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3.1.2.2.4. ÎT 4- SF(GSF“mIş/~mUş) -f olduğundan = îî + SF(GF-mîş/-mUş) + olduğun
dan:

Halbuki kâffe~i ahalinin matlûbâtı nakden ya havâîeten tesviye olunarak gerek Haleb gerek 
Adana eyaletlerince hiçbir ilişiğimiz kalmamış idi ve ahâli tarafından hizmet-i müftehire 
olamk pek çok hayvan verilmiş olduğundan [ahâli hizmet-i müftehire olarak pek çok hayvan 
vermiş olduğundan] Dersaâdet’e avdette Fırka-i İslâhiye’de semer ve şâir takımları 
mükemmel olarak iki bin kadar mükârî bırakılmış idi (Cevdet Paşa 21-39, 1991, 196),

3.1.2.2.5. ÎT + SF(GSF-mîş/-mUş) + olsa = Öcik + SF(GF-mîş/-mUş) + olsa: Yazıla
rının nerede ve ne zaman çıktığı [Yazılarının nerede ve ne zaman çıktığını]^ daha hayâtta iken 
kendisi tarafından tespit edilmiş olsa [kendisi tespit etmiş olsa], sonraki nesillerin bu kadar 
zahmet ve eziyet çekmesine gerek kalmazdı (Ahmet Temir, Türkoloji Tarihinde Wiîheîm 
Radloff Devri Hayatı-Îîmî Kişiliği-Eserleri, Ankara Î99Î, Türk Dil Kurumu Yayınlan: 552, 
s.X),

3.1.3. ÎT + Öcik/ZT/DT + FSE(GSF-FSE):

Bu bölümde inceleyeceğimiz fiilimsiler ÎT + FS(GSF-FSE) yapısındaki fiilimsilerden 
farkı, öznecîk, zarf tümleci veya dolaylı tümleç almalarıdır.

3.L3.1. Öznecik alan fiilimsiler: ÎT 4- Öcik(î) 4- FS(GSF-FSE) = Îİ 4- Öcik(î) 4- FS(GF- 
FSE):

Halid Ziya Üşaklıgil tarafından dili sadeleştirilmiş ve naşir tarafından notlar ilâve edilmiş 
[Halid Ziya VşaklıgiVin dilini sadeleştirdiği ve naşirin notlar ilâve ettiği] yeni baskı (Uşaklıgıî, 
1962, s, 1).

Kitaplara bakanlık tarafından hologram yapıştırılmasının [bakanlığın hologram  
yapıştırmasının] gündeme gelmesinin ardından açıklamalar yapıldı, basın toplantıları düzen
lendi, gruplar kuruldu, imzalar toplandı, istifalar istendi (Gül Erçetin, C., 26554, 20.06.1998, 
s. n/1).

Jüri tarafından tezi reddedilen [Jürinin tezini reddettiği]öğvtnci\exm, (...) kayıtlı 
oldukları programla ilişiği kesilir (Lisansüstü, 1997, 10/11),

Ama, gerek Selçuklu Devîeti’nin, gerekse Tuğrul Bey’in geleceği açısından asıl önemli 
olan olay ise, Abbasi halifesi Kaimbiemrillah tarafından, Şiflerin Bağdat*a hakim 
olacakları bildirilerek kendisinden yardım istenmesi ve Bağdat’a çağrılmasıdır [Abbasi 
halifesi Kaimbiemrillah*m, Şiflerin Bağdat*a hakim olacaklarım bildirerek kendisinden 
yardım istemesi ve Bağdat*a çağırmasıdır] (Ceyhun, î 995,37),

3.I.3.2. Zarf tümleci alan fiilimsiler: ÎT + ZT + FS(GSF-FSE):

Karar, 1918 yılında Kars’ın Subatan köyünde Ermeniler tarafından toplu halde 
öldürülen [Ermenilerin toplu halde öldürdüğü] Müslüman Türklerin toplu mezarı önünde 
yapılan törenle de kınandı (C., S. 26541, 07.06.1998, s. 3/1).

Yazılışı bakımından istenirse bir ‘dilbilim’ kılavuzu olarak kullanılabilecek bu kitap, öte 
yandan, geniş halk toplulukları tarafından da rahatlıkla okunacak [geniş halk topluluklarının 
da rahatlıkla okuyacağı] bir öykü biçiminde düzenlenmiştir (Başkan 1988, s. 9)
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ÖSYM tarafından kapalı ve mühürlü kamyonlara yükletilen [ÖSYM'nin kapalı ve 
mühürlü kamyonlara yüklettiği] smav evrakı, sınav merkezlerine, özel kuryeler eliyle ve 
Emniyet Görevlilerinin koruyuculuğu altında gönderilir (Anadolu Üniv, 1995, 18).

3.1.3.4. Birden çok öge alan fiilimsiler;

Bir fiilimside öznecik, zarf tümleci veya dolaylı tümleçlerden ikisi veya üçü bir arada da 
bulunabilir.

Kültür Bakanlığı tarafından kitaplara bandrol zorunluluğu getirilmesi [Kültür 
Bakanlığının kitaplara bandrol zorunluluğu geîirmesî]nm ardından alevlenen tartışma
lara, son noktayı Kültür Bakanı îstemihan Talay koyacak (H., 18045,13,06.1998, s. 17/1).

"'Bir gönderici tarafından, öte yandaki bir alıcı üzerinde belli bîr etki yaratmak 
amacı ile, adına * gösterge’ denilen, anlam yüklü birimlerden yararlanarak, 
kar§ı tarafa belirli bir 'bildiri* ulaştırılması [Bir göndericinin, öte yandaki bîr alıcı 
üzerinde belli bir etki yaratmak amacı ile, adına 'gösterge* denilen, anlam yüklü 
birimlerden yararlanarak, karşı tarafa belirli bir 'bildiri* ulaştırması]  eylemi." 
(Başkan, 1988, 17).

HBB tarafından yemden filme alınıp [HBB *nin yeniden filme alıp/aîdıği] TRT ile HBB 
arasında hukuksal tartışmalara neden olan [/olduğu] dizinin yayımlanması kesinlenince bu kez 
de TRT telaşa kapılıp acele olarak yakılan dizinin kurtarılmış bir kopyasını bulup yayma 
koydu (C., 25426, 19.05.1995, s. 17/3),

Ubt Yayıncılık tarafından her ay piyasaya verilecek [Uht Yayıncılığın her ay piyasaya 
vereceği]  İnşaat Magazine’in inşaat sektörüne hizmet veren tüm sanayici, yatırımcı, 
müteahhit, mimar ve mühendislerin, sektöre emek veren herkesin okuyacağı ve yararlanacağı 
bir dergi olduğu belirtildi (Sa., 3223, 10.04.1995, s, 11/7).

149. maddeye göre, padişahlar tarafından fermanla, hattı hümayunla, sadrazam 
tezkereleriyle gayrimüslimlere verilmiş [padişahların fermanla, hattı hümayunla, 
sadrazam tezkereleriyle gayrimüslimlere verdikleri/ vermiş oldukları] bütün imtiyazlar 
geçerli olacaktır (Akyol, 1998, 134).

3.I.3.5. i T-f Öcik / TÜM + SF(GSF-SFE) 4 OL-

Sıfat-fiiİ üzerine ol~ yardımcı fiili geldikten sonra, üzerine fiilimsi eki de fiil çekim 
eki de gelebilir. OB üzerine fiilimsinin gelmesi ikinci bir fiilimsi grubunun oluşmasını 
sağlarken, fiil çekim ekinin gelmesi, fiili yüklemîeştirerek cümlenin oluşması sonucunu 
doğurur:

3.1.3.5.1. ÎT -f Öcik + SF(GSF-AcAk) + olan -  N(ÎYÜ) + SF(GF-AcAk) + olduğu:

İngiltere’de TLB tarafından dağıtımı yapılacak olan [TLB'nin dağıtımını yapacak olduğu] 
kitap, İngiltere’de yaşayan Türk şairi Gülay Yurdal-Michaels ve ülkemizde de tanınan 
İngiltereli şair Richard McKane’in ortak çalışmasıyla İngilizceye kazandırıldı (C. Kitap, 
S.274, 18.05.1995,8.20/3).

3. î .3.5.2. İT 4- DT + SF(GSF~mIş/~mUş) + olan 
olduğu:

îî 4- DT + SF(GF-mIş/-mU§) 4-
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Başrahip, Girolamo Griîlo önce bu '’mucize" karşısında dikkatli olmaları gerektiğini 
savunur ve heykelciğin bilim adamları tarafından analiz edilmesini [heykelciği bilim 
adamlarının analiz etmesini] Öngörür (RehaErus, H.J6906, 30.04.1995, s. 15/1).

3.1.4.1.2. -îş/"Uş isim-fiiîi ile:

Önce şu hususun altını çizelim: Hükümetin somut olarak gerçekleştirdikleri ile icraat 
hacminin kamuoyu tarafından algılam§ı [icraat hacmini kamuoyunun algılayışı] arasında 
büyük bir uçurumun varlığı inkâr edilemez (Sedat Ergin, H., 18067, 05.07.1998, s. 24/8).

3.1.4.2. îî + İT + SF (GSF- SFE) + İYE = N(ÎYÜ) + îî + SF(GF- SFE) + İYE

3.1.4.2.1. -AcAk sıfat-fiili ile:

PetlasTn satışa çıkarılmadan önce danışman firma tarafından yeniden değerlendirmesinin 
yapılacağı, mali tablolarının da bağımsız denetim şirketleri tarafından denetleneceği [mali 
tablolarım da bağımsız denetim şirketlerinin denetleyeceği] bildirildi (C., 25408, 01.05.1995, 
s. 7/1).

Eğer Yunanlı yazarların korkusunu günlük dile çevirirsek; senaryoları ablukadaki adayı 
V kurtarmaya çalışan Yunan savaş gemilerinin Türk uçakları tarafından batırılacağını 

[ablukadaki adayı kurtarmaya çalışan Yunan savaş gemilerini Türk uçaklarının batıracağım] 
öngörüyor (Enis Berberoğlu, H., 8045, 13,06.1998, s. 12/2),

Ayrıca tasarıda, Kuran kurslarının MÜH Eğitim Bakanlığı tarafından denetleneceği 
[Kuran kurslarım Milli Eğitim Bakanlığının denetleyeceği /  denetlemesi] yeni bir şeymiş gibi 
bildiriliyor.

3.1.4.2.2. -DIk/~DUk sıfat-fiili ile:

Bu yapıda, sıfat-füller içerisinde en çok, -Dik/ ~DUk sıfat-fiili kullanılmaktadır:

Zîdane İse suçlamalar karşısında, maç boyunca kendisine atılan tekmelerin hakem 
tarafından görülmediğini [maç boyunca kendisine atılan tekmeleri hakemin görmediğim] ve 
kendisinin ilk sert müdaheiesinde oyundan atıldığını söyledi (Mişel Perîman, C., 20.06.1998, 
s, 14/3).

Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu Başkam Atik 
Erkuyumcu, sözde Ermeni yasa tasarısının, Ermeni cemaati tarafından tasvip edilmediğini 
[sözde Ermeni yasa tasarısını, Ermeni cemaatinin tasvip etmediğini ] ve böyle bir yasa 
tasarısının hazırlanmasının asıl amacının küçük oy hesapları olduğunu kaydetti (C., 26541, 
07.06.1998,3, 3/1).

Devletin, "Biz türbana karşı değiliz, sadece devlet dairelerinde siyasi amaç için kullanıl
masına karşıyız." propogandasınm zayıf kaldığı, bu durumun irticai unsurlar tarafından 
bilindiği [bu durumu irticai unsurların bildiği] anlaşılmıştır (C., 26545, 11.06.1998, s. 15/5).

Şekayık Tercümesinde İkinci Muradhn Edirne’de bina ettiği camiin 830/1426 tarihli 
vakfiyesinin Kadiasker Mevlâna Veliyüddin tarafından yazıldığı [İkinci Murad'ın Edirne’de 
bina ettiği camiin 830/1426 tarihli vakfiyesini Kadiasker Mevlâna Veliyüddin’in yazdığı] 
tasrih olunmuştur (Ali Nihat Tarlan, Ahmet Paşa Divanı, Akçağ Yayınlan, Ankara 1992, 11. 
s.).
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Vedai Nedim Tör’Ün yöncUmindc A/a/fc«o/ Umum MüdürUi^ü'net Almanya'da basurdan 
[Matbuat Umum Müdürlüğii'nün Almanya'da bastırdığı] albümdeki fotograflan 1926 yılında 
Türkiye’ye yerleşen bir AvusturyalI. Oıhmar Pferschy çekmiş (Deniz Som. C.. 26569, 
05.07.1998. 13/3)

Yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkarılan, ancak sözleşmedeki olumsuzluklar yüzünden 
belediye meclisince iptal edilen [belediye meclisinin iptal ettiği] ihalenin ne olacağını kimse 
bilmiyor (Merih Ak. C . 25402.25.04.1995. 18/2).

Son zamanlarda Türk Dil Kurumunca yayımlanan [Türk Dil Kurumunun yayımladığı] 
Saha Türklcri (Dr. Fatih Kirişçioglu) ve Yeni Uygur Türkçesi Grameri (Dr. Rıdvan öztürk) 
adlı eserlerde de bu lehçelere ait metinlerden Örnekler ve Türkiye Türkçesinc aktarmaları yer 
almaktadır (Ahmet B. C ilasun, ’LchçcIcr Arası Aktarma". TD: 520. Nisan 1995. 339).

Atatürk'ün müdahelesi ve açıklan vaziyet almasıyla. İstanbul'dan giden gazeteciler 
mahkemece bir cezaya çarptırılmadan [mahkeme bir cezaya çarptırmadan] tahliye edilmişler 
ve umumî hayata dönmüşlerdir (İnönü, 1998, 85).

3.3.1.2. -AcAk ile: İCA + SF(GSF-AcAk) = H + SF(GF-AcAk) + lYE

İstiklâl Mehakimi Kanunu 31 Temmuz 1922

Madde 1) İcra Vekilleri Hey'etİnce gösterilecek (/errt Vekilleri fiey'etinin göstereceği] 
lüzum ve Büyük Millet Mecİisi’ncc ekseriyet-i mutlaka ile verilecek karar üzerine icap eden 
mahallerde İstiklâl Mahkemeleri teşkil olunur (Aybars. 1975.181)

Bütün bunlar karşısında Türkiye'ce takınılabilecek [Türkiye'nin takınabileceği] en akıllıca 
tutumun ne olabileceği kendiliğinden ortaya çıkıyor (Mümtaz Soysal, H. 18207.22.11.1998. 
13/1).

3.3.1.3. *mIş/-mUş ile: İCA + SF(GSF-mIş/*mUş) s  İİ + SF(GF*mIş/*mUş)

ABD Kongresi'ndc tanıklık yapan 2 Çinli kadın. Pekin yönetimince yasaklanmif (Pekin 
yönetiminin yasaklamış} olmasına karşın Ülkede zorunlu kürtaj ve kısırlaştırma uygulama- 
lanmn insanlık dışı boyutlarda sürdüğünü gözyaşları içinde anlattılar (C.. 26546. 12.06.1998. 
16/3).

3.3.1.4. -Dlk/.DUk ile: İCA +SF(GSF-DIk/-DUk)= Öcik(l)+SF(GF-Dlk/-DUk)

Karar Ali Bey’c tebliğ edilerek: "Şu vc şu sebeplerden idamına %c fakat kendisi ıslahı hal 
eden takımından olduğuna heyeti hâkimece kanaat edinildiğinden (heyeti hâkime kanoat 
getirdiğinden} idam cezasının müebbed küreğe talivil edildiğine...*’ diye kararı okuyunca başta 
kumandanlar olduğu hâlde hazirun (bulunanlar) mahkemenin kararını alkışlamış ve bu karar 
mahkûm kadar biz hâkimlerde de vicdanî bir rahatlık uyandırmıştı (Kılıç Ali. 1997. 21).

3.3.2. İCA + TtİM + FS(GSF-FSE); Bu yapı, İCA + FS(GSF-FSE) yapısının tümleç 
almış biçimidir.

3 .3.2.I. İsim-fiilllerlc: İCA + TÜM + İF(GSF-mA) = İİ + TÜM + İF(CF-mA) + İYE; 
Aşağıda vereceğimiz örnek cümlede. +CA eki geçişsizleştirilmiş fiilimside, doğrudan 
doğruya ilgi durumu eki görevinde kullanılmıştır.

TUBA24ni.»0>: Il9-it8


































































