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ÖN SÖZ

Türk Dil Kurumu, Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu tarafından dil bilgisi üzeri-
ne yapılacak yeni çalışmalara bir zemin oluşturmak, dil bilgisinin sorunlu çeşitli 
konuları üzerinde yeni bir ufuk açmak ve bu konulara katkı sağlamak amacıyla 
“Türk Dil Bilgisi Toplantıları” adı altında toplantılar yapılması kararlaştırılmıştı. 
Bu karar çerçevesinde düzenlenen “Türk Dil Bilgisi Toplantıları – I “Birleşik 
Fiil” konulu ilk toplantı, 6 Haziran 2014 tarihinde Türk Dil Kurumu Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. “Türk Dil Bilgisi Toplantıları – I “Birleşik Fiil” top-
lantısında alanında uzman 2 bilim adamı bildiri sundu ve Birleşik fiil konusu, 
davet edilmiş olan 14 bilim adamı ve diğer davetliler arasında farklı yönleriyle üç 
ayrı oturumda konuşulup tartışıldı.

Birinci oturumda ilk olarak Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demiral “Birleşik Fiil 
Konusundaki Yaklaşımlar” başlıklı bildirisini, ikinci olarak da Prof. Dr. H. İbra-
him Delice “Birleşik Fiil Sorunu” konulu bildirisini sundu. Bildiri sunumlarının 
ardından tartışmalara geçildi ve tartışmalar saat 17.00’ye kadar sürdü. 

“Türk Dil Bilgisi Toplantıları – I “Birleşik Fiil” konulu toplantıda sunulan 
bildiriler ve konu ile ilgili olarak yapılan tartışmalar; bilim adamlarının ve araş-
tırmacıların hizmetine sunulmak üzere Türk Dil Bilgisi Toplantıları – I “Birleşik 
Fiil” Bildiriler ve Tartışmalar başlığı altında kitap hâline getirildi. 

 

 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK

Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 





I. OTURUM
AÇIŞ KONUŞMASI, BİLDİRİLER VE  

TARTIŞMA





DİL BİLİMİ VE DİL BİLGİSİ KOLU BAŞKANI PROF. DR. 
SADETTİN ÖZÇELİK’İN AÇIŞ KONUŞMASI

Değerli büyüklerim, değerli meslektaşlarım ve misafirler, 

Türk Dil Kurumu Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu tarafından düzenlenen Bir-
leşik Fiil konulu toplantıya katılımınızdan dolayı teşekkür eder, hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Türkçe dil bilgisinin üzerine çalışılacak, tartışılacak birçok sorunu bulunu-
yor. 

Bugün toplantımızda bu sorunlardan birisi olan birleşik fiil konusuyla ilgili 
iki sunum belirlenerek bunlar üzerinde tartışma yapılması planlanmıştı ve bugün 
bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. 

Türk Dil Kurumu, 1993-1998 yılları arasında belirli aralıklarla yapmış oldu-
ğu benzer toplantılarda, bazı dil bilgisi konularını ele almış ve burada tartışmıştır. 
Bu toplantıların sunum ve tartışma metinleri daha sonra kitap hâlinde yayımlan-
mıştır. Sözünü ettiğim toplantılarda ele alınan konuların bir kısmı kelime türleri 
ile ilgilidir. Ben bu toplantıları şu şekilde sıraladım. “İsim, ismin sınıflandırılma-
sı”, “fiil ve fiil çekimi”, “zamir, edat, ünlem ve edat kavramı”, fiil çekimi üzerine 
ise “emir ve istek kipi” konularında toplantılar yapılmıştır.

Bir toplantıda da gramer yazımının sorunları tartışılmıştır. Burada iki başlık 
seçilmiştir: “Gramer Yazılması ile İlgili Metot Sorunları”, “Türkiye Türkçesi Gra-
meri Nasıl Yazılmalı?” Söz konusu toplantıda bu konular tartışılmıştır. 

Cümle bilgisiyle ilgili olarak yapılan toplantı üç oturum hâlinde gerçekleş-
tirilmiştir. Bu toplantıda, birinci oturumda; cümle bilgisinde isimlendirme, sınıf-
landırma ve tahlil metotlarının birliği, ikinci oturumda Türkçede birleşik cümle 
problemi, üçüncü oturumda ise özne türleri ve bunların adlandırılışı konusu iş-
lenmiştir. 

Türkçenin ekleriyle ilgili toplantılarda ise şu başlıklar ele alınmıştır. Sıfat-fiil 
terimi ve bunun dil bilgisi terimleri sözlüklerinde işlenişi, Türkçede sıfat-fiil ve 
zarf-fiil kavramları, Türkçede çatı kavramı ve çatı ekleri, son olarak da -la ekinin 
çatı ekleriyle kullanımı ele alınmıştır. Türkçede isim çekim eklerinin kullanımı bir 
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başka toplantıda tartışılmıştır. Yapım eklerinin sınırları, işlevleri ve sorunları da 
yine başka bir toplantıda ele alınmıştır. 

Dil bilgisiyle ilgili çeşitli konuların ele alındığı bu toplantılarda, genel an-
lamda ana başlıkların, bazen de alt başlıkların konu olarak seçilmiş olduğu anla-
şılıyor. 

Biz, bu toplantıda, iki meslektaşımızın sunumlarından sonra, “Birleşik Fiil” 
konusunu tartışmaya açacağız. “Birleşik fiil”in ne olduğunu, “birleşik fiil konu-
sundaki yaklaşımları”, “birleşik fiil”le ilgili sorunları bir beyin fırtınası çerçeve-
sinde ele almaya çalışacağız. Muhtemelen bu konu deyim ve deyimleşmeye kadar 
da uzanacak. 

Dil bilgisi konusu üzerindeki tartışmaların, sorunların bitmesi mümkün de-
ğil. Bu tür toplantıların amacı da hiç şüphesiz bu tartışmaları bitirilmesi ve mut-
laka görüş birliğinin sağlanması değildir. Konular üzerinde elbette farklı görüşler, 
yaklaşımlar olacaktır. Ancak bunların ortak bir zeminde konuşulmasının, tartışıl-
masının konu üzerinde yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlayacağı ve konuyla 
ilgili yeni tespitlerin, sonuçların elde edilmesini hızlandıracağı kanaatindeyim. 
Birleşik fiil konusuna yapacağınız katkılar ve katılımınız için teşekkür eder, say-
gılar sunarım.

 



BİRLEŞİK FİİL KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLAR

Abdullah DEMİRAL

Sayın Başkanım, Saygıdeğer Hocalarım,

Birleşik fiil; gramer terimleri sözlüklerinde, gramer kitaplarında, ilgili maka-
le ve bildirilerde araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmış, tasnife 
tabi tutulmuş ve tartışılmıştır. Birleşik fiilin tanımında ve tasnifinde birlik olma-
dığını öncelikle Türkçe Sözlük’ten örnek vererek vurgulamak istiyorum: Türkçe 
Sözlük’te birleşik fiil, “Ad soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakımından 
kaynaşıp bütünleşen fiil” şeklinde tanımlanmış ve kaybolmak, reddetmek, hasta 
olmak, tedavi etmek örnekleri verilmiştir (TS 2011: 358). 

Bu tanımda, anlatım bozukluğunu bir kenara bırakacak olursak, fiil+fiil ya-
pısından ve anlamca kaynaşmış deyimleşmiş birleşik fiillerden bahsedilmemiştir. 
Fakat, birleşik kelime maddesinde “Yeni bir kavramı karşılamak üzere belirtisiz 
isim tamlamalarından, sıfat tamlamalarından, isnat gruplarından, birleşik fiil-
lerden, ikilemelerden, kısaltma gruplarından veya kalıplaşmış çekimli fiillerden 
oluşan kelimeler” denerek söz etmek, zikretmek, hasta olmak, gelebilmek, yaza-
durmak, alıvermek örnekleri (TS 2011: 358) verilmiştir. 

Yine, bilmek maddesinde “-a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller 
oluşturur.” denerek anlayabilmek, gidebilmek, kapayabilmek, yazabilmek örnek-
leri (TS 2011:344); durmak maddesinde “(yar) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) 
zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur:” de-
nerek çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak örnekleri (TS 2011: 
725) verilmiştir. gelmek, kalmak, vermek, yazmak için de durum aynıdır. Fakat; 
eylemek, gitmek, kılmak, olmak maddelerinde yardımcı fiil (yar.) notu düşülmüş; 
birleşik fiil ifadesi kullanılmamıştır. Buradan, Türkçe Sözlük’teki birleşik fiil ta-
nımının ve ilgili madde başı kelimelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği an-
laşılmaktadır.
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1. Birleşik Fiil ile İlgili Terimler, Tanımlar ve Tasnifler

1.1. Gramer Terimleri Sözlüklerinde Birleşik Fiiller

V. Hatiboğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü’nde birleşik eylem terimini tercih 
eder ve birleşik eylemi “Bir kelime ile anlam bakımından kaynaşıp kalıplaşan 
eylem” olarak tanımlar (Hatiboğlu 1969: 20).

     A. Topalaoğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü’nde birleşik fiil terimini 
kullanır: “Bir yardımcı fiilin bir isme veya bir fiil şekline eklenmesiyle meydana 
gelen öbek (Topaloğlu 1989: 42-43).

Z. Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü’nde birleşik fiil terimini kullanır: 
“İsim soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin bileşmesin-
den veya iki ayrı fiil şeklinin anlamca kaynaşmasından oluşmuş fiil türü” (Kork-
maz 1992: 27).

Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü’nün son baskısında birleşik fiili “Ad 
soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden 
veya birer sıfat-fiil ya da zarf-fiil ekleriyle birbirine bağlanmış iki ayrı fiil şeklinin 
anlamca kaynaşmasından oluşmuş fiil türü.” şeklinde tanımlayarak “Birleşik fi-
illerin kalıplaşma yoluyla anlam değiştirerek deyimleşmiş olan türleri de vardır.” 
eklemesini yapar. (Korkmaz 2010: 46-47). 

N. Koç, Açıklamalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü’nde bileşik eylem terimini 
tercih ederek bileşik eylemi şöyle tanımlar: “Bir eylemle ya da başka türden en az 
bir sözcükle kalıplaşmış eylem” (Koç 1992: 53-54).

1.2. Gramer Kitaplarında Birleşik Fiiller

Ahmed Cevdet Paşa, Kavâid-i Osmâniyye’de; Hüseyin Cahit, Türkçe Sarf ve 
Nahiv’de; Tahir Kenan, Kavâid-i Lisân-ı Türkî’de birleşik fiilleri Efal-i mürekke-
be/Mürekkeb Fiiller başlığı altında incelemişlerdir. 

Tahir Kenan, Efal-i Mürekkebe dediği birleşik fiili şöyle tanımlar ve tasnif 
eder: “İki masdarın veya basit fiil ile bir fiil-i ianenin bir manada terkib ve teşki-
linden ibaret olup üç türlüdür: Fiil-i istical, fiil-iktidari, fiil-i iane”. Tahir Kenan, 
fiil-i istical ile tezlik fiilini, fiil-i iktidari ile yeterlik fiilini kasteder. “Fiil-i iane, 
‘idi’ maddesinden ibaret olup mazi-i şuhudi (idi) mazi-i nakli (imiş), sıyga-i şar-
tiyye (ise) namiyle üç sıyga teşkil eder.” diyen Tahir Kenan, bunları kendi içinde 
tasnif eder ve fiiller üzerinde çekimler (Tahir Kenan 2004: 277-287).

J. Deny, Türk Dili Grameri’nde Karmaşık Fiiller ve Mürekkep Fiiller bölü-
münde, 1. grubu Karmaşık veya Yerindelik Fiiller olarak adlandırır. Deny’e göre 
partisip+ol- ve tasvir fiilleri karmaşık fiillerdir. Deny, isim+fiil yapısındaki birle-
şik fiilleri ise mürekkep fiil olarak adlandırır (Deny 1941: 466-479).
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A. Bican Ercilasun, Kutadgu Bilig Grameri -Fiil- adlı eserinde birleşik fiil-
leri:

1. Bir tarafı isim bir tarafı fiil olan birleşik fiiller (isim+fiil)

2. İki tarafı fiil olan birleşik fiiller (fiil+fiil)

olmak üzere ikiye ayırır. Ercilasun, “birleşik fiil yapan yardımcı fiil” ile “bil-
dirme vazifesi gören yardımcı fiil”i birbirinden ayırmaktadır. Ercilasun, er-, tur- 
ve bol- fiillerine dikkat çekmiş ve bol- fiilinin durumunu şu şekilde açıklamış-
tır: “Birleşik fiil; cümle içinde olsun veya olmasın yeni ve müstakil bir kavramı 
karşılayan bir kelime grubudur. Bildirme ise birleşik fiil yapımıyla değil, cümle 
kuruluşuyla ilgili bir husustur.” (Ercilasun 1984: 50).

er- fiilinin çekimli fiillerle kullanılışının birleşik fiil içinde ele alınmaması 
gerektiğini söyleyen Ercilasun, er- fiilinden önceki fiilin bir gerundium veya isim 
şekli olmadığını, çekimli bir fiil olduğunu belirtir. Ercilasun, er- fiiliyle kullanılan 
sıfat-fiil şekillerinin müstakil bir birlik arz etmediklerini ifade eder. 

M. Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında “Kelime Gurupları ve Cümleler” 
bölümünde “Kelime Gurupları” başlığı altında birleşik fiili: “Bir yardımcı fiil-
le bir ismin veya bir fiil şeklinin meydana getirdiği kelime gurubudur.” (Ergin 
1986:386) şeklinde tanımlar. Ergin, daha sonra yardımcı fiilleri baz alarak bir 
tasnif yapar: İsimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller ve fiille birleşik fiil yapan 
yardımcı fiiller.

N. Hacıeminoğlu, birleşik fiil için mecazi mananın teşekkül etmesi koşulunu 
öne sürer: “Bizim kanaatımıza göre de bir isimle bir fiil birleştiğinde fiil, gerçek 
mânâsını muhafaza ediyorsa bu, birleşik fiil değildir.” (Hacıeminoğlu 1991: 255). 
Hacıeminoğlu, birleşik fiillerin bunlardan ibaret olmadığını özellikle isim+fiil 
yapısındaki birleşiklerin çok yaygın ve zengin olduğunu, bugüne kadar deyim 
sanılan yapıların da aslında birleşik fiil olduğunu vurgular.

F. K. Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi adlı kitabında, “Birleşik Fiiller” başlı-
ğı altında birleşik sıgaları da birleşik fiil olarak kabul eder (Timurtaş 1994: 140).

T. Banguoğlu Türkçenin Grameri’nde “birleşik fiil tabanları”nı, 1. Zarf Öbe-
ği Kalıbında (ileri sürmek, geri kalmak, hoş görmek, karşı koymak, yan bakmak, 
boş vermek vb.) 2. Çekim Öbeği Kalıbında (kar yağmak, baş kaldırmak, yakayı 
kurtarmak, dile düşmek, yolda kalmak baştan çıkmak) 3. Bağlam Öbeği Kalıbın-
da (sayıp dökmek, yeyip içmek, batıp çıkmak, bıkmak usanmak, silip süpürmek, 
yazıp çizmek, tellemek pullamak, pişirmek kotarmak, saçıp savurmak, kasıp ka-
vurmak, gezip tozmak) şeklinde üçe ayırır ve bunları ayrıntılı bir şekilde işler 
(Banguoğlu 1995: 310-318).

Banguoğlu “Karmaşık Fiiller” başlığı altında, partisip+ol- yapısını ele alır. 
er- fiilini durum fiili, (b)ol- fiilini ise oluş fiili olarak niteleyerek bunların yardım-
cı fiil işleyişinde görüldüğünü belirtir. ol- fiilinin bir yandan adlara ve sıfatlara ge-
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lerek birleşik fiil tabanları meydana getirdiğini, bir yandan da cevher fiili eklerine 
benzer bir tarzda bazı sıfat-fiillere gelerek oluş ve kılışın zamanı ve tarzıyla ilgili 
özellik taşıyan birleşikler meydana getirdiğini söyler. Bunları, “Öncelik Fiilleri”, 
“Başlama Fiilleri”, “Niyet Fiilleri”, “Çekimsiz Fiil Şekilleri” olmak üzere dörde 
ayırır. Banguoğlu, “tasvir fiilleri”ni ise “Yeterlik Fiilleri”, “İvedilik Fiilleri”, “Sü-
rek Fiilleri, “Yaklaşık Fiiller” ve “Yarı Tasvir Fiilleri olarak” beşe ayırır (Bangu-
oğlu 1995: 482-494).

H. Ediskun, Türk Dilbilgisi adlı kitabında birleşik fiilleri: “İki ya da daha çok 
kelimenin birleşip kaynaşmasından oluşan yeni anlamdaki fiillerdir.” şeklinde ta-
nımlar. Ediskun, birleşik fiilleri dört öbeğe ayırır:

Birinci öbek: İki ya da daha çok fiilden oluşmuş bileşik fiiller.

İkinci öbek: Bir ortaç ile ol- yardımcı fiilinden oluşmuş bileşik fiiller.

Üçüncü öbek: İsim kök ya da gövdesinden bir kelime ile et-, eyle-, kıl-, bu-
yur-, ol- yardımcı fiillerinden biriyle oluşan bileşik fiiller.

Dördüncü öbek: Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller.

Ediskun, daha sonra bunların yapı, anlam ve yazım özelliklerini ayrıntılı ola-
rak inceler. (Ediskun 1999: 228-246).

Z. Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi) kitabında birleşik fiil 
hususunda şunları söyler: 

“Birleştirme yolu ile yapılan fiillere ‘birleşik fiil’ denir. Birleşik fiiller, bir ad 
ile bir yardımcı fiilin veya iki ayrı fiil şeklinin yahut da ad soylu bir veya birden 
fazla kelime ile bir esas fiilin birleşmesinden oluşan ve tek bir kavrama karşılık 
olan fiil türleridir.” (Korkmaz 2003: 791)

Korkmaz, birleşik fiilleri taşıdıkları birbirinden farklı yapı, işlev ve anlam 
özelliklerine göre kendi içlerinde ikiye ayırır:

1. Esas anlamını korumuş veya esas anlamını korumakla birlikte birtakım 
işlev incelikleri kazanmış olan birleşik fiiller,

2. Esas anlamını kaybederek deyimleşmiş olan birleşik fiiller.

Korkmaz, 1. gruptaki birleşik fiilleri:

1. Bir Yanı Ad Bir Yanı Yardımcı Fiil Olan Birleşik Fiiller

2. Bir Yanı Sıfat-Fiil Bir Yanı Yardımcı Fiil Olan Birleşik Fiiller

3. Bir Yanı Zarf-Fiil Bir Yanı Fiil Olan Birleşik Fiiller: Tasvir Fiilleri

olmak üzere üçe ayırır ve bunları teferruatlı olarak inceler. 2. gruptaki bir-
leşik fiilleri, “Anlam Kaymasına Uğramış ve Deyimleşmiş Olan Birleşik Fiiller” 
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olarak adlandırır ve bunları da ad ögesinin sayısına ve görevine göre sınıflandırır 
(Korkmaz 2003: 791-861).

Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi adlı eserinde bileşik eylemleri yapılışlarına ve 
kurala bağlanıp bağlanmadıklarına göre aşağıdaki şekilde tasnif etmiştir:

1) Kurallı bileşik eylemler 

2) Anlamca kaynaşmış bileşik eylemler 

3) Deyim biçiminde öbekleşmiş eylemler 

Kurallı yapılan bileşik eylemler de iki türlüdür:

1) Özel bileşik eylemler 

2) Yardımcı eylemlerle yapılmış bileşikler (Gencan 2007: 358-378).

L. Karahan, Türkçede Söz Dizimi -Cümle Tahlilleri- adlı kitabında birleşik 
fiili: “Bir hareketi karşılamak üzere bir arada bulunan kelimeler topluluğudur.” 
şeklinde tanımladıktan sonra üç gruba ayırır:

1. Bir isim unsuru ile bir yardımcı fiilden kurulan birleşik fiiller

2. Bir fiil unsuru ile bir yardımcı fiilden kurulan birleşik fiiller

3. Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller (Karahan 1999: 36-39).

Karahan, daha sonra, Türkçede Söz Dizimi olarak çıkan kitabının farklı bas-
kısında birleşik fiili “Bir hareketi karşılamak veya bir hareketi tasvir etmek üzere 
yan yana gelen kelimeler topluluğudur.” şeklinde tanımlar ve “Bir hareketi kar-
şılayan birleşik fiiller” ve “Bir hareketi tasvir eden birleşik fiiller” olmak üzere 
iki gruba ayırır (Karahan 2006: 73). Daha önce bahsettiği “anlamca kaynaşmış 
birleşik fiiller”i, “bir hareketi karşılayan birleşik fiiller” başlığı altındaki “Ana 
Yardımcı Fiillerle Kurulan Birleşik Fiiller” maddesinden sonra “Diğer Fiillerle 
Kurulan Birleşik Fiiller” maddesinde ele alır ve bu tip birleşik fiillerin yardımcı 
fiillerle değil, asıl fiillerle yapıldığını, bu yapıdaki yer alan kelimelerin birinin 
veya hepsinin ya sözlük anlamını kaybettiğini ya da deyimleştiğini belirtir (Ka-
rahan 2006: 75).

S. Özçelik ve M. Erten, Türkiye Türkçesi Dilbilgisi adlı kitaplarında birleşik 
fiiller hakkında şu bilgileri verirler: “Bir isimle veya kelime grubu ile yardımcı 
fiilin ya da bir fiille yardımcı fiilin birleşmesiyle oluşurlar. Tek fiil gibi anlam ve-
rir, çekimlenir, yüklem veya fiilimsi olabilirler.” Özçelik ve Erten birleşik fiilleri 
beşe ayırırlar: 

1. İsimle yapılan Birleşik Fiiller (isim+yardımcı fiil)

2. Fiille yapılan Birleşik Fiiller (fiil+zarf fiil eki+yardımcı fiil)

3. Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller
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4. Belirleyici Birleşik Fiiller

5. İkili Birleşik Fiiller (Özçelik - Erten 2005: 133-138)

N. Demir ve E. Yılmaz, Türk Dili El Kitabı’nda, Her iki unsuru fiil olan 
birleşik fiil yapılarındaki yardımcı fiillerin cümle içerisinde yüklem olma yete-
neklerini kaybettikleri ve bir ek gibi davrandıkları için bunlara “ekleşik fiil” der-
ler. Demir ve Yılmaz, ayrıca “şaşıp kaldı = şaştı kaldı, bakıp kalır = bakar kalır” 
denkliğinden de bahsederler (Demir-Yılmaz 2006: 206).

Demir ve Yılmaz, bazı yapıların birleşik kelime olup olmadığının tartışmalı 
olduğunu, aynı şeyin fiillerle yapılan birleşikler için de tartışılabilecek durumda 
olduğunu, hasta olmak yerine hastalanmak da denebilirken öğretmen olmak ya-
pısında açıkça başka bir durum söz konusu olduğunu belirtirler (Demir-Yılmaz 
2006: 180).

A. R. Karabeyoğlu, Türkiye Türkçesinde (ad+fiil birleşmelerinde) “Yardımcı 
Fiiller” adlı kitabında, Türkiye Türkçesinde yardımcı fiil olarak kullanılan 20 adet 
fiili alfabetik sırayla incelemiştir. Karabeyoğlu, ad+fiil birleşmeleri hakkındaki 
araştırmacıların görüşlerini özetlemiş, bu yapının oluşumunu söz dizimi ve anlam 
ilişkileri bakımından ele almış, yardımcı fiil kavramını açmış ve yardımcı fiilleri, 
özne niteleme, nesne niteleme, tamlayıcı niteleme ve gerçekleştirme fonksiyonla-
rıyla teferruatlı olarak incelemiştir.

F. Toprak, Harezm Türkçesinde Fiil adlı çalışmasında birleşik fiillerle ilgi-
li araştırmacıların görüşlerini özetledikten sonra fiillerin genellikle şekil bilgisi 
açısından ve   1) İsim+Yardımcı Fiil Kuruluşunda Olanlar 2) Fiil+Yardımcı Fiil 
Kuruluşunda Olanlar 3) Deyimleşmiş Birleşik Fiiller olarak üç ana başlıkta in-
celendiğini belirtir. Ona göre, birleşik fiiller konusunda yapım ekli ve hâl ekli 
kullanımların da şekil bilgisi açısından bu tasnife ilave edilmesi, ayrıca bu fiil ya-
pılarının anlam bilim yönünden tekrarlı ve eş anlamlı yapılarının da ele alınması 
gerekir (Toprak 2005: 158-211).

Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler olarak Nurettin Demir tarafından 
Türkçeye çevrilen eserinde Lars Johanson, “Kelime Yapısı” başlığı altında, “Ek-
leşik Fiil Birlikleri” alt başlığında, bağımsız sözlük birimlerin gramatikleşmesi ve 
ekleşmesi sürecinden bahseder. Birleşik fiili, bir sözlük birimle kendisinden he-
men sonra gelen gramatikalleşmiş bir fiilin çok genel bir işlevle birleşmesi olarak 
niteleyen Johanson, fiil sözlük birimin zarf-fiil biçiminde ortaya çıktığını, bu fiil 
yapılarının çoğunlukla kılınış ifade etmeye, diğerleri yanında bir fiilin evrelerini 
belirginleştirmeye yaradığını, her iki anlam unsurunun sözlüksel ve dil bilgisel 
açıdan bağımsız, henüz tek bir kelimeye dönüşmemiş birliklerce ifade edildiğini, 
bunların ekleşme yolunda bir ara basamağı temsil ettiğini belirtir. Johanson, ekle-
şik fiil birliklerinin normal yüklem potansiyellerine göre genişletilemeyen sınırlı 
sayıda fiile dayandığını söyledikten sonra, Ali yazıp duruyor örneğini vererek du-
ruyorun ayrı bir olguyu ifade etmediğini, sadece bir yüklemi meydana getirdiğini, 
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“yaz-”ı kılınış yönünden niteleyen gramatik bir biçimsel unsur olarak kullanıl-
dığını, biçimsel sentaks açısından birincisinin bağlı olduğu birim olduğunu, an-
lam açısından ise kendisinden önceki asıl anlamıyla kullanılan anlamlı fiili tasvir 
ettiğini belirterek ekleşik fiil birliklerinden aspekt-zaman da ortaya çıkabildiğini 
ekler (Johanson 2007: 88-92).

Tatarcada Birleşik Kelime Teşekkülü adlı kitabında Fuat A. Ganiyev, “Birle-
şik Fiil Teşekkülü” başlığı altında, “Fiil Olmayan Kelimelerden Birleşik Fiillerin 
Teşekkülü” alt başlığında Tatarcada isim+yardımcı fiil yapılarını etraflı olarak 
inceler. Yardımcı fiil terimini de tartışan Ganiyev, yardımcı fiillerin Tatar dil bi-
liminde üç farklı leksik ve gramatikal olayı tanımladığını belirtir ve bunları şu 
şekilde tasnif eder: 1. İsim+yardımcı fiil yapısındaki it, kıl, bul, kil gibi gerçek 
yardımcı fiilleri bildirmek için kullanılmaktadır. Bu tür yarı anlamlı fiiller, anlam 
ve işlevi bakımından fiil yapım eklerini hatırlatmaktadır. 2. Tasvir fiillerindeki 
ikinci unsuru belirtmek için kullanılmaktadır. Bunlar tam anlamıyla yardımcı fiil 
değil, esas fiilin anlamını tamamlamaktadır. 3. Modal fiilleri (yeterlik vb.) için 
kullanılmaktadır. Ganiyev’e göre gerçek yardımcı fiil, isim+yardımcı fiil yapı-
sındakilerdir.

Ganiyev, birleşik fiillerin fiil+fiil yapısında olanları Fiillerden Parçalı Bir-
leşik Fiil Teşekkülü alt başlığında inceler ve bu fiillerin -p veya -a, -e, -y ekli zarf 
fiillerin bazı tasvir fiilleriyle birlikte oluşturduğu birleşimlerden meydana geldi-
ğini belirtir. Ona göre parçalı birleşik fiiller, bağımsız fiil öbeklerinden ve diğer 
fiil şekillerinden ayrılmalıdır (Ganiyev 2010: 85-110).

G. Karaağaç, Türkçenin Söz Diziminde, dillerin sözlük birimlerini “Kök Söz-
ler”, “Gövde Sözler” ve “Söz Dizimi Kaynaklı Sözler” olmak üzere üçe ayırır. 
“Söz Dizimi Kaynaklı Sözler” olarak “birleşik sözler, deyimler ve atasözleri”ni 
sıralar. Birleşik sözü, deyim ve atasözü gibi birden fazla üyeden oluşan herhangi 
bir söz dizimi biriminin sözlük birime dönüşmesi olarak açıklar. “Söz Dizimi” 
bölümünde, “Yapımlık Öbekler” başlığı altında birleşik fiilleri, “İsimlerle Yapılan 
Birleşik Fiiller” ve “Fiillerle Yapılan Birleşik Fiiller” olarak ikiye ayırır. Karaa-
ğaç, isim+yardımcı fiil yapısındaki yardımcı fiillerin isimden isim yapma ekleri 
gibi; fiil+yardımcı fiil yapısındaki yardımcı fiillerin fiilden fiil yapma eki gibi 
çalıştıklarını, fiillerle yapılan birleşik fiillerin isimlerle yapılan birleşik fiillerden 
farkının yardımcı fiilin işlevinin belirgin oluşu olduğunu belirtir (Karaağaç 2012: 
190).

1.3. Makale ve Bildirilerde Birleşik Fiiller

A. Von Gabain, “Türkçede Fiil Birleşmeleri” adlı makalesinde fiil birleşme-
lerini:

1. Esas manayı taşıyan bir fiil ile bir yardımcı fiilden

2. Bir esas fiil ile bir deskriptif fiilden
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3. Bir esas fiil ile modal bir yardımcı fiilden

olmak üzere üç kısma ayırır.

Gabain, 1. grupta yardımcı bir fiilin esas fiil ile çekim şemasına giren verbal 
bir ifade meydana getirdiğini, bu fiil birleşmelerinin zamanı (geçmiş, uzak geçmiş 
vs.) ve tarzı (bildirme, gerçeksizlik vs.) basit fiillerden daha tam olarak ifadeye 
yaradığını belirtir. Gabain’e göre, bu yapıdaki yardımcı fiiller i-, ol-, bulun- ve 
bazen de dur-’tır.

Gabain, 2. gruptaki deskriptif fiilin fiil birleşmesinde kendi manasını hemen 
tamamıyla kaybetmiş normal bir esas fiil olduğunu, bu fiilin birleşmede esas fiilin 
kılınış çeşidini göstermeye yaradığını vurgular. Gabain, deskriptif fiiller olarak 
dur-, gel-, git-, var-, kal-, düş-, ko-, tut-, var-, ver-, yat-, yaz-, yürü- fiillerini sı-
ralar.

Gabain, 3. gruptaki yardımcı fiillerin manalarını tamamıyla muhafaza ettiği-
ni belirtir ve başla-, bil-, buyur-, git-, gör- fiillerini sıralar. 

Gabain, isim+fiilden oluşmuş yapıları başka bir grup olarak niteler ve bunları 
fiil birleşmesi olarak kabul etmez. Gabain, 3. gruptakilerin de günümüzde artık 
fiil birleşmeleri sayılamayacağını belirtir (Gabain: 1953: 16-28).

B. Göğüş, “Türkçede Bileşik Kelimelerin Oluşumu ve Nasıl Yazılması Ge-
rektiği” adlı makalesinde “Yardımcı fiiller” başlığı altında: “Bazı kelimeler yar-
dımcı fiil adını verdiğimiz fiillerle birleşerek bileşik fiiller kurarlar.” açıklamasını 
yapar ve bunları şu şekilde gruplandırır:

1. İsim soyundan bir kelime ve yardımcı fiille

2. Bir ortaç ve bir yardımcı fiille (Başlama fiilleri, Bitirme fiilleri, Davranma 
fiili)

3. Kaynaşmış fiiller

Göğüş, kaynaşmış fiillerin kuruluşunun yardımcı fiillerle kurulan birleşik fi-
illere benzediğini; fakat bileşenlerinin başka kelimelerle bileşik fiil kuramayaca-
ğını, yalnız o kelime ile kalıplaştığını belirtir (Göğüş 1962: 258).

Göğüş, “Sözdizimi İlgisiyle Oluşmuş Bileşik Kelimeler” bahsinde, bileşik 
kelimelerin oluşum şekillerini gruplandırır. “İki fiilin kalıplaşmasıyla oluşan bi-
leşik kelimeler”i gruplandırırken bunlardan bileşik fiil olarak bahseder; fakat ver-
diği örneklerin çoğu, genelde kastedilen, birleşik fiil olmaktan uzaktır: vurdum-
duymaz, kaptıkaçtı, düşmez kalkmaz vb. Araştırmacı, aynı başlık altında tasvir 
(betimleme) fiillerini de inceler (Göğüş 1962: 256-257).

F. R. Zeynalov, “Türk Dillerinde Birleşik Eylem Meselesi” adlı makalesin-
de “söz takımları”yla “birleşik sözler”in karıştırıldığını belirtir. Söz takımlarının 
sentaks, birleşik sözlerin ise morfoloji katagorisine girdiğini vurgulayan Zeyna-
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lov, söz takımlarının her iki tarafının kendi lügat manalarını tamamıyla muhafaza 
ettiğini, kaynaşıp karışmadığını, yeni bir sözün ortaya çıkmadığını; birleşik söz-
lerde ise birleşmeyi meydana getiren tarafların önceki kendi manalarını kaybe-
derek çoğu zaman bu anlamlara bağlı yeni bir lügat unsuru meydana getirdiğini 
ifade eder.

Zeynalov, bütün Türk dillerinde iki veya daha çok sözün birleşmesinin bir-
leşik eylemi tayin için esas alındığını, bunun doğru olmadığını belirtir. Ona göre 
birleşik eylemleri analitik yolla oluşan çeşitli birleşmelerin içinden ayırmak için 
şu ölçüler göz önünde bulundurulmalıdır:

1. Birleşik eylemlerden her kısmının ayrı ve müstakil anlamı olmalı

2. Her iki taraf eylem olarak karışmalı ve tek bir mefhum oluşturmalı

Negl etmek, söhbet etmek, ohumağa başlamak, ohuya bilmek, harap etmek, 
rica etmek, anlata bilmek örneklerini terkibi eylemler olarak adlandıran Zeyna-
lov; et-, bil-, başla- yardımcı fiilinin kendisinden önce gelen adlara yeni bir anlam 
katmadığını, onlarla bir arada yeni bir kelime oluşturmadığını belirterek bunları 
birleşik eylem olarak saymaz. ol- yardımcı fiilini de bunlara ekler. Aynı zamanda 
ol- fiilinin çeşitli eylem şekilleriyle birleşmesinin de birleşik eylem oluşturmadı-
ğını ifade eder (Zeynalov 1986: 455-468).

S. Barutcu Özönder, “Türk Dilinde Fiil ve Fiil Çekimi” adlı tebliğinde, birle-
şik fiil konusunun birleşik kelime konusuna getirilecek açıklıkla çözülebileceğini 
belirtir:

“Şayet, birleşik kelime, onu meydana getiren unsurların asıl manalarının dı-
şında yeni ve az veya çok farklı bir mana kazanan, kısaca bir sözlüğün madde başı 
olabilecek değere sahip bir kelime grubu ise Banguoğlu’nun adlandırmasıyla iç 
çekimler (1980: 12) dışında değişmelere tâbi olmayan isim+fiil, fiil+fiil tarzın-
da kurulu teşkiller ‘birleşik fiil’ sayılacaktır. Bu sınırlamaya dayanarak Türkiye 
Türkçesinin gramer kitaplarında birleşik fiil diye verilen pek çok örnek birleşik 
fiil değildir.” (Özönder 1999: 59).

İ. Delice, “Yüklem Olarak Türkçede Fiil” adlı makalesinde, fiilleri yapı ba-
kımından üçe ayırmıştır: 1. Basit Fiiller 2. Türemiş Fiiller 3. Öbek-Fiiller. Delice, 
3. grubu öbek-fiil olarak adlandırmasının sebebini şöyle açıklar:

“Gramer kitaplarında birleşik fiil terimi ile verilen bu konuyu öbek-fiiller 
terimiyle ele almayı uygun bulduk; çünkü, kendi anlamından uzaklaşmış yardım-
cı fiillerle kurulan gelivermek, düşeyazmak gibi tasvir fiillerinde bile bir yapısal 
ayrıklık mevcuttur. Asıl fiil ile yardımcı fiil arasına ya zarf-fiil eki ya da zarf fiil 
eki yerine bir kip eki kendi işleviyle getirilebilmektedir. Oysa diğer kelime türleri 
için kullanılan birleşik kelime terimi için birleşenleri herhangi bir ekle ayırmak 
farklı farklı çekimlemek mümkün değildir. Çekimlendiği zaman bir kelime türü 
olmaktan çıkıp kelime öbeği kategorisine girmektedir. Örneğin hanımeli bir bir-
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leşik kelimedir, ama, hanım kelimesine bir ek getirip hanımın eli dediğimizde 
hanım da el de öz anlamına bürünürler. Böylece adlandırma aşamasında bir anlam 
için kurulmuş ortaklık bozulur.” (Delice 2002: 192).

“Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Birleşik Fiillerin İşlenişi Üzerine” adlı maka-
lesinde H. Savran, birleşik fiillerin sınıflandırılmasında şekil bilgisi, cümle bilgisi 
ya da anlam bilgisi dallarının dikkate alınmadığını, anlamca kaynaşmış birleşik 
fiillerin anlam özelliği ve kullanım yönünden anlam bilgisi içinde yer alması ge-
rekirken, şekil bilgisi ve cümle bilgisi içinde verildiğini, bunun da dil bilgisi öğ-
retiminde karışıklığa neden olduğunu belirtir ve Türk dili ile uğraşan kişilerin, 
Türk dil bilgisini incelerken ve öğretirken yöntem, tanım ve sınıflama konuların-
da birlik sağlamalarının ve buna uymalarının şart olduğunu söyler (Savran 2002: 
109,113).

M. Uğurlu, “Birleşik Fiil Üzerine” adlı bildirisinde şu tespiti yapar:

“‘Birleşik fiil’, ‘ek fiil’ (‘isim fiili’), ‘isim cümlesi’, ‘fiillerin birleşik çekimi’ 
gibi konular, Türkçe dil bilgisi (‘gramer’) ve okul kitaplarındaki dizim (‘syntax’) 
bölümünde vazgeçilemez olmasına rağmen; tanımlarının, özelliklerinin, kapsam-
larının ve birbirleriyle ilişkilerinin yeterince belirlendiği ve açıklandığı, tasnifle-
rinde tutarlı ölçütler geliştirildiği söylenemez.”

Uğurlu, birleşik fiil, ek fiil, isim cümlesi, birleşik çekim konusunda kullanıla-
cak ölçütün oluşma şekli (yapı) ve dizim yönünden olması gerektiğini belirtir. Gö-
rev ve anlamın burada denetleyici ölçüt olarak kullanılabileceğini söyler. Uğurlu, 
gramer veya dil bilgisi çalışmalarında ‘birleşik fiil’, ‘ek fiil’, ‘(isim cümlesinin) 
yüklemi’, ‘birleşik çekim’ gibi ayrı terimlerle ve ayrı bölümlerde, birbiriyle ilgisiz 
bir şekilde açıklanan yapıların, sadece ‘birleşik fiil’ olarak tasnif edilmesi gerekti-
ğini, Türkçede bir tek, çekimli fiil ile kurulan yüklem çeşidi olduğunu, dolayısıyla 
‘isim cümlesi’nden söz edilemeyeceğini ifade eder (Uğurlu 2007: 399-412).

“Birleşik Kelime Olarak İkilemeler, Sayılar ve Birleşik Fiiller” adlı bildiri-
sinde Bilgehan A. Gökdağ, tek bir göndergesi olan, iki veya daha fazla kelimeden 
oluşan yapıların dilbilgisi kitaplarının çoğunda kelime grubu içinde ele alındığını; 
ancak bunların şekil bilgisi (morfoloji) içerisinde ele alınması gerektiğini belir-
tir. Gökdağ, birleşik kelime ile kelime gruplarının birbirinden ayrılması gerekti-
ğini vurgular. Birleşik kelimelerin dilde sabit birleşmeler olduğunu, birleşmeyi 
meydana getiren unsurlardan her birinin şekilce ve anlamca kaynaşarak kendi 
anlamlarının dışında birleşmeyle kazandıkları yeni anlamları işaret ettiğini, tıpkı 
türemiş ve kök halinde bulunan kelimeler gibi sözlükte madde başı oluşturduğunu 
ve bu yönüyle de leksikolojinin inceleme alanına girdiğini; kelime gruplarında ise 
birleşmelerin sabit olmadığını ve sözlükselleşmenin olmadığını ifade eder (Gök-
dağ 2007: 219-225).

“Güney Sibirya Türk Dillerinde Birleşik Fiillerle İlgili Teorik Sorunlar” 
adlı makalesinde Eyüp Bacanlı, Çağdaş ve Tarihî Türk lehçelerinde genel olan 
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fiil birleşmelerinde sentaktik bütünlüğü -A (-I/-U, -A) veya -B ((X)p/(X)b) zarf-
fiil eklerinin sağladığını, bu zarf fiil ekleriyle kurulan fiil birleşmelerinin karma 
(serbest) yapıda, zarf-fiille birleşmiş, leksikalleşmiş ve birinci parçası edatlaşmış 
veya zarflaşmış olarak tezahür ettiğini belirtir ve zarf fiil eklerinin farklı mor-
fo-sentaktik kullanım seviyelerinden başlayarak bunları ayrıntılı olarak inceler 
(Bacanlı 2013: 27-33).

2. “Birleşik Fiil” ile İlgili Terim, Tanım ve Tasniflerin Değerlendirilmesi

Birleşik fiil ile ilgili yaptığımız taramada araştırmacıların bu konuda farklı 
terimler kullanmış olduklarını gördük. Kullanılan terimlerin sıklık oranlarını ve 
konuyu en iyi yansıtan terimin tespiti için önce araştırmacıların birleşik fiil için 
kullandıkları terimleri bir tablo üzerinde görelim:

Araştırmacı Birleşik 
Fiil

Mürekkeb 
Fiil

Birleşik 
Eylem

Bileşik 
Eylem

Bileşik 
Fiil

Öbek 
Fiil

Demir-Yılmaz +      
Ercilasun +      
Ergin +      
Ganiyev +      
Gökdağ +      
Hacıeminoğlu +      
Karabeyoğlu +      
Karahan +      
Özçelik-Erten +      
Özönder +      
Savran +      
Timurtaş +      
Topaloğlu +      
Toprak +      
Uğurlu +      
Banguoğlu +      
Korkmaz +      
Ahmed Cevdet  +     
Deny  +     
Hüseyin Cahit  +     
Tahir Kenan  +     
Gabain  +     
Eker   +    
Hatiboğlu   +    
Tekin   +    
Zeynalov   +    
Hengirmen    +   
Koç    +   
Gencan    +   
Ediskun     +  
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Göğüş     +  
Delice      +
Toplam 17 5 4 3 2 1

 

Tablodan anlaşılacağı gibi birleşik fiil için toplam 6 terim kullanılmıştır. 
Bunlardan birleşik fiil terimini 17, mürekkeb fiil terimini 5, birleşik eylem terimi-
ni 4, bileşik eylem terimini 3, bileşik fiil terimini 2, öbek fiil terimini 1 araştırmacı 
kullanmıştır. 

Ayrıca, birleşik fiilin alt kategorisi olan zarf-fiil+fiil yapısı için tasvir fiilleri 
(Ediskun, Banguoğlu, Korkmaz vd.), fiil birleşmeleri (Gabain, Korkmaz), kar-
maşık fiil (Deny), ekleşik fiil (Johanson, Demir-Yılmaz); sıfat-fiil+fiil yapısı için 
karmaşık fiiller (Deny, Banguoğlu, Korkmaz) ve karmaşık eylemler (Gencan) te-
rimleri kullanılmıştır.

Yukarıda da görüldüğü gibi bu terimlerden en yaygın olarak kullanılanı bir-
leşik fiil terimidir. 

Araştırmacıların büyük çoğunluğu isim+fiil ve fiil+fiil yapısını birleşik fiil 
olarak kabul etmişlerdir. Ancak, araştırmacılardan sadece Gabain ve Zeynalov, 
yalnızca fiil+fiil yapısının birleşik fiil oluşturduğunu savunmuşlardır.

Araştırmacılardan Gabain ve Zeynalov’un bu yapıyla ilgili görüşlerinin aynı 
olmadığını da ayrıca belirtmek gerekir. Gabain, “az yer oldu” cümlesindeki yer 
ol-ı birleşik fiil olarak kabul ettiği hâlde, Zeynalov bunları kesinlikle birleşik fiil 
olarak kabul etmez. Zeynalov, ayrıca zarf-fiil+fiil yapısını -belli şartlara bağla-
yarak- birleşik fiil olarak kabul eder. Zeynalov’un bu görüşlerini yukarıda belirt-
miştik.

Yine, isim+fiil yapısını birleşik fiil olarak kabul eden araştırmacıların da 
bunların alt kategorilerinde birleştikleri söylenemez. Hatta araştırmacılardan ba-
zıları tanımını ve tasnifini daha sonra değiştirmiştir. Örneğin, Zeynep Korkmaz, 
Gramer Terimleri Sözlüğü’nde birleşik fiili “İsim soylu bir kelimeyle etmek, ey-
lemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya iki ayrı fiil şeklinin anlam-
ca kaynaşmasından oluşmuş fiil türü.” (Korkmaz: 1992: 27) olarak tanımlamış, 
bu tanıma isim+asıl fiil (anlamca kaynaşmış kalıplaşmış birleşik fiiller) yapısını 
dahil etmemiş, daha sonra yazdığı Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi) adlı 
kitabında, birleşik fiil tanımını şöyle değiştirmiştir: 

“Birleştirme yolu ile yapılan fiillere birleşik fiil denir. Birleşik fiiller, bir ad 
ile bir yardımcı fiilin veya iki ayrı fiil şeklinin yahut da ad soylu bir veya birden 
fazla kelime ile bir esas fiilin birleşmesinden oluşan ve tek bir kavrama karşılık 
olan fiil türleridir.” (Korkmaz 2003: 791).

Leyla Karahan, birleşik fiili önce “Bir hareketi karşılamak üzere bir arada 
bulunan kelimeler topluluğudur.” şeklinde tanımlamış ve bunları: 
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1. Bir isim unsuru ile bir yardımcı fiilden kurulan birleşik fiiller,

2. Bir fiil unsuru ile bir yardımcı fiilden kurulan birleşik fiiller,

3. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller 

olmak üzere üç gruba ayırmış (Karahan 1999: 36-39); daha sonra birleşik 
fiili “Bir hareketi karşılamak veya bir hareketi tasvir etmek üzere yan yana gelen 
kelimeler topluluğudur.” şeklinde tanımlamış ve: 

1. Bir hareketi karşılayan birleşik fiiller, 

2. Bir hareketi tasvir eden birleşik fiiller 

olmak üzere genel olarak iki gruba ayırmıştır (Karahan 2006: 73).

Nurettin Koç, “elvermek”i “yardımcı eylem gibi kullanılan eylemle kurul-
muş bileşik eylem”e örnek olarak vermiştir (Koç 1992: 53-54). Ancak, Koç’un 
“elvermek, başvurmak”ı “yardımcı eylem gibi kullanılan eylemle kurulmuş bile-
şik eylemler”e; “el çekmek” vb. örnekleri ise “deyimleşmiş birleşik eylemler”e 
dahil etmesi çelişkidir.

Gencan, hoş görmek ve ön gör (ül)- örneklerini, hem deyim biçiminde öbek-
leşmiş eylemlere hem de anlamca kaynaşmış bileşik eylemlere dahil eder. Gencan, 
aynı zamanda deyim biçiminde Öbekleşmiş Eylemleri bileşik eylem olarak kabul 
etmez. Bu durumda Gencan’ın hoş görmek ve ön gör (ül)- yapılarını bileşik eylem 
sayıp saymadığını anlayamamaktayız (Gencan 2007: 368-369).

Yukarıda da görüldüğü gibi birleşik fiilin tanım ve tasnifinde birlik yoktur 
ve birleşik fiili tespitte ve tasnifte çok farklı, tutarsız ve karmaşık ölçütler kulla-
nılmaktadır. Buna araştırmacıların birleşik fiillere yapı, anlam, işlev ve fiillerin 
kılınış ve görünüş özellikleri bakımından farklı yaklaşmaları neden olmaktadır. 

Bazı araştırmacılar, yalnızca fiil+fiil yapısının birleşik fiil oluşturduğunu sa-
vunmuşlar; bazıları da birleşik fiilin ilk kısmının isim olduğunu belirtmişlerdir. 
Araştırmacıların bir kısmı, i- fiilinin isimlerle ve fiillerle birleşerek birleşik fiil 
oluşturduğunu savunmuşlardır.

Anlamca kaynaşmış fiiller ve deyimler hususunda da araştırmacılar fikir bir-
liğine varamamışlardır.

Gerek isimlerin fiilleşmesinin, fiil olarak kullanılmasının söz konusu olduğu 
isim+fiil yapısının, gerek kılınış ve görünüşlerin ortaya çıktığı, fiillerin zaman 
ve tarz bakımından kullanım ve işlev incelikleri kazandıkları fiil+fiil yapısının 
gerekse anlamca kaynaşmış deyimleşmiş birleşik fiillerin tarihî ve çağdaş lehçe-
lerde ayrıntılı olarak incelenmesi birleşik fiille ilgili birçok problemin çözümünü 
sağlayacaktır.

Bu toplantının birleşik fiil hususunda çok değerli bir katkı olacağına inancım 
tamdır. Toplantının düzenlenmesine vesile olan Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın 
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Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin Bey’e, Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu Başkanı Sa-
yın Prof. Dr. Sadettin Özçelik Bey’e, Türk Dil Kurumunun değerli üyelerine ve 
kıymetli bilgileriyle katkıda bulunacak siz değerli hocalarıma çok teşekkür eder, 
saygılar sunarım.
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BİRLEŞİK FİİL SORUNU

H. İbrahim DELİCE

 

Sayın Başkan, hocalarım, meslektaşlarım ve saygıdeğer dil dostları!

Türk dil bilgisi bilim alanı, akademisyen dilciler tarafından -maalesef- öksüz 
bırakılmış bir alandır. 

Türkiye’de Türk dili alanında akademik kariyer elde eden akademisyenler, 
dil bilgisi alanı ile ilgili çalışma yapanları, sürekli, ya Arap ve Fars ya da Fransız 
ve İngiliz dil bilgisini esas almakla suçlamışlardır, ama kendileri, bırakın Türk 
dilinin kendi mantığından hareketle dilbilgisi üzerine çalışmayı, bu alan üzerinde 
çalışmayı bile düşünmemişlerdir. 

Bu durumu, Zülfikar Hocam, Sayın Ercilasun’dan naklettiği bir sözle de des-
tekleyerek “Bir öğretmen arkadaşım bana cümle bilgisi ile ilgili bir soru sordu. 
Ona verdiğim cevap üzerine öğretmen arkadaşım. «Bugüne kadar öğrettiklerimiz 
yanlış mı?» dedi. Bu husus üzerinde durmak gerekir. Biz sağlam ve doğru gramer 
ortaya koyamadığımız müddetçe birlik sağlayamayız. Yanlış öğretiriz ve bu yan-
lışlar da devam eder. Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Ahmet Bican Ercilasun, 
«Biz tarihî metinlerle uğraştık, Türkiye Türkçesinin gramerine tam anlamıyla eği-
lemedik.» diyor. Bunda da bir hakikat payı var. Tabii tarihi metinlere eğilmedikçe 
Türkiye Türkçesinin grameri de yazılamaz, o ayrı bir konudur. Önce tarihi metin-
lerimiz ortaya çıkmalı.” aktardığı ifadeleriyle teyit eder (1999: 9).

Dilci akademisyenler, Türkçenin sistemini kendi dil mantığı içinde yorum-
layan ve uzmanlarca kabul edilebilir bir dilbilgisini hazırlamadan genel dilbilim 
ve kültür ağırlıklı çalışmalara yönelmişlerdir. Dilcilerin ürettiği çalışmaların konu 
analizi, bu tespiti çok rahat bir şekilde doğrulayacaktır.

Dil bilgisi üzerine çalışmayı seçenler de suçladıkları araştırıcıların düştükle-
ri duruma düşmüş ve yine yabancı dilcilerin Türkçeyi yorumlama anlayışlarının 
etkisi ile ve çalıştıkları konu ile ilgili başka çalışmaları hiç hesaba katmaksızın 
Türkçeyi yorumlama gayreti içine girmişlerdir. 

Türkçenin kendi mantığını esas alarak çalışan ve sayıları parmakla gösteri-
lebilecek kadar az olan dilciler ise diğer çoğunluk tarafından ya yanlış anlaşılmış 
ya da hiç dikkate alınmamıştır. Böyle olunca da üniversite öncesi dil öğretiminde 
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Türkçe dersi, yerini, “Dil ve Anlatım” dersine bırakmıştır ki bu, -aslında- Türkçe-
nin dil bilgisine dayalı bilinçli öğretimi yerine doğal dil edinimi diyebileceğimiz, 
metne -doğru kullanıma- dayalı taklidî dil öğretiminin esas alındığı ve aslında 
Türkçe öğretiminin kökten değiştirildiği anlamına gelmektedir. 

Türk Dil Kurumunun kesintiye uğrayan dil bilgisi çalışmalarını yeniden baş-
latmış olması takdire şayandır; ancak, çalışma yapmış olmak için değil; sonuca 
ulaşmayan önceki çalışmaların hatalarından ders çıkararak Türkçenin eğitimine 
de yansıyacak şekilde kabul edilebilir bir gramer dizgesinin oluşumu için sabırla 
sonuca ulaşmayı hedeflemeli ve bunu gerçekleştirebilmelidir.

Dil bilgisi konuları üzerine farklı yaklaşımların varlığı aynı zamanda yak-
laşımların bilimsel değil; bireysel olduğunu da göstermektedir. Yine Zülfikar, bu 
konuda “Bugün başlıca derdimiz bu. Türk gramerini hazırlarken nasıl bir yöntem 
tutturacağız? Yepyeni bir metotla örneklerden mi hareket edelim? Eski gramer-
leri bir kenara mı bırakalım? Bana kalırsa önce yoğun bir şekilde malzeme ta-
raması yapmamız lazım. Nasıl ki şimdi Tarihsel Sözlük’e malzeme hazırlıyorsak, 
Türk gramerine de yoğun bir biçimde malzeme hazırlamamız lazım. O malzemeyi 
tasnif etmemiz lazım. Zannediyorum Türkçenin gramer metodu örneklere dayalı 
bir tasniften çıkacaktır. Türk gramerini yazarken istişare şarttır. Tek düşünceye 
dayalı olmamalı.” (TDK 1999: 10) sözleriyle sorunun çözümlenebilmesi için bir-
likte hareket etmenin Türk dilinin tartışmalı konuları için evrensel doğruları bi-
reysellikten uzaklaşıp istişare yoluyla ortaya konabilirse akademisyenlerin farklı 
arayışları da doğal olarak son bulacaktır. 

Türk dilinin en tartışmalı ve üzerine yapılan tartışmaların en çok sonlandı-
rılması gereken konularının başında ‘birleşik fiil’ bağdaştırmasıyla ifade edilen 
kategori gelmektedir.

Bu kategorinin Türk gramerciliğindeki genel durumunu Sayın Abdullah De-
miral yaptığı konuşmayla ortaya koydu. 

Ben bu konuşmamda ‘birleşik fiil’ bağdaştırmasıyla karşılanan kategori ile 
ilgili sorunlu yanları ortaya koyup -kendimce- çözümlerinin neler olabileceği yö-
nünde fikirlerimi ifade etmeye çalışacağım.

‘Birleşik Fiil’ mi; ‘Fiil Öbeği’ mi?

 ‘Birleşik’ sözcüğünün Türk dili bilim dalında kullanımı ile ilgili en temel 
sorun, bu sözcüğün terim olarak neyi ifade etmesi gerektiğidir. Yani, ‘birleşik fiil’ 
terimi ile ifade edilen bağdaştırmaların gerçekten ‘birleşik fiil’ olup olmadığıdır.

Bu sorunu çözebilmek için de dilin gerçeğin sembolik bir karşılığı olduğu 
düşüncesini esas almamız gerekmektedir. Sözcüklerin yan yanalıkları -isim olsun 
fiil olsun- iki farklı gerçekliği yerine getirebilmek için oluşturulmaktadır.
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Birincisi, ‘adlandırma’ gerçekliğidir ki, bu amaçla kullanılan yan yanalıklar, 
mantık, felsefe, biçimbilim ve sözlükbilim alanlarını ilgilendirir. İkincisi ise ‘an-
latım’ gerçekliğidir ki, bu amaçla kullanılan yan yanalıklar, tamamen sözdizimini 
ilgilendirir. 

Bu ayırımı, gerçekliği zihne taşıyabilme açısından ‘dil’ ve ‘bilgi’ sözcükleri-
nin yan yanalık sorgusu ile şöyle örneklendirebiliriz: “Ahmet, kitaplığında hangi 
dil bilgisi kitapları var?” ve “Ahmet’in dil bilgisi, nasıldır?” cümlelerinin birin-
cisinde ‘dil’ ve ‘bilgi’ tabanları, özel bir bilim alanının adını oluşturmak amacıyla 
yan yana gelmektedir ve tam anlamıyla birleşik sözcüktür; ki, bitişik yazılmalı ve 
tek vurguyla söylenmelidir. 

İkinci cümlede ise ‘dil’ ve ‘bilgi’ tabanlarının yan yanalıkları kendi kavram 
alanlarının ‘anlatım’ amaçlı kullanılması sonucu ortaya çıkmaktadır ki, yazımın-
da ayrı, söylenişinde de iki vurguyla söylenmelidir. Bu tür örnekleri, “Bu sınıfa 
bir hanımeli konmalı!” / “Bu sınıfa bir hanım eli değmeli!”; “Bugün değil, sana 
yarın uğrayabilirim.” / “Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Her yıl bu gün 
değişik etkinliklerle kutlanmaktadır.” şeklinde dizisel olarak çoğaltmamız müm-
kündür.

Soruna bu şekilde ‘adlandırma’ ve ‘anlatım’ gerçekliğini karşılama ayırımıy-
la baktığımızda konunun hem isim hem fiil olarak sorun olmaktan çıktığını fark 
edebiliriz. Bu farkındalıkla da şu kural rahatlıkla konabilir: “Adlandırma amaç-
lı yan yanalıklar, birleşik sözcüktür; tek vurguyla söylenip birleşik yazılmalıdır. 
Anlatım amaçlı yan yanalıklar sözcük öbeğidir ve iki vurguyla söylenip ayrı ya-
zılmalıdır.”

“Birleşik fiil” başlığı altında ele alınan “isim yardımcı fiil”, “asıl fiil yar-
dımcı fiil”, “mecazi isim”, “mecazi asıl fiil” yan yanalıklarını bu doğrultuda tek 
tek sorguladığımızda amacın gerçekliği adlandırma değil de anlatım olarak dile 
taşımak olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Yani, dil bilgisel bu kategori şekil 
bilgisi bağlamında düşünülüp “birleşik fiil” terimiyle değil; söz dizimi bağlamın-
da düşünülüp “fiil öbeği” terimiyle karşılanmalıdır.

Böyle olunca aslında fiil konusunu ilgilendirmese de birleşik terimiyle bağ-
daştırılan isim konusu da çözümlenmiş ve Yazım Kılavuzu’na başlık olan ‘Bitişik 
Yazılan Birleşik Kelimeler’ ve ‘Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler’ garabeti de orta-
dan kaldırılmış olur, kanatindeyim.

Yazım Kılavuzu’nda ‘Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler’ başlığı altında “Öz-
gün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, 
olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine 
veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır: emretmek, menolunmak, cemet-
mek, kaybolmak; darbetmek, dercetmek, hamdetmek, affetmek, hissetmek, reddet-
mek vb.” (TDK 2005: 21) kuralı aslında anlatım amaçlı yan yanalığın sesbilimsel 
bazı özelliklerden dolayı istisnai bitişik yazılması ile ilgili bir durumdur.
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Yine, Yazım Kılavuzu’nda ‘Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler’ başlığı altında 
“-a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve 
yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır: düşünebilmek, sevebilmek; 
alıvermek, gülüvermek; uyuyakalmak; gidedurmak, yazadurmak; çıkagelmek, sü-
regelmek; düşeyazmak, öleyazmak vb.” (TDK 2005: 22) kuralı içinde yer alan 
yapılardaki yan yanalıklar da anlatımsaldır ve bu kural da -sanıyorum- iki söz-
cüğün söylenişindeki vurgu azalması nedeniyle iki sözcüğün arasının net olarak 
ayrılamamasından kaynaklanmaktadır ki, bazı dilcilerin bu tür fiil öbeklerini ayrı 
yazdıklarına da şahit olabilmekteyiz.

Yazım Kılavuzu’nda ‘Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler’ başlığı altında “Etmek, 
edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk 
kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt 
etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul 
etmek, kul etmek, kul olmak, not etmek, oyun etmek, söz etmek, terk etmek, var 
olmak, yok etmek, yok olmak vb.” (TDK 2005: 25) zaten anlatımsal yan yanalık-
lar sözcük öbeği olduğu için ayrı yazılıp iki vurguyla söyleneceğinden böyle bir 
kuralın yazımına gerek yoktur.

Birleşik fiil terimi, zihinlerde birleşik isim teriminin oluşturduğu bir anlam 
alanını çağrıştırmaktadır. Birleşik isim, daha önceden adlandırma amaçlı yapılmış 
ikiden fazla sözcüğün yine bir adlandırma amacı doğrultusunda kendi gösterilen-
lerinin dışında yeni bir gösterileni karşılamak üzere birleştirilmesi sonucu elde 
edilen bir sözcük yapısı türüdür. Bu hâliyle, dil bilgisi öncesi bir durumu ilgilen-
dirir ve nedenli adlandırma yollarından birini oluşturur.

Bu sorunu mantıksal zemine dayalı olarak kendi aramızda bir uzlaşı ile çö-
zümleyebilirsek yazı dilindeki bitişik ve ayrı yazma sorunu yanında şekil bilgisi, 
sözcük türleri bilgisi, sözcük öbeği bilgisi ve cümle bilgisine buradan yansıyan 
sorunları da çözümleme şansını elde edebiliriz.” diye düşünüyorum. Aksi takdir-
de, sayfalarca söz dizimi kitabı yazıp öbek adı olarak “Birleşik Fiil Grubu/Öbeği” 
terimini kullanan dilcilerin çözümü daha da zorlaştıran cehalet örneklerinin çeşit-
lenerek yaygınlaştığını görmekten öte bir şey yapamayacağız.

Kaç Değişik Fiil Öbeği Vardır ve Bu Öbekler Hangi Ölçütlerle 
Birbirinden Ayrılır?

‘Birleşik fiil’ terimi başlığı altında üzerine kafa yorulması gereken sorunlar-
dan biri de birleşik fiil diye anlatılan fiil öbeklerinin hangi gerçekliği karşılamak 
üzere oluşturulduğu ve kaç gruba ayrılması gerektiği hususudur.

Bu dil bilgisel yapının gruplandırılmasında fiil+fiil ve isim+fiil şeklinde iki 
grupta birleştirme (Hacıeminoğlu 1991: 268-269); yabancı isim yardımcı fiil, 
ulaçlı birleşik eylem ve kimi zaman deyim anlamlı ad ya da ad soylu bir sözcük ile 
eylemden oluşan şeklinde üç grupta (Aksan 1983: 214); “Birinci öbek: İki ya da 
daha çok fiilden oluşmuş bileşik fiiller: a) Yeterlik fiilleri, b) Tezlik fiilleri, c) Sü-
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rerlik fiilleri, ç) Yaklaşma fiilleri, d) Beklenmezlik fiilleri, e) Gereksime fiilleri, f) 
Yapmacık fiilleri. İkinci öbek: Bir ortaç ile ol- yardımcı fiilinden oluşmuş bileşik 
fiiller: a) Başlama fiilleri, b) Bitirme fiilleri, c) Davranma fiilleri. Üçüncü öbek: 
İsim kök ya da gövdesinden bir kelime ile et-, eyle-, kıl-, buyur-, ol- yardımcı fiil-
lerinden biriyle oluşan bileşik fiiller. Dördüncü öbek: Anlamca kaynaşmış bileşik 
fiiller.” (Ediskun 1992: 228) olmak üzere dört grupta gibi çeşitli sayı ve şekillerde 
ele alan birtakım sınıflandırma farklılıkları görülebilmektedir.

Sınıflandırma sorunu ise -kanımca- birleşenlerin türü esas alınarak yardımcı 
fiille ve asıl fiille kurulanlar diye ikiye ayrıldıktan sonra yardımcı fiille kurulan-
ları da yabancı isim+yardımcı fiil ve asıl fiil+yardımcı fiil şeklinde kendi içinde 
ikiye ayırarak çözümlemek mümkün olabilecektir.

Yabancı İsim+Yardımcı Fiil Yapısındaki Fiil Öbeği Hangi Ölçütlerle 
Belirlenmelidir?

Bu fiil öbeği yapısının gerçeklik bağıntısı, Türkçe cümle yapısı içinde anla-
mını muhafaza edecek ancak Türkçe bir cümlenin yüklemi olamayacak yabancı 
isimlerin yüklem olmasını sağlamaktır. 

Bu tespit net bir şekilde ortaya konulamadığı için bu konuyu irdeleyen çalış-
malarda örnekler -dolayısıyla, sözcük türleri ve cümle öğeleri anlatımı- birbirine 
karışmaktadır. Örneğin, Hacıeminoğlu’nun “İsim+Fiil Olanlar” başlığı altında 
verdiği “ameliyat et-, ev yap-, askerlik yap-, savaş yap-” (Hacıeminoğlu 1991: 
268) “dans etmek, göç etmek, not etmek, sağ olmak, söz etmek” (TDK 2005: 25) 
bağdaştırmalarında etmek ve yapmak yardımcı fiil olarak değil, asıl fiil olarak 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu tip yüklemlerin kurduğu cümlelerde bu öbekleri 
fiil öbeği kabul edip sadece yüklem olarak değil, nesne ve yüklem olarak öğe 
çözümlemesi yapılmalıdır.

Yine, bu yapının niçin oluşturulduğu bilinmediği için et-, eyle-, ol- sözcükle-
rinin mecazi asıl fiil olarak kullanımı, isim+yardımcı fiil yapısı içinde örneklen-
dirilebilmektedir. Yani, aslında asıl fiil olan sözcük yardımcı fiilmiş gibi değer-
lendirilebilmektedir. Hacıeminoğlu, “hasta et-” (1991: 268) örneğini asıl fiillerle 
kurulan deyim anlamlı fiil öbeklerini listelediği “Diğer fiiller ile” başlığı altında 
vermeliydi. Keza, Yazım Kılavuzu’nda “alt etmek, boş olmak, el etmek” örnek-
lerinin “etmek, edilmek, eylemek, kılmak, kılınmak, olmak, olunmak yardımcı 
fiilleriyle kurulan birleşik fiiller herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğ-
ramazsa ayrı yazılır.” (TDK 2005: 25) kuralı, bu yapılarla örneklendirmemeliydi. 

Ek-fiil, Fiil Öbeği Yapısı İçinde mi Düşünülmelidir? 

Bu yapıda oluşumu çok eskiye dayanan yardımcı fiillerin zamanla çeşitli ses 
değişiklikleri yoluyla asıl fiile kaynaşması sonucunda artık yardımcı fiil değil de 
ek kategorisinde görülmesi farklı bir sorunu da beraberinde getirmektedir. 
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Bu sorun, artzamanlı dil çalışmaları ile ortaya çıkmaktadır. Kaynağını bula-
madım, ama, “Türkçede isim cümlesi yoktur; tüm cümleler fiil cümlesidir.” gibi 
yargı cümlelerinin dilciler tarafından kuruluyor olması Türkçe isimlerin de bu 
fiiller yoluyla yükleme dönüştürülmüş olmasından kaynaklanmaktadır.

Birinci ve ikinci kişileri ermek, üçüncü kişileri “turmak” fiili ile yapılan ve 
artık sözcükten ziyade ek olarak kabul gören bu biçimbirim, bazen “O yıllarda 
ben bir öğretmen idim.” şeklinde ayrı yazılıp söylenebilmektedir. Bu şekilde ya-
zılıp söylenince de mı/mi, mu/mü biçimbiriminin etrafında oluşan “Soru eki mi; 
soru edatı mı?” tereddüdü, ek-fiil için de ortaya çıkmaktadır.

Nitekim Bozkurt, “Yardımcı eylemler, ad soylu sözcüklerin eylem gibi kul-
lanımlarını sağlayan sözcüklerdir. Türkçede ada tümcede yüklem işlevinde kul-
lanım sağlayan şu eylemler yardımcı eylemlerdir: AD+[imek, etmek, eylemek, 
olmak, kılmak” (Bozkurt 1994:69) demektir. Yine devamında “Türkçede dört 
önemli yardımcı eylem vardır: olmak, etmek, eylemek, kılmak. Bunlara “imek” 
ekeylemi de katılır.” (Bozkurt 1994:69) ifadeleri ile turmak fiilini hiç zikretme-
den, “ermek” ek-fiilini de diğer yardımcı fiiller safına katar.

Bu konuda, “Cümlenin anlamı, zaten ek-fiili almış olan isim kavramı etrafın-
da şekillendiği için epeyce aşınmaya uğramış bu yardımcı fiillere ek denmesinin 
ve her türlü dilsel çözümleme aşamasında ek gibi muamele etmenin pek bir sa-
kıncası yoktur.” diye düşünmekteyim; ancak, isimlerin ek-fiil sayesinde zaman ve 
kişi kavramlarını yüklenebiliyor olması ve asıl fiillerin üzerinde yine kip belirle-
yici olarak etkin bir şekilde varlıklarını hissettirmeleri bende de birtakım kuşkular 
oluşturmaktadır; kesinlikle istişareye ihtiyaç duyulmaktadır.

Asıl Fiil+Yardımcı Fiil Yapısındaki Fiil Öbeği Hangi Ölçütlerle 
Belirlenmelidir?

Bu fiil öbeği yapısının gerçeklik bağıntısı, Türkçe cümle yapısı içinde yük-
lem olacak asıl fiile zaman ve şahıs kavramları dışında kalan çeşitli kipsel anlam-
ları yüklemeyi sağlamaktır. 

Bu yapı ile ilgili karşılaşılan en önemli sorun, yapının nasıl kurgulandığı 
net olarak ortaya konulamadığı için asıl fiile gelen ve genellikle fiildeki kılınış 
anlamını belirleyen eklerin son ek zannedilmesidir. Oysa bu ekler son ek değil-
dir; ‘öncül’ (Delice 2009: 711) ektir. Bu nedenle, ‘zarf-fiil’, ‘sıfat-fiil’, ‘isim-fiil’ 
olarak betimlenmesi de ayrı bir sorundur. Bu yapıda kullanılan ek, çok çeşitli 
olmasına rağmen yapısal işlevi tektir; o da, kendinden sonraki asıl fiili yardımcı 
fiile dönüştürmektir. Anlamsal işlevleri de kılınışın çeşitliliğine göre değişkenlik 
arz etmektedir.

Yine, bu tür yapının nasıl kurgulandığı tam olarak anlaşılamadığı için asıl fii-
le gelen bu öncül eklerin çok farklı adlandırmalarının olmasıdır. İki fiil arasındaki 
bu öncül ekler, genellikle zarf-fiil eki olarak düşünülür (Karahan 1994:114); asıl 
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fiile gelen -A öncül eki, istek kipi eki olarak da zikredilir (Bilgegil 1984:280 -283); 
asıl fiile gelen -A, -I ve -U biçimbirimleri için bağlama ünlüsü olduğu belirtilir 
(İlhan 2001:177 -183); asıl fiile gelen isim-fiillerden hareketle bu yapıdaki eklerin 
tamamını esas alarak bu şekildeki fiil öbekleri, (birleşik fiiller) ‘Fiilimsi+yardımcı 
fiilden oluşan birleşik fiiller’ şeklinde de adlandırılır (Akbaba 2007:83); ‘birleşik 
fiil’ terimiyle karşılanır ve ‘bir fiil ile yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller’ adı 
ile diğer birleşik fiillerden ayrılır (Karahan 1993: 36); Zeynep Korkmaz, bu tür 
fiilleri iki gruba ayırarak inceler. Birinci gruba karmaşık fiil adını verdikten sonra 
bunların ‘sıfat-fiil’lerin ‘ol- yardımcı fiili’ ile birleşmesi sonucunda oluştuğunu 
kabul eder. İkinci gruba tasvir fiilleri adını verdikten sonra bunları ‘zarf-fiil’lerin 
bil-, ver-, dur-, yaz-, gel-, gör-, kal- fiilleri ile birleşmesi sonucu oluştuğunu kabul 
eder (Korkmaz 2003:151-152); Ergin ise isimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller, 
fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiller ve iktidari fiil (u- ve bil-) (1993: 365-367) 
şeklinde üçe ayırarak inceler. İşin garip tarafı; ölecek ol-, yapmış bulun- (1993: 
365) gibi örnekleri isimle oluşturulanlar arasında zikretmesidir.

Bu düşünceyle birlikte bu eklerden sonraki sözcüğün doğrudan yardımcı 
fiil olarak algılanması da ayrıca bir sorundur. Oysa, fiil öbeğini oluşturan ikinci 
sözcük asıl fiil iken birinci sözcüğün üzerine gelen ekle birlikte yardımcı fiile 
dönüşmektedir. Yani, üç biçimbirimden iki aşamalı bir sözcük öbeği elde edil-
mektedir. Bu durumu bir görselle ifade etmemiz gerekirse şöyle bir eklemlilik 
durumu ortaya çıkar:

Asıl fiilin üzerinde kullanılıp kendinden sonraki asıl fiilleri yardımcı fiile 
dönüştüren ek yelpazesi, oldukça çeşitli ve geniştir. Genellikle cümle içinde -mA 
ve mAk gibi ‘isim-fiil’, -Ip, -A, -I gibi ‘zarf-fiil’, -mIş, -AcAk gibi ‘sıfat-fiil’, -sA 
‘şart-fiil’ eki olarak kullanılan ekler olmakla birlikte asıl fiile zaman kip anlamı 
katmak için kullanılan -DI ve mIş gibi adı kip eki olarak bilinen ekler de bu işlev 
için kullanılabilmektedir.

Ayrıca ‘tasvir fiilleri’ adıyla bilinen fiiller de dahil olmak üzere bu tip yapı-
lardaki yardımcı fiillerin hem öncül ekiyle hem de yardımcı fiile dönüşen sözcük 
tabanıyla cümlede yüklem olan asıl fiile kip anlamı katan biçimbirimler olduğunu 
da dilbilgisi yorumlamalarımızda dikkate almalıyız.

Mecazi İsim+Mecazi Asıl Fiil Yapısındaki Fiil Öbeği Hangi Ölçütlerle 
Belirlenmelidir?

Çekimli veya çekimsiz mecazi bir isim ile yine mecaz anlamlı bir asıl fiilinin 
anlamca kalıplaşıp tek tek kendi anlam alanları dışında herhangi bir fiilin an-
lamının insan davranışlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla baş-
vurulan dönüştürme yapısıdır. Örneğin, ‘küplere binmek’ fiil öbeği ile ‘kızmak’ 
eyleminin ifade edilmesinin yanında daha çok sinirli bir insanın kızması ile nasıl 
bir davranış edimi sergileyeceğini öne çıkarmış oluruz. Yani, bu tür fiil öbekleri-
ni kullandığımızda anlam aktarımının merkezinde eylemin kendisi değil; eylemi 
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gerçekleştiren insanın psikolojik durumu önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, bu 
tip fiil öbeklerinin açımlamaları yapılırken ifade edilen eylemin yanına mutlaka 
bu psikolojik durumu ifade eden herhangi bir tümleç de katılır.

‘Fiil öbeği’ grupları içinde cümle çözümlemesini temelinden etkileyebilecek 
sorunları, bu tip fiil öbekleri -maalesef- bünyesinde barındırmaktadır.

‘İsim-fiil’, ‘sıfat-fiil’, ‘zarf-fiil’ ve ‘şart-fiil’ öbeklerinin de ‘fiil öbeği’ -yani, 
‘birleşik fiil’- zannedilmesinin yanında çözümlenişi ağırlıklı olarak yapı esasına 
dayanmadığı -çoğunlukla anlam çözümlemesine bağlı olduğu- için nesne, yük-
lem, dolaylı tümleç, yüklem, zarf tümleci, yüklem gibi bazen neredeyse cümlenin 
tamamı ‘fiil öbeği’ gibi algılanabilmektedir.

Böyle olunca da cümlenin değişik ve birden fazla öğesi yüklemle birlikte 
düşünülmekte ve çözümleme aşamasında cümlenin nesne, dolaylı tümleç gibi de-
ğişik öğeleri yüklemin bir birleşeni zannedilerek sadece yüklem olarak gösterile-
bilmektedir. 

Yapıya dayalı dil birimlerinin birbirinden ayırımı, somutluk özelliği öne çık-
tığı için anlama dayalı dil birimlerinin birbirinden ayırımından hep daha kolay 
olmaktadır. Anlamsal birleştirmelerin soyut uzantısı somutlaştırılıp sınırı çizile-
mediği ve bilimsel tarafı anlaşılır bir şekilde ortaya konamadığı için de bu tip fiil 
öbeklerini örneklendiren bağdaştırmalarda da ayrıca yanlışlıklar yapılabilmek-
tedir. Ediskun’un ‘Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller’ başlığına örnek olarak 
verdiği ‘cemaziyülevvelini bilmek’ bir deyimdir; ancak, bu hâliyle bir ‘isim-fiil 
öbeği’ olup ‘fiil öbeği (<birleşik fiil)’ değildir. Cümle içinde kullanıldığında ‘bil-
mek’ tek başına yüklem, ‘cemaziyülevvelini’ de nesne olacaktır. 

Gel gör ki, bu tip fiil öbeği içeren cümleler çözümlenir veya çözümletilirken 
yüklem olarak ‘cemaziyülevvelini bilmek’ birlikte alınmaktadır! Ayrıca bu başlık 
altında deyim olan ancak fiil öbeği olmayan ağzından baklayı çıkarmak, boş atıp 
dolu tutmak örnekleri de verilmiştir (1992: 246).

Deyimler üzerine en kapsamlı çalışmayı yapan Uzun, “Deyimleşme ve Türk-
çede Deyimleşme Dereceleri” adlı yazısında “deyimbilim” alanı içinde değer-
lendirdiği deyimleri, birden çok göstergenin bir arada kullanıldığı yapı olarak 
betimlemekte ve Türkçedeki deyimlerin ‘birinci dereceden deyimler’, ‘ikinci 
dereceden deyimler’ ve ‘üçüncü dereceden deyimler’ olmak üzere deyimleşme 
dereceleri açısından üçe ayrıldığı yazıda ‘Deyim olmayan yapılar’ başlığı altında 
deyimbilimin en büyük sorununun deyim sınırının çizilmesi olduğu belirtilmek-
tedir (1991: 29-39).

Bu tip fiil öbeklerinin yine deyim olan diğer sözcük öbeklerinden ve birkaç 
sözcük öbeği veya cümle öğesinin birleşerek oluşturduğu deyimlerden ayrılabil-
mesi için iki birleşenin sadece bir eylem anlam alanını yansıtıp yansıtmadığına 
bakmak gerekmektedir. Ayrıca, aynı bağdaştırmanın “Ahmet çalışkanlığıyla öne 
çıktı.” mecazi örneğindeki gibi değil de “Ahmet manga sırasında iken bir adım 
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öne çıktı.” örneğindeki gibi gerçek anlamında da kullanılabilir. ‘Yarı deyim’ ola-
rak adlandırılan yapılar, mecaz anlamlarıyla kullanılırsa fiil öbeği; gerçek anlam-
larıyla kullanılırsa bir fiil öbeği değildir.

Birleşik Fiil Çekimi Mümkün müdür?

Genellikle, Korkmaz’ın “Bildirme ve tasarlama kiplerinin bağlı oldukları 
şekil ve zamanın görülen geçmiş zaman (hikâye), duyulan geçmiş zaman (riva-
yet) içinde meydana geldiğini veya şarta bağlı olarak ortaya çıktığını ifade et-
mek için kullanılan ve ‘i- (<er-) ek fiili’nin yardımıyla kurulan zaman: bilirdi, 
hatırlatıyordu, kazanmıştı, çalışıyormuş, gelseymiş, bakarsa, yazdıysa vb. karşıtı 
basit zamandır.” (1992:28) tanımına uygun bir biçimde açıklanan birleşik zaman 
terimine dayalı olarak işlenen fiil çekimleri kendi içinde birtakım sorunları da 
barındırmaktadır.

Öncelikle basit, türemiş yahut öbek fiillerin çekimi zaman açısından birbi-
rinden farklı değildir; çünkü, her üç fiil tipine de bir cümle anlatımı sınırı içinde 
sadece içinde yaşanılan bir gerçek zaman dönüşümü ekleyebiliriz. Birleşik ve za-
man sözcüklerinin yan yanalığı -yani, bağdaştırılması- mantıken mümkün değil-
dir. Zira, insan eylemsel edimlerini ifade ederken zaman çizgisi içinde ya geçmiş 
ya şimdiki ya da gelecek zaman dilimini kullanabilir. Zamanları birleştirebilmek 
için insanın zaman tünelini kullanabiliyor olması ve aynı saniyeler içinde bu üç 
zamandan en az ikisini birden yaşayabilir olağanüstü bir varlık olabilmesi gerek-
mektedir.

Bu sorunların başında yukarıda da belirttiğim bir bireyin herhangi bir dav-
ranış edimini iki zaman tipi içinde gerçekleştiremeyeceği için dil yorumunda da 
‘birleşik’ yakıştırmasıyla iki zaman bir arada işleniyormuş gibi betimlemeler -ka-
naatimce- yapılmamalıdır. 

Bu konuyla ilgili sorunlar, Gülsevin’i akademik endişeler ile çözüm arayışla-
rına yöneltmiş ve şu soruların sorulmasına vesile olmuştur.

•  “«Birleşik Zaman» terimi (adlandırması) doğru mudur? Bir fiil (oluş, 
kılış, eylem vs.) birden çok zamanda mı yapılmaktadır? Bir fiil birden 
çok zamanda gerçekleşebilir mi?”

•  ‘yap-acaktım’ yapısında fiilin zamanı nedir? ‘gelecek zamanın hikâyesi’ 
midir? Yani, zaman ‘gelecek zaman’ mıdır? Sondaki ‘tim’ (<i-dim) ‘kip’ 
mi bildirmektedir?

•  ‘Birleşik zaman’ çekimi dediğimiz yapılarda asıl fiile gelen ek mi zaman 
bildirir, yoksa i- fiili üzerine getirilen ek mi?

•  ‘iç-erdi (<iç-er i-di)’ yapısı ile ‘iç-er ol-du’; ya da ‘iç-ecekti (<iç-ecek 
i-di) yapısı ile ‘iç-ecek ol-du’ şekilleri arasında ekler dizilişi açısından 
bir fark var mıdır?
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•  ‘iç-ecek ol-du’ yapısına (ol-du’dan dolayı) ‘görülen geçmiş zaman’ 
çekimi diyebiliriz de ‘iç-ecek i-di’ yapısına niçin ‘gelecek zaman (in 
hikâyesi)’ deriz?

•  Cümle yapılarında ‘gelecekti (<gel-ecek i-di)’ şeklini ‘fiil cümlesi’ ola-
rak değerlendiririz. Acaba ‘gelecektir’(<gel-ecek tur-ur)’ yapısı ‘İsim 
cümlesi’ mi oluşturur ‘fiil cümlesi’mi?” (1997: 215-224).

Yine Gülsevin, bu tablodaki dilek-şart kipini oluşturan -sA biçimbiriminin 
kip eki değil; -sA şart gerindiumu olduğu eleştirisini yöneltir ve konuyu şu sonuca 
bağlar:

•  Cümlede hiçbir zaman yüklem görevi taşımayan (dilek bildiren birkaç 
özel kullanış dışında) -sA eki, gramerlerin, devamlı yüklem görevi üst-
lenen “fiil kipleri” bölümünde değil, fiilden türemiş zarflar olan “gerun-
diumlar” kısmında verilmelidir.

•  Kişi eki alıyor olması, -sA ekinin gerundium fonksiyonu taşımasını en-
gellemez. Çünkü -DİK+kişi eki -V dA (... gel-diğinde gideriz.) şeklinde 
de kişi eki almış bir gerundium söz konusudur. Ayrıca, bu ekin Eski 
Türkçedeki kullanılışında da kişi işareti kullanılmayan örnekler bulun-
maktadır (bar-sar bargıl ‘gidersen git!’).

•  -sA eki, gramerlerimizin gerundiumlar bahsinde, ‘şart gerundiumu’ adı 
altında verilebilir. Örnek olarak: Ahmet eve koş-arak gitti, (hÂl gerun-
diumu) Ahmet eve gel-ince gideriz, (zaman gerundiumu) Ahmet eve gel-
diğinde gideriz, (zaman gerundiumu) Ahmet eve gel-irse gideriz (şart 
gerundiumu)…”(1990: 276).

“Türkçede Fiil çekimlerine Yeni Bir Bakış” başlıklı bildirim ile burada Gül-
sevin Hocamın sıraladığı fiil ve zaman ilişkisi ile ilgili sorunlara kendimce çö-
zümlerimi aktardım. O bildirinin özünü burada aktarmakta fayda görüyorum.

“Yapısı ne olursa olsun fiillerin zaman kavramı ile olan ilişkisi aynıdır ve 
her fiile sadece bir zaman kavramı yüklenebilir. Sorun aslında fiilin üzerinde ge-
nellikle zaman bildiren eklere zaman ekleri diye ad verilmiş olmasından kaynak-
lanmaktadır. Bu saplantıdan kurtulup fiil tabanı üzerine gelen görevli ek ya da 
sözcüklerin tek tek işlevlerinin iyi tespit edilip fiil çekimini oluşturan kalıba o 
işlevlerin tamamını yansıtacak yeni isimlendirmeler yapılmalıdır. Örneğin, “Keş-
ke bu sefer de kazayı bir sıra dayağı ile savuştursa.” (R. N. Güntekin) cümlesinde 
-sA kip eklerinin tamamında ortak olan eklendiği fiili cümlenin yüklemi olarak 
sonlandırmak anlam birimciği bulunduğu için bir kip oluşturmaktadır ve bu ki-
pin adı dilbilgisi kitaplarında ‘dilek-şart’ kipidir. Oysa, bu kitapta şart hiç yoktur; 
ayrıca, dilek de sıradan bir dilek değil, dua mahiyetinde bir istektir. O yüzden 
-sA kip ekinin yükleme dönüştürdüğü fiillere ‘katılımlı istek kipi’ denmelidir.” 
(Delice 2012).
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Tasvir fiilleri diye bilinen fiiller de dahil olmak üzere “asıl fil/yardımcı fiil” 
yapısındaki yardımcı fiillerin cümlede yüklem olan asıl fiile kip anlamı katan 
biçimbirimler olduğunu da kabul etmemiz gerekmektedir. 

Bu konu daha geniş bir zaman diliminde ve uzman bir ekiple tek tek irdele-
nerek değerlendirilecek olsa elbette daha fazla sorunlu yaklaşım tespiti yapılabi-
lir. Bu toplantı çerçevesinde belirttiğim bu hususlardan birkaçı bile ortak kabule 
şayan görülebilirse bilgi birikimlerimiz, emek ve yorgunlarımız işe yaramış ola-
caktır.

Sonuç

‘Birleşik’ sözcüğünün terim olarak kullanıldığı dilbilgisi konularının nere-
deyse tamamı bir sorun yumağıdır. Konumuzun dışında olan birleşik cümle ve 
birleşik isim -aslında- birleşik fiil konusundan daha karmaşık ve içinden çıkıla-
maz bir hâl almış durumdadır.

Netice itibarıyla, ‘fiil öbeği (<birleşik fiil)’ ile ilgili temel sorunlar şöyle lis-
telenebilir:

• “Birleşik fiil” teriminin aslında nedenli bir adlandırmayı karşılaması ge-
rekirken bir sözcük öbeği yerine kullanılıyor olması, 

• fiil öbeklerinin amacı, yapısal ve anlamsal özelliklerinin tam olarak be-
lirlenmeden sınıflandırılmalarının yapılmış olması, 

• fiil öbeklerinin değişik çalışmalarda birbiri ile sürekli yer değiştirmesi 
-yani, karıştırılıyor olması, 

• isim+yardımcı fiil yapısında isim olan sözcüğün özelliklerinin neler ol-
duğunun bilinmemesi, 

• isim+yardımcı fiil yahut fiil+fiil şeklinde başlıklar hazırlanırken iki söz-
cüğü temel alıp tek sözcük gibi muamele yapılması,

• asıl fiil+yardımcı fiil yapısındaki asıl fiil üzerindeki öncül ekin son ek 
olarak düşünülmesi,

• asıl fiil+yardımcı fiil yapısındaki asıl fiil üzerindeki öncül ekin ‘zarf-
fiil’, ‘sıfat, fiil’, ‘isim-fiil’ ve ‘şart-fiil’ ile karıştırılması,

• mecazi isim+mecazi asıl fiil yapısında ‘fiil öbeği’nin nerede başlayıp 
nerede bittiğinin -yani, sınırının- bilinmemesi,

• ‘Ek-fiil’in bir ek mi yoksa ‘yardımcı fiil’ mi olduğu konusunda farklı 
yaklaşımların varlığı,

• insanın iki farklı zamanı bir arada yaşaması mümkün değilken ‘Birleşik 
Fiil Çekimi’ denebiliyor olması, bu konu ile ilgili tartışılması gereken 
sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır.
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Dilim döndüğünce -aslında- bir “fiil öbeği” olan genel kullanımıyla “birleşik 
fiil” diye zikredilen söz dizimi yapısı içindeki çözülmesi gereken sorunları ve 
kendimce çözüm yollarını ortaya koymaya çalıştım.

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyor; bu toplantıda gerçek-
leştirilecek olan tartışmaların başarılı ve çözümleyici olması dileklerimle saygı-
larımı sunuyorum.
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II. OTURUM
TARTIŞMA





Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: İbrahim Delice Hocamıza bu bildirisinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. Öyle anlaşılıyor ki kafamız birleşik fiil konusunda bir 
hayli karışıktı, bu sunulan bildirilerden sonra daha da karıştı. Şimdi, öğleye kadar 
zamanımız var, soru alabiliriz. Programımızda böyle bir şey yok ama bu boşluğu 
değerlendirmiş olalım diye düşünüyorum.

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK: Konuşmada iki ayrı telaffuz dikkatimi 
çekti. Konuya girmeden önce, şimdi telaffuz konusunu bir karara bağlayalım is-
terseniz. Nasıl olsa öğleden sonra tartışacağız. Gerçi ben daha çok dinlemeyi ter-
cih edeceğim ama…

Bir şey çok dikkatimi çekti. Abdullah Bey, ayınları sürekli çatlatarak “fi’il” 
dedi. Hocam demedi, siz demediniz. Yani “fiil” sözünde, yani bu ismin telaffu-
zunda bir birliğe varsak sanırım, iyi olacak. Teşekkürler ediyorum.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİRAL: Cevap verebilir miyim Hocam?

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Buyurun…

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİRAL: Bir daha “fiil” diyeyim, isterseniz. 
Hocam yani…

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK: Hayır, çok dinledim, ne dediğinizi duy-
dum. Gerçekten iki farklı telaffuz oldu. En azından telaffuzda bir birliğe varır-
sak… Size mi uyalım, İbrahim Bey’e mi uyalım? Doğrusu ne?

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki. Zeynep Hocamız...

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Sayın Başkan, Değerli Konuşmacılar, iki 
değerli arkadaşımıza bu konuşmaları, sunumları için teşekkür ediyoruz. Çok ya-
rarlandık. Ama bu konuların üzerinde durabilmek için hakikaten birçok şeyin te-
ker teker önümüzde olması gerekiyor. Sayın Abdullah Bey’in sunduğu kısımlar 
aşağı yukarı kitaplarda yazılan kısımlar, biliyoruz. İbrahim Hocamızın sunduğu 
kısım çok ilgi çekici. Bilhassa son kısım... Bu bakımdan, bu konuşmanın metninin 
bize dağıtılması mümkün mü? Mümkün değilse hiç olmazsa son kısım basılarak 
dağıtılabilir mi? Çünkü fikir beyan edebilmek için bazı verileri almamız gereki-
yor. Mümkünse istirham etmek isterim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Metinler öğleden sonra elimizde olacak.

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Teşekkür ederim.
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Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Başka... Buyurun Sayın Hocam…

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR: Efendim konuşmacılara çok teşekkür edi-
yoruz. Daha önce biz, aşağı yukarı bir on yıl kadar burada gramer sorunlarını, dil 
bilgisi sorunlarını konuştuk.

Bu toplantıların bir amacı vardı: Zeynep Hanım o zaman, Türkiye Türkçesi 
gramerini yazacaktı… Önce bu konularla ilgili sorunları bir çözelim denildi ve 
çeşitli toplantılar yapıldı. Daha sonra bu toplantılarda sunulan bildiriler ve tartış-
malar, daha sonra Türk Dil Kurumu yayınları arasında çıktı. Abdullah Bey zaten 
bunlardan bahsetti. 

Şimdi tabii bugünkü konumuz çok daha sınırlı: “Birleşik Fiiller”. Bence de 
çok iyi yapmışlar, çünkü daha önceki konuşmalarda hep konular dağılıyordu. 
Yani başka konulara geçiliyordu. Şimdi “spesifik” diyeceğim ama, Türkçesini bu-
lamadım, konu “birleşik fiil” ile sınırlandırılmış. Efendim, bu konunun seçilmiş 
olması çok iyi olmuş. 

Önce Abdullah Bey’in konuşmasını dinledim. Çeşitli, görüşleri ortaya koy-
du, yazılanlardan bahsetti. Ama, ben ne bekledim? Mesela bu konuşmanın sonun-
da, beş veya on esas maddeyi bize sıralasın. Desin ki, şu şu şu konularda sorunla-
rımız var. Biz de o konuları burada görüşelim. 

Sonra İbrahim Bey’in konuşmasını dinledim. Çok yararlandım. Ama, Hoca 
zaman zaman başka konulara da girdi. “Öbek” lafını çok konuştuk vaktiyle. 
“Grup” anlamında da kullanılıyordu, bu öbek. Bazı dil bilgisi kitapları bunu 
“öbek” diye kullandı. Bunun da tarihi ta 1960’lara gider. Öbek lafı ne zaman 
çıktı? Yani, kısacası burada her şeyi Türk Dil Kurumu yaptı. “Öbek” sözünü de 
TDK çıkardı, “grup” sözünü de o çıkardı. Bu “öbek” sözüne karşı birçok hoca-
mız, özellikle de İstanbul’daki hocalarımız, karşı görüşler ortaya attılar. Onların 
da haklı tarafları vardı. 

Öğleden sonra da daha ayrıntılı konuşuruz. Zamanı daha iyi değerlendirmek 
için önce bunları bir maddeleyelim.

Mesela “birleşik fiil”lerde mecaz ifadeler var. Onları ne yapacağız? İşte ben 
de vaktiyle yazmıştım. “Hasta olmak”la, “hastalanmak” arasındaki ilişkiden do-
layı veya Türkçe kelimelere gelen “etmek”, “olmak”…. Mesela “söz etmek” gibi. 
Bunları “birleşik fiil” sayacak mıyız? Birleşik fiil bizim Türkçenin bir ihtiyacı 
mıydı? Arapçadan aldığı isimleri fiil yapamıyor. Eee ne yapıyor o zaman? Bu yar-
dımcı fiillerden istifade ederek onu kullanıma sokuyor. “Eylemek” fiili ne oldu? 
Kayboldu. Ahmet Mithat Efendi devamlı “eylemek” kullanırdı. Cumhuriyet’ten 
sonra “eylemek” fiili bitti. “Kılmak” fiili daha önce bitmişti. Mesela bunları ko-
nuşsak, diyorum. 

Bir de “birleşik fiil” sözünü bugünkü birçok kaynakta, diyelim ki Dil Der-
neği başta olmak üzere “bileşik” diye alıyor. Şimdi biz, bunları nasıl yola getire-
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ceğiz? Kardeşim “birleşik fiil”i gelin beraberce konuşalım, bu terimi “birleşik” 
yapalım. Bunları nasıl yapacağız? 

Uygulamada arkadaşlar görüyorlardır. Derste bir öğrenci kalkıyor: “Hocam, 
‘bileşik’ti nerden çıktı bu “birleşik” sözü?” diyor. Böyle öğrenmiş, okullarda böy-
le öğrenmiş. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Bunların yazımı meselesi var. 
İşte, “birleşik kelime” yapma meseleleri var. Ondan sonra, öğrenciye mesela “kat 
etmek”, “men etmek” sözlerini nasıl yazdıracağız? Bunları konuşmamız lazım. 
Birçok madde burada tespit ettim. Daha ilerde konuşuruz. Yani kısaca Başkan-
lıktan rica ediyorum, eğer mümkünse tabi, arkadaşlar da “evet” diyorsa bunları 
bir maddeleyelim. Sorunlarımız nedir? Fazla da açılmayalım. Diyelim ki bir on 
madde üzerinde konuşalım ve onları değerlendirelim. 

Vaktinizi aldım, teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Hocam, zaten bizim düşündüğümüz de 
buydu. Yani konuşmalardan sonra üzerinde konuşulacak olan konuların bir plan 
dâhilinde belirlenmesi ve tek tek üzerinde tartışılması, konuşulması. Teşekkür 
ediyorum.

Buyurun Hocam.

Prof. Dr. Cengiz TOSUN: Sayın Başkanım?

Ses geliyor değil mi?

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.

Prof. Dr. Cengiz TOSUN: Ben Prof. Dr. Cengiz Tosun. Bu, Türkçenin dil 
bilgisi konusu. Özellikle üzerinde durulması ve kitaplarının yeniden yazılması 
gereken bir durum. Bu açık… Bu bir sorun, hâlen devam ediyor. Çünkü, terim 
sorunu var. Dil bilgisi alanında hâlen ortak terim kullanılmıyor. Bu kadar örnekler 
verildi. Şimdi burada sayın konuşmacılar araştırmalarını yapmışlar. Kendilerine 
teşekkür ederiz. Bilgilerle geldiler. 

Abdullah Bey derli toplu şekilde bunları bize sundu. Kafamızda bir düşün-
ce oluştu, ama ikinci bildiriden umduğumu bulamadım. Çok fazla örnek yoktu, 
kuramsaldı ve bazı tanımlamalar yapıldı. Yani, dinleyicilerin dikkatinin dağılma-
ması bakımından, bu tür konularda bildiri sunanların öz ve örneklerden hareket 
ederek açıklamalar yapmasının daha yararlı olacağını düşünüyorum. 

Ayrıca bilindiği gibi bu bir gramer konusu. Genelde iki türlü gramer var. Bi-
rincisi yaptırımcı gramer: Emredici. Ötekisi; tanımlayıcı, betimleyici, açıklayıcı 
gramerdir. Bu tanımlayıcı, açıklayıcı, betimleyici gramer tamamen örneklerden 
hareket eder ve bir tüme varır. Tüme varım sonucu… Bizde eksik olan budur. 
Şimdiye kadar biz hep bunu emredici, yaptırımcı gramer türünde kullandık. Dedi-
ğimiz gibi şimdi Batı’dan, Batı dil bilgisini bilenler Türkçeye yöneldiler. Onların 
çalışmaları var. Onlar birtakım yenilikler getirdiler. Bu gayet güzel, takdir edile-
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cek bir durum. Belki henüz yolarını bulamamış olabilirler. Ama, eski gramerin 
tam her şeyi açıklayan ve bir sonuca varan yapısı içerisinde yeni bir birleşim 
yapılabilir, bazı yeni fikirler ortaya atılabilir. Eski gramer dediğimiz şey zaten 
tepeden gelmedir ki o da Arapçanın, Farsçanın etkisiyle geldi. Demek ki sorun 
burada belli. Bunlara yönelik çalışmaların yapılmasının desteklenmesini ben çok 
istiyorum, diliyorum. Bu konuda da katkıda bulunabilirim, bunu da açıkça söy-
lüyorum. Yani, gene herhangi bir toplantınız olursa seve seve çalışmalarımı bir 
bildiri şeklinde de sunabilirim. 

Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet, Cengiz Bey’e teşekkür ediyoruz. Sanı-
rım İbrahim Bey’in söyleyeceği bir iki sözü olacak. Buyurun sayın Delice.

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE: Sayın Prof. Dr. Cengiz Tosun Bey’e teşek-
kür ediyorum. Yarım saatlik bir zamanlama hesaba katılarak örnekler olabildiğin-
ce azaltıldı. Örnekler elbette çoğaltılabilir. Örneklerle çoğaltılmış olması bize ne 
kazandırırdı? Sorunlar aynı şekilde devam ediyorken örnekleri çoğaltmanın ne 
anlamı olurdu, bilemiyorum. Ayrıca, dikkatinizi dağıtan bir konuşma yapmış ol-
duğum için özür diliyorum. Affedersiniz branşınızı sorabilir miyim? Duymadığım 
bir isim de. Evet.

Prof. Dr. Cengiz TOSUN: Dil bilimci.

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE: Evet, doğrudur. Dil bilimcisiniz. Duyma-
mış olmamız da ayrıca bizim ayıbımız. Özür diliyorum. 

Prof. Dr. Cengiz TOSUN: Makalelerim var bu konuda, Türk Dil Kurumun-
da yayımlanan.

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE: Makalelerinize bakacağım. “Örnekleri ço-
ğaltmış olmamız, Cengiz Bey’in kafasındaki sorunları çözecek miydi?” diye me-
rak ediyorum. 

Prof. Dr. Cengiz TOSUN: Afedersiniz. İzin verir misiniz?

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE: Buyurun.

Prof. Dr. Cengiz TOSUN: Yani örnek verseydiniz daha iyi olurdu.

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE: Yani onun için yarım saatlik değil, daha 
fazla zamana ihtiyaç var.

Prof. Dr. Cengiz TOSUN: Bu soruyu sormak istedim.

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE: Yok, cevap verdim zaten. Yani zamanın 
sıkışıklığını hesaba katarak örnekleri azalttım. 
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Üç tane örnek vereyim: gelip gitmek, koşup gitmek, bakıp durmak. Bunlar 
-makaleniz var, dil bilimcisiniz- işlev açısından eşit midir? Bu sözcüklerin örnek 
olarak kullanılmış olması size bir şey katar mı? 

Prof. Dr. Cengiz TOSUN: Yani eşit olmaz. Bir sözcük, sözcük türleri açısın-
dan bulunduğu yere göre “isim” olur, “sıfat” olur. Değişik bir şey olabilir. “Yük-
lem” de olabilir. Yani bu Türkçede bilinen bir gerçektir. Bu, açık bir gerçek. Yani, 
özel bir şey değil bu.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, teşekkür ederim. 

Sanırım böyle karşılıklı konuşma olursa asıl amacımıza ulaşamayacağız. 
Ben şöyle bir şey rica edeyim. Tartışmaya değer bulduğunuz konu başlığı varsa 
onları alalım, belirleyelim ve sırayla bu konuları tartışmaya açalım. Evet.

Buyurun, Sayın Hocam. 

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretim Üyesi. 

Ben 22 yıldır Türkiye’de çalışıyorum. Aslen Azerbaycanlıyım. Sovyetler 
Birliği döneminde Sovyet Türkolojisi geleneğiyle yetişmişiz. 1972 yılında Bakû 
Devlet Üniversitesinden mezun olduktan sonra, eski SSCB Bilimler Akademisi 
Dilcilik Enstitüsü Türk-Moğol Dilleri Bölümü’nde doktoramı tamamlamışım. Biz, 
Zeynep Hanım’ın 1990’lı yıllarda düzenlediği gramer toplantılarında da bulun-
duk. Söz konusu gramer toplantılarında söylenenlerden, dolayısıyla Türkoloji’nin 
Türkiye ekolünden de şimdiye kadar çok şeyler öğrendik. Çalışmalarım en çok 
Türkçenin morfolojisi, söz dizimi ve metin dil bilimi üzerine olmuştur. Söz konu-
su çalışmalarımda yoğunlukla yeni dilbilim yöntemlerini kullanıyorum.

Abdullah Bey’in tebliğinde, “birleşik fiiller” konusunun Azerbaycan dilcisi 
Ferhat Zeynalov’un eserlerinde de ele alındığından ve onun konuya ilişkin görüş-
lerinden söz edildi. Ferhat Zeynalov Bakü Devlet Üniversitesinde benim hocam 
olmuştur. Bu vesileyle rahmetliyi burada analım. Ben de burada Abdullah Bey’in 
söylediklerinden yola çıkarak birleşik fiillere ilişkin bazı önemli hususlara de-
ğinmek istiyorum. Tabii öğleden sonraki tartışma satında da söyleyeceklerimiz 
olacaktır. 

İkinci konuşmacının da söylediği gibi bizim bugün “birleşik fiiller” olarak 
incelediğimiz birleşikler, 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında “kelime 
öbekleri” terimiyle tanımlanmaktaydı. Akabinde 20. yüzyılın ortalarına doğru, 
söz konusu birleşiklerin birçoğu “birleşik fiil” olarak adlandırıldı. Bugün ise 
en çeşitli, farklı birleşikler, “birleşik fiiller” olarak ele alınmaktadır. Görüldüğü 
üzere hâlâ birleşik fiillerin tanımlanmasında bir görüş ve terim birliğinden söz 
edilemez. Bugün ben de bir dil hocası olarak derslere girdiğimde” ‘Birleşik fiil’ 
nedir?” ve “Onların temel leksik, morfolojik ve semantik ölçütlerini hangi lengü-
istik özellikler oluşturmaktadır?” sorusunun öğrencilerce net olarak cevaplandırı-
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lamadığını görüyorum. Çünkü gramer kitaplarımızda söz konusu sorunun net bir 
cevabı bulunmamaktadır. Bu bakımdan “birleşik fiiller” konusu, Türk dilbilimin 
güncel bir problemi olarak ele alınmalı ve bütün yönleriyle ve çağdaş lengüistik 
yöntemlerle irdelenmelidir. 

Burada, her şeyden önce, “birleşik fiil”lerin tanımlanmasına ilişkin olarak iki 
hususun veya incelenme istikametinin altını çizmek istiyorum. Bunların birincisi, 
yani birinci birleşeni zarf-fiil, ikinci birleşeni ise yardımcı veya müstakil fiillerden 
ibaret olanların tanımlanmasıdır. Söz konusu birleşikler, Türkiye Türkçesi’nde 
“tasvirî filler”, Azerbaycan Türkçesi’nde “terkibi fiiller”, Rus dilinde ise “sostav-
nıye glagolı” terimiyle adlandırılmaktadır. Buradaki “sostavnıye (составные)” 
“terkip”, “glagol” ise “fiil” demektir. Böylece “birleşik fiiller” dendiğinde öğ-
rencinin ve de herkesin aklına net olarak ilk gelen “tasvirî fiiller”dir. Semantik 
olarak “Tasvirî fiiller”le çoğunlukla “fiil görünüşü”nün ifade olunduğunun da altı 
çizilmelidir. Bunun yanı sıra, söz konusu birleşiklerin, birleşik (mürekkep) fiil 
şekilleri içerisinde; “idi, imiş, iken” yardımcı fiilleriyle bir analitik fiil kategorisi 
olarak ele alındığı görülmektedir Tabii ki bunlar, sonuçta hem bildirme hem de 
tasarlama kipleri içerisinde incelenmektedir. Rus dilinde ve diğer Türk lehçele-
rinde bunlara fiilin “analitik şekilleri” veya “birleşik fiil şekilleri” denmektedir. 
Eğer gerçekten bunlar “birleşik fiil” kavramını ifade etseydiler o zaman onlara 
“birleşik fiil” denilecekti. 

Konuya ilişkin olarak bir de şunu eklemek istiyorum ki; “birleşik fiil” ko-
nusu, “birleşik cümle” ve “fiil görünüşü” problemleriyle bir arada 19. yüzyılın 
başlarından itibaren tartışılmaktadır. Buna rağmen, söz konusu problemin çözüm-
lenmesinde hâlâ bir sonuca varılamamıştır. 

Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Tabi ki bunlar, sadece klasik gö-
rüşler. Yani Sovyet Türkolojisi’nde, klâsik dilcilikte ve hatta çağdaş dilbilimin-
de de bunlar hâlâ kelime bazında, yani kelime temelinde ele alınır. Kelimenin 
nesi var? Kelimenin vurgusu var. Kelimenin manası var. Kelimenin anlamı var. 
“Mana” ve “anlam” da aynı şey demek değildir. Sonra kelimenin tabanı var, böyle 
denir. Kelimenin şekli var. Kelimenin morfemlere parçalanışı var. Yani morfem, 
“ek”, üç türlüdür: yapım, çekim ve biçim ekleri. Söz konusu birleşiklerin sadece 
klâsik dilbilimsel görüşlere göre değil, artık işlevleri açısından da, semantiğinden 
yapısına doğru ele alınarak çağdaş lengüistik yöntemlerle tagmematik (önemli 
sıralanmalar), leksematik (leksemler) ve morfematik (morfemler) olarak da ince-
lenmesi gerekmektedir.  

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Biz Türkçede ekleri, sadece yapım ve 
çekim ekleri olarak değil, hem de biçim ekleri olarak incelemeliyiz. Bu sorun-
lar; tabii kavramsal doğrultuda, bilişsel bilim doğrultusunda çözümlenebilecek-
tir, diye düşünüyorum. Yani bu konu, bugün kavramsal lengüistik algılanmalar 
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olarak incelenmektedir: Mana, anlam, işaret ve içerik çerçevesinde. Bu şekilde 
bunlar çözümlenebilir. Oysa Azerbaycan dilciliğinde de söz konusu birleşikler, 
1970’li, 1980’li yıllarda; “fiilî birleşmeler”, “ismî birleşmeler”, “isim öbekleri”, 
“fiil öbekleri” ismiyle daha önce de gramer kitaplarında yer almaktaydı. Bütün bu 
yöntem, bilimsel ve teknik nitelikli olumsuzluklara rağmen, ben bu toplantının 
çok yararlı olacağını hesap ediyorum. Bu konular en kısa zaman içerisinde tartı-
şılmalı ve gramer kitaplarınız yeniden yazılmalıdır.

Türk Dil Kurumuna bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet, Mehman Bey’e teşekkür ediyorum.

Şimdi şöyle bir nokta var. Yani konuşmacılarımızın yerlerinde bizler de ola-
bilirdik. Burada amaç şudur. Aslında var olan yaklaşımların ne olduğu sunulacak. 
Sorun ortaya konacak ve siz değerli katılımcıların da işaret ettiği konular ne ise 
onlar belirlenip, üzerinde tartışılacak. 

Burada biz, iki arkadaşımıza sunum hazırlayınız dedik, bu sorunları çözünüz 
şeklinde görev vermedik. Burada sadece yaklaşımların ne olduğu, sorunların ne 
olduğu konusunda bizi bilgilendirdiler. Zaten katılımcıları davet etmemizin sebe-
bi, görüş bildirilmesi, katkı sunulması, ortak bir akılla konu ile ilgili görüşlerin 
ortaya konmasıdır. İstenen budur. 

Şimdi ben şunu rica ediyorum. Konu başlığı belirleyelim lütfen. Onları teklif 
edelim ve onları tartışalım. Buyurun...

Doç Dr. Celal DEMİR: Teşekkür ederim. 

Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi Hocalarımızın konuşmalarını dinle-
dikten sonra sorunların sandığımızdan çok daha fazla olduğunu gördük. Bunları 
gruplandırmadan hiçbir yere varamayız.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.

Doç Dr. Celal DEMİR: Benim teklifim, “birleşik fiilleri” veyahut “öbek”, 
her neyse “isim+yardımcı fiil” grubunda olanları ayrı bir tartışma konusu yapa-
lım.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Tamam. “Etmek”, “eylemek”, “olmak”, 
“kılmak” ile yapılanlar…

Doç. Dr. Celal DEMİR: Evet.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Bir diye yazalım onları. Evet…

Doç. Dr. Celal DEMİR: İki tane fiilden oluşanları, zarf fiile bağlananları 
ayrıca tartışalım. Bunların yazılışlarını, anlamlarını, gruplandırılmasını ayrı ya-
zalım.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Tasvirî fiiller.
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Doç. Dr. Celal DEMİR: Evet. Deyimleri ayrıca konuşalım.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Deyimler.

Doç. Dr. Celal DEMİR: Kiplerle bağlanan, zarf fiil ekleriyle bağlanan veya 
sıfat fiil ekleriyle bağlananları da ayrıca konuşalım. Diğerleri yani, onlar ayrı...

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.

Doç. Dr. Celal DEMİR: Dört başlık hâlinde konuşulmasını, tartışılmasını, 
bunların yazılışlarını, manalarını tartışmaya teklif ediyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Buna ekleyecek, Celal Bey’in bu teklifine 
ekleyecek sözü olan lütfen, buyursun.

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Ferhat Karabulut.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: İsminizi tekrarlar mısınız?

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Ferhat Karabulut, Celal Bayar Üni-
versitesi. 

Hocamın teklifine katılıyorum ben. Ancak bundan önce belki yapmamız ge-
reken bir şey var. Birincisi zannedersem hocalarımız da ona vurgu yaptılar. Kar-
maşık bir konu: Adlandırma ve sınıflandırma meselesi. Önce her hâlde “adlandır-
ma” meselesini çözmemiz gerekecek, bir de sınıflandırmayı. Celal Bey onu söy-
ledi. Şimdi sınıflandırmayı kabul ettik. Acaba o sınıflandırmayı da kabul edecek 
miyiz? Çünkü tartışmalarda sınıflandırmalar da var, yani bunlarda sıkıntımız var.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Yani “isimlendirme” olarak mı, “terim” ola-
rak mı?

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: “Terim” olarak… “Terim” olarak 
olabilir. Ne diyeceğiz? Kaç grup altında inceleyeceğiz? Mesela Abdullah Bey 
söyledi.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Şimdi… Abdullah Bey özür dilerim, burada 
bir araya gireyim, Abdullah Bey’in aslında hazırlamış olduğu bir tablosu vardı. 
Bu tabloda, özet olarak, sanırım ağırlıklı olarak da dilciler…

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Evet.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Genelde “birleşik fiil”i kullanıyorlar. “Bile-
şik fiil”i de kullanan bir kesim var.

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Hocam “öbek” olsa… “öbek” teklifi 
var: “fiil öbeği”. Evet, “fiil grubu” teklifi. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Ama çoğunluk, “birleşik fiil” terimini kul-
lanıyor. 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Evet…
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Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Yani burada bir şey var gibi; bir konsensüs 
var gibi, ortak bir zemin var gibi. Ama, tabi farklı terim kullananlar var. Abdullah 
Bey’in sunumunda hazırlamış olduğu bir terim tablosu var.

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Tamam.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Bunu sunumunda okumadı ama, metinde 
göreceksiniz.

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Evet. Abdullah Bey’in sunumuyla 
ilgili olarak Hocam bir sonuca bağlasaydık dedi. Ben de onu bekledim aslında. 
Ama bağlanamadığını da tahmin ediyorum. On tane teklife, on birinci teklifi ilave 
etmiş olacaktı.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Abdullah Bey kendi görüşünü belirtmiş ola-
caktı, açıkçası.

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Evet. Yani, doktora çalışması yaptığı 
için büyük ihtimalle zaten öyle bir şey yapmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİRAL: Vardı Hocam. Fakat burada “yakla-
şımlar” denilince ben özellikle konuyu fazla dağıtmak istemedim. 

Hamza Hocam’ın söylemiş olduğu hususları ben aslında maddeler halinde 
sıralamıştım. Fakat burada hem mümkün olmaz diye hem de çok fazla vakit alma-
mak için sadece “yaklaşımlar bakımından konuyu ele aldım. Sorunları maddeleme 
konusunu İbrahim Hocama bıraktım. Ben konuyu “birleşik fiiller üzerine genel 
yaklaşım” olarak ele aldım, yani burada böyle bir atmosferi oluşturma maksadıyla 
daha çok “sorunlar üzerine” değil de “yaklaşımlar üzerine” hazırlık yaptım.

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Evet, teşekkürler. 

Eklemek istediğim bir şey daha var. Benim bir teklifim de şu olacak Hocam. 

Asıl sorun; “birleşik fiiller” konusunda olaya “anlamsal” yani “semantik” 
olarak mı bakacağız, “yapısal” yani “morfolojik” olarak mı bakacağız? Bir kere 
bunu tartışmamız lazım. Yani, benim sorumun asıl kaynağı bu. Konuya “morfo-
lojik” olarak mı bakacağız, “semantik” olarak mı bakacağız, “morfo-semantik” 
olarak mı bakacağız? Bence bu konuların da ele alınması gerekiyor. 

Bir de son olarak şöyle bir not düşmek istiyorum. Hocalarımız konuşurken 
-tahminim hepimiz de öyle düşündük- bu konu çok karmaşık. Konuştukça kar-
maşık hâle geliyor gibi bir inanç var. Genelde toplantılarda öyle oluyor. Ben tam 
tersini düşünüyorum. Toplantılarda bu tür konuşmalar yapıldıkça, yani konu kar-
maşıklaştıkça açık hâle geliyor. Yani tartışmazsak nasıl çözüm bulacağız? Dola-
yısıyla her bir teklif yeni bir ufuktur. Elbette sonuca ulaşılamayacaktır ama, tar-
tışmalar ufuk açıcı olacaktır. Ben teşekkür ediyorum, hem toplantıyı düzenleyen 
Kurumumuza hem de konuşmayı yapan Hocalarımıza.
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Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Teşekkürler Ferhat Bey! Buyurun Erdoğan 
bey.

Prof. Dr. Erdoğan BOZ: Erdoğan Boz, Eskişehir. 

Ben iki şey söylemek istiyorum, yöntem açısından. Şu anda eline mikrofon 
alamayan kişilerin de birçok teklifi olabilir ve eğer bir A4 kâğıdının yarısı şeklin-
de bir küçük kâğıt dağıtılırsa herkes bir şey yazabilir. Arada verdiğimizde bunlar 
toplanıp, kendi içerisinde tasnif edilebilir. Öğleden sonra ne konuşacağımız da 
anlaşılabilir. Yoksa herkes, belki aynı şeyi söyleyecek. Şimdi ben yazdım. Düşü-
nüyorum, başkaları da bu anlamda bir şeyler yazabilir.

İkincisi, konumuz detaylı olduğu için buraya bir seyyar tahta getirilmesine 
taraftarım. Çünkü, bazı konuları yazmamız gerekebilir. Çünkü sözle ifade etmek, 
bazen yeterli olmuyor.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Tabi.

Prof. Dr. Erdoğan BOZ: Konu bu şekilde aktarılırsa daha iyi olacağı kana-
atindeyim. Teşekkürler.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Teşekkürler. Peki, sözü Zeynep Hocamıza 
verelim.

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Efendim, teşekkürler ederim. 

Sayın arkadaşlarımız konuşurken konuşmalarının arasında bazı örnekler ver-
diler, “birleşik fiil” değildir, dediler. 

Şimdi “birleşik fiil” nedir? Bizim önce onu kesin olarak tayin etmemiz gere-
kir. Bu bakımdan ben bir ön hazırlık olmak üzere acaba gramerlerde, özel çalış-
malarda “birleşik fiil” hangi şekillerde ele alınmış, nasıl ele alınmış, diye gözden 
geçirdim, bu konuyu. 

Sekiz tip, birbirinden farklı sekiz ayrı tip keşfettim. Şimdi biz, “birleşik 
fiil”in ne olduğunu önce tayin etmek -yani- sağlıklı bir “birleşik fiil” tanımı yap-
mak zorundayız. Bunun için de yapılan işleri gözümüzün önüne koyup, örneklere 
dayanarak birinci tip şu, ikinci tip şu, üçüncü tip şu… Bu sekiz tipi gözden geçirip 
ona göre bunlar birleşik fiil midir, değil midir? diye önce hangi şekillerin “birleşik 
fiil” olduğunu tespit etmek zorundayız. Ondan sonra da “birleşik fiil” konusunda 
bir tanım ortaya koymak zorundayız. Bu terimin bir tanımını yapmak zorunda-
yız. Daha sonra diğer çalışmalar yapılabilir. Yani, “birleşik fiil” olanlarla “birleşik 
fiil” olmayanların birbirinden ayrılması için “birleşik fiil”in ne olduğunun kesin 
olarak tayin edilmesi, tanımlanması lazım. Bundan sonra terim meselesi geliyor: 
“Birleşik fiil” mi, “kelime öbeği” mi? Terim, tabi konu işlendikten sonra ele alı-
nabilir diye düşünüyorum. Terim daha sonra gelir. 

Ayrıca bir de bunun -tabi Sayın Zülfikar arkadaşımızın daha ayrıntılı izah 
ettiği gibi- imlâyla bağlantısı, imlâdaki durumu meselesi var. Onun için önce “bir-
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leşik fiil”in ne olduğu konusunun tayin edilebilmesi için şimdiye kadar yapılmış 
“birleşik fiil” türlerinin bir gözden geçirilmesi gerektiği görüşündeyim. 

Teşekkürlerimle.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, teşekkür ederim. 

Şöyle yapalım. Beş konu başlığımız belli oldu. Başka konu başlıkları olan 
lütfen Erdoğan Bey’in söylediği gibi bir kâğıda yazıp bize iletirse öğleden sonra-
ki oturumlarda bunları sıralayacağız ve üzerinde tartışacağız. Şimdi Ayşe Hanım 
sizi öğle yemeğine davet ediyor, sizi yemeğe götürecek. Şimdilik oturumu burada 
kapatıyorum. Teşekkürler. 





III. OTURUM
TARTIŞMA





Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Değerli meslektaşlarım, “birleşik fiil” ko-
nulu toplantımızın öğleden sonraki birinci oturumunu açıyorum. Bu oturumda 
bazı konu başlıkları tespit ettik, Hocalarımızla. Bu konu başlıklarını birer birer 
ele alacağız. Şimdi veya tartışmanın ilerleyen dakikalarında yeni bir konu başlığı 
belirlemek gerektiğini düşünürseniz lütfen onu da söyleyiniz. Konu başlıklarımız 
şöyle: 

Terim, 

Kapsam, 

Tasnif, 

Birleşik fiilin dil bilgisindeki yeri ve öğretimi.

Bu genel bir şey. Ondan sonra Hocam alt başlıklar…

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Bir şey söyleyeyim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Buyurun.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Sayın Hocalarım, değerli arkadaşlar, Saadet-
tin Hocam…

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Sayın Başkan, burada; terim, kapsam, ta-
nım, tasnif diyor ya tanıma tasniften sonra gidilmesi lazım. Onun için yer değişti-
rirsek iyi olur. Tanıma tasniften sonra… Tanım, tasnif…

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Evet Hocam, biraz evvel arkadaşlarımızın 
sunumu ve yapılan tartışmalara göre bunları rastgele sıralayıp yazmıştım ben. 

Aslında ortada bir sorun olsa sorunu çözmek kolay. Yani sorunun adı konulsa, 
belli olsa. Nedir sorunumuz? “Olmak”, “hasta olmak”, “şikâyet etmek” “birleşik 
fiil” midir? Sorun sadece bu olsa, çözmek kolay. Şimdi biz adını koyamadığımız, 
ama, “birleşik fiil” diye bahsettiğimiz bu konunun içine girince soru ve sorun bir 
tane değil. İç içe pek çok sorun var. O yüzden bunları ayırarak çözümlememiz, 
çözmemiz gerektiğini arkadaşlarımız söylüyordu. O yüzden ben bunları yazdım. 
Sırası önemli değil. Ama mesela, tanımı yapmak için kapsamı belirlememiz la-
zım. Kapsamı belirlemek için de tanımı yapmamız lazım. Sınıflandırmamız için 
elimizde tanımımızın ve kapsamımızın olması lazım. Tekrar söylüyorum tanımı 
yapmak için de sınıflandırmamız lazım. Hepsi iç içe girdiği için bunların hepsini 
birden tartışmak değil, parçalayarak tartışalım dendi. Sizin biraz önce bize dikte 
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ettirdiğiniz şekliyle söyleyeceğim. “Yardımcı fiil” ya da “birleşik fiil” kavramları-
nı önce konuşalım dendi, çay içerken, Hocalarımla otururken. Çünkü sabah şunu 
anladık. Bu “yardımcı fiil”dir, ama “birleşik fiil” değildir ya da “birleşik fiil”dir, 
“yardımcı fiil” değildir gibi şeyler olabilir mi? Bu iki kavramı da ayırmamız la-
zım. “Birleşik fiil tipleri” veya işte Delice Hocamızın söylediğiyle “fiil öbeği” 
diyelim ya da buna hiç böyle bir şey demeyelim. Şimdilik “birleşik fiil” diyelim 
gene, âdet olduğu üzere. Bunların tipleri nelerdir? Hamza Hocam dedi ki, önce 
bunları bir belirlemek lazım. Zeynep Hocam’ın kendisinin “birleşik fiil” ile ilgili 
şu bey bunu söyledi, bu hanım şunu söyledi diye hazırladığı listede bunları kısaca 
burada görüyoruz. Onları bir onları okuyalım: 

“Şikâyet etmek” tarzında olanlar yani, “isim” ve bir “fiil”den oluşanlar yani 
“yabancı bir isim” ve “yardımcı fiil”den oluşanlar. 

“Gider olmak”, “yapmış olmak”, “yapacak olmak” gibi “sıfat fiil” eki üzerin-
deki “olmak” fiilleri “koşabilmek”, “koşuvermek” gibi “tasvirî fiil”le yapılanlara 
bir tip dendi. Hocam, “ikili birleşik” filler dedi. Mesela “düşüp kalmak”, “kasıp 
kavurmak” gibi. 

Beşinci madde olarak kip eki almış olanlar dendi. “Baktım durdum”, “ısına-
madım gitti” gibi yapılar ve deyimleşmiş birleşik yapılar. 

Tabi bunların hepsini şimdi tartışırken sizler söyledikçe, örnekler verildikçe 
ben de örnekleri yazacağım. Bunlar birbirine benziyor mu ya da bunlar hepsi aynı 
başlık altında mı alınacak? Aynı başlık altında alınacaksa ayrı alt başlıkları olacak 
mı? 

Şunlara bakarak Hamza Hocamın sorduğu soruyu soruyorum. Bunları diz-
dikten sonra hangi fiiller “birleşik fiil”dir? diye soralım. Yani “dökmek”, kendi 
başına mı bir fiildir. Yoksa bu yapı içinde “yardımcı fiil” midir? “Olmak”, “et-
mek” “birleşik fiil” ögesi olarak “yardımcı fiil” mi, “bilmek”, “vermek” “birleşik 
fiil” ögesi olarak “yardımcı fiil” mi? Önce buna karar vermemiz gerekir dedi, 
Hocam. Aynı soru şunu da getirdi. 

“Almak”, “yapmak” eylemi, “birleşik fiil” ögesi olarak “yardımcı fiil” mi?

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: “Fiil” yerine kullanılıyor şimdi.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Evet, işte bunları nereye koyacağız? “Tasvirî 
fiiller” “birleşik fiil” mi değil mi? Bunları sonra mı okuyayım Hocam, yeri gelin-
ce mi okuyalım? “eylemek” fiili… Yalnız sabahki oturumda Mehman Hocamız, 
Azerbaycan Türkçesi grameri için “birleşik fiil”i dört şekilde tasnif ediyoruz, 
dedi. Önceki oturumda Mehman Hocamız Zeynalov Bey’in öğrencisi olarak bunu 
söyledi. Ben, bunun ikisini kaydetmiştim. Belki dördünü birden, şimdi Mehman 
Bey söylerse ve birer örnek cümleyle yazarsak, biz oranın bakış açsını da görmüş 
oluruz.
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Burada biz “Birleşik fiil nedir ve hangi türleri vardır?” sorularına cevap ara-
yacağımız için böyle yapmak iyi olur mu, diye Başkanım size soruyorum. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Olabilir, Olabilir.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Mehman Hocam söylerse yazabiliriz. 

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Evet, aslında ben bunu sadece Azerbay-
can dilbilimi için değil Türkçe veya Türk lehçeleri için söylemedim… Bir mik-
rofon var mı?

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Evet…

Dört başlıkla işliyoruz, dediniz.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Ben öğleden önce “tasvirî fiiller”den ve 
birleşik fiil şekillerinden genel olarak söz ettim. Yani aslında, men bunu sadece 
Azerbaycan dilbilimi için de söylemedim. Sovyet Türkolojisi ve diğer Türk leh-
çelerinde de söz konusu birleşiklerin genellikle dört istikamette incelendiğini ve 
zaman zaman onların “birleşik fiiller” adıyla da adlandırıldığını belirttim. Ancak 
konuyu lengüistik ayrıntılarıyla ele aldığımızda belirtilen birleşiklerin birinci tü-
rünün sentaktik olarak “söz yanaşması” yoluyla oluştuğu da vurgulanmalıdır. Bu 
husus, esasında ikinci konuşmacının da konuşmasında mevzubahis oldu. “Söz 
yanaşması” yolu…

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: İkincisi mi?

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Birincisi.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Söz yanaşması yoluyla, mesela “bay 
kılmak”, “söz tutmak”, “öfke kılmak” ve “yanıt vermek” birleşiklerinde olduğu 
gibi. Bunlar Rusçada da söylenir. Tabi ki söz konusu birleşikler, “söz yanaşması” 
yoluyla sentaktik olarak oluştuğundan birinci birleşen yabancı sözcük de olabilir. 
Bunlar “birleşik fiil” olarak, yani şeklî olarak da ele alınıp, incelenmiştir. “Birle-
şik fiiller” olarak da adlandırılan ikinci grup birleşikler ise, yukarıda da belirtildi-
ği üzere, “görünüş” kategorisiyle bağlantılı olanlardır. Yani bunlar bildiğimiz ka-
darıyla “tasvirî fiiller”dir. Dolayısıyla, birinci tarafı “zarf-fiil”, ikinci tarafı “fiil” 
olanlardır: “-ağ almak” var, “-p bulmak” var, “-p yapmak” var ve “-p oturmak” 
var. Bunları diğer örneklerde de gösterebiliriz, bunlar söz konusu birleşiklerin 
ikinci grubunu oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Bunu bir daha söyler misiniz Hocam? 
“Terkibî fiiller”i değil, “tasvirî fiiller”i.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: “Terkibî filleri” mi?

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Hayır. “Tasvirî fiiller”i.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Hem tasvirî hem de terkibî fiiller aynı 
kavramı ifade eder. Bu terimlerden birincisi Türkiye, ikincisi ise Azerbaycan 
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Türkçesi’nde söylenmektedir. Bunların hem birinci birleşeni hem de ikinci bile-
şeni fiildir. Bu yüzden bunlar “birleşik fiil” olarak tanımlanmaktadır. Esasında en 
çok “birleşik fiil” kategorisine girenler bunlardır. Hocam “birleşik fiil” nedir, diye 
öğrenci sorduğu zaman “birleşik fiil” olarak bunları açık açık söyleyebiliriz yani. 
Buna bir itiraz olmaz. Aslında Rus dilinde ve diğer dil bilimi literatüründe bunlar 
“birleşik fiil” değil, “terkibî fiiller” olarak yani, Türkçedeki karşılığı ile “tasvirî 
fiil” olarak adlandırılır. Neden? Çünkü bu, “görünüş kategorisi”nin Türkçedeki 
morfolojik-leksik ifadesidir. Yani bu, bilirsiniz ki 1956 yılına kadar, İlminski’nin 
gramer kitabından başlayarak -1869 yılında İlminski ve arkadaşlarının yazdığı 
Altay Dilinin Grameri adlı kitap kütüphanede de var- Altay Dilinin Grameri kita-
bında, ifade edilmiştir. Türkçede de “görünüş kategorisi”nin olduğu ilk defa ola-
rak söz konusu kitapta tespit edilmiştir. 1956 yılına kadar hemen hemen bütün 
Türk lehçelerine ait yazılmış olan gerek Rusça gerek Türk lehçelerindeki gramer 
kitaplarında “görünüş kategorisi” yer almaktadır. “Görünüş kategorisi” bu gra-
merlerde; “zaman kipi”, “kip” gibi bir fiil kategorisi olarak incelenmiştir. En çok 
da bu tasvirî filler, “görünüş kategorisi”ni ifade eden morfolojik yapılar olarak 
gösterilmiştir. 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: “Aspect (görünüş), bugün konu ettiğimiz 
“birleşik fiil” içinde veriliyor, değil mi?

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Evet veriliyor, yani “birleşik fiil” konu-
sundan söz edilirken bunu söylüyorlar.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Tamam.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Üçüncü grup birleşikler ise “bildirme” 
kipiyle alakalıdır. Bilirsiniz ki bildirme kipi, fiilin zamanlarıyla ifade olunmak-
tadır. Mesela Eski Türkçe’de de vardır: “Türk Budun Tapkaç’ka körür erdi.” Bu 
örneği herkes bilir. “Türk halkı Tabgaça boyun eğdi, esir düştü.” Buradaki “körür 
erdi” de bildirme kipinde ve zaman şekliyle ifade olunmuştur. Dolayısıyla “eri-
yor” şeklinde, mesela “Ben görüyordum.” ifadesinde olduğu gibi. Yani bunlar 
da “bildirme kipi”nin; “geçmiş zaman”, “şimdiki zaman” ve “gelecek zaman” 
şekilleri olarak kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Mehman Hocam, sözünüzü kesiyorum, yani 
bu “körür erdi” gibi örneklerle bizim “birleşik çekim” dediklerimizi mi, kastedi-
yorsunuz acaba?

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Evet.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Yoksa sadece “erdi” için mi?

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Evet evet.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Mesela Azerbaycan Türkçesinden örnek ve-
rebilir misiniz?
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Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Evet. Azerbaycan Türkçesinde “okuyup 
yazdı”…

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Yani bu başlık…

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Mesela “okuyup yazdı”, “gelip gitti”, 
“gezip dolaştı”. O türlü örneklerin içerisinde. Yani ben, Eski Türkçeden örnek 
verdim. Tabi çağdaş Azerbaycan Türkçesinde de bunun pek çok örnekleri var. 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Hocam bu örnekler, doğrudan doğruya ikinci 
gruba girer o zaman.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Efendim, tabi iki ya da ikiyle üçün ara-
sında bir şey. Bu tür örnekler hem ikide hem de üçte ele alınır. Bunlar bir araş-
tırma konusudur. Yani kesin bir sınıflandırma değildir, benim bu söylediklerim.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Siz bir örnek vermiş olun… 

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Hangisine ait?

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Dördüncü kategoriye ait. Siz, Azerbaycan 
Türkçesi yani, Sovyet tasnifini vermiş oldunuz.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Evet. 

Azerbaycan Türkçesiyle mesela “turgan idi.”, “makça idi.” Bu ifadeler bir-
çok Türk lehçesinde yoktur. Türkmencede vardır, bilirsiniz. “makçaki” var. Yani 
sonra üçüncü kategoride diğer analitik kiplerle ilgili olanlar var. Mesela;

“Kaşki düşmeye idim bu saraylara.”

Yanıldım doğrusu. 

Uyub aldandım.

Başkadır könlümde benim…”

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Mehman Hocam, dördüncü kategori için mi 
bu saydığınız şekiller?

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Evet. 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Dörde geçtiniz mi, geçmediniz mi?

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Hayır bu dördüncü kategori.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Başlığına ne diyelim, Hocam?

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Dördüncü kategorinin başlığı, “tasarla-
ma kipleriyle bağlantılı olan birleşik fiiller” veya “birleşik fiil şekilleri” olarak 
değerlendirilebilmektedir. Böylece üçüncüler, “bildirme kipi” dördüncüler ise 
“tasarlama kipi” olarak şekillenmektedir. İkinci kategori “tasvirî fiil” olanlardır. 
Birinci kategori ise “söz yanaşması” yoluyla şekillenenlerdir.
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Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Şimdi dördüncü kategoriye ne örnek veriyor-
sunuz Hocam? “Tasarlama kipleri”ne?

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: İşte tasarlama kipleri… Azerbaycan 
Türkçesi’nde. İşte Azerbaycan Türkçesi’nde şiir okudum ya:

“Kaşki düşmeye idim bu saraylara,

Yanıldım doğrusu. 

Uyub aldandım …”,

 “Düşmeye idim.” Mesela, yani “düşmeyeydim” fiil şekli, dördüncü katego-
riye örnek olarak verilebilir. 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Hocam…

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Türkiye Türkçesi’nden de örnek vere-
biliriz… 

“Duymuş olsa eğer Sabiha Hanım.” Bunlar benim profesörlük tezimden ör-
neklerdir. Örnekleri oradan aldım. Bunu da söyleyeyim.

“Paylaşmamış olsa neler yapacaktı? “Paylaşmamış olsa” şekli vb. 

Evet, bu kadar.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Tamam, teşekkürler.

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür 
ediyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Teşekkürler.

O zaman “birleşik fiiller” neler?

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Müsaade ederseniz bir ekleme yapmak 
istiyorum. Muratov’un 1961 yılında basılmış olan kitabı Türk Dillerinde Sabit 
Söz Birleşmeleri elimde.  Bu kitapta, çeşitli Türkologların “deyimleşmiş birleşik 
fiil birleşmeleri” dediği, bizim ise “birleşik fiil” olarak adlandırdığımız söz birleş-
meleri veya birleşikleri verilmiştir. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki… Mehman Hocamıza teşekkür ederiz.

Bir an önce konumuza geçelim. Konu başlıklarımız belli oldu. Birinci konu 
başlığımız, “Birleşik Fiil Tipleri”. Başlık olarak “Fiil” dedik. 

İsim+fiil örneklerimiz: hasta olmak, öğretmen olmak...

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Önemli bir husus arz etmek istiyorum. Mü-
saade buyurur musunuz?

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Buyurun, buyurun, sayın hocam.
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Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Efendim, arkadaşımız Mehman Bey, çok 
değerli şeyler söyledi. Fakat dayandığı daha ziyade Azerbaycan Türkçesi. Şimdi 
biz, bu konuyu işlerken Türkçenin bütünlüğünü mü ele alarak üzerinde duracağız? 

Yoksa önce Türkiye Türkçesi’ni ele alıp, Türkiye Türkçesi’ndeki şekilleri 
tespit edip, esasları, prensipleri kurup, sonra Türk dilinin öteki kolları -Kazak-
çası, Kırgızcası vesaire- olabilir. Orada farklı kullanılış şekilleri olabilir. Eğer 
biz bütünü içine alır, Türkiye Türkçesi’yle Azerbaycan Türkçesi, vakıa aynı Gü-
neybatı Türk lehçeleri grubundadır, ama, bununla beraber iki lehçe arasında kul-
lanılış bakımından farklılıklar söz konusudur. Onun için konuyu önce Türkiye 
Türkçesi’nde ele alıp değerlendirelim. Daha sonra da diğer lehçelerle mukayese-
ler yaparak farkları ortaya koyalım.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Hocam, size aynen katılıyorum.

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Böyle yapalım derim. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Aynen dediğiniz gibi devam ediyoruz. Sa-
dece Gürer Bey’in önerisi şu. Acaba Azerbaycan Türkçesindeki yaklaşım nedir? 
Onu not ettik. Zamanımız kalırsa değineceğiz. Yoksa konu başlıklarımız sizin de 
konuştuğunuz şekilde başlayıp sürecek.

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Tabii… Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Şimdi birinci konu başlığımız…

Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Ama dördüncü kategoride “fiil”, 
“tasvirî fiil”ler var. “Başlamak” yardımcı fiiliyle ortaya çıkan birliktelikler, 
“fiil+fiil” şeklinde oluşan diğer “tasvirî filler”den farklı bir yapı gösteriyor. Onu 
da ele almak bence iyi olur diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Onu da yazalım Muna Hanım.

Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Teşekkür ediyorum. Hocam, “ek fiil”i 
de burada değerlendirmeye gidelim mi? “Ek fiil” de, pardon... 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.

Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Orada göremedim de ben.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Söylediğinde var.

Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Bizim kendi…

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Evet.

Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Yani “ek fiil” zaman zaman “olmak” 
fiiliyle eş görevli gibi görünüyor.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Evet.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Paşa Bey, buyurun.
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Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Hocam, şimdi konu başlığı belirliyoruz, 
ama, önce “birleşik fiil” dediğimizde altına o kadar konu koyduk ki, iş karıştı. 
Bir de burada dil bilgiselleşme var. Dil bilgiselleşmeyi çözmeden ne “yardım-
cı eylem” ne “kip” hâline gelmiş. Sıfırlaşmış mı “yardımcı eylem?” İşte “erdi” 
de olduğu gibi sıfırlaşıyor ve orada artık eylemden değil, morfemden bahsetmiş 
oluyoruz. Morfeme doğru bir gidiş var. Ben konuyu o kadar geniş gördüm ki, 
“deyimleşme” başlı başına bir konu. “Deyimleşmiş birleşik fiil” olmaz. Deyim; 
“birleşik fiil”den de olur, “isim”den de olur, “sıfat”tan da olur, her şeyden olur. 
O artık deyim. O yeni bir “sabit söz dizme birliği” işte Rusların dediği: “slova 
zaşitane”. Aslında bu grup Mehman Bey’in birinci söylediği “söz öbek”leriyle 
de ilgili. 

Rusya’da “söz öbek”leri şöyle anlatılır: “Söz öbek”leri üç yolla oluşur; birisi 
“yanaşma”yla, birisi “uyum”la, birisi “yönetim”le. Öyle değil mi, Mehman Bey? 
Bunlardan birisi işte “yanaşma”dır. Yanaşma, herhangi bir valens yüklemez. Bi-
rinci öge, ikinci ögeyi yönetmez. Temel unsur, yardımcı ögeyi yönetmez. Bu da 
ayrı bir konu. Bunun içerisine “kip”i aldık. “Kip”, elbette, “birleşik fiil”le ilgili. 
Ama, sadece bunu mu tartışmamız lazım? Bunun içerisinde “görünüş” var, Meh-
man Bey’in söylemiş olduğu analitik yapıların çoğu “görünüş”le ilgili. Bu “birle-
şik fiil”den çıkmış oluyor. Çünkü oradaki “zarf fiil”den sonra gelen yardımcı fiil, 
dil bilgiselleşmeye doğru gidiyor. Bu konuda Faruk Gökçe’nin de bir kitabı var. 
Gudaşev’in Başkurtça Üzerinden Analitik Yapılar diye bir kitabı var. 

Konuyu o kadar karıştırmış oluyoruz ki, biçimsel bakmamız lazım. O zaman 
da iş çok kolay. “İsim+fiil”, “fiil+fiil”. Diğer şekilleri işin içine karıştırdığımız 
zaman “öbek” midir? “Öbek”le “deyim”i birbirinden ayırmamız lazım. “Deyim” 
“öbek”in içine girmez. “Öbek” ancak söz diziminde konuşma ve yazma esnasında 
mantıksal olarak bağdaştırılabilecek söz varlıklarını bir araya getirmektir. O söz 
diziminin işi. 

“Deyim”e girdiğim zaman “deyim”de metaforlaşma var, “mitanomi” var, 
“alizyon” var. Bunlar yoluyla “birleşme” var. Onun çözümlemesi semantiği ilgi-
lendiriyor ya da mantık bilimini, felsefeyi ilgilendiriyor. Bütün bunları karıştırıp 
“birleşik fiil”lere bakmak... Bir de bunun içerisinde bana kalırsa “geçişim” var. 
Hülya Hanım da yanımda, kendisi dil bilimci. “Incor…”, “incorporation” dedi-
ğimiz. Mesela “kutu yapmak” bir “birleşik fiil” midir? Mesela Türkçe Sözlük’te 
“oda yapmak”, “geçişsiz fiil” diye alınmış. “Oda açmak”. Acaba “oda açmak” 
geçişsiz midir? Deyimleşmeye mi gitmiştir yoksa bir “birleşik fiil” midir? “De-
yimleşme” değil bence. “Odayı bize açtı.” dediğimiz zaman, belirtme durumunu 
alıyor ve geçişim ortadan kalkmış oluyor ya da “Biz, falanca kişiyi Başbakan 
seçtik.” “Başbakan seçmek”, “birleşik eylem” mi, yoksa “yanaşma” şeklinde, 
Mehman Bey’in söylemiş olduğu bir yapı mı? Bunları mı tartışacağız? O ayrı bir 
konu. Bu, “geçişim” denilen, dil bilgisi konusunu ilgilendiriyor. Yani terimleri 
belirleyip, hangi terimlerin altında ya da hangi dil bilgisel ya da dil bilimsel yak-



69Türk Dil Bilgisi Toplantıları – I “Birleşik Fiil” Bildiriler ve Tartışmalar

laşımla olaya bakmamız gerektiğini önce tespit edip sonra bunları ele almamız 
lazım. Yoksa dediğim gibi görünüşte pek çok konu işin içine karışacak. 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: “Denizler durulmaz dalgalanmadan”.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Evet.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: “Dalgalanmadan” diyorlar ya. Şimdi bu “dal-
galanmadan”

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Ama Hocam şöyle…

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Hayır, ben olumsuzdur demiyorum.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Benim bildiğim felsefede bir şey var. 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Hayır o…

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Tikellerden tümellere gideceksiniz ya da 
tikellerden tümellere.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Paşa, şimdi şunu söylüyorum. Bu zaten tar-
tışacağımız konu. Henüz ortada bunlardan hangilerinin “birleşik fiil” olduğuna 
kara vermediğimiz için bunları yazdık. Şimdi usulümüz şu. Zeynep Hocam, Nu-
rettin Bey hangisini vermiş? İşte Funda Hanım hangisini vermiş? Bunları biz yaz-
dık. Sabahki konumuz.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Hocam…

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Mesela bir prensip olmadan karar veremeyiz, 
diyorsunuz ya. Şimdi bunlar, bu akademisyenler, bunları “birleşik fiiller” bahsin-
de vermişler. Bu “birleşik fiil”. Kafanızda bir şey var, siz bir çatı kurmuşsunuz, 
öbürü de kurmuş, bunu yazan Hocamız da kurmuş. Burada acaba “hasta olmak”, 
“şikâyet etmek” “birleşik fiil” kavramının bir maddesi mi? Ondan sonra geçip 
diğerlerini, o zaman konuşacağız. Mesela “gider olmak”, “gidecek olmak” acaba 
buna uyuyor mu? Hepsini orada konuşalım.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Ama Hocam şimdi bunlar…

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Yoksa nasıl yapacağız?

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Ben şunu söyleyeyim. Bunların bir kısmı 
belli. Yani “hasta olmak” eylemini, “şikâyet etmek” eylemini hangi açıdan tartış-
mak lazım.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Ama, işte bizim için belli değil.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Hangi açıdan?

Doç. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Herkes için belli de. Çünkü herkes bunu…

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Ben sabah da dinledim. Geçmişte yapıl-
mış olan yanlışların üzerine olay bina etmek ya da bazen anlamadığı bir konu üze-
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rinden konu anlaşılmadı, demek ayrı bir şey. Bugün Türkoloji’nin ve dil biliminin 
ulaşmış olduğu veriler ışığında bu olaylar hakkında yazılmış çok kitaplar var.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Şu da, şu da bir usul olabilir değil mi? Me-
sela Zeynep Hocam yerine, sizden üç, dört madde alırdık, onu da tartışabilirdik, 
yani. Ama neticede bunlar, Türkologların “birleşik fiil”lerle ilgili olarak bugüne 
kadar yazdıkları. Bunlar yazılmış. Hocam, bunları toplamış. İsimleriyle söyledi 
de, ben yanına yazmadım. Keşke yazsaydım. Arkadaşlarımız bunları verdiği için 
konuştuk, ama sizden isteseydik belki siz üçlü veya dörtlü bir sınıflandırmayla 
verecektiniz. Onu konuşurken bir başkasının…

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Hocam söz istiyor.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Kim?

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Leyla Hocam.

Prof. Dr. Leyla KARAHAN: Ben bir şey demiyorum.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Bir şey mi söyleyeceksiniz? Hayır, mikrofon 
elinizde de. 

Prof. Dr. Leyla KARAHAN: Daha sonra ben bir şey söylerim.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Ben aslında şunu söylemek istiyorum. Yani, 
eğer üçlü, sizin dediğiniz gibi veya sıfırlı, benim dediğim gibi sınıflandırma yap-
sak da aynı kapıya çıkacak. Birisi de diyecek ki, “Baktım durdum.” birleşik fiile 
girmiyor mu? Niye girmiyor, diyecek. 

Şimdi buradaki maksat, bugüne kadar verilmiş olanları koyduk ve usul olarak 
da bir bir gidersek iyi olur; ama, siz şunu söyleyebilirsiniz, mesela “hasta olmak”. 
Hiç itiraz etmediniz, ama, “gidecek olmak” bence “birleşik fiil” değildir. Çünkü 
usul budur, bunun sınırı budur. Onu söylersiniz. Ben, onu da kaydedeceğim zaten.

Doç. Paşa YAVUZARSLAN: Hocam benim de söylemek istediğim bu, ay-
nısı.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Yol açacağım.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: “Gidecek oluyorum.” dediğimizde bugün 
Türkolojide ya da dil biliminde artık bu çözülmemiş bir konu değil ki. 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: İşte onu, oraya gelince söyleyelim. Birinciyi 
bir geçelim. Adım adım ilerleyelim.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: “Hasta olmak” da artık herkesçe biliniyor. 
Mesela Türk Dil Kurumunun sözlüğü olan Türkçe Sözlük’te “hasta” kelimesinin 
altında “olmak”la birlikte alınmış, “şikâyet etmek” kelimesi altında “etmek”le 
birlikte alınmış. 
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Bu konuyu sözlük açısından mı, ekip açısından mı, yoksa görünüş açısından 
mı ele alacağız? Ben, bunu söylemeye çalıştım. Yoksa iş dediğim gibi… Yani 
birisi şunu söyleyebilir: “Ben ‘baktım durdum’u ‘birleşik fiil’ kabul ediyorum.” 
Bu, onun yanlışlığı. Bizim, insanların yanlışları üzerinden olaya bakmamız ayrı 
bir şey.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Peki, ne önerirsiniz siz şimdi?

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Ben bir şey önermiyorum. Yani bu konu-
nun sabah çok tartışıldığını düşünüyorum.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Ama bir öneriyle başlayalım. Bu öneri bir 
usuldü.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Öneri şu. Şunu diyorum. Olayın içerisin-
de dil bigiselleşme var. Bu konuda yazılan kitaplar var.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Var, efendim. 

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Onların uzmanlarını çağırmak lazım. 
Acaba bu bir dil bilgiselleşme midir? Hangi noktadan başlayıp hangi noktaya ka-
dar gelenlere dil bilgiselleşme diyoruz? Hangi noktada olanlara geçişim diyoruz? 
Hangi noktada olanlara kip, görünüş diyoruz? Şimdi bu uzman olacak ki, yani kip 
ve görünüşü bilmeden… 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Kalkalım, gidelim diyorsunuz, yani şimdi.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Hayır onu demiyorum. Bu fiiller hakkında 
karar vermemiz zor. “Baktım durdum” ya da “gidip olacağım” örneğinde hangi 
kip vardır? Mustafa Hocam burada. Mustafa Uğurlu Hocam bu konuda yazmıştı. 
Bunların hepsi, leksika ya da sözlüksel görünüşe giriyor.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Şimdi bakın neler çıkar, neler söylerler, bize 
anlatırlar. Emin olun.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Peki.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Zaten tek tek bir şeyler yapabilsek, fırsat ve-
rebilsek ortaya çok şeyler çıkar, Hocam.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, sanırım Leyla Hocam söz almak isti-
yor. Buyurunuz.

Prof. Dr. Leyla KARAHAN: Genelden özele gidelim. Ben de öyle diyorum, 
genelden özele. Yani “hasta olma”yı bırakalım. Genelden özele giderken ortaya 
problemler çıkınca biz neyi “birleşik fiil” olarak kabul ediyoruz? 

Şimdi şöyle bir tanım yapsam: “Bir anlam bütünlüğü olan ve birden fazla 
kelimeden meydana gelen, yargısız birimler.” desem bu neyin tanımı olacaktır? 
Bu tanımın karşısına “birleşik fiil” de yazabiliriz, “isim tamlaması” da yazabili-
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riz. Tekrarlıyorum tanımı. “Bir anlam bütünlüğü olan ve birden fazla kelimeden 
meydana gelen”. Demek ki, “birleşik fiil”in, “birleşik fiil” olabilmesi için bir kere 
birden fazla kelimenin olması gerekiyor ve bir anlam bütünlüğünün bulunması 
gerekiyor. Tabi bu çok genel bir şey. “İsim tamlaması” için de bu tanımı yapa-
bilirsiniz, başka “kelime grupları” için de bu tanımı yapabilirsiniz. Biraz daha 
özelleştirmek için bunu, mesela genel. Ama benimki genelden biraz daha özel. 
“Birleşik fiil” ne işe yarar? Yani anlamını vurgulayarak ne diyebiliriz? “‘Bir ha-
reketi karşılayan’, ‘bir hareketi tasvir eden’ veya ‘bir durumu bildiren’, ‘bir veya 
birden fazla kelimeden meydana gelen’ ” diye devam edebiliriz. 

Bu “birleşik fiil”in bir “yapı tarafı” var, bir de “anlam tarafı” var. Sınıflandır-
mayı ben, kendime göre, “anlamı dikkate alarak” yapabilirim ya da sadece “yapı-
yı dikkate alarak” yapabilirim. Sınıflandırma tek olmaz. Bir kavramı, bir şekilde 
sınıflandıramazsınız. Alacağınız ölçüte göre sınıflandırma olur. Şekline, yapısına 
bakarak sınıflandırma yapabilirsiniz. Anlamına, işlevine bakarak sınıflandırma 
yapabilirsiniz. Yani biz şimdi sınıflandırma nasıl yapılır, diye konuşacak olursak 
bu kriterlere, bu ölçütlere bakmamız gerekir. 

Biz burada, “birleşik fiil”leri mesela sadece anlam yönünden tartışabiliriz. 
Anlam yönünden ya da sadece şekil yönünden, “birleşik fiil”leri tartışabiliriz. 
Farz edelim, “anlam olarak” sınıflandırıyoruz. “Bir hareketi karşılayan fiiller” de-
diğimizde bunun altına ne koyduk? Bir “hasta olmayı” koyduk. İki, “bir hareketi 
tasvir eden fiiller” dedik. Bunun altına da “koşabilmeyi” koyduk. Üç, “bir hareke-
ti bildiren fiiller”. Üzerinde zannediyorum en az durduğumuz konu bu. Benim söz 
dizimi kitabımda bu ilk iki madde vardı ama, şu üçüncü maddeyi hep bu birinci 
maddeyle birlikte telakki etmiştim. Şu örneği okuyorum. Cümle, söz dizininde 
bunu yüklem olarak kabul edip değerlendirebiliriz. Mesela şöyle bir cümle:“Her 
adım bizi amacımıza ulaştıracak bir araç olacak.” Böyle bir cümle… “Her adım 
bizi amacımıza ulaştıracak bir araç olacak.” cümlesinin yüklemi nedir? “Bizi 
amacımıza ulaştıracak bir araç olacak”. Yani “araçtır” demek aslında bu. “Her 
adım” da onun öznesi. Şimdi biz bu yüklemi kelime grubu bakımından inceledi-
ğimizde buna ne diyoruz? Kelime grubu nedir? Yapı olarak bakarsanız “birleşik 
fiil”dir. Genel adıyla “birleşik fiil”dir. Ama, “hasta olmak” gibi bir “birleşik fiil” 
değil bu. Bu “hasta olmak” gibi bir yapı değil. Şimdi “hasta olmak” bir kavramın 
bir hareketin adıdır, “hasta olmak”. “Koşuvermek”, bir hareketin tasviridir. Bu 
verdiğim örnek, bir durumun bildirilmesidir, durumun bildirimi; “-imek fiil”i de 
bunu yapıyor, “ek fiil” de bunu yapıyor, “olmak” da bunu yapıyor zaten. Şimdi 
yani ben, “birleşik fiil”lerde bu üç ana anlamı görüyorum, üç ana anlamı... Farz 
edin sadece birinci anlamı ele alıyorum. Bu neydi, birinci anlam? “Hareketi kar-
şılayan”. Ben bunun alt anlamlarının da, alt başlıklarının da yapısını inceleyebili-
rim. Derim ki, “bir hareketi karşılayan fiiller, Türkçede şu, şu, şu yapılarda olur.” 
Böyle bir sınıflandırma yaparım. Sonra geçiyorum, ikinci anlama. “Bir hareketi 
tasvir eden fiiller”, Türkçede şöyle, şöyle, şöyle yapılabilir. Nasıl yapılır? İşte “-i 
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zarf-fiili”, “-a zarf-fiili” falan şeklinde. “Başlamak” fiilini de her hâlde “tasvirî 
fiil” olarak kabul etmek gerekecek. Belki burada tartışacağız. Bilmiyorum. 

Öbür üçüncüsü, yani “bir durumu bildiren” şu yazdığımız örnekteki -bel-
ki “ek fiil” bunun içine girecek, “olmak” bunun içine girecek- “olmak” farklı. 
“Hasta olmak”taki “olmak” değil bu. Bu “bildirme ifade eden” “olmak”tır. Bu 
“olmak”la “hasta olmak”taki “olmayı” karıştırmamamız gerekiyor, çünkü “hasta 
olmak”taki “olmak” farklıdır. Buradaki “olmak” farklıdır. Hatta “varmak” anla-
mına gelen, “varoluş” anlamına gelen bir “olmak” vardır ki o zaten yardımcı fiil 
değil asıl fiil. Yani şimdilik söyleyeceklerim bunlar. 

Teşekkürler. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet, önce Paşa Bey’e söz verdik. Şimdi 
Muna Hanım’a söz veriyoruz.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Hocam, ben de Leyla Hocam’ı des-
tekleyici bir şey söylemek istiyorum. “Ek fiil”i az önce oraya yazdırırken Leyla 
Hocam’ın söylediği şeyi düşünerek yazdırdım. Biraz dil bilimsel olarak. Aramız-
da dil bilimle ilgilenen hocalarımız var. Belki onlar daha ayrıntılı şeyler söyleye-
cektir, ama bir derin yapı, bir yüzey yapı ilişkisi içerisinde “olmak” fiili Hocamı-
zın dediği gibi bir dönüştürücü görevinde. Yani “‘Ali, hava güzel.’ dedi.”, “Ali 
havanın güzel olduğunu söyledi.” Yani, bu cümlede doğrudan anlatımla ‘Ali hava 
güzel.’ dedi”. Tabii burada da bir “imek” fiili var. Bunu dolaylı cümleye çevirdi-
ğimiz zaman oradaki “imek”in, gizli “imek” fiilinin yerine “olmak” fiili devreye 
giriyor. Dolayısıyla “imek fiili”yle “olmak fiili” gerçekten bazı durumlarda eş 
görevli gibi görünüyor. Bu yüzden “ek fiil”i “birleşik fiil” konusunda muhakkak 
incelemeliyiz diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, teşekkürler. Paşa Bey.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Yani “ek fiil”i “birleşik fiil”in içine al-
maktansa “ek fiil”i “ek fiil” olarak işleyelim. Yani, “araç olacak” dediğimizde 
orada bir doğru geçişim var. “Olmak”, nasıl İngilizcede “to be” fiili isimleri yük-
lem hâline getiriyorsa “olmak” da burada “araç” kelimesini yüklem hâline getir-
miş oluyor ama bu demek değildir ki “birleşik fiil”in içerisinde.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Hocam, bu iş o kadar kolay değil, 
gerçekten.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Hayır, ama şu var. Evreşim dediğimiz za-
man, mesela “Öğretmen oldum.” Bir durumdan bir başka duruma geçiş var. Bu-
rada fiil, gerçek anlamlarını da koruyabilir, dil bilgiselleşebilir de. Dil bilgiselleş-
meyi yazanlar öyle söylüyor. Türkçede bugün “durmak fiili” var, bir de “durmak” 
diye bir ek var: “-dur”. “Durmak fiili” bir taraftan ekleşirken diğer taraftan kendi 
anlamını koruyan bir eylemdir. O zaman bir dil bilgiselleşme kategorisini alıp 
“birleşik fiil” bölümüne getirmiş oluyoruz. Bence bu ikisi birbirinden biraz farklı.
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Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Çok özür dilerim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, buyurun.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Bir örnek daha vermek istiyorum 
ben. 

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: “Bakış”a bakılmalı.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Şöyle Hocam, “Sen kimsin?” cüm-
lesinin bir alternatifi Türkçede “Sen kim oluyorsun?”, “Sen kimsin, kim oluyor-
sun?”. Buradaki “kimsin” “imek” fiilinin düşmüş şekli.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Hayır, düşmez. Eski Türkçedeki “sen”in 
karşılığı.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Yani işte… Konuya eş zaman-
lı mı bakıyoruz, art zamanlı mı bakıyoruz, buna bakmak lazım. Şimdi Türkiye 
Türkçesi’nde “imek” fiili, geniş ve şimdiki zaman çekimlerinde yok. Görünürde 
yok, en azından. Ama “Sen kim oluyorsun?” diye bir cümle kurarsak bu sefer de 
o gizlide kalmış, geçmişte kalmış “imek” fiilinin alternatifi “olmak” fiili devreye 
giriyor. Yani bunlar çoğu durumlarda eş görevli gibi görünüyor.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Şöyle mi diyelim? Eski Türkçede yardım-
cı eylemsiz yapılan cümleler bugün Türkçede yardımcı eylemle yapılıyor. Bu-
gün dünya dillerinde olduğu gibi İngilizcede veya diğer Batı dillerinde yardımcı 
eylemsiz cümleyi kuramazsınız. Farsçada “est”, vardır, “buden” vardır, Rusçada 
“bıt’ (быть) vardır; İngilizcede “am, is, are” vardır, yani “to be” vardır. Biz de ise 
Eski Türkçede “turur” vardır.

Rus ekolüne göre modern Rusçada cümle değil, kelime vardır. Niye? Yük-
lemlerinde birleşik fiil yoktur. Türkçede bunun yerine “olmak” fiili var diyorsu-
nuz ama bunun “birleşik fiil”le ilgisi ne onu anlayamadım. O zaman yardımcı ey-
lem hâline geliyor. Yardımcı eylem diğer dillerde de var. Bunları birleşik eyleme 
almıyoruz ki. 

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Birleşik eylemlerin tanımını zaten ilk 
baştan yapmamız gerekiyor. Hocam, ama yani…

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: İlk soruya…

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Pardon, belki ses gitmiyor olabilir. Mikrofon 
olsa da öyle konuşsanız. Çünkü konuşmalar kayıt altına alınıyor. 

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Hocam, çok özür diliyorum. Hocam, 
ilk önce şu büyük soruyu sormamız gerekiyor. Aslında hocamız sordu, Leyla Ho-
camız sordu. Yardımcı fiili biz neden kullanırız, niçin kullanırız? İbrahim Delice 
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Hocamız: “Yüklemleştirmek için kullanırız.” dedi, ama belki onu biraz daha ge-
nelleştirmek lazım: “Fiilleştirmek” için kullanırız, aslında.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Ama bazı…

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Yani o… 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Fiil var zaten. “Koş-a-bilmek” derken fiil 
zaten var. 

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Ama belki de Hocam -bilemiyorum 
ama- geçici olarak belki de isimleştirme var zihnimizde. 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Neticede fiildir, yani “birleşik fiil” dediğimiz 
neticede bir fiildir, ama…

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Aslında Hocam tamamen belki de 
“isim+yardımcı fiil”. Ama, bu isim + yardımcı fiil yapısında, isim grubu içine ne 
koyduğunuz önemli. İşte burada, sekiz ayrı başlıkta gördüğümüz gibi isim grup-
ları değişiklik arz edebiliyor.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet. Peki, Ferhat Bey.

Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Bence tabi, tartışmaya has bir hâle getir-
mek doğru olmayabilir. Ama ben, Paşa Bey’in dediğine katılıyorum. Eğer “ek 
fiil”i biz “birleşik fiil” olarak alırsak o zaman “birleşik zamanlı fiiller”i de “ek 
fiil”, “birleşik fiil kategorisi”nde değerlendirmemiz gerekir. “Birleşik fiiller”e 
baktığımız zaman onlar da “ek fiil”le yapıldığı için belki “derin yapı”ya, “yü-
zey yapı”ya girecek olursak eğer. Yani “derin yapı”yı ve “yüzey yapı”yı mutlak 
suretle tartışma konumuzun merkezine koyarsak. Evet… Yani konu, iki taraflı 
bir duruma gelir. Burada şöyle bir ayrıma mı gitmemiz gerekir? Ya bence “derin 
yapı”yı, “yüzey yapı”yı söz konusu etmeden bu problemi çözemeyiz. Ben başta 
bunu söyleyeyim. Biz, burada “yüzey yapı”dan mı hareket etmeliyiz? Yani, “derin 
yapı”yı ihmal ederek “yüzey yapı”dan mı hareket etmeliyiz, diye bir soru sorabi-
liriz. Bence “yüzey yapı”dan hareket etmeliyiz. Çünkü “derin”e inersek problem 
çözülmeyebilir. Bu açıdan baktığımız zaman, “ek fiil”leri liste dışına çıkarmak 
gerekir. Buraya bence “tasvirî fiil”leri eklemek gerekiyor: “göremiyorum”, “bi-
lemiyorum”.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Var.

Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: “Tasvirî fiil”ler var mı? 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Var.

    Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Üçüncü maddede var.

Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Üçüncü madde mi? Tamam. “Tasvirî 
filler”i belki daha öne çıkarmak gerekiyor. Bence farklı kaynaklarda, farklı bilgi-
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lere rastlıyoruz, ama bence asıl “birleşik fiil”ler üçüncü maddede yazılandır. Yani, 
bu benim fikrim. O bölüme gelindiği zaman da konuşuruz. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Teşekkürler.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii aslında çı-
kış noktamız bu. Saadettin Bey’le beraber böyle konuştuk. Siz usulü bu biçimde 
yapmayalım önce başka şeyleri oturtalım, dediniz. Kesinlikle doğru, ama bunun 
zaten oturduğunu düşünmemiz lazım. Ama, neticede nereye geldik gene? “Ek 
fiil”e. Muna Hanım söyledi. Bir kısmı katıldı, söz “ek fiil”e geldi. Yani birinci 
madde yerine, sekizinci maddeye atladık, başka bir şey yapmadık. Yani istesek 
de istemesek de somut maddelerden hareket etmek bizi pratik yola götürecek. 
O usulle yapmayalım denildi ve “ek fiil”e gelindi. “Ek fiil” buradaki bir madde. 
Onun prensiplerini konuşuyoruz. Siz, bu prensiplere göre bu “birleşik fiil” konu-
suna girmez diyorsunuz; Muna Hanım o prensiplere göre girebileceğini söylüyor. 
Vakıa bizim bulunduğumuz durum bu. Yani şu sekiz maddeye “birleşik filler”in 
çeşitlerinin kimini almışız, kimini almamışız. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Öbürünü çözebiliyorsak… Önce siz bir giriş 
yapın.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Hocam…

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Yani, şu temel üzerine duralım. Ne diyeceği-
mizi somutlaştırırsak öyle de gidebiliriz.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Hocam, eğer “yüzeysel bakış 
açıları”yla…

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Bir dakika.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Özür dilerim hcam. Hemen söyleyip, 
geçeyim. Seçme unsurlar üzerinden eğer biz “birleşik fiil”i tanımaya, tanıtmaya 
çalışacaksak işimiz gerçekten çok kolay. “Hasta olma”yı, “şikâyet etme”yi “birle-
şik fiil” sayacaksak “imek” fiili bundan ayrıdır. Ama metinler üzerinden gitmeye 
kalkıştığımız zaman, öyle ilginç yapılarla karşılaşıyoruz ki, biz öğrenciye ne ce-
vap vereceğimizi bilemiyoruz. Belki burada sorunumuz bu. Yani zaten, bilineni 
biliyoruz hepimiz. Ama bu ayrıntılar bizi zorluyor. Öğrenciler karşısında bizi zor 
durumda bırakan ayrıntıları burada konuşmak istiyoruz ve bu yüzden de bana 
göre bu sekiz madde konunun içinde.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Bu sekiz madde amaç değil.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Peki.
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Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Yani bu sekiz maddeden hareketle tartıştıktan 
sonra “Birleşik fiil nedir, nasıl tanımlanmalı, sınırı ne olmalı, neye göre tanımla-
malıyız?” gibi sorulara cevap oluşturmuş olacağız.

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN: Hocam, benim söylemek istediğim ga-
liba yanlış anlaşıldı. Ben şunu söylüyorum. Bugüne kadar dil biliminin ve 
Türkoloji’nin elde etmiş olduğu çeşitli yaklaşımlar ve birikimler var. Biz bu biri-
kimlerden habersiz olduğumuz zaman bu konu halledilmediği anlamına gelmiyor. 
Yani o literatürü iyi tarayıp, ondan sonra konuyu ele almalıyız. Dil bilgiselleşme 
konusunu okumadan ya da çeşitli konuları okumadan biz tartışmaya kalktığımız 
zaman, her bulduğumuz örnekte yeni bir yaklaşım ortaya koymamız gerekir. Ör-
nekler elbette tümele varmak için şart, ama her örneği de bir tüme varım olarak 
kabul ederseniz ortada hiç bilgi olmaz.

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Hocam, üçüncü örneğe geçelim is-
terseniz.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Hocam, böyle olmayacak sanırım.

Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Şöyle bir şey önerebilir miyim, hocam?

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Tabii.

Doç. Dr. Ferhat KARABULUT: Genelde bu maddelere baktığımızda “yar-
dımcı fiil”lerden kaynaklanan tasnif farklılıkları var. 

Bir de konuya şu şekilde bakacak olursak ben, şöyle bir tasnif yapmayı öneri-
yorum. İşleve bakarak bir öneri sunuyorum. Birinciyi alabiliriz, “isim+fiil”. Yani 
ismi fiilleştiriyor. Bu yapı, “özellik olarak”, “varlık olarak” ismi özelleştiriyor. 
İkinci, üçüncü sıradaki “tasvirî fiil”lerle ilgili katkı oluyor, diye düşünüyorum. 
“Durmak”, işte “kalmak” gibi fiiller eylemin sürekliliğini, gerekliliklerini, sınırla-
rını bildiriyor. Mesela “bilmek” fiili işin gerçekleşme kriterlerini yerine getirdiğini 
anlatmak içindir. Bu madde için “koşabildim” ya da “yüzebildim” sözlerini örnek 
olarak verebiliriz. “Yüzebildim.” Yani “yüzme”nin gerekliliklerini, “yüzme”nin 
sınırlarını bildiriyor. Yani “yüzme” hareketini yapabilmenin tüm özelliklerini gös-
termiş, o sınırı aşmış. Duruma bu şekilde bakabiliriz. Deyimleşmiş birleşik fiilleri 
bunlardan farklı tutmamız lazım, diye düşünüyorum ya da mecaz anlamlı olanlar 
için bunu söylüyorum. Kalıplaşma söz konusu. 

Yedinci maddedeki “başlamayı” da yine aynı şekilde “tasvirî fiil”ler içerisine 
üçüncü madde içerisine sokabiliriz. “-maya başlamak” şeklinde, belki bir “zarf-
fiil” gibi bir “kalıplaşma” gibi düşünülebilir. Belki bu “-maya” yeni bir kalıp, baş-
lamak ifadesiyle ilgili. “Ek fiil”i de yine birinci maddeye almak daha doğru olur, 
diye düşünüyorum. Şimdi, “Ben öğretmendim.”, geçmiş zamanda kurabiliyorum. 
“Öğretmenim.”, şimdiki zamanda kurabiliyorum, ama gelecekle ilgili olarak “ek 
fiil” yerine getiremiyor görevini. Aynı görevde zaten “ermek fiili”nin “olmak”la 
benzer anlamlara sahip olduğunu bilmekteyiz. Ya görevini yerine getiremedi, 
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yani “ek fiil”in, “imek fiili”nin görevini yerine getiremedi, yani “ek fiil”in “imek 
fiili”nin görevini yerine getirmemesinden dolayı “olmak” onun yerini dolduracak 
şekilde kullanılıyor, diye düşünüp ikinci maddeyi almayı daha mantıklı buluyo-
rum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet. Fevzi Bey uzun zamandır söz istiyor. 
Fevzi Bey’e mikrofonu verelim.

Yrd. Doç. Dr. Fevzi KARADEMİR: Evet, teşekkür ediyorum. Ben Fevzi 
Karademir. Leyla Hocamın cümlesi “Her adım bizi amacımıza ulaştıracak bir araç 
olacak.” Bunun yerine “Araç idi.” desek Hocam, şimdi “idi”ye de biz “imek fiili” 
diyoruz, “yardımcı fiil” diyoruz, “olmaya” da “yardımcı fiil” diyoruz. Şimdi bunu 
bizim öğretimimizde öncelemememiz lazım. Sonuçta biz çocuklarımıza Türkçeyi 
öğretiyoruz. Şimdi “araç olacak”, Paşa Hocama da sormak istiyorum, yani bu 
eğer “yardımcı fiil” değilse ona “ek fiil” mi diyeceğiz? Yani dil bilgiselleşme 
yolunda bir birim mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Şimdi eğer burada “olmak” “yar-
dımcı fiil” ise -Bana göre “imek de yardımcı fiildir.- bu bir isim cümlesi değildir 
artık. Çünkü yardımcı fiille kurulduğuna göre ikisi de -bana göre- fiil cümlesidir. 
Yani burada, “birleşik fiil” olup olmaması noktasında bir karar verilmeli. Bence 
burada varılacak sonuç “idi” için de geçerli olmalı. Eğer bunu “birleşik fiil” kabul 
edeceksek o zaman “fiil cümlesi”. Ama ikisi de ek. İşte, dil bilgiselleşme yolun-
da bir birim olarak kabul edeceksek belki o zaman “isim cümlesi” olarak kabul 
edilebilir. 

Bir de son olarak hocam, “varsın”la kurulu yüklemler var, bu Kerime 
Hanım’ın işaret ettiği. Onlar da acaba işin içine katılabilir mi? “Varsın beni gör-
mesin.”, “Varsın konuşsun.” gibi yapılar. Çünkü bunlarda da yapıyı tam mastarla 
kuramıyoruz. Ama bunlar da tartışılan konulardan bir tanesi. Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki. İbrahim Bey epeydir bekliyor. Buyu-
run, İbrahim Bey.

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE: Teşekkür ediyorum, Sayın Başkanım. 

Birtakım gramer kategorileri konuşuluyor. Bence birinci maddeyle ilgili ola-
rak “Hangi örnekler, hangi gruba girer?” sorusu doğrultusunda kafa yorarsak bir 
sonuca ulaşabiliriz, diye düşünüyorum. Aksi takdirde, yine herkes kendi bildiğini 
söyleyecektir. 

Benim kanaatime göre dil, “gerçekliğin sembolik ifadesi”dir. Ferhat Bey 
söyledi: “derin yapı”, “yüzeysel yapı” ilişkisi. Tabii sadece “yüzeysel yapı”dan 
hareket ettiğimiz zaman kopyasıyla hareket etmiş ve konunun aslını, esasını dışa-
rıda bırakmış oluruz. İkisiyle birlikte hareket ettiğimizde bir sonuca ulaşabiliriz. 
Biz, dış gerçekliği üçüncü kişilere aktarabilmek adına “dil bilgisi” dediğimiz ya-
pıları kullanıyoruz. 
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Paşa Bey, kanaatimce bir konuya fazla takılmış: “Dil bilgiselleşme”. Aslında 
biz birer uzmanız. Biz başka uzmanların söylediklerini de okuyalım. Bize katkısı 
olursa onlara teşekkür edelim, minnet duyalım. Ama zaten bu gerçekliği biz kop-
yaladığımız zaman -sözlük anlamı olsun, dil bilgisel anlamı olsun- dil bilgiselleş-
tiriyoruz. Yani, “derin yapı”yı sese dönüştürdüğümüz anda zaten “dil bilgiselleş-
me” başlıyor. Sadece “dil bilgiselleşme” diye; “ismi”, “sıfatı”, “zarfı”, “zamiri”, 
“edat”ı, “yardımcı fiil”i esas alırsak yanılırız. Yani bence buradaki “dil bilgisel-
leşme” ile ifade edilen şey, sözcüklerin anlam özellikleriyle ilgili. Yani gerçeklik, 
kopyasını taşıdığı zaman sözlüksel anlamı içerir. Sözlüksel anlamı ile kullanılan 
sözcükler zamanla anlamından boşalır, kendi sözlüksel anlamı yani gerçeklikte 
ne için verilmişse o verildiği anlamı bir tarafa bırakır ve “bağıntı anlamı” için 
kullanılmaya başlar. “Bağıntı anlamı” esas alındığında ki, sanıyorum Paşa Bey 
“dil bilgiselleşme” derken “bağıntı anlamını” kast ediyor. “Dil bilgiselleşme”ye 
ben buradan bir eleştiri getirmiş olayım. Çünkü “derin yapı”yı “yüzeysel yapı”ya 
aktarmak istediğimiz zaman, zaten dil bilgisi devrede. Dil bilgisi olmadan bu kop-
yalamayı -yani- “derin yapı”yı, “yüzeysel yapı”ya dönüştürmeyi asla gerçekleş-
tiremeyiz.

Şimdi bu bağlamda ben, “birleşik fiil” denilen, benim “fiil öbeği” dediğim 
bağdaştırma, sözcüklerin anlamsal bağdaştırmalarını üç ayrı kategoriye, üç ayrı 
gruba ayırıyorum. Bunlar tabi Leyla Hocamın söylediği gibi bir “hareket adı” de-
ğil. Bunlar bir söz dizimsel, anlamsal bütünlük ortaya çıkarıyor. Kanaatime göre 
bu anlamsal bütünlük, üç değişik şekilde ortaya çıkıyor. Bir yabancı isimlerin 
yüklem olmasını sağlıyor. İşte, -“araza” Arapçanın yüklemi- biz “araza” diyeme-
yeceğimiz için “arz etti” diyoruz. “Arz”ın yüklem olmasını sağlıyoruz. Bunun 
altına, söz varlığımızda ne kadar sözcük varsa, söz varlığımıza girmiş demem 
gerekiyor, özür dilerim. Yabancı dillerden söz varlığımıza girmiş yabancı söz-
cüklerin Türkçe cümle yapısı içinde yüklem olmasını sağlamak istediğimizde, 
“sözlük anlamı”ndan boşalmış, “geçici” ama o cümleyle ilgili bir “fiil”i bizim 
adına “yardımcı fiil” dediğimiz bir “fiil”i kullanıyoruz. “Arz etti.” diyoruz. “Ara-
za” diyemediğimiz için “Arz etti.” diyoruz. Bu bir kategori betimlemesidir. Bu 
betimlemenin altına onlarca, yüzlerce örnek ekleyebilirsiniz. 

İkinci tür bence “bağdaştırma”, yani “birleşik fiil” denilen ya da “fiil öbeği” 
dediğimiz ikinci tür “bağdaştırma”. Asıl fiile -konuşmamda da söyledim- “kip” 
ve “kişi” kavramlarının dışında -“Kip” ve “kişi” kavramlarından zaten bahset-
tik- türemiş fiillere de bunu ekliyoruz. Hocalarımızdan biri, evet Bayram Bey 
kanaatimce çok isabetli bir tespitte bulundu. Birden fazla sözcüğü kullanmak du-
rumunda kaldığımızda, “zaman” ve “kişi” kavramının dışında, başka fiile ekle-
nebilecek olan için “kılınış” dedi. “Kılınış”; “başlamak”, “süreklilik” ve “bitiş”. 
“Kılınış” biraz zamanla ilgili, ama içinde yaşadığımız saniyelerle ölçümlenebilen 
bir zaman değil bu. “Eylemin başlandığı, eylemin kendi gerçekleşme kavramı 
doğrultusunda zaman kavramıyla kurduğu ilginin adı”. 
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Tabii “görünüş” tamamen farklı bir şey. Buna eklemek için “birleşik fiil” 
denilen, benim “fiil öbeği” dediğim yapıya ihtiyacımız yok. Zaman kavramını 
veren biçim birimler, dil kullanıcısının oluşturduğu bağıntıyla ilgilidir. “Yarın 
Ankara’ya gidiyorum.” “Gideceğim.” yerine “-yor”u kullanmışım. Bu benim dil 
kullanıcısı olarak bir tercihim, bir seçimim. Yani bu, dil kullanıcısının geçici se-
çimidir, bunlar dil bilgisi uzmanını ilgilendirmemelidir. Tamam, adını koyalım, 
“görünüş” diyelim. Bu dil kullanıcısının yaptığı bir şeydir, dil bilgisini, dil bilgisi 
yazan birini bağlayacak bir durum olmamalı. 

Ben “asıl fiil”e “bitmişlik” ilave etmek istiyorum? “-mış” öncül ekini kulla-
nıyorum. “Söylemiş bulundum.” diyorum ve “-mış” ile iki şey yapıyorum. “Bu-
lunmak” “asıl fiili”ni söz varlığımızda “asıl fiil” dememiz gereken “fiil”i birinci 
tipte, yabancı isimleri Türkçe cümlenin yüklemi yapmak istediğimizde, biz onu 
anlamından boşandırıyoruz, “Sen, sözlük anlamını bir tarafa bırak. Seni bağıntı 
kavramı kullanmak için, bağıntı kavramına aktarmak için kullanmak istiyorum.” 
dediğimizde o “fiil” “yardımcı fiil”e dönüşüyor. 

“Asıl fiil”e “kip anlamı” katmak istediğimizde, onun üzerine bir ek getiriyo-
ruz. “İsim-fiil”, “sıfat-fiil”, “zarf-fiil” ama, “kip eki” değil. Bu isimlendirilmemiş 
bir ek. Benim “öncül ek” dediğim bu ek, birinci yapıdaki anlamsal dönüşümü 
yapısal olarak sağlıyor. İşte “-maya” dediğim zaman “başlamak” fiili ile sürerli 
bir fiilin “başlama” hâlini, zaman ve kişinin dışında “başlama” hâlini ifade etmiş 
oluyorum. İkinci tür “fiil öbeği”nin kurgusunun amacı bu. Yani yüklem olarak 
kullandığımız “asıl fiil”e “değişik”, yani “değişik” derken “zaman” ve “kişi kav-
ramı” dışında “değişik kavramları” eklemek istediğimizde “öncül ekleri” kulla-
nıyoruz. Bunun sınırı da çizilemez. Yani biz “Hangi ‘fiil’ler ‘yardımcı fiil’dir?” 
ya da “ ‘Fiil+yardımcı fiil’ şeklinde kullanılan ‘yardımcı fiil’lerin listesi nedir?” 
diye soramayız. Niye? Dil kullanıcısı “öncül eki” öyle bir kullanır ki, herhangi 
bir fiili “öncül ek” vasıtasıyla “yardımcı fiil”e dönüştürmüş olur. Biz, bu kuralı 
bildiğimizden, işte dili hangi gerçekliği kopyalamak için, “Bu ‘yüzeysel yapı’yı 
hangi ‘derin yapı’nın ifadesi olsun, diye kullanıyoruz?” sorusunu sorduğumuzda, 
işte “asıl fiil”e “kip anlamı” katmış oluyoruz. “Asıl fiil”e “kip anlamı” kattığımız 
zaman, iki sözcüğü biz bir anlam bütünlüğüne ulaştırmış oluyoruz. O anlamsal 
bütünlük bize cümle çözümlemesinde onun yüklem olmasını sağlıyor. Bu bağ-
lamda düşündüğümüzde “asıl fiil”e “kip anlamı” katan yapı şöyle olur. “Asıl fiil” 
üzerine gelmiş olan, ama kendisinden sonraki “asıl fiil”i “yardımcı fiil”e dönüş-
türen bir ek alır ve kendisinden sonraki “fiil”le bütünleşir ve yardımcı fiil oluşur. 
Bu “yardımcı fiil”, “öncül+sözcük”, “öncül+fiil”, “asıl fiil”e “bitmişlik anlamı” 
katar, “sürerlilik anlamı” katar.

Tabi bunu böyle düşündüğümüzde… Ben konuşmamda fiil çekimiyle ilgili 
sorun olarak bu konudan bahsettim. Bu da çözümlenmiş olacak. Yani “Söylemiş 
bulundum.” dediğimizde “-miş”, “zaman” bildirmez. “-miş”, “bitmişlik” bildirir. 
Yani fiilin “kılınış kavramı”nı karşılayan bir biçim birim kullanımıdır. “Bulun-
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mak”, “-miş” sayesinde -asıl fiildir ama-“yardımcı fiil”e dönüşmüştür ve aynı 
zamanda “asıl fiil”e “bitmişlik”le beraber “pişmanlık” da ilave eder; “söylemek” 
fiiline hem “bitmişlik”, hem “pişmanlık” ilave eder. “Bulunmak” fiili üzerine ge-
tirdiğimizde, artık “orada içinde yaşadığımız saniyelerle ölçülebilen zamanı” ifa-
de eder. Zaten bunda tereddüdümüz yok, sıkıntımız yok, kişi ekidir. 

Şimdi ikinci grup “fiil öbeği” de böyle. 

Evet, üçüncüsü; “fiil öbeği” dediğim, genelde “birleşik fiil” diye anlatılan 
ve çoğu kaynakta da zikredilmeyen yani, “fiil öbeği” veya “birleşik fiil” sayılma-
yan, anlamca bir bütünlük arz eden, -“anlam” tabii “yapı” demektir- anlam yapı 
açısından bir bütünlük arz eden fiillerin, davranış edimleriyle ifade edilmesini 
sağlamaktır. Amacımız bu. Yani, “gerçekliği” biz bu amaç doğrultusunda kullan-
mak istediğimizde ya da “gerçekliği”, “derin yapıyı” bu amaç doğrultusunda “yü-
zeysel yapı”ya aktarmak istediğimizde mecazî bir isim kullanıyoruz. Mecazî bir 
asıl fiil kullanıyoruz. Dikkatinizi çekerim, burada “yardımcı fiil” yok, “asıl fiil” 
var. Zaten “yardımcı fiil”de mecaz anlamı olmaz, “bağıntı” görevi olduğu için, 
burada mecaz anlamından bahsedemeyiz ama, “asıl fiil”de bir mecaz anlamdan 
bahsedebiliriz. Bu konunun öğretiminde en fazla karıştırılan hususlardan biri de 
budur. Yani üç birleşik fiil varsa üçünde de ikinci sözcük “yardımcı fiil”dir genel 
kanısı vardır. Bu doğru değildir. “Anlamca kalıplaşmış deyimsel fiil öbekleri”nde 
ikinci sözcük de “asıl fiil”dir ve mecaz anlamlıdır. Bu yapılarda, sadece fiilin 
mecazî olması durumunda yine cümle çözümlemesinde anlamsal bir bütünlük gö-
remeyebiliriz. Karıştırılan hususlardan biri de budur. Herhâlde ara verilecekmiş. 
Ben teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Ara vermeden önce Mustafa Bey söz istiyor-
du. Son olarak ona söz veriyoruz. Sonra ara vereceğiz.

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU: Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Buyurun.

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU: Mustafa Uğurlu, Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi. 

Şimdi ben, hepimizin cevabını bildiğini düşündüğüm birkaç soruyu tekrar 
sormak istiyorum, tartışmaya zemin olsun diye.

Birincisi: Türkçede kaç tip fiil vardır? Mesela gel- gibi bir yapı fiildir; yaz-
dır- gibi bir yapı fiildir; avla- gibi bir yapı fiildir; yani burada türememiş bir fiil; 
fiil köküne fiilden fiil yapma eki getirilerek oluşturulmuş bir fiil ve isim köküne 
isimden fiil yapma eki getirilerek oluşturulmuş bir fiil söz konusudur. Benim gö-
rüşüme göre, ezan oku- gibi bir yapı da tek bir fiildir. Bunu şu sebepten söyleye-
biliriz: Mesela bugün morar- dediğimiz, fiil olarak sözlüklerde tanımlanan şeklin 
temeli nedir? Hepimiz biliyoruz ki bu mor er-’ten geliyor. Yani burada bir “isim” 
ile bir “fiil” yan yana getirilerek “fiil” yapılmış; avla- gibi, başla- gibi, taşla- gibi. 
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Burada ise bir “isim”, üstüne bir “ek” getirilmek suretiyle fiil yapılmış. İşte sa-
yılan bu tiplerin hepsi “fiil”dir. “Birleşik fiil” de aslında bunların içindedir, diye 
düşünüyorum. Öyleyse üzerinde kolayca anlaşabileceğimiz bir husus var. O da 
bunların yapısı. 

Elbette, burada katılımcılar olarak hasta ol-, mesaj çek-, chat yap- gibi ya-
pıları “birleşik fiil” sayıp saymadığımız konusunda ilk önce anlaşmamız gerekir. 
Bana göre bunlar “yapı” yönünden “birleşik fiil”dir. Aynı ezan oku- fiili gibi.

İkincisi: “Kılınış”, sadece “birleşik fiil” ile ilgili bir husus mudur? Burada 
“kılınış” meselesi gündeme getirildi. Mesela koşuver- birleşik fiilinde ver- fii-
li, koş- fiilinde nasıl bir kılınış değişikliği yapıyor? Bana göre, “kılınış”, sadece 
“birleşik fiil”le veya bir başka tip fiille özel olarak ilgili değildir. Çekimlenmemiş 
bütün fiillerin, bir “kılınış”ı vardır. Öyleyse bunu “birleşik fiil” tanımlamasından 
ayrı tutmalıyız. Yani “birleşik fiiller”, işte; koşuver- nasıl bir “kılınış” bildiriyor; 
gel- nasıl bir “kılınış” bildiriyor; onu da ayrıca tartışabiliriz. Yani “kılınış”, başka 
bir mesele.

Üçüncüsü: “Görünüş” veya benim tabirimle “bakış”, “birleşik fiil” tanım-
lamasında kullanılabilir mi? “Bakış”, fiil tabanlarına “çekim” -bizim “kip” ve” 
“şahıs” eki”- dediğimiz ekler geldiği zaman oluşur. Öyleyse bu da “çekim”le ilgili 
bir şey. Demek ki bütün fiilleri ilgilendiren “kılınış” ve “bakış” meselesini, “birle-
şik fiil”lerin özelliği olarak burada tartışmamız doğru olmaz; ayrı tutmalıyız. Onu 
ayrı bir ortamda tartışmalıyız. Çünkü, dediğim gibi bu hususlar, “birleşik fiil”lere 
mahsus değildir.

Öyleyse, kolaylık olsun diye, benim teklifim şudur: “Birleşik fiil”in “yapısı” 
nedir? Gelin, bunda anlaşalım. “Yapısı” nedir? “Birleşik fiil”, bir “isim” ve bir 
“fiil”den oluşmaktadır. Çünkü dediğim gibi, üzerinde ittifak ettiğimiz bir örneğin 
yapısı, diğerlerine benzer mi? Evet, benzer. Çünkü burada bir şey de gözden ka-
çırılıyor, zannediyorum. Maalesef gramer kitaplarında, yani en çok kullandığımız 
gramer kitaplarında da, “fiil + fiil” yapısında bir “birleşik fiil”den söz ediliyor. Bu 
doğru olamaz. Hepimiz biliyoruz ki “sıfat-fiil” ve “zarf-fiil” birer “isim” şeklidir. 
Hatta bunlar duruma göre, isim hâl eki bile alabilir. Öyleyse “fiil + fiil” yapısında 
“birleşik fiil” olmaz; bir defa, bu ifadeyi gramer kitaplarından çıkarmak lazım. 
Yani burada konuştuğumuz durum, “isim”in üzerine getirilen bir “fiil” ile yeni bir 
“fiil” oluşturulmasıdır. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: “Zarf-fiil” için ne diyorsunuz Hocam?

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU: “Zarf-fiil” için de aynı şeyi söylüyorum. 

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU: Yani bu, aslında avla- gibi bir şey. Yani av ke-
limesini, sonuna gelen bir ekle fiilleştiriyorum; avla- oluyor. Mor kelimesini, er- 
ile “fiil”leştiriyorum. Bu zamanla morar- oluyor. Ezan’ı oku- ile “fiil”leştiriyorum. 
Dikkat ederseniz, ezan bağırdı, diyemeyiz. Yani burada ezan’la oku-, namaz’la 
kıl-, chat’le yap- yan yana getirilerek “fiil”leştirilmiştir. Öyleyse bunları ayırama-
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yız da. Bunlar tek bir “fiil” olmuş durumda. Evet, bu fiiller başka bir işe de yarı-
yor. İbrahim Bey’in dediği, evet, bunlar “yüklemleştirici” bir görev de üstleniyor. 
Ama önce yapısında anlaşalım, sonrasını konuşuruz.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki.

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU: “Birleşik fiil”, bana göre, yapı bakımından 
bir “isim” ve bir “fiil”den oluşmuş “fiil”dir.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Arada tartışmaya devam edelim.

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU: Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Hep son diyorum ama, hadi son olarak Zey-
nep Hocama bir söz verelim. Sonra araya geçiyoruz, orada tartışmaya devam edi-
yoruz. Yarım saatlik aradan sonra başlayacağız tekrar. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet. Buyurun.

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Efendim, Sayın Başkan ben, Sayın 
Delice’nin görüşlerine büyük ölçüde katılıyorum. Diğer arkadaşlarım da güzel 
hususlara temas ettiler. Yalnız burada “birleşik fiil” kavramından ne anlıyoruz? 
“Birleşik fiil” diye gösterdiğimiz şekiller hakikaten anlam bakımından, işlev ba-
kımından bir kaynaşmayı, birleşmeyi ifade ediyor mu? Bunun üzerinde durmak 
mecburiyetindeyiz. Bakın bunun Almancadaki karşılığı “zusammengesetztes ver-
bum” “yahut zusammengesetztes verbum verb”, İngilizcesi “compound verb”, 
“complex verb”. Şimdi burada bir kaynaşma olduğuna göre bir şekille bir “yar-
dımcı fiil” kaynaşıyor. Diyelim ki, “devretmek”, “hissetmek”, “akıl etmek”, Batı 
kaynaklı kelimelerden “depo etmek”. Şimdi burada ne olmuştur? Bir ismin an-
lamına, bir “oluş”, bir “kılış” eklenmiştir ve o “isim” ne hâle dönüşmüştür? O 
“isimlik”ten kurtulup bir “fiil” durumuna dönüşmüştür. Onun için burada; “dev-
retmek”, “devir” değildir artık. Özel anlamı olan bir şeydir. Bir “kaynaşma”, bir 
“birleşme” var. Ben sadece bu birinci grup için konuşuyorum, diğerleri için de. 
Mesela “etmek” fiilinde bu bana çok daha kuvvetli geliyor. “Olmak” fiilinde daha 
zayıf geliyor. Mesela; “hasta olmak”, “iyi olmak”, “kötü olmak”. Bunlar “birleşik 
fiil” olur mu, olmaz mı? Bunların üzerinde düşünmek lazım. Bunların “birleşik 
fiil” olanları vardır. Kaynaşmışsa burada birincisinde bir şekil birleşmesi ikin-
cisinde bir anlam kaynaşması söz konusu. Onun için biz, bunların tanımında ve 
listeye alınacak şekillerin tespitinde zannederim bu esasa dikkat etmeliyiz. Bu 
“kaynaşma”ya çok dikkat etmeliyiz efendim. Sayın Delice’ye ilave olarak bu 
“kaynaşma”nın üzerinde dikkatle durmamız gerektiği görüşünü arz etmek isti-
yorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi bir ara veri-
yoruz. Sonra son oturuma geçeceğiz. Buyurun.

 





IV. OTURUM
TARTIŞMA





Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Değerli meslektaşlarım, “Birleşik Fiil” top-
lantımızın üçüncü ve son oturumumuzu açıyorum. Öyle anlaşılıyor ki, “birleşik 
fiil” konusunda kafalar biraz daha karıştı. Aslında biz çok özel bir konu seçelim 
istedik, ama bu konu demek ki epey geniş bir konuymuş.

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ: Genel bir şey.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Çok genel bir konuymuş ve bu hamur çok 
su kaldırır. Her hâlde bir hafta filan ayırsak tartışma bitmeyecek, öyle anlaşılı-
yor. Dolayısıyla buraya katılmış olan herkese söz hakkı vermek istiyoruz. Kafalar 
karışmış olsa da en azından bazı soru işaretlerinin uyanmış olması bir kazanım 
olacak, diye düşünüyorum. İnşallah toplantıdan sonra bazı Hocalarımız belki bu 
konuları işleyecekler, bir şeyler yazacaklar, biz de istifade edeceğiz. Belki de bu 
toplantının en güzel sonuçlarından biri, birbirimizi görmemiz olacak. 

Biz şimdi konu başlıklarını tespit ettik. Ama öyle anlaşılıyor ki, birinci baş-
lıktan öteye geçemedik. Onun için söz hakkı alıp genel alanda konuşmak isteyen-
ler de olsa konuyla ilgili birer birer söz hakkı verelim ve bu toplantımızı sonuç-
landıralım istiyoruz. Evet, bu taraftaki bir Hocamız. 

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU: Devamında iki…

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet, Mustafa Hocamız önce demin yaptığı 
konuşmayı bitirmek istiyor. Buyurun.

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU: Aradan önce, ben şöyle demiştim: “ ‘Yapı’ 
yönünden “birleşik fiil”lerin temel özelliği nedir?” sorusunu kendimize soralım 
ve bir cevap bulalım.” Ancak şunu söylemeden bu yanlış anlaşılır. “Yapı”nın dı-
şında kelimelerin, “dil bilgisi açısından “görev”leri var. Onu, “yapı”dan da başka 
türlü tanımlamak lazım. Kelimelerin bir de “anlam”ları var. Onu da başka türlü 
tanımlamak lazım. Örnek üzerinden söyleyecek olursam, mesela; küplere binmek 
veya baltayı taşa vurmak gibi şekiller, elbette anlam açısından baktığımızda, bir 
şey ifade ediyor. Ama bunlara, mesela “dizim” açısından baktığımızda, bir “fiil” 
ile ve onun “tamlayıcı”sını görürüz. Yani “fiil” kendi “istem”ine göre bir “tamla-
yıcı” almış. Mesela Baltaya taşı vurmuş başka bir şey, Baltayı taşa vurmuş başka 
bir şey. Bu sonuncusu, hem gerçek bir durumu yansıtıyor olabilir hem de “far-
kında olmayarak birine dokunacak sözler söyleme”yi yansıtıyor olabilir. Bunun, 
“dizim” açısından baktığımızda Baltayı ağaca vurmuş’tan farkı yok. Demek ki 
-benim teklifim burada- biz en kolayından başlayabiliriz: Önce “yapı” yönün-
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den bunların temel özelliği nedir?; sonra bunların “dil bilgilik fonksiyonları”, 
“görev”leri nelerdir?, diye bir soru sorabiliriz. O zaman, mesela ne denebilir? 
Bunlar “yüklemleştiriyor”. İşte burada dile getirildi. İsimleri yüklem hâline ge-
tiriyorlar veya fiilin “kılınış” değişikliklerine sebep oluyorlar. Bütün bunlar “dil 
bilgilik” açısından, bir görev olarak tanımlanmalıdır. Yani, daha önce burada atıf-
ta bulunulan çalışmamda da ısrarla vurgulamak istediğim şey; dünyada bir ol-
guyu, bir kavramı, her yönüyle, bütünüyle tanımlayabilecek bir mucize yok. Dil 
bilgilik açıdan da bu böyle. Öyleyse muhakkak bölüp tanımlamalıyız. Düzeylere 
göre tanımlamalıyız. Bakış açımıza göre tanımlamalıyız. Yani, “anlam” açısından 
mı bakıyoruz? “Dil bilgilik görev” açısından mı bakıyoruz? “Yapı” açısından mı 
bakıyoruz? Yoksa “dizim” açısından mı bakıyoruz? Bu düzeylerde bakarsak aynı 
“birleşik fiil”, belki her birinde başka bir gruba girecektir. Yani, burada mesela 
baltayı taşa vurmuş gibi deyimleşmelere “dizim açısı”ndan bakarsak normal bir 
cümle diyeceğiz; işte bir “fiil” var ve “tamlayıcı”ları var; “anlam açısı”ndan ba-
karsak tek bir “fiil” olabilir. Bütün bunlar yanlış da değil. Aynı gerçekliğin farklı 
yönleri aslında. Belki “birleşik fiil”i, mesela “yapı” açısından bir terim olarak kul-
lanılırken “anlam” açısından başka bir terim, “dizim” açısından başka bir terim, 
“dil bilgilik görev” açısından başka bir terim bularak, üreterek meseleyi aydınlığa 
kavuşturabiliriz. Her düzeyde farklı bir terim kullanmalıyız. Hepsine “birleşik 
fiil” demekten dolayı hepimizin kafası karışık, diye düşünüyorum. Böyle bir baş-
langıç toplantısında “yapı”sı yönünden anlaşabilirsek önemli bir sonuca ulaşmış 
olarak buradan ayrılırız, diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, teşekkürler. Engin Bey, buyurun. Özür 
dilerim, buyurun Ahat Bey.

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER: Ahat Üstüner, Fırat Üniversitesi. 

Ben biraz böyle pratik yaklaşmayı düşünüyorum. Sabahki oturumda Abdul-
lah Demiral’ın başarıyla sunduğu “birleşik fiil”ler konusundaki farklı yaklaşım-
ları da dinledikten sonra, “birleşik fiil”ler konusundaki sorunlar -bana göre- veya 
farklı yaklaşımlar nelerdir? Bunlara ilişkin benim naçizane kendi görüşlerim ne-
ler? Bunları hemen kısaca ifade etmek istiyorum. Biz, yapılanları yok sayamayız. 
Yani bu ilk defa ele alınan bir konu değil. Pek çok çalışma var. İşte sabahleyin 
de gördük. O çalışmalarda farklı değerlendirilen konular neler? Onların üzerinde 
durursak sanırım daha pratik bir şekilde çözüme ulaşabiliriz. Konuyu çok fazla 
dağıtmak istemiyorum. “Kelime grubu”nun tanımı belli, Leyla Karahan Hocam 
söyledi: “Yapısında ve anlamında bütünlük bulunan, cümle içinde bütün olarak 
işlem gören bir ögeyi teşkil eden, birden fazla kelimeden oluşan dil birlikleri”. 
Buna göre “birleşik fiil”ler de bir “kelime grubu”, birden fazla kelimeden oluşu-
yor. Bunların tanımı nasıl yapılıyor? Bu tanım bence doğru bir tanım. Yani aşa-
ğı yukarı birbirine benziyor. Bir nüans var arada. “Bir hareketi ifade eden veya 
bir hareketi tasvir eden, birden fazla kelimeden oluşan dil birlikleri.” Bir kısmı, 
deyimleri de dâhil ediyor, bunlara katıyor. O konuda da görüşümü söyleyece-
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ğim. Şimdi, “bir hareketi ifade eden birden fazla kelimeden oluşan dil birlikle-
ri” olarak bakarsak “birleşik fiil”lere bir “isim+yardımcı fiil”den oluşan “kelime 
grupları”yla ilgili herhangi bir sorun yok. Bunlar “birleşik fiil”. Sadece burada, 
“deyimler” dâhil edilebilir mi, edilemez mi? “Birleşik fiil”lerde işte bir “isim” ve 
“yardımcı fiil”, “fiil” veya “yardımcı fiil” var. Bu “yardımcı fiil”lerin bir özel-
liği işte, “yardımcı fiil” olarak kullanıldığı zaman, kendi asıl anlamının dışında 
bir anlam, yani anlamsızlaşma ifade etmesi. Bir de bunların bir kısmında zaman 
ve ekleşme var. “Birleşik fiil”lerin özelliklerini sayarken ilk saydığımız şeyler-
den biri -Yapılan çalışmalara göre söylüyorum, efendim.- Türkçenin söz dizimi 
kuralına aykırı olarak önce asıl unsur gelir, sonra yardımcı unsur gelir. Böyle 
bakarsak, deyimleri “birleşik fiil”lere -ben naçizane- dâhil etmeme taraftarıyım. 
Çünkü “deyim”de yer alan bütün kelimelerin ortak kazandığı bir anlam var. Ho-
cam söyledi, hemen aklıma geliyor, “küplere binmek” deyiminde ne bir “küp” 
var ne “binmek” var. Deyim içerisinde yer alan bütün kelimeler, hep birlikte yeni 
bir anlam kazanıyor. Bunlar nasıl bir “kelime grubu” sayılabilir? Belki “kısalt-
ma grupları”na dâhil edilemez ama, “kalıplaşmış söz grupları”na dâhil edilebilir. 
Zaten “kısaltma grupları”nı da bütünüyle şekillendiremiyoruz. İşte bunların dı-
şında da farklı şekillerde “kısalma yolu”yla oluşmuş veya “kalıplaşma yolu”yla 
oluşmuş “kelime grupları” var, deniyor genellikle. Bazı çalışmalarda “karmaşık 
fiil”ler deniyor. İşte “saçıp savurmak” gibi. Bunlar “birleşik fiil” mi? Burada bir 
“yardımcı fiil” yok. 

İkincisi; her “zarf fiil” eki, “cümle bağlayıcısı” olarak da sondaki fiilin ta-
şıdığı eki karşılıyor. Bakın ben bunları bir “ikileme” olarak düşünüyorum. Bun-
ları “birleşik fiil”ler içerisinde saymayabiliriz. Eğer sayacak olursak “birleşik 
fiil”lerin tanımında bir değişiklik yapmak lazım. 

Bana göre bir diğer sorun, sabahki yaklaşımları dinledikten sonra, daha ön-
ceki okuduklarımızı da göz önüne alarak “olmak” ve “bulunmak”, bilhassa da 
işte bir “sıfat fiil”, bir “isim fiil” yapısında olan “gelecek olmak”, “gelmiş ol-
mak” gibi yapılarda olduğu gibi “olmak” ve “bulunmak” fiilleri ile oluşturulan 
yapılar da bence “birleşik fiil”. Bu tür yapılarda ben ekin yapısını “birleşik fiil”e 
daha uygun buluyorum. Bunların “birleşik çekim” olup olmadıkları da tartışıla-
bilir. Eğer bunlar “birleşik çekim” ise bunlar da “imek fiili”yle oluşturulan “bir-
leşik çekim”ler bir kayıt altına alınabilir mi? “İmek fiili”yle oluşturulan “birleşik 
çekimler”in birine “rivayet” diyoruz, “şart” diyoruz, “hikâye” diyoruz. Acaba 
“olmak” ve “bulunmak”la kurulan bu tür yapıları da zamanla “birleşik “çekim-
ler” içinde, böyle bir sınıflandırmaya tabi tutmak mümkün olur mu? Aslında şunu 
da belirteyim, dilin herhangi bir yapısını, bir ekini, böyle bütünüyle kayıt altına 
almak -İbrahim Bey’in konuşmaları da o yöndeydi- mümkün değil. Mesela her-
hangi bir hâl ekine “yaklaşma durumu” diyoruz. Bu ekle “yaklaşma”nın dışında 
görevler de yapıyoruz, eklendiği kelimeye ve cümleye bağlı olarak. Yani, “birle-
şik fiil”leri bütünüyle ele alacak bir şekilde, “Bunlar böyledir” demek, bu şekilde 
dili kayıt altına alarak “kurallandırmak” da mümkün değil. Bu yapılar arasındaki 
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farkı, keskin çizgilerle ortaya koymak da mümkün değil. Kullanıcının kendine 
göre mutlaka farklı tercihleri olacaktır. Dili kullanan kişi, kuralları öğrenip on ay 
sonra dili bu kurallara göre kullanmaz. Yani onun kendisine has farklı tercihleri 
vardır. “Birleşik fiil”lerle ilgili yapılmış çalışmalarda görülen farklı yaklaşımlarla 
ilgili olarak benim tespit ettiğim konular bunlar ve ben naçizane görüşlerimi de 
belirttim. Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Engin Bey, Buyurun.

Prof. Dr. Engin YILMAZ: Evet. Teşekkür ederim.

Son derece yararlı bir toplantı, onu da belirteyim. Ben de kısa kısa konuya 
değineyim. Yani çok değerli vakitlerinizi almayayım. 

Birinci olarak değerli dil bilimcilerden hocama da bahsettim. Bu konuda 
“corpus linguistics” çalışan uzmanlardan destek almak gerekiyor. Çünkü önce 
bir buradaki evreni görmemiz bir lazım. Daha sonra çeşitli, ölçütlere gidiliyor. 
Bu bize tasnif yaparken kolaylık sağlayabilir, diye düşünüyorum. Bir de bu son 
dönemlerde işte “multidisciplinary” dedikleri, transdisciplinary” dedikleri anlayış 
çerçevesinde belki biraz da “edim bilim”in birtakım ilkelerinden yararlanabiliriz. 
Bu tabi, daha çok işin analiz kısmı olacak. 

Sosyal bağlam çerçevesinde “teşekkür ederim.” demekle “sağ ol.” demek 
arasında ne gibi farklılıklar vardır? Belki “teşekkür etmek” biraz daha “gönderici 
odaklı”yken, “sağ ol” biraz daha “alıcı odaklı” bir kullanım olarak görülebilir. 

Ben şimdi notlara da baktım. Bu “birleşik fiil”le “karmaşık fiil” tanımında 
uzlaşmamız gerekiyor. Bilebildiğim kadarıyla “birleşik” diyebilmemiz için her-
hangi bir şeyin bu “fiil”le ilgili değil, türdeş kavramlar arasında bir “birleşiklik”ten 
söz etmemiz gerekir. “Karma” dediğimiz zaman ise farklı türdeki üyelerin bir ara-
ya getirilmesi söz konusudur. Dolayısıyla sanki tam tersi bir kullanım da var. Yani 
“karmaşık fiil”le bugünkü “birleşik fiil”i kast ediyoruz. Eğer olaya mantıksal açı-
dan, klasik mantık açısından yaklaşırsak yani “birleşik fiil” dediğimizde ise daha 
çok sanki “fiil+fiil”in birleşmelerini kast ediyoruz. Bu konuda -bir terim içeriği 
anlamında- dikkat etmemiz gerekiyor. 

Bir de şu konuya tam odaklanamadık. Diyelim bir temel fiilimiz var. Buna 
biz “asıl fiil” diyoruz. “Önem bakımı”ndan veya “söz dizimindeki rolü” bakı-
mından “yardımcı” fiil diyoruz. Bir de sanki bir “yarı yardımcı fiil” de var. Belki 
böyle bir terimi de dikkate alabiliriz. Yani çeşitli bağlamlarda kendisi “asıl fiil” 
gibi kullanılabilirken ama, birtakım birleşmelerde ise geçici olarak yani “yardım-
cı fiil”in işlevini de sanki üstleniyor. Böyle düşünebiliriz. 

Son olarak evrensel dil bilgisi açısından hedef kavramların diğer dillerde 
hangi yapılarla karşılandığına da sanki biraz dikkat etmeliyiz. Yani, karşılaştırma 
yapabilmemiz bakımından. Diyelim biz işte “ertelemek” diyoruz, ama İngilizcede 
“postpone” deniyor, yani “bir şeyi daha sonraya bırakmak”. Biz de en azından bu, 
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tek bir göstergeyle karşılanırken bunun İngilizcede birleşik bir yapıda karşılandı-
ğını da görüyoruz. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Nadir Bey, söz bekliyor her hâlde.

Doç. Dr. Nadir İLHAN: Teşekkür ediyorum, ben de. Nadir İlhan, Ahi Evran 
Üniversitesi. Dilin tabii değişen canlı bir varlık olması dolayısıyla biz öğrencilere 
dili anlatırken dille ilgili unsurları anlatırken “Canlı bir varlıktır, değişir.” diyoruz. 
Tabii, dildeki bir kısım yapılar değişiyor. Bu fiillerin yapısıyla ilgili konuya geç-
meden önce, tasnifle ilgili farklı görüşlerin olması dolayısıyla isimlendirmeyle 
ilgili sıkıntılarımızın olduğunu, yapılarla ilgili farklı görüşler ve farklı anlatım-
lar dolayısıyla sıkıntılarımızın olduğunu görüyoruz. Tabii bu yapıyla ilgili olarak 
“isim+fiil yapısı”, “fiil+fiil yapısı”, “deyimleşmiş birleşik fiil”ler gibi anlatımları 
var. Bu “sıfat fiil”leri özellikle “isim fiil”lerle kurulan yapıları ve “zarf fiil”lerle 
kurulan yapıları, “birleşik fiilleri” böyle adlandırmak gerekiyor mu? Bunların 
yapılarında bir “zarf-fiil” mesela, “tasvirî fiil”lerde “zarf-fiil” fonksiyonu var 
mı? Türk Dili dergisinde yazdığım bir yazım vardı. Onu da hatırlatarak bunun 
da tartışılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü “sıfat-fiil”le “isim-fiil” 
gibi kurulan yapılarda “birleşik fiil” yani “kelime grubu”nu işte sondaki “fiil”i 
“yardımcı fiil” olarak kabul ettiğimiz “fiil”i, “asıl fiil” gibi düşünürsek kendi bü-
tünlüğü içerisinde, yanında yer alan unsurlar bu asıl fiilin nesnesi ya da başka 
bir unsuru hâline gelebiliyor, ama “zarf fiil” dediğimiz yapılarla kurulan ya da 
kaynaklarda öyle anlatılan yapılarda, mesela; “bakakalmak”, “gidedurmak” gibi 
yapılarda, temel fiilimiz baştaki fiil. Burada “zarf-fiil” fonksiyonu yok. “Zarf-
fiil”in ne olduğunu, görevinin ne olduğunu herkes biliyor. Burada bir “zarf-fiil” 
fonksiyonu var mı ve buradaki “yardımcı fiil”e aynı şekilde soruyu sorduğumuz 
zaman bu “temel fiil”, “yardımcı fiil”in herhangi bir unsuru olabiliyor mu? Yani 
bunun da tartışılması gerekiyor bence. Çünkü burada böyle bir fonksiyon yok. 
Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Muna Hanım buyurun.

Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Teşekkürler. Hocam, başta belirledi-
ğimiz sekiz maddeye tekrar dönersek, ben o sekiz maddenin içerisinden bir tane-
sinin çıkarılabileceğini, düşünüyorum. Ben bu, “-a başlamak”lı yapıların ya da 
hocamızın eklediği “-a çalışmak” vs. türü yapıların “birleşik fiil” olmayacağını 
düşünüyorum. Hocamız “istem” ifadesini kullandı. Onun ben fiilin “istem”iyle 
ilgili bir şey olduğunu, fiilin ihtiyaç duyduğu tamlayıcıyla ilgili bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Aslında bütün fiillerin “istem”leri var. Bazı fiiller, bazı “istem”leri 
diğer “istem”lerinden daha fazla üzerlerine çekiyorlar. “Vermek” fiilinin “-i 
tamlayıcısı”nı üzerine çok çekmesi gibi. “Başlamak” fiili de muhakkak bir “-a 
tamlayıcısı”na ihtiyaç duyuyor. Bu o kadar sıklıkla kullanılıyor ki, bize “söz ka-
lıbı” gibi gelmeye başladı ya da bir “birleşik fiil” gibi gelmeye başladı. Eğer biz, 
“-a başlama”yı birlikte alırsak “-i verme”yi de birlikte almalıyız. Çünkü o da ona 
çok fazla ihtiyaç duyuyor. “Bir yerden bir yere gitmek için” “-a gitmek” kullanı-
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lır. Bu durumda “-a gitme”yi de birlikte almamız gerekecek. O zaman onları da 
“birleşik fiil” gibi düşünmemiz gerekecek. Ben bunların “birleşik fiil” olmadığını 
düşünüyorum. Buna benzer bir şekil olan “saçıp savurmak” örneğini hocamız az 
önce verdi. Orada da yine benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. “Savurmak” 
fiili bu sefer, eksiz tamlayıcıyı üzerine çekiyor, “-ıp savurmak”. Çünkü filler ba-
zen “durum ekli tamlayıcı”ları, bazen “durum eksiz tamlayıcı”ları yani “zarfları” 
alırlar üzerlerine. Bence bir fiilin bir zarfla çok sıkı ilişki içinde olması ya da 
onu mutlaka üzerine çekmesi orada bir “birleşik yapı” olduğu anlamına gelmez. 
Bence onların da bu listeden çıkarılması lazım. Yani “birleşik fiil” listesinden 
çıkarılması gerekir.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, hemen mikrofonu Paşa Bey’e verelim 
lütfen.

Doç. Dr. Paşa YAVUZASLAN: Şimdi sabah mı öğleden önce mi söylendi, 
şu anda hatırlamıyorum; ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Muna Hanım 
söyledi, her zaman “istemi” yükleyen “fiil”dir. “Fiil”, “istem” istemez. “Fiil”lerin 
zihnimizde belirli valensleri vardır. Kimisi üç değerlidir; “birisine bir şey ver-
mek”. Kimisi iki değerlidir, kimisi bir değerlidir. Önce bunu halletmemiz lazım. 
Yani “-a çalışmak”ta “çalışmak” eylemi “-a”yı yüklüyor ya da korumamakta. 
Ama, şu anlama gelmiyor. Yani istenilen fiili aldığı zaman burada bir “kalıplaş-
ma” ya da burada bir “mecazlaşma” ya da bir “dil bilgiselleşme olmaz” anla-
mına gelmiyor. O başka bir konu. Onun için mesela “sayıp dökmek” örneğinde 
“saymak”la “dökmek” zarf olmaz ki. Çünkü “dökme”nin biçimini söylemiyor, 
anlatmıyor bize. Yani “zarf” olabilmesi için kendisinden sonraki sözcüğün anla-
mını sınırlandırması lazım. Bunlar “kalıplaşmış ifade”ler. 

İkincisi, fiiller öbeklere…

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Yani “Saydı, saydı döktü.” gibi mi düşünü-
yorsunuz?

Doç. Dr. Paşa YAVUZASLAN: “Saydı döktü.”, yani art arda gelen eylemle-
rin özneleri aynıysa birisini “-ıp”la yapıyor. Diyelim ki Azeri Türkçesi’nde zaten 
“belirli geçmiş zaman” işaretlemesinin sebebi. Bu “zarf” olmaz. 

İkincisi de “birleşik eylem”lerde ben “öbek” kabul etmiyorum. Bunlar zaten 
sözlükçemizde var. Yani “hasta olmak” ifadesinde “olmak” “yardımcı unsur” ola-
rak alınamaz. Eğer “olmak” “yardımcı unsur” ise “hasta” ne? Burada Türkçede her 
zaman “temel unsur” sondadır. Yalnız Türkologlar şöyle bir yanlışa düşüyor; kimi 
yerde söz dizimine bakıyoruz, kimi yerde de leksikal yapıya bakıyoruz. “Hasta 
olmak”ta da yine “olmak” “temel unsur”dur. Eylemleştiren “olmak”tır; ama “an-
lam”, “hasta”nın üzerinde yoğunlaşıyor. Fakat “yüklemleştiren” “olmak”tır. Söz 
dizimsel olarak temel olanı orada “olmak”. Kendisinden sonra gelecek “öbekler”e 
“olmak” üzerinden bağlanır. 
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Bunlar birbirine karıştığı zaman çözümlemek de zorlaşıyor. Sabah da ben 
biraz onu söylemeye çalışmıştım, dilim döndüğünce.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Teşekkür ederim. 

İsmini bilmiyorum; ama arkadan bir hocam söz istiyor.

Doç. Dr. Adnan R. KARABEYOĞLU: Adnan Karabeyoğlu, Kocaeli Üni-
versitesi. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Buyurun.

Doç. Dr. Adnan R. KARABEYOĞLU: Çok kısaca, fazla uzatmadan bir iki 
söz söylemek istiyorum. 

Birincisi “isim+yardımcı fiil” yapısındaki “birleşik fiil”deki yardımcı fiilin 
görevi, önündeki adın bildirdiği kavramı “hareket” kavramı hâline getirmektir. 
“Birleşik fillerde yardımcı fiil” ifadesi normal geliyor değil mi? Benim kişisel ba-
kış açım budur. Adı “hareket” kavramı hâline getirirken ya daha önceden mevcut 
bir hareket kavramını yeni ve farklı bir tarz ve tavrın ifade edilmesine imkân tanır 
yahut da Türk dilinde, yani dilimizde mevcut olmayan yeni bir hareket kavramı-
nın tesisine imkân tanır. Örneğin “baba olmak” gibi. Biz bunu “babalanmak”la 
karşılayamıyoruz; ama “hastalanmak”, “hasta olmak”, “hasta düşmek”. “Hasta-
lanmak” ile “hasta olmak” arasında “kılınış” farklılığı vardır. “Hasta olmak” ile 
“hasta düşmek” arasında “tarz” farklılığı vardır. Bu yapılar içerisinde özellikle 
“hasta olmak”, “hasta düşmek”, “abes bulmak”, “abes görmek” gibi. Bu örnekler-
de “kılınış” ve “tarz” değişiklikleri kendi içerisinde çetrefilli bir konudur. Ayrıca 
incelenmesi gerekir tabi. Bu yapıları bir tarafa, bir koymak lazım. Bu yapıları biz 
“anlam açısı”ndan incelediğimizde “isim unsuru” “temel”, “fiil unsuru” “yardım-
cı” olup “yan” ve “mecaz” anlamla karşımıza çıkabiliyor. 

Bir de ben bunun dışında, isabetli bir örnek olduğu için tekrar etmek istiyo-
rum. “Küplere binmek” yapısını da bir “birleşik fiil” yapısı olarak kabul ediyoruz; 
ama bu yapıları “hasta düşmek”, “hasta olmak”, “kaygı duymak” gibi yapılarla eş 
tutmak, kıyaslamak biraz zorlama olacak, diye düşünüyorum. Bir de ikiden fazla 
unsurların birleşmesiyle oluşmuş “birleşik fiil” yapılarını ise farklı bir şekilde ele 
almak, analiz etmek, tahlil etmek gerektiğini düşünüyorum. 

Bunun dışında çok kısaca yine bir şey daha söylemek istiyorum. “Küplere 
binmek” bahsedildi yine, ne “küp” vardır ne “binmek” vardır. Buradaki “birleşik 
fiil” kavramı doğrudur, tek bir hareketi anlatır, ama burada gerçek dünyadaki bir 
hareketin, bir olayın, bir başka olayı anlatmak üzere kullanılması söz konusu-
dur. Yani burada “metaforik bir ifade” söz konusudur. Bir de “çekip çevirmek”, 
“saçıp savurmak” gibi yapıları -yanlış hatırlamıyorsam ben- Tahsin Banguoğlu 
Hoca “bağlam grupları” olarak adlandırır. Bunlardaki ikinci unsurlar, birinci un-
surlara “tarz” olarak “açıklama”, onları “renklendirme” niteliği taşır. Dolayısıyla 
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bu yapıların da kendi içerisinde nasıl tahlil edileceği tabii ki, ayrı bir problemdir. 
Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, teşekkürler. 

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU: Efendim, men de bir şeyler eklemek isti-
yorum. Şimdi tabi ki “isim+fiil” birleşimini biz “birleşik fiil” olarak adlandırabi-
liriz. Yalnız burada “isim+yardımcı fiil” var. “Etmek”, “eylemek”, olmak, eskiden 
“kılmak” ve bir de “yardımcı” değil “asli fiil” var. Literatürde onları “yardımcı 
fiil fonksiyonunda kullanılan fiil olarak” adlandırırlar. “Fiilimsi” yazıldı orada. 
Belli bir ölçüde kavramı karşılar. Ama “deyimler”, “deyimleşmiş birleşik fiiller” 
var. Bu şekilde düşünülürse “deyim”, bir başka kategoridir, “birleşik fiil” başka 
bir kategoridir. “Birleşik fiil”, “morfolojik” kategoridir. Belli bir ölçüde “leksi-
kolojik” kategoridir. Yani kelime kavramla ilişkilidir, takdir ederseniz. Ama “de-
yim” tasavvurla ilişkilidir. Yani “deyim” diğer dillerde, mesela bildiğim dillerde, 
Rus dilinde deyimler sözlüğü var. Deyimler sözlüğünde deyimlerin anlamları ve 
onların etimolojisi gösterilir. “Etimoloji” ne demektir? “Etimoloji”, değerli bir 
hadiseyle, bir oluşla, bir kılışla alakalıdır. Yani biz, filolojide bilişsel kategoriyle 
leksikolojik-morfolojik kategorileri karşılaştıramayız. Bu dil biliminin alfabesine 
aykırıdır. Bu nedenle tabii ki, isim+yardımcı fiil ve yardımcı fiil fonksiyonunda 
kullanılan birleşik fiiller vardır. Bunları “kelime öbeği” şeklinde adlandırarak di-
limizden çıkaramayız. 

İkincisi bir “zarf fiil” sonra “fiil”; “tasvirî fiil” yapısı. Bu “tasvirî fiil” bütün 
dil bilimi kitaplarında yani, gerek Batı’da gerek Rusya’da gerek diğer Türk Cum-
huriyetlerinde yazılmış. Onları da yabana atamayız. Kitaplarda “tasvirî fiil” zaten 
“birleşik fiil” olarak adlandırılmıyor. Yani “tasvirî fiil”, bir “fiil kategorisi”dir. 

Diğerlerine gelindiğinde, “sıfat fiil” ve “yardımcı fiil” veya “yardımcı fiil” 
fonksiyonunda kullanılan birleşmeler üzerinde duruldu. Bunlar da “analitik fiil” 
şekilleridir. Yani bunlara Türkiye Türkçesi’nde belki biz “birleşik fiil” şekilleri di-
yebiliriz. Bunlar “şekil”dir. Bunlar “leksikolojik kategori” değildir. Bunlar biçim-
lenme esasında oluşan “fiil şekilleri”dir. Yani bildiğimiz gibi “bildirme kipi”yle 
ilgili, “imek kipi”yle ilgili ve “tasarlama kipleri”yle ilgili olanlardır: O her zaman 
sigarayı çekerdi. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Teşekkür ederim.

Hemen arkanızda Funda Hanım var. Evet. Buyurun Funda Hanım. 

Prof. Dr. Funda TOPRAK: Açık mı mikrofon? Şimdi hocam; herkese, katı-
lan bütün hocalarıma, meslektaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. 

Benim de kendi çalışmalarımda takıldığım noktalar oluyordu, fiillerle ilgili. 
Bir haftadır da, yaklaşık bir haftadır da hocalarımın neler yaptığını gözden geçir-
me fırsatım oldu. Bazı noktaları dile getirmek istiyorum. Şimdi “isim+fiil” konu-
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sunda şunu söylemek istiyorum. Bu “fiil” ve bu “isim” kısmının altının doldurul-
ması, “fiil” kısmının da altının doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani “fiil” 
derken şimdi genellikle kaynaklarda “etmek, eylemek, olmak, kılmak fiilleri” ile 
ilgili “isim+yardımcı fiil” şeklinde tanımlamalar yapılmakta. Genel kaynaklarda 
bunların dışında kalan mesela, “edinmek” gibi diğer fiiller bu tasnif içerisinde yer 
almamakta. Dolayısıyla biz burada “isim+fiil” derken -birinci madde için konuşu-
yorum- “isim+fiil” derken fiilin hangi “fiil”ler olabileceğini yani; “etmek”, “eyle-
mek”, “olmak”, “kılmak” ve diğer fiilleri buraya alıp alamayacağımızı öncelikle 
tartışıp konuşmamız lazım. Mesela; “dost görünmek” ya da “tir tir titremek” gibi 
yapıları buraya alacak mıyız? 

Yani, hocam bitireyim müsaade ederseniz, bunu doldurmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Yani “isim” kısmının da mesela, “isim” derken biz “ikileme”yi mi 
kast ediyoruz, bir “ikilemeli isim” mi kast ediyoruz, tek başına bir “isim” mi kas-
tediyoruz, bir “tamlama” mı kast ediyoruz ki, bunların hepsi “isim kategorisi”nde. 
Dolayısıyla burada “isim+fiil” çok genel bir kavram oluyor. Birinci söyleyeceğim 
buydu. Çünkü “yardımcı fiil”lerin “yardımcı fiillik” özelliğini nasıl kazandığını 
da tartışmak lazım. Yani “yapı” mı, yoksa “anlam” mı bir fiile yardımcılık özelliği 
kazandırıyor? “Yardımcılık” dediğimiz şey “işleve” mi “anlama” mı dayalı bir 
yaklaşımdır? Ona bakmak lazım. 

Bir de “olmak” fiili üzerine durmak istiyorum. Burada “olmak” ve “imek” 
üzerine tartışmalar yapıldı. “Olmak” ve “imek” eğer biz burada bu tasnifi dikkate 
alacaksak mesela “durmak” ve “görünmek” ile “-mış görünmek”, “-ar olmak”, 
“-mış olmak”, “-acak olmak” gibi -hocalarımız burada almışlar ama- yapıları, 
“Sıfat-Fiillerle Kurulanlar” başlığı altında. O zaman “-mış görünmek” veya “-mış 
durmak” gibi yapılarında ya da mesela “anlamazlıktan gelmek” gibi ya da “-mış-
lığa vurmak” gibi yapıların da burada alınıp alınmayacağını tartışmak lazım. 

Bir de söylemek istediğim şey şu. Mehman Bey’e katılıyorum. Biz genellikle 
“anlamca kaynaşmış birleşik fiilleri” ayrı alıyoruz; ama onları da alırken yine 
bir gramer kategorisi içerisinde değerlendiriyoruz. Mesela “tek ögeli kalıplaşmış 
filler”, “iki ögeli kalıplaşmış filler”, “üç ögeli kalıplaşmış filler”. Bir de bunların 
içerisinde “özne”, “nesne” gibi gruplar yapıyoruz. “Özne”, “nesne”, “zarf tümle-
ci” gibi gruplar yapıyoruz, “yapı”ya giriyoruz. Yani “anlam”ı verirken “yapı”yı 
ayırt etmiyoruz. Sadece anlam açısından bakmıyoruz. O zaman da bu durum karı-
şıklığa yol açıyor. Özellikle okuduğum birkaç makalede sanırım Hülya Hocanın, 
Hülya Savran Hocanın makalelerinde vardı. Birkaç makalede cümle bilgisi öğ-
retiminde bu “deyimleşmiş”, “anlamca kaynaşmış” dediğimiz “birleşik fiil”lerin 
nereye oturtulacağı, “özne”li ve “nesne”li olup olmayacağı, yani “özne” alıp al-
mayacağı, “nesne” alıp almayacağı gibi tartışmalı konular var. Selma Gülsevin 
Hocanın makalelerinde var. Yani örnek vermek gerekirse mesela “Annesinin eli 
ayağı olmuştu.” Şimdi burada “eli ayağı olmak” birleşik fiilse eğer, öyle kabul 
edeceksek, “Annesinin eli ayağı olmuştu.” dediğimizde bu aynı zamanda bir “be-
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lirtili isim tamlaması”nın bir parçası gibi. Yani biz konuya ya “yapı”dan baka-
cağız ya “anlam”dan bakacağız. “Anlam”dan baktığımızda buna “deyimleşmiş 
birleşik fiil” diyoruz, ama “yapı”ya girdiğimizde: “Bunu nereden ayıracağız?” 
sorunu ortaya çıkıyor. Cümle bilgisi öğretiminde bunların hepsi karşımıza sorun 
olarak geliyor. Bunları tartışmamız gerekiyor. Ben bugün bu konunun zaten bite-
ceğini düşünmüyorum, bu gidişle de bitmeyecek. Ama “yapı” ve “anlam”ı bence 
baştan ayırmak gerekiyor. Tasniflerde ya “yapı”yı ya “anlamı” esas almalıyız. 
Eğer hocalarımızın söylediği gibi “kılınış” ve “görünüş”e gireceksek “anlam”a da 
girmek zorundayız. Yani, fiillerin “anlam”larına da girmek zorundayız. Teşekkür 
ederim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet, teşekkürler. Bu konunun cümle bilgi-
siyle çakışan yönünü gerçekten tartışılmaya değer buluyorum. Başka söz almak 
isteyen? Erdoğan Bey.

Prof. Dr. Erdoğan BOZ: Şimdi ben bir terim üzerinden konuşmak istiyo-
rum. “Ek fiil” terimi var, biraz evvel geçmişti. “Ek fiil”den ne anladığımız hepi-
miz tarafından malum: “İmek fiili”ni kast ediyoruz. Biçim açısından baktığımız 
zaman; “toplayıvermek”, “bakakalmak” yapılarına baktığımızda, buradaki “ver-
mek” ve “kalmak” fiillerinde bir biçimde ekleştiğini görmekteyiz. Yani kelimeyle 
bütünleşiyor. Dolayısıyla “ek fiil” terimi de bir problem hâline, problemli hâle 
gelmiş oluyor, bu bir. 

İkincisi, derslerde öğrencilere yapmış olduğumuz çözümlemelerde kar-
şılaştığımız sorunu dile getirmek istiyorum. Mustafa Hocamın anlattığıyla ben 
bir parça çözüm bulmuş gibiyim. Bunu söylemekte fayda var. Örneğin “geliyor 
idim” şeklinde bir fiil. Bunu çözümlüyoruz öğrenciye. İşte “geliyor”, “-i-”yi ayı-
rıyoruz, “-yor”u ayırıyoruz: “gel-i-yor”. İkisini de ayırıyoruz. “-i-”yi ayırabilir 
misiniz Hocam? Hocam bir de sondaki kişi ekini ayırsanız, daha iyi görürsünüz. 
Aslında konuştuklarım, bazı arkadaşlar için basit bir şey gibi gelebilir ama, açık-
lansın, diye söylüyorum. Elbette “zaman eki”nin, sondaki ek olduğunda tereddüt 
yok, Sondaki ek zaman göstergesi olacak. Şimdi bunun “yapı çözümlemesi”ni 
yaparken her “yapı”nın tek tek adlarını veriyoruz. İşte “gelmek” fiilinin kökü 
diyoruz. “-iyor” soru işareti yapayım, şimdilik kalsın. “İmek fiili için “ek fiil” 
diyoruz. İşte “görülen geçmiş zaman eki” diyoruz. Ben “şimdiki zaman hikâyesi” 
şeklinde bir şeyi kullanmıyorum. Kullanan da olabilir. Şimdi geriye dönüp bu 
sefer “-iyor”a ne diyeceğiz? Şimdi ben kendi mantığımla “-imek fiili”ni orada 
bir “yardımcı fiil” olarak düşündüğüm için öncesinin “isim” olması gerektiği ka-
naatine vararak “-iyor”u veya “-iyor” yerine “-acak” olabilir, tabi “-mış” olabilir 
veya “malı/-meli” de olabilir. Onları “partisip” olarak kabul ediyorum ve bir tür 
“geçici isim” yapmış oluyorum kendimce. Mantığım böyle işliyor ve “geliyor” 
biçimi veya “gelmeli” biçimi veya “gelecek” biçimi veya “gelmeli” biçimi sıfat-
fiil oluyor. Dolayısıyla “imek yardımcı fiili”yle bir tür “birleşik fiil” oluyor. Ama 
biraz evvel Engin Bey söyledi, bunun için “birleşik fiil terimi” çok uygun değil. 



97Türk Dil Bilgisi Toplantıları – I “Birleşik Fiil” Bildiriler ve Tartışmalar

Çünkü bileşenler; “fiil” değil, bir “isim” değil, “isim” veya “isimleşmiş” bir yapı. 
Bir “yardımcı fiil”le kurulmuş bir yapı. Dolayısıyla burada belki terim de sıkıntılı. 
Neyse, oraya girmek gerekmiyor. Böylece sondaki “-di”yi “zaman eki” olarak alı-
yorum ve çözümlemeyi böyle yapıyorum. Tabi bu başka bir arkadaş için çok garip 
geliyor olabilir. Çünkü alışılan bir şeyler var. İşte nedir, ne diyoruz? “Şimdiki za-
manın hikâyesi” diyoruz, “şimdiki zamanın rivayeti” diyoruz, “şimdiki zamanın 
şartı” diyoruz. Sanıyorum okullarda böyle durumlarla karşılaşılıyor. Ben derste 
böyle anlatıyorum, başka bir hoca da başka bir şekilde anlatıyor. Öğrenciler, ho-
calar arasında işte böyle gidip geliyorlar. Biraz da hafif bir limonilik oluyor. Bu 
sorun çözülebilir mi? Bilmiyorum… Biraz buna da bakmamız gerekiyor. Çünkü 
nihayetinde biz sınıfa ders anlatıyoruz. Her ne kadar burada akademik tartışma 
yapsak da sınıfa döndüğümüz an öğrencilerle baş başa kalıyoruz. Bu da önemli. 

Tekrar toparlayacak olursam “imek fiili” “ek fiil” dendiği zaman, “geri 
vermek”teki “vermek” fiili ne olacak? Bu da “ek fiil”dir. Kastedilenlerden ne 
denmek istendiğini anlıyorum, ama sonuç itibarıyla bu da ekleşmiş gibi gözü-
küyor. Bir de çözümlemeyi bu şekilde yapıyorum. “Ne diyorsunuz?” diye size 
soruyorum. Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, Hamza Hocam söz istedi. Hamza Ho-
camıza verelim.

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR: Efendim, bu birinci maddede kaldık zanne-
derim.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR: Gene oradan ben bir söz açmak istiyorum. 
“İsim+fiil”. Şimdi efendim Kutadgu Bilig’i falan incelediğimiz zaman görüyoruz 
ki, orada bu “yardımcı fiil”ler daha sık yeni yeni kullanılmaya başlıyor. Demek 
ki bize Arapçadan birtakım kelimeler gelmiş, onlarla karşılaşmışız. “İsim” gel-
mişse olduğu gibi almışız, “fiil”i de almışız, işte “sıfat”ı da almışız: “Kanun”, 
“kanuni”, “kanunen”. Üç şekilde, üçlü şekilde almışız. Ama Arapçanın fiilini ala-
mıyoruz. Alamayınca bu sefer bunu kullanabilmek için bir “yardımcı fiil”e ihti-
yacımız olmuş. “Etmek” var, işte “olmak” var veya Doğu Türkçesinde “bolmak” 
var. “Tesir” kelimesi Arapçadan geldiğinde, o zaten ettirgenlik kavramını taşıyor. 
O zorluyor, diyor ki: “Bana ‘etmek’ fiili uygundur.” Bu sefer “tesir etmek” veya 
“meşgul olmak”, o da o fiilin kendisinde, isimin kendisinde var o anlam, diyor ki, 
bana “etmek” lazım, bana da “olmak” lazım diye zorluyor. Şimdi böyle bir durum 
varken bu durumda “isim” mi etkili, “fiil” mi etkili diye baktığımızda Arapçadan 
aldıklarımızda görüyoruz ki, “fiil” seçiminde “isim” etkili oluyor. Öte yandan gü-
nümüz halk ağzına bakalım, yazı diline bakalım. Fiillerin kimi, “-e” istiyor, kimi 
“-a” istiyor, “bir şeyi okumak” “-i” istiyor. “Oturmak”, “evde oturmak” “-de” 
istiyor. Demek ki burada “fiil”lerin seçimi “isim”lerle bağlantılı ama, gene bu 
sefer “fiil” etkili oluyor. 
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Bir gün bir yaşlı kadını trene bindirmişler. Kadın İzmir’den, Menemen’e gi-
diyor. Yolda, yaşlı kadın kondüktöre diyor ki, Menemen’e yakın diyor, bana ha-
ber verin diyor, o manada; ama kullandığı laf şu: “Beni bildir.” Görevliye diyor: 
“Beni bildir”. Menemen’e geliyorlar, kadına: “Hadi in.” diyorlar. “Niye ineceğim 
diyor?” “E sen demedin mi, beni indir?” “Hayır, öyle demedim. Onu bana bildir 
dedim.” Yani “-a/-e”nin seçimi demek ki halk ağzına göre de değişiyor. Peki, 
burada “fiil” mi bunu istiyor, “isim” mi bunu istiyor? Demek ki karışık bir du-
rum var. Kiminde “isim” etkili oluyor, kiminde “fiil” etkili oluyor. Bunu özellikle 
belirteyim. Demek ki çok yönlü bir özelliği var. Bugün anlattıklarımız demek ki, 
sadece birinci maddeyle ilgiliydi. Teşekkür ederim, başınızı ağrıttım.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Teşekkür ederim, bir kişiye daha söz ve-
relim. Ancak bu konu oldukça uzayacak. Dışarıdan gelen hocalarımız her hâlde 
dönecekler. Yol göründü, saat geldi. Biz hâlen birinci maddedeyiz. Fevzi Bey. 

Yrd. Doç. Dr. Fevzi KARADEMİR: Hocam, teşekkür ederim.

Hocam ben buraya gelmeden önce “birleşik fiili” nasıl öğretiyorlar, diye öğ-
retmenlerle biraz konuştum. Hocam, onlar, Türkçe derslerinde bu konuyu şöyle 
anlatıyorlar: 

Birincisi, “kurallı birleşik fiiller”. Bununla “tasvir fiil”leri dediğimiz fiilleri 
kastediyorlar. Bu “terim” hakikaten problem. Çünkü karşıtını çağrıştırıyor. Acaba 
diğerleri kuralsız mı? Burada da bir şey söylemek istiyorum Hocam. Biz “tasvirî 
fiiller” diyoruz, aslında “tasvirî fiil”ler yok, “tasvirî yardımcı filleri var. Zaten 
bütün “fiiller” bir hareketi, bütün bir şekilde tasvir ediyor. 

İkincisi, “yardımcı eylemle kurulanlar”. Bunları: “-i vermek”, “-e kalmak”, 
“-e bakmak  şeklinde öğrettiklerini söylediler. Yani -“yardımcı fiil”i bazı kaynak-
larda da gördüm- burada “gitmek+zarf-fiil eki+bilmek” şeklinde mi düşüneceğiz, 
yoksa gerçekten o “zarf-fiil eki” dediğimiz şey “yardımcı fiil”i asıl o yardımcılı-
ğının oradaki anlamını sağlayan ve onunla pekişen bir öge olarak mı düşünece-
ğiz? Bu benim açımdan önemli aydınlanırsa sevinirim. 

Üçüncü olarak da “anlamca kaynaşmış birleşik fiil”ler. Benim burada merak 
ettiğim bu “yardımcı fiil”leri gerçekten “-i vermek” şeklinde mi alacağız yoksa 
ayıracak mıyız? Özellikle “-e bilmek fiili”nin olumsuzunu nasıl anlatacağız? Yani 
ilköğretimde “umma”yı, “ummak” fiilini ortaya çıkarıp, art zamanlı bir anlatım 
mı olacak yoksa “-ememek” diye bir “yardımcı fiil” şeklinde mi anlatacağız. Yani 
burada bence eğitim ve öğretim gözardı edilmemeli. Çünkü sonuçta burada anla-
tılanlar bir şekilde millî eğitime yansıyor, teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, son olarak Muna Hanım’a ve Paşa 
Bey’e söz verelim. Ama çok kısa olsun lütfen.

Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Tamam, çok kısa Hocam.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Evet.
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Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN: Fevzi Bey’in söylediğine katılıyo-
rum. Biz burada Türkoloji alanında birçok şeyi düşünüp, konuşup tartışıyoruz 
kendi içimizde; ama bu tartışmalarımız Türkçe öğretimine çok yansımayabiliyor. 

Bir öğrenci de bana şöyle bir soru getirdi. Ben çok şaşırdım, hatta kızdım. 
Ama sonra, açıkçası düşünülmesi gerekiyor, diye karar verdim. “Hocam” dedi. 
“Şunlardan hangisi anlatım bozukluğu? “Nedir?” dedim. “Hastalanmak” mı, 
“hasta olmak” mı? “Bana göre hiçbiri anlatım bozukluğu değil.” dedim. “Hayır, 
hocam.” dedi. “Dershanelerde bunlardan bir tanesini anlatım bozukluğu olarak 
öğretiyorlar.” “Hangisini?” dedim. “Hasta olmayı.” dedi. “Neden?” “Çünkü ‘has-
talanmak’ varken, sadece bir ekle ifade olanağı varken ‘yardımcı fiil’ kullanımı 
anlatım bozukluğu olur.” dedi. Böyle bir durum var. Az önce hocamız bize, “hasta 
olma”nın ve “hastalanma”nın birbirinden farklı anlam değerleri olduğunu söy-
ledi. Bize göre kesinlikle her ikisi de üretilmiştir. Her birinin değeri ayrıdır, ama 
Türkçe öğretiminde çok daha farklı yaklaşımlar olduğunu bilmemiz gerekiyor.

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Teşekkürler. Paşa Bey, buyurun.

Doç. Dr. Paşa YAVUZASLAN: Tabii eğitimde yapılmış olan yanlışlar bizi 
çok fazla da ilgilendirmemeli. Dil bilgisi kitaplarına baktığımızda da bayağı yan-
lış var. 

Az önce Erdoğan Hocamızın söylediği gibi “Geliyor idim.”, işte “-imek fi-
ili”, “-iyor” ne olacak? Şemsettin Sami, kendi zamanında buna “hâlin hikâyesi” 
demiş. “Hikâye” ve “rivayet” sanırım Şemsettin Sami’den. O Nev-Usul Sarf-ı 
Türki adlı gramerinde ve Kamus-ı Türkî adlı kendi sözlüğünde Kamus-u Türkî’de 
belirtiyor. Ama orada bir mantık var. “Hikâye” demesinin sebebi, referans nok-
tasının konuşma anı olmaması, olaya geçmişten bir bakışın söz konusu olması. 
Onun da kendi içerisinde bir mantığı var. O sıradan bir dilci değil, çok iyi bir 
dilci. Bence “-yordu” gibi yapılar, tek tek çözümlenmemeli. Bu tür yapılarda, 
İngilizcede olduğu gibi hem “görünüş”ü hem “kip”i gösteren birimleri ayrı ayrı 
almak lazım. İngilizcede bunlar bir “yapı olarak değerlendiriliyor ve “past con-
tinious”, “present perfect continuous” şeklinde adlandırılıyor. Bizim de “ek”lere 
ad verirken ekin “işlev”ini ya da birlikte oluşturmuş olduğu “yapı”nın işlevini 
söylememiz lazım. 

Bizde genellikle çözümleme şu olmuş: “Eklerin adlarını söyleyin, geçin.” 
“Ben şimdi geldim.” dediğimde işte “-dim” orada “geçmiş zaman” mı değil mi? 
O ayrı bir konu. Bunun “birleşik fiil”le de fazla ilgisini kurmamalıyız. “Birleşik 
fiil”ler Uğurlu Hocamın dediği gibi yani, önce “yapısal” sonra “biçimsel açı”dan 
ilkokulda da, ortaokulda da var: ‘Basit’, ‘türemiş’ ve ‘birleşik’. “Birleşik” olan-
ları hangi biçimde tasnif edebiliriz? Hangi durumlarda bunlar “birleşik fiil”dir, 
hangi durumlarda değildir? Onun dışında, hem “kip”i buraya karıştırırsan, sabah 
da dediğim gibi hem “görüş”ü hem “tasvirî fiil”leri... Mehman Hocam “analitik 
fiil”ler dedi işte, “analitik yapı”lar Yutaşev’in eseri. Onlar yine farklı “dil bilgisel 
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kategori”lerini karşılamak için… Morfemden daha büyük birimler, bunlar “leksik 
biçim” ya da “söz dizimsel biçim”ler olabiliyor. Bunları birbirine karıştırdığımız-
da sanırım işin içinden çıkılmamış olacak. Yani biçimce bakmamız, en azından 
şimdilik, hocamızın dediği gibi daha doğru. 

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki, çok teşekkürler. Bu tartışmanın sonu 
yok, her hâlde. Ben kapanış için Gürer Bey’e söz hakkı veriyorum. Buyurun Gü-
rer Bey.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN: Bu konu tartışılsın ve ortaya çıkan fikirler ki-
tap hâline gelsin, istifadeye sunulsun diye bu toplantı düzenlenmiştir. Aslında bu 
bir bakıma gerçekleşti. Hepimiz tarafından, bir plan dahilinde konu sıkıştırılmaya 
çalışılsa da bu gerçekleştirilemedi. Çünkü konu genişti. “Birleşik fiil”ler yerine, 
belki sadece “tasvirî fiil”ler denilseydi belki bir sonuca varılabilirdi. “Deyimleş-
miş birleşik fiil”ler gibi tek bir konu tartışılsaydı daha net şeylere ulaşılabilirdi; 
ama ben bu hâliyle de, en azından söylenenler bir araya geldiği zaman, bu konuda 
bundan sonra çalışacaklar için bunlar bir hareket noktası olabilir. Bu konuda bir 
ışık yakılmış oldu diye düşünüyorum. Delice Hocamızın sadece “yabancı isim”ler 
ve “yardımcı fiil”le sınırlamasını, bazı şeylerden hareketle böyle kabul ettiğini 
anlıyoruz. Böyle midir, değil midir? Bu belki düşünülebilir. “Deyimleşmiş bir-
leşik fiil”ler konusu, “birleşik fiil”ler içerisinde düşünülmemeli denmedi de as-
lında. Bunların kategorisi aslında ayrı dendi. Birisi “morfolojik”. Bunların hepsi 
doğru; ama sonuçta “oturmak” da bir fiil, “hasta olmak” da bir fiil, “etekleri zil 
çalmak” da bir fiil. Yani bunların hepsinin “semantik”te de “sözlük”te de bir yeri 
var; ama “yapı”ları farklı. Yani bunların bir yönden “morfoloji”yi, bir yönden 
“sentaks”ı ilgilendiren yönleri olacak. Ama bütün mesele şu: Biz “birleşik fiil”i, 
ister “sentaks” içinde ister “morfoloji” içinde ele alalım, “birleşik fiil”i önce tarif 
edeceğiz ve “Birleşik fiil’ler nerelerde kullanılıyor?” sorusunu soracağız. Yani 
“semantik”, “sentaks” konunun bütün boyutlarına girilecek. Bunlara pek karar 
veremedik. Belki bundan sonra, bu konuda çalışacak olanlar daha teknik bir şey-
ler söyleyebilirler. Ben bu toplantıdan her yönüyle istifade ettiğimi veya istifade 
edildiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim başkanım.

Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN: Son bir şey söyleyebilir miyim?

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Buyurun.

Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN: Bundan sonra buna benzer toplantılar yapı-
lacaksa tartışma için veya bildiri sunmak üzere gelecek arkadaşları, konuyla ilgili 
çalışması olan arkadaşları, en az altı ay önceden davet edelim. Gene bugün olduğu 
gibi onlar sunumlarını yapsınlar ve tartışacak olan arkadaşlar da hazırlıklı gelsin-
ler. Bakın, bugün herhangi bir noktaya varamayışımızın en büyük sebeplerinden 
bir tanesi, toplantıya hazırlıksız gelmemiz. Bunu kabul etmemiz lazım. Onun için 
bundan sonraki toplantılara daha hazırlıklı gelelim.
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Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK: Peki. Münir Bey’e teşekkür ediyoruz. He-
pinize katılımınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ 
olun, var olun.
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