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SÖZ

Türkiye Türkçesindeki eklerin görev ve fonksiyonlarını tespit edebilmek için,
kendisinin tarihi dönemi olan Eski Anadolu Türkçesini de iyi anlamamız
gerekmektedir. Bu da ancak doğrudan doğruya metinlere dayanan ayrıntılı dil
çalışmaları ile mümkün olacaktır.
Eski Anadolu Türkçesinin ekleri ile ilgili bir takım monografilerin günümüze
kadar yapılageldiğini görmekteyiz (bkz. Bibliyografya). Çok değerli olan bu
çalışmalar, Türk dil bilgisi araştırmalarına fevkalfide katkı sağlayan, yol açıcı
incelemelerdir. Eski Anadolu Türkçesindeki ekleri incelemeye çalıştığımız bu
eserde, özellikle eklerin fonksiyonları ve kullanılışları üzerinde durmaya çalıştık.
Bu eser vesilesi ile, Eski Anadolu Türkçesi derslerinden ziyadesi ile istifade
ettiğim, bu konuda en çok yayına sahip bulunan ve talebesi olmaktan her zaman
gurur ve mutluluk duyduğum hocam Prof.Dr. Zeynep Korkmaz'a; Türkoloji
konusunda bizi yeni ufuklara taşıyıp yepyeni araştırma metodiarı ile tanışmamızı
sağlarken engin sabrı ile acemilik ve aceleciliğimize katlanan hocam Prof.Dr.
Osman Ne<liın

Tuna'ya sonsuz şükraniarımı sunmayı bir borç biiirirn.

Doç. Dr. Gürer GÜLSEVİN
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GİRİŞ
Anadolu'nun Türkleşmesi ile, Xlll-XV yüzyıllar arasında bu bölgelerde
Oğuzca temeline dayalı ol arak kurulup gel işen yazı dil i ne Eski Anadolu Türkçesi
(EAT .) denmektedir. Daha önceleri Altosmanische terimin tercümesi olarak Eski
Osmanlıca diye adlandırılmasına rağmen , Osmanlılardan önceki devirleri de içine
u
aldığı için, bugün bundan vazgeçilmiştir. Batı Oğ zcasının Anadolu sahasının
dışındaki bölgelerde yazılan eserleri de içine adığını göz önünde tutanlar, bunun
yerine Eski Türkiye Türkçesi terimini kullanırlar.
·

EAT., Oğuz şivesine dayalı ilk yazı dilidir. Bu bakımdan, Türk dili tarihi

içinde kendine has bir yeri vardır. Her ne kadar Oğuzca bazı özelliklere, VIIl.
yüzyıl da, Göktürk Y. azıtlannda rastlıyorsak da, bu, Oğuzcanın yazı dili olarak daha
o zaman üriin verdiğini değil, ya zı diline bazı ağız öz ellikleri ni soktuğunu
gösterir1.
Eski Doğu Türkçesi (=Eski Türkçe)'nin devamı olarak XI. yüzyıld a teşekkül
etmeye başlayan Orta Tür kçe devresinin şiveleri arasında, EAT. apayrı bir yere
sahiptir. Di ğer şivelerde birbirine yakın bazı özellikler bulunmasına rağmen,
Oğuzların bu ilk yazı dil i nde , öbürlerinden bir bakışta ayrılabilecek karakteristik
şekiller bulunur.

BAT. araştırmaları XIX. yüzyıld a başlaıruştır. O tarihten bu yana, yerli ve
bilim adamları tarafından pek çok metin iş lenmiş , devrin umumi dil
2
özellikleri tesbit e dilerek gramerler yazılmıştır . Çok say1�a neşri yan bulunmasına
n
e
rağmen, devrin münferit gram r konularını henüz yeterince ele alınmadığını
yabancı

görüyoruz. Bu yolla yap_�lan araş��malann ise, E�T. gramerine gerçekten önemli

katkıları olduğu açıktır. Ozellikle Universitelerirnızde bu sahada yaptırılan Yüksek
Lisans ve Doktora tezleri konu ile ilgili olarak yeni metin lere ula şılması nı
sağlamaktactır.3

1

Zeynep Korkmaz, ••Eski Türkçede Oğuzca

s.433-446.

Belirtiler", Biliınsel Bildiriler 1972,

TDK, Ankara

1975,

Mec;dul Mansurollu, "'Das Allosnıanische" PhTF 1, 1958. s. 160-182; F. Kadri Tirnunaş, Eski Tüıkiye
Türkçesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1stanbo1 19'11; Zeynep Korkmaz. "Türkiye Türk9esi", Türk
Ansiltlopedi>i C.XXX!t- Ankara 1983, s. 393-405.

2

3 Gürer Gülseviıı., Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesiııde isim Hal Ekleriııiıı Fonksiyonları ve
Kullamlışları, lnönı1 Üniversiıcsi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Dili ve Edebiyatı Eğitin1i
Anabilim D alı Yüksek Lisans Tezi. Malatya 1987; Mehnıet Tem, Eski Anadolu Türkçesinde Fiil
Çekimi Ekleri, lnönii Üniversiıesi S<>s'jal Bilimler Ensıiıüsü Türl<. Dili ve Edebiyaı. Eğitimi Anabiliin
Dalı Yüksek Lisans Tezi, Malaıya 1988, IV+266 s. +(3 ı�blo): Saadet Çağatay. "Uygurca ve Eski
Osmanlıca lnstnımental+n DTCF. Dergisi, V/4, Ankara 1943, s. 93-107; Eski Osmanlıca Fiil
Müştakları, DTCF, Dergisi, V/4, Ankara 1947. s. 353-368; DTCF. Dergisi V/S, Ankara 1947. s. 525 ·
252; DT CF. Dergisi Vl/l. Ankara 1948, s. 27-47; Zeynep f(orkmaz, "Tiitlı. Dilinde +ça Eki ve Bu Ek
ile Yapılan lsim Teşkilleri Üzerinde Bir Deneme'", TDA Y, Ankara 1958, s. 41-68;

EAT.'nin meydana gelişinde, Anadolu'daki birtakım ağız özelliklerinin zaman
zaman metinlere girmiş olması, standart bir EAT .'den bahsedilmesini
güçleştirmektedir. Bu güçlük, gramer yazmada kendini iyice gösterir. Devir için
standart gramerin hazırlanması, hiç şüphesiz, önce tek tek gramer konularının
işlenmesi, daha sonra da bu parçacıkların birleştirilmesi ile mümkün olacaktır.
Bu araştırma, XIII, XIV ve XV yüzyıla ait metinlerden gelen örnekleri içine
almaktadır. Kitabın çausı, XIII. yüzyıla ait metinlerin hemen hepsi, XIV. ve XV
yüzyıla ait olanların ise özellik.le mensur olanları taranıp kabaca tasnif edildikten
sonra elde edilmiştir.Böyle bir araştırmadaki önemli güçlüklerden biri de,
transkribe edilmiş metinlerdeki transkripsiyon ve ok'"llm a farklılık.landır. Günümüze
gelene kadar, birçok metnin Latin harflerine çevrilişinde, araştırmacılar tarafından
değişik işaretler kullanılmıştır. Günün şartlarına ve Türkoloji bilgisine göre, gerçek
fonetiği yansıtmayan bazı okumalar da, fişlerde standartlığı bozan bir görünüm
ortaya çıkarır. Örnek olarak, kimi araşurmacıların kendü ' ( JJ;f ) tarzında
okudukları kelime, Türkoloji bilgilerimizin ilerlemesi ile gendü ' tarzında
okunmayı da mümkün kılrnışur. Biz, bu tür transkripsiyonları, araştırıcıların
okumalarına sadık kalarak, yapılan neşirlerden aynen aktardık. Yalnız, 'geniz g'si
olan ( .ıJ ) sesinin transkribe edilmesinde fı ve rı ikiliğini, (birincisinin milletler arası
transkripsiyon sisteminde ny'ye tekabül etmesinden dolayı) tek şekle indirip hep
rı'yi kullandık.. Özel adların başı, bazı transkripsiyonlu metinlerde büyük harfle,
bazılarında ise küçük harfle geçmekte idi. Biz, imla birliğini hiç değilse bu konuda
sağlayabilmek için, hepsini küçük yazdık.
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Enstitüsü Türk Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora Tezi. Malatya 1994,
C.I-11, 1473s.

(Mec.Nez.)
�

Mecmu'atü'n-Nezfür

M. Canpolat, Mecmu'atü'n-Nezfiir, TDK.Yay. Ankara 1982

( Tıb.Neb.)

Ahmed-i Da 'i, Tıbb-ı Nebevi

�

Ö. Çağıran, Ahmed-i Da'i, Tıbb-ı Nebevfi (Metin-Dil Özellikleri
Dizin), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Eğitimi
Bilim Dalı Doktora Tezi, Malatya 1992, C.1-11, VIII+929 s.

6

DİGER KISALTMALAR
DTCFD.

: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

EAT.
Erk.

: Eski Anadolu Türkçesi
: Eski Türkçe

TDAY.

: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

TDED.
TM.
Tik.
TS.

: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

()

: Parantez içindeki sesin ihtiyari olduğunu gösterir.
: Fiille bağlanmayı gösterir.
: İsimle bağlanmayı göster ir.
: a,e
: 1, i
: ı, i,u, Ü

+
A
12

I
u

: Türkiyat Mecmuası
: Türkiye Türkçesi
: Tarama Sözlüğü
NOT: Tarama Sözlüğünden alınan örneklerin
kısaltmaları, Tarama Sözlüğü'nün başındadır.

:

u,ü

7

ÇEKİM

EKLERİ

İSİM ÇEKİMİ

l.ÇOKLUK EKİ
+lAr
ETk.'den beri işlek çokluk ekimiz budur. Yalnız, +lAr ekinin Köktürkçedeki
kendinden sonraki dönemlere göre daha seyrektir. Eski Uygur Türkçesi
yazmalarında genellikle kelimeden ayn yazılan bu ekin, EAT. metinlerinde de sık
sık ayrı yazıldığını gösteren imlalara rastlamaktayız.

kullanılışı

+lAr eki, aslında EAT.'de isimleri çokluk hfüe getirmekten ziyade, 'topluluk
veya bir sınıfa füt olanların bütünü' anlamında kategori göstermektedir. Yani, bu
ekin getirildiği isim" bir den çok olan ŞEY; iki, üç, sekiz.doksan beş vs. ŞEY; pek
çok ŞEY'' değil de, "o ŞEY'in hepsi; bütün ŞEY'ler" anlamında sınıf belirtir. Şöyle
ki (ITk.'de):

çokluk

Öğretmen içeri gi]'(Ji. (Bir öğretmen içeri girdi.)
Öğretmenler içeri girdi. (Birden çok, belki üç, belki sekiz

sınıf

Ülkeyi bu hale öğretmenler getirdi. (Ülkeyi bu hfüe getirenler bütün

teklik

ögretnıen içeri girdi.)
öğretmenlerimizin meydana getirdiği öğretmenler sınıfıdır.)
Türkçede +JAr eki, hem "belirli sayıda (sayı bilinmese bile) bir çokluk"
kastediliyorsa hem de bütünü meydana getiren sınıf gösterilecekse kullanılır. Hatta,
bu ikinci fonsiyonu daha yaygındır. Belirli sayıda 'şey'ler verilecek ise daha ziyade
'sayı sıfatlan (üç öğretmen)' veya belirsizlik gösteren sıfatlar (birkaç öğretmeıı) da
kullanılabilmektedir.
+lAr eki, cümle dizilişi içinde diiima 'iyelik' ve 'hal' eklerinden önce
kullanılmaktadır.
a. isimlerde
a.a. 'isim + çokluk' dizilişinde olanlar
a.a.a. Kök veya tabaru çokluk yapar: (örneği çok az bulundu)
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»-

kemerleri direk üzre durupdur / sagışda bu direkler biş yüz ondur
(EMŞEr.98);

pz ]fann daşlar ]f:alsa anaya altıda bir vireler (Feraiz.64); nice
kiıpükler obını pey-a-pey

gözleyem ol ]f:aşı ki hışmı yasını ]f:urmış/atar

gözüme ]f:arşu (HDŞ. 7 2); ol ördekler su üstinde seyr iderdi (Mrzb. 2 7 . 6;
dükeli ]fullar

'a]f:ibet anu rı \}azretine varacakdur (MC. 25a.l); ol ayetler bud ur

(TN.95b.2);
İsimleri sınıf veya familya anlamında kategorize eder. Aslında, EAT.'de

a.a.b.

çokluk şekli, eklendiği isimleri çoklaştırmaktan ziyade, belirli bir sinıfhaline sokar.
>-

dünyeye gelen kişiler yola bile gelmek gerek/ölümüT]i arıubanı dün i.i gün
aglama]f: gerek(Yun.Em. Tenk.Met.13 7. l);menare dört durur çü
buca]f:da /

mü'ezzinler ezan

görmek kafirler ve
]f:uru

dört

virürler anda (EMŞer. 43); kibr 'ucb gendüzin

müşrikler ve fir'avnJJer şıfatıdur (MC. 23a11);yaş olur

]furular yaş olur( KŞ38); sirkelü aşlar müfiddür bi-niza (KŞ. l 99 4);

agular !Jasiyyetin ve Q.ükmin beyan ider (TN6b. l)
İsimlerin üzerine gelir ve tamlayan ekini almaksızıı� elirtili tamlama

a.a.c.

yapabilir:
>-

zire kim anurı laciur sözler tadı (ŞH.Yus. 1,3); ki tarın ivlerini yad idelüm /
işidenler canını şad idelüm (EMŞer.182); iş başa gelmedin ve gözikmedin
işürınitelügin arı lamış olur,

ayrıı�ar işürı sohında bildügin ol ÖT] din bilür

(Kelile 40 r); gökler]f:apusı açıla (MC.3b.9)

a.a.d. Tekrarlarla superlative yapabilir:
>

kim sini bilmeye canlar canı / oldı gavur boynına asıldı hac (SV XIX.6)

a.a.e. Zarf

türünden kelimelere eklenerek bu gün +lArl eki ile kullandığımız

zarflar yapar:
>

kimdür geceler tapurı a mahrem / gündüz kim olur refi� u hem-dem
(Ley XV . 167)(TS); bir yıl gündüzin oruc dutup giceler 'ibadet itmişce şevab
vire (MC.56b.10)

a.a.f.

Türk dilinde sayı sıfatlarından ve topluluk bildiren isimlerden sonra gelen

kelimeler çokluk eki almazlar. Fakat EAT.'c.ıe az d;ı olsa bu durumlarda da +!Ar

ekinin kullanıldığı görülmektedir:
>-

bir er başına üşe

elli 'a vratlar

bir ]faç ögütler
bir ]faç ]faravaşlar

(T. S.)(Muham. 2 91); sarıa

vireyin ben J ki her birisi dürr ola ya mercan (Çrh. 8);

bunlarurı l)füini temaşa ide-dururclı (Mrzb.60a.); ardına bir

]faç oglanlar

düşmiş gider (MC. 30b. 2);

a.a.g.

Bugün çokluk şekli ile kullanılmayabilecek bazı

şekillerde de

görülebilmektedir:
9

>

]çarlar yağmurlar yagacağın (MC.80b.8); dilinden odlarşaçdı (KVz.4b.l 1)

a.a.h. Arapça kurallara göre çokluk hale gelmiş bazı Arapça sözlere de
eklenebilir:
>
yatur içinde bunca evliyfilar / Q.aremden taşra yatur enbiyalar (EMŞer .62);
edviyeler vardur kim dögmegile kuvveti gider (Mif.Nur. l la. l l); ?iilim
begler ve 'avratlar ola (MC23a.7)
a.b. 'isim + çokluk + iyelik' dizilişinde olanlar
a.b.a. kök veya tabanı çokluk yapar:
>
var durur yoldaşlarum yanumda bôş (MF.1970); bizüm atalarumuz
(MC.88a.7);

a.b.b. tamlayan ekini almaksızın belirtili tamlama yapabilir:
>

anlarurı ağızları l):o�usı gökçek olur (Tıb.Neb.19b.18-19); benüm
!Jalifelerüm üzerine olsun (MC.lOlb.9)

a.c. 'isim + çokluk + iyelik + hal' dizilişinde olanlar
>

ecel camı şarabın çfin içe sin I düşe sin ayru l):amu dôstlaruT)dan (Çrh.53);
gözlerümi görür eyle (MC. 7a.5);

a.d. 'isim+ çokluk+ hal' dizilişinde olanlar
>

yüzüm sürem senürı görklü evürıe

yürüyem ıssı Jçumlarda sevüne

(EMŞer.3); serçe mu'tedildür dükeli �uşlardan (Edv .Müf.3b.6); dük.eli
şehrlerde so.(c*1arda yörür (MC.85b.I 1);
NOT: a.c. ve a.d. dizilişlerinin hangi fonksiyonlarda kullanıldığı 'HAL EKLERİ'
başlığı altında, ilgili bölümlerde işlenmeye çalışılmıştır .

a.e. 'isim+ çokluk+ yardımcı fiil dizilişinde olanlar
Yardımcı fiillerle yapılan 'birleşik fiiller'de, +lAr eki, isimle fiil arasına
girebilir:
>
uzun şanular f"ıkrleritmerıüz (MC.98b.12); ol nam§zlar l):ıla (MC.lSb.12);
çok çok şiikrler kıldı (MC.19b.10); kim yigitlikden baberler vire (MF.1615)
ETk.'de nisbeten işlek olmasına rağmen EAT.'de kalıplaşnuş olarak bulunan
çokluk ekleri de vardır4• Bunlar kalıplaşnuş oldukları için yeni bir taban olarak
düşünülmekte ve Üzerlerine tekrar çokluk eki olan +lArgetirilebilmektedir.

EK

:

4 A.

von Gabain
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(çeviren Mehmet Akalın) Eski Türkçenin Grameri, TDK. Ankara 1988,

s.62

+An
Çokluk bildiren bir kategori eki olarak, bir kaç kelimede kalıplaşnuş olarak
devam ettiği görülür:

>

meger tıatunuıı ilk

oğlanıyıdı f anuıı çün can içinde canıyıdı (Hur. 564); ya

adem her oğlan kim senürı oglanlarurydan foğa (MC. 95b.4); neçün oynar
bu

oğlanlar bu ]9-zlar / nedendür bizi badim böyle gizler (Hur. 640);
+

z

Bu ek Türk dilinde arkaik bir çokluk (daha ziyade ikizlik) eki olarak kabul
edilmektedir. Birkaç kelimede kalıplaşmış taban olarak bulunmaktadır.

>

gördüm kim berızi bozarmış (MC.52.13); �açan girdüm bareme gördi
gözüm I hezaran şükr lpldı J:ıaJ.c�a özüm (EMŞer.73)

b. zamirlerde
Türk dilinde kişi zamirlerini çokluk yapan ek +z 'dir:

ben/biz; sen/siz.

Ancak, 3. kişi için kullanılan zamir aslında işaret sıfatı olduğundan dolayı, çokluk
şekli +IAr ile yapılmaktadırr: an+/anlar.
>

iki 'füemde çu sensin canumuz I biz sarı a kul sensin sultanumuz (KŞ.225);
siz varasız dümügesiz oyuna (ŞH.Yus.1,7); 'ömer imana gelicek çı�arlar I ol
küfiara cevab viıürler anlar (EMŞer.125)

NOT

Çokluk durumunda olan kişi zamirleri (biz, siz) de, nezaket ve incelik

bildirileceği zaman +IAreki alabimektedir.

>

otağurı üsti bir ulu mağara I bu

sizlerden arıa her kim ki vara (EMŞer.122);

hem dabJ sizlerden anı umardu� (KVz.30b.6)
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İYELİK EKLERİ
EAT.'deki iyelik ekleri Trk.'deki şekillerinden sadece bazı küçük fonetik
değişiklikler dolayısı ile

farklıdır. TTk.'deki küçük ünlü uyumu EAT.'de tam

gelişmemiş olduğundan, bu dönemdeki iyelik eklerinin bir kısmı sadece 'düz ünlü',
bir kısmı ise 'yuvarlak ünlü' ile kalıplaşmıştır.
teklik

çokluk

1. kişi

+(U) m

+ (U ) mUz

2. kişi

+(U) rı

+ (U) rıUz

3. kişi

+ (s)l2 (n) +

+IArl2

(n) +

Çevre şartlarına göre iyelik eklerinin bulunduğu şekiller şunlardır:
V +iyelik

V K +iyelik

1. tk.

ata+m

ad+um

göz+üm

kişi

(Mrzb.6.b5)

(Tıb.Neb..7l a.6)

(KŞ.340)

2. tk.

ata+rı

ad+urı

göz+ürı

(MC.25a . l l )

(DKor.D.114-2)

(Mrzb.6a.4)

3. tk.

ata+sı

ad+ı

göz+i

kisi

(Feraiz. 105)

(KŞ.1517)

(Mec.Nez.4-40

1.çk.

ata+muz

ad+umuz

kişi

(KŞ.3958)

(MC.49b. 11)

göz+ürıüz

1,...;C":
1.\.....l'j'..I.

2 çk.

ata+rıuz
(Tıb .Neb .59b. 1S)

*ad+urıuz

göz+ürıüz

başurı uz (MC .59.a.8)

(MC.7b. 2)

3.

ata+sı

ad+ları

göz+leri

(KŞ.351)

(MC50a.5)

(KŞ.60)

kişi

çk.

kişi

V K +iyelik

(Tıb.Neb.40a. 19)

İyelik ekleri, isimlere eklenip kişilere aitliği bildirirler:

kapu+m+a (MC.57a.8) ' benim kapıma, bana füt olan kapıya';
kul+urı +a (EMŞer.180) 'senin kuluna, sana fü.t olan kula ;
ata+sı (KŞ.351) 'onun atası, ona füt olan ata'
Ancak, adı "3. teklik kişi iyelik" eki olarak kullanılagelen +(s)I(n)+, tamlayanı
kişi değil nesne olan tamlama gruplannda kişi bildirmez: pencerelerürı birisi
'

(KVz.8b.5). Fakat, bu eke "3. kişi iyelik eki" demek yaygınlaşmıştır.
İyelik eklerinin üzerine hal ekleri geldiğinde de durum Trk.'den farklı
değildir. Tıpkı TTk.'de olduğu gibi, EAT.'de de 3. teklik kişi iyelik eki üzerine hal
eki getirildiğinde ortaya bir 'n' meselesi çıkmaktadır.
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kapu + iy. +hal

kul+ iy. +hal

1. teklik

lj:apu+m+a

�ul+um+a

kisi
2. teklik

(MC.57a.8)

(DKor.D.252-1)

kişi

l}apu+T\ +da

�ul+uf\+a

(Mec.Nez. 11-5)

(EMŞer. 180b)

�apu+sın+a

�ul+ın+a

(EMşer. lOla)

(Mrzb. 41b.2)

3 teklik
kişi

Bilindiği gibi, Türkçede 3. kişi iyelik eki, eklenme sırasında, 1. ve 2. kişiye
nazaran farklı bir durum göstermektedir. Örnek olarak, Türkçede ünsüz ile biten
kelimelere +A olarak gelen yönelme halini, ünlü ile biten kelimelere bağlayan
ünsüz, }" dir:
ev+e
sevgi+ye
okul+a
kapı+ya
Görüldüğü gibi, yönelme eki +(y)A, bağlayıcı denen ünsüz 'y'dir. Soru, aynı
ek, iyelik eklerine eklendiğinde ortaya çıkmaktadır.
1. kişi teklik

ev+im..........
kapı+m........
ev+in...........
kapı+n .........
ev+i ............
kapı+sı........

2. kişi teklik
3. kişi teklik

ev+im+e
kapı+m+a
ev+in+e
kapı+n+a
evine
kapı+sına

(ev+i+y+e değil)
(kapı+sı+y+a değil)

Kendisinden sonra ek gelmeyince ünlü ile biten 3. Teklik kişi iyelik eki
+(s)I 'nın, hal ekini alırken normalde 'y' ile bağlanması beklenirken n 'nin
görülmesi, buradaki sesin (yani n'nin) koruyucu veya bağlayıcı bir ünsüz
olmadığını gösterir. Yalnızca ünlü ile değil, ünsüz ile başlayan hal ekleriyle dahi
n'nin kullanılması da, konu bakımından dikkate değer:
ev+i+den
değil,
ev+inden
kapı+sından
değil,
kapı+sı+dan
Gramer öğretiminde de güçlük çıkaran bu konu ( ev+i+n+den, ev+i+nden
vb.) üzerinde bazı bilim adamlarının açıklayıcı yazıları yayım lanrnıştır5. Yapılan
5

Aslında zamirlerle de doğrudan ilgili olan

durmuştur (Bergamalı
nıcrin

bu

mesele üzerinde daha XVI. yüzyılda Bergamalı Kadri

Kad ri -yayınlayan Besim Atalay-, Müyessireıü'l 'U/Um, Tıpkıbasım, Çeviriyazılı

ve Dizin, TDK.

l st anbul

1946, s.47. Daha sonra , özellikle Türkiye'deki

araştım13c1ların

yararlanabileceği şu a raı tım10lalar yayınlanmıştır: Özelikle ETk. ile ilgili ol a rak Şinasi tekin
Türkçe, Türk Dünyası El Kitabı, TKAE. Ankara
açısınd an Osman Nedim Tuna

Türk

1976,

s.

163.),

(Eski

Türkiye Türkçesi ve Altay dilleri

İnönü Üniversitesi. Eğitinı
S. 21·23.), y ine Altay dilleri
ile karşılaştırmalı olarak Talat Tekin ("Üçüncü kişi iyelik eki üzerine", Genel Dil bilim Dergisi, C.2,
Dilbilgisi (Foneıik, Morfoloji),

Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölünıü Ders Notlan: 3. Malatya

1986.
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bütün çalışmalar, sonuçta, bu ekin +(s)IÇn)+ olduğunu, ünlü ile biten kelimelerde,
başta 's' nin, isim çekimi eklerini alınca da ekin orijinalinde bulunan sondaki n' rtin
ortaya çıktığını göstermektedir. Yani, ekin sonundaki 'n', ancak, arkasına bir çek.im
eki gelmesi durumunda ortaya çıkar. Hem Altay dilleri ve Eski Türkçe ile, hem de
mantıken doğruluğu aşikar olan bu kullanışın, arkasına herhangi bir ek gelmeden
de ortaya çıkması, şüphesiz, ekin tarihl seyrini göstermesi ve doğrudan delil teşkil
etme si bakımından önemlidir. İşte bu türlü kulanışlar, EAT. metinlerinde
g eçmektedir.
Bu güne kadar d ikkat edilmemiş olan bu kullanılışın tespit edebildiğimiz
örnek leri, şunlardır (Aşağıdaki kullanılışlarda, iyelik eki üzerinde belirtme hali
anlamı yoktur):
)i>

ve musayı �arındaşurı �ldı ve 'isayı resülü'fl muştıcı+sın �ldı (Behc. 2:42B,4)
NOT: kıl- fiilinin, (senü TJ) �armdaşuT) Jpl- ibaresinde 2 .teklik kişi iyelik eki
11

11

ile kullanıldığı açıktır. İkinci örnekte, "resul+ÜTJ mustıcı+sın lpl-" ibaresi de.
gramatikal olarak ilk ibarenin paralelidir. Yalnız, buradaki iyelik eki, şekilden de
anlaşılacağı gibi, +sın (3. kişi teklik) 'dır.
)i>

'aliyi resfilürı pehlivan+ın �ıldı (Behc 2:42-B 10); ana �bleden dört
öründüledi 'arşı du'a11 yer+in �ldı. kürsiyi ral)Inetürı yer+in �ldı. beyte'l
ma'mun a'mfilürı yer+in �ldı. ka'beyi �blerı �ldı (Behc. 2.42-B,6,7 ,8); pes
tarın �Hanna ''inayet naiar+ın �ldı (Kıs.Enb.86065);eger yavuz şancılar
bu �aşdı eylediyse ve tarınnu'fl tal}diri arıa muvafıl} düşdiyse yavlal}
düşvaıdır kin:. tai)i'lrıuij �azası

şol �erze arsianı sepete i$:oyar ve gürze yılanı

şandu� esir+irı lplur (Kel. Dim. 64.2); ba11a sensüz cihan mülk.in gerekmez
(Yuz.Şems . 46,2); Ramazan ayı oruc+rn dükeli l}avma fari. oldı evet
dutmadılar (Mif.Cen. 7Ib6); ve da!Jı receb ayınu11 evvelki on gün+irı ve
şa'ban ayınU11 evvelki on gün+in ki dükeli l}ırl} gün olur, oruc dutsa (Mif.
Cen. 655-6)
NOT: EAT.'de, belirtme hali ekinin 3. kişi iyelik eki üzerinde kullanılışı
üzerinde de düzeltilmesi gereken noktalar vardır. Bu dönem için, belirtme hali eki,
isimlerde ve 1., 2. kişi iyelik ekleri üzerinde +(y)I, 3. kişi üzerinde +n olarak
gösterilmektedir. ev+i, ev+üm+i, ev+ÜTJ+i ev+i+n g ibi Oysa son kullanılışın
gösterilişi yanlıştır. Şöyle ki:
.

Sayı:7-8, Ankara Dilbilim Çevresi Yayını,. s.10-17) ile Han-Woo Choi ''Ana Altayca ly!:lik Zamiri",
Türk Dilleri Araşlınnalan 1991, Ankara 1991, s.191-196) ve EAT.'deki
Gürer Gülsevin "Eski Anadolu (Tiirlciye) Türkçesinde
Sayı 466, TDK. Ankara 1990, s.276,279 )
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3.

özel kullanımı ile ilgili olarak
Özel Kullanılışı", Türk Dili

Kişi iyelik Ekinin

1. kişi
2. kişi
3. kişi

ad+um+ı okı

=

'alp+u 17+1 der
yol+ın+ ı aç-

=
=

(-eteg+üm+ ı;ı dut-)
( eteg+Ü1J + çı dur-J
( eteg+in+ ı;ı dut-)
-

-

Yukarıdaki örneklerde de görülebileceği gibi, 1. kişi +um, 2. kişi +urı eki
gibi, 3. kişide de +ın eki vardır; ve tıpkı +um, +urı eklerinden sonra nasıl
kullarulmanuş bir belirtme hali fonksiyonu bulunuyorsa, 3. kişi +m eki üzerinde de
kullanılmamış bir belirtme hali vardır. İşte söz konusu bu ek, "+ 0 belirtme hali"
ekidir.6

İyelik Eki Yığılması
Türk dilinde, bazan 3. kişi iyelik eki almış kelimelerde bu ek.in fonksiyonu
kaybolur ve kelime kalıplaşarak taban haline gelir. Bu durumlarda, kelimenin
üstüne tekrar bir 3. teklik kişi iyelik eki geldiği görülür.EAT.'deki bu tür
kullarulışlar şunlardır:
>
bir+i+si (DKor.D.7,6); dükel+i+si (EMŞer.269); kim+i+si (Mec.
Nec.327,4); mecmıi'+ı+sı (MC.26b.3); yurd+ı+sı (MC.48a.4)

6

Osman Nedim Tuna, "+ 0 eki", şöyle tanımlar: "Gramerde bir ekin, kendi yokluğu ile
fi) ek olarak adlandırılır.

alternans halinde olması durumunda, eksiz kullanılış
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İSİM HAL EKLERİ
Hal ekleri, sık sık kullanılan ve cümlenin anlamına tesir eden isim çekimi
ekleridir. Eğer bir cümlede geçen hal eklerinden biri gerçek fonksiyonu ile
anlaşılamazsa, o cümleye verilen anlam da yanlış olur. EAT. gibi, özellikle,
yalnızca bıraktığı eserlerle takip edebildiğimiz tarihi bir lehçenin hal eklerinin
(bütün fonksiyon ve kullanılışları ile) tespiti, bu bakımdan önemlidir. Çünkü bir
hal eki, belli bir devirde, belli morfolojik şartlarda özel birtakım kullaruşlar
gösterebilmektedir. Örnek olarak:
>şultan-ı mışır bu geleciye inkar eyledi. (KVz.7b .17)
Burada, +(y)A eki, +(y)I2 fonksiyonunda kullarulmışnr. EAT. devresinde
inkar eyle- fiili kurallı olarak +(y)A (yönelme hali) eki ile kullanılmaktadır. Bütün
örnekler sınıflandırılınca bu kullanılış ortaya çıkmaktadır.
>-

nai:ar lpl 'füeme l)alürı i arıla I yarağa meşğf11 ol sene müsülman (Çrh.14)

Yine EAT.'de meşğOJ ol- (veya dümük-) fiil i, kurallı olarak +(y)A eki ister.
Bugün ise +(I2)1A ile kullanırız.
şeyi! turdı öyle ıssısında şfillurı saray *1Jpusında vardı (KVz.8a.8)
Burada doğru anlam ancak EAT.'de var- fiilinin kullanıldığı hal eklerinin
tespitinden sonra verilebilir. Bütün örnekler toplanıp tasnif edilince, isimlerden
sonra zaman zaman, zamirlerden sonra genellikle +dA ekinin kullanıldığı görülür.
Yukarıdaki cümlede 'saray J.çapusında var-' ibaresi 'saray kapısına varmak'
anlamındadır. Yani, var- fiili +(y)A yerine, sık sık +dA ile de kullanılabilmektedir.
Bu konu üzerine 1987 yılında yaptığımız 'Yüksek Lisans' tezimizde7
'tamlama hali (genetive)'nin isim hal ekleri arasında verilmemesi gerektiği sonucuna
varmıştık. Bütün hal ekleri isimle fiil arasında ilgi kurarken, tamlama halinin isimle
isim arasında ilgi kıırması, +(n)UT\ (tamlama hali) ekinin grarnerlerirnizdeki yerini
tekrar gözden geçirmemizi gerektirmektedir.

7

Gürer Gülsevin, Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde İsim Hal Eklerinin Fonksiyonları

ve Kul/a111lışları, İnönü İniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Eğitimi

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,
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VU+l93 s. Malatya 1987

YALIN HAL
nominative
1. Ş E K İ L L E R İ
A. ASIL YALIN HALİ ŞEKİLLERİ

+ 0 (e k s i z)
Yalın hal eksizdir. Kök ve tabanların yanı sıra, iyelikli şekillere de
gelebilir. İyelikli kelimelerin yalın hali, genellikle yalın halin dışındaki h aller
görevinde kullanılır.
a. isimlerde;
a.a. kök ve tabanlarda
:?-

ve eger eyü ad isterserı tevl)ld birle bulasın (Behc.l :164,22); yavuz şarunaya
lç.ardaş �ardaşına I t:ıalµ�atdur bu sözüm, barı a inan (Çrh.3); işaret eyler aya,
ay yanlur (EMŞer.131); tan�uga varursın t:ı� evine I bir iş işle kim canurı
da sevine (EMŞer.167); ne ki var, ölür, ol bir can �alur I ol cihanda 15:ul ile
şultan lç.alur (SV.Reb.115); pes evine bir biliş ,{con� geldi (Mrzb.22b-6); arıa
birez mal virürı bir ayru� yire varsun (Mrzb.12a-3); ol de17iz suyı
(MC.3lb.13); beni sarıa yavuz ahladup dirler kim, senürı dôsturı bizüz,

düşmanurı oldur (KVz.28a-14); şfilı çfin 'ayb degül bu gez dabı şoraym diyüp
yalpn vardı (KVz.9b-15)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
:;....
niçe l}apular urasen, niçe tuzaJP;ır �rasen (ŞH.2:11,2); ki talın evlerini yad
idelüm I işidenler canurıı şad idelüm (EMŞer.182); kim sini bir bilmeye
canlar canı I old.ı gavur, boynına asıldı t:ıac (SV XIX. 6); valç.t olur ki yoldan
azmışlar malç.şfidına irürür (Mrzb.63b-6); dilinden odlar şaçdı (KVz.4b-l l)
a.c. iyelik eki alrnış isimlerde
»-

lç.apu örı ine ağzum urdum (Kıs .Enb .28-1O,64); senüfl nfiru T\ gören gözler,
ne ay gözler ne yılduzlar (ŞH.l :II,2); pazişahlı� leııeti atası �arındaşunuıı üç

yüz altmış tamarın tutrnışdı (Mrzb.12b-2); gelürı l_:ıalilu'laha varalum,
türbesine yüz sürelüm canumuz �urban virelüm, şeyli'l-lah ya mul:).ammed
(EMŞer.235)
NOT: İyelik eki almış kelimelerin yalın hali, genellikle başka bir isim çekimi ekinin
yerini tutmaktadır.

l7

b. zamirlerde kullanılışı
l)alpırı tevfilµyile düzmişem ben I resfile vir şalavat dirı Iegil sen (EMŞer .5 1 );
>
ben anı Js:anda bulanı (Mrzb .14a-5); \}azan bigürı dünlügi altun ban ivlerini
biz yıJs:mışuz, tavla tavla şahbaz atlarını biz binmüşüz, Is:atar lfatar lfızıl
devesini biz yetmişüz (DKor . D .40 ,5 - 6 ) ; siz varasız dümügesiz oyma

(ŞH.Yus.1 ,7); 'ömer 'imana ge1icek çılı:arlar ! ol küffiira cevab virürler anlar
(EMŞer . 1 25)

B . YALIN HAL FONKSİYONUNDA
EKLER
1 . +(y) 12

>

KULLANILAN

D İ ÖER

(bkz. BELİRTME HALİ, il, B, 1)

:Za'if lpıllar günil.hı işler olur

I Js:avl allah anı bağışlar olur (EMŞer .7) ; dôst

oldur kim seni anurı gibi sözi söylemege Js:omaya (Mrzb. 15b-8)
2. +dA (bkz. BULUNMA

HALİ, II, B , 1 )

Zaman bildiren bazı kelimeler, EAT. devresinde genellikle +dA ekini

alarak fiilin zarfı durumunda kullanılırlar. Ancak, Türkiye Türkçesinde artık bu
+dA 1.ı k:ullanılışlar, yalın hal şeklinde geçmektedir:
EAT .'de dem+de : TTk.'de dem� gibi.
Bu yüzden, EAT.'deki bu tarzdan +dA'lı şekilleri , Tik . ile kıyaslayıp yalın hal
içinde de gösterildi.
>

bi11

bunurı gibi eder bir demde ol I degme bir yolı:sula malı virür bol
giderler / J;ı.alfa ol demde çok şükür iderler

(SV .Reb .90); medlne yolını tutup
(EMŞer. 17)

3. +dAn (bkz. AYRILMA HALİ, II, B, 1)
B u kullanılış, özellikle ayrılma hali üzerine sonra edatının geldiği

durumlarda görülür . EAT . devresinde , sonra edatı daima +dAn hali ile
kullanılmakta idi. Bugün ise, normal isimlerden (Ahmet'ten sonra) , zamirlerden
(sendeıı sonra ), fiilden türemiş şekillerden (yapıldıktan sonra) sonra ayrılma hali
şekli kullanılmakta; zaman bildiren kelimelerden sonra yalın hal (gün sonra) tercih
edilmektedir. EAT.'de ise, zaman bildiren kelimelerden sonra da aynlma durum eki
şekil olarak kullanılıyordu. TTk. ile karşılaştırınca, EAT. devresinde kullanılan
gün+den so1] ra, zaman+dan so17ra gibi şekilleri yalın hal için kullanılmış
sayıyoruz.
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>

ogıl toğdı , bir Jı:aç günden sorıra ayagı ağrıdı (Mrzb .21a-2); birez vaktdan
sorıra

(Mrzb . 8b-7); bir zamandan sorıra padişah vardı, bir pMişahurı

clabı lµzına 'aJı:d-i nikah eyledi (KVz.3a-1 l ) ; bir Jı:aç günden sorıra şahurı

zal)meti gayet ziyade aldı (KVz.1 8b-17)
EK: Şu durumda da, ayrılma halini yalın hali n yanında alternans olarak görüyoruz:
>

birez v$den sorıra gördi, şehirdin yarı adın er ü 'avrat, atlu yaya sanca}s:
na�areleriyle geldiler (Mrzb.Sb-7)

Bu örneğin yanı sıra, çoğunlukla şu şekil görülür:
>

ya mu.Qammed başurı Jı:aldur gökden yarıa (Behc.2:49-A,3); çu �apudan
yaT)a bir yirde gey bil / terazfi vardur anda gey nazar lµl (EMŞer .222); bir
niçesi çarba yapışur güneşdin yarı a çekerler (Kıs. Enb.92-3 ,65); pes geyügi
alup bazardın yarıa revan oldı (Mrzb.1 l a5)

4. +(l)n (bkz. VASITA HALİ, il, B, 1)
>--

sini ger bir nefes güldürdi dünya I sorı ucı b i rı gezin lpldurdı efgan (Çrh.45);
yüzleri adem oğlanı yüzi gibin (Kıs.Enb .26,6;65);

5 . +ÇA (bkz.

>

EŞİTLİK, II, B , 1)
y imiş Jı:_urd Jı:_uş anı keler niçelerin bağrın deler ! şol ufacıJı: na-resteler gül
gibice salmış yatur (Yun.Em.51 ,3)

NOT: ..�Ashnda,

gibin ve gibice gibi şeY..iller çek seyrektir. �Jcrma1 cl�rak be�Jenen

durum 'gibi'dir.

il. KULLANILIŞLARI
A. FONKSİYONLARI
1 Fiilin ta.ili durumundadır:
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
işaret eyler aya ay yanlur (EMŞer.131); bir gün tavar ıraJı: gitdi (Mrzb .3a-9)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>

senÜT\ nururı gören gözler ne ay gözler ne yıldızlar (ŞH.1 :Il,2)

a.c. iyelik eki almış isimlerde
19

Ancak, 'tamlama' halinde bulunan isim grubundaki 'tamlanan' kelime iyelik
eki almış ve yalın hal şekilinde kalmış ise fail durumunda görebiliyoruz . Bunun
dışındaki şartlarda yalın haldeki bir kelimeyi 'iyelikli' şekliyle fail olarak
bulamamaktayız.
>-

sekiz �atdur o lfubbeni17 bucağı I anu'f\

�arşusmdadur tur dağı (EMŞer .200);

dünyanu 17 diıligi geçer �almaz / terıriden kim dirise, ol ölmez(SV:İbt.6); pes
ol pencerelerürı birisi şehre açılurdı (KVz.8b-5)
b. zamirlerde
>

l}al):urı tevfiJpyile düzrnişem ben / resfile vir şalavat, di'f\legil sen (EMŞer 5 1)

2 . Yalın hal şeklindeki kelime, cümlede nesne görevini üstlenebilir;
a. belirsiz nesneler olabilir,
>bir geyik avcısı bir gün ağ �urdı kim geyik duta (Mrzb . l Ob-5); tarın
buyrulµanndan bir buyru� yirine getürse (MC.75b .2)

b. belirli nesneler olabilir,
»

gai.ret-i resfü 'a.m meşarı�da bu J;ıadiş buyurınışdur (KVz.66b- 12); yerıi

içinde �avuğ;ıla kan tutardı . fi'l-!)fü ol .ifan bagırsa�dan oğ;lanuıı boğazı üzerine
a�tdı (KVZ.19a- 14)
NOT: Yukarıdaki iki örnekte, 'bu' ve 'ol' işaret sıfatları 'nesnenin belirli olmasını
sağlanuştır.
:ı;.her bir kişi :,;mu l:ıfüince bir işde �ociı (Mrzb.9a- l )
NOT: 'bir' kelimesi de önüne geldiği nesneleri belirli hale sokar.
NOT: Tasnifte de görüldüğü gibi, 'belirli nesneler' başlığı altında 'iyelikli şekiller'
verilmemiştir. Çünkü, iyelik eki almış bu tür kelimeler yalın halde değil de, 'sıfır
- 0 belirtme hali' tarzında düşünülmüştür. Bu konu için bkz.BELİRTME HALİ, 1 ,
A,3
3 .Tamlama grubu kurulurken, tamlayan durumunda bulunur;

a. isimlerde
a.a. kök veya taban durumundaki yalın halli kelimenin 'tamlayan' olması
>
!):uyu içinde �aldı (Behc.1 : 1 1 ,229); ol derı iz şuyı (MC J l b. 1 3)
a.b. çokluk eki alınış yalın haldeki kelimelerin 'tamlayan' olması
>
pes bu baber vezfr/cr l):ulağ;ına degdi (KVz.5b-4)

20

a.c. iyelik eki alnuş yalın haldeki kelimelerin 'tamlayan' olması
:::.bu gün k i bu 'ömrüm ılduzı Jı:.arardı , dirligüm güneşi fena şayrulıgına degdi
(Mrzb.7.4- 1 3 ); zül.fi ü stinde gören bir kfişe-i ebrfisını (HD .1 : il .4)
NOT: 'Tamlama' yapılması bakımından, bkz.

YALIN HAL, il, B , 1

b . zamirlerle 'tamlayan' olarak görülmesi
>-

düny aya inanursarı nzJı:.a benümdür dirsin / niçin yalan söylersin,

hlç sen

didügürı olmaz (Yun.Em.60,2)
4. Yalın halde sıfat tamlaması kurulabilir;
l}.aremüh içi düpdüz Jı:.ıy ı l ardur / çu y ag mur da tolar eyü şul ar dur
(EMŞer.228); malı altı ülü lplalar, degme bir ogula iki ülü ve degme bir lµza
bir ülü bireler (Feraiz,32)

>-

zarfı görevinde kullanılır;
mü'ezzinler o Jı:.ubbe üzre dururlar / gice gündüz çalaba yal varurlar
(EMŞer.1 1 1)

5 . Zaman
>-

6. İnleme bildirir;
)»-

Jı:.ara Jı:.aşlar , Jı:.ara gözler canum aldı, canum alili

/ müsülmfinlar

nedür bu , kim

barıa geldi barıa geldi (SV XIl.1)

41 .'Kökteş fiiller' (cognate verbs) yapar;
>

tg.nuJs:hga v�rursın 1).al} evine / bir iş işle f"J can�rt da sevine (E}.,1Şcr. 1 67);
bir kişi danışı bla iş işlemekden bedbaht olmadı (MC.99b.l)

8 . Tekraralarla superlative yapar;
>-

kim sini bir bilmeye

canlar cam / oldı gavur, boynına aşıldı i)ac (SV XIX.6)

NOT: Aslında , iki kelimenin tekranyla superlative y apıl ırken tamlama grubu

kullanılır. Yalın halin tekrarla superlative yapması ise, yalnızca ilk kelimenin
çokluk eki almasıyla mümkün olmaktadır. Şekil olarak yalın hal olan bu

kullaıulışlarda, anlam olarak tamlama hali saklıdır.

B . YALIN HALİN, DİÖER İSİM HALİ EKLERİNİN FONKSİYO
NUNDA KULLANILIŞI

1 . Tamlama hali yerine kullanılışı (TAMLAMA HALİ, l, B, l)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
21

-,.

}f:uyu içinde �aldı (Behc. 1 : 1 1 ,2 1 ) ; ki 'arş gölgesi ola sarı a şayvan
(EMŞer.20); mal yarusın kızına vireler (Feraiz,27); ]f:apu örı ine agzum
urdum (Kıs .Enb .28- 1 0 ,64); bir gün !Jôca bir mühim maşlal).atı düşdi, a rıa
gitdi (KVz. 1 6b-4); 'a]91 kişi savaşa el sunmaya , zira, bir J:ıile bitürdügin yüz
er bitüremez (KVz.29b- 1)

a.b. çokluk eki almış kelimelerde
ki Tarın ivlerini yad idelüm I işidenler canını şad idelüm (EMŞer. 1 82); kim
sini bir bilmeye canlarcanı I oldı gavur boynına aşıldı l)ac (SV .XIX.6); zire

>

kim anurıladur sözler tadı (ŞH .Yus .1 ,3); iş başa gelmedin ve gözükmedin
İŞÜT\ nitelügin arılamış olur, aynılpar işürı sorıında bildügin ol ö rıdin bilür
(Kelile,40 r); pes bu haber vezirler �ulagına degdi (KVz.5b .4); 'ayişe ile
:ffitımanurı nigahı su I şahbaz atlar gelüp içdügi su I �zıl de veler gelüp
kiçdügi su / ag ]f:oyunlar gelüp çevresinde yatdugı su / ordumurı haberin
bilür misin digil marı a (DKor.D.45 ,7)
a.c. iyelik eki almış isimlerde
>
bu gün kim bu 'ömrüm ılduzı �arardı , dirlügüm güneşi fena sayrulıgına
degcli (Mrzb .7a.13); cfirıurı içinde iste sen anı / kim bula sen işit bum binden
(SV .İbt.67); çOn bunca kişi seni beglige �abOl �ldılar, sen da.hı gönlüT}
gözin aç (Mrzb .Sb-14); züJfi üstinde gören bir kOşe-i ebrOsını (HD. 1 :11,4);
bir mişcde atası dôstlarından bir �rd bilişi vandı (Mrzb.2a-7); ol sa'atde
heman oglan eli arJ5:asıyla hatunurı agzına eyle çaldı kim, ağzından burnından
�an revan oldı (KVz.4b-9)
b . zamirlerde kullanılışı
>
eger ben �rtardugumı bilürse, balta evüm viran eyleye (Mrzb. lüb- 1 3); ve
�� güne dek ben didügüm gibi beslerı (KVz . 1 8b-3); bu dünyaya inanursan
rızJ5:a benümdür dirsin / niçün yalan söylersin hlç sen didügü T\ olmaz
(Yun.Em.60,2); zira bu sen didügürı sözler l)ikmet sayrusına şifiidur
(Mrzb.7a-2)
NOT: Özellikle sıfat-fiil şekilleriyle zamirler arasında 'tamlama' kurulurken
'tamlama grubu' yalın halde kullanılmaktadır.
2. Belirtme yerine kullanılışı (bkz. BELİRTME HALİ, 1 , B , 1)
Görünüşte eksiz olup belirtme hali görevini taşıyan iki tip kullıµıış vardır.
Bunlardan birincisi, yalın hal şeklinde olup belirtme hali anlamım verir. ikincisi ise,
aslında +!il belirtme hali eki olan kullanışlardır, bunu da BELİRTME, 1, A, 3 'te
vereceğiz.
22

İlk bakışta pek ayrılığı görülmeyen bu iki kullanışı birbirinden ayırırken,
şu ölçüleri göz önüne aldık:
1 . Belirtme hali eki geçişli fiillere gelir ve 'belirli nesne' yapar (kitab+ı o{cı-) . Geçişli
fiillere yalın şekil de gelir, ancak bunlar 'belirsiz nesneler meydana getirir (kitfib
0*1-). O halde, 'belirsiz nesneler', yalın şekillerdir.
2. +(y)I2 belirtme hali eki olmaksızın 'belirli nesne' durumunda bulunan örneklerin
büyük bir bölümü 'iyelik eki' almış kelimelerdir (eteg+üm+ 1fJ dut; eteg+in+ !/> dut-)
İYELİKEKİ bölümünde de açıklandığı gibi, üçüncü kişi iyelik ekinin " eteg+in+ l/J
dut- ' tarzında olması da, burada bir + fi! ekin söz konusu olduğuna dela.Jet eder.
Oysa,yalın şeklin tamlama yerine kullanılmasında üçüncü kişi iyelik ekinden sonra
'n' ortaya çıkmamaktadır ( ata+sı dostlarından). İşte, tamlama için görülen bu
kullanışta söz konusu olan ek yalın hal, "eteg+in+ lfJ dut-" tarzındaki kullanışlardaki
ek ise bir + fi! belirtme halidir.
3. Bir de doğrudan doğruya kök ve tabanların (yani iyeliksiz şekillerin) yalın hal
olarak 'belirli nesne' olduğu görülür. Bu tür örnekleri 'belirli' kılan unsur,
kendilerinden önce gelen 'işaret sıfatları' veya 'bir' kelimesidir (bkz.YALIN
HAL,11 ,A,2-b). Bu tür örnekler, yalın halin belirtme hali yerine kullanılışlarıdır.
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>

tanrı buyrul5:larından bir buyru]f. yirine getürse (MC. 75b.2); eydeler ilet bu
'ameli dabı issinün yü zine ur kim bu 'amel dünyada 'izzetiçün ve riyayıla
iş!errişdür (!tA:C 27a. 1); l;ai.ret-i resU.l 'a.m. meş2.n1$:da bu �adfş buyurrnışdur
(KVz. 6b- 12); gördiler ki henüz diridür, oturur ve ol terklb burnı )faunda
)fomış )fokular (KV z . 1 8aa- 1 6) ; padişah eyitdi, ol l)ikilyet eyit işidelürn
(KVz.28b-5); çfin şal).abeler bu l)adiş işitdiler (KVz .6b-4); imdi ha sizi
..

göreyüm er gibi olun orta yerden şal kişi bana getürün virün (KVz.30b-7);
ya'ni her kim bir mü'min bata ile öldürse, bir �l azad eylesün (KVz.22b-9)
3. Yönelme hali yerine kullanılışı (bkz. YÖNEL.ME HALİ, 1, B, 1)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>

tenriden sen tolu, ır� ba�a I sinden ayru degül )fapu )falfma (SV. İbt.65);
irdü m allah diyüben çaldum anı / iki böldüm ortasından arslanı (Gzvt.15);
eger tağ yükledürsen a n a yarar I ve ger tağa depersen iki yarar
(lşk.53);kurtılmadı, çevre bakdı, bir sıçan gördi (Mrzb. lOb-6); şeytanlı)f odı
içinde yandı, gaiab yalı rı ları çevre saçıldı (Mrzb . 1 9a-9); amma pW.işaJı
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ögütden üşenmek eyü olmaz (Mrzb. 23a.8); bir Js:.aç zamandan sorıra padiş§h
bastalı.1$: 'ani. oldı (KVz.18a.7)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>ikinci, padişah. razın kimseye dimeyeler, hem padişah hi�etinde olanlar da.hı
bir Js:.aç işden şaJs:.ınmaJs:. gerek (Mrzb.27a.4)
a.c. iyelik eki almış isimlerde
>-

eyitdi kim, ey şahzacte, bu dem senürı t31i'üTJ bal):dum, gördüm, gayet
nu1}G.ste görindi (KVz.3b.l)

4. Bulunma hali yerine kullanılışı (bkz. BULUNMA HALİ , l, B , 1)
>neçe veled gali): içün, bir Js:.aç 'aş! içün I yıl on iki ay aglayup yalvara sen
terı riyi (SV.Vl . 1 0); Js:.amuya rızlp.n virür yıl on iki ay (Aş.Paş . Grb.96b.3)
NOT: Yalın halin bulunma hali olarak kullanılışı için yukanda verilen örneklerde,
hal ile fiil arasında ilgi olmayıp , hal ile (yani hal ekini alan isim ile) isim
arasında bir ilgi vardır.
>

hele sen dünyede imdi yürürsin / ölüp gidenleri her dem görürsin
(EMŞer.47); bunurı gibi şerif yirde turnyın / gice gündüz Çalaba yalvarayın
(EMŞer. 1 95)

NOT: Yukarıdaki örnekler, yalın hal-bulunma hali alternansırun örnekleridir.
Bugün için yalın halde fiilin zarfı görevini üstlenen bu tür örnekler, EAT.
devresinde hem yalın hal , hem bulunma hali ile karşımıza çıkabilmektedir.
Şöyle ki;
>

medlne yolıru dutup giderler / l)al):a ol demde çol!:. şükür iderler (EMŞer .17)

5. Ayrılma hali yerine kullanılışı (bkz. AYRILMA HALİ , I , B, 1)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>'aziz-i men ölüm can ayrılma.1$: degül, ölüm ral:ımetden durur (Behc.2:50B , 1 2); yarınl):ı işi bu gün işlerı (Mrzb .8a. l l ) ; iki keramet biri oldur ki
(MC.72a.1 l )
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>

eger sen şahurı bir ziyanurı bilüp şfilıı agah eylernezserı vallahi 1}ayin ve
.Qa{c{cl yitümıişler olursun (KVz.20a-8)

6. Vasıta hali olarak kullanılışı (bkz. VASITA HALİ, I, B , l );
24

>-

ulu , giçi sini sever, sini ister, sözin söyler I güneş gibi yüzün togar, �amu
'filem nuruT] ıoldı (SV .XII.5)

NOT: Bugün + (I2)1A ile kullandığımız dol- ( < tol-) fiili, yukardaki örnekte ikinci
kiş i i yel ik ek i ü zerinde 'y alın' halde kullanılmıştır. Günümüz Türkçesi ile
karşılaştmnca 'vasıta hali' ile kullanılan bu şekil, EAT. devresinde genellikle
'ayrılma hali' ( +dAıı tol�dol- ) ile görülür.
NOT: A5ağıdaki örnekler de, 'yalın hal' ile 'vasıta hali' şekillerin alternans olarak
kullanılmalarına fi.ittir:
>-

sini ger bir nefes güldürdi dünya / sorı ucı birı gezin lµldurdı efgan (Çrh.45);
yüzleri adem oglanı yüzi gibin (Kıs.Enb.26,6;65)

7. Eşitlik ile alternans olarak kullanılışı (bkz. EŞİTLİK, 1, B, 1 )
yimiş 1,rnrd �uş anı keler niçelerürı bagrın deler / şol ufacı� na-resteler gül
gibic:e şalnuş yatur (Yun.Em.5 1 ,3)

>-

NOT: Yukarıdaki şekil çok seyrek görülür. Bu kullanış için dfüma yalın hal vardır.
>-

J:ıaremürı vaşf1nı dab.ı diyelüm I tfitiler gibi şekkerler yiyelüm (EMŞer.38)

TAMLAMA HALİ
g enetive

I. Ş E K İ L L E R İ
A. ASIL TAMLAMA HALİ ŞEKİLLERİ
1.

+(n)Urı

Ekin ünlüsü dfüma dar-yuvarlaktır, 'dudak uyumu'na uymaz. Ünsüzle biten
kelimelerden soma +UT] şeklinde olması ve ancak ünlü ile biten kelimelerden
sonra +nUrı halinde görülmesi , EAT. ile Göktürk Yazıtları arasındaki köprüyü
göstermektedir. S.S .Mayzel'in, Türkçede tamlama yapılması ile ilgili olarak çok
değerli bir araştırması yayınlannuştır8.
a. isimlere gelmesi
a.a. kök ve tabanlarda
8 S . S . Mayzel izafet v Turetskom Yazıke, Sovyet Cumhuriyeti Ilimler Akademisi Yayınları,
1957; tanıtması için bk.z. A. lnan, "Tanıtma", TDAY Belleten 1958, s.279 -3 13
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>-

ma'rifetü l] oruru körı ül durur (Behc. l :7 ,19); dünyanu11 dirligi geçer Is:almaz I
terı riden kim dirise, ol ölmez (SV.İbt.6); ferişte tağu7J Is:uvvetin ve l):atılıgın
derıledi (Kıs.Enb.42-3 ,63); yaradılmağu1] evveli anlardur (Mrzb.24b.12)

a.c. çokluk eki almış kelimelerde
>-

canlaru1J cam şı� u imandur I kişi bu nfir ile müsliimandur (SV.İbt.43); pes
ol pencerelerürı birisi şehre açılurdı (KVz.8b.5)

a.c. iyelik eki alrruş isimlerde
>-

mfisa elinden nete oldı 'aşa / düşmeninü 11 giirligine ejderha (SV.Reb. 33);
J:ıarem içre bu mescid ikidür bil / ikisinü1] arasında geçer il (EMŞer.248); bu
makamda geçdiler birin birin / her birinürı

bir kişi dutdı yirin

(Aş.Paş.Vsf.34); bi1] de birinül] adı bellü degüldür (Kvz. 2a.2) ; oglanı iki

ta]usmu1]

ar asında urup

ç�dı (DKor.D.22,13)

NOT: Bu araştırma için fiş topladığımız süre boyunca, taradığınuz metinler içinde
'tamlama ekinin, iyelik eki almış kelimelere pek az eklendiğini' gördük. İyelik ekli
kelimeler genellikle eksiz tamlama halinde belirli tamlamalar kurabilmektedir.
b.zamirlerde kullanılışı
b .a. kişi zamirlerinde

NOT: Birinci kişi teklik ve çokluk zamirlerinde tamlama hali eki '+Um'dur. Ancak,
+Um'u (şekline bakarak) ayrı bir ek telakki etmemek gerekir. Bu şekil;

ben+İl)>benüm, biz+Ü1J > biziim tarzında bir 'uzak-dudak benzetmesi'dir. Bu
gelişmede birinci kişi iyelik eki olan +
' (U)m'un da 'bulaşma' yoluyla etki yaptığı
düşünülebilir.
>-

anı kim ben görürvem, ger göre sen / binüm J:ıfüüm netedür, gey bile sen

(SV XXV .l);ey şah düşman degüldür kim bu na-haler sen ül] ve benüm
oğlu muz ola ve ... (KVz.12b.3); şfilıı dutalum, elühe virelüm, ceınl' memleket

senÜ7J olsun(KVz.31 a . l);söz anu7]dur kim açul):dur gözleri / ol ne derse
terı ridendür sözleri (SV.Reb.125); bizüm 'ilmimüz anlarurı 'ilmi Is:atında şol

bir ekinci ta'bir bildügi gibidir (Mrzb. 20b.12); sizül] işirı üz irte gice şerr ü
fitne, mekr ü J:ıl ledür anurı işi irte gice 'ilm u hikmet m a'rifetdür
.

(Mrzb .22b.13); Ebu Bekr ile 'Ömer bile yatur I toluptur anlaıu1]la iki yanı
(EMŞer.32)
b .b. işaret zamirlerinde
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>

Js:ayur un olur idi İbrahime / mu'cize bunu1J gibi bil] da'ima (SV .Reb. 39); bu
gün vardum dôstlarum sınadum, benüm iş bunu17 gibi yalanum girçege
geçürdiler (Mrzb.1 5b.7)

B . TA MLAMA HA Lİ FONKS İ YONUNDA
EKLER
1 . eksiz (bkz. YALIN HAL, II, B,
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>

KUL L A NILAN DİGER

1)

�uyı içinde Js:aldı (Behc. 1 : 1 1 ,2 1 9) ; ki

'
arş

gölgesi ola arı a şayvan
(EMŞer.20) ; maJ yarusın Js:ızına vireler (Feraiz ,27) ; bir gün !Jôca bir mühim

rnaşla.J:ıatı düşdi, arıa gitdi (KVz.16b.4); 'aJs:il kişi şavaşa el şunmaya, zira bir
lfile bitürdügin yüz er bitürmez (KVz.29b.l)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>-

ki

tarı rı ivlerini yad idelürn I işidenler canını şad idelüm (EMŞer. I 82); iş

başa gelmedin ve gözükmedin işün niteligin arı lamış olur aynı�ar işü T]
sorıında bildügürı ol ö11din bilür (Kelile ,40r) ; pes bu \}aber vezfrler Js:ulagına
degdi (KVz .5b .4 ); 'ayişe ile ffitırnanu rı nigalu su / şahbaz atlar gelüp içtügi su
/ Js:ızıl develer gelüp kiçdügi su I ağ �oyunlar gelüp çevresinde yatdugı su /
ordwnuT] IJaberin bilür misin digil marı a (DKor.D .45 ,7)
a.c. iyelik eki almış isimlerde
>bu gün ki bu 'ömrüm ılduzı Js:arardı , dirJıJgüm güneşi fena

(Mrzb.7a-1 3); şeyaau 1].amzanurı göT]li sinürı

şayrnlıgrna degdi

zülfü17 sema'mda (ŞH.Belleten

Ill . 8); zülfi üstinde gören bir kG.şe-i ebrG.sını (HD. l :ll ,4)
b. zarnirlerde
>-

kullanılışı
dünyaya inanursan rızka benümdür dirsin I niçin yalan söylersin hlç sen

didügürı olmaz (YunEm.60,2)
2. +(y)I (bkz. BELİRTME HALİ, ll, B , 2)
>-

ve ·��l oldur kim bu günlik 'ömru17i bel.cası böyle olıcal.c ol mülk-i cavidan
elden çıl.carmaya (KVz.60a.15)

NOT: M. Mansuroğlu, 'Sultan Veled'in Tiirkçe Manzumeleri' adlı eserinde9 isim
çekimi eklerini verirken, tamlama halinde +nu1} , +nü T) , +U'IJ , +ÜT) şeklini vermiş;
aynca +nı, +ni 'nin de bu görevde kullanıldığını söylemiştir. Bu kullanış için
9 Mecdut Mansuroğlu, Sultan Veled"in Türkçe Manzumeleri, lstanbul 1 958.
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araştırmacı örnek vermediği gibi, biz de Sultan Veled'in manzumeleri arasında bu
kullanışa dair örnekler tesbit edemedik.
Aslında, belirtme hali ekinin tamlama hali görevinde kullanılması tarihte
Çağatay Türkçesi metinlerinde, günümüzde Özbek ağızlarında, Kumuk, Karaçay
ve Balkar Türkçelerinde de görülmektedir. EAT. için kurallı şekil bu değildir.
3 . +(y)A (bkz. YÖNELME HALİ, II , B , 1)
ajsirnlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

bir er ölse bir oglı ll:alsa mfilı dükel ol agula bolur (Feraiz,60a-23)

b. zamirlerde kullarulışı
>-

ilerü vardı , pay diledi: hey big yigit bize dahı bu geyikden pay vir didi beyrek
aydur mere dadı men avçı degülem , big ogh bigem hep size didi
(DKor.d .77,4}

4. +dAn (bkz. AYRILMA HALİ, ll , B, 2)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

pes şah eyitdi: ey ogul ol sen su'fil etdügürı

nesneden girü cevabın sen buyur,
güneşden �erresin ve

işidelüm didi (KVz .26b . l ) ; şah destur virürüse

de17izden

ll:atresin beyan idelüm (KVz . 16a.15)

a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>-

ol yüz flriştelerden otuz! ol ]:'..ul::! uç!!'..a� rr..uşt!b.ya (Behc .2:55-A,S)

KULL ANILIŞLARI
A. FONKSİYONLARI
Tamlama hali eki, diğer isim hallerinde olduğu gibi , fiille isim arasında
değil, doğrudan doğruya iki isim arasında ilgi kurar ve tamlama grubu meydana
getirir. Şöyle ki

maJ +0
od+ı
su+ya
ğaflet+de
köprü+den
diş+ile
an+ca
dünya+nu17
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vir

(yalın hal)

söndür
]fanş
yat

(belirtme hali)

ge,çürur
vir

(aynlma hali)

dirligi

(tamlama hali)

(yönelme hali)
(bulunma hali)
(vasıta hali)
(eşitlik hali}

Yukarıda görüldüğü gibi isim hal eklerinin hepsi de temel görev olarak isimle fii l
arasında ilgi kurar. Tamlama hali ise isimle isim arasında ilgi kurmaktadır ı o
Fonksiyonundaki bu temel farklılık, tamlama halinin aslında bir " isim hal eki"
olmamasındandır.
1. Eklendiği isim ile başka bir isim arasında ilgi bağı kurar;
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
> ma'rifetü 17 oruru körı ül durur (Behc. l :7 ,19); aymu17 bir şeytan dôstı vandı
(Mrzb.28b .4); ol suyu17 kenarında gül gülistan olnuş (KVz. 8b . 1 5)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
> dördinci göklerü17 adın ve laJs:abın beyan Iµlur (KısEnb.57-8,63)

b. zarnirlerde kullanılışı
> günahlarum benüm !)adden aşupdur / derı izlerden biter olup taşupdur
(EMŞer.6); ve senü17 üzerine hlç l}alµs:um şahit degülse (Mrzb.lOb .7)
NOT: Yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi, tamlama hali eki ile yapılmış
tamlamalarda 'tamlanan' kelime' daima 'iyelik eki alır. Yalın halle yapılan
tamlamalarda ise, tamlanan kelime iyelik eki aldığı gibi, almadığı da olur. Tamlanan
kelimeye iyelik getirilmeyen tamlamalar 'sıfat tamlaması' niteliğindedir:
tamlanan kelimeye iyelik eki getirilen şekiller
>-

Jsapu ön ine agzum urdum (Kıs.Enb.28-1 0;64); zire kim amırı1adur sözler tadı
(ŞH.Yus . 1 ,3 ) ; bir mlşede atası dôstlarından bir l):.urd b ilişi varıdı
(Mrzb.2a.7); lµr� güne dek ben didügüm gibi beslerı (KVz. 1 8b.3)

tamlanan kelimeye iyelik getirilmeyen şekiller
> ol güher bir a_;:- la'! gibi ya bir anmış ya�ut gibi şeffüflıgı artup ortaya düşdi
(Mrzb .28a.4); bal}sa çalımlu çal-]fara l}uş erdemlü bir gözel yagşı yigit oldı

(DKor.D .70,5)
2 . Tamlama haliyle yapılan isim grubu, cümlenin raili durumundadır:
a. isimlerde

a.a. kök ve tabanlarda
lO

Tamlama

eki, yalnızca 'ol-

ve

i-' fiilleri veya '+ dUr

<

ıur-ur' şekli ile kullanılabilir:

sen + Ü T( olsun, sen + Ü T( + dür, gibi. B unlarda da, isim tamlamasından düşüme uğramış bir yapı
b ulunmaktadır: sen +ÜT/ (ev+ÜT() olsun, sen + ii T(

idi, sen+üT{ (evüT()+dür, gibi.
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>

dünyanu 1J

dirligi geçer �almaz I Tert riden kim dirise, ol ölmez (SV .İbt.6);

sekiz )s:atdur o }fubbenü 1J bucağı / anu11 �arşusındadır Tı1r dağı (EMŞer .200)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>
pes ol pencerelerii ry birisi şehre açılurdı (KVz.8b-5)
3 . Tamlama ile yapılmış tamlamalarda, tamlanan kelime iyelik ve belirtme hali
eklerini alarak cümlenin belirtili nesnesi olur;
>
eger sa11 a dabı va)s:ı'a uğrayası olursa, benüm adumı oJs:ıgıl (Mrzb .1 3b-3)
4. Tekrarlanan kelimelerde ilk kelimeye eklenerek superlative yapar:
>
c§nlarury canı şıd)s: u imandur / kişi bu nur ile müsülmandur (SV .İbt.43)
5 . Edatlarla kullanılışı
a. +(n)Ull birle
>

ol bolur kim anury birle murada mals:şOda degürler (Behc.1 : 1 64,22)

b . +(n)Ull dapa
>

Yezid süsi it kibi anu T] dapa a�şdı (Bchc.1 : 1 1 1 ,29)

NOT: dapa edatı , EAT. metinlerinde çoğunlukla 'yönelme' ve 'yalın hal' ile
kullanılmaktadır. Burada özel bir kullanış ile karşı karşıyayız.
c. +(n)Urı gibi
>

)s:ayur un olur idi İbrahime / mu'cize bunu1) gibi birı da'ima (SV .Reb . 39);
senü11 gibi toğru yar ve muvafı� �anda bulunur (Mrzb . 14a . 1 0) ; Nüşrevan
nergis oldujp. yirde anu ry gibi iş işlemeye utanurdı (Mrzb . 60a.8)

NOT: +(n)Urt gibi tarzındaki kullanılış zamirlerde görülür.
d. +(n)Urt içtin
>

)s:ıyamet güninde anlanı1J içün �atı 'a!;ab vardur (KVz.6a- 1 3)

NOT: Tamlama hali ekinin edatlarla kullanılmasında bazı özellikler vardır. Örnek
olarak, gibi, içün vs. bazı edatlar, ancak 'zamirlerde' tamlama hali ekini isterler.
İsimler bu edatlarla kullanılırken tamlama hali ekini almazlar. Bu durum Tfk.'de
böyle olduğu gibi, EAT . devresinde de böyledir. Ancak, bugün 'çokluk eki almış
zamirler' de eksiz olarak edatlarla kullanılmalarına rağmen ( onlar için, onlar gibı) ,
EAT. metinlerinde tamlama hali ekini aldıkları görülür.
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e . +(n)Utı+(l)lA
>

Ebu Bekir ile 'Ömer bile yatur I toluptur anlaru T]la iki yanı (EMŞer . 32);
meger şahurı üç oğlı var idi . bunlamT]la meşveret idüp eyitdi kim
....(KV z .28b- 17)

NOT: B urada da, çokluk eki almasına rağmen + (l)IA ile birleşen zamirlerde
tamlama ekinin kullanıldığını görüyoruz. Tfk.'de bu durumlarda tamlama eki
kullanılmaz .

B . TAMLAMA HALİNİN, DİGER İSİM HAL EKLERİNİN FONK
SİYONUNDA KULLANILIŞI
Diğer haller gibi isimle fiil arasında ilgi kurmayıp, isimlerle isimler
arasında ilgi kuran tamlama eki, kendisi dışındaki haller yerine de pek kullanılmaz.
Biz, yalnızca bu ekin 'yönelme hali' için kullanıldığı bir örnek tesbit edebildik.

1 . Yönelme hali eki yerine kullanılışı (bkz. YÖNELME HALİ, il, B , 2)
>

Yezid süsi it kibi anuT] dapa a]fişdı (Behc.1 : 1 1 1 ,29)

BELİRTME HALİ
accusative

1. Ş E K İ L L E R İ

A. ASIL BELİRTME HALİ ŞEKİLLERİ
1 . +(y) I2

[

<<

(I)G ]

Bu şeklin, ETk.'de isimlere gelen +(l)G ekinin devamı olduğu yaygın
olarak düşünülmekteydi. Fakat hocam Mustafa Canpolat'ın son zamanlarda çıkan
bir yazısındaki itirazı ı ı genel kanının ciddi olarak tekrar gözden geçirilmesini
zorunlu kılmıştır. M. Canpolat, +(l)G şeklindeki G'nin erimesi sonucu bu ek
meydana gelseydi, ünlünün yuvarlak olması gerektiğine işaret etmiştir.
,

EAT.'de hem isme, hem iyelik eki almış kelimelere , hem de zamirlere
gelebilen karakteristik belirtme hali budur.
a. isimlere gelmesi
a.a. kök ve tabanlarda
1 1 Mustafa Canpolat, "Eski Anadolu Türkçesindeki Belirtme Durumu (Accusativus) Ekinin Kökeni
Üzerine", Türkoloji Dergisi X. Cilt, 1. Sayı, DTCF. yayınlan, Ankara 1992, s.9- 1 1 .
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ünsüz ile biten kelimelerde
::>;>evvel parmagı birle işaret lµlup ayı yarduğı gece durur (Behc.2:54-b ,l); yine
kitablardan dört kitabı öründüledi (Behc .2:42-B ,5) ; gerek kim her balµşurı
birı yusüfı �1 ala (ŞH.I :IV.3); söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı / söz
ola ağulu aşı , bal ile yağ ide bir söz (YunEm.59,2);ne od �an eridür, ne Is:ar
odı.

söndürür (KısEnb .6 1 ,3-64); dôst oldur kim seni anurı gibi sözi
söylemege Is:omaya (Mrzb. 15b.8); eger güci yitmezse iki ayı ulaşdurı oruç
tutsun (KVz.22b- 10)
ünlü ile biten kelimelerde
::>;>-

yine ma'rifet ta71rıyı bilmek bolur ve tevh'id ta71rıy1 birlemek bolur
(Behc.1 1 :6,13); bir ağaccuğıla ol arayı dürtdi (Mrzb.22b- 10); azıcıis: yiyicek
sevdayı yufl}aldur (Edv.Müf.3a.8); ta17nyı birledük (MC. 40a.6); çG.n şehzade
Jpşşayı dirı ledi, Q.fü neydügin bildi (KVz.2 1b .4)

a.c. çokluk eki alnuş kelimelerde
,,._

bezeyeler uçma�ları , 1$.arşu gele yüz bil) hfır! (ŞH . 1 :1 ,3); ılgun yemişi,
şovul}dur, l}urudur. bağırşulç.dagı başJan orıuldur (Edv.Müf.8a-9); çfrn şah bu
sözleıi işitdi, ga:lab a gelüp eyitdi (KV z.3 la-9)

a.c. iyelik eki almış isimlerde
>şiid olsun görıli anurı , gö17lümi şad eyledi (HD . l :Ill,1); göziimi aça, kim sini
bellü görem / (:anıla gibi del)ize girem duranı (SV .Reb . 1 1); eger saha dabı
valµ'a uğrayası olursa, benüm adumı olµğıl (Mrzb . 1 3b .3); özü17i 15.omağıl
gafı! (ŞH.2:III,2); osarı bolrrm, başu rıa 'alµurıı der i yoi uza�dur,

ki

yol):dur

l).add u payan (Çrh .10); raQınet eyle yarlığa �ullaru71 1 / sen esirge kendü
yo!Jsullam 17ı (Aş .Paş.Grb .30b-27); din yolını sen açdurı bir şey li'llah ya
mul)ammed (ŞH .l :lll ,15); zal)m etini görüben dürersin dünya malını

(Mev. l :I,2); t:ıals: te'a11i a rı a yedi Is:at gögini ve tamusını ve uçmagını 'arz idüp
teferrüc itdürdi (KVz.7b . 1 3); suç lµluruz suçumuzı bagışlar (ŞH.Yus . 1 ,4);
1$:azan Bigü rı dünlügi altun ban ivlerini biz yıl}mışuz (DKor.D .40,.5)
b. zamirlerde kullanılışı
beni malç.şfiduma irgirdi j}anum / sevindi gö1')ülüm şad oldı canum
(EMŞer.78); eyitdi Is:ardaş, ben seni semiz bir ıag gibi gördüınidi
(Mrzb .46b. 1 2); kim anı göre, bini görmişdür ol / kim anı sora, bini sormışdur
ol (SV.Reb .1 36); anı indeyelüm soralum düşin (ŞH.Yun. 1 ,6); çılpıp şanı ehli
bizi )f.arşuladı ! görüben bizi Qôşsazlık itdi (EMŞer .304); ayai5:1andur bizi sen
ey peri yüz / kim ayılç. yörimekden biz beriyüz (Mec .Nez.200,1); çfrn sizi

::>;>-
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Js:ovalar, dönürı girü bizdin yarı a (Mrzb.50b . 1 3) ; terı ri nGnndan toludur
canlan I iki gönne gözlü iserı anlan (SV .Reb .1 17)

2. +n 12
ETk.'de yalnızca zamirlere gelen bu ek, Orta Türkçe devresinde
(Karahanlı , Kuman-Kıpçak, Harezm, Bilinmeyen Orta Asya Lehçeleri , Çağatayca)
isimlere de gelmeye başlamıştır. EAT. ve Erken Azeri'de ise +nl2'ya karşılık,
karakteristik belirtme eki +(y)I 2 [« +(l)G] 'dır. Ancak EAT.'nin ilk eserlerinden
bazılarında da bu ekin kullanıldığı tesbit edilmiştir12 Çok sınırlı olan bu tür
örnekler, karakteristik değildir.
a. isimlerde kullanılışı
a.a. kök ve tabanlarda
>
kerseler ince şıratnı Js:uşdavuJs: sen uçmaga (Behc . 1 : 1 66 ,23) ; zinhar birme
boynurı düşmana sen, datlu can sinden alınça dirdügürı aıtun kiimişni
harcagıl J;ıaJs: yolında (Behc . l : 168 ,25); yigin gelgey, ayahçılar marı a şayraJ;nı
tiz birgey (ŞH.BelletenJII, 17-2); kararıuda gördiler hak nGrını / din içinde
buldılar hem hı1rfni (SV Reb . 1 59)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>-

ay dur 'fidii Js:ıldum hüseyin içün cfinumnı (Behc. l : 1 1 1 ,29); közlerü rı den
döklinüp yaş, yazuku rını düp yolınça bellü bilgi! kendüzürıni şuçlu 15:Jlsun,
şuçlu 15:Il (Behc.1 : 1 67 ,24); key dürişgil Js:ulhls: içre özü17ni 15:Ilgıl dôst aha
(Behc. l : 1 68 ,25) ; men özümni yolı rıa kıldum fida / nola çün inşaf arıa ger yar
ise (T .S .)(Kad.607)

b. zamirlerde kullanılışı
buru 015:tsa, bizni du'adan unıtmasa (Feraiz. 1 8); bir 15:tzım var gidermez dilden
seni I senden artıJs: hiç begenmez kimseni (T.S .)(Yus.Şeyd.24); çfinkim başını
şuya baturdı girü çıJs:ardı, gendüni heman sarayda legen içinde buldı
(KVz . l Ob.2)

>

NOT: Arap harflerinden ye' ve 'hfi-i resmiye ' ile biten kelimelerden soma, bazan
belirtme hali eki hemze ile gösterilir. Bu fonetik bir esasa dayanmayıp , iml§yı
ilgilendirir.

1 2 B elirtme hali, yaşayan Azerbaycan Türkçesinde ünsüzle biten kelim elere +I, ünlü ile
bitenlere ise +nI olarak gelmektedir, bkz. Mustafa Canpolat, a.g.m.
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�

aluc Js:urudur şovul):dur )):arını bağlar ve gövdeyi (

�.,.,s- )

sernirdür

(Edv.Müf.Sa.2); oğıl içerü girdi, şişeyi ( · � ) i ki gördi (Mrzb .20b .3) ; ol
'ayıbıla kimseyi

(

• ._s

) vezir edinmek gerek kim anda iki :t:ıaşlet ola

(KVz.25b.9)
3. + 0
Bugün, bazı filler hem belirtme hem de yalın haldeki isimlerle kullanılırlar.
Bu kullanılışlarda bir 'belirlilik' ve 'belirsizlik' farkı vardır: kitap oku-, kitab+ı oku-.
Günümüzde bu fiiller, ancak 'kök veya taban' durumundaki isimlerde iki halde de
(yani yalın hal ve belirtme hali) bulunabilmektedir. İyelik eki almış isimlerde ise
mutlaka belirtme eki almaları gerekir: kitab+ım+ı oku-.
Oysa, aşağıdaki örneklerde de görülebileceği gibi, EAT. devresinde, iyelik
eki almış isimlerin de + (y)I2 veya +nl2 eklerini almaksızın belirli nesne olduktan
görülür. Burada, bir +0 belirtme eki söz konusudur.
>

etegüm dut kesilme binden sen / gen düzirı görme demegil ben sen
(SV .İbt.26); naş1I;ıat dutar iserı , dirıle sözüm / hünerürı var ise, gel uşda
meydan (Çrh.7); gözüm seni görmegiçün, eltim sa fl a irmegiçün ! bugün

canum yolda Jı:odum, yarın seni bulmağ;ıçün (Yun.Em.1 14,1); 1$:apu örı ire
agzum urdum (K.ısEnb .2 8 , 1 0 - 1 6) ; derdüm b ilen sensün benüm, derman
nedür eyle barıa (Aş.Paş.Şiir Jl,2); gendüzi gibi sini :t:ıaş eyleye I ral)metinden

yazutu11 bağışlaya (SV.Reb .70); gözürı aç gaflet içre yatma e dôst / ki
göçmege dutupdur yüzi kervan (Çrh.1 1); ölene bak gözü11 aç, dökilür sa.Jı:al u

şaç ! ılım çıyai1 gelür aç, yiyüp içüp sir gider (Yun.Em.21 ,2);

başurı bir kez

baturup çılçarmagıla gördürı ki gözürı e yidi yıl gösterdüm (KVz.l Ob .16);
'alem lJal,{c!i bir yerde deriser (Behc .2:45-A,7); J;ıaJs: ta'aHi bunlarurı dükel

yazugın bağışlar (Behc .2:49-B ,13); binden işit, terı ri ğaşın iste bul I etegin
dut, candan olgıl a fl a lç.ul (SV .Reb .53); ilerü geldi yigit virdi selam I aldı
yigidürı selamın ol imam (Gıvt. 1 2); berk yapışdum anurı etegin I ol meger
ilte beni dôsta degin (Aş .Paş .Grb .175 ,9); çfin şeyh başın şuya baturdı ,
belürsüz oldı (KVz.lOb.13); ağ şa.Jı:allu Jçocanuıı ağzın sögdi (DKor.D. 1 9 ,6);
ra:t:ıman durur bağışlaya *amusın I ral).im durur göstermeye tamusm
(ŞH.Yus . 1 ,3); rfizigarurı acısın datlusın datdum (Mrzb .7a- 1 1) ; bilisin şag
eline vireler (MC.50a.2)
NOT: Üçüncü kişi iyelik için +(s)l 2(n)+ ekinde n'nin iyelik ekine dahil edilip ,
buradaki kullanılışların +0 belirtme bölümüne alınması için, bkz. İYELİK
EKLERİ bölümü.
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>-

canumuz bizüm oda yanmaga mu'ta.d eyledi (HD .l :III ,4); gelürı l)a111u'llaha
varalum, türbesine yüz sürelüm canumuz Js:_urban virelüm, şeyli'llah ya
l)afüu'llfill (EMŞer.235); bunlar \}od şaba.1,1 duyarlar, bizüm ardumuz basmaga
gelürler (KVz.29b . 1 3) ; ol kerlmdür , suçu71uz bagışlaya (ŞH .Yun . ,4) ; şah
Js.ullarına şordı , eyitdiler: şah eyledür , başu rı uz suya taldurdurıuz, yine
çıJs.ardurıuz, didiler (KVz. 1 0b .9);hlç J::ıalde yardımların senden kesmeyeler
(Mrzb. l l a. 1 1)

B . BELİRTME HALİ FONKSİYONUNDA KULLANILAN DİÔER
EKLER
1 . +0 (eksiz) (bkz. YALIN HAL , II, B , 2)
Bu kullanış, yalnızca işaret sıfatlan veya bir kelimesinden sonra gelerek
'belirli nesne' durumunda bulunan isim kök ve tabanlarında görülür.
a. kök ve tabanlarda
>-

tarı n buyruJs.larından bir buyru}f. yirine getürse (MC.75b .2); eydeler ilet bu
'ameli da\).ı issinüıı yüzine ur kim bu 'amel dünyada 'izzetiçün ve riyayıla
işlemişdür (MC.27a.1); yeıı i içinde Js:_avugıla Js:_an tutardı, fi'l-J::ıfü ol ]f.an
bagırsakdan oglanurı boğazı üzerine alptclı (KVz. 19a. 1 4); ya'ru her kim bir

mü'min bata ile öldürse, bir Js.ul azact eylesün (KVz.22b.9)
2 . +(y)A (bkz. YÖNELME HALİ, II, B , 2)
a. isimlerde kullanılışı
a.a. kök ve tabanlarda
>

ya �ullarum: açlığa susuzlığa neyile ögrendürıüz (Behc.2:46-b,6); şultan-ı
mışır bu geleciye inkar eyledi (K Vz.?b-17)

a.b. iyelik eki almış isimlerde
>-

dabı bir adı anurı raJ::ıman durur I bagışlar ]fullarına gufran durur
(ŞH.Yus . 1 ,3)

3. +dAn (bkz. AYRILMA HALİ, II, B, 3)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
günfilılarum benüm }Jadden aşupdur (EMŞer.6)
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a.b. iyelik eki alınış isimlerde
>b i züm ]J.filümüzden b ilen kimdür 'ışlça münkir olan / bizüm sevdügümüz
l}aJ.cdur bu halis:a göz ü Is:aşdur (Yu Em .49 ,5)

II . KULLANILIŞLARI
A . FONKSİYONLARI
1 . Cümlede 'belirtili nesne' görevini taşır:

a. isimlerde

a.a. kök ve tabanlarda
>-

gerek kim her balp.şu rı biT]

yüsufı Is:ul ala (ŞH.1 :iV ,3); azıcık yiyeceJs: sevdayı

yuflfaldur (Edv .Müf.3a.8)

a.c. iyelik eki almış isimlerde

>-

suç Is:ıluruz, suçumuzı bağışlar (ŞH.1 ,4)

b . zamirlerde kullanılışı
>eyitc\i: l}ardaş ben seni bir tag gibi gördümidi (Mrzb.46b-12)

B. BELİRTME HALİNİN , DİÖER İSİM HAL EKLERİNİN FONK 
SİYONUNDA KULLANILIŞI
1 . Yalın hal yerine kullanılışı (bkz. YALIN HAL, 1, B, 1)
?;a'if Js:ullar günahı işler olur / J.cav:ı Allah anı bağışlar olur (EMŞer.7) ; dôst

>-

oldur kim seni anurı gibi sözi söylemege Is:omaya (Mrzb . 1 5b.8)

2. Tamlama hali yerine kullanılışı (bkz. TAMLAMA HALİ, I , B , 2)
>ve 'alµl oldur kim b u günlik 'ömrü T]i bel}ası böyle olıcaJ.c ol mülk-i cavidfuı
elden çıl$:armaya (KVz.6a . 1 5) ; avvalgı bab gökleri ilkin neden yaradıldugın
beyan lplur (Kıs. Enb .53 1 0 ; 65)
-

3. Yönelme hali yerine kullanılışı (bkz. YÖNELME HALİ, 1, B, 3)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

niçe veled halis: içün, bir 'aşl içün ! yıl on ikay aglayup, yalvara sen tewiyi
(SV.Vl , 1 0); çfin işitdiler uşbu (düş i) / aceble şür taT]laşurlar bu İŞİ
(ŞH.Yus . 1 ,6); g itdi begler mürveti, binmişler birer atı / y idüg i y oJ.csul eti,
içdügi Is:an olısar (Yun Em.35 ,3); nice varanı ben bu yalı yalguzın / nice
görem iy 'aceb ol dôst yüzin (Aş .Paş.Grb . 1 7 5 ,S); 'alf:il oldur yalı togrı vara I
'
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ma'ru budur bellü beyan bildüm diyen bilmeyiser (Aş.Paş .Vasf.5 ) ; ben ba rıa
perdeyimişem arı ladum / a T\layıcaıs: oş bu işi danladum (Aş .Paş .Grb . 1 75 , l ) ,
dlv bu işi katı 'acebledi (Mrzb . 1 3b .1); şağ;al bu f�lı ağaz �ldı: melik b u gün
gıda beni edinsün (f .S .)(Kelile ,33); ölüyi ağl ama , ölü issi yegdür , dimişler
(T.S.) (Anter.566) ; ki şardan yarıa kopdı gavga }S:atı / beli Tj leyü durdı vü
bindi atı (T.S.)(Süh.233)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>

togn varımlı

yolları , lç.alem tu tardı elleri / bülbüle be rızer dilleri, danışman
yigitler yatur (YunEm.38,6)

a.c. iyelik eki almış isimlerde
>

alu11 evliya elini, to grı varurı 1).ak yôlunı

I ma'ni budur bellü beyan bildüm

diyen bilmeyiser (Yun.Em.38,6); Js:azan bigüT] dü nlügi altun ban ivlerini biz
yıJs:mışuz, tavla tavla şahbaz atlarını biz binmişüz (DKor.D.40,5)
b. zamirlerdc kullanılışı
>

ol gün ki beni u rd U T\ , yalınçag idüm, arJs: am Js:arnum açugıdı (T.S.)

(Yüz . .49 ,2) ; llkin b iT\ gözile seni aglamal} gerek ki başiretürı gözi açui}
degüldür (Mrzb .1 5b-8) ; b iTjden işit: var anda, kim canurı a can l}.atıla I agla
anı , kim andan bunda Js:ala, bunda !.}ala (SV .lll ,4); Js:imseneye vefö itmez bu
dünya I �yas itgil bulardan sen var anı (EMŞ er .35); göni tfitlnürı Js:afesi
üzerine Js:odılar ve bir diriye anı gah gah bir agacıla ururdı (KVz . l 7a.3); Js:açan
bir kişi bir kiJmeyi hir ağaç ile çol5: ursa . ol kimse i:)lse, yerine anı öldürmek
gerek (KVz.22b.2)

4. Bulunma hali yerine kullanılışı (bkz. B ULUNMA HALİ, I , B, 2);
a.a. isim kök ve tabanlarında
>
görme misin sen anı ey bi-!Jaber I iki geyik bir yeri otlar g e z er (T .S )
(Ruşeni , 1 1 9)
.

a.b. iyelik eki almış isimlerde
>

ol kimse kim l).a�dan arı a tevfiJs: erişe, şa'ban ayını oruç dutsa, bunurı gibi
şevab bula (Behc.)

5 . Vasıta hali yerine kullanılışı (bkz. VASITA HALİ, 1 , B , 2)
çı1n gözi açıldı , şabaJp vardı ılanı isteyü gitdi (Mrzb.1 3a-6)

>

NOT: Burada, 'sabahle y in vard ı' anlamında za man zarfı olarak kullanıldığı
görülmektedir.Türk dilinde , zarf teşkili iç in , isim halleri sık sık kullanılır .
B unlardan en işlek olanları , +(I)n, +ÇA, ondan sonra +DAn, +DA ve
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+(y)A 'dır. A.N .Kononov , zarf yapımında kullanılan ha1 eklerini verdikten
sonra,

sabahlan tarzında ' iyelik 3 . kişi eki' ile de aynı şeyin kabil olduğunu
sabahlar+ ı k-ullanılışındaki 'ı'yı, 3 .kjşi iyelik eki

belirtilmiştir.13 Kononov'un

saydığı görülür. Oysa, tıpki + (I)n , +ÇA, +DAn , +DA , +(y)A 'da olduğu gibi

(Türkçede bu fonksiyonda çok az kullanılan) + (y)l belirtme hali eki de,
sabahlan örneğinde zarf yapmıştır. EAT.'deki sabahı kullanılışı, Tik .'deki
sabahlan kullanılışının paralelidir. B ahis konusu ekin şeklinin, EAT. ve

ITk .'de (ünlü ile biten kelimelere gelişleri hariç) b irbirinden ayrılmamasına
rağmen , belirtme hali için +nI ekini kullanan şivelerimizlc kontrol edildiğinde ,
bu gibi örneklerin, hiçbir şüphe bırakmayacak tarzda belirtme hali olduğu

görülür: Kazan Tatarcası ; "İ.kençe kön+ne (belirtme hali) bolar tagın kunarga
tukfJlganna 1114 İkinci gün(ü), bunlar yine konaklamak için durmuşlar'

YÖNELME HALİ
dative
1. Ş E K İ L L E R İ

A. ASIL YÖNELME HALİ ŞEKİLLERİ
1. +

(y) A

a. isimlerde ;
a.a. kök ve tabanlarda
ünsüz ile biten kelimelerde

>

murada m�şüda degürler (Behc .l : 1 65 ,22); işaret
I ol kafirler anı görüp tarılur (EMŞer . 1 3 1); anı dögüp
yasemin yağına )f.atalar, dagı şaça ş�ala dürteler, dökülmekden şa�aya

ol bolur kim anutı birle
eyler aya ay yanlur

(Edv .7a.7); l}arnle �ldı )f.uyruğın )f.a)f.dı

yire (Gzvt . 1 6); tavşan eyitdi:

bir şu

I.carün genci bigi topraga yuduldı (Kelile,39r);
mfilumı eıe yidürdi (MC .87b.4); benden alç ak kişileri ag otaga , kızıl otaga
kondurdı, benüm suçum ne oldı kim kara otaga kondurdı (DKor.D . 1 2- 1 )
I.cuyusına bıra)f.dum kim,

ünlü ile biten kelimelerde :

>

bir derin .(<"uyuya düşdiler (Behc . 1 : 1 1 2 1 ) ; bu

dünyaya

niçün pek yapışur sen ı

sini andan l}oparur çarg-ı devran (Çrh.17); sinürı elü T] den men yarğuya barur
13 A.N. Kononov, Granınıatika sovremennogo turetskogo literaıurnogo
1956; Tanıtma ve tenkidi, T.Tekin, TDAY Belleten 1959, s .347'de
! 4 N. Poppe, Tatar Manual, Blomington J 963, s . 146.
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yazıka.

Moskva

men (Mev . 1 : VI ,5); niçe kişiye şataşdurı şormadu rı I gördügü rı şabş ı ma}J.ale
urmadurı (Man.Tayr 1 1 ,5); zihl �dret l):anşmaz od suya ! od içinde giripclür
şu buşuya (Işk.23)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>
evlere bal):an nfin iki görür /eve b a�a nura bal): , kim bir durur (SV
,

Reb . l 1 9); !):anı atlara

bindügürı (ŞH.2:II,5); bizüz ahir e vliyalara ıuralç.

(Aş.Paş .Fkr .6 1); agul u nesneler yimiş kişilere müfiddür (EdvMüf.3a.7);
celladlara emr idüp oglanı baiır Iç.ıldurdı (KVz5b.3)
a.c. iyelik eki almış isimlerde
>men eyitmedügüme özüm köyündi (Behc . l : 6 , 1 8 ) ; yaşum görüp yüzüme

niçün ba�maya tablb (HD .1 :1,6); işitdü11 ise sözüme �ulaJ.s dut ! gidermegil
sözümi l):ulagurı dan (Çrh.4); ya muQ.ammed sözüme ta11 n tanul$.
(Gzvt . 1 4) ;ben topraJ:;: oldum yoluTf a , sen aşuru gözedürsin I şu lçarşuma
gögüs gerüp, taş bağı rl ı dağlar mısın (YunEm. 127 ,4) ; şirln lebÜTfe ben niçe
can

virmeyem ki olur (HD . l :I,5); felek canuTfa lj:aşd eder her erte şafal):

lçanu17a

el

boyar her al):şam (Mec .Nez. 133 ,,2 1 ); iste anı, ki yolı varmışdur !

canını J:ı� nunna l):anruşdur (SV .İbt.14); dudagı sarl):mış

u

düşmüş e11 ek I

yorılur arlçasına l):onsa sirı ek (Harname 44) ; yolumu7..l kim u rursa ifeyünıüze
kim durursa ! duravuz çalış 19.lavuz, dartavuz lplıç uravuz (SV.XVJ .4) ;
buynıl} idiserdür lçanumuza ( Ş H . Yu s . 1 ,6 ) ; varayın anı sizürı lçatu1)ıız11
,

getüreyim (Mrzb .2b.6); bes teıı ri ]çullarına
Enb.86,8;65)

'

in ay et na"?arın J:;:ı l d ı (Kıs .

b. zamirlerde kullanılışı
J»-

anuytçün ba1) a "?afer buldılar (Mrzb .23a.12); işid imdi sarıa vaşfın diyeyin
(EMŞer.86); şalavat vir olasız a 1)a üırunet (EMŞer.154); baber virdi bize bir
iki pir (EMŞer. 155) ; ne size maiarrat degürebili (Mrzb .34b . 1 4) ; bu dabı
acıtdugı miksinlerüh rıfüin bile anlara ral}m eyleye (KVz . 1 3a. 12); ben balara

ayduram kim ol yüzi / kimse görmez girü görür gendüzi (SV.Reb . 1 5)
2. + G A

ETk.'deki +KA eki, Orta Türkçenin doğudaki lehçelerinde +KA ve + GA
olarak görülür. EAT.'de ise (K > ) G '!erin süreklileşmesi ve yunılma'iı sonucunda
+(y)A olmuştur. Oğuzcanın ilk edebi ürünlerinde geçen birkaç +GA l ı şekil, bu
lehçe için karakteristik değildir.
>
J:ıamle l}ıldı düşmanga , bu gez ol kendü düşdi (Behc. 1 : 1 I 1 ,29); fabr-ı "alem
mul;ıammadga
vaJ:ıy kelmiş (Behc . I : 1 68 ,2 5 ) ; dapgıl ol çalapga
(Behc.l : 1 67 ,24)
'
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B.

YÖNELME HALİ FONKSİYONUNDA KULLANILAN DİGER
EKLER

1 . +0 (e ksiz) (bkz. YALIN HAL,II,B ,3)
a. isimlerde
a .a. kök ve tabanlarda
>

a.c.
>

irdüm, allah diyüben çaldum anı I iki böldüm onasından arslanı (Gzvt. 1 5)
iyelik eki almış isimlerde kullanılışı
eyitdi kim iy şahzade bu dem senürı fali 'ü17 baJs:du m gördüm gayet nu!}fiset
görindi (KVz.3b .l)
,

2 . +(n)Urı (bkz. İLGİ HALİ,11 ,B ,1)
Yalnızca, dapa edatının 3 . teklik kişi zamiri ile kullanılmasında görülür
(bir örnekte) .
>

Yezid süsi it kibi anuı7 dapa akışdı (Behc . 1 : 1 1 1 ,29)

3 . +(y) I (bkz. BELİRTME HALİ,11 ,B ,3)
isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda

a.

:>

neçe veled bal!} içün, bir

Js:aç 'aşi içün I yıl on ikay aglayup, yalvara sen terıriyi

(SV.Vl. 1 0)
a.b. iyelik eki almış
::ı--

kelimelerde

ral}manu'r-ral}lm oldur kim .{culını bir

gü nah işlemekligile a�ab itme z
·

(MC.25b.9); �zan bigü11 dünlügi altun ban ivlerini biz yılµnışuz 1'ı:avla tavla
şahbaz atlannı biz binmişüz (DKor.D .40,5)
,

b. zamirlerde kullanılışı
::ı--

ilkin bi11 gözile sini ağlamak gerek ki başi:retürı gözi açuJs:. degüldür
(Mrzb . 1 5b-8); sen mi didüTj Js:avmurı a kim se� ve anarı meryemi ta rın
diyeler (MC.17b.l)

4 . +dA (bkz. BULUNMA HALİ,11,B ,2)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
:>
oğuz zamanında bir yigit ki ivlense ob ataridi, okı ne yirde düşse anda gerdek
dikeridi (DKor.D.89b,5); medfnede varuban ... (EMŞer.1 8)
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a.b. iyelik eki alrruş kelimelerde
::r--

şe y!J turdı, öyle ıssısında şahmı saray }fapusında vardı (KVz .8a- 8 ) ; kerpüç
idesiz başum altında Is:.oyasız (MC.5a.10)

b. zarnirlerde
,... anı avlayalum , anı dükedicek bunda gelevüz ( Kelile 34 v) ; 11:-a mu 'alem
sarayından bunda geleceklerdür ( MC.30b . 10) ; J:ıalinden sordılar tanda
,

vardu11dı (MC.88a.1 );
5. +dAn (bkz . ÇIKMA HALİ,ll,B,4)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
,... ve bu ülü aşlı üçden böle (Feraiz .60); sizden il erüki ümmetlerden farz
olundıdı (MC.71b .3)
a.b. iyelik eki alrruş kelimelerde
,...

icazet d il e rem bu gü n tapurı dan / gönilüp yüz uram ts:.utlu Is:. apurı ct a n

(lşk.505 1)
b. edatlarla kullanılışı

>

paşam güneş yüzürıden Jçarşu ben ayı gördüm / her lalg a secde lplur

alnurı daki l}ilfüe (ŞH . l :IV .5)
il.

K U L L A N 1L 1 Ş LA R 1

A. FONKSİYONLARI
1 . Fiilin istikametini gösterir;
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
::.-işaret eyler aya ay yarılur (EMŞer.1 3 1 ) ; bir derin ]f uy uy a düşclil er
(Behc.l :11 ,2 1); tav şan eyitdi: bir şu Is:.uyusına bırats:.dum kim, Is:.arun genci bigi
toprağa yuduldı (Kelile,39r); yil götürdi havaya gitdi (MC.26b.8)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
evlere bais:.an nfirı iki görür (S V .Reb.1 19); celladlara emr idüp o glanı bil.Zır
Is:.Jldurdı (KVz.5b.3)

::.--

a.c. iyelik eki almış isimlerde
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>-

varayın, anı sizürı *aturyuza getüreyim (EMşer . 1 55); sünneti dabı terk itmerı
ve beglerüT)Üze dabJ tabi' olurı (KVz.25a . 1 4)

a.d. z.amirlerde kullanılışı

>-

Buragı anda l!:omış şöyle dir I baber virdi bize bir iki pir (EMŞer. 1 5 5 ) ; bu
dabı acıtdugı miskinlerürı bfüin bile anlara ralµn eyleye (KVz . 1 3a.12); ben

bulara ayduram, kim: ol yüzi I kimse görmez gerü görür gendüzi (SVReb . 1 5)
2. ' . . . için' anlamını verir;
a. isimlerde

a.a. kök ve tabanlarda
>-

tanu*Juga varursın Q.at evine / bir iş işle ki canu rı da sevine (EMŞer. 167);
ata

gibi

düke! ini

severem

I

.{camuya

terı riden

eylik dilerem

(SV .Reb . 1 02) ;işitdüm kim bir gez üç kişi düzilüp l)aıfuniliga

çıl!:dılar

(Mrzb . 1 8a.10)

a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>

bir ş'.işede birez gizlemişem, sizürı gibi dôstlara bulma diyü (Mrzb.20b- l )

a.c. iyelik eki almış isimlerde
>

şirin lebürı e ben niçe can virmeyem ki olur (HD . 1 : 1 , 5); Mca eyitti: ey
şehzade bu nubfisturı men'ine kitabda şöyle buyınruşlardur (KVz.3b.5)

b. zamirlerde kullanılışı
>

odı yal!:dı arslanı şaldı oda / bişirüben kendüye eyler ğıda (Gzvt. 1 4)

c. -mAK mastar şekli üzerinde de sıkça görülür;
>

�uyu içinde boldılar. çl{roıaga derman bulumadılar (Behc . 1 1 ,2 1 ) ; bir gün tıırdı

pazişah hai:retine vannağa (Mrzb.l lb.12); virdi gözler bu cihanı görrnege I

virdi eller almağa ve viımege / virdi ayat ta'ata durmağiçün I virdi dabı doğru
yola varmagiçün (Aş.Paş.Grb . 160-25); ey şah, ga:laba gelüp tırt şabal).
oğlanı öldürmege getürdiler (KVz. 2 b . l ) ; namazın tJlmaga gelmiş güzeller I
meger şirazinürı dür bu cenaze (Mec.Nec. CLVII.5)

3. ' ... +(y)A karşı' görevinde kullanılır;
a. isimlerde

a.a. kök ve tabanlarda
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>

her lal):Za secde lplur alnurı daki l)ilale (ŞH .l :IV .5) ; ve ne baylı!$: ve mallulıl$:
sebebiyle azalar ve padişfiha 'fişi olalar (Kelile, 42)

a.b. iyelik eki almış isimlerde
>

la1ürı içün gözlerürı bir birine gançer çeker (HD . l : II,2)� ol oburı za.bmına
kimsene durmaz / görür ölmez, virür canını 1$:urban (Çrh.22) ; kireç taşdur
anurı yapusı I güneş toğışınadur hem 1$:apusı (EMŞer.96) ; ve atalar anurı
zalµrıetine şabr 1$:ılmal$: lanmdur (Mrzb. 1 7a- 1 1)

b. zamirlerde kullanılışı
> hôca derhal cevab virdi ki benden ÖT] din ogrılar tıırmışıdı, anurı çun barya
�afer buldılar (Mrzb . 23a.12); ve dabı şahlarun 1$:apusı devlet 1:)-İşandur, cehd
idüp anı gedük 1$:omamal):. gerek, ta düşman arya �fer bulmaya (KVz.22a.12);
ve biz sana rnutl'yüz diyelüm bu veçhile gene a rya 7;afer bulınur (KVz.30a .13)
4 . 'bir şey üzerinde; bir şey üzerine' manasında kullanılır;
�
l].al):. seni şultan lplısar .fs:amuya (ŞH:Yus. 1 ,5); cümle yaradılmışa bir göz ile
bal,anayan !J;:ıllfa müderris ise l].alµl$:atde 'iiş'.ldür (Yun.Em l 7 ,4); sorıucı mışra
şultan olmış idi I atası ya'l$:Ub anı bulrnış idi (EMŞer. 55); belki iy melik teT] ri
te'ata seni ra 'iyeıe çoban lpldı (Mrzb.18b.8)

5 . '-mAK+IIG+A' ekler grubu , -mAK+A manasını verir. Buradaki yönelme hali
eki de ' .. .için' görevinde kullanılmıştır.
>

seni görmeklige biT] can bahadur ya resilla'llah (ŞH: ı :II,9); vuşlat eri olan kişi
gerek varlıl$:dan el yuya / işbu yola girmeklige bir görelüm yara)!: nedür
(YunEm.25 ,2); işidürem sözini göremezem yüzini / yüzini görmeklige cfunım
veresim gelür (YunEm. 29 ,2)

6 . -mAK mastarından sonra gelen bazı yönelme hali eklerinin özel bir görevi
olmadığı hocam Zeynep Korkmaz tarafından verilmiştir IS . Doğrudan doğruya
yalın haldeki mastann görevi ile paralel kullanılan bu örnekleri aynen aktanyorum:
�
bunun gibi dôsta i'timat Jplmağa yaramaz (Mrzb . 1 4b . 1 1 ) ; ol val$:t olur ki
düşmen gafil ve usarı ola bihnege yaramaz (Mrzb.46b.6)
7. Edatlarla kullanılışı;

15 Zeynep Korkmaz, Marıııban-ndme Tercümesi, DTCF. Yayınlan, Ankara 1973, s.141
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a.+(y)A dek
> 'avrat ol gice irteye dek ol yigidile ıevl5: itdiler (KVz.I 7a.5)
b. +(y)A degin
> bulara üç güne degin çeri yezl:d süsi barmadı (Behc.1 : 109 ,27); pes ol çol5:faga
boyunlanna degin batdılar (Mrzb.5 la.6)
c. +(y)A göre
> niçe maşlal).at görürlerise arıa göre iş idelüm didi (DKor.D.8 1 ,12)
NOT: Bugün yaygın olan bu edaun EAT. metinlerinde pek sık geçmediğini
görüyoruz. 'gör-e' tarzında meydana gelmiş olan bu edatın, yönelme değil de
belirtme hali ile kalıplaşması beklenirdi. Mevcut şekil , 'görmek' fiilinin 'bakmak,
birşeye bakmak' anlamından kalıplaşmış olmalıdır.
d. +(y)A karşu
J5:açan bu kelimeyi ayıtsalar, uçmal5: J5:apusı bu/ara lçarşu açıla (Bebe: 10 ,20) ;

>

l;ıairetürı e J5:arşu turuP inna lenehnü's-saffün (ŞH . I :V ,3); gelicek ya15:In virdi
a17a selfim I süheyl eyledi a77a J5:arşu 15:Iyam (SNev.25)
B.

YÖNELME HALININ DİÔER İ S İM
FONKSİYONUNDA KULLANILIŞI

H AL

EKLER İNİN

1 . Tamlama hali yerine kullanılışı (bkz. TAMLAMA HALİ, 1, B, 1)

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
> bir er ölse, bir oğlı J5:alsa malı dükel ol ogula bolur (Feraiz,23)
b .zamirlerde kullanılışı
>

ereıılerü11 15:lllıyısa11 ölümü'fl a17a-dur yunus I niçe erenler geldi geçdi , növbet
şimdi bize durur (YunEm.54,7); ilerü vardı pay diledi: hey big yigit bize dabı
bu geyikden pay vir didi . beyrek aydur: mere dadı men avçı degülem, big oğlı
bigem, hep size didi (DKor.D .77 , 4)

2. Belirtme hali olarak kullanılışı (bkz. BELİRTME HALİ, 1, B ,2)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
> J5:anıu tedbir itdiler öldürmege / imdi dilerler alıben gitmege (ŞH.Yun . I ,7);
sultan-ı mısır bu geleciye inkar eyledi (KVz.7b . 1 7) ; gôcanu11 tabi'atı meyi
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idüp şüpheye bıralf_dı 'avrat tfi\]yi yalan eyledi (KYz. 1 6b. 14); kimi datµ �au
sa'y itdi ilkin / yol bulmaJpıga olmadı müınldn (lşk.77); bir söz ile beni
öldürmege umarsın (MC.33b .5)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>-

'aceb midür anUTııla Q.abibi ortasında ol derılü seyr-i sü!Gk olup, Q.ablbi yine
gelüp döşegini ısıc� bulup ve ibriğını dökülmemiş bulmalf. ba'id midür ki sen
hazret-i reswürı mi'racına inkar idesin (KVz.1 la.3); dabı bir adı anurı raQ.man
durur I bağışlar ,{<:ullanna gufran durur (ŞH.Yun.1 , 3)

3 . Bulunma hali yerine kullanılışı (bkz. BULUNMA HALİ J , B , 3)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

gerçek 'aşıt ol ola, can vinnege ol ive I dôstile bazar içün niçe birı başdan
geçer (Yun.Em.42,6) ; şıçan bagubanı ılanurı üstine ugratdı. bağubiina şıçan
tayusı taimadı. ılanı urdı, öldürdi (Mrzb.22a.14) ; çun beta kişiye nazil ola ve
dôstın belaya toyup gendü turtılmat ister (Mrzb. 1 3a.9); anlar ki dôstlarından
haset iderler, çevreden beta bususın açup beni zal,ımete bırağ;alar
(Mrzb .3 1b . 1 ); bu benüm avum yiridür ve bunu almağa ben Q.a�uvan
(Kelile ,38v) ; dünya padişahları gibi degüldür ki şuç işleyenlere 'aıab ve
intikam itmege ivmez (MC.24b.9)

a.b. iyelik eki almış isimlerde
>firiştelerden söz iş iden ben ven ( . . . . . .ayet) benüm .Q.a.J.4uma geldi
(Mrzb .23b.14); ve senÜT1 üzeıü 17e hiç Q.a�um şabit degülse (Mrzb . lOb.8);

]farşu rya başun salup serv-i revan Q.ayran olur (HD . 1 :11,3); çun benüm şah
J.ıtıWna W.yanetüm yoğıdı , arıa baş toşmadum (KVz.Sa.12); evliya münkirler
Q.� yolına 'aşidür / bu yola 'fişi olan göT]üllerürı pasıdur (Yun.Em.47 ,1); bir
b u n u rı şeklin e kimse görmedüm I bu rı a benzer fidemile irmedüm
(Man .Tayr . 1 1 ,9); terı ri bir yılduzı bir yılduz şüretine yaratmadı
(Kıs.Enb .68 ,4;64); pes bu haber vezirler tulağına degdi mecmfi'ı şah ]fatına
!}ilır oldılar (KVz.Sb .İ); oğlan buğanurı alnından yumnğın giderdi, yolından
savuldı . buğa ayağ üstine turamadı , düşdi tepesinürı ü stine yılµldı
(DKor.D . 1 7 ,4); şanasın sizürı l)a]f]fury uza geldi (Mrzb.23b .7); bu maşalı
anurıçun getürdüm ta melike mutarrer ola, kim şenzeba işlerine ivmeklik
vacibdür (Kelile,4 1 v)
4. Aynlma hali yerine kullanılışı (bkz.AYRILMA HALİ, 1 , B ,2)
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a. isimlerde
a.a.kök ve tabanlarda
> burdeg1rlik itmege utandılar (Mrzb. 1 5b.7)
a .b . iyelik eki almış isimlerde

>

pes bir müddet bunurı üzerine geçdi (Kelile 38 r); l;atu rıa getürdi, şordı kim
yerü11 e Qôşntld musın (T .S .)(Yüz.Had .85) ; turup yirine pir l;atına varup
falµdan şikayet eyledi (KVz.lOa.7)

5 . Vasıta hali olarak kullanılışı (bkz.VASITA HALİ J ,B ,5)
a . isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda

>

naz..ar l;ıl 'aleme, l)alürı i arı la / yaraga meşğfil ol sen i müslüman (Çrh .1 4) ; siz
varasız dümügesiz oyma / l;orl;aram ki yO.sufuma l;urt yöne (ŞH.Yu s . 1 ,7);
eyregi gafil ve uy.{cuya meşgOl ola (Kls .Enb . 99,2;65); anı 'imaret kılmaga
meşgul ola (Mrzb.lOa.4); anurı gibi kişi kim isterüz dünya sevgüsinden ffirig,
§bjret işine meşgul, ol fulan yirde mu]}l:mdür (Mrzb.17b.6); zira padişah levl)
u taraba meşğfil olurdı (Mrzb.23a.7); ta 'ata meşğfil olalum ?;ikrile
(Aş .Paş .Fkr.3); andan şah durup şavma'asına vardı 'ibadete meşgül oldı
(KVz. 26b . 17); niçe l;ıldı ol mel'un labe I hüma meşğfil olmadı cevaba (Işk.
42 17); abireti l;oyup dünyaya meşgfü olmaya (MC.66a.3); semende süsen
olmışdur süral)i ıikrine meşğfü / şarab-ı Ja-yezaliden unutdı lale-nu'manı
(Mec.Nez.IV. 1 1 ) ; biz mallawmuza tavarlarumuza meşğO.l idük (T.S .)
(Münteha,147); pes padişah vezirürı sözin müvecceh görüp ol }J.fJeye padişahı
zehirlediier (KVz.30a. l4) ; ben ki sözin söylervem, gün ü geçe göynervem /
bu umuda, kim kişiler anı bula anı bula (SV .Ill.5) ; günde birürı gide-durur,
l;orı şurı sefer ide-durur / ecel bir bir yuda-durur, bu dünyaya mağrtlr nedür
(YunEm. 33,6); bu yalan 'izzete mağrur olup mühlik yazıda meded bulmayup
ölmişler (Mrzb.9a.10); her kim la-ilahe-illallah mul)ammedin resfilu'llah derse
ben anı oda göyündürmeyem (Behc.2:52-b ,6); canumuz bizütn oda yanmaga
mu'tad eyledi (HD .l :IIl ,4); 'ış�a tanışı� sığmaz, değme can göge ağmaz I
pervaneleyin oda yanmayan 'aşı� mıdur (YunEm.20,3); çerim gitdi vü tac u
tabtum diriğ / yanar oda canum bıral;dum diriğ (SNev. 1 6) ; oda yanmışurı
odın ham bilmez I nikfi-namurı işin bed-nam bilmez (Işk.1 6 1 8)

a.b. iyelik eki almış isimlerde
>-

işte saf1a 'aşi bayin olup başu'fla l;aşd itmişdür ve ben ki başu17a beraber
l)elfilü rıem, barı a el uzattı (KVz.15b.3); felek canu rı a eder her erte / şafa!ı:

]f:anu17a el boyar her aiı:şam (Mec.Nez.CXIII ,2 1 ); ya'ni iki müslüman
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biribirine lfılıcıla ugraşalar ölen daJµ öldüren da\}ı tamuya girer (KV z.28b. 14);

ben eydürem kim iy gam , nedür bu derdürı dermanı / zinhar esirge beni , 'ış}s:
adına yalı: çalabum (Yun.Em.103 ,2); 'ışl):urı odına yandugum, aglama}s: oldı

güldügüm I dôst sarıa zfui lfıldugum, münkirlere savaş gelür (YunEm.49 ,2) ;
fıraJı: adına yandukda, gözümden özge kimsem yok edüp merdümlük ağzuma
benüm tamzura her dem şu (Mec.Nez.46 .5); bu gurbetde bu l).asretde }s:ala mı /
heı:ı:ılşe hicr odma y�la mı (Işk.41 82) ; bu dünya Jeııetine mağrur olma I bu
nefsi beslemegil hem çu J:ıayvan (Çrh.44); ne magrfir sen cihan Jeııetine I
neçe bir yonya sen şad u handan (Çrh.20); üçünci gendü 'ilmine magrfir olup
gendüyi intiha mertebesinden duta (Mrzb .26b.13); pes bir gün av ]Sasdına
çı}s:dı (Mrzb.12b3)
NOT: Aynca, +(l)n vasıta hali eki ile kullanılan bazı zaman isimlerine de bugün
yönelme şekli gelir ve yine vasıta hali gibi zarf yapar: hafta+ya, sene+ye, yaz+a;
gibi
6. Eşitlik yerine kullanılışı (bkz. EŞİTLİK, I, B , 3)
ajsimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
tavşan eyitdi , şu Jı:uyusına bıral!:-dum kim 1!:-aıiin genci bigi toprağa yuduldı
(Kelile 39)
NOT: Burada ' ... toprak tarafından yutuldu' manası vardır. Bugün için, bu türlü ' . .
tarafından' manalı kullanışlar +ÇA eki ile karşılandığından , b u örneği eşitlik
durumu olarak veriyorum.
.

a.b.iyelik eki almış isimlerde
>

biz varavuz yfisuf'urı
(ŞH.Yus . 1 ,8)

hilesine / Is:urt mu gelür yusuf'urı yöresine
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BULUNMA HALİ
locative
I. Ş E K İ L L E R İ

A. ASIL BULUNMA HALİ ŞEKİLLERİ
+ d

A

a.isimlerde kullanılışı
a.a. kök ve tabanlarda
::.--- firişteler bu gecede yazu)fluğa şefil.'at )fılurlar, ma'rifet gecesidür, anurıçün
çalap tarı rı bu gecede yazı)fıçün yalvaran i):ulları yarlıgar (Behc.2:49b
B ,7);uzun yolda sarıa budur )fılavuz (Mev.2:V , l ) ; neçe bir yata sın gailetde i
yar / ecel irmezdin örı din emdi oyan (Çrh. 13); birı bunurı gibi ider bir demde
ol /değme bir yo)fsula verür malı bol (SV .Reb.90); pes anı bir yerde gizledi
(Mrzb.60b.6); yüzi topra)f 'aşı)furı ol kimseye I kim bu yolda gide yarlıg
eyleye (Aş.Paş .Grb . 1 7 , 1 8); secde )fılur ol puta, ma'bfrd diyü I kim bulanı ol
putda bir ma)fsfld diyü (Gzvt.13) ; eger bir er ölse ata birle oğul oğlı )falsa
ataya altıda bir vireler, ayru)fın oğul oğluna vireler (Feraiz.78); gfill odında vü
gah suda idi (Harname 40); bazirgan idüm, de17 izde giderken gemüm gar)f
oldı (KVz .9b.5); bi 17de birinürı adı bellü degüllerdür (KVz.2a.2); ganum,
oğlanurı 1$lr)f günde yarası orıaldı (DKor .D .29, 7)
a.b. ço!c!uk eki a!rnış

::.---

kelimelerde
ağaçlarda bir ağaç bar, anurı yapra)fı dö)f.ilmes (Behc . 1 :6 , 17); yüzüm sürem

senürı gör)fli evüT] e / yürüyem ıssı Jçumlarda sevüne (EMŞer.3); amma
t:ıorasan ilinde bir dôst vardur, cihan gönniş , işlerde şınanmış (Mrzb . l l a .- 1 2)
a.c.iyelik eki almış isimlerde
şağ yanumda bir canavar gürledi I anı işitdi atum, )fan derledi (Gzvt.15); ben
:»
gendü adumı şefi'ler da'iresinde �abit )fıldum (Mrzb. 27a.10); siz dilersiz kim
bir sa'atde helak idesiz, agiretde t:ıalf te'fila cihetümde 'a,ı;ab itse gerek
(KVz.2 1 b.7); gül yüzü17de hat belürse gözlerüm giryan olur (HD . 1 :11, 1);

1çapurıda itme mal)rflm sayilem oş I yüzüm )fara tapu17da hem elüm boş
(EMŞer.171); gamzenürı zahrnın görüp yolu 17da yüz döndürsevüz J:Uç aman
verme ki senden t:lg u bizden başlar (Mec .Nez.25 8 ,3); ne oğurdur çelep
ağzında )fıgırma)f (Mev.2:1,3); ol yigiti düş içinde gördüm (Kıs.Enb .3 1 ,2;64);
vardı, bir su 1çatJ.nda oturdı (Kelile, 34,v); demür zincirile bugayı tutıruşlar idi,
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gelüp meydan ortasında ]}oyu virdiler (DKor.D . 1 6 , 2) ; getürmişlerdür kim
deT)iz .Jsuşlannda bir dürlü l}uş olur kim arıa taytuy dirler (Kelile,5 1 v)
b .zamirlerde kullanılışı
>şol nesne ya ki sen ]}oyup gidesin ol bunda ]}ala (Mev . 1 .I , l ) ; gelür iken
senürı ile b unda ben (ŞH:Yus . 1 ,10); anı avladum, anı dükedicek bunda
gelevüz (Kelile,34v); l}ulagurı aç, l}ulagurı aç , bola kim anda dolar sen
(Mev .2:1,3); süheyl anda vardı, l}apı l}a�dı çok / çağırdı öküş gördi ki kimse
yol} (SNev . 1 2); gözirıüzi açurı , .Jsanda varur siz (SV .XX IV .5); ve ademi
kime dirler ve anlaruT) canı �açdur ve girü Jsanda varacal}Iardur (Mrzb .25a.5);
]}azan döndi bal}dı , ogul çoban /çanda gidersin didi (DKor.D.49,7);
seyredicek kendü kendüde kişi / bfilılµ istemek olur her işi (Aş.PaşFkr.8)

B . BULUNMA HALİ FONKSİYONUNDA KULLANILAN D İÖER
EKLER
1 . +0 (eksiz) (bkz. YALIN HAL, II, B , 4)
>

neçe veled bal]} içün, bir ]}aç 'fişi içün / yıl on ikay aglayup yalvara sen terıriyi
(SV.Vl. 10); l}amuya n�l}un virür yıl on iki ay (Aş .Paş .Grb . 96b-3)

2 .+(y)l (bkz. BELİRTME HALİ, il, B , 4)
aisimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
> görme !!'isirr serr am ey b!-baber ı iki geyik bir yeri otlar gezer (T S )
(Ruşeni,l 1 9)
a .b . iyelik eki almış isimlerde
> ol kimse kim J:ıal}dan arı a tevfi� erişe, şa'ban ayını oruç dutsa, bunurı gibi
şevab bula (Behc)
3 . +(y)A (bkz. YÖNELME HALİ,II,B ,3)
a. isimlerde
a .a. kök ve tabanlarda
>-

bu benüm avum yiridür ve buru almağa ben J:ıal}luvan (Kelile ,38v); şıçan
bağubanı ılanurı üstine uğ;ratdı . bfiğubfina şıçan �ayusı ]}almadı , ılanı urdı ,
öldürdi (Mrzb.22a- 1 4) ; dünya padişahları gibi degüldür ki suç işleyenlere
'�b ve intil}am itmege ivmez (MC.24b .9)
·
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a .b .

>

iyelik eki alnuş isimlerde
�arşul]a başın şalup serv-i revan gayran olur (HD . l :II,3): bir bunurı şekline
kimse

görmedüm / bu rıa berı zer ademiye irmedüm (Man.Tayr. 1 1 ,9)

4 . +dAn (b kz . AYRILMA HALİ, Il, B , 5)
a jsimlerde
a.a. kök ve tabanlarda

>

atdan indiler,

a.b.

cümle yaya� olup mılçdan turdılar, yüz yire urdılar (Mrzb .8b.8)

iyelik eki alnuş isimlerde
Mü si elinden nete oldı aşa ı diişmeninü rı gürl igine yol}dur ejderha
(SV .Reb .33); iy 'aziz eger bizüm aramızdan ilerüden bilişlik ve l�al}-ı şoQ.bet
yogısa ve senürı üzerine hlç l)a�m şabit degülse dagı (Mrzb . lüb.7)

>

'

5 . +(I)n (bkz. VASITA HALİ,II,B,2)
>

6.

biımetkarlarurıuzdan şonırı bize inanmazsarı uz henüz dagı ayağın
tururlar hiç lµmıldanmadılar (KVz.lOb.8)

ey şah

+ÇA (bkz. EŞITLİK , il, B , 2)

>

ben da.hı anurııa güleş dutup 'inayet-i l)aJs: ile başdugum t�dJrce şayet ki
yorulnuş idüm, diyü (T S )(S i Da 2 1 8 1 )
.

.

.

.

,

iI . KULLANIŞLARI
A . FONKSİYONLARI
1 . Bulunma hali, bir yerde uzunca veya bir müddet
gösterir. Fiilin ilgilendirdiği yeri bildirir.

için

kalmayı, beklemeyi

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
> gül budagı gibi gülşende salınsm naz ile (HD. l :II,3); ol çiçegi , kim yazıda
buldu rı / klınseye verme, l)ışmu rıa vergil (Mev .2:IIl,3); magrıbda bir pı T\ arda
dolınur (Kıs.Enb .88,1 ,65); giih odmda vü gah suda idi (Hamame,40)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>
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yüzüm sürem senü T\ görklü evü T\ e I yürüyem ıssı ]fumlarda sevüne
(EMŞer.3)

a.c. iyelik eki almış isimlerde
>

sag yanumda bir canavar gürledi (Gzvt.15); gül yüzü 17de Q.at belürse

gözl erüm giryan olur (HD . 1 : 11 , 1 ) ; ol yi g iti düş içinde gördüm
(Kıs Enb .31 ,2;64)
2 . Zaman bildiren isimlere gelerek zaman zarfı yapar;
>

ve günde biş namaz oldı (Kıs .Enb.8 ,5 ;65); ol ki ta'atdur fariia taıı rınurı I

günde beş vaJs:t kim ol diregi+dür dinürı (Aş.Paş.Grb . 1 6 , 1 0) ; düni ferrO.h
güni sa'id olsun I günde bir memleket mezfid olsun (Harname 27); hanlar hanı
han bayındur yılda bir kerre toy idüp oğuz biglerini Js:onuJs:lar idi
(DKor .D . 1 0 ,4); var oşbu yalpnda oglurı toga (Mrzb .2 l a .9) ; bu yalpnda
imana gelmiş idi I tarı nyı bilir seni l]aJs: bilmiş idi (Gzvt . 1 2)

Sıfat-fiil ekleri üzerine gelen bulunma hali ekleri, '... -(y)Inca, . . .-dIGI zaman'
manfilannı verir:
>

mengü uçmaJs: içinde mengü oldı ol yigit ğılman, vildan hGrü'l- 'ayn o l

keldükde sevnişdi (Behc . 1 : 1 1 1 ,29); şeyb ıurdı öyle ıssısında şahurı saray
l):apusında vardı . şeyg geldükde şaha i'lam eylediler (KVz. 8a.8); salJs:u m
salJs:um tarı yilleri esdüginde / sal).allu bozaç turgay şayradulf.da / bidev1 atlar
issin görüp o{aadulj:da / sal):alı uzun tat eri ba'T]ladulj:da I aJs:lu Js:aralu seçilen
çağda I Js:alın oguzurı gelini Js:ızı bezenen çagda / göksi göze! Js:aba taglara gün
degende

! big yigitler cılasunlar biribiri...71e l_ç.cyulan çağda ! alar rabfil:ı dirse t;an

yirinden örü turdı (DKor .D .2 1 ,5 - 1 1 ) ; Js:araçuJs: çoban sapaıunun ayasına taş
l):odı atdı . birin atanda ikisin üçin yıl):dı , il):isini atanda üçin dördin yıl):dı
(DKor.41 ,1 0)
4. 'bir şey hakkında, bir şey bakınundan; bir şey konusunda' mana.Jarında kullanır:
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
kemerleri direk üzre durupdur / sagışta bu direkler biş yüz ondur (EMŞer .90);
bir kişi kim bir işi çoJs: işleye, ol işde iista� olur (Mrzb .22b . 1 4); sen bu Mbda
nice şavab görürsin (Mrzb .23b .3); pes bir div ki l)lle mekkarlıkda n�lri
yoğıdı (Mrzb .24a.3) ; ve ra'iyyet l]a�ında ral)ıni ziyactedür ve nfk-karlıkda
meşhfirdur. eyle olsa tahta bu 13.yıls:dur, didi (KVz.24a.3)
a.b.iyelik eki alnuş isimlerde
>-

J.cuşO.rum gerçi çols:dur !Mmetü17de ı veli dayim ümidüm ral).metürıde
(EMŞer. 1 72)
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a.c. -mAK mastan üzerinde
>-

nite ki şimdi bu işde yar u mu'avin iserı / buru girü başarm�da dabı yar ol
(Mrzb.9a.14); buru pazişfilıa bildünnekde assı olmaya, belki ziyan ola diridi
(Mrzb .1 l b .8); hezar diirlü hünerler birle kamil olmışıdı , yazu yazma� ve ok

a�da ve saz hünerlerde n�ri yoğıdı (KVz.3a.5)
5. 'bir şeyin biri, bir şeyden biri' tarzındaki kesir sayılarında bulunma hali kullanılır;
eger bir er ölse, ata birle oğul oğlı kalsa, ataya altı.da bir vireler, ayrulµn oğul

>-

oğlına vireler (Feraiz,78); eger biT] de birin diyem dôstlaru T] ta�atı olmaya anı
işitmege (Mrzb.2a.9); biT]de birinürı adı bellü degüllerdür (KVz.2a .2)
6.

1 ••

>-

.içinde' manasında kullanılır'
Resiilullahı yurı tonda yalı rıc� eylemen didi I ki zirii döyemez gözler yaşanur
gözlere bedr ay (T.S .)(Muham.254)

B . B ULUNMA HALİNİN , DİÖER
FONKSİYONUNDA KULLANILIŞI

İSİM

H ALİ

EKLERİNİN

1 . Yalın hal yerine kullanılışı (bkz. YALIN HAL ,1, B, 2)
Zaman bildiren bazı kelimeler, EAT. devresinde genellikle +dA eki ile
kullanılırlar. Ancak, gerek EAT. gerek Tfk.'de bu tür kullanışları yalın hal ile de
görmekteyiz. Özellikle günümüzde ise, artık +dA'lı kullanışlar kalkmış, yalın hal
şekli standartlaşmıştır.
>-

medine yolını tutup giderler / l).�a ol demde çok şükür iderler (EMŞer. 1 7)

2.. Yönelme hali yerine kullanılışı (bkz.

YÖNELME HALİ, I, B, 4)

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>

medinede varuban . . .(EMŞer. 1 8); siz bu gün varurı , bu işde gey na:.ı:ar
ideyüm, göreyüm maşlal).at nice olur (Mrzb .27a .. 14); oğuz zamanında bir
yigit ki ivlense oh atar idi, o� ne yirde düşse anda gerdek diker idi
(DKor.D .89,5); girüp hançer çı�ardı , hay diyince yüregi yirde şançdı ve cerııl'
endamını pare pare eyledi (KVz.13a.7)

NOT: EAT.'de yfr·--yerkelimesi, iyelik eki almış kelimelerden soma gelip hal ekleri
alırsa, çoğunlukla ayrı bir fonksiyon göstermez. Doğrudan doğruya iyelik üzerine
hal eki getirilmiş gibi kullanılır.
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>

ey şah tur bir roıa tııturı dahı bir kez bu şuya tal yine gel yirürı de otur
(KVz.9a.6); baıf içinde bu �adar ma'ru sığar / bu söz ile uslu yol}aru ağar
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(SV Reb .22); vardı , bir su �atında oturdı (Kelile 34 v); gice anı başum altında
l}omayınca dirılenmezsin (Mrzb.6a.9); senürı evürı bu gece nfir dutclı /
anurıçün kim içinde ay düşdi (SV .XX:Vlll,1); bir gün bunurı )}atına bir yigit
geldi. gökçek şfiretlü, şol)beti tatlu, şöyle kim pazişahlar şoJ:ıbetinde yarar
(Mrzb .l lb .4); div işine peşiman olup magaralara ve yir altında dagılışdılar
(Mrzb .26a .13); pir eyitdi: var, l)ammam tapusmda onır, l}anğı 'avrat çıl}arsa,
erü rı var mı diyü sor (KVz.9b.7); şeyh ıurru , öyle ıssısında şahurı saray
tapusmda varclı (KVz.8a.8); irtesi taht üzerinde oturup l)ükm ü l)ükfimet
eyledi (KVz. 14a. I); eger şfilı buyurursa bu gice pusı yirinde er Js:oyalum ve
biz göçelüm (KVz.29b.2); pes şah bir avuç topral): alup gözi üstinde l):odı
(KVz.26b.9)
NOT: üzeri, içi, altı gibi sontakılar üzerine gelen yönelme hali eki , bugün için
doğrudan asıl kelimeye eklenmektedir . Bu sontakılar, Tik.'de bu fonksiyonlarını
kaybennişlerdir.
b. zamirlerde k.'Ullanılışı
»-

gelür iken sizürı ile bunda ben (ŞH.Yus .l ,lO);gele sen bunda, sarı a ne11
ğarazum yok işidür sen (Mev.2:1,1); ki beni bunda irgürdi çalabum I bilür hô�
neydügin andan µlebüm (EMŞer.77); anı avlayalum, aıu dükedicek bunda
gelevüz (Kelile,34v); bunda geldük bl-neva vü bl-haber / bunda Js:aldul$. hem
neva vü hem eşer (Aş .Paş . Grb.160,1 9); barsavuz biz yarın anda , dildür
uçmalı: açmaga (Behc . 1 : 1 66,23); şimdi !cim sen diri sen, anda var / ne kim
ister ise11 sen anda var (SV .İbt.63); ol kim bunu11 la sevinür, bum diler, buru

görür ı arıda vanırsa !:mnc!an o! ne !pla, o! ne t..ıla (SV .!!! .7) ; sühey1 !!..'!da
vardı 1$.apu 1$..al$.dı çok / çağırdı öküş gördi kimse yok (SNev .12); maşlal;at
görürsen gel anda varalum birbirümüz 1$..atında birl$..aç gün rüzigarumuz hôş
geçürelüm (Mrzb.2b.1 l ) ; anda varup şehr ü köyler bulup beglik eyleyevüz
(Mrzb .9b .3); ve llkin s izi az az taşıyup anda iletmekde delim val$.t geçe
(Kelile,35r); uy)ı,.llda gör canu11 tanda gider / sinsiz anda can neçe işler eder
(SV.Reb.61); birıi Js:atı duta siz bu dünyada I ol ki binden ayrıla , �anda gide
(SV .Reb . 1 06); her tanda ki gözin ba15.a, çalap ha:Zırdur mutlal$..a I şol can ki
tapmadı l)ais:%:.a assısı yoiı: ziyandur(YunEm.36,5);şeyfid t,ıamza uş gider, cürm
u günahın fikr ider/çün t,ıal$.. yolma girmedi, tanda varursa tün bütün
(ŞH.2:11 , 1 4); iy dün t,ıals:Is:ı isteyen, bilmez misin I:Ials: l):andadur I her
1$..andasam anda gazır, {;'anda bal):sam andadur (Yun.Em.36,1); bilür misiz iy
yarenler girçek erenler 1$..andadur / tanda ba]f:sam anda bai.ır 1$.anda istesem
andadur (Yun.Em.46,1); yeri gögi ne varsa o1 yaratclı / gözürıizi açurı �anda
varursiz (SV.XXIV.5); ve ademi lcime dirler ve a11Iaru11 cam Js:açdur ve girü
kanda varaca%:.lardur (Mrzb.25a.l); 1$..azan döndi bali:dı, oğul çoban �anda
gidersin didi (DKor.D.49,7)
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3. Ayrılma Hali yerine kullanılışı (bkz.AYRILMA HALİ. l. B, 4)
ETk . devresinde bulunma hal ekinin hem bulunma hali hem de çıkma hali
için kullanıldığı bilinmektedir. EAT . metinlerinde de bulunma hali ekinin ayrılma
hali eki olarak kullanılışı oldukça fazladır. Bunun devamı olarak TTk . ağızlarında
hala +DAn yerine +DA zaman zaman ve yer yer görülür.
a. isimlerde

a.a. kök ve tabanlarda
>

!):ula� dut diT\legil işbu sözi f çevirmegil bu sözde ısra yüzi (EMŞer.50)

a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>

ağaçlarda bir ağaç bar, anurı yapra� dökilmes (Behc . 1: 6, 17)

a.cjyelik eki almış isimlerde
>

�apurı da itme mal}lum sayilem oş ! yüzüm �ara tapurıda hem elüm boş
(EMŞer .17 1); �ara polat öz lplıcurı virgil ma rı a I şadağur]da seksen ol):urı
virgil marı a f ag tozluca �atı yayurı virgil marı a / kafire men varayın
(DKor.D.49,l); gamzenürı zal}Irun görüp yolurıda yüz döndürsevüz I hlç
aman verme ki senden ôg u bizden başlar (Mec.Nez.258,3) ; ta� b ire gü ol
!):uyu �atında keçer erdi (Bebe. l: 1 1 ,21); niçe niçe selatinler zebun olur ı şk
elinde f her kim bu yola düşerse ol bu yola yavaş (YunEm.49,6); niçe kim
tolu ola agzmda dudağında öperler (Mrzb.16a.2) ; §.bir şöyle oldı kim babil
vilayetinde bir şaıil:t dindar 'alim Js:opdı (Mrzb . 1 9a.3); şuçı ve günahı yo gıken
opla gögsinde urup, ar)fasında çı)fardı (KVz.14a .6) ; üzengüye J:;.alJ.:':'..ıp t.aı::
'

,

çekdi, uz atdı. iki talusınurı arasında urup çal):dı , yı)fdı (DKor.D.22, 1 3);
çobanuT) ellerin çözdi, alnında bir öpdi, aydur (DKor.D .5 1 ,1); getürmişlerdür
kim de11 iz )fuşlarında bir dürlü )fuş olur arıa taytuy dirler (Kelile,5 1 v)
4.Vasıta Hali yerine kullanılışı (bkz. VASITA HALİ, I, B , 4)
a. isimlerde
a.a.kök ve tabanlarda
>

zfilıiriim eyü

adda, görılüm ffisid ta'atda / bulınmaya bagcladda, bencileyin bir

ağyar (Yun.Em.22,3); ve yüzyigirnıi bi rı 'filem saltanat ve 'ıyş u 'işretde 'ömür

sürrniş idi (KVz .20b .4); Jpşda yazda Js:arı buzı erimeyen �aiılı� tağına geldi
çı�dı (DKor.D .26 ,4)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>
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bu gice sizürı şol)betü71 üzde müşerref ve muğtenem oldum (Mrzb.36a.6)

b. zamirlerde kullanılışı
r

�laguTj aç �lağurı aç bola kim anda dolar sen (Mev 2 : 1 ,3)
.

NOT: tol-xtol- fiili , EAT.'de +dAn ile kullanılmaktadır. Bugün +(y)UA il e
kullanıldığı için, hem +dAn hem +dA şekillerini bu fiille kullanılırken 'ile'
anlamında aldık.

>

cehd Ü

emegümüz zayi'

(Mrzb.l9b .2)

olmaya ve

anda ugraşursavuz fetl) Ü :;::afer bizüm ola

5 .Eşitlik hali olarak kullanılışı (bkz. EŞİTLİK HALİ. I ,B , 2)
a . isimlerde

a.a. kök ve tabanlarda
>

OT\ ulur olş: u Jplıç zahmi ôzde / vell dil zahmi orı ulmaz gerı ezde (T.S )
.

(Delil ,103)

a.b.iyelik eki almış isimlerde
>

abu yı1suf ve Mul)ammed lf.avlinde irkekden egsükirek dişiden artulş:ıral):
biresin (Feraiz,538); mukammed kavlinde on iki bare idesin, biş bfire arslı�a
biresin (Feraiz,542);

yı1s;f ]f.avlinde mfil yidi bare idesin (Feraiz,543); ve zeyd

lpıvlinde anuıı mfüm anuıı vereselerine vireler (Feraiz,558)
NOT: Bugün bu kullanılış ' . . +(y)A göre' (yani , ka vline göre) şeklindedir. Bir hal
.

ve bir edatın birleşmesiyle ifade edilen bu kavram ise, isim hallerinden eşitlik

hali (+Ç-:4. ) tarafından karşılanır: Bence, sence, Ahmetçe, vs. gibi

AYRILMA HALİ
ablative
I. Ş E K İ L L E R İ
A. ASIL AYRILMA HALİ ŞEKİLLERİ
I. + d A n

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>

tatmagu'T)

gözi ağ;uzdur gevdede / datluyu

a c ı da n ol gey far}):

ede

(SV Reb.79); veled sini güneşden bellü gördi / neçe andan sırrını gizleye s en
(SV XXV .7); yaradılmış bu şerbetden tadısar / ulu giçi durur ol işde yeksan
55

(Çrh.6 1 ) ; şovu]fdan olan tala}). şişin giderür (Edv.Müf.6b-l l); atın sürdi vü
tutdı yol kal'aya / demür ]fapudan girdi ol Js:al'aya (SNev.27) ; div bu sözden
Js:alµciı (Mrzb .23b-2); bu şerbetden tolupdur sineler Js:ahr / ki tadururken ider
şekleri Js:ahr (Hus .Şir.49 1 3 ) ; şah destur virürse güneşden �erresin ve
derıizden l}aµesin beyan idelüm (KVz.16a-15)

a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>

düke! gecelerden Js:u tl u gece durur (Behc.2:49-B,3); gözlerürı ben aç anı, ki
gey göre sen I degmelerden neçe neçe sora sen (SV .İbt.19); serçe mu'tedildür,
dükeli ]fuşlardan anurı eti yigrekdür (Edv .Müf.3b-6); lol):man hekim otlardan
bir Js:oz derılü bir bfib terub itmişdi (KVz.1 8a-4)

a.c. iyelik eki almış isimlerde
>

şu deT]IÜ yıglagay me n , kim yaşumdan saz bola Iµrlar (ŞH .Belleten III ,7);
barğıl binüm ]fatumdan (Mev .2 : VI .6) ; ol yigdür kim bunurı
yolumdan

vü c udı n

götürem (Mrzb .12b-4); sinürı boyu rı budagdan agciı geçdi I cihan

emdi yüzü17den yaz u yaydur (SV .XXII.6); su'aı eyleyiserler itdiigü flden I
dutar a'zfilaru T] anda Ierziin (Çrh.34); bu cihan sevmegin gemişmekdür I 'ışJs:
adından he rrılşe bişmekdür (SV .İbt.8); b ir lfanadından bir Js:anadına biş yüz

yıllıJs: yoldur (K1s.Enb .69,8,65); tıarem içre bu mescid ikidür bil I ikisünürı
ar]fasından geçer il (EMŞer.248) ; bizüm J;ıalümüzden bilen kimdür 'ışl):a
münkir olan I bizüm sevdügümüz tıaJs:dur b u ball�a göz ile ]faş gelür
(Yun.Em.49 ,5) ; bende hindustan otlarından bir ot vardur (Mrzb .14b-8);
şahurı gözlerinden yaşlar revane aldı (KVz.1 9a- 1)
b .zamirlerde kullanılışı
> siz anı b inüm gözümle görürıüz / anuı1 esrarı nı binden sorurıuz (SV Reb .2 8);

bini anda, anı binde görürı üz I bini andan , anı binden soru rıuz (SV .Reb . 1 37);
beni ma]fşfiduma irgür çalab um / bilürsin ney dügin senden talebüm
(EMŞer.174); bu dünyaya niçün pek yapışur sen / sini andan Js:oparur çarb-1
devran (Çrh.17); töküle bizden günah ne kim varı (ŞH .Yus . 1 ,4) ; şimdi !}al.Is:
bizden eymenür olmaya (Mrzb.23b-5); anı dutanlar cihan issi olur I bil ki
anlardan cihan diri �alur (SV.Reb.72); anlardan yidürelüm helak olsun, balJs:
ne senden ve ne benden tutarlar (KVz.4a- 15); bundan ulu şuç 'alemde dabı ne
olur (KVz . 1 5b-4); kimesneye veffi itmez bu dünya / !µyaş itgil bulardan sen
ver anı (EMŞer .35); gendüden yavuzı gidermekdür I ol, kim etmez buru, ne
ıra]fdur (SV .İbt.9); zeyrek oldur gendüden geçmiş ola I varlıgmdan yoJs:lığ;a
girmiş ola (Aş.Paş.Hik.1 1 ); küfr içinde elin ü iman bul dılar I gendülerdcn
öldiler tıal5: oldılar (SV .Reb.1 60); pes ölüm tıaJs:dur elbette ölür sin I sarıa imdi
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i derviş kibir ]fandan (Çrh.82); girü şordılar kim: acterniler

Is:anı ne.den

yaradıldı (Mrzb . 24b . 14)
2.

+dln

EAT. için karekteristik değildir. Çok seyrek görülür. Kullanıldığı örnekler,
genellikle ÖT) kelimesi ve bazı edatlarla sınırlıdır.
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>

örıdin gelen hı1blar senürı şı1retürı i görse idi (ŞH . l : V,4); gö17üldin giçüp
dilde dinmiş durur (Ferh .30); iş başa gelmedin ve gözükmedin işüıı nitelügin
arılamış olur, ayrul,clar işürı

so r pnda bildügin ol ÖT)din bilür (Kelile ,40r);

Q.ôca derhal cevab virdi ki benden örydin ol ogrılar turmışıdı (Mrzb.23a . 1 2) ;
ve mal}.abbet ki ezel 'aleminde canlar arasında varıdı iki yaryadın l}.aşıl oldı
(Mrzb .2b .2)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>

ki söz yüce göklerdin inmiş durur
(Ferh.30)

/ görı iildin giçüp dilde dinmiş durur

B . AYRILMA HALİ FONKSİYONUNDA KULLANILAN D İÖER

EKLER

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
'aziz-i men ölüm can ayrılrnals: degül , ölüm ral)metden ayrılma!): durur
(Behc.2:50-B , 1 2)
a .b . çokluk eki almış kelimelerde
>

eger sen şfillurı bir ziyanu rı bilüp şfillı agah eylerneZ5erı vallahi nayin ve I:ıa.199

yitüımişler olursurı (KVz.20a.8)
2. +(y)A (bkz. YÖNELME HALİ ,

11 , B , 4)

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>Q.urdeg'.i:rlik itmege utandılar (Mrzb . 1 5b-7)
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a

.b. iyelik eki almış isimlerde
pes bir müddet bunurı üzerine geçdi (Kelile ,38r); Iı:aturıa getürdi, sordı kim

>-

yerü7] e Qôşnfid nusın (T.S.)(Yüz.Had.85)
3 . +dA (bkz. BULUNMA HALİ SI ,B , 3)

Köktürkçe devrinde +DA şekli , hem bulunma hem ayrılma hali için
kullanılıyordu . Bu kullanışın devanum EAT. metinlerinde de görmekteyiz.
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

Js:ulal} dut diT) legil sen uşbu sözi I çevirmegil bu sözde ısra yüzi (EMŞer .50)

a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>-

ağaçlarda bir ağaç bar, anurı yaprap dökilmes (Behc.1:6,17)

a.c. iyelik eki almış isimlerde
>-

l}ara polat öz lplıcu rı virgil marı a I şadagunda seksen oiı:uT\ virgil maıı a I ag
ıozluça lçatı yayurı virgil marı a ! kafire men varayın (DKor.D.49 ,1); niçe kim
tolu ola, ağzında dudağında öperler (Mrzb . 1 6a.2); suçı ve günfiln yogıken
olpla gögsinde urup ar�asmda çıkardı (KV z. l 4a.6); getünnişlerdür kim den iz

�uşlan.nda bir dürlü kuş olur, aııa taytuy dirler (Kelile,5 1 v)
4. +ÇA (bkz. EŞİTLİK, II, B , 3)
geçer iken yoTca bunl�r b1-günah ! borudan sögniişler arı a yo� sipah
(T.S .)Enveri,50)

>-

il . KULLANIŞLARI

A .FONKSİYO NLARI
l . Bir şeyin içerisinden, önünden, üstünden, civarından v .s . geçerek yapılan
hareketin yeri veya bitiriliş noktası bildirilirken ayrılma durumu kullanılır.

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

kim sini ol Q.aiı:a degüre ! �orJ.s:ulu köprüden gerıez geçüre (SV .İbt.15); bu
�apudan sürme bini e çalap I delüye bir balç, ne aydur, ne ider (SV .XX.6);

�uyudan çıkdı vü zindana girdi I zellhanurı hem ol rnekrine irdi (EMŞer.54);
atın sürdi vü tutdı yol lçal'aya I demür J.capudan girdi ol lçal'aya (SNev.27); ve
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eger anı göyündüreler, bizden geçüreler, göze sürme çekeler (Edv.Müf.2b 14); çfm şah 'avratdan bu haberi işitdi, yavlais: melUl oldı (KVz.lOa-6)

a .b iyelik eki almış isimlerde
.

>

bu !:)ayal geçdi içümden ey uya (ŞH .Yus . 1 ,10) ; şahul) gözlerinden yaşlar
revane oldı (KVz.1 9a- 1 )

b . zamirlerde kullanılışı
>
töküle bizden günah ne kim varı (ŞH.Yus.1 ,4); çfi bir l}.apu dahı var girgil
and3n I selam virgil l;ıalilu11filla andan (EMŞer.249)
2. Hisse dayanan davranışları bildiren bazı fiillerde , fiile sebep olan şey veya kişi
ayrılma hali eki alır:

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
> nefsümüzi aşdan şudan yıgarduis: (Behc.2:46-B ,8); aygıl bu uy.hudan,
l}.urtılası n J.cayğudan (Behc .2:56-A,17); niçe ecelden Is:açuban (ŞH.2:Il ,1);
özürıi yığ I:ıararrı işden hemişe I ki yarın plmayasın ah u figan (EMŞer.83);
biz bu yoldan üşenmedük, erenlerden usanmaduis: / kimseyi yavuz şanmadu)S:
her ne ider kalmaz ider (Yun.Em.43 ,2) ; bizi bu J.corkıdan �rtarasın
(Mrzb 1 6a-10)
.

a.b. iyelik eki almış isimlerde
> ve otuzı anı dünya belasından bekleyeler ve onı anı şeytan şerrinden
bekleyeler (Behc .2:55-A,8)� l}ôcam 'aşll} olan!arnrı işi 3_hı!a zar olur !
I:ıasretinden ol ma'şu�rı gözi yaşı bırı ar olur (Yun.Em.55 , 1 ) ; eyle l}.or.Is:ar
'adfi l}. ılıcmdan / ki tamar Is:anı her pi ucından (Harname 24)
b . -mAk mastar şekli üzerinde kullanılışı
ölmekden ne Is:oris:arsın çünki I:ıa"a yararsın I bil ki ebedl varsın, bu sözde
fasid da'vidür (Yun.Em.24,2); veli ben seni götürmekden üşenmezven

>

(Mrzb.6a-l); ve sen dahı arıa l!:aşd itmekden çek.inesin (KVz.29a.1 l)

3 . 'bir şey sebebiyle, bir şey yüzünden' manfüarında kullanılır:
a.

isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
gün ya vl a.Is: issi durur, issiden çalışa varmarı dediler (Behc.2:45-B,5); gördi
ki, ı lan sovuJ.cdan buymış yatur (Mrzb .8a-2); şovuJ.cdan olan tala.Is: şişin
giderür (Edv .Müf.6b- 1 1 ); el-1.!:ışşa şahurı l)amma.1lıJ.d
c an ip omuzın kesdi
(KVz. I Oa 5)
-
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a.b. iyelik eki almış isimlerde
>-

nfirurıdan gice gündüz Ziya.dur ya resU1allah (ŞH.1 :11 ,2); eşekligü 17 den çalı:al
sözine uyup belii danuna düşdürı (Mrzb .6a-3); hôcam 'aşı� olanlarurı işi filııl a
zar olur /

l)asretinden

eşek var idi :{'.a'if ü

ol ma'şükurı gözi yaşı bırı ar olur (Yun.Em.5 5 , 1 ) ; bir

niziir / yük elinden �atı şikeste vü zar (Harname 39)

4. ' . . . . . için' manasını verir;
:ı--

oğlan yine cevab virmedi . pes oğlan

söylemedüginden hatıınurı

tal5:atı tfils: oldı

(KVz.4b-6)
5 . 'bir şey hakkında' görevinde kullanılır;
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

,

turup yirine pir � tına varup

falçrdan şikayet eyledi (KVz.lOa-7)

a.b. iyelik eki almış isimlerde
>-

ol Q.üseynü rıölüminden haber 15:Ilmış (Behc. 1 : 1 1 0 ,28); bir gün anı niçe varup

gömıedü17

/ nete sen deyüp

eyleyiserler

bildügü17den

etdügü17den I

l)aJinden

sormadurı

(SV .Reb . 1 34) ; su'fü

dutar a'i:alarur p anda lerzan (Çrh .34) ; ya

eyit ya bir bilürden işit / teslimürı ucın dutup hlç sözi

uzatmayalar (Yun.Em.34,2) ;

mizacından, J.ıaşşiyetinden ve menfa'atinden ve
maiarratından ve ıslfilı.-ı iaranndan türlô dilince şerh eyleye (Edv.Müf. 1 6 ,9);
rüzigar zal;ımeti17den şordı (Mrzb .2b.8); Q.aliya benüm rayüm oldur kim
cem'iyyetlerde kim bulanı esrfü-ı 'ulümdan ve nesnelerü rı l)�atinde11 arıa
su'fü eyleyem (Mrzb .20a .6)

6. 'bir şeye karşı' manasını verir;
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

gendüziçün bir gemi nüQ. eyledi I ünunetini

şudan

anda bekledi (SV .Reb.46)

a .b . iyelik eki almış isimlerde
)>

arıa su'fü eyleyem çün kim

su 'alümden

'aciz �al a cehlin 1Jall5:a bildürem

(Mrzb.20a-7); icazet dilerem bu gün tapurı dan / gönilip yüz uranı ]):utlu

�apuTJdan

(lşk .505 1 )

7 . Bir bütünden bir kısmı alınırsa, bütün, ayrılma hali eki alır;
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a. isi.file isim arasında ilgi kurarak kullanılışı
a.a. doğrudan doğruya isim kök ve tabanlarında
ol pendnameden biri yactu mdadur (Mrzb.6a-13); eger bir er ölürse, bir uragut

>

birle bir oglı Js:alsa, urağuta heştiyek, ya'ni

sekizden bir vireler, ayruJs:ın oglına

vireler (Feraiz,65b,7,137)
a .b. çokluk eki almış kelimelerde
>

ol

yüz fıriştelerden

otuzı ol Js:ula uçmaJs: muştılaya (Behc.2:55-A,8)

a.c. iyelik eki almış isimlerde
>

ol

ebemgömecinden bir dürlüdür (Eclv.Müf.2a-6); bende

hindustan

otlanndan

bir ot vardur (Mrzb.14b.8)
b. isimle fiil arasında ilgi kurarak kullanılışı
b.a. doğrudan doğruya isim kök ve tabanlanna gelmesi
>

bir tamJa

ol yaratdı Js:ul özirı i (Behc.2:55-B ,9); yaradılınış bu

sudan

dadısar / ulu giçi durur ol işde yeksan (Çrh.61) ; ol

ni'metden

şerbetden

yiyüben hep

ıoyarlar / gine bunları kafirler tuyarlar (EMŞer.129); Js:amu }$:uds ehli bu

sumın içerler / anı eyle düzetmiş birı erenler /EMŞer .229)
b.b. iyelik eki almış isimler ile çokluk eki almış isimlerdeki kullanılışı
>--

eger şiihurı bir ziyanurı görüp şahurı gendüye ve vüzerasına bil dürmez ise,
gayinler

bölüginden olup I:ı® yitümıişlerden olur (KVz.7a-15)

8. Tamlayan durumundaki isimlere gelerek , tamlanan kelimenin 'türediği nesneyi

ifade ede:' : İsirrJerle isi:rJ�r arasır;.d� ilgi h.urduğu gibi, isiınlerle

fi iHer arasında da

kullanılarak aynı fonksiyonu gösterir:
a. isimlerle isimler arasında ilgi kurması
>

yine

altundan

gümişden el li lçandili gör anda
daşdan kireçden / içinde bir evi yol):dur agaçdan

elli )fandil aşlu (EMŞer.5 9);

(EMŞer .58); bir ulu şehirdür
(EMŞer.190);

ebrişümden

bir ip eyledüp altun çırı ragular arı a d alçmışdı

(Mrzb.38a-13)
b. isimlerle fiiller arasında ilgi kurması
b.a. isimlere gelerek
a. kök ve tabanlarda
>eyitdiler: şah gendüyi l}angı

ta'ifeden

bilsün (KVz.3a-9)

b. iyelik eki alınış kelimelere
ve oglanurı bir anası vandı. Çin

ma]Jbüblanndan

idi (KVz.3a-9)
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b.b. zamirlere gelerek
> ve oğul 1'cızı durur, gendüden doğan 1'cız birle ve ata bir lcJz Js:arındaş durur
(Feraiz,5 1 6)

NOT: Ayrılma hali ekinin 7. ve 8. fonksiyonlarının isimlerde kullanılışında şu fark
özellikle göz önünde tutulmalıdır: 'Bir bütünden bir parçayı ' gösteren 7 .
fonksiyonda, isimler hem kök veya taban durumunda iken, hem de iyelikli
şekillerinde iken ayrılma hali eki alabilmektedirler ( ebegömecinden bir dürlü v .s .) .
'Türenilen nesneyi bildiren' 8. fonksiyonda ise, isimlerle isimler arasında ilgi kuran
kullanılışta tamlayan durumundaki isim asla iyelik eki alamaz ( daşdan kireçden
şehr, v .s.) .
9 . Ayrılma hali eki almış kelimelerden sonra sıfat gelirse , mukayese ilgisi
(comparative) kurulmuş olur;
ajsirnlerde
a.a. kök ve tabanlarda
> ol marıa 1'cızıl deveden sevgülürek erdi (Behc . 1 : 6 , 1 8); bir söz aydam kim

şekerden tatluraJ5: (ŞH.Yus . 1 ,5); şırata uğrayısardur yolurı , bil I lplıçdan iti
derler, ince *ıldan (Çrh.39); ayıtdılar, oddan Js:atı ne ola (Kıs.Enb .25 ,2;65)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
> erenler üstine 'avratdan i:ararlu fitnelü Js:avim olmaya (KVz.6b- 14)
a.c. iyelik eki almış isimlerde
::o--

bu

dükelürıden I::atıralç. baha fı..ra�.ı111d1 (Mrzb .2a - l O); bi!ü!" kişinü 11

düşmanlığı bilmez kişinürı dôstlığından yigdür (Mrzb .6b-3); oşbu yalcJnda
bir göl bilürven, kim anurı durulugı aşıJs: gözinden durura)S:dur (Kelile,35,r)
'

10. Ayrılma hali eki alan kelimeler bazarı zarf durumuna geçer;
veled yoJ5:suldı sensüz bu cihanda / sini buldı , bu gezden beg u baydur
(SV .XXITI,9); eger ben böyleyidügin bilsem bir gezden gelüridim (Mrzb.6a6); eşek ır�dan Js:urdı gördi (Mrzb.6a-2); bir yingeç anı ır�dan gördi

>

(Kelile,34v); ey baba, hezar la'net sarıa gelsün ki barı a küçücükden edeb
ögretmedÜT\ ve beni acıtmadurı (KVz.15a.3); beli ağam !$azan, giceden bir
Js:uzı pişürüp dururam, gel bu ağaç dibinde inelürn, yiyelüm didi
(DKor.D.49,l 1 )
1 1 . Aynı isme bir ayrılma eki ve bir yönelme eki getirilerek tekrarlanınca, 'zarf elde

edilir;
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>

günden güne ulaldu'fl , levl;ı ü 1$.aleme döndü'fl (ŞH:III ,8) ; ol malını üleşeler
l;ıisab idüp lpldan 19la (Mev .1 :l,3);rengi döner günden güne toprağa dökilür
gine I 'ibret durur arılayana, bu 'ibreti 'arif µıyar (Yun.Em. 1 6 ,5); gökden göge
birin birin geçürdiler (KısEnb. 95 ,10 ,65); ayruğı l;ıayvan durur başdan başa I
nefsin utarur yürür Jsaşdan �aşa (Aş .Paş .Vasf.24); her bir JsırJ.sdan 19r�a bir
J;ı8Jden bir l;ıfüe döndi (Mrzb.9b.l l )

1 2 . andan soryra > andan tarzındaki eliptik bir kullanış sonunda d a ayrılma hali
ekininin kelimeyi zarflaştırdığını görürüz. Örnekleri pek çokdur:
>

andan peygamber ayıtdı (Behc.1 :6,18); çı1n kim su'füümden 'aciz �ala, cehlin
l;ıal�a bildürem ve andan �anın dökem (Mrzb.20a-7)

1 3 . Edatlarla kullanılışı
a . +dAn aynı
>

sen veliden ayru görme terı riyi (SV Reb .52); Terıri sinden tolu , ıra]} bal}ma I
sinden ayru degül , �apu �alµna (SV .İbt.65); dôstlardan ayru bir pare arpa
etmegine ki çobandan artar �ana'at itmişsin (Mrzb .30a.4)

b. +dAn ayruk
>

c.
>

senü'fl sözüry den ayrul} söz J;ıatfidur ya resı1lullfilı (ŞH.l :11,5); sağışını J;ıaJ.sdan
ayrul} kimse bilmez (Kıs .Enb .62,9)

-rdAn gayrı

bulardan gayrı yanan irte gece / ki dört yüz on ikidür uçdan uca (EMŞer.152);
iy şah, senün maraiurı a bu ]Jfleden gayrı nesne ve çare yol}dur didi
(KVz. 1 9b-l)

d . +dAn öhden (-öhdin)
>

neçe bir yata sın gafletde i yar / ecel emıezden Öfldin imdi oyan (Çrh . 1 3 ) ;
bôca derl;ıfü cevab virdi ki benden ön din ol oğnlar turmışıdı (Mrzb .23a. l 2)

e . +dAn ötürü
>
iy şfilı bilesin kim ben bu işi andan ötürü eyledürn (KVz.1 la-4); babtlu ol kişi
kim, yumurdadan ötürü gendüzin gendü eliyile l}aia çengaline asmaya
(Mrzb .49b-7)
f. +dAn sorıra
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>-

bir zamandan sorı ra bir şehir Js:atına irdi (Mrzb .8b-6) ; bir sfi'at şol)bet
itdükden sorı ra şeyi). buyurdı (KVz.Sa-15)

g. +d An taşra (-daşra)
>yatur içinde bunca enbiyfüar l l;ıaremden taşra yatur evliyfüar (EMŞer.62); l)aJs:
emrinden ve peygamber şeri'atinden taşra iş itme (KVz.5b- 14)
h. +dAn yarıa (+din yarıa)
>-

ya mui).ammed başurı Js:aldur gökden yarıa (Behc.2:49-A ,3); bir niçesi çartıa
yapışur güneşdin yarı a çekerler (KısEnb.92 ,3;65); birez v1*tdan sorı ra girdi
şehirdin ya1]adm er u 'avrat, atlu yaya ..... geldiler (Mrzb.8b-7)

B . AYRILMA HALİNİN DİÖER İSİM HAL EKLERİNİN FONK
SİYONUNDA KULLANILIŞI
\

1 .Yalın hal yerine kullanılışı (YALIN HAL, 1, B, 3)
Bu kullanış, özellikle ayrılma hali üzerine soryrn edaunın gelmesi halinde
görülür (+ dAn soryra) . EAT. devresinde , sorıra edatı daima +d A n ile
kullamlmakda idi. Bu gün ise, normal isimlerden ( Ahmet+ten som·a) , zamirlerden
(sen+den sonra), fiilden türemiş şekillerden (yap-tık+tan sonra) sonra ayrılma hali
şekli kullanılmakta; zaman b ildiren kelimelerden (gün , vakit, zaman) sonra
kullanılmamaktadır. EAT.'de ise , zaman bildiren kelimelerden sonra da ayrılma hali
eki şekil olarak kullanılıyordu . TTk. ile karşılaşurınca, EAT. devresinde kullanılan
gün+den sorı ra , zaman+dan sorıra gibi şekilleri , yalın hal için kullanılmış
sayıyoruz:
>-

oğıl togdı, bir Js:aç günden sorıra ayağı ağrıdı (Mrzb .21 a.2); bir Js:aç günden
sorıra şalu rı za!Jmet gayet ziyade oldı (KVz.1 8b.17); birez v1*tdan sorıra
(Mrzb.8b.7); yitmiş yıldan sorıra hem bulrnış idi (YZ.95,7); bir zamandan
sorıra bir şehr Js:atma irdi (Mrzb .8b.6); bir zamandan sorıra padişarı vardı , bir
padişfihurı dab.ı lµzına 'aJs:d-i nikfi!J eyledi (KVz.3a.1 1)

so17ra edatı olmaksızın da yalın hal yerine kullanıldığı örnekler bulunmaktadır:
>-
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veled yogsuldı sensüz bu cihanda I sini buldı, bu gezden beg u baydur
(SV .XXIII ,9); eger sen böyleyidügin bilsem bir gezden gelüridüm
(Mn:b.6a.6); anı işitdi, batın bir gezden incindi (Mrzb . 14b.7)

Aynca, şu kullanışta da, ayrılma hali şeklini yalın hal şeklinin yanında 'alternans'
olarak görmekteyiz:
> birez val):tdan sorıra gördi , şehirdin yaT)adın er u 'avrat atlu yaya sanca]):
nal):l):areyile geldiler (Mrzb.8b.7)
NOT: Bu örneğin yanı sıra, genellikle şu şekil görülür:
>

ya Muhammed başurı l):aldur gökden yarı a (Behc .2:49-A,3); bir niçesi çarba
yapışur güneşdin yarıa çekerler (KısEnb .92,3;65); pes geyügi alup biizardın
yarıa revan oldı (Mrzb.l l a-S)

2. İlgi hali yerine kullanılışı (bkz. İLGİ HALİ, I, B, 4)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
pes şah eyitdi: ey oğul , ol sen su'fü itdügün nesneden girü cevabın sen buyur,
işidelüm didi (KVz.26b-1); şah destur virürse güneşden �erresin ve derıizden
l):atresin beyan idelüm didi (KVz.1 6a- 15)
a.b. çokluk eki almış kelimelerde
:;.... ol yüz fıriştelerden otuzı ol ]):ula uçma]): muştılaya (Behc.2:55-A,8)
3 .Belirtıne hali yerine kullanılışı (bkz. BELİRTME HALİ , I, B, 3)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
> günahlarum benüm ]Jadden aşupdur (EMŞer.6) ; eger bir diremden, iki
diremden yiseler, isl;ıfü ider (Edv .Müf.7a- 14)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
imdi l):orl):aram düşümden girü görem / gördügüm düşden dabı l):aygu yirem
(ŞH.Yus.4,4); eger melik ol .Js:adar şuçından tecavüz ide, gendü .Js:ulı J;ıals:l):ında
şefl):at itmeye (Mrzb .27a-9); bizüm i)alümüzden bilen kimdür 'ışls:a münkir
olan bizüm sevdügümüz Q.al):dur bu Q.all):a göz ile �aş gelür (YunEm.49,5)
NOT: Yukarıdaki örneklerin yanı sıra, bugün dahi hala ayrılma hali- belirtme hali
ayrımı olmayan kullanışlar vardır:

>

>

bir gün anı niçe varup görmedürı / nete sen deyüp }Jalinden şormadurı
(SV Reb . 1 34) ; su'fü eyleyiserler itdügüTJden / dutar a'zfüarurıı anda lerzan
(Çrh.34); ya bildügü1]den eyit ya bir bilürden işit / teslimürı ucın dutup hiç
sözi uzatmayalar ( YunEm.34,2)

4. Yönelme hali yerine kullanılışı (bkz. YÖNELME HALİ,I,B ,S)
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a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
gidüp ]fudsden l}alilu'llaha irdük I bi-l}amdi'llah mübarek yiri gördük
(EMŞer.234); ve bu ülü aşlı üçden böle (Feraiz,61 a,8 ,60); ve bu ülü datµ aşlı
üçden böle (Feraiz,61a,9,61)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>

icazet dilerem bu gün tapurıdan / gönilüp yüz uram ls:utlu ]fap u 17 da n
(lşk.505 1 ) ; sen bularurı işlerinden valµfsın (Mrzb.59b- 1 1)

b. edatlarla kullanılışı
>

paşam , güneş yüzü17den l!::arşu ben ayı gördüm / her labi:a secde lµlur
alnurı daki l;ıilaie (ŞH.1 :IV 3)

NOT: Hala ayrılma hali-yönelme hali ayrımı kesinleşmemiş kullanışlar da vardır:
>

siz anı binüm gözümle görürı üz / anurt- esraruu binden sorurıuz (SV .
Reb .2 8 ) ; ey şah, i)iynetkarlanı71 uzdan sorurı uz bize inanmazsarıuz

(KVz.10b.7)
5 . Buluruna hali yerine kullanılışı (bkz.BULUNMA HALİ J B , 4)
,

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
gözüm sen sen, canum sen sen, bu '§leminden binüm sen sen / çü paşam bih
zihı'.lbaru, bini ne kem dutar sen sen (SV.XLI l ); eger bir er ölse, bir urağutı
birle bir oglı !!::alsa, uragutına heştiyek, ya'ni sekizden bir vireler, ayruiµn
oglına vireler (Feraiz,65b,7,137); atdan indiler, cümle yaya!!:: olup rra]fdan
turdılar, yüz yire urdılar (Mrzb.8b-8)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>

mfisa elinden nete oldı 'aşa f düşmeninürı gürligine ejdeha (SV .Reb .33);
üçinci gendü 'ilmine magrur olup gendüyi intiha mertebesinden duta
(Mrzb 26b . 1 3); işitdüm kim bir gün husrev bôcayile seray bai)çesinden l}avi:
kenarında ördek teferrüc iderlerdi kim ol ördekler su üstinde seyr iderdi
(Mrzb.27b.6); iy 'aziz eger bizürn aramızdan ilerüden bilişlik ve �-ı şoi}bet
yogısa ve senürı üzerürı e hiç l}a�m şabit degülse ctagı .. . (Mrzb .10b .7)
.

6. Vasıta hali yerine kullanılışı (bkz. V ASiTA HALİ, 1, B , 5)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
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>

ne, ki vardur cihanda, b ildüreven I sini ]J.af_dan tamam dolduravan
(SV .İbt.20); te1]riden sen tolu, ıraJs: ba�a I sinden ayru degül, J.capu J.c�
(SV .İbt.65); mevlana gibi cihanda olmadı I ançılayın kimse J;ıaf_dan tolmad.ı
(SV .Reb.24); nOh içün tüfün J.camu kafirleri I bogdı sudan J.comadı kimse diri
(SV .Reb .43) ; her nese JayıJ.c gerek, kim cüf ola I J.canı ol uşlu, ki bu sözden
tola (SV.Reb .84); e J.canndaş bu sözi eyle ki var I ol bile, kim te rıriyi candan
sever (SV .Reb.1 12); eger taş sen, eger demür, bu nurdan I tola sen, bil , ki
küfü nfir ola sen (SV .XXV.2); ev aydından tolıcaJ.c bellü olur I ki ogrı evde
J.ca!dı yol}sa gitdi (SV .:XXVIII.3); ev aydından bu geçe eyle toldı I kişi göden
degüldi , vardı yitdi (SV .XVIII ,4); acıdu)flarını allah biiür çun I orada
cebrfi'ilden gönderür hun (EMŞer.127); J;ıaremü1] içi düpdüz 15:Iyılardur I çfi
yağmurdan tolar eyü sulardur (EMŞer.228); benüm görılüm gözüm 'ışf_dan
toludur / dilüm söyler yarı yüzüm suludur (YunBm.30 ,1); iy oğlandan yig

)fızuın, egerçi sen atadan fab.r dutarsın amma, erden l}açmal} maşlal}at
degüldür (Mrzb .17a.6); ol sebebden giç tururdı (Mrzb .23a.7); toldurup yir u
gögi 'işretden I enbiya viribidi l}udretden (Harname 6); bu şerbetden tolupdur
sineler .ls:ahr I ki tadururken ider şekleri J.cahr (Hus.Şir.49 1 3) ; eli anurı ki
toludur 'atadan I hem1şe boş olur didi bat§dan (lşk.1614)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>

nürurı dan gice gündüz iiyactur ya resülullah (ŞH . 1 :11,2); terı ri nüımdan

toludur canları / iki görmez göz iserı anları (SV .Reb . 1 1 7) ; kişi gendü işinden
bellü olur I göremez siz am taşsuz demürsüz (SV .:XXIV .6); ey şah rast senü rı

l)jkayetü rı o! bir şah !).ik:ayeti."le berızer kim gafıl!!gı

ucmdan

beş kez diişman

anı sıdı (KVz.28b .4) ; toludur 'arş u ferş nunndan I ehl-i küfr arılamaz
ğurfuından (Hamame,10)
b . zamirlerde kullanılışı
>

siz andan hem toyar siz, hem açar siz I siz andan hem yatur siz, hem durur siz
(SV.XXIV.3)

c. +sUz eki üzerinde kullanılışı
>

bu gez a rısuzdan güler Yusuf Nebi (ŞH . 1 ,10)

7 . Eşitlik hali yerine kullanılışı (bkz. EŞİTLİK HALİ , 1, B , 3)
Yalnızca 'ö71' kelimesiyle kalıplaşmış 'zarf ve 'edat' olarak görülür:
örıdin-ö rıden.
>

ÖT/din gelen bfiblar senürı şOretüııi görse idi (ŞH.1 :V ,4); neçe bir yata sın
ğafletde i yar I ecel ermezdin ö71din imdi oyan (Çrh . 1 3) ; J;ıôca derl;ı.fü cevab
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virdi ki, benden

ö17din ol ogrılar turmışıdı (Mrzb. 23a.12); iş başa gelmedin

ve gözükmedin işÜT\ nitelügin af\lamış olur, ayru�lar işül) sorıında bildügin
ol

ö17din bilür (Kelile,40r); ecel dabı yaJsın zamanda gendüye dabı şunardur.

nitekim andan

ÖT]den gelenlere şundılar (KVz .20b .6)

VASITA HALİ
instrumental
1. Ş E K İ L L E R İ

A . ASIL V ASiTA HALİ ŞEKİLLERİ
1 .+ (1) n
a. isimlerde !6
a.a. kök ve tabanlarda
>-

eydürsin kim gözüm görür, da'v!yi ma'ruye irür
gice yanan çıra� nedür (Yu n.Em.26 ,6);
c ü mle

yatur

ölmiş

her

biri

/ gündüzin gün şu'le virür,
şabal;ıın sinleye vardum, gördüm

biçare

ol mış ,'ömrin

yatur(Yun.Em.5 1 ,1 ); aya{cın örü dursa11 namaza (Feraiz,598);

yavu

lplmış

dünin günin on
ilkin sen

gün yüridi tamam / ne su içdi ne yidiyidi ta'am (SNev .5); tersa didi
di gördügürı (Aş.Paş.Hik.30); bu mal):amda geçdiler

birin birin / her birinüf\
gibin

bir kişi tutdı yirin (Aş.Paş .Vasf.34); yüzleri adem oğlanı yüzi
(Kıs.Enb .26 ,6 ;65 ) ; pes

gündizin

ayd!n

dünin l}:ararı u

ol isar

(Kıs .Enb.97 , 1 0 ;65) ; ve düşmenlerile da{ı.ı dôst

dirligin dirilürı ki dôslı� arta
ve düşmenlik eksile (Mrzb .7b-9); gördük ol dem ol putı , düşdi yüzin / kürsi
üstinden
l o�man

yire şaldı özin (Gzvt.13); ... didi. iki gözin oğ;lanurı boğazın gözlerdi
bıçağı

o glanu T\

boğazına

)Sodı

(KVz . 1 9 a . 1 2) ;

biıroetkfirlarul)uzdan sorul) bize inanmazsaT)uz, henüz dağı

ey

şfilı

ayağın tururlar,

hlç lp.mıldanmadılar (KVz . l Ob.8); oğlan yumruğıyıla buganu11 alnına ip.ya
tutup çaldı buğa

götin götirı gitdi (DKorD . 1 6 ,8)

b . zamirlerde kullanılışı
>-

ata al) a diyip bilinmez lpymeti
(Aş .Paş .Grb . 1 60 ,24); bu gaôbname

I anın olmaz lJal�uT\ a rı a minneti
anın geldi dile / kim bu dil ehli dalJı rna'ni

bile (Aş.Paş.Grb.306 ,4)
1 6 Bu
ek için, bkz. Saadet Çağatay, "Uygurca ve
Ankara 1943.
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Eski Osmanlıcada Vasıta Hali

+ un", .DTCF.

Dergisi .1, 3,

NOT: Saadet Çağatay , anın, yalğuzın gibi şekillerin Eski Osmanlıca (EAT .)'da
seyrek rastlanan vasıta hali şekilleri olduğunu söylemektedir I 7

c. +sUz eki üzerinde kullanılması
arrularsın rencüzin sen dôst yüzin körmekli can (Behc . 1 68 ,25); )S:udret ile µg

>

tagılclı

ansuzm I )S:um gibi alf-dı dere gerısüzin (Gzvt.17)
2. +lA

'ile' edaunın ekleşmiş halinden ayn bir şekildir.
>

niçedür eydür yfinusa )f.ocalcturı sen 'ışl}ı lf.ogıl / 'ış)S: bize yiryile degdi henüz
daQı turvandadur (Yun.Ern.46,6); günde yidi �urla bu du'ii.. .. (Feraiz,60a- l ) ;
biz vancais: o l ava gitmiş idi / bir arslanı diTile dutrnış i d i (Gzvt . 1 4) ; yüz beş
direm bala Is:atup her gün {alJ la yiseler, yavuz !Jıııtardan emin ola
(Edv.Müf.Sb- 1 0) ; açla bir rrıisls:iil andan yiseler, cima' şehvetin getürür
(Edv .Müf.l l a-5); bağıra , yürege müfiddür. acıla y iyicek Is:arın baglar
(Edv .Müf.9a- 1 3)

NOT: Son örnekte acıla degil de açla şekli beklenirdi. Muhtemelen, 'ıla' şekli ile 'la'
arasında 'bulaşma' olmuştur.
>

anı J;ıamla yiseler, rna'deye agır gelür (Edv .Müf. 1 l a- 1 5) ; dünle karvan
köçdügin turgay bilür (DKor.D.5 ,4)
3 . birle
'bir+le' yapısındadır. Edat olarak kullanıl ır .

>

Q.urre adlu bir yigit düşman birle utuşdı (Behc. l : 1 1 1 ,29); tekbir Js:ılup ol yigit
düşman birle do)9şdı (Behc . 1 : 1 1 1 ,29); çı1n bu evşaf birle meşhı1r oldı
(Mrzb . 17a-4)

4.

+(12) l A

'ile ' edatının ekleşmiş şeklidir. +(l)IA olabildiği gibi , ünlülerle biten
kelimelerden soma +yl!A şeklinde de görülebilir.
>

miskin yfinus ölicek, sini nürla dolıcaJs: I iman yoldaş olıcaJs: ii!Jiretde şir gider
(Yun.Em .2 1 ,7); bir ulu tağ;ı bir dişile ursa ol tagı cümle Is:um )S:ayır Js:ıladı
(KısEnb .32,9;66); ve yapragıru zeyd yağıla ovup merhem bigi eylerlerse aru

17 Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri !, DTCF.Yayınları A nkara 1977, s.266: 14. di pnoı
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so�nuş yire vursalar agusın çeker (Edv.Müf.2a- 1 4); ve mü'minleri da1$1 ol
dört dürlü kişiyilc bezedi (KısEnb .45,5;66); ey şah buyur bir legençe
getürüp şuyıla toldursunlar didi (KVz.9a.4)

B . VASITA HALİ FONKSİYONUNDA KULLANILAN D İ GER
EKLER
1 . +0 (eksiz) (bkz.YALIN HAL, il , B, 6)
>

ulu , giçi sini sever, sini ister, sözin söyler I güneş gibi yüzürı togar , �amu
'filem nüru11 toldı (SV Xll,5)

NOT: Bugün + (I)IA ile kullandığımız dol- ( <tol-) fiili, yukarıdaki örnekde 'ikinci
kişi iyelik eki' üzerinde 'yalın hal'de kullanılmıştır.
NOT: Aşağıdaki örnekler de 'yalın hal' ile 'vasıta hali'nin alternanas olarak
kullanılmalarına aittir:
>-

sini ger bir nefes güldürdi dünya ı sorı ucı birı gezin 1$11durdı efgan (Çrh.45 ) ;
yüzleri adem oğlanı yüzi gibin (KısEnb.26,6;65)

2. +(y)I (bkz. BELİRTME HALİ,ll, B, 5)
>
çı1n gözi açıldı, şabfil:ıı vardı , ılaru isteyü gitdi (Mrzb . 1 3a-6)
3 . +(y)A (bkz YÖNELME HALİ,II ,B , 6)
<ı.

isiı-rılerde

a.a. kök ve tabanlarda
>
eyregi gafil ve uy�uya rneşgfil ola (Kıs .Enb .99,2;65); ta'ata meşgfil olalum
ıikrile (Aş .Paş Fkr .3)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>

ve ben ki başul] a beraber l}elalürıüm, barı a el uzatdı (KVz.15b-3); frral} adına
yandul$:da, gözümden özge kimsem yo� I idüp merdümlük agzuma, benüm
tamzura her dem su (Mec.Nez.46,5)

4. +dA (bkz. BULUNMA HALİ , il, B , 4)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
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>

zfiltlrüm eyü adda, göTJ lüm füsid ta'atda / bulınmaya bagdadda, bencileyin bir
ağyar (Yun.Em.22,3); ı:ışda yazda !$.arı buzı erimeyen !$.azılı!$. tagına geldi
çıl$.dı (DKor.D.26,4}

a.b. iyelik eki almış isimlerde
>

bu gice sizürı şo.l)betü TJ üzde müşerref ve muğtencm oldum (Mrzb.36a.6)

b. zamirlerde kullanılışı
>

1$.ulagurı aç, 1$.ulagu T\ aç, bola kim anda dolar sen (Mev .2: 1.3)

5. +dAn (bkz.AYRILMA HALİ, il, B, 6)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
eger taş sen, eger demür, bi r n urdan / tola sen , bil, ki küll'i nilr olasen
(SV .XXV .2); acıl$.dul$.lanru aııah bilür çün I orada cebrfi'ilden gönderür bun
(EMŞer . 1 27)
a.b . iyelik eki almış isimlerde
>-

terı i nilnndan toludur canlan I iki görme göz iserı anlan (SV .Rcb . 1 17)

b . zamirlerde kullanılışı
>
siz andan hem toyar siz, hem açar siz / siz andan hem yatur siz, hem durur siz
(SV.XXIV .3)
c. +sUz eki üzerine kullanılışı
>

bu gez arısuzdan güler yfisuf nebi (ŞH .Yus . 1 ,10)

il . KULLANILIŞLARI
A. FONKSİYONLARI
1 . Yapılan fiilde kullanılan vasıta, vasıta hali eki alır;
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>-

kim caruru 'ışıple diri ede / hem nürundan bu 1$.ararıulul$. gide (SV Reb.69); bir
ulu tagı bir dişile ursa ol tagı cümle 1$.um !$.ayır 1$.ıladı (KısEnb .32,9;6); ...didi .
iki gözin oglanu ıı bogazın gözlerdi 101$.man bıçagı oglanu T\ bogazına 1$.odı
(KVz. 1 9a.12)
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a.b. iyelik eki alnuş isimlerde
>
ve yaprağını zeyd yagıJa ovup merhem bigi eylerse aru solpnış yire vursalar
ağusın çeker (Edv.Müf.2a- 14); ben anı �uş yavrusın saklar gibi sa'5.ladum,

15.uş südiyle besledüm (KVz .12b-5)
2. Karşılıklı olarak yapılan işlerde kullanılır;
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>

�orı şavaşı siz bugün şeyt§n başını dögürı J süd bigi u bal bigi \}uş '5.arılu11
bir bir ile (SV.IIl .10)

a.b. çokluk eki almış kelimelerde
>

ve düşmenlerile da\}ı dôst dirligin dirilürı ki dôst arta (Mrzb.7b-9)

b . zamirlerde kullanılışı
>

meger şfihu11 üç oglı var idi, bunlaru1]la meşveret idüp eyitdi kim, bu mal).füde
sizürı da.Q.ı bir ray u tedbirüT\ üz var mı (KVz.28b- l 7)

3 .Birliktelik bildirir;
ol iki kimse didiigüm kafir birle mü'ınln durur dünya �yusına bile düşdiler ,

>

bir müddet bile boldılar (Behc . l : 1 1 ;l l ) ; yaratganum \}uzfirında 15.ılam sinü rı

bile yargu (ŞH.Belleten III,9); çfin şah anlaru Tfla şehre vardı (KVz.9b-2)

4. Sebep bildirir;
>-

tu

garib-naıne

uıım

geidi diie ı kim bu dil ehli da.hı ma'ni bile (Aş .

Paş.Grb .306 ,4) ; ata arıa diyip bili nmez �ıymeti f

anın olmaz bal�u1)

a1) a

minneti (Aş .Paş.Grb. 1 60 ,24)
NOT: Burada, içün edatının kullanılmadığı eliptik bir kullanış görüyouz .
5 . +(l)n vasıta hali e ki alnuş kelimenin tekrarıyla, ' +Ar. . .. . +Aı' manası elde edil ir;
>
gökden göge bfrin birin geçürdiler (Kıs .Enb .95 ,1 0;65); bu ma'5.fundan
.

..

geçdiler birm birin I her birinürı bir kişi tutdı yirin (Aş.Paş.Vsf.34)
6 .Çeşitli zarfların teşkilinde kullanılır;
a.
>

oglan yumnıgıla buganu11 alnına lµya tutup çaldı buga götin götin gitdi

(DKor.D.l 6,8)
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b.
>-

arzı1larsın rencsüzin sen dôst yüzin körmeklik can (Bebe . ! ; 168,25); �udret ile
ı:ag t:agıldı ansuzın I �m gibi alç.dı dere geıısüzin (Gzvt. 17)

c .zarnan zarfı olarak kullanılışı
>-

eydürsin kim gözüm görür da'viyi ma'niye irür J gündüzin gün şu'le virür,
gice yanan çıraJs: nedür (Yun.Em .26,6); şabiilpn sinleye vardum, gördüm
cümle yatur / her biri biçare almış 'ömrin yavu lç.ılıruş yatur (Yun.Em.5 1 ,l ) ;
bes gündüzin aydın v e dünin kara17u olısar (KısEnb.97 ,10;65); dünin güııin
on gün yüridi tamam ı ne su içdi ne yidiyidi ta'am (SNev.5) ; dünle karvan
köçdügin turgay bilür (DKor.D .5 ,4)

7 . ' ... iken' manasında kullanılır;
>-

nicedür eydür yunusa Js;.ocaldu ıı sen 'ışJs;.ı lç.ogıl / 'ışJs: bize yiT) ile degdi henüz
dahı turvandadur (Yun.Em.46,6); biz varıcalç. ol ava gitmiş idi I bir arslanı

diıile dutmış idi (Gzvt. 1 4); yüz beş dirhem bala Js;.atup her gün tarııa yiseler,
yavuz \}ıJtlardan emin ola (Edv .Müf.8b-10); açla bir misl!:fü andan yiseler ,
cima' şehvetin getürür (Edv.Müf. l l a-5) ; anı ]Jamla yiseler, ma'deye agır gelür
(Edv.Müf. l la- 15); kişi nesnesin nice alur kişi / uyanıJs;.la görmiş olasın düşi
(Süh.267) (T .S .)
8 . ' . . . .olarak anlamını verir;
>-

avvalgı bab gökleri ilkin neden yaradıldugın beyan liJlur (KısEnb. 5 3 , 10;65);
Tersa didi ilkin sen di gördügün (Aş .Paş .Hik .30)

9. ' ...vakit' anlamında kullanılmışur,
>-

bu şarabın menfa'atleri ço.{cla i'tidale yaJs;.ındur (T.S .)(Yadigar,57-2)

B . VASITA HALİNİN DİÖER İSİM HAL EKLERİNİN FONKSİ
YONUNDA KULLANILIŞI
1. Yalın hal ile altemans olarak kullanılışı (bkz. YALIN HAL, I, B , 4)
>-

sini ger bir nefes güldürdi dünya f soıı ucı biıı gezin Js:ıldurdı efgan (Çrh.45) ;
yüzleri il.dem oglanı yüzi gibin (Kıs Enb.26,;65)

NOT: Yukarıdaki örnekleri karşılaştınnız;
>-

amma ger barı a vem lç.ılup dôst olursa günde bir Js;.aç gez lç.arnı toy a
(Mrzb .32b .2); bunuıı gibi şerif yirde turayın f gice gündüz çalaba yalvarayın
(EMŞer.195)
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2 . Bulunma hali yerine kullanılışı (bkz. BULUNMA HALİ, I , B , 5)
>

iy şah, bi�metkarlarurı uzdan şorurı bize inanmazsarı uz, henüz ayağın
µırurlar, hiç prruldanmadılar (KVz. lOb-8)

EŞİTLİK HALİ

equative
1. Ş E K İ L L E R İ

A . ASIL EŞİTLİK HALİ ŞEKİLLERİ
+ C A

a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
ki devran geçer elden sen seni bil / ki bir sfi.'atça gelmez uz geçer yıl
(EMŞer.49); barcmürı uzum üç yüz adumdur / içi düpdüz ıvacul$: a{çça
1$:umdur (EMŞer.87); opna 1$:ur'an u yasın !$:ula]} urup dirı leyesin / tağça
günahlar yuyasın, tarı la seher va1$:tinde dur (Yun.Em.28 ,6); bir gün bir
viranda gizlü bir şandu*ça mil.l buldılar (Mrzb . 1 8a- 12); ne dilce olur ise
ma'rudür aş! / ki anUT'j içün 1$:odılar bab u faşl (Ferh.32); bunlar şahı esirgeyüp
kimi eskice !!:aftan virdi ve kimi eskice papGc virdi (KVz.99a- l 6) ; !$:ademi yir
yüzini idedi pak / farl$:-ı eflaki tozca görmez J:ıal$: (Harname,18);

a.a. iyelik eki almış isimlerde
>buyurdılar, ileyümçe varuram / bal!:aram, bir ulu J:ıayme görürem (Gzvt.15);
hey na-balef oglan, ben seni babarıa diyeyin ve bir vechile 'arz ideyin kim erı
ulu pareni *ulağuT/ ça eylesün didi (KVz.4b- 1 3); ve dönüp mernleketürıe
varasın ve arduT/ca bir muJ:ıkem l}al'aya girüp oturasın (KVz.29a-4); yanuT/ca
yüriyüp biQmet playın / bilürem her birin biQmet !$:olayın (lşk.6009); biz
dünyada nefsümüz *olayınça yörimedük (Behc .2:46-B ,4); bir gün yüzürı
gören kişi 'ömrince hiç unıtmaya / tesbiJ:ıi sensin dilinde ayrul$: nesne eyitmeye
(Yun.Em.2,1); görür at ile geldi bir bôş yigit / elinde 1$:uş, ardınca bir tazi it
(SNev .23); bir gün bayağı 'fi.delince geldi gördi ki ılan şovul!:dan buyrmş yatur
(Mrzb.8a- l); derinligi anurı *amusmcadur (Kıs.Enb. 57,4;66)
b. zamirlerde kullanılışı
ki didügümden artul$:dur bu evşiif / çfi evşafı bağışlar b u n c a el tiif
(EMŞer.233); J:ıalilu'lliih mal$:amı bir 'aceb şehr / geçüpdür üzerinden bunca

>
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dehr (EMŞer.238); ol ördek şunca ördekler arasında belürsiz olclı (Mrzb .27b1 2); ve turmayup şah şunca iletürdi el-!pşşa şahUll i).ammallıl):dan ip omuzın
kesdi (KVz.lOa- 1 5); ança dur dôst kapusmda, kittnegil hergiz ölinçe / ança
yalvarup dapgıl ol çalaba sinden ol !Jôşnı1� olınça (Behc. 1 : 1 67 ,24); yazui):
müzd terazı1sı ança şıraı köprüsi / sekiz uçma!): i):apusı i):uds-i miibarekdedür
(EMŞer. 375);
c. fiilden türemiş şekillerde kullanılışı
c.a. iyelik eki almaksızın
enva'i dürlii �lümler ide başladı , vard�ça gayet ifrat oldı (KVz.1 4a-2); ral).at
umd1*ça gördi zai).metler I devlet isteyü bulclı mii).netler (Harname,37)
c .b. iyelik eki almış isimlerde
bildügünce söyledi her bir kişi / iltmedi kimse kemale bu işi
(Aş.Paş.Grb.30b-32); her birisi güci yitdügince duruşdı (Kıs .Enb . l ,6 ;66);
'ömri yir turdugınca i):aim ola / bahtı gök döndügince da'im ola (Harname,28)

B . EŞİTLİK HALİ FONKSİYONUNDA KULLANILAN DİÖER
EKLER
1 . Yalın halin eşitlik hali ile alterniıns olarak kullanılışı (bkz. YALIN HAL, il, B ,
7)
>
i).aremüıı vaşfını dabı diyelüm I f(ltfler gibi şekkerler yiyelüm (EMŞer .38)
Yalnızca bir örnekte;
>

yinılş tr..ırd �uş bur.ı keler niçelerin bagrın deler I şol

ufaci]} na-resteler gül

gibice şolmış yatur (YunEm.5 1 ,3)

NOT: Asıl şekil, yalın haldir. Eşitlik bir örnekte görülmektedir.
2 . +(y)A (bkz. YÖNELME HALİ, II , B , 6)
a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>
tavşan eyitdi, bir şu i):uyusına bıral):dum kim karon genci bigi toprağa yuduldı
(Kelile,39)
a.b. iyelik eki almış isimlerde
>
biz varavuz yOsufurı bilcsine / i):urd mu geliir YOsufuıı yöresine
(ŞH.Yus .1 ;8)
3. +dA (bkz. BULUNMA HALİ , II, B , 5)
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a. isimlerde
a.a. kök ve tabanlarda
>

orı ulur o)f: u kılıç zal)mi

tfzde I

veli d il zal)ıni mı ulrnaz ge17 ezde (T.S.)

(Delil ,103)
a.b. iyel ik eki almış isimlerde
>

abu yfisuf ve mul}ammed

]f.avlinde irkekden egsükirek dişiden artuiµra)f:

biresin (Feraiz,538)
4. +dAn (bkz. AYRILMA HALİ, il , B , 7)
>

neçe bir yata sın ğafletde i yar I ecel ennezden ö17din imdi oyan (Çrh. 1 3); iş

başa gelmedin ve gözükmedin işü11 nitelügin arılamış olur, ayru)f:lar işürı
sorıında bildügin ol

ö71din bilür (Kelile,40 r)

11 . KULLANILIŞLARI
A. FONKSİYONLARI
Bu ekin fonksiyonları ayrıntılı olarak hocam Zeynep Korkmaz tarafından

incelenmiştir 18

1 ' ... kadar' anlanunda kullanılır
.

a. isiırJerde
>

olpna 1$:ur'an u yasin 1$:ulais: urup dirıleyesin I tagca günfilllar yuyasın ta rııa
seher valf.tında dur (YunEm.28,6); bir firişte gördüm yidi )$:at yirü11 altında
iqen büyük dünyaca var (MC .47b.9)

b. iyelik eki almış kelimelerde
>-

ol biş tağu rı ağırınca sarıa şevab vire (MC . 13b.1 l)

c. zamirlerde kullanılışı
>-

illa bunca hadislerde rivayet gelmişdür (Tıb.Neb.13a . 1 5 - 1 6)

2 . ' ... olarak' anlamında kullanılabilir.
a. isimlerde

>

ol oğlanlara Is:arışmaz aynıca oturmış ağlar (MC.87a.12)

3. ' ... +(y)A göre' anlamını verir.
l8 Zeynep Korkmaz, "Türk Dilin de +ça Elci Ve Bu Ek İle Yapılan İsim Teşkilleri İzerine Bir Deneme",
DTCF. Dergisi XVII/3-4, Ankara1959, s.275-358
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a. iyelik eki almış kelimelerde
>-

şibrim bir otdur arı a şebraJı: datµ dider ve �ureyş luğatınca dar!' dirler
(fıb .Neb .77b.l 7-18)

4. ' ... gibi anlamında kullanılabilir.
a. isimlerde
>-

er olsarı , yeg olsarı mere sen ]f:azanca olmayasın (DKor.D.86,9)

5 . Sıfatların üstüne gelerek sıfata 'yaklaşıklık' anlanu veriri.
>-

l).aremürı uzum üç yüz adumdur / içi düpdüz uvacuJı: a.{cça 15:umdur
(EMŞer.87); eskice ve yıpr� Jı:aftan geymiş (MC.87a.l)

6 . '-dUK' sıfat fi il eki üzerine gelerek zarf-fiil fonksiyonu üstlenir.
>-

diri oldu.{cca ben �uıurı işidesin eya şahum (HD .Şiir.25 ) ; ol tavuJs:
yumurdladu.{cca bir sıçan anı ogurladı (Mrzb. 49a.2)

B . EŞİTLİK HALİNİN DİÖER İSİM HAL EKLERİ FONKSİ
YONUNDA KULLANILIŞI

1 . Yalın hal ile alternans olarak kullanılışı (bkz. YALIN HAL, 1, B, 5)
>-

yimiş �'Urd l):uş buru keler niçelerin bağrın deler / şol ufacılç. na-resteler gül

gibice şolmış yatur (YunEm.5 1 ,3)
2. Bulunma hali yerine kullanılışı (bkz. B ULUNMA HALİ, 1, B, 6)
>ben datµ anurıla güleş dutup 'inayet-i J:ıalç. ile başduğum t8*.dirce şayet ki
yorulmış idüm diye (T.S.)(Si.Da.21 8 ,1)
3. Ayrılma hali yerine kullanılışı (bkz. AYRILMA HALİ, 1. B , 4)
>-

geçer iken yolca bunlar bi:-günah I borudan sögmişler arı a yols: sipah
(T.S .)(Enveri, 50)
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İSİM HAL EKLERİ
VE
BİRBİRLERİNİN YERİNE KULLANILIŞI
ASIL ŞEKİLLER

KENDİSİ İÇİN KULLANILAN DİÖER ŞEKİLLER

y alın

+ 0 (eksiz)

belirtme

+(y)lı
+nl2

+0

yönelme

+(y)A

+0

+(y)l2

. . . . .. .

+(y)I2

·······

+dA

+dAn

+(l)n

+CA

+(I)n

+CA

.......

+CA

+dAn

+(y)A
+dA

+dAn

......

+dAn

+GA
bulunma

+dA

+ 0

+(y)I2

+(y) A

ayrılma

+dAn+dA

+0

·······

+(y)A +dA

........

+(I)n,++lA

+0

+(y)I2

+(y)A

+dA

+dAn

+(y)A +dA

+dAn

vasıta

+ (l2 )IA, birle
eş itlik

78

+ CA

+0

. . . . .

.......

·······

FİİL ÇEKİMİ
Fiil çekiminde kullanılan eklerin fonksiyonlarını tespit etmek, hatta hazan

ayırt edebilmek oldukça güçtür. Özellikle vurgu ve
eklere fonksiyon yüklemede son derece etkili olur. Vurgu ve
tonlamadan yararlanılamadığı için, yazılı metin lerin fiil çekimini incelemek daha
büyük güçlükler doğurur.

bu fonksiyonları birbirinden
tonlama, bazı

çekimi sahası , fonksiyonları bakımından gereği kadar inceleneb ilmiş
lisans tezi hazırlarnıştır 19
M .Terzi'nin çalışmasında EAT .'deki zaman ve kipler, şe kil leri bakımından
i ncel enmiş tir . Doyurucu bir çok örneğin verildiği o t e zde de eklerin
fonksiyonlarına pek fazla girilmemiştir. Biz bu çalışmamızda zaman ve kip
eklerinin fonksiyonlarına da inmeye çalışnk. Ayrıntıya girildikçe, bazı eklerin "Fiil
Zaman ve Kip leri " b a ş lı ğı a l tı n da ve rilmemesi g erekti ğini , bunların,
gramerlerimizin başka bölümlerine aktarılmasının daha uygun olacağım düşündük
ve uygulamaya çalıştık (örn. -sA şart eki) . Geçmiş zaman bahsini ise, önce, iki
yerine üç başlık altında vermeyi düşündük (Duyulan Geçmiş Zaman, Görülen
Geçmiş Zaman, Farkına Yanlan Geçmiş Zaman) . Fakat daha soma bunlardan
"Farkına Varılan Geçmiş Zaman" ı , "Duyulan geçm iş Zaman" içinde alt başlık
olarak vermey i tercih ettik. Yine de ilgili zamanın adım "Duyulan�Farkına Varılan
Geçmiş Zaman" olarak genişletmek zorunda kaldık. Bugüne kadar "Dilek-İstek"
kipleri başlığı altında "Emir" , "İstek" , " Dilek-Şart" , "Gereklilik" diye ayrı ayrı
başlıklarda incelenen kipleri ise , fonksiyonlarını göz önünde tutarak "İstek Kipi"
başlığı altında birleştirmeyi uygun bulduk. Bu kiplerde, her ekin altına, ifade
ettiğini düşündüğümüz fonksiyonu belirleyip ömeklendirdik . Müstakil zaman
eklerinin clışrnda, birtakım ek ve kelimelerin bir araya getiril mesi ile oluşturulan
bazı yapıl arın da zaman eki olarak kullanıldığı görülüyorsa, çalışmamızda ayrı
başlık alnnda incelemeye çalıştık (öm.-dUK+ı yogıdı '-mAmlştI').
Fiil

değildir . Bu konuda Mehmet Terzi bir yükse k

EAT. gib i sadece yazılı

metinleri ile takip edebildiğimiz bir dönemdeki fiil

çekimi eklerinin fonksiyonlarını belirlemek oldukça güçtür . Bu konuda

yapılabilecek hataları azaltmanın en iyi yolu, o döneme en yakın zamanlarda
gramer kitabından yararlanmaktır. Böylece , konu ile ilgili daha sağlıklı
ipuçları elde edilebilir. Biz bu bölümde, aranılan şartlara en uygun olduğunu
düşündüğümüz için Bergamalı Kadri'nin Müyessiretü'l-'Ulfim adlı eserinde geçen
ilgili yerleri de aktarmaya çalıştık.

yazılmış bir

Bu bölüm "!. Zaman Ekleri"; ll İstek Kipi Ekleri" olarak iki ana başlık
Hali" , " H ikayesi " ve "Ri vayeti" o
kısmın altında incelenmiştir .
"

.

altında incelenmiştir. Her bölümün " +dUr'lu

ı9 Mehmet Terzi, Eski Anadolu Türkçesinde Fiil Çekimi Ekleri, İ nönü İ niversitesi, S osyal Bilimler
Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans tezi, Malatya 1988, 266 s.
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1. ZAMAN EKLERİ
Bugün Anadolu'da bulunan muhtelif ağızların o dönemde de bulunmuş
olmalarından dolayı , EAT.'de bir zaman için birden çok ek kullanılabilmektedir
(örn. Gelecek Zaman için, -(y)A; -(y)Asl; -(y)IsAr; -(y)AcAK , -dAçl, -sA gerek).
Bazan da bir ek.in birden çok zaman veya kipin çekiminde görev üstlendiği görülür
(örn.-(y)A eki , Gelecek Zaman, Şimdiki Zaman, Geniş Zaman, İstek Kipi vs.).

DUYULAN
FARKINA VARILAN
GEÇMİŞ ZAMAN
-

-ınl2Ş

--(y)Up dUr(U)r

DUR'LU HALİ

HİKAYESİ

1. teklik

-ınl2ş(l)dUm

1 . çokluk

-ınl2 ş(l)dUk

-(y)Up dUr(i-)dUm
-dUGUMUz yogdı
2. teklik

-ınl2şsl2n

2. çokluk

-ın12şsl2z

3 . teklik

-mI2ş

3 çokluk

-ınl2Ş1Ar

-(y)Up durursın
-ınl2 şsI2 zdUr

-ml2ş(i-)dlJrj Uz

-(y)Up durur

-ınl2şdUr

-mlı ş(i-)dl2

-(y)Up dur

-dUGi yok

-(y)Up dur(ur)(i-)dl2

-mAdUk ola

-mAdUKdl2

-ınlı ş degül

-dUGI yogıdı

-(y)Up dururlar
-(y)Up durlar

-ınl2şlArdUr

-mJı ş!Ar(i-)diz

-ınl2ş!Ar degül idi

Bu zamanın birbirinden ayrı iki temel fonksiyonu vardır:
a . Geçmişte cereyan eden bir oluş veya kılışın bizzat görülmediği , başkası
tarafından nakledildiği durumlarda bu zaman kullanılır. İfadesinde rivayet anlamı
bulunur. Asıl eki - miş'tır ve daima 'düz-dar ünlü' ile kullanılır: geçmesün aglayu
kapumdan demişsin şey!J içün / ol garibe ]f:atı bf-dfid eylemişsin eyleme
(Mec,Nez.260a.7).
b. - mlş ekinin bir görevi de , önceden vuku bulmuş , fakat söyleyen tarafından
sonradan farkedilmiş ya da görülmüş bir oluş ve kılışı bildirmektir: gör tanın nice
bulaşmış ]fanına (ŞH .Yus . 1 0 , 1 1 ) . Bu fonksiyon için - (y) Up dur(ur) eki de
kullanılmaktadır: direk üzre turur küllf kemerler / ki !Jarc olupdur a 1J a nice zerler
(EMŞer.41 ) . Burada önceden olmuş bitmiş bir fiil , söyleyen tarafından yeni
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görülmüş, yeni farkedilmiştir. Başkasından duyma, nakledilme veya aktarılma söz
konusu değildir (Tfk. Sular donmuş. Hoca derse girmiş bile .).
-rnlş ekinin asıl kullanım şekli bu fonksiyonda görülür. Bu yüzden, ilgili
zamanın adını verirken "Duyulan - Farkına Varılan Geçmiş Zaman" başlığını
kullanmayı daha uygun bulduk20 .

1 . -mlş
1 . kişi
a. Duyulan geçmiş zaman olarak:
teklik ................... (kullanılmıyor)
çokluk ............. ...... (kullanılmıyor)
NOT: B u zamanın belirli özelliği, fiilin geçmişte vuku bulup ve söyleyen
tarafından görülmemiş olmasıdur. Yani, söyleyen, cereyan etmiş olan fiili
görmemiş, başkasından duymuştur. Bu yüzden, Tiirk dilinde, normal olarak böyle
bir zamanın 1 . kişi için kullanılması düşünülemez. Çünkü, eğer bahsedilen fiil
geçmişte 1 . kişi tarafından (yani 'ben' tarafından) görülmüş ise, 'duyulma,
anlanlma, nakledilme' durumu ortadan kalkmış , bizzat müşahede söz konusu hale
gelmiştir. O zaman da EAT.'de - dUm (Görülen Geçmiş Zaman) eki kullanılır.
Metinlerimizde geçen - mişvArı, -mişvAm, mlşAm , -mlşln gibi kullanılışlar da
"Duyulan Geçmiş Zaman" değil , "Görülen Geçmiş Zaman" fonksiyonunu
üstlenmiştir.
-

b . Farkına varılan geçmiş zaman olarak:
teklik ....................(örneğine rastlanmadı)
çokluk ..................(örneğine rastlanmadı)
NOT: Daha önceden vuku bulmuş bir oluş veya kılış daha sonradan fark
edilmişse, 1 . kişide de -rnlş kullanılabilir (örn. TTk. Üşütmüşüm.). Ancak EAT.
metinlerinde 1 .kişi için bu fonksiyonda kullanılmış örnekler olması gerektiği halde,
biz rastlayamadık.
2. kişi teklik
-mlşsln
a. Duyulan geçmiş zaman olarak (çok az örneği vardır):
>-

aşinayıdı gÖTjÜl 'ışif.urıdan ey can paresi / işidürem sen anı yad eylemişsin
eyleme (Mec.Nez.258b .2); dedi Q.assan dün gece işinnişem kim şubQ.a dek /
eşigümde ah u feryi'id eylemişsin eyleme (Mec.Nez.259b.7); geçmesün aglayu
demişsin şeyh içün / ol garibe )f.atı bi-dact eylemişsin eyleme (Mec.Nez.260.6)

20 Ö nceden olmuş bitmiş bir fiilin yeni görüldüğü, yeni farkedildiği için "Farkı�a Varılan Geçmiş
.
Zaman• terimini kullandık. Ancak. bu fonksiyon için daha güzel bir terim de bulunabılır kanısındayız.
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NOT: Bu fonksiyonun 2 . kişi için kullanıld ığı örnekler de yok denecek kadar
azdır. Sadece Mecmfi'atü'n-Nezfür'de örneklerine rastlandı.
b. Farkına varılan geçmiş zaman olarak:
>

niçe yıldur ki şol çopanurı ardına düşmişsin anurı sürüsin güdersin ve u ylj.:u
d adın bulmazsın yidügürı yirine si rı nıez dostlardan ayru bir pare aıpa
etmegine ki çopandan artar lj.:ana'at itmişsin (Mrzb.30a.3-5); Jı,:atı ulu günah

işlemişsin (MC.44a.6); galavet abı tamdu gı budur şadru n a lutfi la I başın
aşağa lplmışsın bugün çalım zenah-danurı (Mec.Nez.84b.6); sen ıumagulu

olnuşsm (Tıb.N eb.46a.10- 1 1); görılürı i dünyaya virmişsin heman (MF.30 12)
2. kişi çoklu k

-mlşslz

a. Du yu lan geçmiş zaman olarak:
>
yOsuf eydür satmışsız bir oğlanı I üç ' aybı var diyü yaznuşsız anı (T.S�)
(Yus.Şeyd.86); biti göndermişsiz geldi irişdi (KVz.30b.4)
b. Farkına varılan geçmiş zaman olarak:
e ydür iy lj.:ullarum 'izzüm celfüüm l}alj.:lj.:ıçün bu gün kim dükelühüz bir araya
dirilmişsiz heme kim benden dileyesiz ben dab.ı size virem (MC.86a.8-9)

>

3. kişi teklik

-mlş

a. Duyulan geçmiş zaman ol arak:
>

gör torun nice bulaşmış lj.:aruna (ŞH.Yus. 10,1 1) ; 'arş eyde ya ilfilıi sen bilürsirı
kim ben niçün ditrerem ben kürsiden işitdüm kürsi uçmalj.:dan işitmiş uçmalj.:
sidreden işitmiş sidretü'i-münteha fıriştelerden işitmiş firişteler cebra'ilden

işitmiş cebra'il eyitmiş l}.alj.: te'füa bu g ic e mul}ammed ümmetin fazlı v e
keremile ral:).met idüp yarlığ adı (MC.79 b . 1 2 - 1 3 ;8 0 a . l -3); Jı,:ız bir d agı
şoylamış (DKor.D . 1 06,1 1)
b. Farkına varılan geçmiş zaman olarak:
>

resulürı sağ yanında m inberi v ar I zih1 üsta� kişi düzmiş ' aceb kar
(EMŞ er.44); bir Jı,:aç !:).aram lolj.:mayla seni g endüye uydurmış ol bo� can
duzagıdur (Mrzb.33b.3); ne kişverdür saçurı nfin mübarek menzil-i matla' I ki
şems-i lem yezel togmış anur\ ferrill;ı diyarından (Mec.Nez.96b.4) ; gördi kim
bir yirde semüz ot bitmiş (Tıb.Neb.32a.4-5); üstine çekmiş ecel celladı tiğ I
sen yatursın ğafletde i tlg (MF.258 1 )

3 . kişi çokluk
-mlşlAr
a. Duyulan geçmiş zaman olarak:
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:;;...

ulu kici aglaşmışlar server yigitler düşmişler / baş ucında yay sımışJm·
kuruluban oklar yatur (Yun.Em.50,4); ol zfilıidÜT\ adını şakilerden yazmışlar
(MC.53a.6)

b. Farkına varılan geçmiş zaman
:;;...

buluşmışlar kucuşmışlar yaturlar / bularurı yatdugı yir külli nfrrlar
düzmişler (Kıs .Enb.102); uçmak hı1rilerin düşümde
gördüm nura batmışlar (MC .74a.9); gördi kim şahlardan yüz döndürmişler
(KVz.3 l a .2);

(EMŞer.56); görklü ka'be

2.

(y)Up dUr(Ur)

- (y)Up zarf-fiil eki ile dur(ur) bildirme şeklinin birleşmesinden meydana
gelmiştir. Bugün yazı dilimizde bulunmayan bu yapıyı 2 1
- mlş+kişi veya - nılştırol arak aktarabiliriz. Ancak, tıpkı

,

ITk.'ye daha ziyade

- mlş ekinin iki ayn temel

fonksiyonu olduğu gibi, -mlş diye aktarabileceğimiz bu kullanışların da (duyulan
geçmiş zaman ve farkına varılan geçmiş zaman olarak) iki ayrı fonksiyonu vardır.
Ayrıca bu ekte 'sürmekte olan,devam edegelen bir geçmiş zaman' fonksiyonu da
sezilir. Yine bu ekin ! .teklik ve çokluk kişilerle çekimleri daha ziyade "Görülen
Geçmiş Zaman" gibi kullanılmıştır . Günümüz Azerbaycan Türkçesinde bu ek daha
yaygın olarak görülür.
2 . kişi teklik

-(y) Up durursın

a. Farkına varılan geçmiş zaman olarak
)»-

mer:: şökli melik / dünlügi altun

ban ivleıiimi

olsun / ağır hazinem bol al):çam

getürüp durursın / sarıa harçlı!): olsun I l):ırl):

ince bellü lµz ile burla hatunı
yigidile oğlum uruzı
atlarum

geiürüp uw·ursm i sarı a klilge

getürüp durursın / sa T\ a yesir olsun I l):ırl):

getürüp durursın / l):ulurı olsun I tavla tavla şahbaz

getürüp durursm / sarı a binit olsun / Iı:atar l):atar develerüm getüriip

durursm /sa T\ a yüklet olsun ! l):arıçul): anamı getüı·üp durursın / mere kafir
anamı virgil marı a / savaşmadın uruşmadın l):ayıdayım / girü döneyim
gideyim bellü bilgi! (DKor .D .57 ,9- 1 3 ;

38,1-5)

3. kişi teklik
-(y) Up dur(ur)
a. Duyulan geçmiş zaman olarak
»
bu :?a'if şfilı ol gelen şaha yalvarup durur ki iy şah ceng eyü iş degüldür gel bu
fitneyi gider (KVz.28b . l - 1 2)
21 A nadolu'da, özellikle Azerbaycan Türkçesiyle ilgili olan bölgelerde bu ekin yaşadığı. Hamza Zülfikar
tarafından tespit edilmiştir, bkz. Hamza Zülfikar, "Doğu Anadolu Ağızlannda Zaman Kavramı Taşıyan -ıp
> if Eki", Türkoloji Dergisi, X.cilt, 1 - Sayı , s.13-20, DTCF. Yayınlan, Ankara 1992.
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b. Farkına varılan geçmiş zaman olarak
>
cihan cennet olup durur ser-a-ser (HD . 1 , 1 1 ) ; ol agaç üzerine bir ılan

şarmaşup durur (Mrzb .S6b . l ); saııa ni'met virüpdür blnihayet / J:ıuşGşa kim
lplıpdur ehl-i iman (Çrh.6); neçün )fana bulaşupdur ser-a-ser cümle peykanı
(HD . l ,S); ad viıiipdür ol puta ıaı ü menat I ta ıırı dirler ol puta azgın şıfat
(Gzvt.13)
3 . kişi çokluk
-(y)Up dururlar
a. Farkına varılan geçmiş zaman oalarak
);.- J:ıayvanat nüfGşınuıı hilafınca ki anaşır-ı erba'adan doğup dururlar anlara
rGJ:ıaniyyetden hiç çaşni yo)fdur (T .S.) (Tez.İn.3,1)

DUYULAN - FARKINA VARILAN GEÇMİŞ ZAMANIN
+dUr'LU HALİ
Bugün - mlştlr eki ile karşılanan fonksiyonu belirtir. +dTJr eki ile yapılan
genişletilmelerde fiilin zamanı değişmez. İlgili zaman içinde yapılan fiilin 'belirliliği'
kaybolur ve iki ayrı ihtimal ortaya çıkar. Fiilin ilgili zaman içinde 'kesin olarak'
işlendiğini de ifade edebilir, 'belki işlenmiş olabileceğini' de gösterebilir. Ayrıca,
-mlş ekinin üzerine + d Ur eklenince, fiilin yapılmasındaki 'rivayet' de ortadan
kalkar.
-mlş dur(ur)
2 . kişi çokluk
>

-mışsızaur

malcugazını getürince nice zahmet çekmişsizdür (T.S.)(Anter.402)

3 . kişi teklik
-mlş dur(ur)
>
ki bostan içinde dirilmiş durur / delim hoş ögütler virilmiş durur
(Ferheng.45); ol yire var kim kunlmışdur dlvan (Ahval .374,175); zira dükel i
nesneyi hikmetile yaratmışdur (MC .89b .7) ; tıb 'ilmine ta'alluk dutan
nesnelerde buyurmışdur (Tıb .Neb .2b . 1 3- 1 4)
3 . kişi çokluk
>

-mlşlArdur

bu ka'benüıı tolayı dört yanında I ki mihrablar düzetmişlerdür anda
(EMŞer . 1 1 3); bu gün ben üftadenÜT\ elini dut ki bilürler dimişlerdür
(Mrzb . lOb.3)
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FARKINA VARILAN GEÇMİŞ ZAMANIN
+dUr'LU HALİ
İÇİN KULLANILAN BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖZEL ŞEKİLLER
DUYULAN

-

EAT.'deki fiil zaman ve kip çekimleri, günümüz Türkçesiyle paralel pek
çok

kullanışı içine almasına rağmen , bir takım farklı

morfemleri

de

bulundurmaktadır. Zaman ve kiplerin +dUr eki ile genişletilmesi sonucu kazanılan
anlamla aynı

anlamı verebilen bazı birleştirilmiş olumsuz yapılar da bu türdendir.

B irleştirilmiş şekiller, bir veya bir kaç ek ile bir kelimenin birleştirilmesi
sonucunda elde edilirler. EAT.'de bu tür kullanışlar pek çoktur, fakat müstakil ekler
kadar incelenmemiş, hatta bir kısmı fonksiyonu itibarıyla tam anlaşılamadığından ,
gramerlerin ilgili bahislerine dahi alınmamıştır22 .

-mAmlşdUr
-dUk ve -mlş eklerinin başka kelimelerle de birl eşerek bu

EAT'de anlatılan geçmiş zamanın olumsuzu için çoğunlukla
kullanılmasına rağmen,
görevi

üstlendiği

görülmektedir. Bu

kullanışların örneklerini

şöylece

sınıflandırabiliriz:

- D U K

a.

-mAdUk

'lu

yapılar

(ola)-(dur)
-mAmlştlr şekliyle karşılanabilir.
-dUK ekinin , olumsuz tabanlara gelmek şartı ile

B u yapı TTk .'de en uygun olarak
Görülen geçmiş zaman bildiren

"Duyulan�Farkına Yanlan Geçmiş Zaman"ı karşılaması, Orhun yazıtlarında da
görülmektedir. Köl Tigin yazıtında, olumlu için - mlş kullanılırken, olumsuzlarda

mAdUK geçmektedir: anla kisre inisi kagan bolmış erinç oglıtı kagan bolmış
erinç arıta kisre inisi eçisin teg kılın-maduk erinç oglı kanın teg kılınmaduk
erinç biligsiz kagan olumıış erinç23

-

Oğuzcanın muhafazakar bir lehçesi olan Halaç Türkçesinde de aynı durum

allar bo mentegaka kiilmiş allar, amma ondiça ki kırag kuoşaça
hiiyilmiş, iez harlariya buora kiimiidük allar ve kuç vierilmiş ya tiib'id wolmiş
aJlaI'-4
söz konusudur:

ola veya dur (turur)
- mAdUK şekli bu görevde kullanılabilmektedir.

Oğuz grubu lehçelerine dahil olan EAT'de de ,
kelimelerinin birleştirilmesiyle
Birkaç örnek:

22 Gü.-er Gülsevio, "Eski A nadolu Türkçesinde Birle tirilmiş Özel Şekiller' , Türk Dili Sayı 489, TDK.
ş
Ankara 1992, s.256-26123 Köl Tigin, Doğu Cephesi, satı 4/5.
24 Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnek/en· II, YJşayan Ağız ve Lehçeler, DTCF Yayınları: 21 4 , Ankara
1972, s. 256.
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3 . kişi teklik
-mAdUK (ola
dur)
::ı>her kim ölüm sökellikinde uragutına gengsiz talal!: virse ve er ölse ve urağ;ut
"idati geçmedük bolsa25 ol uragut ol erden miras dutar (Feraiz. 572); hem
i):ulai): işitmedük adım / hiç kimesne bilmedük dadım (Garb.54); geldi andan
adı yaJ:ıya bir şabi / hiç günah eylemedükdür ol nebi (Şems .108); ben oruc
tutan l!:ullaruma ol nesneleri kim virem gözler görmedük ola ve l!:ulai):lar
işitmedük ola (MC .70a.10/11) ; ağ;açlaruıı yaprai):lan deprenür ol yaprai):lar
birbirine dokunmadan avazlar çıl!:ar kim hergiz kimse andan gökçek aviiz.e
işitmedük ola 26 (MC.68a.ll-12-13)
-

3 . kişi çokluk -mAdUKIArdUr
:;.... ol agu temamet ol 'avratın boğuzına gitdi şoluk sa'at 'avrat helfik oldı güzafın
eyütmedüklerdüruşbu meseli kim (f.S) (Kel.18);
b.

-dUG + iyelik yoK

3 . kişi teklik
-dUGI yok
ol nesneleri va'de pldum kim gözler gördügi yok ve l!:ulai):lar işitdügi yo.{c
(MC . 80a.6)27

::ı>-

-m I ş 'lı yapılar
- m I ş degül(dür)

a.

- mlş degül(dür)
didiler oğ;luıı gibi hiç bir oğul I yaradılalı cihan gelmiş degül (Mevlid.72); ve
da!µ anlara ol nesneleri va'de lpldum kim gözler gördügi yo]f ve l!:ulal.dar
işitdügi yol): ve hiç kimse Q.ayalinden dabı geçmiş degül (MC.80a.7); kim anı
gözler bai):up görmiş degül / diller ol ilden Q.aber vinniş degül (Garb .53); ger
biri egsük olursa hoş degül / hiç nasibsüz gişi yol varmış degül (Garb.1716);
tevatürle denilmiş degül (T .S.) (f .OruçXV .3); nitekim 'ömrüm oldı 'ilacum
ve mücerrebüm buyıdı şıdlp.la gelen ınalµiim olmış degüldür (Men.Nas .32
b . 1 3) ; hiç bir zaman ibrişimden gümrük alınmış degüldür (T .S .)
Sic.B .XV .5 .101)

3 . !riş i tekl ik
::ı>-

2 5 bol-saldaki bol- (ol) fiili de i- anlamındadır, ise diye anlamlandınlabilir. .

26

Buradaki ol· fii li , tıpkı i- ve tur- gibi bir cevheri fiil görevindedir. ıur-ur (fiil geniş zaman) örneğinde
olduğu gibi, ol-a şeklinde de -a ile gen.iş zaman yapılmıştır. Anlamı +Dlr ile verilebilir.

27

Çağalaycada da -dUK yerine -Gan kullanılarak buna benzer bir terkip yapılmıştır: atını oguz koydılar
takı ayıttı/ar kim bir yaşar oglanmng mundak sözni sözlegenini hiç zaman hiç kim işitgen ve körgen
yokıurur tip
(Şec.Ter. 14.6)
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b.

-

m I ş olmaya

Bu kullanışlarda, ol - fiili, cevheri fiil görevindedir. +Dlr anlanu taşır .
Birleştirilince -mAmlştlr fonksiyonu elde edilmiştir.
3. kişi teklik

-mAmlş olmaya
her kim dönüp k§fir olacak olursa ol 'azabı idem kim 'filem içinde hlç kimseye
itmiş olmayam (MC.32a.10); hiç anlarurı gibi görklü kimse görmedüm kimse
dahı görmiş olmaya (MC.74a.9)

>

DUYULAN - FARKINA VARILAN GEÇMİŞ ZAMANIN
HİKAYESİ
Zaman eklerinin üzerine i- fiili ve d+kişi getirilerek yapılır. i- fiili bazı
örneklerde kullanılnuş ise de, çoğunlukla, iç hecede kalmış olmasından dolayı
kaybolmuştur.
a.

-mlş(i-)d+kişi

I

-(y)Up dur(ur)(i-)d+kişi

1 . kişi teklik -mlş(i-)dUm / -(y)Up durdUm
>

bu medl}.i çün Q.alpnca dirılemişdüm / aluban hem bilemce gizlemişdüm
(EMŞer .3 1 6); bu resme lp.ldılar te'vil anı / dimekdür kim tutupdurdum cihanı
(f .S)(Hikmet.13 1)

1.

Ic-�i çolc-Juk

>

-rn.Iş(i-)dUK

f�rı evvel bilmişidiik adını / sora sora şimdi bulduI.c dadını (Aş.
Paş .Fkr.33)

2. kişi çokluk
>

-miş(i-)dUrı Uz

iy mü'minler YİT\ üz kim bal!} ıoydugı val}Un siz aç olurdurıuz içürıüz şarabı
kim l)all} içdügi val}Un siz şusamışduT)uz (MC.76a.8)

3. kişi teklik
>

-mlş(i-)dl I -(y)Up dur(ur)(i-)dl

peygamberürı !}atına vardum yarenlerile otunnışıdı (fıb.Neb.26a.14- 15); likin
I:ıusrev ol l}ızurı atasın ve l}ardaşın öldürüp dururdı (Mrzb. 60a.6)

3. kişi çokluk -mlşlAr(i-)dI
felek ne nal}ş etdi kim elümden çıl):dı dlvanum / ki cana heykel etmişlerdi
cümle ehl-i dil anı (Mec.Nez. 1 1 b.33);

>

b.

-mAdUKdl
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3 . kişi teklik
-mAdUKdl
>veli canuma limedükdi eli ! o cana açmad�dı kimse yolı (f .S.) (Tennuri .196)

c.

-dUG+kişi yogıdı

1 . kişi çokluk
>-

-dUGUm Uz yogıdı
anurı gibi gökçek şfuetlü kişi hiç gördügümüz yogıdı (MC. 59b.2)

3 . kişi teklik
>-

-dUGI yogıdı

)f.açan kim uçma)f.dan çı)f.dı dünyaya geldi dün Js:aral) ulıgın gördügi yogıdı
(MC.16b.l);

-mlşlAr degül idi

d.

3 . kişi çokluk
>-

-mlşlAr degül idi

cühfülar Js:amusı arı a ba)f.adururdı ve hergiz anurı gibi görmişler degül idi ve
anun yiyisinden görklü yiyi bulmışlar degül idi (T .S .) (Enb .839)

GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN
-d

1 . teklik

-(y)Up dur(u)

-mlş

- dUm

HİKAYESİ

-mlşvAn

-(y)Up dur(ur)ın

-dUmdl

-ınlşvAnln

-(y)Up dur(u)arn

-dldUm

-ınlşvAm

1 . çokluk

-dUK

2 . tek!ik

-dUfl

-dUfldl

2 . çokluk

-dUflUz

-dUT]UzdI

-mlşvUz

3 . teklik

-dl

··········

3 çokluk

-dIIAr

.... ...
..

.

.

... . ...
.

.

-dUK idi

..........
... . ...
..

-dl(yl)dl

.

-dl!Ardl

Söyleyenin geçmişte yapıldığı veya olduğunu söyleyenin bizzat gördüğü
veya gönnüş kadar kesinlikle bildiği bir fiili anlatırken bu zaman kullanılmıştır. Bu
zamanın asıl eki -d+kişi 'dir. 1 . teklik kişi için miş+kişi de kullanılmaktadır.
Nadiren de olsa 1. kişi için -(y)Up durur+kişi eki de görülmektedir.
-

Bergamalı Kadri , Müyesiretü'l-'ulüm'da, 'mazi' eki olarak -d+'li şekilleri
vermiştir:

bildi / bildiler/ bildürı / bildürıüz / bildüm / bildük 28
28 Bergamalı Kadri (Yayınlayan Besim Atalay), Müyessireıü'/- 'U/um (Tıpkıbasım, Çeviri yazılı metin
ve dizin), TDK. lstanbul
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1946,

s.

14.

1. - d
Ekin ünsüzü dfüma d (ötümlü)'dir. EAT.'de henüz ötümlülük-ötümsüzlük
uyumuna tabi olmamıştır. Ancak, birkaç eserde seyrek de olsa 't'li şekillerle
karşılaşmaktayız.
1 . kişi teklik
>-

dUm

müslümanlar 'aşıl} oldum süci içdüm delü oldum (SV.12 ,2); görince gözüm
anı sevdi canum/ giri gitmcgi unutdum i canum(EMŞer. 1 93); bu endişeye
göTjlümi bagladum / olasın oranladum çagladum (Ferheng.47); didi i daya
derman lµl delürdüm / ]}odum 'al}lı delülige el urdum (Hur.2702); ola kim
bağışlaya didüm (MC.94a . l l ) ; gözümi açdum çü ba}fdum dört yarıa
(MF.1980)

1 . kişi çokluk
>-

2. kişi teklik

>-

-

dUK

şöyle biçare ]f.aldıılç. günah şuyına daldulç J şefa'at uma geldük şey li'llah ya
mul)ammed (ŞH .3 , 14) ; ikinci lµşımda biraz biraz muf.ıtaşar ve müfid
'amelisinden ?;ikr eyledük (Edv.Müf.2a.3) ; geçen yıl füsılµdı bu yıl gördük
'abid u zahid olmış (MC .79a . 1 3 ) ; vellkin biz on Mb eyle dük
(Mif.Nur.256a . 1 3)
-

d U1)

bilür misin niçün geldü l) cihana / sini l}ullug içün yaratdı şultan (Çrh .5); ve
sen bilmezligile oş yavrularumuzı yile virdüTT ve üstüme od yagdurdurı

(Kelile 52v); can seheb oldı vü hildüry ismürı i

I cism içinde

aryladuJ? hem

Q.ışmurıı (Aş .Paş Fkr.20) ; fırişteleri arıa secde lp.ldurdu l) (MC .36a.3)
2 . kişi çokluk
>-

-

dUrı Uz

aytdı siz yitürdÜTJ üz ol oğlanı I tonında l}urdurı

nişanı pes ]}anı

(ŞH.Y us . 1 0 , 1 5 ) ; iy firişteler muf.ıammed ümmetini nice buldu 17uz
(MC .79a.l l )
NOT: Aslında çokluk gösteren bu şekil , aşağıdaki gibi örneklerde, hürmet ifadesi
olarak teklik kişi yerine de kullanılabilmektedir:
>-

ya resfilla'llah niye tebessüm itdüTJ üz peygamber 'a.m. eyitdi (MC.38a.2); ey
şah eyledür başurıuz şuya daldurdul) uz yine çıl}ardurıuz (KVz .lOb .9)

3 . kişi teklik

>-

-

dl

fehm eder kim terı ri göreli te ııriyi / terı ri nfirıdur ki şordı terı riyi
(SV .Reb.23); sini ger bir güldürdi dünya / sorı ucı birı gezin ]f.ıldurdı efgaan
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(Çrh.45); seıaırunı aldı vü otııntı girü / geçüp vardı andan yigit ilerü
(SNev.26); J:ı� te'füa senürıle neyledi, eyitdi beni yarlıgadı (MC.5a. 1 2)
3. kişi çokluk

>

dllAr
küfr içinde di:n u i:man buldılar / gendülerden öldiler i)al} aldılar
(SV.Reb . 1 60) ; bir !Jarabe mescid içre J.condılar I çok yüridiler biraz
-

di17 lendiler (Aş.Paş.Hik.14) ; dirıle ol günde bular neylediler / geldi yal).ya
cem' olup söyJeıiiJer (KŞ . 1 1 63);

2. mlş
-

Bu ek, 1 . kişi için kullanıldığında "Görülen Geçmiş Zaman" ifade edebilir.

1 . kişi teklik
>
>
>

aha çok şena ve allµş eyitmişven (Kelile 43v); canum tenüm anu rı l}ahrına
J.comışvan (Mrzb .58b.)
buru bilüben fiiriğ olmışvanm / l}ana'at bucağında J.calmışvamn (T.S.)(Süh.18)
budavenda şükür olsun tapurı a I ki niyyet dutmışam varanı l}apurıa
(EMŞer . l ) ; iy l}arındaş varacal} yirümüz ıral}dur hem ben dahı anmşarn
(Mrzb .2b . 1 4) ; üç gündür nesne yimemişem (Tıb .Neb .47b.9); menüm içün
geldüT\İse oglancugum öldürmişem (DKor .D .33 ,4)

1 . kişi çokluk
>

-mlşv-An / -mişvAnlIJ / -mlşvAm

-mlş Uz

togru eydürsin biz sizürı sevürı tizden dükeli siba'-ı düşmen idinmişüz

(M7:b.30a.12); anuij şerrinden eyle bizi 1yrnüı / ki olm.ışuz görıülden doğru
..

mü'min (lşk.309); l}ararıu sin içinde yalı rı uz ğari:b dermande ve 'aciz J.calmışuz
bizi esirgerıüz (MC.77b.10)

3.

-

(y)Up durur

Aslında "Duyulan - Farkına Varılan Geçmiş Zaman"ı bildiren bu şekil ,
sadece 1 . kişi üzerinde " Görülen Geçmiş Zaman" fonksiyonunu da
gösterebilmektedir.
1 . kişi teklik - (y)Up durura.m
ne ]}adar hindistan tabi:b-i i)azıkları var ise getürdüm kimse çare idemedi bu
işde 'aciz .{calup dururam (T.S)(Ferec.99); ]}azan aydur ogul çoban l}amum

>

açdur hiç nesnerı var mıdur yirnege didi çoban aydur beli ağam ]}azan giceden
bir l}uzı pişürüp dururam gel bu ağaç dibinde inelüm yiyelüm didi
(DKor.D.49,12)
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GÖRÜLEN

GEÇMİŞ

ZAMANIN

HİKAYESİ
Zaman ve kişi eklerinin üzerine

a.

-

dl getirilmek sfiretiyle elde edilir.

-d+kişi (i-)dl

1 . kişi teklik
-dUm(I)dl / -dldUm
>
o.{adumdı ferhengname sözin I ki sa'di düzüpclür pes eksiksizin (Ferheng.43) ;
drr imiş ben

1 . kişi çokluk
>

döşedidüm döşegi ! diriltirken ölüp 'üzeyr eşegi (Harname 65)

- dUK(I)dl

gelüyt üçümüz dabı üç işi kim teytri içün

işledükidi anı teytri te'füa bazretine

şefi' götürelüm (Mrzb .3a.6)

2. kişi teklik
>

l)füinden şordılar !}anda

2 . kişi çokluk
>

-dU1J (l)dl
vardu 17dı (MC.88a.1)

-dUrı Uz(I)dl

siz bilürsiz peyğamberürıüz muJ:ıammedden so rıra dünyada ne günahlar ne
ba�füar .{aldury uzdı (MC.39a.13)

3. kişi teklik

>

gözgüye

-dl(y!I)dl
baif:dıyıdı yı1suf meger (ŞH.Yus . i 3 , i 2)

-dllArdI
3 . kişi çokluk
>
�ıgırdılardı bir benna-yı üstil.d (Hus .Şir.1 937)
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GENİŞ

-(V) r
1 . teklik

-(V) r men

ZAMAN

-(y)A

HİKAYESİ

RİVAYETİ

-(V)r (i-)dUm

-(y) Am

-(V) rvAn

-(y)A (y-yI)dUm

-(V) rvAnln
-(V) rvAm
-(V) rln
-(V) rArn
1 . çokluk

-(V) rUz

-(y) AvUz

-(V) r (i-)dUK

2. teklik

-(V) rsln

-(y) Asen

-(V)r (i-) dUfl

-(y) Asin

-(y)A (y-yl)dUT\

2. çokluk

-(V) rslz

-(y) Aslz

-(V)A (y-yI)dUl)Uz

3 . teklik

-(V) r

-(y)A

-(V)r (i-)dI

-(V)r (i-) mlş

-(y)A (y-yl)dl
3 çokluk

-(V) r!Ar

-(V)rlArdI

-(y) AlAr

-(V)r!Ar (i-)ıniş

Geniş zaman, 'her zaman' için kullanılır. Oluşu ve kılışı , konuşma anıyla,
ondan önceki ve somaki zamana taşıyabilir.
1.

-

(V) r

Türk dilinde -(V)r ekinin ünlüsünün hangi şartta hangi nitelikte geleceği
konusu başlı bir başına meseledir. Bugüne kadar da konu ile ilgili çeşitli
araştınnalar yapılmıştır. EAT.'nin ITk.'den farkı, bu dönem metinlerinde 'düz-dar'
ünlülerin yerine 'yuvarlak-dar' ünlülerin tercih edilmiş olmasıdır.
1 . kişi teklik -(V)r menl -(V)rvAn/ -(V)rvAnln/ -(V)rvAm/ -(V)rln/
(V)rAm
> hamçfi şir-i mastı dahı �anum içer sen / men çu n sakan-i kfiyat dunbfü-i tu
gezer men (Mev .6,4); hem sen çagır içer sen hem men gobuz çalar men
(Mev.6,7)
>
uçma� aşından dilerven bir çana� (SV . 1 9 ,2); eger arıa l}.iiaf eylemek reva
dutarısam kendü �avlümden dönmiş olurvan (Kelile 43v); ben o �şvan ki bi
hengam öterven / ya tıflem bilüsüz ılan dutarvan (Işk.3334) ; kim ol sırrı
sevdügüm �uıurı görıline t:orvan (Metin,1 0 , 1 1 )
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);>-

geıii rabbüme liihik olurvanın I garlb idüm arı a ulaşurvanın (T .S .)

);>-

(Muham.237)
sini ben candan istervem / sini her lal)µ dilervem (SV.1 1 , 1 0)

);>-

allah evi ziyaretdür ben anda vannalj: isterin I mubammedü TJ güzel nürın
gözümle görmek isteıin (Yun.Em.132,1); ben namaz lplunn ve oruc dutann
ve �ekat virürin ve cavmardlıl): iderin illa dilerin kim ballı: beni ögeler
(Metin.9,6-7); l):açan siz günah işleserı üz hlç sebebsüz fazlumıla ve
keremümile yarlığann (MC .34b .2)

);>-

dilerem Q.ai.retüT\den şaglıl): ola / ki tal):at getüri bilem bu yola (EMŞer.2);
amma sizden dilerem ki benüm vaşiyyetüm şal):layasız (Mrzb .7b . 1 ) ; tevbe
idenleri severem dir (MC.34b.2); IJatır-ı cem'üm perişan olur ol dem l;ıfüiyii /
şaçlarnrı la çün görürem maQ.rem olnuş şaneyi (Mec.Nez.22Sa.5)

1 . kişi çokluk
>

-(V)rUz

çelebüm çün ölüme oğra.ruz bi z / ayurma sorı nefesümüz imandan (Çrh.70) ;
her bir kişiye ol hazineden l):adarlu l):adarınca gereklü geregince indirürüz
(Kelile 42r); biz şirk getürmekden ]for]faruz dahı �kat virürüz Q..al): te'iilanu rı
ayetlerine inanuıuz (MC .42b.2); şikayeti sarı a 'arz eylerüz (tvı:F.90)

2.

::o--

kişi teklik
-(V)rsln
bu dünyaya niçün pek yapışursın ! sini andan l):oparur çarg-ı devran (Çrh.17);
bu rızl): içün nice teşviş çekersin / uşandı nzl): yiyü ağzurıda dendan (Çrh . 1 8) ;
b arı a dürlü 'ibadet ]fılursın (MC . 12b .9) ; bilürsin l):almayısar l):iile l;ıiilürı

(Hus .Ş!r-565); göste:riirsirı

ümmete togrn

yol! (MF.1966)

2. kişi çokluk
-(V)rsiz
Qile birle kim yiglik ve artulıl): istersiz (Mrzb .22b .3); siz bilürsiz kim yG.sufıla

>

l):ardeşi yaminile neyledüT] üz (MC.39b .4); eger �alim olursa ne siz riil;ıat
olursız ve ne ben didi (KVz.24b . 1 3)

3. kişi teklik
-(V)r
dalJı anda yatur ibn-i 'affan / ki oldur baş şal;ıabe adı 'osman (EMŞer.284) ;
ma'ruden ma'ru biter ma'ni gelür / ma'n!yi ma'ru bilür ma'ru o l ur
(Aş .Paş.Grb.159,1 1 ) ; anı uyJı:uda bulur]far gider (MC.79a.1)

>

3. kişi çokluk
>

-(V)rlAr

şusayıcalj: geJürJer agzurıdaki züliile (ŞH.4,4); ferişte cümlesi dirilür ve güneşi
çarb özre agdwıırlar (Kıs .Enb . 1 04) ; aç ]falurlar çün boşalur yancugı
(MF.3699)
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2. - (y) A
1 . kişi teklik
-(y)Am
çok nesne virmegile benüm gazinemden nesne eksilmez ve dükenmez 'izzüm

>

celalüm J:ıal$:1pçün eger dükeli 1$:ullarumı benden dileyecek olursarı hep sarıa
bağışlayam diye (MC.39b .12- 1 3 , 40a.1)
1 . kişi çokluk
>

-(y)A v Uz

bunurı düşi ıoğru gelürse nidevüz (ŞH.Yus .3,1 3); her ne 'amel kim idevüz ol
mı olısar yagod ezel bezminde ne yazıldısa ol mı olısardur (MC.49a.4-5)

2 . kişi teklik
-(y)Asln
>
1$:uyudan çıl$:dı şanasın aydur (ŞH.Yus. 14,7); bayram oldur J.:im yazuğ;ın
yarlıgana ve korkulardan errıln olasın (MC .86b.6); şol bazfi-bendühe dal$:a
1$:oğ;ıl şifil bulasın didiler (fıb.Neb.6lb.14-15)
2. kişi çokluk -(y)Aslz
>
siz varasız dümügesiz oyuna / )f.or)f.aram kim yfisufuma )f.urt yöne
(ŞH.Yus.4,5); eger dilerserıüz yılduz deT] ize indügin arylayasız (Kıs .Enb . 1 2);
3 . kişi teklik
>

-(y)A

yüz on yidi ayal$: çıl$:ar birine / çıl$:arsa rı üstine hep şar görine (EMŞer.227);
biz var iken anı 1$:urt 1$:açan ]fapa (ŞH.Yus.4,6); dilese J:ıal$: te'al5. ol kişiyi
yarlığaya ve merl)amet eyleye (MC . 8 la.6); bir yirde 1$:oyıca� furula ve )ı:umı
1$:aym dibine çöke (fıb .Neb.34a.13- 14)

3 . kişi çokluk -(y)AlAr
>
resfil aydur abdest alur erken şal$:al arasına barmal$: şol$:masa Jpyamet gün od
şokalar (Feraiz.7 l b .617); Jpyamet güninde iQl§.şıla şirk ikisi bile gelür ve
çalap ÖT] inde dizlerin çökeler (Metin.1 1 ,1); öldiiginden sorıra kim defn ideler
I alalarmalı reso.ıe gideler (MF.2144);

GENİŞ
ZAMANIN
HİKAYESİ
Zaman eklerinin üzerine i- fiili ve d+kişi getirilerek yapılır. i- fiili bazı
örneklerde kullanılmış ise de, çoğunlukla, iç hecede kalmış olmasından dolayı
kaybolmuştur.
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a.

(V)r (i-)d+kişi

1 . kişi teklik
-(v)r (i-)dUm
Q.aWle söz söyleşürdüm ben dabı (Aş.Paş .Hik.33)

>

1 . kişi çokluk
>

-(v)r (i-)dUK

ki anllll ümrnetidük namaz Jplard� oruc

dutard� taıı rıyı birlerdük

(MC.40a.5); her ne kim dirnişsiz rna'lı'.lm oldı var oluıı hem dahı sizlerden anı

umardu.Jr (KVz.30b.6)
2. kişi teklik
>

-(v)r (i-)dUh

dür yağardı sen direrdürı ey yara / ol arada teııri rnal5:şı'.ldurı vire
(ŞH.Yus . 1 2 ,9)

2. kişi çokluk
>

-(v)r (i-)dUrı Uz

Q.all} toyduğı v�tın siz aç olurdurı uz içüıı üz şarabı kim bal� içdügi va�tın siz
şusamışdurıuz (MC.76a.8)

3 . kişi teklik
>

-(v)r (i-)dl

bularuıı gafillığına ve ya11 ıldugına 'ibret gözile b�ardı ve ögüt dilile eydürdi
(Ke1ile.35v)

3 . kişi çokluk
-(v)rlAr (i-)dl
>
ve zan �lup ağlarlardı (MC.38b .8)

b.

-(y)a (y-yl)d+kişi

1 . kişi teklik
-(y)A (y-yl)dUm
yogsa ben ölmege razı olaydum anı aç �omayaydum (Mrzb .4a.l)

>

2 . kişi teklik
>

3. kişi teklik
>

-(y)A (y-yl)dU71

eger beni balvetüıı de cfuiyerıile bir arada görseıı nice ideydü1] (MC.33a.13)

-(y)A (y-yl)dl

bu yfinusurı gördügini eger zühre göreyidi / çengini elden bırağup unudayıdı
sazını (Yun.Em.166,7)
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GENİŞ ZAMANIN
RİVAYETİ
-(V)r ekinin üzerine i- fiili ve -mlş getirilerek yapılır. i- fiili bazı
örneklerde kullanılmış ise de, iç hecede kalmış olmasından dolayı , kaybolduğu
örnekler de vardır.
a.

(V)r (i-)mlş+kişi

3. kişi tekl ik
�

-(V)r (i-)mlş

bildüıı gelen geçer imiş bidürı konan göçer imiş / ı şk şerbetin içer imiş her
'

kim bu ma'niden tuyar (Yun.Em . 1 6 ,8); dilkü eyitdi yalırıuz ol iş degül dallı
eydünniş kim bir ayrugıla düzildi (Mrzb. l 4b 5)
.

3. kişi çokluk -(V)rlAr (i-)mlş
ol şehirde resm eyleyimiş ki her yıl bir bellü günde bir garib kişi ]f.urban
eylerlemıiş garib bulunmasa şehr gal)f.ı arasına l):.ur'a burağurlanmış

�

(Mrzb . 1 3b5-6); barıa bi-'alµdur ve ıpıe-bazdur ve mekkaredür ve seQ.l:ıaredür
ve kazibdür dirlerimiş (KVz.28b .16)

ŞİMDİKİ
-(V) r
1 . teklik

-(y) A

ZAMAN

-(y)V Turur

HİKAYESİ

-(y)A yor(ur)

-(V) rvAn

-(V)r (i-)dUm

-0') rvAra

-(y )A yorwdüm

-(V) rln
-(V) rAm
1 . çokluk

-(V) rUz

·········

2. teklik

-(V) r sen

-(y) Asla

.

. . . . .. . .
.

...... . .
.

.

-(V)r (i-)dlJK

-(V) rsln
2. çokluk

-(V) rslz

3 . teklik

-(V) r

3 çokluk

-(V) rlAr

··········

··········

-(y)A yoruruz

-(y)V Turur -(y)A yor(ur)

.

. ...... .
.

.

-(V)r (i-)dl
-(y)A tururdl

. . . . . . . ..
.

··········

···········

.

. .....
. .

Oluş veya kılışın yaşanılan anda cereyan etmekte olduğunu gösteren
zaman budur. Bergamalı Kadri, Şimdik i Zaman" için "hal" başlığında bilür
örneğini verir. Olumsuzunu ise -mAz eki ile çekimler:
"
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bilmez I bilmezler / bilmezsin / bilmezsiz / bilmezemlbilmezüz29

1.

-

(V) r

Daha ziyade ' eyit-, di- ' gibi fiiller, 'ya, iy ' gibi hitaplar ile 'soru'
cümlelerinde (V)r eki şimdiki zamanı göstermektedir.
-

-(V)rvAn / -(V)rvAml -(V)rvln -(V)rAm
bir yengeç anı ıraJs:dan gördi ilerü geldi ve eyitdi: seni Js:aygulu görürven
(Kelile 34v); didi kim binsem ü sıçratsam atı I bilürven buluram bundan necatı
(Hus.Şir .1 667)

1 . kişi teklik

>-

>-

ben sizüT)çün gey dilervem siz barıa I gey dilemez siz Js:açar siz dört yarıa
(SV Reb .104)

>-

eyitdi: iy toğrı Q.elal ben fulan şehre vanınn (Mrzb 53b.7); ben bunuıı alnına
niye taYals: olunn tımmn didi (DKor.D . 1 7 ,2)

>-

yehı1d eydür Q.alva dursun ortada I işidürı üz ben ne direm iy dede
(Ahval.365 ,14); ya ilahi sen bilürsin kim ben niçün ditrerem (MC.79b .1 3);
yagıla pişen çörek isterem (fıb.Neb .64b.18)

1 . kişi çokluk
>-

(V)r sen / - (V)rsln
çelebidür Js:amu dirlik , çelebe gel , ne gezer sen I çelebi Js:ullarııı ister, çelebeyi
ne sanur sen (Mev .1 2)

2 . kişi teklik
>-

>-

(V)rUz

imdi gerçek dostdan tevaJs:Js:u ' iderüz kim buru evürı de gizleyü viresin
(Mrzb. 1 6a.10); şimdi tevekkül ideriiz (fıb.Neb.9a. 1 )
-

ya resülallah te1ı ri geçmiş ve gelesi yazuğ;mı yarlıgadı mı bunca 'ibactet
lplursın (Kıs .Enb .1 0 1 ); eşek girçek eydürsin didi (Mrzb .6a.8) ; ya 'arş niçün
ditrersin (MC.79b . 1 2) ; barı a derler nice aglarsın yüregürı Js:anın aJs:ıtma I
degülem nfil:ı pes nice edeyim def turanı (Mec.Nez.l l a.29) ; ya musa benüm
Q.ikmetürni batıl eylemek mi dilersin (Mif.Nur.3b.9)

2. kişi çokluk
(V)rslz
>niye gülişürsiz (MC .43b.3); eyitdi iy kişiler ne dilersiz (KVz.21 b .5); bayındır
!Jan aydur mere niye aglarsız (DKor.D.93 , 1 3)
3 . kişi teklik
>-

(V)r

o dabı türbe içre aynı yatur / Js:amunurı türbesinde berk urur nur (EMŞer.52);
hal va geldi ortaya oturdılar I cuhild eyder işidürı görı ül ne diler
(Aş.Paş.Hik. 1 8); na� itdi gördi kim biregü zina ider (MC .34b .4)

29 Bergamalı Kadri,

a.g.e. s.

18.
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3 . kişi çokluk
>

(V)rlAr

buluşnuşlar \):.ucuşnuşlar yaturlar / bularurı yatdugı yirler }5:amu nurlar
(EMŞer.56); barıa derler nice aglarsın yüregürı �anın a\):.ıtma I degülem nıll:ı
pes nice edeyim def tfiianı (Mec.Nez. l l a.29)

2. - (y) A
Çok seyrek olarak şimdiki wman için kullanılmışnr.
2. kişi teklik
>

-(y)Asln

nice bir yatasın gafletde i yar I ecel irmezdin ÖT\ din imdi oyan (Çrh . 1 3); nice
cem' idesin dünya meta'ın I şanursın şöyle �alur iş bu devran (EMŞer.85); ya

�ııarurı günahı senürı 'afvurı dan çok mı oldı kim diyesin ben anı
yarlıgamaıam (MC.4la.6)
NOT: Mecdut Mansuroğlu ve onun metnine dayanarak Mehmet Terzi
Çarhname'de 2. teklik kişi için -(y)A sen şeklini de vermişlerdir:
yata sen
gafletde . . , gibi. Ancak, verilen bu örnekler orijinal yazmada açık olarak yatasın
şeklinde yazılmışnr. Yani sin ile 'nun ' arasında bir de ye' harfi bulunmaktadır. 2.
kişi ile ilgili verilen bu tür başka sen/sln örnekleri de bu çalışmada kontrol edilerek
düzeltilmeye çalışılmışnr. geçiser sen , doğrusu geçisersin, gibi.
'

3. - (y) V Turur
Bu da şimdiki zaman için nadiren kullarulan yapılardandır.
3 . kişi tekilik - (y) V
>

Turur

günde birin gide durur lf:.orışurı sefer ide durur I ecel bir bir yuda durur bu
dünyaya magıilr nedür (YunEm.33,6); görü turur her ne \):.ılsavuz günah I ger
lf:.ilavuz ol günaha bir gez ah (ŞH.Yus . 1 ,5); bir da.hı yanndur kim henüz geli
tururkimse bilmez kim yarın ne olaca�dur (MC.65b.7)

4. - (y) A yor(ur)
Bir örnekte XIII. yüzyıl metninde de geçmiş olmasına rağmen, bu yapı
XV. yüzyıldan itibaren şimdiki zaman çekiminde kullanılmaya başlanuşur .
Nitekim, o yüzyıldan sonra kullanım alanı genişleyerek Anadolu'daki Türkçenin
işlek şimdiki zaman eki haline gelmiştir.
1 . kişi çokluk -(y)A yoruruz
>
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anlaru'fl teşvtşinden öleyoruruz (T .S.)(Anter.228); biz çobanuz ve göre
yoruruz kim lf:.urt �oyuncukları l)aşfu:at ide yorur (KVz.26b.6)

3 . kişi teklik
»-

-(y)A

yor(ur)

yol erenleri göçüp yola girdi I

döge yonr awr dünbeki servan (Çrh . 1 2); bu

didügi 'o�man neslidür işde sürilüp gide yorur (DKor.D .2 ,6) ; biz çobanuz ve
göre yoruruz kim lpırt )foyunculµarı Q.aşfu:at

ide yomr (KVz.26b .6)

ŞİMDİKİ
ZAMANIN
HİKAYESİ
Zaman eklerinin üzerine i- fiili ve

d+kişi getirilerek yapılır. i- fiili bazı

örneklerde kullanılmış ise de, çoğunlukla, iç hecede kalmış olmasından dolayı,
kaybolmuştur.
a.

-(V)r (i-)d+kişi

1 . kişi teklik
»-

-(v)r (i-)dUm

ka'beyi tavaf iderdüm bir kişi gördüm (MC .5 Ia.8)

ı . kişi çokluk

-(v)r (i-)dUK
otururdulf (Kıs .Enb . 1 1 9) ; eyitdi bir gün '!sa
peygamber ile bir µğ yöresinde yörürdük (MC.60a. 1 )
bir gün ibn-i 'abbas ile

3 . kişi teklik
»-

b.

-(v)r (i-)dI

pazişah gördügi oldur ki gökden ç�al dilkü maymun yağardı (Mrzb .55a.3)

-(y)A dur(ur) (i-)d+kişi

/ -(y)A yorur (i-)d+kişi

B unların örneği yok denecek kadar azdır. Çünkü, -(y)A durur ve -(y)A
yorur yapılarının şimdiki zamanı karşılamaya başlaması bile EAT. devresinin son
zamanlarına rastlar.

1 . kişi teklik

»-

3. kişi teklik

»-

-(y)A yorurdum

dilkü eyitdi benden neye ürkersin şol aradan

geçeyomrdum (Mrzb.39b.8)

-(y)A dururdl

elinde oynaduriken düşürdi derl).fil bir ördek anı yutdı boca anı

göre dururdı

(Mrzb.27b.9)
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GELECEK

! .teklik

ZAMAN

-(y)lsAr

·(y) A

-(y)AcAK

·sA gerek

-(y)lsArvAn

·(y) Am

-(y)AcAGln

·sAm

-dAçl

HİKAYE

-sAm gerekdür

gerek

·(y)lsArvAnl n

DUR'LU HALİ

·(y)lsArln
·(y)lsArAm
! .çokluk

·(y)lsArUz

·(y)AvUz

2.ıeklik

(y)lsArsln

·(y)Asln

-(y)AcAKsln

2.çokluk

-(y)lsArslz

-(y)Aslz

·(y)AcAKslz

3 .teklik

·(y)lsAr

-(y)A

-sAvUz
gerek

.........

. .. .....

...

.

·SA gerek

·dAçl

. .. ... ...

·sA ıı gerekdür
·

(y)lsA r(i- )d l

·(y)A(y-yl)I

·

(y)l sArdUr

·

(y)A cAK dUr

-sA

3 . ç okluk

·

(y )lsA r!Ar

·(y)AIAr

.

-sAlAr
gerek

gerekdür

·(y)lsArlArdUr

·(y)AcAKIArdUr

Herhangi bir oluş veya kılışın gelecekte olacağını , yapılacağını veya

yapıl masına niyet edildiğini ifade eder. Bergamalı Kadri, bu zaman için 'ma'lı1m-ı
nefy-i müstakbel başlığı aln nda şu ekleri ve açıklamaları vermektedir: " bilmeye /

biJıneyeler 1 bilmezsin / bilmeyesiz / bilmeyem / bilmeyevüz. amma o bir vezin
ve dahı
dahI ki nefy-i müstakbele riici'dür; bilmeyiser gibi, okımayısar gibi.
gelse gerek ki dirler bu üslUb-ı ma'na hakikatda nefy-i müstakbele raci'dür; lak.in bu
kadar vardur ki müfred degül mürekkebdür" 30
B ergamalı Kadri'nin yukarıda verdiği açıklama, üç ayn gelecek zaman
şeklini göstermektedir:

1. -(y)A ; 2. -(y)lsAr ; 3. -sA gerek .

EAT.'de, B ergamalı Kadri'nin zikrettikleri dışında, aslında sıfat-fiil eki

bir de -(y)AcAK eki
olup zaman çekiminde de kullanılmaya başlayan
bulunmaktadır. ETK .'de bulunan ve Kaşgarlı Mahmut'un Oğuzcaya mahsustur
dediği -dAçl eki ise3I metinlerinıizde tek tük buluıunaktadır.

1. -

(y)lsAr

EAT .'de en işlek gelecek zaman eki budur.

30 Bergamalı Kadri, a . g . e. , s. 20-21
3l Kaşgarh Mahmuı (Çeviren Besim Atalay), Divanü Lügat İt-Türk Tercümesi , C.ll, TDK. Ankara 1 9 85 ,
s .J68, 296
ıoo

1 . kişi teklik -(y)lsArvAn I -(y)IsArvAnln I -(y)lsArvln ı -(y)lsArAm
yiri.imden aynlısarvan vişfü gözleyüben / l].elak idiser üm(m)ld ile in)9sar dirlg
(lşk.3726)
>
çu ben gidiservenin kime lµılısar I ogul olmasa düşmenüm alısar (SNev.28 .2)
>
ben irteye degin olımazın guşşa ile öliserin (T .S.)(Yüz.Ha.32)
> gördüm seni vü seni severem seviserem / ben söyleyimezem sözümi tercüman
ile (T.S.) (Kadı302) ; tizde berı zer kim göriserem ben ol dil-darumı ı �opa
>

gelür yüregüm oynar nişfuu çeşmümürı (Mec.Nez.1 64b.6)
1 . kişi çokluk
-(y)IsArUz
diriga yatısaruz sın içinde I geçiser üstümüzden niçe zaman (Çrh.67); diriga
l].asret birle gözümüz göre l].elak ohsaruz diyü aglaşdılar (Mrzb .3a.5)

>-

2. kişi teklik
-(y)IsArsln
>
yann andan geçisersin yol oldur I şakın imdi i �ardaş çı�a yoldan (Çrh.40);
miskin yı1nus gidisersin uzak sefer idisersin / l].asret ile *alısarsm ah nideyin
'ömrüm seni (YunEm. 1 86,6); 'filemührırengin çeleb virrniş sarı a / kime
munis olısarsın eyt barıa (Aş.Paş.Fkr.1 1 9) ; bilür kim arıa in'am edisersin I
sevindüren anı işbu sebebdür (Mec.Nez .153b .9) ; 'u�dede tutılısarsın giç ü ir
(MF.3046)

- (y)IsArslz
2. kişi çokluk
>
şöyle ki evvel berızeridük biz size I dönisersiz siz dabı ahir bize (MF .3053);
ki 'aciz �alasız bulınmaya ol / salısarsız girü dönmeklige yol (lşk .39 1 9);
ccrrı'isirJ allahu re•aıa 4arında tiliili bulısarsiz (T S )(I�eys da'l 5 4 ..1)
.

.

.

.

3 . kişi teklik
-(y)IsAr
>
yaradılmış bu şerbetden dadısar I ulu giçi durur ol işde yeksan (Çrh .6 1 ) ;
sirayet idüben bir gün dutışısar süveydaya (HD .3 ,43); tolınısar yine gözden
bu aftab-ı muract / �ara bulıda giTiser bu bedr-i mah diriğ; (lşk3707) ;her ne
'amel kim idevüz ol mı ohsar ya hod ezel bezminde ne yazıldısa ol mı
olısardur (MC.49a.4); yıl meniifi'süz geliser i 'aziz / gam degül çün şağ olavuz
siz ü biz (KŞ .2602)
3 . kişi çokluk
-(y)lsArlAr
>
su'§.1 eyleyiserler itdügürıden / dutar a'Zfilarurıı anda lerzan (Çrh.34); ta'arrui
kılup işüm ziyana viriserler (Mrzb.26a. 1 1); �yamet güni da!Jı tamamet dünya
hal� bir araya diriliserler (MC .88b.3); bu cebbaru rı ta'amıdur kim benden
sorıra geliserler dünyaya (Tıb .Neb.27a. l 0- 1 l); kam u na-kam ayınsarlar seni
(MF.3032)
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2. - (y)A
Bergamalı Kadri'nin gelecek zaman için verdiği üç ekten ilki budur. Bu ek
geniş zaman ve şimdiki zamanı da gösterebilir. Aynca, İstek kipinde de yaygın
olarak kullanılmaktadır . Gelecek zaman için kullanıldığı yerleri tam olarak
ayırabilmek oldukça güçtür.

1 . kişi teklik

>

boş olmadın ezber sebaJi: / ne cevab idem su'fü itdükde l)al}
(MF . 1 1 6) ; on altı yaş yaşladum bir gün ola düşem ölem sen kalasın
(DKor.D . 125 ,4)

1 . kişi çokluk
>

-(y)Am

yaturam

-(y)A vUz

adı benlı1s ol şehrürı Ji:avmi yavuz / işit imdi dirılerı üz ne diyevüz
(ŞH.Yus . 1 8 , 1 3); Ji:ardaş bu sözürı girçegin nice bile vüz (Mrzb .33b.5);

l)adişürı tamamın ısıtmalar babında beyan idevüz (Tıb.Neb .36b.6-7)
2. kişi teklik
>

-(y)Asln

elli yıldan sorıra gelgil istegil / bulasın istedügÜT\ gire ele ( Ş H .Yus . 1 43 ,4);
pes o l uçmağı biz Ji:ullarurı a virmedÜTJ pes y a kime viresin (MC .43 a .4) ; gök
fırişteleri namazına geleler eydeler iy tarı n dostı beşaret olsun s a rı a kim ulu

keramatlere irişesin uçmaga giresin ve dizar göresin (MC .58b.9)

2. kişi çokluk
>

-(y)Aslz

ve mul)�� bilesiz necat ehli siz misiz yohsa biz miyiz (T.S .)(Leys .Mu .2.1);
benüm ta'ziyemi diriyken eylerı göreyim niçe idesiz (KVz.27a.2)

3 . kişi teklik
- (y)A
>
Ji:ıyamet l}opıcagaz bil l)alµl}at / gelebek bigi dağıla bu insan (Çrh .3 1 ) ; imdi
beni senürı '�bundan kim Ji:urtara (KısEnb.103); mazı geçdi ol girü gelmez
ele / kim bilür müstakbeli nice gele (Aş .Paş .Vsf.9)
3 . kişi çokluk
>
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-(y)AlAr

getürüp dartalarlJayrurı la şerrürı / �)}at bil Ji:ıınlur anda mizan (Çrh.36); ya
resUla'llahi Ji:ıyamet güni balayıl}lar sinlerinden nice .(wpaJarpeyğamber 'a.m.
eyitdi anadan togma yalıncak ]fopalar eyitdi ya resı'.ila'llah 'avratlar datµ mı
(MC .58a.l l)

3.

-

(y)AcAK

EAT.'nin son dönemlerine kadar işlek bir sıfat-fiil eki olarak takip
edebildiğimiz bu ek, XV yüzyıldan itibaren gelecek zamanı çekimlemekte de
kullanılmaya başlamıştır. O yüzyıldan sonra da bu coğrafyadaki yazı dilinde
çekimli gelecek zaman eki -(y)AcAK olagelmiştir.
1 . kişi teklik
-(y)AcA Gin
benüm şfüil;ı �ullarum gelecekdür anlan ramazan ayıla ağırlayacağın senden
dabı anlara yalµnr� olacağın (MC.70a.2-3)

>

2. kişi teklik
>

-(y)AcAKsln

şol nesne kim fibiretde beni anurııla 'a�b ideceksin (Tıb.Neb .94b .l l - 1 2)

2. kişi çokluk
>

-(y)AcKAslz

diler misiz size haber virem kim hak te'füa kıyamet gün sizürıle ne geleci
idecekdür siz dahı arı a ne diyeceksiz (MC.4 1 b . 1 2) ; kıyamet güni andan

sonlacaksız (Tıb .Neb.34a.9)
4. - sA gerek
Bergamalı Kadri'nin mürekkep yapı olarak verdiği bir gelecek zaman
şeklidir. EAT . ile ilgili pek çok incelemede, bu ek 'gereklilik' bildiren şekillerle
karıştırılmıştır. Aslında, gereklilik bildiren örneklerinden çok , gelecek zaman
bildiren kullanılışlanna rastlanır.
ı.

-sAm gerek
inşaallah bu ulu taşı müslimanlarurı yolından götürsem gerek , didi
(T.S .)Müslim.1 ,46)

kişi teklik

>

1 . kişi çokluk
>

-sA vUz gerek

didiler ki topra� olup çüridükden sorıra J:ıayat bulup sinlelerümüzden girü mi
çı!fasavuz gerek (T.S .)(Leys.Ar.1 67)

3. kişi teklik
-sA gerek
bu dünyaya gelen kişi anir yine gitse gerek I müsafırdür vatanına bir gün sefer

>

itse gerek (Yun.Em.83 , 1 ) ; l)a� te'illanurı i?:nile elbetde _{(osa gerek
(Tıb.Neb.61 a .3-4); ne ts:.adar canlu yaratdısa buda / cümle dirilse gerek i ket
buda (KŞ .1 99)
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3 . kişi çokluk
);>-

-sAJAr gerek

ya'ru şag yanından ve şol yanından ı'irseler gerek (MC.88b.12); çü anlar
sensüz şol;ı.betler idüp gülseler gerek (T.S.) (Maarif.45)

5 . dAçI
-

Köktürkçede bulunan bu ek, Orta Türkçe şivelerinde kullanılmamaktadır.
Ancak, Kaşgarlı Mahmut, bu ekin Oğuzlarda gelecek zaman ifade ettiğini
kaydetmiştir. EAT.'de çok az da olsa sıfat-fiil görevinde -dAçl ekine
rastlamaktayız.

3 . kişi teklik
);>-

-dAçl

peygamber 'aleyhi's-seıam eyitdi her doğdaçı kim dogar şeytan gelüp a11a
dogdugı v�tın bir gez dutar (T.S .)(Enb.781)

GELECEK
ZAMANIN
HİKAYESİ
Çok seyrek kullanılmıştır. Zaman eklerinin üzerine i- fiili ve d+kişi
getirilerek yapılır. i- fiili bazı örneklerde kullanılmış ise de, çoğunlukla , iç hecede
kalmış olmasından dolayı kaybolmuştur.
a.

-(y)lsAr (i-)d+kişi

3 . kişi teklik
>-

b.

-(y)A (i-)d+kişi

3 . kişi teklik
);>-

-(y)IsAr (i-)dI

ol yfinus balık �arnında tesb!Q. idici degülrnisse 'izzetüın i).a�lp ta lp yamete
degin bal!!:, �a...T"!11 nda �8.!!serd! (T.S .) (I.Jeys}v1u .20 1 ,1)

-(y)A (i-)dl

şah ba�up gördi kim mi de11izi öyle taşup gelür ki bu resme gelürse rnışır
şehrini bir bunca gibi hay götüreydi (KVz.8b . 1 1)

GELECEK
ZAMANIN
DUR'LU HALİ
a.

-(y)lsAr dur(ur)

3 . kişi teklik
);>-

-(y)lsAr dur(ur)

yılplısar bu göklerle bu yirler / �amusı olısardur külli' viran (Çrh.29) ; n.içe
t.ıfüde varisCll oldur işü11 / olısardur kendü t.ıalü ıı yoldaşu 11 (Aş .Paş .Vsf.20);

kim eydiserdür falan kişi sa'adetlüdür �urtuldı (MC.89a.2)
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3 . kişi çokluk
-(y)lsArlAr dur(ur)
>bu sal u meh bu feverc:lin ü bu dey I olısarlar durur bir demde iii-şey
(lşk.292); ol �ilimler kendü bagırsaiparın / çeke çeke yeyiserlerdür yarın
(Ahval .379 ,253)

b.

-

(y) AcAk dur(u r)

3 . kişi teklik
>-

-(y)AcAk dur(ur)

çu elden çıkacalf.dur gözüıı i aç I bu dünya sevgüsini yabana saç (EMŞer .326);
dükeli kullar 'akıbet anu ıı !Jairetine varacakdur (MC.25a .2) ; ya'ni I:ıikmet
içinde ancılayın ne geldi ne gelecekdür (KVz. 1 Sa.14)

3 . kişi çokluk
>-

-(y)AcAklAr dur(ur)

terı ri hakkın virmeyince alnurı fağlayacalçlardur (Mrz . 1 8b.9); lçamu 'filem
sarayından bunda gelecekdür (MC.30b .10)

c

.

-(y)sA gerek dur

1 . kişi teklik -(y)sAm gerek dur
i'timact itdügürn ademler gönderüp teftiş itdürsem gerekdür (T .S .)
(Sic.B .4,409)

>-

2 . kişi çokluk
>-

-(y)sA ry Uz gerek dur

ulu mertebeye irişüp gelüp yalçama yapışsa11 uz gerekdür (KVz.24b.3)

3. kişi teklik
-(y)sA gerek dur
egerçi ol günler da!Jı uzun olsa gerekdür (MC .1 3a.3)

>-

İSTEK KİPİ
-Gll

- (y)A

- sA
-sArn

HIKAYESI
-(y)A (y-yI)dUm

-sAvUz

-(y)A (y-yl)dUK

2.teklik

- (y)AvAn
- (y)AvAm
- (y)Am
- (y)Ayin
- (y)Avlm
- (y)AvUz
- (y)Alum
- (y)Asln

2 .çokluk

- (y)Aslz

3 .teklik

- (y)A
- (y)A!Ar

1 .teklik

l .çokluk

-sArı

-GII-

0

-(U)rı

-(y)A (y-yl)dUrı Uz

-(U)rıUz
3 .çokluk

-sA
... ..... . .

-sUn
-sUn!Ar

-(y)A (y-yl)dl
-(y)AlArdl
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Bugün "Dilek-İstek Kipleri" başlığı altında verilegelen "Emir", "İstek" ,
"Dilek-Şart" ve "Gereklilik" kiplerini, EAT.'de, fonksiyonları itibarı ile ayn ayn
müstakil şekillerde gösterebilmek oldukça güçtür. Bu kiplerin hepsinde "bir şeyin
yapılmasının, ben tarafından istenmesi" vardır. örnek olarak (lTk.'de):

Bırak beni hürriyetime kavuşayım.
kavuşayım : istek (yapılmasını kendi adıma 2. kişiden isteyen ben'im)
: istek (yapılmasını 2. kişiden isteyen ben'irn;
bırak
burada bir emir söz konusu değil)

Bırak çocuğu hürriyetine kavuşsun.
kavuşsun
bırak

: istek (yapılmasını 3. kişi adına 2.kişiden isteyen ben'im)
: emir (yapılmasını 2 . kişiden isteyen ben'im)
·

Derhal benim yanıma gelsin.
gelsin

: emir (yapılmasını 3 . kişi için 2. kişiden isteyen ben'im)

Benim çayım açık olsun.
olsun

: istek (yapılmasını 3 . şey ile ilgili olarak 2. kişiden isteyen
ben'im)

Aynı ek, hem emir, hem istek, hem gereklilik vs. bildirebilmektedir.
Bunlann farklı fonksiyonlar ifade edebilmesi , ancak;
1 . cümledeki diğer kelimelere
2 . kişiler arasındaki hissi ve hiyerarşik ilişkilere
3 . vurgu ve tonlamaya
4. isteğin gerçekleşmesi için gereken zamana
5 . isteğin derecesine
6 . isteğin gerçekleşmesi için müsamaha ve mecburiyete , göre
değişmek.iedir.

Bu durum tariru lehçelerimizde daha bdirgindir. EAT.'de , tek bir
şekil ,hemen hew.cn hütün tür ve derecelerd•.! if.tek bildirebilmektedir. Yani aynı ek
hem diiek-istek, hem emir, hem tavsiye yolu ile gereklilik, hem temenni vs .
göstermek için kullanılmıştır. Bu fonksiyon çoklukları , günümüz Türkçesine
gelindikçe belirli eklerde yoğunlaşmış ve koyulaşmıştır. Tik.'de 'nispeten' emir için
ayn ek, istek için ayn ekten bahsedilebilir. Ancak, EAT .'de her kip için ayn ayrı
ekler göstermek mümkün değildir. bu yüzden, gramerlerimizde " Dilek-İstek
Kipleri" başlığı altında "Emir" , "İstek", "Dilek-Şart" ve "Gereklilik" diye ayrı ayrı
verilegelen şekilleri, EAT.'de "İstek Kipi" adı altında birleştirip incelemeye çalıştık.
İlk bakışta, buna, 'bir kip için birden çok şekil bulunmmalıydı ' diye itiraz edilebilir.
Ancak, sadece "Gelecek Zaman" için beş ayn ek kullanıldığı düşünülürse, vermeye
çalıştığımız yeni tasnif makul karşılanabilir.
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Gramerlerirnizde bu kipler arasında zikredilen "-sA Dilek-Şart" eki, şart
bildirdiği durumlarda "kip" özelliği değil de "zarf-fiil " özelliği

taşımaktadır. Bu

yüzden -sA şart ekini de kipler bahsinde vermedik, zarf-fiiller bölümünde
incelemeye çalıştık. Sadece dilek-istek bildirdiği durumlarda asıl cümlenin yüklemi
olabildiğinden, o türlü kullanılışları kipler arasında verildi.

1 . (y) A
-

1 . kişi teklik

-(y)AvAn / -(y)AvAm / -(y)Am I -(y)Ayln I -(y)Aylm

a. dilek-istek bildirir
>
süçü içevem süçü delü olavam delü /nem var
(SV .8 ,3); işid imdi sarı a vaşfın

verem yele sini dutavam bir gün

diyeyin I işidicek çu dirsin ben gideyin

]furtaram (Kelile .38r);
meı1)em idüp gözüme uram (fıb .Neb .83b . l 1- 12); varayın ben de buğday
işleyeyin I anda yaylayup anda kışlayayın (Harname.9 1 ) ; ben eyitdüm bir igne
(EMŞer . 1 98); �an yiyici can alıcı �filimürı cevrinden

yurdusı li:adar delükden

b$lym didüm ve ba]fdum (MC.48a.5); ol deT]izü1)

balı�ann süreyin anurı ağzına

bırağayım (MC.29b .13);

b . tavsiyede gereklilik bildirir (özellikle
>

ne soru kelimesi ile birlikte kullanılınca)

ne ideven / canı dartmaz ben ne ideven (SV . 1 7 , 1 ) ; uş ne
kılayın ve kalanın ne eyleyeyin (MC .77a.3); ilahl alnında ne yazayın didi
(MC.49b.6); aydur ya baba ne lplayum (Behc . 1 ,1 12)

gö1)li dilemez ben

c. tercih bildirir
>

senürı etürıden ogul

yiyeyin mi yobsa sası dinlü kafırürı döşegine gireyin mi

sıduraym mı (DKor.D.53 ,4-5) ; l}.umıa yeyicek sol
çeyneyem (fıb.Neb.47b . 1 6)

ağarı li:azanurı namı1sını
yan dişümle

d. gereklilik bildirir ('gerek (kim) ... -(y)A' yapısında olanlar)
>
amma ben bu ılanı gerek bagubfin eliyile öldürem (Mrzb .22a.8)
1 . kişi çokluk

- (y)AvUz / -(y)AlUm

a. dilek-istek bildirir
>
döndiler yehOdiye söylediler / �o anı biz

öldürevüz didiler (ŞH:Yus.7,2);
geçelüm / 'ayn-ı selvandan içelüm �ds-i
mübarekdedür (EMŞer.377); bir zaman yatalum uyuyalum / uyanuban
l}.alvayı biz yiyelüm (Aş.Paş.Hik.2 1 ) ; eyitdi ilam bizi ol tağ üzere agdur
görelüm ne var (MC.60a.3)
kanatlanup uçalum külli hevesden
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b . ' -mAk için
anlamında maksat bildirir ('ki' ile bağlanan veya bağlanması
gereken birleşik cümlelerde)
>
y§hı1� katına varavuz ki bundan çare şoravuz (Mrzb.55b.13); ya mfisa bize
tarı nyı 'ayan göster biz sarı a inanalum (MC.36b .13)
c. gereklilik bildirir (' gerek (kim) ... -(y)A ' yapısında olanlar )
>

gerek ki arı a ölince fapavuz / yaramazlılç. lç.apusın yapavuz biz (lşk.8526)

2. kişi teklik

-(y)Asln

a. dilek-istek bildirir
>
henılşe saltanat tabtında padişfilı olasın turasın didiler (MC.3 l a.7); iy şah boş
olıcalç. oglan bulunur didi oglına kıy ta ki boş olasın (KVz.1 9a.5)
b . emir bildirir
>
J:ıalç. te'aıa cydür ya mu:\}ammed bacetüm oldur kim benden çok nesne
dileyesin (MC.39b.10)
c. istek yolu ile gereklilik bildirir
>
yfisuf kavlinde mfil yidi hare idesin üç bare arslıka viresin ve oglına viresin
(Feraiz.64a544)
d . tavsiye yolu ile gereklilik bildirir
>

resfil mibrfibı andadur göresin / namaz lç.ılup arı a yuzurı

süresin

(EMŞer.274) ; iki 'filem eger sinürı olursa / lçoyasın 'filemi anı dutasm
(SV .25 ,3); gün bu gündür kim tfr'at 'ibfrdetile geçüresin (MC.65b.8)
e. gereklilik bildirir (' gerek (kim) ... -(y)A' yapısında)
>

çün görı ül muradı haşıl olmaga yüz dutdu rı gerekdür kim şabit iç.adem olasın
(Mrz.31b.6); gerekkim beni !}aZrete lçavuşdurasın (MC.l la.3)
f. serbestlik verildiğini bildirir
>

gele sen bunda sarı a neh garaz.um yok işidür sen / iç.ala sen anda yavuzdur
yalı rıuz iç.anda iç.alur sen (Mev .1 , 1 )

2 . kişi çokluk

-(y)Aslz

a. dilek-istek bildirir
>
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esen lç.alurı gönüldük gayr ile biz I naşlb ola varasız dabı hem siz
(EMŞer.1 84) ; vaşiyyet lç.ıldum kim ben ölicek bu topragı balçılj: idesiz ol
balçılç.dan bir kerpüç idesiz başum altında Jçoyasız (MC.5b.9- 10)

b. istek yolu ile gereklilik bildirir
)>
amma sizden dilerem kim benüm vaşiyyetüm şalµayasız ve bilesiz kim yigrek
gül göT)ül gülistanında açılur (Mrzb.7b.l)
c. tavsiye yolu ile gereklilik bildirir
>

veled aydur ki binden gey işidü rı /anu rı çün siz bile siz kim ögür siz
(SV.24,9)

d. emir yoluyla gereklilik bildirir
>

ta ola kim salpnasız yimekden içmekden cima' itmekden dabı tarından
Jı:or�ız (MC.7 lb.4)

e. ' -mAk için
anlamında maksat bildirir ('ki' ile bağlanan veya bağlaıunası
gereken birleşik cümlelerde)
>

anlara mubalefet eylemenkim sorı ra peşiman olmayasız (MC.99b .3)

f. gereklilik bildirir ('gerek (kim) ... -(y)A' yapısında)
>
gerek kim ferrı1ga gösderdesiz yüz / ola zfilıirde bir ü ma'nide yüz (Işk.8526);
3. kişi teklik

-(y)A

a . dilek-istek bildirir
>

anı tarı rı 'aşJı:ına Jı:ılgıl reva / J:ıaJı: zamane şerrin i s enden

sava

(Vrk.Glş.2 1 ,1 3 ,1 1 7 1 ) ; altundan burun düze kim cerfilıau Jı:oJı:maz o rıulur didi
(Tıb .Neb .67b . 14-15); ol gice ta'at idem J:ıaJı: te'aJa günahlarum yarlıgaya
(MC.8 l b . 1 2)
b. ' -mAk için
anlamında maksat bildirir ('ki' ile bağlanan veya bağlanması
gereken birleşik cümlelerde)
>
dillerinden kesdiler hep sözleri / ta kim uy!}uya vara gözleri (Aş.Paş.Hik.25);
bular çok zarilı k Jı:ıldılar ve minnet getürdiler bulan daşıya (Kelile.35r); J:ıalı:
te'füa ba.Zretine nice ta'at Jı:ılam kim tevbemi Jı:abfrl ilk (MC .90b . l 1)
c . şart bildirir (her kim veya kaçan, kaçan kim sözleri ile kurulan birleşik
cümlelerde)
>
her kim gendü Jı:avmin ağırlaya gendüzin ağırlamış olur (Mrzb .34a.l); �an
§bir valstı irişe ol 'amelde buluna ve anu11 üzerine gide (MC.24a.9); her kim
benüm uçmaguma girmek dileye pes beni unutmasun (MC .22b .7)
d. müsaade-icazet bildirir
>

J:ıaJı:Jı:ıyla ne iderse ferman şfilıu11 ola (KVz.Sb.17)
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f. gereklilik bildirir ('gerek (kim) .. . -(y)A' yapısında)
>

bu belli adem gerek l}alin bile I tarı rıya yalvarma� nedür yolın bile
(Aş.Paş.Grb . 1 59,5); pes padişah gerek kim tarı n buyruğ;ına uya ve kur'anı
iman idine (Kelile .42r); bir kişi vezir idinmek gerek kim anda iki l}aşlet ola
(KVz.25b.10)

3 . kişi teklik

-(y)AlAr

a. dilek-istek
>

yine işit resfilüT\ l}alin iy can / o kafirler dilerler dökeler}f.an (EMŞer.135);
k'ideler toğ;ru yollara irşact I bildüreler nedür şalfil.ı u fesact (Harname.7)

2. -

s

A

Şart bildirdiği sürece esas cümlenin yüklemi olamayan ve bu yüzden b ir
kip özelliği taşımayan -sA eki, sadece dilek-istek bildirdiği örneklerde asıl
cümlenin yüklemi olabilmektedir.
1 . kişi teklik

-sAm

a. dilek-istek bildirir
>

gümişden elli }f.andili gör anda f gucum yitse iletsem aT) a ben de
(EMŞer.58);dectüm yara kim dudağ;uT) ı emsem/dedi dervişe la'! olur mı
emsem (Mec .Nez.108a.l); görılinden geçdi kim 'acaba 'arşun ululugı ne
ls:adar ola uçsam görsem diyü (MC . l la. 12)

b. gereklilik bildirir ( '-sAm gerek' yapısında olanlarda)
>

senürı le meşveret ]f:ılsam gerekdür I bu derde çareler bulsam gerekdür
(lşk.3565)

1 . kişi çokluk

sA vUz

a. dilek-istek bildirir
>

gamzenürı zabmın görüp yoluT] da yüz döndürseviiz / hlç aman verme ki
senden tiğ u bizden başlar (Mec.Nez.l 78a.3)

2. kişi teklik

-sArı

a. gereklilik bildirir ( '-sArı gerek: yapısında olanlarda)
>
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bir }f.aç l}aşlet birle iiraste olsa11 gerek (Mrzb

ıb.14)

3 . kişi teklik -sA
a. dilek-istek bilcllıir
>
�amu mul:ıammed ümmetine olpsa bizni du'actan unutmasa inşaallah
(Feraiz.60a.18);
b. gereklilik bildirir (' -sA gerek yapısında olanlarda)
>
müslümanum diyen kişi şarµ nedür bilse gerek / tarırınurı buyruğın tutup beş
va� namaz Jplsa gerek (Yun.Em.80,l)
3. KİŞİLER İÇİN ÖZEL EKLERLE YAPILANLAR

A. -Gll32
2. kişi teklik
a. dilek-istek bilcllıir
>
aytdum iy pertev-i J:ıa� dutgıl elüm I bod ne el var ne aya\5. dutgıl yolum
(Aş .Paş .Grb.175,11); bizi dinlendürgil ve 15-ayğumuzı gidergil (KısEnb. 107);
barıa dübeyle zal:ımeti içün deva buyurgıl (fıb.Neb. 57b.2-3)
b. dua yoluyla istek bilcllıir
>

15-açan abdest içün eline barda\5. alsa ol datµ l:ıfil dilile eydür ilfilli bu �ulu T)a
uçma� barda�arın rı1zi 15-ıl dir ve 15-açan abdest alsa ol su dabı du'a 15-ııur ı:ıaı
dilile eydür bu �uluT) ı 15-ıldugı günıihlardan an.tğıl pak eyle dir ve �açan
namaza tursa ol mescid dabı ı:ıaı dilile du'a 15-ılur eydür ilfilll bu �lunurı sinini
nürlandurğıl (MC.69a.4-9)

c. tavsiye bildirir
>

imdi gel 'a\5.luT)ı der gendüzürı e I fikr idüben balf.iıl gözürı e (Aş . Faş .
Grb.17 ,6); anı algıl dabı tal� yirine bağlağıl andan SOT\ ra bir J:ıo\5.15-aya �oyğıl
ağzını berkitgil (fıb.Neb.49b .15-17)

d. tavsiye yolu ile gereklilik bildirir
> eger nam ister iseT) 3.biretde I yidürgil l;ı� yolma dünyada nan (Çrh. 15); ve
dabı kibr ü kin eylemegil kim bal� senden yigrerunesünler (MC.28b.7)
e. emir bildirir
>
beg eyitdi eyitgil (MC .33a. 12); varğıl otlağı/ didi devecük durdı gitdi
(f .S .)(Yüz.Ha.264)

32 Bu şeklin emir eki değil, "pekiştirme modemi" olduğunu O.F. Sertkaya açaldamışıır ( 1. Uluslar Arası
Türk Dili Kongresi, Türk Dil Kurumu, Ankara Eylül 1988 , tebliğ).
lll

B . (eksiz)

2 . �i teklik
a. dilek-istek bildirir
kerem göster ki sultan-ı keremsin / ]fadem ]fıl rence kim kademsin

,._

(Hus .Şir.2935); tersa didi ilkin sen di gördügürı (Aş .Paş .Hik.30); iy kişi �o
beni gendü l)alüme (MC.87b.l);
b . dua yolu ile istek bildirir
>
bizümle cümle iman ehline hem / ra]Jmet eyle bu dilde ]falmasun gam
(EMŞer.332); aydana ve dirı leyene yazana I ral}met eyle ya ilfilll rabbena
(Aş .Paş .Grb.306,39); itam bu mü'ınin Is:ula uçma]f döşeklerinden rfizi Jpl dir
(MC .68b.12)
c. tavsiye bildrir
>

imdi gel 'ais:lur p der gendüzü rı e I fikr idüben bais:gıl gözürıe
(Aş .Paş .Grb .17 ,6)

d. tavsiye yolu ile gereklilik bildirir
>
sini aldar bu dünya bil)aber sen I sözüm işit ögüdüm dut top elden (Çrh.24)
e. emir bildirir
bir şfüi1). kişi bir cariye satun aldı meger ol cariye zfilıidlerdendi efendisi eyitdi
iy cariye bu gün yun arın (MC58a.3)

>

C.

-

(U)r\

,_, -

(U)T\Uz

Aslında - (U)rı eki 2. çokluk kişiyi göstermek için yeterlidir. Ayrıca

- (U)rı Uz şeklinde genişletilmesi, saygı ve incelik ifadesi kazandırmak için
olmalıdır. Bu yüzden, -(U) 7J Uz kullanılışında, emir fonksiyonu beklenemez.
2 . kişi çokluk
a. emir bildirir
>

varu17 avla 1J getürü17 ]furCiı ele / yonsa tef\ riden gele size belii (ŞH .
Yus . 1 1 ,3); iy firişteler ]fullarumurı b u ni'metlerine ve sa'Metlerine na�ar

eyJerı dabı dünyadaki l).filürıe baku rı (MC.96a.9-10); aydur mere bazirganlar
varurı iklim iklim ara17 (DKor.D.94,12)
b. dilek-istek bildirir
>
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l)alva geldi ortaya oturdılar I cuhfid eyder işidürı görı ül ne diler
(Aş.Paş.Hik. 1 8)

c. yalvarma yolu ile istek bildirir
>

biz l}araT)u sin içinde yalı T\ uz garlb miskin dermande ve 'aciz l}alıruşuz bizi

esirge l]Üz ve bizüm manarumuzdan gayr u i!}san ve şada� virmek elümüzden
gelmez ban bizi bayr du'ayıla a71u17uz dirler (MC.77b.9- 1 l )
d . tavsiye bildirir
>

birbiri'f\üzden aynlmary (Mrzb .8a.7); iy yarenler bu demürı kadrÜT\ bilüry /
günde yüz birı gez l).a� şükrin plu71 (Aş .Paş.Vsf.32) ; Js:açan aşurıuza sirıek
düşse orıat baturu71 andan ç�arup bıragul] (fıb.Neb . 103a.1 -2)

>

%:açan aşuT\ uza sif\ ek düşse aşa tamam baturury uz iki Js:anadın bile andan
çı�p yabana aıu17uz (Tıb.Neb.91a.6-8)

e. tavsiye yolu ile gereklilik bildirir
>

�071 savaşı siz bugün şeytftn başım dögü71 J süd bigi u bal bigi goş �U T]
bir bir ile (SV .3 ,10)

>

ta'f\ ndan utanu 17uz kim ölüm irıen yakındur (MC.98b.12) ;

f . serbestlik verildiğini bildirir
>

iy mü'minler yi1] üz kim ballı- ıoydugı va�tın siz aç olurdunuz (MC. 76ai)

D.
3 . kişi teklik

-

sUn / - sUnlAr

-sUn

a. dilek-istek bildirir
yine biti yazdı atasına biz bu işi bitürinçe atam sü dirsün bagdaza salsun

>

(Behc. 108); 'ışl$: god ilçi dürür gelür sarıa J dir arıa 'aşı� olan gelsün barıa
(Aş .Paş Fkr .12)

b . temenni bildirir
>

bıraJs:dılar yfisufı derin Js:uyu I keseliler urgarunı ölsün diyü (ŞH. Yus.7 ,12);
Qa.Js: �ildan beklesün da'im sizi (Vrk.Glş.9 ,27 ,508); yene :ts:atlanumadı eyitdi
gözürıüz kör olsun dostlarum beni götürüp uçdıgı-yiçün didi (Kelile.52r);
aydıvirgil kim terıri sarı a ral).ınet plsun (Kıs . Enb.107); ba'f\a bir ögüt vir

azacul} olsun (MC .98b .3)
c . tavsiye yolu ile gereklilik bildirir
> kelime gerek ki diri %:ala ölmeye caru J bu yola gelsün Ü görsün binümle ol
yüzi (SV.10,1 l ) ; dilerse ki dükeli l).al�dan güçlü ve Iı:uvvetlü ola Q.a}S: te'alaya
tevekkül plsun didi (MC .98a.1 l)
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3. kişi çokluk

-s UnlAr

a. emir bildirir
>

))� te'ata eyitdi bu dört ayı oruc dutsunlar (MC54a.1 3) ; ol gögürı firişteleri
barıa vaşiyyet itdiler kim ya mubanuned eyitgil ümmetürı e kim hacamet idici

olsunlar (Tıb.Neb .80a.19)
b. dilek-istek bildirir
>

ta ki meydan ötesinde uzadu / bürke }fazsunlar goş anı düzedü (Vrk .
Glş . 1 1 , 1 5-60 1 ) ; şeyg eyitdi iy ş ah buyur bir legençe getürüp suyıla
toldursunlar (K.Vz.9a.4)

c. tavsiye yolu ile gereklilik bildirir
>
ya musa ögütle pıııarum bir iş işlesünler kim ben anları uçmaga givürem
(Metin15 ,3); bizüm ardumuz basmaga gelürler leşkerlerin onı biz gelince
pusıdan ç1*sunJar (KVz.29b.14)
d . mü saade icazet bildirir
-

>

üçer gün tahta geçüp padişahlık eylesün/erl)üküm l)ükümat ellerinde olsun ne
dilerse eyJesün/er (K.Vz.21a.5)

İSTEK KİPİNİN
HİKAYESİ
a.

-(y)A (i-)d+kişi

1 . kişi teklik
>

-(y)A (y-i-)dUm.

ilam üzerüme J.cocam l)als:Js:ı olmasadı gündüz daQı sarıa ibadet ideydüm gice
'

vü gündüz senürı Js:ullugurıda olaydum (MC.lOb.12)
1 . kişi çokluk

>

2 . kişi çokluk
>

-(y)A (y-i-)dUK

J.cfüu bela dinmedin J.cadimde bileyidük (YunEm.24,4)

-(y)A (y-i-)dU11Uz

nolayıdı benüm ivüme bir lama balçayıdu11uz (DKor.D .9 , 1 )

-(y)A (y-i-)dl
3 . kişi teklik
>
peyg amber gibi kişi bizüm dabı atamuz olaydı (MC.88a.8)
3. kişi çokluk
-(y)AlAr (i-)dl
bidüreydüm galayıJ.ca söz ile / görelerdi yaratganı göz ile (SV .İbt.79)

>
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YAPIM EKLERİ

İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER

+acuk

: Tek örnekte görülür. Sıfatta dereceyi düşürür.
azacıı.;:- (MC.98b .3)

+aç

: Renk adlarından o sıfata yakınlık bildiren isimler yapar.
bozaç (DKor.D. 1 1 ,3)
+AK
: Organ isimlerinde görülür.
bögrek (Tıb.Neb.15b5)
yarı� (HD.Şiir.9)
+An
: Kategori eki olarak 'çokluk' yapar. Kalıpaşmış örneklerde görülür.
eren (MC.58a.l2)
kızan (DKor.D .256 ,10)
oğlan (Çrh.49)
: İstikamet bildiren kelimeler türetir.
+Anı
a17aru (Mrı:b.47a.8)
ilerü (Tlb .Neb .8b.7)
+ez
: İşlek değildir.
ge17ez (MF.1409)
gögez (D.Kor.D.5 ,3)
: Aslında eşitlik ekidir. Yapım için de kullaıulabilmektedir.
+CA
a. Sıfatlara eklenir, sıfatın vasfında 'yakınlık' bildirir.
�ça (EMŞer.87)
eskice (KV .99a.16)
ı:araca (Tıb.Neb .85b .4)
yaşılca (Mif.Nur .l 85b .5)
Ye1Jice (MC.87b.5)
b. " kadar" anlamı taşıyan zarflar yapar.
bo17cıı.;:-ca (MF.1 176)
deri ryce (Mif.Nur.44b.9)
dünyaca (MC.47b.9)
c. Dil isimleri yapabilir.
'arabca (MF.496)
türkce (Mif.Nur.l 14b.12)
+CAK : a. Sıfat fonksiyonunda kelimeler türetir.
aruc� (MC.19b.6)
gökçek (Mrzb. l la.3)
ısı°* (Tıb.Neb.45a.4)
b. 2.arf türünden kelimeler yapar.
tiz.cek (EMŞer.321)
yahnca{c" (MC.58a.l l)
yeynicek (Tıb.Neb .85b.14)
+CI
: En işlek eklerdendir.
a. Genellikle bir meslekle uğraşanları bildiren isimler yapar.
demürci (Mrzb.13a.9)
elçi (MC.96b.2)
_{(apuc1 ( DKor.D.77 ,5)
kürkçi (MF.734)
_{(ull�çı (Tıb.Neb.97b.7)
okç1 (Mev.2,IV,l)
b. Bazan, bir işi adet haline getiren kimseyi bildirir.
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du 'ficı (MC.2a.13)
*ovucu (MC.66b .l)
+Cll
+cUGAz

içgüci (Mrzb.53a.4)
yalancı (Mec.Nez.292,1 1 )

: Hayvan adları türetmiştir

mvşancıl (Mrzb.39b- 14)

balılfç;_ı (Mrzb.63a-2)

'Küçültmelik' ekidir. Bergamalı Kadri, ism-i tasgir başlığı

altında

+CUGAz ve +CUK eklerini verir. 'k' ile biten kelimelere eklenince
kelimenin sonundaki o 'k'lerin düşeceğini de bildiren Bergamalı Kadri,
aslında bu iki ekin aynı ek oldugunu söyler. +CUK eki çok hecelilerde
tasgir yapmakta , +CUGAz ise tek hecelilere eklenme�edir. Bergamalı
Kadrinin verdiği kural , eklerin EAT. metinlerinde tespit edebildiğimiz
örneklerinde de geçerlidir.

evcügez (Mrzb 22a . l 1 )
Jplcuğaz (Tıb.Neb.85b.8)
*urtcuğaz (MifNur.3 1a.6)
+cUK

gözcügez (DKor.D .99,7)
.Pzcuğaz (DKor.D .275 ,1)
foncugaz (MC.87b.13)

: Yukarıda izah edilen 'küçültmelik' ekidir.
a. Küçülltme yapar.

delücek (MC.1 Oa.12)
lpınncu* (MC.87b.l l )
oğlanc'* (Tıb .Neb .69b .16)

depecük (DKor D .3 ,6)
*uyuculf (Mrzb .3 la.5)
uvaculf (MC.15a.12)

b. Alet ismi türetir.

dizçük (DKor.D.261 ,2)
+dA

.{mruçu* (DKor.D.41 ,8)

: Aslında bulunma hali ekidir. Yapım için de kullanılır. Zaman
isimlere gelerek zaman zarfı yapar.

gicede (MF.403 1 )
yılda (MC.57a.6)
+D Asi

: Zaman bildiren isimlerin üstüne gelerek zarf yapmıştır.

irtesi (MC.13a.7)
+dAş

yanndası (MC.22a.2)

: Ortaklık ve beraberlik bildiren isimler yapar.

dJndeş (Kur.Ter.213a.1 l)
Jµınndaş (EMŞer .121)
sözdeş (MV .2,VIl,6)
+di

günde (MC.3a.10)

gÖ1]üldeş (İIŞ .1207)
*oldaş (lşk.657)
yoldaş (98b.8)

: Kalıplaşmış tek örnekte zaman zarfı yapmıştır.

imdi (Çrh.43)
+dıç
+din

: Bir örnekte rastlanmıştır.

sağdıç

(DKor.D .27 1 ,7)

: a jsirn yapar.

aydın (MF.4021 )
b . Aslında ayrılma hali şeklidir. Belirli kelimeleri zarflaştınr.

örıdin (Mif.Nur.60b.9)
+duruk: alet ismi yapar.

burundum* (MC .23b.4)
+dü
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: Yansıma (onomatope) kelimelerden yeni isimler yapar.

bildiren

iTJildü (MC.103b.7)
+düz

: z.aman zarfı yapan tek örnekte görülür.

gündüz (Çrh.lOa.1)
+egü
+ıl
+In

+gü
+kek
+KI2

+lA

: Tek örnekte geçer. Belirsizlik zamiri yapar
biregü (Feraiz575)
: Renk adlarına eklenir.
Jpzıl (KŞ.152)
yaşıl (EMŞer.253)
: İsimlerden zarf yapar, ünlü uyumuna girer.
uzun (MC .60a. 1 3)
öyün (MC.87b .2)
yapn (Mec.Nez.62,3)
: Bir kelimede görülmüştür.
gözgü (HD.Şiir.70)
: Kalıplaşmiş olarak tek kelimede bulunur.
eıKek (Feraiz539)
: +ki ilgi ekidir. Ünlü uyumuna giren örnekleri azdır.
Ötürnlüleşrniş birkaç örnek de bulunur.
evvelki (Mif.Nur.29a.3)
ar]fandagı (MC.37b.6)
ilerüld (MC.7 1 b .3)
]fan]fı (Feraiz.409)

soryragı (Mif.Nur.29a.7)
yanngı (EMŞer.357)
1 . Zaman zarftanna eklenerek anlamı pekiştirir.
öyle (MC.13a .9)
dünle (Mrzb.23a.9)
yiryile (Tıb.Neb .65a.19)
tarı la (Tıb .Neb .39b.9)
2. İsimlere eklenerek, 'yer isimleri' yapar ( < +lAg).
sinle (MC.19a . 1 2)
lpşla (Mec.Nez .385 ,3)

+lak

+lAyln

+lIK

yayla (Mec.Nez .385})
ETk. + IAG ek.inin Doğu Türk lehçelerinde aldığı şekildir. Bazı
örnekler ödünçleme yolu ile Anadolu'dak.i Türkçeye de girmiştir. Bu ek.in
EAT.'dek.i kurallı şekli +IA'dır.
lpşlalf (Mec.Nez.384,4)
otlalf (MF.3954)
: Zarf yapar.
ancılaym (Mrzb.23b. l )
ikileyin (Mif.Nur.85b. 10)
ogurlayın (MC.43a. l 3)
: Ünlü uyumuna girmekle birlikte, yuvarlak ünlülü tabanlara düz ünlü ile
geldiği örnekler de bulunur.
a. İsimler ve sıfatlardan, soyut isimler yapar
baylı}f (Tıb .Neb .16a.18)
açlı]f (Mrzb .32b.5)
çıganlı]f (MC.41a.7)
beglik (MC.70b .9)
peşfrnanlı}f (MC.22b .2)
}fullulf (Çrh.5)

şag1* (EMŞer2)
fanu}flu]f (MC58b.1 l )
yo]fsullu]f (MC.96b.8)

sayrulı]f (Çrh.64)
barlı]f (Feraiz.69)

b. İsimlerden zaman bildiren sıfatlar yapar.
1 17

yıllı]f (EMŞer .23)
c. Belirli bir devreyi gösteren isimler yapar.
.{cocalı.{c (MC.S lb.7)
lo!Jusalı� (Tıb.Neb.69b.15)
yigitlik (MF.245 1)
d. Meslek ve meslek haline getirilmiş uğraşları gösteren isimler yapar.
oğnılı.{c (MC .34b.6)
münkirlik (MF.4493)
tabi:blık (Tıb.Neb.9b.10)
e. Bir maddenin ne için uygun olduğunu gösteren sıfatlar yapar.
kefenlik (MC.20b.8)
f. Alet ismi türetebilir.
fUzlu.fs (Tıb.Neb23a.1 8)
g. Bitki adları yapar
şovu�lu.fs (T .S)(Yadigar.95 ;2.)
: İsimlerden sıfat yapan en işlek ektir. İnlüsü kurallı olarak yuvarlaktır

Jpışlu.fs (Tıb .Neb . l 4a.1 4)

+IU

(< +Ug)
adlu (MC.99b.10)
ay�u (MC .l Sa.10)
boylu (Tıb .Neb .98a.2)
de71Jü (MC .36b.8)
eksüklü (MC.45b.8)
gizlü (HD.Şiir.73)
güçlü (MC.98a.1 l)
]sanatlu (MC.15b.10)
s�allu (Çrh.49)
tatlu (Tıb .Neb .33b.l 1)

ağnlu (Mif.Nur.1 45a.6)
bağlu (Mrzb.58a.3)
cfinlu (MC.15a.8)
dürlü (EMŞer.342)
evlü (MF.4448)
görklü (Mrzb.53a.3)
günaJılu (EMŞer.177)
odlu (MC.48b .2)
sevgülü (MC.102b.8)
uslu (Çrh.50)

yaşlu (Mrzb.24a. 12)
yazu!Pu (Mc.15a.4)
yüreklü (DKor.D .241 ,5)
yüzlü (HD.Şiir.70)
+mlş
: Altı ve yedi sayı isimleri üzerinde kalıplaşmış olarak görülür. Çok
eskiden 'on' anlamını taşıyordu.
yitmiş (Mec.Nez.206,4)
altmış (MC.92a. 1 3)
+(I)ncF : Ekin ilk ünlüsü uyuma tabidir. İkinci ünlüsü, sadece damak uyumuna
girer.
a. Sayı isimlerinden sıralama sayı sıfatları türetir.
dördünci (Mif.Nur.6b.4)
altıncı (Tıb.Neb.4b.5)
sekizinci (EMŞer.70)
ikinci (MC .72a. 1 3)
yidinci (Mrzb.40b.5)
b. Sayı isimlerine eklenir zarf yapar.
beşinci (MC.39b .S)
dördünci (MC.67b.4)
c. Sıralama sayı sıfatları için soru sıfatı yapar.
]saçmcı (Tıb.Neb.4a. 1)
+ndü
: 'İki' sayı isminin üzerine gelerek, vakit bildiren yeni bir isim yapmıştır.
ikindü (MC . 1 3a.6)
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+rA

+rAk

+sF

+sul
+sUz

+vaş

: Zarf yapar.
a.Yön gösteren zartlar yapar.
içre (EMŞer .232)
b. Zaman zarfı türetebilir.

ı.aşra (Işk.1920)

sorıra (Kur.Ter.72a.8)
: 'Karşılaşnmıa (comparative)' için kullanılan bu ek işlek olarak sıfat ve
zarflar türetir.
a. Sıfatlar
'acabralf (MC.47a.2)
aşnuralf (Feraiz.52 1)
eksükrek (MC.84b.2)
.{catmıf (fıb.Neb.42b.7)
tatl� (fıb.Neb.30a.6)
sevgülürek (MC.81b.4)
b. Zarllar
tfzrek (MC .103b.l 1 )
y� (MC.70a.2)
yigrek (lşk.6212)
: a. Türkçede +ÇA ek.inin bazı sıfatlara eklendiğinde zarf olarak ortaya
çıkan fonksiyona yakın bir kullanılışı vardır ( < +slg)
�ı (MC.96b.4)
ayrubsı (Mec.Nez221 ,7)
: Tek örnekte görülür. Sıfat yapmışnr.
yo.{csul (Çrh.49)
: Ünlüsü devamlı yuvarlaknr.
a. Yokluk bildiren sıfatlar yapar .
.{cardaşsuz (DKor.D.25 8 ,13)
rağbetsüz (MC.84b.2)
uy.{cusuz (Mif.Nur.34a.l)
yağmursuz (Mrzb .42b. 1 4)
b.+sUz eki ile türetilen isimler, cümlede zarf görevini üstlenebilir.
günaJısuz (Mrzb.27a.3)
imfinsuz (MC.24b.4)
tevbesüz (MC.48a . l 1 )
c. Eklendiği ismin yokluğunu bildiren yeni isimler yapar.
cansuz (MC.15a.8)
gözsüz (Mec.Nez.256,5)
ögsüz (Kur.Ter.285b.2)
: Aslında 'baş' kelimesi olduğu, kelimenin başındaki b sesi'nin
sızıcılaşarak v'ye dönüştüğü düşünülmektedir. Yani , bu şekil , gerçekte
bir ek olmayıp, 'ekleşmiş' müstakil bir 'kelime'dir .
.{caravaş (lşk.3846)

İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER
+A-

: Hem geçişli hem de geçişsiz fiil yapabilir.
a. geçişsizler

beT/Ze- (HD .Şiir53)

faııa- (DKor.D . 1 1 8 , 10)

oyna- (lşk.7877)

uza- (Çrh.10)
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yaşa- (KŞ.505)

+(A)l-

+(A)r-

+dA-

+eT+ı-

+Ik-

+irge+lA-
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b. geçişliler
dile- (MV .2,VI,2,3)
boşa-n- (M.C33b.5)
: Geçişsiz fiiller yapar.
a. Sıfatlardan geçişsiz fiil türetir.
diril- (Mrzb.lOa.13)
çogal- (MF.2422)
�ocal- (lşk.8496)
incel- (HD .Şiir .30)
yücel- (Mrzb.34b.2)
yu�al- (M.C.80a.10)
b. İsimlerden geçişsiz fiiller yaptığı örnekler de vardır.
buryal- (DKor.D .88 ,7)
yönel- (DKor.D .30,12)
: Hem geçişli, hem de geçişsiz fiiller türetir.
a. geçişsizler
a.a. renk isimlerinden türeyenler
ağar- (HD .Şiir .7 4)
bozar- (M.C.70b.5)
göger- (DKor.D .258 ,6)
a.b. diğer isimlerden türeyenler
�yw-- (lşk.606 1 )
belir- (M.C.72a.3)
yaşar- (M.C.47b.4)
b. geçişliler
ever- (T.S.)(Enb .45 8)
şuvar- (Tıb.Neb.42b . 1 9)
: Seyrek kullanılmıştır.
a. yansıma kelimelerden geçişsiz fiiller yapmıştır.
güvülde- (KŞ.892)
b. diğer isimlerden geçişli fiiller yapar.
iste- (EMŞer.22)
alda- (Çrh.24)
izde- (lşk.575 1)
: Tek kelimede görülür. Geçişli fiil yapar.
gözet- (EMŞer.323)
: Geçişsiz fiiller türettiği görülmektedir.
bayı- (DKor.D.2,1 1)
ışı- (M.C .8a.10)(< *yaş+u-)
*ala- (Işk.3447)
: Geçişsiz fiil yapmıştır.
açık- (EMŞer.127)
birik- (lşk.4556)
gözük- (Mec.Nez.76,6)
: Bir kelimede geçişli fıill yapar.
esirge- (Çrh.48)
: İsimlerden hem geçişli hem geçişsiz fiilller yapabilen en işlek ektir.
a. geçişsizler
am�a- (Tıb .Neb .lOOb. 1 8)
başla- (M.C.56b.5)
gicele- (MF.4639)
işle- (EMŞer.7)
t.aryla- (Tıb.Neb.12b.16)
b. geçişliler

adımla- (EMŞer.88)

ağırla- (M.C . 1 2a.5)

a vla- (Mrzb .2b.4)

azarla- (Mec.Nez.27 1 ,1 )

bağla - (EMŞer.323)

barıla- (lşk.3213)

gizle- (MF.33 1 8)

gözle-

günüle- (Mrzb .26a.10)

'izzetle- (M.C.80b . 1 3)

]farşula- (EMŞer.304)

şuçla- (EMŞer.353)

(HD .Şiir.72)

ulula- (M .C.63a.3)
+lAn-

: + IA- ekinin -n- çausı ile genişletilmiş şeklidir. Bu ekle yapılan fiillerin
+1A-1ı şekilleri kullanılmaz.
Geçişsiz fiiller yapar.

ğuşşalan- (M.C .85a . 1 3 )

]fuvvetlen- (Tıb .Neb .50b .17)

nürlan- (M.C .69a . 1 0)

öglen - (M.C.88a.4)

yapraJµan- (M .C .57b . 13)
+ra-

: Tek örnekte rastlanmaktadır.

çırı ra- (Mrzb .38b .4)
+sA-

: 'bir şeye ihtiyacı olmak, istemek' anlamı taşıyan geçişsiz fiiller yapar.
sense - (Mec.Nez.258 ,5)

+ü-

susa- (M.C .70a.7)

: Bu ekin varlığı, mukayese yolu ile çıkarılabilir.
ögüt (M.C.99a.2) (<Ög+ü-t)

FİİLDEN İSİM YA PAN EKLER
A. FİİLİMSİLER
EAT.'deki fiilimsiler (mastar , sıfat-fiil ve zarf-fiiller), Saadet Çağatay
tarafından incelemiştir33

Saadet Çağatay, bu

dizi makalelerinde, sırasıyla

mastarları , sıfat-fiilleri ve zarf-fiilleri oldukça ayrıntılı olarak vermiştir. Özellikle
eski Uygurca ile mukayeselerin bulunduğu o dizi makalelerin ilk ikisi EAT .'nin
mastar ve sıfat-fiilleri bahislerini ayrıntıları ile vermiştir. Yine ayrıntıları ile işlenen
zarf-fiiller konusuna ise il§.ve edilebilecek bazı ek ve birleşik yapılar
bulunmaktadır.
Mastarlar, sıfat-fiiller ve zarf-fiillerden oluşan bu bölümün örnekleri ,
cümle dizilişi içinde değer bulduklarından dolayı, kendisini ilgilendiren diğer
kelimelerle birlikte verildi.

33 Saadet Çağatay, "Eski Osmanlıcada Fiil Müştakları, l.Mastarlar', DTCF Dergisi , VI,
1/2, 1 9 4 7 , s.353·
368; il. Participler, DTCF Dergisi, VI , 4 1 94 7 , s.525-552; ili. Gerundiumlar, DTCF Dergisi, VI, 5, 1947,
s.27-47.
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a. Mastarlar

Mastarlar fıilleriri isim şekilleridir. Bu yüzden herhangi bir ismin gireceği
bütün hallere girer ve isimlerin aldığı bütün ekleri alırlar.
- mAK : En işlek mastar eki budur. Hal ekleri ile birlikte kullanılışında yüklendiği
görevler, 'İsim Hal Ekleri' bölümünün ilgili yerlerinde verilmiştir.
>

ne oğurdur ne oğurdur çelep ağzında lpgmna{c / �ulagu 1J aç kulaguT] aç bola
kim anda dola sen (Mev .2,J:,3); ki göç bundan şehr-i medine / ki ol yigdür
dürişmek anda dine (EMŞer.10); bize hod ne l)isab anlara nisbet / ecelden
�aga yok durur imkan (Çrh.69); kaygulardan �urtulma.{c du'ası budur
(Feraiz.2); bir ehlin a.zdunnak benüm işümdür (Mrzb.23b.l4); çolç. ola ölmek
hem öldürmek dahı (KŞ. ı ı 97); dünyada anlan alma{c satma.{c ticaret itmek

�T\ ıilcrinden ve namaz lç.ılmalç.dan ve ıekat virmekden yıglınmazlardı
(M.C.4a.l 1)
-mAKlIK -mAK mastan ile aynı fonksiyonda kullanılır. İkinci derecede işlek
olan mastar ekidir.
>

ferili: idilerin bilmekligi (Feraiz.18); sen gümanlandurı sözühde key 'a�'im I

bal)a 'iirdur sende olma.iP* muIµm (Aş .Paş Fkr.98); getürdi şandulç. eydür gir
burıa sen I üşenme uğrama{clığa burı a sen (lşk. 4827); hak te'alii oruc
dutmaklıgı günahlara keffüret eyledi (MC.72b . 12); uykudan sorı ra su
içmekligi kes / ol ki şayeste degül terk eyle pes (KŞ .929); biri dahı
eylemeklikdür zina (MF.4436)

-mA

EAT.'de çok az kullanılmıştır. Bunun yerine -mAK
kullanılmaktadır.
>
ditreme dutdı ve ol rencile helak oldı (Tıb .Neb .62b.l)

daha çok

-(y)I2ş : İşlek değildir. +(y)lşllK şeklinde genişletilmiş hali de vardır.
>

gidişde a rımaz imiş evini adem I dönişde üşer imiş başına gam (EMŞer .308);
ve eyü gün doğışından bellüdür (Mrzb .36aç10); küfr işlerken tarından
yaddur bilişligi yolç.dur (MC.37a.8)

-dUK : Bu şekil aslında işlek bir sıfat-fiil ekidir. Ancak, EAT.'de, nadiren -ınAK
mastar ekinin fonksiyonunda kullanılmıştır.
>

oruc dutan mü'min lç.ulurı uyuduğı 'ibadet yirine geçer (M.C.76a.3); Jç.adr
sfiresi indügine sebeb nedür (M.C.82a . l ) ; şalç.'ilç.a başurı bir yanı ağruduğma
dirler (Tıb.Neb.45a . l )
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b . Sıfat-Fiiller (İsim-Fiil-Partisip)
Fiillerin, zamana bağlı isim ve sıfat şekilleridirler. İsimler gibi , çokluk,
iyelik ve hal eklerini alırlar.

Duyulan-Parkına Varılan Geçmiş ZamaD Sıfat-Fiili
-mFş
�

:

Çok işlek bir sıfat-fiil ekidir.

ya resfilallah teT\ ri geçmiş ve gelesi yazuguT\ yarlıgadı mı (Kıs.Enb. 1 0 1 ) ;

'filPl v e dana v e i ş görmiş kişileri !)azZır kıldı (Mrzb.44b.7); cemalüT\ gülşeni
cana açılmış lfüeye be T\ Zer / hezaran ta'nalar wmIŞ diŞÜT) Jü'lü'-yi lfüaya
(Mec.Nez.30,3); cümle uy11mş nebat uyanur/ renk renk olup çiçekler boyanur
(KŞ .41 9) ; dükeli yaradılmışlara bu benüm ral)metümden naşlb vardur
(MC .42a.5); Üzerlerine erimiş balpr dökeler (MC .48a.9); tumlmış şuya el
degicek bulanur (Tıb.Neb.45b. 1 1 ); yanmış arpa etmegi (DKor.D .144,5)

-mAdUK: Yalnızca olumsuz taban üzerinde -DUK sıfat-fiil ekini , -mlş anlamında
bulmaktayız.
�
günamndan tevbe ip.Isa ol günahı işlemedük gibi olur (M.C. l ü l b . l ) ; �almadı
ıikr olmadulf �aldı mı ya I gör nice söylendi vechü't-tesrniye (KŞ .4159)
Görülen Geçmiş Zaman Sıfat-Fiili
-dUK
>-

:

Çok işlek bir ektir. Kendisinden sonra bir iyelik eki ile birlikte kullanılır.

buluşmışla.r lrncuşmışlar
yaturlar /bularuT\ ya tdugı yir ]!:amu nfirlar
.
(EMŞer.56); bizi ]f:or]f:duğumuzdan �rtar i f:ıa]!: / bize ayru� bititme anda
hicran (Çrh.4 1 ) ; her birümüz gördügi düşi disün / �angı düş a'Ia olursa ol
yisün (Aş .Paş .Hik.22) ; ma'IO.m ola kim bulduğı le��etile bulmaduiı
berabenniş (Mrzb .42a.14); ya ibrahlm gördügür) düş ta'birin girçek eyledürı
(M.C . 1 6b .8); bu ay içindeki ]f:ılduguryuz namazlar (M.C.75a.4); ol nebller

geldügin duymaz mısın (lVIF.1 891)
Gelecek Zaman Sıfat-Fiilleri
-(y)AcAK: Gelecek zamanın işlek sıfat-fiil eki budur.
�
geleçek nesne gelür çare yo�dur / gerek sen yaş yirine ağla �an (Çrh.58);
görecek yir durur ol dahı iy yar / vell f:ıayli ıra!çdur ol yire şar (EMŞer.289);
eger ]f:or.{<"acııf nesne itdÜT\ ise (Mrzb .58b.2); duraca.{<" yir degül durma bu ara
(lşk.3958); bu yılphça.{<" ivde un yok (DKor.D.9,7); eger bagçede dikecek
otısa dikerler idi (Tıb.Neb .7 1 a. l -2) ; bizüm 'ibadet Jplacalf yirümüzdür
(M.C.55a.4) ; şa'ban ayı geyecek tona berı zer ramazan ayı .{<"ılaca.{ç namaza
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berızer (M.C.95a.12); adem oglanlannu rı görılini sarıa turac� yir eyledüm
(M.C.95a. 1 2); ya'rıl fabr idinecek eyü hulkdur ( l OOb . 1 2) ; kim bize anda
içecek su ola (MF.1 848)

-(y) Asl : İkinci derecede işlek sıfat-fiil ekidir.
:l>
ya resı1lallah terı ri geçmiş ve gelesi yazuğurı yarlıgadı mı (Kıs.Enb . 1 0 1 ) ; bu
bir agaçdur ki göresi gözi var ne işidesi Is:ulagı var (Mrzb .34b.13); var mi
kimse başumı bağlayası I ölür isem üstüme ağlayası (f .S.)(Ga.396); bu harab
olası ere varaldan berü daht Is:arnum toymadı (DKor.D.8 , 1 ) ; 'als:lum ussum
gitdi benden göresüm geldi seni I oda yandı yüregüm Is:aynadı Is:anum
sensedüm (Mec.Nez. 368 ,4); ve bir öyün etmegüm var yiyesi ve ne yirüm
var turası ve ne tonum var giyesi (MC .87b.2/3); olmayası işleri �oyup gider
(MF.3732)

-dAçl : Efk.'de işlek olmasına rağmen sonraki dönemlerde körelmiştir. EAT.'de
bir kaç örnekte görülmektedir.
:l>
cümle geldeç yıl ola dir aşikar (KŞ.638) / ya'ni geldeç yıl ola nekim ola
(KŞ .2 1 55)

Geniş Zaman Sıfat-Fiili
: İşlek bir ektir.
ebü bekr u 'ömer ıs:anı 'ali hem I ya ıs:anı cem' iden Is:ur'anı 'oşman (Çrh.75);
hele sen dünyede imdi yürürsin I ölüp gidenleri her dem görürsin
{EMŞer.47); Is:anı ol ben zeyrekem diyen kişi (Aş .Paş .Hik.l); şoi .{allan itler
mi sizi yilüp Is:ovarlar (Mrzb.37b . 1 8); dün namazın Jplanlar turalar (MC.4a.9);
yir yüzinde biten otlar (MC . 1 5 b . l ); yimiş virmeyen ağacı (MC.57b . 1 0);

-(y)An
:l>

günah yazan firişteye (MC .1O1 b . 1 ) ; beşaret verene anu TJ visalin can verem
müjde / n'ola biTJ can ficli etse dileyen kişi cananı (Mec.Nez.9 ,32); gökde uçan
ls:uş yir altında hevam (KŞ .42)

-(U)r
:l>

:

İşlek bir ektir.

ol ols:urı zahmına kimsene durmaz / görür ölmez virür canını Is:urban (Çrh .22);
bilür kişi dahı bilmez kişi gözine eyle J:ıa�r görinür (Mrzb .57b . 1 4) ; mfilik
eyde ilahi sen bilürsin bilür padişahsın (MC.2l a .4); egcr sen ol uçmals: ehli
'amelin işler şehre varsarı (MC .44b.3); bu yörede seni bilür kimse var mıdur
(Tıb .Neb .69a.l 8); kim gezersin boş yürür J:ıayvan gibi (MF.4005)

-mAz : Olumsuz geniş zaman sıfat-fiilidir.
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bilür kişi dabı bilmez kişi gözine eyle Q.aJpr görinür (Mrzb.57b . 1 4); ilam saııa
sıgınuram Is:orlpısuz görıülden ve Is:abfil olmaz du'adan ve toymaz nefisden
(Tıb.Neb .96b.4-5); yaramaz gelecilerden saklaya (M.C.75a.8); kimse gösterse

yaramaz iş sarıa (MF.1579)
c. Zarf-Fiiller (Gerundiumlar)
Fiilleri başka fiillerle bağlamak üzere zarflaştıran eklerdir. Aslen zarf-fiil
eki olan şekiller bulunduğu gibi, başka eklerin bir araya gelmesi ile zarf-fiil
fonksiyonunu üstlenen yapılar da vardır (-dUk+dA gibi) . Ayrıca, cümlenin
içindeki başka unsurlarla bir araya gelerek zarf-fiil görevinde kullanılmış olan
zaman veya kip ekleri de bulunmaktadır (öm. kaçan . . . .F-dI yapr· . ' . . . - dığında, ...
-ınca' anlamında kullanılmaktadır).
Bazı gramerlerimizde "Dilek-Şart Kipi" eki olarak verilen -sA eki, şart
bildirdiği durumlarda asla esas cümlenin yüklemi olamamaktadır34 . Sadece dilek
bildirdiği örneklerde yüklem olabildiğini görmekteyiz. Bu ek , şart gösterdiği
cümlelerde , tıpkı zarf-fiil eklerinde olduğu gibi eklendiği fiili başka fiillere
bağlamak üzere zarflaşurmaktadır. g
' el-ince gideriz' kullanılışı ile 'gel-irse gideüz'
veya 'gelse gideriz' gibi kullanılışlar arasında , cümle içindeki fonksiyonları
bakımından pek fazla fark yoktur.
-sA ekinin, gramerlerimizde " Dilek-İ stek Kipi" olarak değil de "Zarf
Fiiller" bahsinde verilmesi gerektiği üzerine yazdığımız makalede35 bunun
sebepleri anlatılmaya çalışılmıştır. Leyla Karahan da aynı konuda ve aynı sonuca
vardığı bir yazısı ile bu meseleye açıldık getirrrüştir36 .

I. ZAMAN ZARF-FİİLLERİ
l . Müstakil Eklerle Yapılanlar
A. Orjinalde zarf-fiil eki olanlar
: En işlek zarf-fiil eklerindendir. Bergamalı Kadri "vancak ki diıler
'vardukda ' manasın dilcrier; pes ma'lum oldı 'cak' zarfıyye manasın ifade eyler
imiş"37 demektedir.

-(y)I2cAK

-sA eki, sadece, başında 'keşke' kelimesi veya anlamı bulunan kullarulışlarda, dilek anlamı taşımak
kaydıyla yüklem yapılabilir. Zaten, bu tür kullarulışlarda da, şart değil, dilek anlamı vardır: Keşke o da

34

bu okula kayıt yaplusa.
3 5 Gürer Gülsevin, "Türkçede -sA Şart Gerundiumu (zarf-fiil) Üzerine", Türk Dili, Sayı 467, Ankara 1990,
s . 276-279.
36 Leyla Karahan, "-sa / - se Eki Hakkında", Türk Dili, Sayı 51 6 , Ankara 1994, s. 47 1 -47 4 .
37 Bergamalı Kadri, a.g.e., s. 89.
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a. Bir fiilin yapılmasının, zaıi-fiil eki almış fiilin bitiminden sonra olacağını ifade
eder. Yani, ikinci fiili şarta bağlar.
Bugün '- DiktAn sonra ' ile çevrilebilecekler:
anı dükedicek bunda gelevüz (Kelile,34v); ben ölicek bu toprağı balçıJ.c idesiz
(MC .5a.8); gice olıca]S l}aJ.c te'iilaya 'ibiidet ve ta'at iderdi (MC . l üa.8);
J;ıammamdan ç*ıca]S sovuJ.c suyıla ayalı: yumaJ.c baş ağrısın giderür didi
(Tıb.Neb.2 l a.12- 13)

>

Bugün '-(y)lncA' ile çevrilebilecekler:
>

susayıca]S gelürler alnurıdaki zülale (ŞH.4,4); 'ali bekke yatur şehrürı ucında /
ziyaret 15:ıl varıca� anı sen de (EMŞer.63); yidinci göğe irişecek andağı
firişteler eydeler
(MC .2 8a.3); turulmış şuya el degicek bulanur
(Tıb.Neb.45 b . l 1 )

b . B ir fiilin yapılmasının, zarf-fiil eki alınış fiilin yapılacağı ana rastladığı
zamanlarda kullanılır. Bugün -(V)rken ile çevrilebilir.
>
yiri gögi yaradıc� ol kadim / fabrı bir hoş J.cuş yaratmış ol ker!m (Aş .
Paş.Fkr.35); J.corJ.carlar ki dünyadan gidicek ne l)iilile gidiser bilmez
(MC.50b.7); cinru vü şeytan hem cürnle-i gul I göricek J.s.orJ.car 'ömerden dir
resı11 (KŞ .263)
c. Bir fiilin yapılmasının, zarf-fiil eki almış fiilin cereyan ettiği anda olduğunu
gösterir. Bugün '-DIGindA, +DA iken ' ekleriyle çevrilebilir.
>

amma anı göıjcek göfl lüm ürker (Mrzb. 1 2a.3); gözümden la'lile dürler
dizübcn naz.muüll dü zdü m / bczuban biç eder anı gülicel' la'l-1 tand5nuTj

(Mec.Nez.88,8); 'araşata vancaJ.c 15:ıyiimet ıssılanna nice J.catlanam (MC .52b.8)
d. '- (V)rsa+ki.şi' ekiyle aktarılabilecek şekilde zamanı şarta bağlar.
>

ve senürı ral;ımetürı b 'olıc� kimden ral;ımet umavuz sen bizi kapurıdan
süricek kimürı J.capusına varavuz (MC.41a.9)

: EAT.'de '-(y)IncAyA kadar' görevini üstlenmiştir. Olumsuz tabanlar
üzerinde kullanıldığı zaman '-mAdlktAn sonra' anlamını taşır.

-(y)I2ncA

>

ker iki mil arası iki J.candll / giceler şubl;ı alınca ol yanar bil (EMŞer.5); girü
varup ton geyince eglendüm (Mrzb .23a. 1 l); gerek arı a ölince tapavuz /
yaramazlıJ.c J.capusın yapavuz biz (lşk.8540); adem oğlanlarından ayrılmayan
canlan tenlerinden çı�mayınca (MC .33b.3); ya'ni peygambere şalavat

getürrneyince kişinürı du'ası J.cabı11 olmaz (MC.85a.3) yatacaJ.csın çün ki
çalınınca şfir (MF.4 1 68)
1 26

(y)l2c AGA z : Bu da -(y)IncA anlamı nda kullanılmış eklerdendir . -(y)IcAK
ekinin genişletilmiş şekli olmalıdır. Seyrek kullanılmıştır.
> 1$ıyamet �opıçagaz bil l;ıa!p�at ı gelebek bigi dağıla bu insan (Çrh .3 1 ) ; 'ayişe
çekdügi degirmen anda / vancagaz göresin anı sen de (EMŞer.276)
-

-(y)I2ncAK

:

Bu da nadiren kullanılmış bir şekldir. -(y)IncA eki ile günümüre

aktarılabilir.
>

ki dereden iner şehıürı ucına / görincek ka'beyi beT]zürı uçuna (EMŞer.68);

Seyrek kullanılmıştır. +dAn eki ile de genişletilmiş şekilleri vardır.
Bugüne - (y)All , -(y)AHdAN beri veya -DIKtAn sonra olarak aktarılabilir.
>
mal;ıabbet olalı dilde mu�arrer / görürem cevr ü mil;ınetler mükerrer
(Işk.3047); anı yiyeli 1$ır� er �vveti cima'da ziyade oldum (fıb.Neb.20b .5)

-(y)All

- m A d l n : Diğer zaman zarf-fiilleri esas fiile zaman bakımından sonralık
kazandırır. Bu ise, diğerlerinin tersine, esas fiile zamanda öncelik verir. Yani esas
fiilin yapıldığı zamanda, zarf-fiil ekinin geldiği fiilin yapılmamış olması gerektiği
şartını koyar. Eski şekli -mAtI, -mAtln'dır.
>

gel imdi gendüzürı e dir ögiirı i / ecel irişmedin sarı a nagehan (Çrh.52); iş başa

gelmedin ve gözükmedin işü n nitelügin anlamış olur (Kelile,40r); anunıla
savaşa başlamadın anun gön üllere �or�usı düşdi (Mrzb .23b .6); ol kişiden
in� almadın gidem (MC.24a.1 1); şuyı şovutmadın içerler (MC.74b . 1 1);
şogbetine toymadın canun
(KŞ .1588)

alur (MF.2700); va�i gelmedin yaga dir her matar

-sA :

Aslında, cümledeki başka unsurlar yardımı ile, asıl fiili, eklendiği fiille şart
anlamı ile bağlayan bir zarf-fiil ekidir. Kişi ekleri de alabilen bu ek, aşağıdaki
örneklerde '-(y)IncA ', '-DIG+kişi+dA ' gibi eklerle çevrilebilen fonksiyonda
kullanılmıştır. Bu örneklerde, asıl fiilin yapılması, '-sA+kişi' ekinin geldiği fiilin
yapıldığı zamandan sonra olmak ürere sınırlandırılmıştır.
> beni namaz va.Js:ti gelse namazdan yıgmayasın (MC.9b . 1 3); rama.Zan ayınun
son gicesi olsa yir gök ağlar. (MC.85a.13); ne cevab eyleyevüz �lsarı su'fü
(MF.120); evden taşra çı�sa dükeli l}al� anun �or�sından ta'accüb iderlerdi
(Tıb .Neb.58b.5-6)
B . Sıfat-fiillerden türetilenler

-dUkdA : Geçmiş zaman sıfat-fiil eki üzerine bulunma hali eki gelmiştir.
a. Olumlu tabanlara gelerek, esas fiil ile zarf-fiil ekli fiilin eş zamanda yapıldığını
bildirir.
1 27

>

yedinci Js:at göge irişdükde sidretü1-münteha agacın gördüm (Tıb .Neb . 76a.3);
terazı1cla 'ameller çeki/dük.de müzdi mi ağır gele (MC.50a.3); sen benümile
geleci itdükde senürıile bizüm aramuzda yitmiş birı l)..icap var (MC.70a.3);
etmege geldükde bod öekdi firals: (MF .2655)

b. Olumsuz tabanlara gelince, esas fiili, zarf-fiil ekli fiilin yapılmış olması şartına
bağlar.
>
nitekim su bulunmadulpia teyemmüm abdest yirine geçer (MC. 37b.2)

-d UK +iyelik +dA: Yukarıdaki şeklin, iyelik ekleriyle kullanılan halidir.
>

togdugu 71da di'derı i giryan ider (MF .4302) ; ikinci .topdugında yüzi bedr ay
gibi ola (MC.9a.6); münkir ve nekir su'fü itdüğiıide kim cevab vire mi
(MC.50a.l)

-dl2s A
>

: Bugün -(y)lncA eki ile tercüme edilebilir38 .
nekim 'filemde gördüm ü şınadum / ögüt virdise bilişüm ü yadum (lşk.8557);
beni ol l)füde gördise eyitdi tur namaz ipi (Tıb.Neb. 1 04a. l 6- 17); ikinci gice
olc1ısa fiôca "avradın aldı ol hücre Js:apusına delükden bal}dılar (MC.lOb .6);
gice oldısa Js:orJs:dı (MC . 1 6b . 1 )

-mAzdAn ört(din) : -mAdln ekinin foksiyonunda kullanılır.
>

dünyadan çılfmazdiın Ö1J ol kişiye bildüreler (MC.22a. I O) ; sen dabı

gelmezdin ÖT/din biz didük (MF.4542)
2 . Cümlenin İçindeki Diğer Unsurlarla Birlikte Fiillerin Zarflaştığı
Kullanılışlar.
Bu bölüme giren zarf-fiiller, çoğunlukla aslında bir zaman şekli bildiren
eklerin, kendisinden önce bulunan çün, çünki, kaçan, kaçan ki, ta, ta ki sözlerinden
biriyle kurulmuş olan yapılardır. Bu tür kullanışlar , özellikle zaman zarf-fiili
fonksiyonu taşır.

çan (ki)
çan (ki)
>

F.-d+kişi : -(y)IncA, -DiğindA anlamları verir.
çiliı aglaşup çıJs:uban yola girdük / bi-l)amdillah ki şama geldük (EMŞer.303) ;
çı1n ördek anı işitdi hatın bir gezden incindi (Mrzb. 14b.7); göTjül çiliı 'ış]s:a el
...

3 8 Ayıu yapı (-dl er-se) aynı anlamda Nehcü'l-Feradis'ıe de kullanılmıştır: hak re'i/a siııi zayi' Ja/magay
redi erse azık alıp hini tagınıııg garı içinde olturdı (7,1 3 - 1 4 ) bkz. (Çeviriyazı:Janos Eckman;
Yayınlayanlar: Semih Tezcan-Hamza Zülfikar) Nebcü'l-Feradis, TDK. Ankara , s.5
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urdı giderse baş 'acab nudur (Mec Nez.32-5); çün şabal}. oldı iki rek'at namaz
Jµklı (MC .16b.l); çunki şabaJ:ı oldı , \}oca �lı o�dı (MC.lOb.10)

çan (ki)
»

F.-(y)A+kişi

-(y)lncA, DlğlndA anlamlan verir.
-

ecel camı şarabın çun içesin / düşe sin ayru �amu dostlaru'f\dan (Çrh.53)

kaçan (kim)
kaçan (kim)
F.-d+kişi -(y)lncA, -DlğlndA anlamlan verir.
»
*açan girdüm l}.areme gördi gözüm I hezaran şükr Jµldı Q.aıs:ıs:a özüm
(EMŞer.73); *açan isliim geldi anı terk itdük (Tıb.Neb .8b .1 9) ; .{caçan şabaJ:ı
oldı , lçandll yulçaru çek.ildi (MC.lOb.4); �açan kim lpzı gördi döndi gitdi
•.•

(T .S .)(Dah.29)

kaçan (kim) ... F.-dlsA : -(y)lncA, -DlğlndA anlamlan verir.
> �an mekkeye geldise işitdi (Tıb.Neb .9b.4- 15); .{caçan agir va�tı
buyurdı (MC.50a.4); .{<:açan bu ayet geldise iblis sevindi (MC. 42a.7)
kaçan (kim) . . . F.-(y) A+kişi
>

oldısa

(y)IncA -DiğlndA anlamları verir.
birez gün dürişesiz arayasız I .{<:açan kim varasız ol araya siz (Işk. 39 1 8) ;
-

,

.{<:açan muşalladan dönesiz güniihlaru11uz yargılanmış ola (MC. 86a.1 1); lµıçan
ikisin bile cem' idesiz şifii olur (Tıb .Neb.32b.8)

kaçan (kim) . . F.-(y)IcAK : -(y)IncA, -DiğlndA anlamı verir.
> *açan Jµyamet güni ohca.{<: !}.� te'fila eyde (MC . 17a.13); .(caçan ol gelicek ben
.

üsküfüm başumdan getürem (T.S.)(TezLl.52,2)

kaçan (kim) ... F.- sA+ kişi : -(y)IncA, -Dlğ+kişi+dA anlamları verir.
>
� kulumı sevsem anu'fl işitmegi ben olurum (T.S .) (Tebareke .10,2);
.{<:açan dünyasın alsam melfil olur (MC.27a.1); .{<:açan günahın a71sa lçatı
lçor�dı (MC.35b.8)

ta (ki)

ta (ki) ... F.-(y)IncA(yA) -(y)IncAyA kadar anlamı verir.
solfalçdan ta l}.arem içre girince I çü saydum nerdübaru ben görince
(EMŞer.243); tfi ölince derd ü l}.asret görmegi mümkin degül (Mec .
Nez.226,2); !}.filine ta'accüb itdiler ta şabfil) olınca (MC . l Ob .10); ben dabt
tevbeyi i):ullarumdan ayırmayam ta canlan gul�uma gelüp gargara idince didi
(MC.34a.2); orta gözden başlayup eyler beyanı / ta çılpnca mayıs ayı bil 'ayan

>

(KŞ .3 1 30)
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ti. . . F-mAylncA : -mAdlktAn sonra, -mAzsA+kişi anlamlarında kullanılır.
>

tizcek i)ükm itrneyesin ta ol işü rı l)a1sJlçatin bilmeyince (Mrzb .3 1 b . 1 3) ; başumı
secdeden �aldurmazam ta )fullarurı a yagmun vimıeyince (MC.19b.9); mü'min
)fulurı imanı tamam olmaz ta biş dürlü i)aşlet ol kişide olmayınca (MC.98a.3)

il. HAL ZARF-FİİLLERİ
1 . Müstakil Eklerle Yapılanlar
A. Orijinalde z.arf-fıil Eki Olanlar

-ken

>

: 'i- ' fiili ile kullanılır. Ünlü uyumuna girmez.
resı1lullah dururken tıalvetinde / tıaber virür cebra'il anda (EMŞer.9); ümidümi
bulmışiken nideyim f yavu lµldum 1>.ançaru gideyim (SNev. 1 9) ; bir agır
bahfüu güheri elinde oynaduriken düşürdi (Mrzb .27b.8); güvlese gök ya }çatı
güvlese dir / deprenüriken eger yil esse dir (KŞ . 1 1 38); bir murabba' şı1f ton
geymiş giderken bir kafire uğradı (MC. 97b .2)

- (y) V -(y)A, -(y)I ve -(y) U zarf-fiilleri , EAT. metinlerinde, günümüzle hemen
hemen aynı fonksiyonlarda kullanıl mışlardır . Tasviri fillerin oluşturulmasında
TTk.'ye nazaran farklı ünlü tercihleri olmuştur. Bu, EAT.'nin kendi içindeki
metinlere göre de değişmektedir. Örnek olarak , yeterlilik fiili olan 'bil-', bazı
eserlerde -(y)A , bazılarında ise - (y)I veya - (y) U ile k.11llanılmıştır . Tek heceli
fiillerde daha ziyade - (y)A, çok hecelilerde -(y)U getirildiği görülmektedir.
>-

ki ra.Q.met isteyü geidüm J:ıaIµrem / ganiyyü'l-agniyasın ben faIµrem
(EMŞer .335); dilerem l).azretürı den saglılç ola / ki talçat getiiri bilem bu yola
(EMŞer.3); ıa ilahe illa'llfilı muQa.mrneden resfila'llfilı diyü bile (MC53b.10) ;
diyü virdüm (fıb .Neb.58a.I4); ne gelür ne l)od gide bilür öte (�.3709); alı

virdüm sarıa senürıdür ne şek (MF. 1 905)
b. ikilemeler kurar.
>
saruban güle güle gelüp deveyi tururdı (Mrzb .47b . l ) ; kafirler münafılçlar
yüzleri üstine düşe düşe melül ğuşşalu 15:alalar (MC.89a.12); oğlancu15: sevinü
s e vinü evden taşra çıkdı (MC .87b .12); ol sudan .;:ana .(cana içdüm
(Tıb.Neb.66b.5)
c. gör- tasviri fiilinden önceki fiile gelir ve istek kipi gibi kullanılır ..
>

I.cazaya şabr ide gör iy müsülman ı ki 'arş gölgesi ola sarıa şayvan
(EMŞer29); yi ve iç b.oş geç dünyanurı ıevkin şaflisın süre gör (MC.5 l b .8);
ulular gitdügi yolca gide gör (KŞ .3 105)

130

d. '-ınAyA' anlamını taşır.
>
anlar dabı utandılar yire balµşdılar ve "öy- ide başladılar (MC.39a.6)
e. - (y)ArAk veya -(y)Ip zarf-fiilleri gibi de kullanılmıştır.
>
diriga l).asret birle gözümüz göre bellik olısaruz diyü aglaşdılar (Mrzb .3a .5) ;
evvelki gökden geçe ikinci göge irişecek fırişteler göreler eydeler (MC.27a.9)
(y)ArAk : Bu ekin -(y)Irak şekilleri de vardır. Fazla işlek değildir.
>
balfaralf kendüzin unutdı (DKor.D .229,5); öperek hem *uçaraif oynayrr8* I

-

lutf ile �vk it biraz andan bıral): (KŞ.4645);
B. Sıfat-fiil Eklerinden Türetilenler
-dUkCA : -dUk geçmiş zaman sıfat-fiil eki üzerine eşitlik hali eki gelmiştir.
>
o*undu]fça gerek kim yad idesin ! du'a idüp canumuz şad idesin

(EMŞer.329); d iri oldukca ben l!:uluT) işidesin eya şahum I senüT) medl).ÜT)le
tolduram nice defterle dlvaru (HD.Şiir.25); ol tavul): yumurdladu*ca bir sıçan
anı ogurladı (Mrzb .49a.2); bir !):aç yigit dabı indiler depdiler depdükce büyüdi
(DKor.D .21 6 ,7) ; a r11ld1*ça anurı l).üsni çıragı I unıdurlar l):amu gillzar u bfigı
(Mec.Nez.154,l); dükenmegi yol):dur belki vard1*ça artar (MC.32b .4)

III. ŞART ZARF-FİİLLERİ
1 . Müstakil Eklerle Yapılanlar
A. Orijinalde zarf-fiil eki olanlar

-sA+kişi : Asıl fiilin yapılmasını , zarf-fiil eki alan fıilin yapılması şartına bağlar.
Bugüne kadar "Zaman Çekimi"nin "Dilek-şart" kipi bölümlerinde verilegelen bu
ekin niçin burada "Zarf-fiiler" bahsine alındığı hususunda, bkz. dipnot. 35, 36
>

gel imdi ol resı1lü11 sünnetin dut I kim anı dutsa olur şah-ı merdan (Çrh.43) ;
iki muşl}af var üstinde anuıı hem / yüzine ba]f:sa kişi !):almaya gam
(EMŞer . 1 39); !):ara eşek başına uyan ursa1] !çatır olmaz Iı:aravaşa ton

geyürse 1] Iı:adın olmaz (DKor.D.3,7); sücı1dında eksük nesne *alsa ol namaz
göge agmaz (MC .33b .3); bir kişi oruc dutsa da.hı fıty:a şadaiı:asın vinnese
anuıı orucı hava yüzinde şöyle mu'allal):da turur ta fıtra şada.l):asın vinneyince
göge ağmaz (MC.85a. l O); köki kalsa biter andan yine tal I ağaç olur biter yine
be-her-t;ıaı (Işk .85 16); arl):asından alınsa palanı I sanki it palanıydı !$.alanı
(Harname.47)

13 1

B . Birleşik Ek Yapısında Olanlar
-

(V )rsA+kişi : Asıl fiili zaman içinde şarta bağlar.

:;.....

bunlarurı �atı sözi nden iıı ciıı ürse anurı işlerinürı 'fil5.ıbeti ve sorıı peşimfu:ılı�
ola (Kelile .42v .); benüm ile geliirise ryüz bile / gide bilevüz dükelümüz yola
(Man.Tayr.5,9); her birimüz gördügi düşi disün / kangı düş a'Hi olursa ol
yisün(Aş.Paş .Fkr.22);ne !}i�met buyurursary

b arı a gündüz i ş l e y e m

(MC.lOa. l);

2 . Cümle İçindeki Diğer Unsurlarla Birlikte Fiillerin Zarflaştığı Kullanılışlar
Bu bölüme giren şart zarf-fiilleri, aslında zarf-fiil veya zaman şekli olan
bazı eklerin eger, her kim kelimeleriyle kullanılışları sonucunda elde edilmektedir.

eger
eger
F.-dI+kişi+sA : -DiysA + kişi anlamı verir.
>eger ok urmadısa gül yine bülbül yüregine / niçün �ana bulaşupdur seraser
cümle peykanı(HD.Şiir.5); eydürı arı a zeyrekem ben dimesün / ger didise
sorı peşfiman yimesün (Aş .Paş.Fkr.2); eger bu demde bu Q.aşır yanuma

batdısa bunurı 'ivaiı !}oşlu�lar eylükler ola (MC.30a.10)
eger ... F.-sA + kişi -(V)rsA + kişi anlamı verir.
-,_
eger gayrurı agır gelse zi-deviel i y ü z ü rı ag oia hem çün mfilı-ı raban
(Çrh.37); eger beni !}alvetürıde cariyerı ile bir arada görsery nice ideydü rı
(MC .33a.l 3)

eger ... F.-(V)rsA + kişi -(V)rsA + kişi anlamı taşır.
eger nam ister ise 77 ii!}iretde / yidiirgil J;ıa� yolma dünyiida nan (Çrh.15); ve

>-

eger cevr iderserı kimseye şikayet itmeye (Mrzb .34a. l 1); ve eger suç idersem
l;ıôd neyleyesin (MC.33b .6)

F.-(y)Aydl : -sAydl anlanu verir.
bu yfinusurı gördügini eger zühre göreyidi / çengini elden bıragup unudayıdı
sazını (Yun.Em.1 66 ,7); eger sekiz nesne olmayaydı hiç kişi uç�

eger
>-

�o�larnayaydı (MC.39b .2)

her kim
her
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kim . . . F.-sA + kişi : -(V)rsA + kişi anlamı verir.

>

her kim güç görse ol ip depredür (Mrzb .38b .1); her kim ])aram nesne ile deva
idinse l;ıa]f. te'aıa ol derde şita virmez (Tıb.Neb. l la.5-7); herkim on yidi re'kat
namaz Jplsa hak te'füa ol zebaniler ' azabından lp.ırtara (MC.16a.4)

her kim
F. -(V) r -(V) rsA anlamı verir.
>
lıer kim )f.udsde namaz {cıJur her birisi biş yüz olur (EMŞer.344); her kime ki
.•.

hak te'fila geııez idi virür ol asan olur (MC.28b.3)
her
>

kim . .. F .-(V) rsA + kişi -(V) rsA + kişi anlamına gelir.
her kim sanmsa]f yiise bizüm mescidümüze gelınesün (Tıb.Neb .48b . l 9); her
kimi dilersem bagışlaram (MC.1 5 a.5)

her

kim .. . F. -(y) A

>

-(V) rsA anlamı verir.

her kim işüıı evvelin a17 lamaya soııın tarı lar olur (Mrzb.28b . 1 3) ; her kim
gendüyi göre anurı 'amelin ]f.omazuz kim yu]f.aru gide (MC.27b.7)

VI. BAGLAMA ZARF-FİİLLERİ
-(y)Up : İki fiili birbirine bağlar. İlk fiilin yapılmasından hemen soma ikinci fiilin
yapıldığını veya yapılacağım anlatır. Ünlüsü devamlı yuvarlaktır.
>

getürüp dartarlar Qa.yrurıla şerrürı / J;ıalµ]f.at bil l;ıurılur anda mizan (Çrh.36); ki
ellişer ayabdur nerdübanlar / sevinüp şad olur görince anlar (EMŞer.244);
seıamını aldı vü oturdı yire / geçiip vardı andan yigit ilerü (SNev.26); yüzin
görüp urur yire özin her dem güi-i hod-rıJ (HD.Şiir.68); yanın. yat..:p }�:!..'1!
tagı gözedürler (MC.12a.1 3); yaruna yatdı �oyup yir üzre ser (MF.2525)

- ( y ) U b An :- (y)Up ekinin genişletilmiş şeklidir.EAT.'de karakteristik bir zarf-fiil
ekidir.
>

varııban bunları ]f.ıldulj: ziyaret / varursarı

sarı a da itdük işfuet

(EMŞer.277);bu sevdaıı odıdur dün gün yanar içümde pinharu /sirayet
idüben bir gün dutışısar süveydaya (HD .Şiir.43); ot içen ]f.an aldıran ral;ıat
bula / ivüben iş başlayan zal;ımet bula (KŞ.3922) ; heybetinden su oluban
�aynadı / coşa geldi mevc uruban oynadı (KŞ.65); gözümden la'lile dürler

dizüben na�murnı düzdüm

I bozuban

hlç eder anı gülicek la'l-i bandanu ıı

(Mec.Nez.88 ,8)
- ( y)UbAnln
>

:

Bu da -(y)UbAn ekinin genişletilmiş halidir.

can u dil milkini hış görrneyibenin bışmile / etdiler tiilan u viran gözlerü rıle
�aşlarurı (Mec.Nez. 387,3)
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B . FİİLDEN İSİM YAPAN DİÖER EKLER

-aç

: Alet adı yapmıştır.

.{asaç (Işk .5 839)

-(y)AGAn: Seyrek kullarulnuştır. Sıfat yapar.

olagan (Tıb.Neb.65a . 1 0)
-am

yiyegen (T.S .)(Anter.649)

: Tek örnekte rastlanmıştır.
tutam (D Kor.D .41 ,3)

-AnAK : Seyrek kullanılmıştır.

degenek (T .S.)(Anter .349)
-çek

yıgan� (DKor .D .2 1 5 ,2)

: Bir örneği vardır.

emçek
-dU

dögdü (T .S .)(Müslim34,70)
-g

(DKor.D.29 , 1 )

: Geçişsiz fiille gelip füet ismi yapmıştır.

sındu (lşk.4095)

: Eski Türkçedeki -(l)G ekinin ünsüzü EAT.'de eriyip
bu ekle türeyen şekiller 'g'siz kalmıştır. Tek

kaybolduğundan,

ünlüden

i b aret

fi i l l er

üzerinde ise bu 'g' saklanmıştır.

bag (Mec.Nez.17,1)
-GA

ög (MC.52b.2) (<Ö-g)

: Hem isim hem de sıfat yaptığı örnekler vardır.
a. isim yapar.

-gAn

d$ (T.S .)(Müslim. 1 7 ,9 1 1 )
b. sıfat yapar.
bilge (Mrzb .2lb . l )
: a. Abartmalı sıfatlar türetir.
dalaşğan (T.S.)(Ruşcni.32)
(Mrzb 53a.4)

yorga (DKor.D .274 , 1 2)
i.rişgen (Tıb .�Jeb .62ü.2)

b . İsim türetir.

gömülgen (Mrzb .50b . l l)
-geç

yaratgan (SV .İbt.79)

: Geçişsiz fiilden alet ismi yapmıştır.

yüzgeç (DKor.D .279,2)
-GU

: Ü nlüsü yuvarlaktır. isim yapar.

kaygu (Çrh.33)
yan{<:u (Süh.97)
yigü-yiygü (T.S .)(Fer.13)
- guç

sevgü (Mrzb .60b.4)
yarğu (MV.2,VI ,.5)

: a . Alet ismi yapar

çatlaguç (DKor .D .5 6 , 1 2)
b. Sıfat yapar.

aldaguç (Işk.1537)
-Gun

dalğuç (T.S.)(Enb.63 1 )

: Aslında hem geçişli hem geçişsiz fiillere gelerek 'edilgen çatıda
anlamı taşıyan kelimeler türeten bu ek, EAT .'de işlektir.

a. geçişsizlerde
a.a. sıfat
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-rnlş'

kızğun (Tıb .Neb.60b .4)
a.b. isim
yanğun ((T.S.)(Anter.25 1 )
çap�un (DKor.D.280 ,1)
b . geçişlilerde
b.a. sıfat
arğun (T.S .)(Enb .923)
b.b. isim
dutğun (Kur.Ter.87a.l)
basğun (T.S .)(Şeh .Ş .82)
kırgun (KŞ .1389)
-Ilu
: Eski Türkçedeki -(l)Gll ekinin devanudır. Geçişsiz fiile gelerek sıfat
yapmıştır.
�orlplu (M.C.24b.3)
-im
: Genellikle bir defada veya bir hamlede yapılan işleri gösterir. Metindeki
örneklerde ünlü uyumuna girmiştir.
a. geçişsizlerde
toyum (DKor.D .153,8)
ölüm (Çrh.68)
b. geçişlilerde
adım (EMŞer .39)
b$m (HŞ .l 1 96)
içim (M.C.29a.2)
kesim (DKor.D .219 ,8)
t.adım (HŞ .1 1 96)
-ln
: Ünlü uyumuna girmediği örnekler de vardır.
a. geçişsizlerde
alp.n (DKor.D .174,10)
dütün (ŞH.142 , 1 2)
b. geçişlilerde
dügün (MV.711-55)
ekin (Mrzb.7b . 1 1 )
şatun (Feraiz.588)
: Eski Türkçedeki -(l)nç ekinin devamıdır.
-Inç
a. geçişsiz fiillerden sıfat yapar
�or.;:ıınç (M.C.47b. 1 1)
b. geçişli fiillerden isim yapar
.{c�ç (DKor.D.50 ,2)
basınç (lşk.8539)
sevinç (T .S .)(Bektaş .9)
-lş
: Aslında mastar ekidir. Bazı örneklerde kalıcı isim de yapmıştır.
depreniş (T.S .)(Kel. 126)
togış (EMŞer.96)
-(A)k :Eski Türkçedeki -GAk ekinin, EAT.'deki şekilleriyle karışmıştır.
a. Geçişli fiillere gelir.
döşek (M.C .68b .l 1 )
dilek (HD.Şiir.24)
duda.{c (M.C .2lb.2)
sanc� (DKor.D .286, 12)
faya_{( (DKor.D .17 ,2)
tanııl; (M.C.38a.6)
b. Geçişsiz fiillere gelir.
b.a. yer ismi yapar
yat11.{c (DKor.D .226 ,5)
tııra.{c (Aş .Paş .Fkr .6 1 )
b .b. sıfat yapar
azğun (M.C.102a.1)
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-(U)k

-1
-mA

-mal

-maz
-men
-mur
-ş
-T

-V
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yumuş4 (M.C.22a.13)
:Ünlüsü devamlı yuvarlaknr. Hatta düz ünlülü bazı kelimelere eklenince
bile tabandaki ünlüyü etkileyip yuvarlaklaştırdığı örnekler de vardır. Hem
geçişli hem de geçişsiz fiillere gelir, her durumda 'edilgen çatıda -mlş'
ekinin fonksiyonunda isim ve sıfatlar türetir.
a. geçişsizlerde
a.a. isim yapar
esrük (MC.79b.2)
Jpı� (Tıb.Neb .22a. l 1)
konu� (M.C.102a.8)
yazıı..;: (EMŞer.375)
yıpr4 (EMŞer.375)
a.b. sıfat yapar
büyük (Mrzb.40b.6)
danış* (MC .99b.1)
uyanu� (M.C .8 1b.3)
şovu..;: (MC.80b.8)
a.c. hastalık isimleri yapar
öksüıiik (Tıb.Neb .46b .4)
b. geçişlilerde
b.a. isim yapar
bölük (MC.48a.8)
buçıı..;: (KŞ.3723)
b .b. sıfat yapar
açıı..;: (EMŞer.72)
ayrız_(( (M.C.59a.1 1)
: Geçişsiz fiilden sıfat ve zarf yapar.
dükel(+i) (M.C .62b .1) (<düke-1)
Aslında mastar şekli olan bu ek kalıcı isimler de yapar.
içme (DKor.D .202,3)
ısıtma (Tıb.Neb.60a.10)
yime (DKor.D .202,3)
: Bir örnekte geçişli fiilden sıfat türetmiştir.
s:ıg:na! (t<.1rz!:ı Ja.8)
: Geniş zamanın olumsuz sıfat-fiil ekidir. Kalıcı sıfatlar da yapar.
yaramaz (Tıb .Neb .28b.8)
: İşlek değildir.
degirmen (EMŞer .276)
: Geçişsiz fiile gelir.
yagmur (EMŞer.228)
: Geçişsiz fiille gelerek, bir işte çift olmayı gösterir.
adaş (MC.18a.13) (<at+a-ş)
oynaş (T.S.)(Kel .1 8)
: Geçişli fiillere gelerek isim yapar.
ögüt (Kelile.35r)
binit (DKor.103,2)
yogurt (MC.75b.9)
yüklet (DKork.D . 1 8 ,3)
Bir tek 'ünlü' ile yapılan isimlerdir. ETk.'deki 'G'lerin sızıcılaşıp
kaybolması sonucunda, bünyesinde bu ünsüzü bulunduran farklı ekler,
EAT.'de 'tek ünlü' ile karşılanmıştır. Ünlü zarf-fiili ile kalıplaşarak türemiş
bulunan isim ve zarflar da bu başlık altına alınmıştır.

-A
a. ETk.'deki ünlü zarf-fiilidir. Kalıplaşmış olarak edat yapar.
göre (Kur.Ter. 1 35b .7)
de (DKor.D .9,4)
b. ETk.'deki -GA'nın devamıdır. Geçişli fiile gelip sıfat yapmıştır.
lpşa (M.C.82a.4)
-1

ETk.'deki ünlü zarf-fiilidir. Kalıplaşmış olarak görülür.
dalJı (Mec.Nez.2 ,3 1 )
ötrü (Mrzb.48a.6)
ulaşdun (MC.72b .2)
-U < -(I)g -gU - U
a. geçişsizlerde
tortu (MC.89a.3)
*"otu (KŞ . 1 995)
ölü (Feraiz.555)
tapu (lşk.697)
tolu (EMŞer.89)
b. geçişlilerde
bilü (Mzb .44b .8)
ayru (M.C.72b .2)
dirü (lşk.353)
.;_llyu (Tıb .Neb.33b .14)
şaçu (lşk.81 30)
örtü (M.C .S l a.9)
yak:u (Tıb.Neb.52b .9)
yapu (EMŞer.23)
yanı (M.C.12b .2)
Ü nlüleri düzdür. İ ki örnekte , ilk ünlüsü yuvarlak gelmiştir . Bazı
-(y)FcF
çalışmalarda bu ek sıfat-fiil olarak gösterilmiştir. Ancak, aslında fiillerin
isirnleştirilmiş şekilleri olan sıfat-fiiller ile diğer fiilden isim yapan eklerin
temel farkı, 'zaman' kavramı taşımalarıdır. Oysa, -(y)Icl eki, temelde bir
'zaman' anlamı vermez. Bir fiili çok ve devamlı yapan kişi ve nesneleri
bildiren isiın ve sı fatiar y apar . Ayrica, Sifat-fii11er.in clurnsuzu ·:r /\. i1e
yapılmasına rağmen, -(y)lcl ekinin olumsuzu değil ile yapılır.
a. geçişsizlerde
.(aıpyıcı (Kur.Ter.78b . 1 1 )
gülici (KŞ .46 1 3)
*"or*"ucı (M.C .5 9a.1)
virici (KŞ.4609)
b. geçişlilerde
bilici (DKor.D.2 ,2)
bisleyici (M.C.50a.1 1 )
işidici (M.C .67a.4)
çekici (Tıb.Neb .40b.17)
toparucı (M.C.48a.7)
kesici (KŞ.4596)
saklayıcı (Mrzb .37a.1 )
öldürici (KŞ.4596)
satıcı (M.C.20a.2)
sevici (M.C.66a.5)
yapıcı (Mec.Nez.293,8)
yarlıgayıcı (M.C .44a.2)
yedürici (Tıb.Neb.69b.14)
yıhcı (DKor.D.61 ,9)
yırtıcı (Mrzb.30a.10)
.
.
.
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FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER
A. ÇATI EKLERİ
Bu ekler, fiilin çatısını ettirgenlik, edilgenlik, dönüşlülük ve işteşlik
bakımından değiştirirler.

a. Geçişli-Ettigenlik (Transitive-Causative)
Bu ekler, geçişsiz fiile eklendiklerinde fiili geçişli yaparlar, ettirgen hale
getinnezler. Fiili ettirgen hale getinneleri için, eklendikleri kök veya tabanın geçişli
olması gerekir.
Türk dilinde, tarih1 devirlerinden beri görülen birden çok geçişli-ettirgenlik
eki vardır. Hangi fiile hangi geçişli-ettirgen ekinin geleceği, yalan zamanlara kadar
bir mesele idi. 1986 yılında hocam O.Nedim Tuna'nın bir araştınnası ile, geçişli
ettirgenlik eklerinin hangi şartlarda hangi fiillere geleceği, sıralı kurallara
bağlanmıştır39 Biz burada, ekleri sıralarken , o makalede verilen sırayı takip
edeceğiz. Böylece , TTk. için verilen kuralların, kendisinin tarihi devresi olan
EAT.'de de geçerli olup olmadığı , geçerli ise ne derecede geçerli olduğu
karşılaştırma yoluyla anlaşılmış olacaktır. O .Nedin Tuna tarafından verilmiş olan
ve burada aynen aktarılan aşağıdaki sıralama, 'sıralı kurallar'a bağlıdır. Sıra
değiştirilirse, kural işlemez.
I . Anlama göre iki şekilli ettirgen] er:
git- : ( 1 ) Bir yerden başka bir yere geçmek, hareket ctmek
gönder- (MC .3 1 a.8)
(2) (bir şey) yok olmak, gözden kaybolmak
gider- (Çrh.4)
Il . Şekilleri birbirinden farklı veya ilgileri açık olmayan köklerden yapılan
ettirgenler
gir- (KŞ.1 158)
/ givür- (MC.40a.13)
git- (MC . l OOb. l )
/ gönder- (EMŞer.176)
I göster- (Çrh.42)
gör- (EMŞer .197)
götür- (Çrh.72)
/ gönder- (MC.3 la.8)
görin- (EMŞer.227)
I göster- (EMŞer.130)
Jµıl- (MC.85b .9)
/ bır'*- (HD.Şiir.15)

_Ç>sman Nedim Tuna "Türkçede Transiıive-Causative 'Geçişli-Etıiçgen' Fiiller, Bunlarla İlgili Morfoloji
ve Oğ reti m Meselelerinin Çözümü " , TDED XXIV-XXV. 1980,1986, lstanbul 1986, s. 381-428.
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III. Değişmelikler
dUr
a. 1 . k
k
2. n
3 . ul
ar
b. 1 . n
t

kalk-(EMŞer368)/ .{caldur- (EMŞer.12)
yan- (Mrzbj6b.7)/ yııf- (Mrzb.64a.5)
kuıtul-(Tıb .Neb7a.9)/ kurtar- (TıbNeb 14a4)
ann - (MC.58a.3) I ant- (MC.19a.10)
düken -(TS) (Enb160) I düket-(T.S .)(Güls.41
ögren-(Tıb.Neb.13a.4) I ögret- (Tıb.Neb.92a.9)

iV . Ekier
a. işlek olmayanlar
1 . zUr
dütiiz- (Mrzb.Sb . 1 1)
damzur- (Işk.1900)
tııtızı - (Tıb.Neb.74b.16)
emzür-(DKor.D.6b13)
2. -iteyit- (lşk.1253)
a.{cıt- (EMŞer.84)
.{cor.f:ıt- (MC.46a.12)
3 . -AIgider- (Çrh.4)
çı.{car- (Mrzb.33a.6)
.{copar- (Çrh.17)
4. -Urbişür- (MC.63a.l)
batur- (EMŞer 255)
çögür- (lşk.2474)
bitür- (Tıb.Neb.40b18)
daılur- (lşk.98)
düşür- (MC.3 lb.l)
göçür- (Çrh.27)
geçür- (EMŞer.123)
içiir- (MC.87b. 1 1)
iriir- (HD .Şiir.2)
uçur- (Mrzb.62a.6)
toyıır- (EMŞer.166)
yitür- (ŞH.Yus.10,15)
b. İşlek olanlar
1 . -tÜnlü veya 1 ile r 'den biri ile biten çok heceli fiillere getirilir.
ünlü ile bitenlerde
-

-

be!]zet- (EMŞer .306)
eylet (MC.34b.9)
.{copjat- (MC.9a.3)
tozut- (MrzbjOb.2)
-

r ile bitenlerde
agart- (MC.90a.6)
gösdert- (lşk.8526)
segirt- (EMŞer.74)

l ile bitenlerde
dirilt- (Mrzb.lOa.13)
2 .-dUr : kalan fiillere getirilir.
agdur- (K.ıs.Enb.104)
bildür- (SV .İbt.79)
birikdür- (lşk.4556)

dilet- (Tıb.Neb.22b. l I)
ışıt- (MC.8a.10)
sovut- (Tıb.Neb.60b.4)
yüklet- (Mrzb .47a.12)

getiirt- (Tıb.Neb .89a.3)
.pgırt- (MC .19b .13)

yu�alt- (Edv .Müf.3a.8)

-

azdur- (MC.S lb.7)
bindür- (Mrzb.8b.10)
daldur- (KVz.lOb .9)
139

dölendür- (M.C .69a.4)
göyündür-(Beh2:52-b6)
indür- (Kelile.42r.)
öldür- (Feraiz.565)
üleşdür- (MC.77a.3)
yandur- (Mrzb.22b.8)
yutdur- (MC.25b.l)

geydür- (MC .26a.l)
güldür- (Çrh.45)
kondur- (Mrzb.52b .14)
toldur- (HD .Şiir .25)
yagdur- (Kelile.52v.)
yidür- (Çrh.15)

NOT: Göıüldüğü gibi, O .Nedim Tuna'nın Tik. için verdiği sıralı kurallar,
EAT. için de büyük ölçüde geçerlidir.
Tik.'de bulunmağından, O .Nedim Tuna tarafından verilmemiş olan, fakat
EAT.'de göıülen geçişli-ettirgen ekleri ise şunlardır . (Bu ekler yukarıdaki sıralı
kurallara uyulmak gerekirse, IV Ekler, a. işlek olmayanlar bahsinin ilk iki sırasına
alınabilir):
-der-

- G Ur

-

dönder- (lşk.6835)

gönder- (EMŞer. 176)

dirgür- (DKor.D .3 1 ,13)
turğur- (MC.93a.2)

irgür- (EMŞer.77)

b. Edilgen (Meçhul , Passif)
-il-

-(I)n-

: Asıl edilgenlik eki budur. Hem I , hem de U ünlüleri ile kullanılabilmektedir.
açıl- (MC.74b.7)
dutıl- (Mrzb.l la.3)
ekil- (EMŞer.256)
diiriil- (MC.5a.6)
örtül- (MC . lOb .5)
Jpnl- (Mrzb .69a.2)
viril- (EMŞer.5 1 )
yapıl- (Çrh.6 1 )
yaradıl- (KŞ.84)
yazıl- (M.C.85b.3)
: Ünlü veya 1 ile biten fiillere gelince, 'edilgenlik' görevini bu ek üstlene
bilmektedir.
ünlü ile bitenlerde
işlen- (MC.27b.2)
o.{wn- (EMŞer.329)
1 ile bitenlerde

bilin- (Tıb.Neb .106a.14)

çalın- (MC .53b .l l)

olun- (T.S.)(Eşrefoğlu.54)
c. Dönüşlülük (Mutavaat, reflechi)
-(l)n-

: Asıl dönüşliilük eki budur.
arın-

(Tıb.Neb.85a.3)
bezen- (HD .Şiir.6)
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atlan- (MC.30a. 1 3)

bürin- (EMŞer.100)

döşen- (EMŞer.3 8 1)
nikal;ılan- (MC.77b.9)
sevin - (MC.42a.7)
talın- (MC.13b.2)
yumşan- (Işk.2994)
yüklen- (MC.97b.3)
-(1)1-

-(I)ş-

görin- (Mrzb .62b.9)
okun- (EMŞer.329)
sayın- (Mrzb . l lb.14)
tonan- (MC.88a.3)
yun- (MC.22a.5)

Ünlüsü genellikle 'dar' olmasına rağmen, uyumdan dolayı 'geniş'
kullanıldığı örnekler de vardır.
dökil- (MC.90b.6)
diril- (Mrzb.9b.7)
dutıl- (MC.53b .4)
dügül- (lşk.20 16)
saçıl- (Mrzb .39b.6)
şeşil- (M.C.53b .6)
yani- (EMŞer.131)
: Aslında 'işteşlik' ekidir. Bazı örneklerde, bir işin, füilin kendi kendisince
yapıldığını gösterir.
bulaş- (Tıb .Neb.57b.13)
çağrış- (MC.40a.4)
ditreş- (MC.2 l a. 13)
iriş- (EMŞer.21)
yapış- (Tıb.Neb. 1 3b.4)
d. İşteşlik (Müşareket, Reciprocal, Cooperative)

-(l)ş-

: Fiilin yapılmasında 'karşılıklı' ve 'birliktelik' bildirir.
a. karşılıklı (reciprocal) yapılanlar (Geçişli :fiillerde).
göriş- (MC.78b .9)
�ucuş- (EMŞer.56)
tanış- (KŞ .47)
seviş- (Mrzb.49a.2)
b . birliktelik (cooperative) yapılanlar (Geçişsiz fiillerde) .
ağlaş- (MC.40b.2)
ba_;:-ış - (DKor.D .106,10)
söyleş- (Aş.Paş.Hik.33)
yügrüş- (EMŞer.3 1 3)
Çatı Eklerinin Üst Üste Kullanılışı

a. iki çatı üst üste
-t-(l)I-

-t-Uş: -(I)l-In-

-(1)1-Iş-(l)n-

-(I)n-dUr-

-(l)ş-

-(l)n-Il-(I)n-Iş: -(l)ş-dUr-

-Ar-

-(I)ş-Ur-Ar-Il- Ar-In-

segirdüş- (MC:89a.l 1)
yıglın- (MC.73b.2)
: �atılış- (Feraiz.490)
: nıirlandur- (MC.69a.9)
sevündür- (MC .93a.l)
: depelenil- (Kur.Ter.134b.8)
sevniş- (Beh.1 : 1 1 1 ,29)
görüşdür- (MC.1 8a.12)
irişdür- (MC.13a.1 l)
dirşür- (lşk.2036)
çı�anl- (Kur.Ter . 1 8b.l 1)
: çıl}ann- (Kur.Ter. 1 82a.9)

:
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ç.ı.�aıt- (DKor.D .284 ,9)

-Ar-tb . üç çatı üst üste
-dUr-In-11-Iş-Ur-ll-Ar-in-il-

: indiirünil- (M.C.67b.8)
: degşüril- (lşk.2 1 69)
: çıkanml- (Kur.Ter29a.10)

B. FİİLDEN FİİL YAPAN DİGER EKLER
-ele-

: Bir fiili belirli aralıklarla ve sık sık yapmayı bildirir.

depele- (DKor.D .22 ,1)
-Ik-Ir-

: Seyrek kullanılmışnr.

durut- (T.S .)(Şeyhi.100)

_ı:-a_m:-- (DKor.D .184,4)
: Burada geçişli-ettirgen görevinde olmayıp yeni bir kelime türetmiştir.

segir- (MC.89a.9)
-y-
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: Kuvvetlendirme ekidir. ETk.'deki d/'nin devamıdır .

�oy- (MF.2525)
yoy - (M.C.37b.9)

foy- (EMŞer.307)
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S . Buluç, "Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kabus-name Çevirisi", TDA Y

�

S . Buluç, "Elvan Çelebi Menak.ıb-namesi", TMXIX. 1977- 1 979.

�

A. Caferoğlu, "Fatih'in Dili'', TDED.Vl (1954), s.83-90

�

A. Caferoğlu , Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü , TDK . İstanbul 1 968

1 969, s. 1 95-200.
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�

�

M . Canpolat, "Behcetü'l-Hadaik Fi Mev'izetü'l-Halfiik: Giriş-Yazı
Ö zellikleri-Ses Ö zellikleri-Söz Yapılışı-Söz Bölümleri-Dizin
(Doktora Çalışması) Ankara 1 965 , DTCF.Ktp. Yazmalar Bölümü
No:9.
M. Canpolat, "Behcetü'l-Hadfük'in Dili Üzerine " , TDAY 1 967, Ankara
1 96 8 , S . 1 65-175 .

�

M. Canpolat, "XIV. Yüzyılda Yazılmış Değerli Bir Tıp Eseri Edviye-i
Müfrede", Türkoloji V/l , Ankara 1 973, s .2 1 -48 .

�

M. Canpolat, Mecmü'atü'n-Neza'iI, TDK. Ankara 1 982.

�

M. Canpolat, "Eski Anadolu Türkçesindeki Belirtme Durumu (accu-sativus)
Ekinin Kökeni Üzerine" , Türkoloji Dergisi X . Cilt, 1 . Sayı, DTCF.
Yayınlan, Ankara 1992, s .9-1 1

�

i. Cerniloğlu, 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks
İncelemesi, TDK. Ankara 1994

�

M Cunbur, Gülşehri ve Mantıku't-Tayn (Doktora tezi), Ankara 1952,
DTCF. Ktp. Yazmalar Bölümü No: 74.
S . Çağatay, "Uygurca ve Eski Osmanlıcada İnstrumental +'n', DTCF . 1/3
(1943), s .93-107
S . Çağatay, "Eski Osmanlıca Üzerine Bazı Notlar", DTCF. 11/2 (1 944),

�
�

s .297-3 12.
�

S. Çağatay, "Eski Osmanlıcada Fiil Müştakları", DTCFD . V/4 (1947),
s .353-368; V/5 (1 947),s .525-552: DTCFD.Vl/ 1 -2 ( 1948),s .2747.

�

ö. Çağıran, Ahmed-İ Da'i: Tıbb-ı Nebevi (Dil Özellikleri-Metin-SözDizini),
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Malatya 1 992
M. Çavuşoğlu, Yahya Bey, Yusuf ve Zeliha, İstanbul Üniversitesi Yayınlan
İstanbul 1 979.

�
�
�

V . Çelebi, "Sultan Veled Hazretlerinin Türkçe Şiirleri" , Türk Derneği 1 327 ,
s.7 1 1 , 41-45 .
V. Çelebi-KM. Rirat, Ferhenk-name , İstanbul 1340.

�

V. Çekbi-K. M. Rifat, Divan-ı Türki-i Sultan Veled, İstanbul 1341

�

F. Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1 970

�

C. Dilçin, Süheyl ü Nevbahar, İnceleme-Metin-Sözlük , TDK. Ankara 1991

�

H. Dolu, "Dastan-ı Yarka ve Gülşah'ın Fiil Çekimi" , TDAY 1 954, s.22 1 23 1 .

�

ME. Dernircizade, Kitab-ı Dede Qorqud Dest.anlarının Dili , Baku 1959.
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�
�

H . Duda, Die Sprache Qırq- Vezir Erziihlungen , Leipzıg 1930
H. Edizkun, Yeni Türk Dilbilgisi, İstanbul 1 963

�

Ş . Elçin, "Dede Korkut Kitabı'nda İsJanıl Unsurlar", Nemeth Armağanı ,
TDK. Ankara 1 962, s. 145 - 1 54
A.C. Emre, Türkçede İsim Temelleri , TDK. İstanbul 1943

�

K . Eraslan, Eski Türkçede İsim-fiiller, İstanbul 1980

�

A.B. Ercilasun, Kutadgu Bilig Grameri, -Fiil-, Ankara 1984

�

M . Ergin , "Kadı Burhaneddin Divanı Ü zerine Bir Gramer denemesi" ,
TDED, Cilt iV, Sayı 3 , İstanbul 1 95 1 , s.287-327

�

M. Ergin, Dede Korkut Kitabı I. Giriş-Metin-Faksimile , Ankara 1 95 8 .

�
�

M. Ergin, Dede Korkut Kitabı II. İndeks-Gramer, Ankara 1963.
M. Ergin, Türk Dilbilgisi, (1 1 . baskı) İstanbul 1984

�

K . Erimer, "Gün Işığına Çıkan Değerli Bir Eser", TDAY 1973-74 .

�

İ .H. Ertaylan, Türk Edebiyatı. Örnekleri : I. Varka ve Gülşah, İstanbul 1 945.
İ .H. Ertaylan, ''Türk Dilinde Yazılan İlk Yusuf ve Züleyha", TDED. 111/1 -2

�

�
�

�
�

(1 948), s. 2 1 1-230.
İ .H. Ertaylan, "VIl.H . XVIII .M . Asra Ait Çok Değerli Bir Türk Dili
Yactiğarı: Behcetü'l-Hada'ik Fi Mev'izetü'l-HaJa'ik", TDED .III/3-4,
İstanbul 1 949, s. 275-293 .
İ . H . Ertaylan, Behcetü'l-Hada'ık (Tıpkıbasım), İ stanbul Ü niversitesi
yayınları , İstanbul 1960.

Türk Ede.bi,yati Örnekle.Ti
Eseıieri, İstanbul 1952

Ertaylan ,

VII.

A1"'imed-i

Da'l: IIu:vati

�

İ .E. Erünsal-A.Y. Ocak , Menakıbu'l-Kudsiyye Ff Menasıbı 1-Ünsiyye,
İstanbul Üniversitesi yayınları , İstanbul 1 984.

�

K . Foy, "Die Altesten Osmanichen Traskriptionstate in Gottischen Lettem",
MSOS iV (190 1 ) ,s.230-277;MSOS V.(1 902),s.233-295.

�

A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri (Çeviren: M. Akalın), TDK. 1988

�

T.N . Gencan, Dilbilgisi, TDK. (4. baskı) Ankara 1979

�

F. Giese, Die Altosmanische Chronik Des •Aşikpaşazfide', Leipzig 1 929.

�

O.Ş . Gökyay , Dede Korkut İstanbul 1 938 .

�

A. Gölpınarlı, Aşık Paşa'nın Şiirleri , TM. V. ( 1 936), s.87- 100.

�

A. Gölpınarlı, YunusEmre Divanı, Türk Klasikleri Serisi, İstanbul 1943.

�

A. Gölpınarlı , Yunus Emre, Risalet-i Nushiyye ve Divan , Eskişehir Turizm
ve Tanıtma Derneği yayını, İstanbul 1965.

.

145

�

E.A. Grunia, "XVIII-XIV. Yüzyıl Anadolu Arutlanrun Dili Ü zerine" ,
TDK. Bilimsel Bildiriler 1972, s. 65-7 1 .

�

V.G. Guzev , "Staroosmaniskij Yazyk", TA, 7.264.

�

T. Gülensoy, Türkçe Dersleri , Ankara l 992

�

G. Gülsevin, "Kırk Vezir Hikayeleri" , V . Milletler Arası Türkoloji
Kongresi, İstanbul .23-28 Eylül 1 985 , Tebliğler 1, Türk Dili; cilt 1 ,
s.1 17-126

�

G . Gülsevin, Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde İsim Hal Eklerinin
Fonksiyonları ve Kullamlışlan , İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Tezi, Malatya 1987
G. Gülsevin , "Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni" , İnönü Ü niversitesi

�

Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Malatya 1988, s.21 8-242
�

�
�
�

G . Gülsevin, Ahmed-i Da'f: Miftfihu'l-Cenne (Metin-Dil Özellikleri-Söz
Dizini), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi , 1-11. Cilt, Malatya
1 989
G. Gülsevin , "Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3 . Kişi İ yelik Ekinin
Özel Kullarulışı" , TD. Sayı 466, TDK. Ankara Ekim 1 990, s .1 87 - 1 90
G. Gülsevin, "Türkçede -sA Şart Gerundiumu (zarf-fiil) Üzerine" , TD . Sayı
467, TDK. Ankara Kasım 1990 , s.276-279
G. Gül sevin, "Eski Anadolu Türkçesinde Birleştirilmiş Özel Şekiller", TD .
Sayı 489 , TDK. Ankara 1992, s.256-261

�
�

G. Gülsevin, S. Gülsevin, (Kamüs-ı Türkı"ye Göre) Türkçede Yapım Ekleri
ve Kullanılışları I. Fiilden İsim Yapan Ekler, Malatya 1 993
N. Hacıeminoğlu, "Salebi'nin Kıssasü'l-Enbiyası'run Tercümesi Üzerine Bir
Gramer Denemesi I", TDED XI (1961), s.47-66.

�

N. Hacıeminoğlu, "Salebi'nin K.ıssasü'l-Enbiyası'run Tercümesi Üzerine Bir

�

Gramer Denemesi: Fiil Kip Zaman ve Çekimi'', TDED Xll ( 1 964) ,
s.99-122
N. Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Edatlar, İstanbul 1 984

�

N. Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller , Kültür Bakanlığı

yayınlan , Ankara 199 1
�

V. Hatiboğlu, Türkçenin Ekleri , TDK. Ankara 1981

�

M.Th. Houtsma, "Ein Alttürkisches Gedicht", ZDMG XLIII ( 1 889) , s.69 98.
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e

A . İnan , "Kur'an'ın Eski Türkçe ve Oğuz-Osmanlıca Çevrileri Üzerine
Notlar" , TDAY 1 960 , s .79-94.

e

A. Karahan, "Molla Lutfi'nin Hamamesi ve XV. Yüzyıl Sade Türk Nesri",

e

L. Karahan, "Görülen Geçmiş Zaman Eki '-Dl/-Dİ'nin Tarz ve Bağlama
Fonksiyonuna Dair", Prof.Dr.Muharrem Ergin'e Armağan, Türk
Kültürü Araştırmaları , Yıl XXVIIU l -2 , 1 990 , Ankara 1 992, s .33 5 341

e

L . Karahan, "-sa /-se Eki Hakkında" , TD . , Sayı 5 1 6 , Ankara 1994, s.47 1 -

e

C. Kavcar, "Kemal Paşazade'nin Şairliği ve Yusuf ü Züleyha'sı " , TDAY.

TDK. Bilimsel Bildiriler 1 972, s . 1 72- 1 80.

474
1 969, Ankara 1 969, s .227-249
�

Z. Kaymaz, Aşık Paşa, Garibname (Metin-Dil Özellikleri-Söz Dizini),
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Malatya 1989

e

V . Kılıcoğlu (Hatipoğlu), Cerrahiye-i İlhaniye, DTCF. yayınları Ankara
1956.

e

Z. Kissling, Die Sprache Des 'Aşık Paşazade , Breslau 1936

e

Z . Korkmaz, "Türk D ilinde -ça Eki ve Bu Ekle Yapılan İsim Teşkilleri
Üzerine Bir Deneme" , DTCF. Dergisi, Cilt XVIl/3-4, Ankara 1 960 ,
s .275-358

e

Z . Korkmaz, "Kabus-name ve Marzuban-name Çevirileri Kimindir?",
TDAY 1 966, s .267-27 5 .

e

Z. Korkmaz, "Eski Anadolu Türkçesinin İki İrünü ve Yazarları Üzerine" ,
XI. Türk Dil Kurultayında Okunan B ilimsel Bildiriler. 1 966, Ankara
1 968, s.17-27.

e

Z. Korkmaz, "Eski Anadolu Türkçesinde Asil İnlü (Vokal) Uzunlukları" ,
DTCFD .XXVl/3-4, ( 1 968), s.49-66.

�

Z. Korkmaz, "Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı" , TDAY 1972,

�

Z. Korkmaz, "Eski Türkçede Oğuzca belirtiler" , Bilimsel Bildiriler 1 972,

�

Z. Korkmaz, "Yunus Emre ve Anadolu Türkçesinin Kuruluşundaki Yeri",

s.17-34.
TDK. Ankaral 975 , s.433-446
Türkoloji V/l , Ankara 1 973 , s . 1 3-20.
�

Z. Korkmaz, Sadru 'd-din Şeyhoğlu, Marzuban-name Tercümesi (İnceleme

Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), DTCF .Yay .Ankara 1973
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�

Z. Korkmaz, "Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü

�

Z . Korkmaz , "Eski Anadolu Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla

�

Z. Korkmaz, "Anadolu Yazı Dilinin Tarihl Gelişmesinde Beylikler Devri

Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar, Türkoloji Dergisi" , Cilt VII,
Ankara 1 977, s .12-22
İlgili Değerlendirmeler" , Türkoloji VIII., Ankara 1 979, s.67-7 8 .
Türkçesinin yeri" , VII. Türk Tarih Kongresi il. Cilt, Ankara 1 98 1 ,
s.5 83-589

�

Z . Korkmaz, "Türkiye Türkçesi", Türk Ansiklopedisi, XXXII. Ankara

�

Z. Korkmaz, "Türkçede İsimden Fiil Türeten +r- , +ar-/+er- Ekinin Yapısı

1983, s.393-426
Üzerine, DTCF. Atatürk'ün 1 00 . Doğum Yılına Armağan, Ankara
1982, s. 477-490
�

Z. Korkmaz, "Türkçede -n Zarf-fiil Eki ile -pan / -pen Eki ve Türemeleri" ,

�

Z. Korkmaz , Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması

TDAY . 1984, Ankara 1987 , s .155-165

Olaylan , TDK. (3. baskı) , Ankara 1994
�

F. Köprülüzade, "SelçuldlerDevrinde Anadolu Şairleri: Şeyyad Hamza,
Dergah 1/4, 1 337.

�

F. Köprülü, "Anatolische Dichter in Der Selschukentzeit, 1. Şeyyad Hamza",
KCsA. I/l (1922), s . 1 83-190 .

�

F. Köprülü, "SelçuldlerDevrinde Anadolu Şairleri: Hoca Dehhani" , Hayat
Mecmuası 1/1 (1926) , s.4-5 .

�

F. Köprülü, "Anatolische Dichter in Der Selschukentzeit il. Ahmed Faqih",

�

F. Köprülü, "Anadolu'da Türk Dili ve Edebiytının Tekamülüne Umumi Bir

KCs A.II/1-2 ( 1 926), s .20-38 .
Bakış", Yeni Türk Mecmuası , Sayı 4 (1933), s .277-292; Sayı 5 ,
s .375-396: Sayı 7 , s.535-553.
�

F. Köprülü, Türk Edebiyatının İlk Mutasaavvıflan, Ankara 1966.

�

İ. Kunos, "Egy Otörök Nyelvemlek" , Ny K. XX (1 892) , s .480-497 .

�

A.T. Kut, "Türkçe Yazma Eserler Katalogları Repertuvarı" , TDAY 1 972,
s . 1 83-240.

�

A.S. Levend, "Aşık Paşa'nın Bilinmeyen İki Mesnevisi: Fakr-name ve
Vasf-ı Hal", TDAY 1 95 3 , s.205-225 .

�

A .S . Levend, "Aşık Paşanın B ilinmeyen İki Mesnevisi Daha: Hikaye ve

�

A .S . Levend, "Aşık Paşa'ya Atfedilen İki Risale", TDAY 1955 , s . 1 53-163 .

Kimya Risfüesi", TDAY 1954, s.265-276.
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�

A.S. Levend , Gülşehrl, Manuku't-Tayr (Tıpkıbasım) , TDK. Ankara 1957.

�

A . S . Levend, "Tutmacı'nın Gül ü Husrev Mesnevisi" , VIII . Türk Dil

�

A.S. Levend , "Attar ile Tutmacının Gül ü Husrev Mesnevileri " , TDAY

Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1 957, s . 1 69- 174.
1959, s.163-203.
�

A .S . Levend, "Tutmacı'nın Gül ü Husrev Mesnevisinin Dil Özellikleri" ,

�

M. Mansuroğlu, "Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyaunın İlk Mahsulleri" ,
TDED.1/1 (1946), s.9- 17.

�

M . Mansuroğlu, "Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Başlaması ve Gelişmesi" ,

�

M. Mansuroğlu , "Zeha Türkische Oder Turkisch-persische Gedische

�

M . Mansuroğlu , "Mevıana CeJaleddin Rı1mi'de Türkçe Beyit ve İbareler" ,
TDAY 1 954, s 207-220

�

M. Mansuroğlu , Ahmed Fakih, Çarhname , İstanbul 1956

�

M. Mansuroğlu, Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri , İstanbul 1 95 8

�

M. Mansuroğlu , "Das Altosmanische" , PhTF I, Wiesbaden 1 95 9 , s . 1601 82

�

H. Mazıoğlu , "Anadolu'da Xlll. yüzyıl Ürünlerinden Bir Eser" X .Türk Dil
Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1 963 , Ankara 1 964 , s.75-79

�

H. Mazıoğlu , "Geçmişin Türkçesinden Örnekler" , TD. S .145 ( 1 9 64) , s .25 26

�

H . Mazıoğlu , Ahmed Fakih, Kitabu Evsafu Mesacidi'ş-Şerife, TDK .

TDAY 1960, s.49-77.

TDED .IV/3 (195 1 ) , s .2 15-229.
Galfiladdln Rfımis" , UAJb.XXIV/3-4 ( 1 952) ,s.106- 1 1 5

Ankara 1974
�

G .M . Meredith-Owens, "Aşık Çelebi, Meşa'irü'ş-Şuara, London 1 97 1

�

J .H. Mordtmann, Suheil und Navbahar, Romantisches Gedicht des Mes'üd

�

J. Nemeth, "Da� Ferahname des İbn Hatib . Ein Osmanisches Gedicht aus

�

S . Olcay, Ebul-Leys Semerkandi, Tezkiretü'l-Evliya (Tercümesi) İnceleme

�

S. Özçelik, Nidm Mehmet Çelbi, Menati'ü'n-Nas (Metin-Dil Özellikleri-Söz

bin Ahmed, Hannover 1 925
XV . Jahrhundert" , Le Mond Oriental XIII, 1 9 1 9 s.145 - 1 84

Metin-İndeks , DTCF., Ankara 1965
Dizini), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, 1-11. Cilt, Malatya
1 990
149

�

C . Öztelli, "Dedem Korkut Kitabı'nın Dili Üzerine Bir Deneme " , Bilimsel
Bildiriler 1 972, s.203-208

�

K . Rifat, Kitab-ı Dede Korkut 'ala Lisan -ı Taife-i Oguzan , İstanbul 1 332

�

E. Rossi, "İl Kitab-ı Dede Qorkut" , Gitta del Vaticano 1952

�

S. Sıtkı , Fatih Divanı , İstanbul 1944
L. Subaşı , Beh cetü'l-Hada'ik'in İstan bul Nüsh ası Üzerin e Bir Çevriya zı
Çalışması, DTCF. Ktp. Bitirme tezi, Ankara 1 985

�
�

F. Sümer, "Dede Korkut Kitabı'na Dair Bazı Mülahazalar", Türk Folklor
Araştırmaları (Ocak 1 952), s.467-472.

�

F. Sümer, "Oğuzlara Ait Destani Mahiyette Eserler", DTCFD .XVIl/3-4
5 1959) , s .359-456
H. Şahin, Hatiboğlu : Fer ahn ame, (Dil Özellikleri-Metin -Söz Dizini), İnönü

�

�

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Anabilirn Dalı Doktora Tezi, Malatya 1993,
M.Ü. Şahin, Miftabu n
' -Nür Hazain ü's-SürOr , (Dil Özellikleri-Metin -Söz
Dizini), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Malatya 1994,

�

A.N. Tarlan, Şeyhf: Divanı. Tarama Sözlüğü ve Nüsh a Farkları, İstanbul
1942.

�

A.N. Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, İstanbul Üniversitesi yayınları İstanbul
1964.

�

M. Tatçı, Yun us Emre Divanı, Tenkitli Metin , Ankara 1990

�

Fr. Teaschner, "Zwei Gazels Yon Gülşehr'i" , Köprülü Armağanı 1 95 3 ,
s.479-485

�

Ş . Tekin, " 1 343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili
Tarihinde 'olga-bolga' sorunu", TDAY 1 973-1974, s.59- 157

�

T. Tekin, A Grammar of Orkhon Turkic, Bloomington 1 968

�

T. Tekin, "Üçüncü Kişi İyelik Eki Üzerine" , Genel Dilbilimi Dergisi C .2 ,
Sayı 7-8, Ankara 1 983, s.10-17

�

M. Terzi, Eski An a dolu Türkçesinde Fiil Çekimi Ekleri , İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Tezi, Malatya 1988, IV+266 s .
M . Terzi, Yazıcı Salih (Selah addin): Kitab 'ş-Şemsiyye (Dil Özelli k-leri

�

Metin -Söz Dizini), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Malatya 1994,
�

1 50

TDK . , XIII. Yüzyıldany Gün ümüze Kadar Tanıkları ile Tarama Sözlüğü, I
IV. ( 1 . basım) TDK. Ankara 1 943-1957

Tarama Sözlüğü, I- VIII. TDK. Ankara 1 963- 1977 (2 . basım)

�

TDK .,

�

F .K . Timurtaş , "Harname", TDED IIl/3-4 ( 1 949) , s .369-386.

�

F.K. Timurtaş, "Şeyhl'nin Husrevü Şirini , Jean Deny Armağanı , TDK .
Ankara 1 95 8 , s.335-348.

�

F . K . Timurtaş, "Şeyhi ve Çağdaşlarının Eserleri Ü zerine Gramer

�

F . K . Timurtaş, "Şeyhi ve Çağdaşlarını n Eserleri Ü zerine Gramer
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