelenmistir, Fiilleri burada, Bildirme ve Tasarlama kipleri ana
baslrgi altmda toplayarak islevleri hakkmda genis bilgi ve ornekler
sunulmustur.
Dilimizin dondugunce, giiciimuziin yettigince tum var gucumuzle
hazirlanus oldugumuz bu cahsmanm bundan sonraki gramer cahsmalanna
ilham kaynagi olacagi iimidini tasiyarak; giizel Turkcemize ve gramerimize her
zaman sabip cikilmasuu diliyorum.

