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KAZAK TÜRKÇESİNDE
ŞIQ- YARDIMCI FİİLİNİN BİRLEŞİK
FİİLLERDE KULLANILIŞI1*
Dilek ERGÖNENÇ AKBABA* **
Bu çalışmada Kazak Türkçesinde şıq- yardımcı fiilinin birleşik fiillerdeki
kullanışları ele alınacaktır. Kazak Türkçesinde şıq- fiili; yardımcı fiil olarak
birleşik fiillerin fiil + fiilden oluşan grubunda kullanılmaktadır. Türkçede bu
birleşik fiiller yapı özellikleri dikkate alınarak üç grupta değerlendirilmelidir
(Ergönenç Akbaba 2007: 92-93):
1. Zarf-fiil + yardımcı fiil
2. Sıfat-fiil + yardımcı fiil
3. İsim-fiil + yardımcı fiil
Birinci gruptakiler bilindiği gibi tasvir fiilleridir ve asıl fiil zarf-fiil
kuruluşundadır. Yardımcı fiilin anlamı kendi anlamının tamamen dışındadır.
Bir tarafı sıfat-fiil, diğer tarafı yardımcı fiil şeklindeki yapılar Korkmaz,
Deny ve Banguoğlu tarafından karmaşık fiiller olarak değerlendirilmektedir
(Korkmaz 2003: 801, Deny 1941: 465 ve 811, Banguoğlu 1995: 404 ve 482).
Banguoğlu Türkiye Türkçesinde karmaşık fiiller grubunda yer alan birleşik fiilleri
üçe ayırır: A. Öncelik fiilleri (görüşmüş ol-, bitmiş ol-, bağlanmış bulun-), B.
Başlama fiilleri (gelir ol-, utanır ol-, görmez olsaydım), C) Niyet fiilleri (gidecek
ol-, verici ol-, kalkacak ol-) (Banguoğlu, 1940: 152-153).
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Korkmaz’ın “belirleyici birleşik fiiller” olarak değerlendirdiği üçüncü
gruptakiler isim-fiil ve yardımcı fiilden oluşmaktadır. Bu yapılarda yardımcı fiil,
asıl fiilin anlamına çeşitli anlam özellikleri katar. Ancak tasvir fiillerinde olduğu
gibi yardımcı fiil kendi anlamını kaybetmez. Her iki fiil de anlamını korumaktadır.
Korkmaz’ın okumaya başla-, yemeye çalış-, dikmeye kalk- örnekleri bu birleşik
fiillerdendir (Korkmaz 2003: 834). Türkiye Türkçesinde isim fiille kurulan birleşik
fiiller –mAyA bak-, mAyA başla-, -mAyA çalış-, -mAyA değ-, -mAk iste-, -mAyA
kalk-, -mAyA koyul-, -mAyA sevket-, -mAyA uğraş- vb. çeşitli şekillerden
oluşmaktadır (Ergönenç Akbaba 2007: 87-92).
Çalışmamızda ele aldığımız şıq- fiilinin Kazak Türkçesinde iki fiilden oluşan
birleşik fiillerde değişik kullanılış ve işlevleri vardır. Metinlerde bu fiilin zarf-fiille
kurulan birleşik fiillerde (tasvir fiilleri) ve sıfat-fiille kurulan birleşik fiillerde
kullanıldığı tespit edilmiştir.
A. Şıq- Yardımcı Fiilinin Tasvir Fiillerinde Kullanılışı
Tasvir fiilleri (Alm. deskriptiv verb; Fr. verbe descriptif; İng. descriptive
verb; Osm. tasvirî fiil, fi’l-i tasviriyye); birleşik fiillerin asıl fiil + zarf-fiil eki +
yardımcı fiilden oluşan bir çeşididir. Şekilce zarf-fiil kuruluşundaki bir asıl fiilin,
bir yardımcı fiile (Alm. hilsverbum; Fr. verbe auxiliaire; İng. auxiliary verb)
bağlanması sonucu meydana gelen tasvir fiillerinde; yardımcı fiil, kendisinden
önceki kelimeye, kendi anlamına yakın veya tamamen farklı bir şekilde, çeşitli
yönlerden katkıda bulunur; asıl fiilin gösterdiği durum veya hareketi resmeder,
tasvir eder, çeşitli bakımlardan onun yapılma şeklini gösterir. Bu yapıya tasvir fiili
denir. Yardımcı fiil tek başına asla tasvir fiili değildir. Tasvir fiili, yardımcı fiilin
zarf-fiille birlikte oluşturduğu yapıdır.
Bu yapılarda asıl anlam zarf-fiilin anlamıdır. Yardımcı fiiller, anlamları ile
değil, işlevleri ile çekim unsuru olarak görev yaparlar (Ergin 1983: 366).
Kazak Türkçesi sözlüğünde şıq- fiilinin asıl anlamı çıkmak, yola, sefere
çıkmak, bir yerden gitmek, (kol, bacak) çıkmak, (bitki) çıkmak, yerinden oynamak,
(yaş) ilerlemek, (...yaşa, yaşına) girmek, bir şeyin peyda olması, yayımlanmak,
neşredilmek, bir şeyin üzerine çıkmak şeklinde belirtilmiştir (Iskakov 1986: 324329).
Şıq- yardımcı fiili -(I)p zarf-fiil ekli asıl fiillerle birleştiğinde tasvir fiili
olarak görev yapar. Kazak Türkçesi gramerlerinde bu yardımcı fiilin -A/ -y zarf-fiil
ekiyle de kullanıldığı belirtilmektedir (Iskakov 1974, 269; İsmail 1996: 22). Ancak
Kazak Türkçesi metinleri incelenirken bu kullanılışın tasvir fiili olmadığı
görülmüştür.
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Kazak Türkçesi gramerlerinde bu yapının, hareketin “son, bitiş safhasını”
ifade ettiği belirtilir. Bu bakımdan bu tasvir fiili -(I)p bit-, -(I)p ket-, -(I)p qal-, -(I)p
öt-, -(I)p bol- tasvir fiilleriyle aynı işlevdedir (Oralbayeva 1979: 161).
Ayrıca Kazak Türkçesinde bu yapı hareketin tamamlanması için “özel bir
güç, enerji” harcanmasını ifade eder (Mamanov 1949: 57). Z. İsmail’e göre, bu
yapıyla hareketin belli bir süre içinde tamamlandığı bildirilir (İsmail 1996: 22).
Kazak Türkçesi metinlerinde tespit edilen -(I)p + şıq- tasvir fiilinin eklendiği
asıl fiiller şunlardır: Ayda-, ayt-, bas-, basta-, bitir-, bol-, bölin-, juwın-, jügir-, kör, küt-, qaq-, qırın-, qorğa-, quv-, quwın-, oqı-, oyna-, sal-, sıban-, sıtıl-, sura-,
şarla-, şaşıra-, uş-, uza-.
Kazak Türkçesi metinlerinde bu tasvir fiilinin işlevleri şu şekilde
belirlenmiştir:
Bu yapı durum veya hareketin “son, bitiş” safhasını bildirir. Buna göre
durum veya hareket bütünüyle sonuna ulaşmış, bitmiş, tamamlanmıştır. Bu işlev
aşağıda gösterilen bütün kullanılışlarda mevcuttur.
Kazak Türkçesinde şıq- yardımcı fiili hem geçişli hem de geçişsiz fiillerle
birlikte kullanılır.2
1. Hareketin bitmesi “bir anda veya bir kerede” olur. Bu kullanılışta
hareketin tamamlanması için “belirli bir kuvvet, enerji” harcanmaktadır. Asıl fiiller
hem geçişli hem de geçişsiz olabilir.
“İyä, izdegen Sıpatay batırıñ men, ayta ber, ängimeñdi?” Jigit
tañdanğanday boladı da, äñgimesin bastan-ayaq aytıp şığadı (T, 29).
“ ‘Peki, aradığın Sıpatay yiğit benim, anlat hikayeni.’ Delikanlı şaşırmış
gibidir, yine de hikâyesini baştan sona anlatır.”
-Barıp qırınıp, juwınıp şığınız, 15 minut srok, -dep buyrık ettim (AQ, 20).
“-Gidip tıraş olup, yıkanın, 15 dakika müddet -diye emrettim.”
Bügin osında maza bermegen soñ, äjeñ ekewmiz quwıp şıqqamız, -dep
äjesine nusqadı (AJ, 10).
“Bugün burada bize rahat yüzü vermeyince büyükannenle onu kovduk, diye
büyükannesini gösterdi.”
Öleñdi oqıp şığıp, etistikterin tabıñdar (QT2, 123).
“Şiiri okuyup, fiillerini bulunuz.”

2

Kazak Türkçesi gramerlerinde şıq- fiilinin sadece geçişli fiillere geldiği ifade edilmektedir
(Mamanov 1949: 85).
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Jeti tünde aydap şıqqan aydawşı kim? Aydawşı sol balanıñ tağdırı edi (J,
204).
“Yedi gecede onu kovan kimdi? Kovan bu çocuğun kaderiydi.”
2. Hareket “kendiliğinden, doğal olarak” meydana geliyormuş gibi
görünebilir. Bu kullanılışta oluş veya hareket sanki enerji harcanmadan bitmiş, bir
sonuca ulaşmıştır. Bu durumda genellikle “olma” anlamı bildiren geçişsiz fiiller
kullanılır.
S’ezd türki xalıqtarınıñ burınnan qoldanıp otırğan alfavitterin tastap, latınğa
köşüw jönindegi pikir talasında eki top bölinip şıqtı (AB, 27).
“Kurultay, Türk halklarının eskiden beri kullanageldiği alfabelerini bırakıp,
Latin’e geçme yönündeki fikir münakaşasında iki gruba bölündü.”
Bulardıñ tusına köp iyt kelgen de joq. Jalğız aq özgelerden uzap şıqqan
Jaqıp awlınıñ qara-ala töbeti tustarına taman kelip, jaña şıqqan dıbıstı izdep
turğanday bolıp, jım-jırt tündi tıñdap-tıñdap alıp ürip qoyadı (EK, 238).
“Çok sayıda köpek bunların yakınına yaklaşmadı. Sadece başkalarından
uzaklaşan Jakıp köyünün alaca erkek köpeği yakınlarına gelip, biraz önce çıkan
sesi arar gibi, sessiz geceyi dinleye dinleye arada bir ürüyordu.”
Şu cümlede hareketin aniden meydana geldiği anlamı da vardır:
Sonday aşıq künnin ortasında bir-aq sağat işinde tüsi suwıq, şoq qara bult
oynap şıqqan (QS, 215).
“Öyle açık bir günün ortasında, bir saatin içinde, soğuk çehreli, kara bir bulut
parçası yükseliverdi.”
3. Kazak Türkçesinde isim + bol- şeklindeki birleşik fiil, şıq- yardımcı
fiiliyle çokça kullanılmaktadır. Genellikle geçmiş zaman kipiyle kullanılan yapı,
“olup çıktı” anlamını vermekte, böylece beklenmedik bir durumun varlığı
anlatılmaktadır. Hareketin “bitiş, son” safhasında olduğu bu kullanılışta da
mevcuttur.
Burınğı oqımağan balalardıñ işinde eñ zeyindisi Jamal bolıp şıqtı (Ş, 134).
“Önceki okumayan çocukların içinde en zekisi Jamal oldu.”
Jasandılığına, sonılığına qaramastan, ärqaysısı sol özi atap turğan tildik
kategoriyanı däl ataytın termin (atawış söz, 20-jıldardağı terminimen aytsaq, “pän
sözderi”) bolıp şıqqan (AB, 83).
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“Yapaylığına, özgün oluşuna bakmaksızın, herbiri göstermekte olduğu dil
kategorisini tam anlamıyla isimlendiren bir terim (isim, 1920’li yılların deyimiyle
“pan sözder” -fennî kelimeler-) olmuştur.”
...düken aşılğannan bir jıl soñ dükenge joğarıdan tekseris bolıp edi, jıldıq
payda knige boyınşa 14 som bolıp şıqtı (Ad, 16).
“... dükkân açıldıktan bir yıl sonra üst düzeydekiler tarafından dükkâna teftiş
yapılmıştı, yıllık kazanç hesap kitabına göre 14 som oldu.”
Rossiyadağı xalıqtıñ bärin qosıp jiberip, toptap sanağanda, jüz adamnan 20
adam-aq xat biletin bolıp şığadı, bizdiñ qazaq oblıstarında jüz kisiden 5 kisi-aq xat
biledi (AB, 21).
“Rusya’daki halkın tamamını katıverip, toplayıp saydığında, yüz kişiden
sadece yirmisi okuma yazma biliyor, bizim Kazak vilayetlerinde yüz kişiden
sadece beşi okuma yazma biliyor.”
4. Bu yapı, hareketin tamamlandığını bildirmekle birlikte, hareket sona
ermeden önce “bir süreç içine yayılarak devam edip, sonra biter”. Bu işlevin
bulunduğu cümlelerde çoğunlukla zaman bildiren zarflar kullanılmaktadır. Buna
göre hareket aralıksız olarak, belli bir zaman dilimine uzamakta, yayılmakta, bir
süre devam ettikten sonra sona ermektedir.
Şoqtay ıstıq ıstıq oyı tañ ağarıp atqanşa bir minutke bosatpay, janın jey,
tozaqqa salıp şığatın (QS, 223).
“Kor gibi sıcak bir düşünce tan ağarana dek bir dakika serbest bırakmadan,
canını kemirip, (ona) cehennem azabı çektiriyordu.”
...Belomor qanalında istep, mezgilin bitirip şıqqan soñ tört aydan keyin
äskerge şaqırılıp, Qıyır Şığısqa Edil boyınan kelgen jigit (AQ, 19).
“...Bu yiğit ki Belomor kanalında çalışıp; süresini doldurduktan dört ay sonra
askere çağrılıp, İdil civarından Uzak Doğu’ya gelendir.”
5. Kazak Türkçesinde -MAy zarf-fiil ekiyle, hareketin bitiş safhasını bildiren
bu yapının “olumsuzu” yapılmaktadır.
Mañdayı tayqılaw, töbesi şoşaqtaw körinip edi, Kenesarı aqıldı adam
bolmay şıqtı (U, 13).
“Alnı geniş, tepesi sivri görünmüştü, Kenesarı (meğer) akıllı bir adam değil
imiş.”
6. Kazak Türkçesinde, bazı örneklerde, şıq- fiilinin leksik anlamı, asıl fiilin
kavram alanında bulunmaktadır. Bu tür cümlelerde şıq- fiili, kendi anlamını içinde
taşıyan asıl fiilleri seçerek onlara eklenmektedir.
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Olardıñ qanattarı qatayıp, uyadan uşıp şıqqanına balalar da quwandı (QT3,
23).
“Onların, kanatlarının güçlenip, yuvadan uçmalarına çocuklar da sevindi.”
B. Şıq- Yardımcı Fiilinin Sıfat-fiille Kurulan Birleşik Fillerde Kullanılışı
Şıq- fiili Kazak Türkçesinde tasvir fiillerinin dışında sıfat-fiille kurulan
birleşik fiillerde de kullanılmaktadır. Bu yapıda yardımcı fiil zarf-fiille değil, sıfatfiille birleşmektedir. Bu tür yapılar, Korkmaz tarafından Türkiye Türkçesinde, bazı
bakımlardan tasvir fiili özelliği gösteren “karmaşık fiiller” şeklinde
isimlendirilmiştir (Korkmaz, 2003: 801).
Kazak Türkçesinde de şıq- fiili -Ğan ve -AtIn sıfat-fiil ekli asıl fiile
eklenerek kullanılmaktadır.
1. -Ğan Sıfat-fiil Ekiyle Kullanılışı:
Kazak Türkçesinde şıq- yardımcı fiiline -ĞAn sıfat-fiil ekinin eklenmesiyle
kullanılan yapı; tasvir fiiline benzer özellikler göstermekle birlikte; asıl fiille
yardımcı fiilin birbirine sıfat-fiil ekiyle bağlanması bakımından tasvir fiillerinden
ayrılmaktadır.
Kazak Türkçesinde bu ekin şıq- yardımcı fiilinden önce gelen asıl fiille
kulllanılışı şöyledir:
fiil -ĞAn sıfat-fiil eki + şıq -Ar gelecek zaman kipi (boljaldı keler şaq)
(Keñesbayev vd. 1966: 167).
Örnekler: Alğan şığar, aytqan şığar, estigen şığarsıñ, kelgen şığar.
Kazak Türkçesinde asıl fiil -ĞAn sıfat-fiil ekiyle birlikte kullanıldığında
oluşan birleşik fiil; cümleye belki, herhalde gibi “tahmin, ihtimal” anlamı vermekte
ve Türkiye Türkçesine “-mış olmalı / olacak” şeklinde aktarılmaktadır:
“Joq, onıñ üşin nege kelsin, Mämbettiñ bolıstığın özine äperüwge kelgen
şığar...” dep ärqaysı öz oyındağısın aytıp, dalanı bastarına köterip, gürildesip
otırğanda mañdayınan ter şığıp, börkin qolına ustap üyden Bekjan şıqtı (Ş, 129).
“ ‘Hayır, o, onun için niye gelsin, Mambet’e valilik makamını sağlamak için
gelmiş olmalı’ diye herkes kendi fikrini söyleyip yeri göğü inleterek konuşurken,
alnından ter damlayan Bekjan börkünü eline alıp evden çıktı.”
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Änew küni aşuw üstinde aytqan şığar, tağı aytıp köreyin dep, arada apta
ötken soñ, inisi Moldabekti Saymasay bolısqa jiberdi (T, 17).
“Geçenlerde öfkeliyken söylemiş herhalde, tekrar söyleyeyim, diye aradan
bir hafta geçtikten sonra kardeşi Moldabek’i vali Saymasay’a gönderdi.”
Joq, jañılısasız, öziñizdiñ Janıstarıñız alğan şığar (T, 17)!
“Hayır, yanılıyorsunuz, sizin Janıslarınız almış olmalı!”
Erteñ sağat 12-de bizdiñ toyğa kel. Sen estigen şığarsıñ men Qadişanı alatın
boldım (OA, 108).
“Yarın saat on ikide bizim düğüne gel. İşitmiş olmalısın, ben Kadişa’yı
alıyorum.”
2. -AtIn Sıfat-fiil Ekiyle Kullanılışı:
Aşağıdaki kullanılış işlek olmamakla birlikte -ĞAn + şıq- yapısıyla aynı
işlevdedir ve “ihtimal” anlamı vardır:
Bügingi kün bir jılı şıray bolatın şığar dep edim, mına qara –ala töbettiñ
ürgeni sol jastınğan qarsılıqtıñ birin aytıp ketken sıyaqtanadı (EK, 240).
“Bugünün iyi olacağını sanıyordum, işte kara ala erkek köpeğin ürümesi,
gizli tepkilerden birini söylemiş gibidir.”
Sonuç olarak; Kazak Türkçesinde şıq- yardımcı fiili iki fiilden oluşan
birleşik fiillerden hem tasvir fiillerinde hem de karmaşık fiillerde işlek olarak
kullanılmakta, eklendiği asıl fiile, kendi anlamına yakın veya tamamen farklı bir
şekilde, çeşitli yönlerden katkıda bulunmaktadır.
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KISALTMALAR:
Taranan Eserler:
AB

: Ahmet Baytursınov.

Ad

: Adasqandar.

AJ

: Abay Jolı.

AQ

: Adam Qayratı.

EK

: Eskilik Köleñkesinde (Hikâyeler).

J

: Jetım (Hikâyeler).

OA

: Oqığan Azamat (Seçme Hikâyeler)

QS

: Qaralı Suluw (Hikâyeler).

QT2

: Qazaq Tili 2.

QT3

: Qazaq Tili 3.

Ş

: Mirjaqıp Duwlatow-Şığarmaları.

T

: Turar.

U

: Ulpan.
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