
ANNEMAR~E VON GABA~N 

Not : "Osmanl~ca,. ad1 altmda 1453 ten Turkiye'de Lltin alfabesinin kabu- 
lune kadar gecen devrede kullan~lan yam dilini kastediyorum. Bundan onceki 
devirde kullan~lan dik "eski Osmanllca", bundan sonra kullanrlan dile de "Tur- 
kiye Turk~esi,, a d m ~  veriyorum. 

ski Tiirkqede, yani hllmliktan onceki yazitlarln ve yazmalarln di- 
linde fiil birlegmeleri qok yayllmlg ve geligmigti. Daha sonraki leh- 

qelerde gordii@miiz fiil birlegmeleri bu eski devre qlkar. G. R. Rahme- 
ti Arat "Hilfsverben und Verbaladverbien im Altaischen-Altaycada 
yardimcl fiiller ve verbal zarflar" (S. 4-25) ad11 yazlsinda yeni lehqeler- 
deki fiil birlegmelcri hakkinda dikkate liiyik izahlar ileri surmugtii. 
Bufiil birlrgmeleri, sonsuz mlna  inceliklerini ve zaman ve (slavistler 
tarafindan kullan~lan bir tlbirle soyliyelim :) "eylem qegitleri" 
nin muhtelif derecelerini gostermek suretiylr dile son derece 
zcngin ifade imkdni verirler. Turkiye a&zlar~nda birtaklm qok 
eski hususiyetlere raslanmakla beraber, fiil hirlegmelerinin gittikqe 
azald@ goze qarplyor. J. Deny'nin klbik gramerinde ve liselerin 
dil bilgisi kitaplarmda bu birlegmeler hakkinda birqok bilgiler 
verilmig, fakat benim bildigime gore, bu hususta hususi bir aragtlrma 
yapilmamqtir. Iste, biz bu yazlnuzda fiil birlegmelerinin muhtelif 
gruplarm tesbit etmek ve hususiyetlerini aqlklamak istiyoruz. 

Rirbirinc bag11 iki fiil geklinin slkl surettc birlegmesinden mcydana 
gclcn ve yalnlz bir olug anlatan fii 1 bi r l egmr le r in in  birinci kismi, 
ycni fikir niianslari wren bir zarf degildir. Bu turlii fiil birlcgmcleri 
mesclri AGr'tc eski Turkqc i ~ i n  tesbit edildigi gibi, i ~ q  klsma ayri- 
labilir: Bunlar I. esas msnayi tapyan bir fiil ile bir yardlmcl fiilden, 
11. bir esas fiil ilc bir de~kt ip t i j  fiildcn veya 111. bir esas fiil ilc modal 
bir yardlmcl fiilden meydana gelebilir. Eski Osmanllcada oldukqa yayl- 
mq olan bu uq fiil birlegmcsi Osmanlicada azalmq ve nihayet Tur- 
kivc Turlrqesindc daha da azalarak bunlarm yerinc bazan nominal 
gckiller geqnleye baglamigtlr. 

I. grup : Y ar d i mcl bir f iil (J. Marouzeau, Le.xique de ter- 
minologie liqyuistique, Paris 1g33), as11 fiil (ben esas fiil demek 'is- 
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tiyorum) ilc qekim gemasma giren verbal bir ifade meydana getirir. 
Esas fiilin yardimci fiil ile baglallmasi J. Deny tarafindan etrafli 
surette aragtinlmigtir. Bu sebeple, bu grupu burada Deny'ye dayanmak 
suretiyle ancak kisa bir gekilde izaha qaligaca@m. 

Osmanlicada 8 esas fiil gekli veya verbum finitum vardir : I .  

oar-yor. (19-20. sayfaya bk.), 2. var-zr (verbal isim), 3. var-mzj (verbal 
isim), 4. var-acak (Bu gekil eski Tiirk~ede geCmez. Brockclmann, 
Aosm. Studien I, ZDMG 1919 : -zcak ile yapilan seklin yaninda, 
"yaptikqa", "yaptigi iqin" mhasina  gelen -zcajaz ile yapilan bir ge- 
kil de geqer. Buna dayanarak, -acak ile yapilan geklin, miinaya 
kuwet veren bir veya iki edat (+cak ve+az) illvesiyle -ga >-a veya 
-gi 2 - 2  ile yap~lmig verbal bir isim oldugu soylenebilir. Mesell Turkiyc 
Tiirksesinde kullanilan adam+cag+az "adamca@z,, gibi. " Y a p ~ k ~ a "  
ve "yaptigi iqin,. sijzierindeki zaman ve sebep ifadeleri tslidir. 
-sar'da oldugu gibi (25-26. sayfaya bk.), 5. var-a (eski -ga'dan; eski 
Tiirk~ede bu gekil dc geqmez, fakat Kb'de hem -ga, hem de bunun i 
unlemi ile birlegmesinden meydana gelen -ga + y gekline raslanir. 
Bu sonuncu gekil eski Tiirkqede de geqer ve burada bir dilege 
benzer bir futurum m4nasi vardir. ) 6. car-malt (<-ma+ lzg'dan ; 
eski Turkqede kullanllan -gu+luk gerek sekil, gcrek mlna bakimla- 
nndan -ma+lzg'a benzer; her iki halde dc -ma ve -gu ile soyut bir 
verbal isim yapilmq ve bunlara bir yandan + lzg, bir yandan da + lzk 
eki iliivr edilmigtir.). 7. var-dz (+z  iyelik cki almq -t ilc yapilma bir 
verbal isim) ve 8. var - sa (25-26. sayfaya bk.). Yukard? zikrcdilen ilk 6 
gekil, *i- yard~mci fiilinin 4 gckli (i-di, i-se, i- mi^ gibi yiiklem 
gekilleri veya i-ken zarf gekli) ile birlegtirilebilir. Bundan bagka, bu 
birle$melerde, vm-yor idirn gekli yaninda kullanilan vnr-!?or& dum ~ e k -  
linde oldugu gibi, yardimci fiilin ilk vocali (*i-) diigebilir. Sahis 
igareti iki kisimdan yalniz birine getirilir : (D 442) seud@d+im 
veya sevd+im i d  ; (D 443) sevdi ise+m veya seod+im ise. Bu- 
nun gibi, -ma- olumsuzluk eki de birsok fiil birlegmelerinde ya I .  

veyahut da 2. kisma getirilebilir : (D 5 r 3) yaz-ma-mz~ 01- veya yaz-mzj 
01-ma-. Esas fiilin 6 gekli, turemelerinden de anlavildigi gibi, nominal 
kokten pkmadir. Yalniz, -yor, -a ve -ma12 sekilleri bugun yuklem ola- 
rak kullanilir ve nominal olarak - attributum veya subjectum-'kulla- 
ndamazlar; Dcny (D 927) Azeri sahasinda bu gekillerin nominal kulla- 
mldi@nin son izlerini kaydetmigtir. *i-'den yapilamiyan gekillerin yeri- 
ne 01-'dan yapilma gekiller kullanilir. Bu sebeple, bu fiil birlegmelerinde 
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yardimci fiil her hangi bir ek alabilir; birlegme bir ciimleyi tamamll- 
yorsa,verbumfinitumdur; birlegmc bir attributum olursa, yardlmci fiil 
nominal hir gekil a h ;  birlegme adverbial bir ifadr - bu tsbiri araslra 
kullanilan ve tamamiylc yersiz olan "yard~mci cumle" yerinr kul- 
lan~yorum - sonunda geqiyorsa, yardimci iil bir konverbum gek- 
lini a h .  (Mongolistler tarafindan kullanllan ve Tiirk dillcri iqin 
de qok uygun gelcn bu tsbir, bir verbum finitum gekli miinasma gel- 
mez, yani konvcrbum bir cumleyi tamamliyamaz. Mescl2 Turkiye 
Tiirk~esinde kullanilan gel+, gel-e, gel-eli, gel-ince, gel-erek 
ve gel-irken gekilleri gibi. Buna mukabil gel-mi$, gel-ir, gel-ecek, gel-esi 
ve gel-meli gekilleri nominaldir; son 5 gekilden bagka, gel-@or, gel-di 
gekilleri gel-e dilek gekli ve emir gekilleri verbum finitumdur.) - Bu 
fiil birlepmeleri, zamani (tempus) (geqmig, uzak geqmig v. s.) ve tar- 
zi (modus) (bildirme, gerqeksizlik v. s.) basit fiillerden daha tam 
olarak ifadeye yararlar. *i- yerine 01- veya bulun- yardimci fiilleri 
kullanildi@ takdirde, yani yar-ar i-dim gekli yerine yar-ar 01-dum gekli 
istimai edilirse, (D 5 I I ve miiteakip s.) hususi bir kilinig - bir baglangq? 
- ifade eder : az ye-r 01-du "az yemege bagladi". - -mq 01- takim~ - 
Deny'ye (D 831) gore - tahakkuk etmig gibi gosterilen bir olugu ifade 
eder. Bu fiil birlegmelerinde araslra yardimci fiil olarak dur- da kul- 
lanil~r. Deskriptif bir fiil olarak (19. sayfaya bk.) bagka bir birlegme gek- 
linde geqen bu fiilin ayrl bir fonksiyonu vardir: meseli (D 406) 
*sezlmi~im tur-ur (haplologie ile) > *sevmi$im tur>sevmijimdir. Yardimci fiil 
vazifesi goren tur- burada vokal uyumu, dudak benzegmesi ve soz 
bagindaki konsonant kaidelerine uyan bir ek haline gelmigtir. Bu 
+dzr qok defa -nu$, -acak ve -mall gekillerinin yalniz 3. gahis igareti 
olarak kullanilir. 

Fiil birlegmelerinin ifade ettigi mina incrliklerinin ve gahis 
igaretlerinin muhtelif yerlerde bulunmas~ sebeplerinin orneklere 
dayanilarak aqiklanmas~n~ Tiirk meslektaglarimizdan bekliyelim ! 

11. grup : Fiil birlegmelerinin bagka bir segidi de logique bir esas 
fiil ile ona ilbve edilen deskriptif bir fiilden meydana gelir (deskriptzf 
fiil tibiri daha P. Melijoranskiy'nin ".Syntax kirghire" inde geqer, 
Muston 1922). BU grupla I. grup arasindaki en goze qarpici fark, 
esas fiilin birverbum finitum olmayip, -a, -2, -u veya -P ile yapilmig 
konverbal bir gekil olmasidir. Deskripttf fiil aslinda fiil birlegmesinde 
kendi minasin~ hemen tamamiyle kaybetmi? normal bir esas fiildir. 
Bu fiil, birlegmede esas fiilin kilinig qegidini gostermege yarar. 



Deskripif fiilin esas manasi qok defa bir hareket, menf bir hareket, 
yani bir duraklamadir : dza-, gel- git-, var-, kal-, diip. Bunlara ko-, 
tut-, ver- gibi yalniz rllerin hareketini anlatan fiiller getirilir. 
"Yanilmak, isabet etmemek" manasma gelen yar- fiili de belki 
buraya girer. 

I .  dur- (eski Osmanlicada ve Osmanlicada qok defa tur- gekli 
, de geqer) fiil birlegmesinde bir olug veya ktligin -veya bir halin ?- 
biran iqin olugunu veya suriigunu gosterir. Emir olarak kullanildigi 
takdirde, olugun kesinligini ifade eder. 
(D 517 eski Osmanlica) nazar kz1-z tur-urdungur 
(D 5 I 7) J J O ~ Z ~ U  tur-urken 
(Du 92) sat-a dur-urlar 
(Du I 14) ben bu ve<irlering kor-e tur-urum 
(Du I I 5) goban bu siizleri e~berle-yii tur-urtien 
(TB 157) kapa dur-ur 
(TB 157) ang-n tur- 
( I ,  11, XVI 11) bak-a dur-urdunguz. 
(D 51 7) sen gid-e dur ! 
(TB 157) urn-a dur! 
(TB 157) gel-i dur-gtl "sik sik gel". 

Esas fiil daha ~ o k  -p'li gekildc bulunur : 
(D 5 1 7) bunlar otur-up dur-urken 
(D 5 I 7) {or-up dur-ur mu sun ? 
(Du 92) bundan i'rdz ed-ub tur-urus iLbunu terketmekteyiz". 
(Du 92) sarzmsaklu nesne ye-yiib tur-men 
(Z I1 XVIII)  geg-iib dur-urlar 

Turkiye Turk~esinde -a% konverbum'un -fli konverbumla degig- 
ti@ gozc qarpiyor : (HS) sbjde-yip dur-; (R) yat-zp dur- ; (HI)  bak-a 
dur- = bak-zp dur- ; (P I 19) oku-ya dur- = oku-yup dur-, takriben oku-r 
oku-r tekrarlamasi gibi. -a ve -i, gekilleri birbiriyle miicadele ha- 
lindedir. 

Turkqe dur-, tur- fiilinin hakiki bir yardimci fiil haline girebi- 
lecegi, yani mAnasinin yalniz zayiflamakla kalmiyarak tamamiyle 
kayboiabilecegi yukarda (18. s. bk.) kaydedilmigti. 

Tuljkiye Tiirk~esinde kullanilan -zyor'lu ha1 grklinin mengei, 
bilindigi gibi, turlu tiirlii tartqmalara yo1 qmlgtir. Runun descriptzf 
bir fiil ile yapilmig bir fiil birlegmesindcn pktigi kesin olarak ileri 
siiriilebilir. (D 391) bunun kor-e porz-r'a veya - Maninski'ye uyarak 
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kor-e yu'riir'e dayandigmi tahmin etmektedir. Bang, yon-'nin Osman- 
licada deskriptif bir fiil olarak kullanllmadl@u, fakat bunun yerine 
onun sinonimi olarak ince vokalli yiirii- fiilinin istimal edildigini kay- 
dediyor. Ona gore, kor-e dur-ur > *koreyurur > *kiireyur > koreyor olmug- 
tur. Normal olarak d sesi yalnlz kelime ortasinda veya sonunda y 
oldugu halde, burada sok eskidenberi ve sik sik kullanildi@ iqin kelime 
bqindaki d- istisnai bir geligme gostererek y olmugtur. -a yiirii- birleg- 
mesi siireklilik gosterir (23. s. bk.). Halbuki -yor'lu ha1 gekli dur- ile ya- 
pilmig birlegmeler gibi lusa bir hali ifade eder. Bu sebeple, -2yor'- un 
-a dur-ur'dan qikti@ hakkmdaki fikir kabul olunabilir. 

2. dq-, deskriptif bir fiil olarak bir olug veya kiligin agaglya 
dogru hareketini anlatir; 

(D 520) yat-a d@-. 
(D 520 yzldzrz-yu dq-er "yildirim sasar". 
(TB 159) bas-a d@-. 

3. gep, olayln suratini gosterir : 
(Z I 183) ,rol yzldzrzm bigi ot-e geper. 

4. gel-, deskriptif bir fiil olarak qok defa surekli veya aligilmig 
bir faaliyeti ifade eder: 
(D 5 I 8) kadimden yangzferi uaszb olun-u gel-en hiemetler 
(Du I I 6) aglq-u gel-i verirler. 
(TB I 58) bu biiyle 01-u gel-di, ue olzsar "bu boyle olageldi ve olacak". 
(R) bu 01-a gel-ir. 
(R) 01-a gel-en veya olun-a gel-en. 

Bundan bagka, bu birlegme sok defa gagirtici veya beklenmiyen 
bir olug mhasina  da gelir : 

(R) gorme-ye gel- "gormemezlikten gelmek".. 
(Du I 16) dcy-iib tur-z gel-iib "diyerek kalkiverdi". 
(Du I I 6) van-z gel-dim "uyaniverdim". 
(Du I I 6) ogra-yu gel di "u@ayiverdi". 
(TB 158) g h i  kan tol-a gel-di "gozu kanlaniverdi". 
( Z I1 XVIII ) tur-2 gel-di "kalklverdi". 

Turkiye Tiirksesinde -a ve -p'li birlegmelerin, bir aligkanlik an- 
lattlgi veya gagirtici bir olug mtinaslna geldigi goruluyor. 

(HI) ed-e gel-. 

(P "9) yaz-a gel-. 



Bundan bagka gel- esas fiil olarak "gelmek" mlnasindan bag- 
ka, araslra yeni bir olugu da gosterir: (HI) giil-eceplim gel-di. 

Bu fiil birlegmeleri ycrinc bugun verbal bir ismin dativ'i 
ile yapllmig birlegmeler de kullanllir : (HS) bu gamapr gok kaynrrtd- 
mz+ya gel-mez. 

5. getir- , gel-tir- factitiv geklinden qlkmigt~r. Osmanlicada 
deskriptif bir fiil olarak yapana yonetilmig bir hareketi anlatlr : 
(Du "5) gzkar-z (veya -u) getiir-di (Duda'nin endeksinde gotiir- gek- 
li geqer ; 1 konsonantmn diigmesinden once e sesi yuvarlaklagarak 
gotur- gekli meydana gelmigtir.) 

(Du I I  4) Abdal sal-a getiir-di. 
6. git-, deskriptij' bir fiil olarak uzaklagan bir hareketi.gosterir : 

(D 5 I 8) iyilige kemlik 01-a g e l m i ~  01-a gid-er. 
( R )  ata bin-ip git- 
(R )  gemiye bin-ip git-. 

Bundan bagka, git- "bir gey iqin gitmek" miinasma da gelir ve 
o zaman modal bir yardlmcl fiil vazifesini gorur (25. s. bk.). 

Not : Bu fiil birleamesi yerine bugun yanyana iki verbum 
finitum da kullanlhr : (HI) anlzyama-dzm pit-ti. 

7 .  kal-, deskriptif bir fiil olarak bir olug veya klligln siirekliligini 
gosterir. Esas fiil -a veya -p eklerini allr : 
(P "9) jaj-a kal- 
(HI) dur-a kal-. 
(HI) uyu-ya kal- ve (TB 159) uy2-y~ kal-. 
(D 519) sarur-a kal-. 
(D 519) yapzj-z kal-. 

Bundan bagka, -p ile : 
(Du 103) aplzt kalay ganak gibi engl-iib kal-dl. 
(R )  di4-iiP kal-. 

8. ko-, -d- ekiyle yapilmig olan eski Tiirkqe ko-d-> ko-y- fiilinin 
kokiidur. Deskriptif bir fiil olarak khgm aldlgi durumun uzun muddet 
devam ettigni gosterir : 
(D 519) gom-e ko-. 
(D 519) gizle-yii ko-rsur. 
(D 520) al-z ko-> alzko-. 
( R )  ko-ya ko-. 
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(Du "4) bir nazik bezle sar-a ko-mu,dar. 
(Du I I 4) ve yardzgz -yen' dik-e ko-dz. 
(Du I I 5) gerii kapn-y ko-rdz. 

9. tut-, deskriptrf fiil olarak bir o l u ~  veya killsin ba~ladi@ni bil- 
dirir : 

(D 520) 'acibla-yu tut-. 
(D 520) sa&la-yr dut-. 

-P'li konverbum ile : 

(HS) at-zp tut-. 
Bu fiil birlegmesi yerinc $mdi nominal birlc~meler de kullanl- 

lir : (HI) sinemaya gidecegimiz tut-tu; bunu gorenin giil-ecegi tut-ar. Sin- 
taks bakimindan gidecegimiz ve giilecegi faildir. 

10. var-, deskriptif bir fiil olarak Simdiye kadar dcvam edcn 
durumdan bir uzakla~mayi gosterir : 
(D 519) bir sahrai dilkefe pk-a var-dzm. 

I I .  uer-, deskriptif fiil olarak I .  "ba~ka biri iqin yapmak" ve 2. 

"~abuk  yapmak" mbnalarina gelir. Esas fiil her iki halde de -a V.S. 

ekierini a h .  

a) 
(D 520) ko-yz ver-> kayuuer-. 
(D 516) y a  gel-i ver-mezse? = y a  gelme-yi uer-irse .7 
(Du I 16) a g l a p  gel-i uer-irler. 
(Du "4) sor-a ver-diler. 

Duda indeksinde her iki misaldr de tercihan ver- yerine var- 
geklini aliyor ki, yam bakimindan mumkundur. Fakat ver- sekli 
daha uygundur. Cunku ilk misalde biri iitekine merhametinden 
dolayi aglamakta ve ikinci misalde de bqka  biri diigiiniilerek so- 
rulmaktadir. 
(TB 157) bul-z ver-esin 
(Y 111) biz  sana bagznnca, suyu koy-uverirsin. 
(Y VI) hek onun kolayca yap-t ver-digi ijler arastndaydt. 

b) 
(D 515) yaz-z ver! 
(D 516) a p a  ber "agzver !"; 
(TB 157) bul-z ver-di. 
(TB 157) tut-z uer-em. 
(Y I )  seviqinden bayzl-z ver-ir. 



(Y I) suyu oniime dok-ii ver-mijtim. 
(Y I) igeri gir-i ver-mi&. 
(Y 111) hepsi suya diij-ii aer-di. 

Not : (HI) al-tp ver-ememek "birlik olmamak" bir fiil birlegmcsi 
degildir. qiinkii burada iki killstan - almak ve verememek - bahse- 
dilir. 

ver- fiilinde de nominal bir kullanma temayiilii goze Garplyor : 
(R) kagmak ucr- "kasar gibi yapmak". Burada bagka bir modalite 
vardir. 

12 .  yat- tesadiife bag11 ve az siiren bir olugu gosterir : 
(D 517) diijiin-iip yat-. 
(Du 103) kana gark 01-ub yat-ur 

13. yaz-  "yanilmak, isabet etmemek" esasfiil olarak Tiirkiye Turk- 
qesinde artik kullanllmazsa da, bundan ~ i k m a  verbal bir isim (eski- 
den "giinah" mLnasina da gelen yazzk)  malGmdur. Bir olug veya 
killgin olmaga yaklagtigin1 gosteren bu deskriptif fiil pek az kullanil~r : 
(D 514, 516) diipe yaz-dz. 

Bunun yerine bugiin (P I 19) tercih edilen gekiller : a t  kal-dz 
diipiiyordu veya diij-ecekti. Burada iki esas ciimle, gramatik b' ir vasita 
olmadan mantikan birbirine baglanmigtir ki, ayni dur umu -sar ekinde 
de gormekteyiz. 

14. yiirii-, deskriptif bir fiil olarak uzun siiren bir olugu gosterir: 
(Du "5) ezberle-yii yiiru-rken. 
(Du go) oglanzng hocasz gel-i yiiru-r deyii. 
( Z  I1 XVIII) gor-e yiirii-rsiz anz. 
(Z I1 XVIII) gekil-i yiirii-r tamuya. 

Bundan bagka, -p'li konverbumla : 
(Du g I )  bulujdur-ub yiirii-di. 
( H  I) al-zp yiirii-. 

Bunlarin yan~nda yiirii- ile yapilmig siralamalar da vardir : 
bu is al-dz yiirii-dii. 

Tiirkiye Tiirkqesinde istek geklinin I. gahis ~ o g u l u  ve imkLnsiz11k 
gekli de bu tiirlii fiil birlegmeleri sayesinde meydana gelmigtir. 

al-, deskriptif bir fiil olarak - meselfi K a z a k ~ a  ve Cagataycada - 
"bilmek, muktedir olmak", Ozbek~ede ise "baglamak" mfinasina 
gelir. Bu sonuncu m$na *gor-e al-zm birlegmesinde, yani bir fiil birleg- 
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mesinin verbal isminde geqmig olabilir. Bu birlegme sonradan gor-elim 
geklini almgbr. 

Yukarda zikredilen birinci mPnadan imklnsizhk gekli qikmqbr. 
Radloff (R I 349) ve Bang (Studien 1916, 9". s., 2.) bularnadt gek- 
linin *bul-a al-madz> *bula(l)madz birlegmesinden qikt@ni ileri surmu~- 
lerdi. Bu geklin eskiden -tma- ve -uma- ile yapllmasi (D 377, 379) 
da bu tahmini teyidedebilir. 1 sesinin konsonandan once diigmesi 
sik sik gordu@imiiz bir olaydir. (TB 158) bil-irnedi, otur-urnadz, kt? 
amaz. Tahsin Banguoglu (TB 158) bu geklin u-ma-'dan qiktigini ileri 
surerek, eski Turkqede geGen u- "bilmek, muktedir olmak" kokune 
dayanmaktadir. 

111. grup : Ich mochte tun, I like to do, j e  dksire faire quelque chose 
gibi ifade gekilleri de yalniz bir olugu gostermekle beraber fiiller 
her uq dilde de tiirlii tiirlii gekillerde baglanmigtir. Bu iis dilde bir 
mastarla birlikte bir verbal ifade tegkil eden 'Lveranlassen" sebep 
olmak, "wollen" istemek, "konnen" muktedir olmak, "beabsichti- 
gen" niyet etmek, "geruhen" buyurmak, "anfangen" baglamak ... 
gibi fiil gruplanna J. Marouzeau "verbe semi-auxillaire,, yani "yari 
yardimci fiil,, adini vermektedir. Almancada bu fiillere "modales Hil- 
fsverb (modal yardimci fiil),, ad1 verilmektedir. "Yari" kelimesi bu 
fonksiyon iqin ne kadar yersizse, modal tPbiri de o kadar uygunsuz- 
dur. Daha iyi bir tiibir bulunmadi@na gore, modal yardlmci fiil t l -  
biri kullanilabilir, 

Fiil birlegmelerinde deskriptif fiillerin tersine olarak, modal yar- 
dlmci fiiller mgnalanni tamamiyle muhafaza ederler; logique esas 
fiil -a...'li vekilde geser; bugun bu birlegme az kullanllir. 

I .  bqla- : 
(D 520) yyun-u bqla-dz. 
(Du I I 7) ver-i bajla-mzjdz. 
(Z I 183) 01 siizleri siiyle-yii baila-dz. 

Bu fiil gekli yerine bugun ba~la- ile birlikte mastarin dativ'i 
kullanilir : (D 187) -mags bagla-. 

2. bil- "bilmek, muktedir olmak" : 
(Du 114) sakla-yu bil-. 
(D 5 1 4 git-myve bil-irsin. 
(TB 157) al-z bil-. 
(D 5 1 4) kurtar-t bil-iirseng. 



Eski Osmanlicada bu birlegmede bil- olumsuz gekilde de kul- 
lamlabilirdi. 
Halbuki Turkiye Tiirkqesinde bu geld imkfinsizdir. Bilindigi 
gibi, bunun yerine -ama-'11 gekil kullanilir. 

(YN 69,8) cliipe bil-ecegi kadar. 
(P 122) 01-a bil-ir. 

Bunun yaninda (P 123) ya.zma& bil-mGen kimseler gekli de kul- 
landir. 

3. buyur-. Yapilmasi buyurulan gey umumiyetle ifade edilmez, 
qunku bu, bahis mevzuu miinasebetlerden aqikqa anlagihr. Eski 
Turkqedeki sinonimi yarlzgka- olan buyur- da Osmanhcada ve Turkiye 
Turkqesinde qok gumullu olarak kullanilir : buyur-du. v. s. 

4. git- yukarda 21. sayfada izah edildigi gibi, s ~ k  sik deskrip- 
tif bir fiil olarak kullanihr. Yalniz git- arasira "... iqin gitmek" mlna- 
sina da gelir ve o takdirde git- 111. grupa girer : 
(2 I1 XVIII) otar-z gid-esit "otlatmaya gidersiniz". 
(R) iste-yii git- "rica iqin gitmek,,. 
(Du I I 6) iste-yu gid-eler "aramaya gitmek,,. 

5. giir-, modal bir yardimci fiil olarak "denemek ..., isin qalig- 
mak" mfinasinda kullanllir. Bu mgnada bilhassa emir ve istek gekil- 
lerinde qok sik geqer. 
(D 5 1 8) al-z kor- bbala gormek,, . 
(TB 157) sat-a gor ki miiflisligum vaktzdur. 
(TB 157) tar dirilme-yi gor! bbsakin darda kalrna! ,, 

Burada gesen "gor" gekli yerine Turkiye Turkqesinde : (HS) 
haydi caddeyi tut, bak-alzm gibi birtakim ifade gekilleri de kullanllir. Bu 
tiirlu modern slralamalara sik sik igaret edilmigti. Bunun gibi, kzl! 
"yap" gekliyle yapilmig misaller de vardir: (D 389)* ver-e kzl! veya 
*uer-e kel! "veriver!,,. Eski Osmanllcada 2. gahis emir eki olan $21 bu- 
radan gkrmgtir. 

Gor- iqin emir geklinde olmiyan ornekler : 
(Du I 15) sal-a gor-iib, sor-a gor-diler. 
(Du 116) zrak at boga~la.yaytm de-yii gor-diim, razi olmadz. 
(Za I 182) o l  bigare gafil and ig-e gordi. 

-sac -sar, Eski Osmanlica (Di397) -(y)tsar gart eki eskiden istikbal 
mfinasl ta~irdi: ed-iser+im terkni can ve teng "can ve teni terkedecegim"; 
ger Muhammed olmqa idi 'van olmayzsardz zemin vc artman. Bang da bu 
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ekin *-a sa-r'dan ~iktigini ileri surmiigtu : *bar-a sa-r "gitmeg 
dugiinuyor". Orta hecenin diigmesiyle * barasar'dan bursar gekli 
qikmlgtir. Demek oluyor ki bu ek de modal bir yardimci fiil ile 
yapilmig bir fiil birlegmesinden meydana gelmigtir. bar-sar, bqka 
kel-ir " o giderse, bagkasi gelir", aslen yanyana gelmig iki esas cumle 
sayilabilir: " o gitmegi dugiinuyor, bir bagkasi geliyor". Buna benzer 
birsok modern siralamalar gormugtuk. Burada da minaya dayanan 
bir siralama oldugu ileri siirulebilir. Demek ki once soylenen gey, 
hiqbir gramer igareti almaksizin sonradan soylenen geyin garti 
olmugtur. 

Bu 111. grupta gordugiimuz birlegmelerin yerine bugun qok 
defa umumiyetle dativ halinde olan verbal isimlerle yapilmig birleg- 
meler gesmigtir : 

(LP 208) sizden bir if istemeg+e gel-medik. 
(P 123) tqtr-mag+a kdfi gel-ir. 
(P 123) oraya git-me+n+e liizum yok. 

Son olarak, modal yardimc~ fiillerin transitiv fiil olarak kul- 
lanildigini da soyliyelim : (P 122) kendisine evinizi satmanzc+z arcu 
eder. Burada bir akkusativ kullanilmigtir. 

(LP 208) ben bu kitabz almak istedim. 

Bagka bir grup : "~iil'birlegmeleri" veya "miirekkep fiiller" ara- 
sinda arasira bagka bir grup daha gesmektedir. L2kin bu grup gersek- 
ten bu birlegmelerle .alikadar olamaz. Ciinkii burada kastettigimiz 
tamir et-, (eski) tamir ]Ed- veya tamir eyle- gibi takimlar yalniz bir olugu 
veya kiligi ifadeye yariyan iki verbal gekilden yapilmamqtir. Burada 
daha sok muteradif minali transitiv fiiller kastediliyor. Hakikaten, 
tamir gibi yabanci kelimeler mastar, yani verbal isimdir ve fiiller de 
bir ~egit yardimci fiilden bagka bir gey degildir. Bunlara qok defa yar- 
dimci fiil ad1 verilmektedir; ben bunlara, as11 yardlmci fiillerle ka- 
rigtirilmalarini onlemek isin, sozde yardimci. fiiller diyorum. Yar- 
dimci fiillerin objekt'la degil de, bir praedikat ismi ile birlikte 
kullanildiklar~ goz onunde tutularak bu isimlerin de objekt degil, 
praedikat olarak kabul edilmesi lizim gelir ( Peters 125 de bu 
fikirdedir). Arasira et- yerine 01- da, yani halis bir yardimci fiil de 
kullanilir : kayb 01-. ( kaybol- sadece bir imli geklidir ; sintaks 
bakimindan kiymeti yoktur). Bu da gosteriyor ki bu sozde yardimci 
fiiller ile as11 yardlmci fiiller arasinda buyuk bir fark yoktur. Diger 



taraftan of-, bu birlegmelerdc gqmivcn *&'den mhna bakim~ndan 
daha kuvvctlidir. M5na bakimindan kuvvctsiz birtaklm fiillcr dc 
bazan sozdc yardimci fiil olarak kullanilir. Mcsc.12 bul-, o h - ,  gel- 
gibi. Bu fiillerin muternmimi daima nominaldir. Burada konvcr- 
bum olamaz. 

Hullsa : I. grup nominal veya verbum finitum ~eklindc 
bulunan logique esas fiil bir yardimci fiil ile birlikte zamanl vcya 
modusu (kip) ve hatt2 arasira kilinigi da  gayet aqik olarak gosterir. 
BU grup bugiin de qok canli ve qegitlidir. Yalniz bir yerde bu turlu 
bir fiil birlc~mesinin yerini casus obliquusta bulunan bir mastarla 
yapilmq bir birlegme almqtir (-mak+ta 01-). 

11. grup, converburn ~eklindeki bir esas fiilin olug veya kdi- 
gin eylem qevidini bildiren bir deskriptiffiil ile birle~mesinden meydana 
gelir. 

Eskiden ~ o k  yayilmq olan bu birlegme epeyce azalmqtir. Bunun 
yerine ya iki verbum finitum kullanilir (kal-dl diiptii, al-dz yuru-du, 
anlyama-d~m git-ti) gibi. Yahut da  mastar halinde veya casus obliquus'ta 
bulunan bir verbal isimden yapilmq bir birlegme kullanilir (-ma+ya 
gel-, -aca@mzz tut-tu,-mak ver-). Konugma dili - "Yalanci" romaninin 
hemen her sayfasindan anlagildi@ gibi - 11. grupun bu gibi fiil birleg- 
meleri bakimindan epeyce zengindir. Burada verilen misallerin pek 
c;o~unu~aldi@miz yam dilinde bu birlegmeler daha d a  azalmigtir. 

Konverbum geklinde logique bir esas fiilin modal bir yardimc~ 
fiil ile birlegmesinden meydana gelen 111. grupun artik tamamiyle 
ortadan kalkt@ anlagihyor. Bunun yerine obliquus veya kasus inde- 
finitus geklinde bir verbal isim ile yapilmig birlegmeler geqmigtir 
(-ma,(+ a bajla-, -mag+ z bil-). 

Bu sonuncu birlegmeler yabanci kelimelerle yapilan duns et- 
gibi takimlarla birlikte artik fiil birlegmesi sayllamazlar. 

QARET VE KISALTMALAR 

* : varligi farzedilen, kaynaklarda geqmiyen gekil 
+ : nominal kok, mcsel5 isim+li 
- : verbal kok, mesel5 gel-mij 
f : bir vocalin dugmesiyle bir araya gelen nominal ve verbal 

kok, meselh gelmij idi = gelmijf di > gelmijti. 
< : eski bir gekilden geligme. 
> : yeni bir geklin geligmesi 
Adr  : Altturkische Grammatik, Leipzig 1950, A. v. Gabain 
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W. BANG, Zum osm. Praesens auf -yor, Heidelberg 1918. 
D : Deny, Grammaire turque, Paris 1921 
Du : Duda, Qlrq vezir-Erzahlulgen, Leipzig 1930 
HI : Hony-lz, A Turkish-English dictionaray, Oxford 1947 
H$ : Heuser-gevket, Tiirkisch-deutsches Worterbuch, Istanbul 1931 
LP : Ludner-Preusser, Grammatisches Lehr-und Ubungsbuch, 

Istanbul, 1938 
P : Peters, Grammatik der tiirkischen Sprache, Berlin 1947 
KB : Kutadgu bilig 
R : Radloff, Worterbuch der Tiirk-Dialecte, Petersburg 1893 

ve miit. 
TB : Tahsin Banguoglu, Altosmanische Sprachstudien, Leipzig 

'938 
Y : "Yalanci", Bedri Faik'in hikgyesi, Yeni Istanbul gazetesi 

'95' 
YN : Yavar Nabi, Hikiiyeleri, Istanbul 1938 
Z I : Zajaczkowski, Vieille Osmanli I, Krakau 1934 
Z I1 : Zajacskowski, Vieille Osmanli 11, Krakau 1937 

Biitiin bu eserlerden sonra verilen numaralar paragraflari dekil, 
sayfalari gosterir. 




