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ÖNSÖZ
Dil, insanların günlük hayatta, birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları bir araç
olmasının yanında duygularını, düşüncelerini, üzüntülerini, sevinçlerini, yaşadıklarını
çevresindekilere aktarma, onlarla paylaşma, aynı zamanda kendini ifade etme yoludur.
Dil, bir milletin kültürünün, geçmişte yaşadıklarının, gelenek ve göreneklerinin,
nesilden nesile aktarılmasını, o milletin yaşamasını sağlar.
Türkçe, uzun yıllardan günümüze kadar değişik coğrafyalarda varlığını
sürdürmüş, birçok özelliği bünyesinde barındırmış olan bir dildir. Türkiye Türkçesinin
yazı dilindeki kullanımında farklılıklar olmasa da konuşma dilinde bölgeler arasında
farklılıklar görülmektedir.
Bir yazı dilinin kullanıldığı saha içinde yer alan bütün ağızlar, o yazı dilinin
zenginlik kaynaklarıdır. Bir yörenin ağzı esas alınarak ortaya konan yazı dili diğer
ağızlardan da çeşitli şekiller ve kelimeler alarak gelişir ve zenginleşir. Ağızlar bir dilin
bozulmuş şekilleri değil, konuşma dilinin bölgeler arasında ses ve şekil yönünden küçük
farklılıklar göstermesi ile ortaya çıkan ve tarihi yazı dilleri ile çağdaş lehçelerden bazı
izler taşıyan kollarıdır.
Milletimizin ender yetiştirdiği şahsiyetlerden olan büyük dil bilgini Şemsettin
Sami, “Lisan ve Edebiyatımız” adlı makalesinde:
“…Türkler esasen cesur ve cengaver bir kavim olup eskiden
bu sıfatla şöhret bulmuş oldukları gibi, lisanları dahi ahlak ve
tabiatlarına muvafık olarak, hal-i iptidaîsinde huşunetten pek de arî
değildi. …Devlet-i Osmaniye’nin evail-i teessüsünde yazılan eş’ar
ve hele nesirleri oldukça sade, lakin oldukça da kabadır.
…Rumeline geçildikten ve ale’l-husus İstanbul’a girildikten sonra,
lisan tedricen incelip fevkalade bir nezaket ve letafet peyda etti.
…Giderek Türkçemiz, eski huşunetinden asla eser kalmayacak
derecede latif ve şirin bir lisan oldu. Cengaver ve haşin bir aşiret
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lisanı halinden çıkıp, en nazik ve en güzel peri-peyker ve meleksima bir kızın ağzının letafetini artıracak bir halavet peyda
etti…”der.
Dilimizdeki bu sertliğin henüz ortadan kalkmadığı bir ilimizde, İstanbul ağzıyla
konuşan bir kişi dükkana giriyor ve:
-Raftaki şu malı verebilir misin? diyor.
Dükkan sahibi de:
-Neye yalvarisan gardaş; iste de verah!... diye, onun bu yumuşak ifadesini
yalvarmak olarak algıladığını yansıtıyor.
Fıkra haline gelmiş bu olaydan da anlayabileceğimiz gibi, dilimizde sertlikten
uzaklaşma işine “Tasvirî Fiiller” dediğimiz fiillerin de katkısı olmuştur. Zamanla
dilimizde bu fiillerin kullanım alanı genişlemiştir.
Bir yazı dilinin eksiksiz ve tam bir gramerinin yazılması, o yazı diline kaynaklık
eden ağızların da incelenmesi ile mümkündür. Bugüne kadar, ağız malzemelerinin
derlenmesinde önemli bir yol alınmasına rağmen, Türk dilinin mukayeseli gramerinin ve
etimolojik sözlüğünün yazılması henüz gerçekleşmemiştir.
Birçok ağız kitabı ve derleme sözlüğünden tarama yaparak hazırladığımız bu
çalışmamızın, Anadolu ve Rumeli’deki bölgeler arasındaki farklılıkları ortaya koyacağı
gibi ağız araştırmalarında çok fazla yer verilmeyen tasvirî fiiller konusunda, Türk dili
araştırmalarında var olan bir eksikliği kapatacağını düşünüyoruz.
Dilimizin problemleri arasında yer alan böyle bir konuyu ele alıp çalışmamı
tavsiye eden ve tezimin her aşamasında bana yardımcı olup beni cesaretlendiren hocam
Yrd. Doç. Dr. Fatma Sibel BAYRAKTAR’a, beni her zaman destekleyen, yanımda
olarak çalışmamda maddi ve manevi emeği geçen eşim Murat ÇİLOĞLU’na teşekkür
ederim.
Meral ÇİLOĞLU
2008
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Tezin Adı: Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Tasvirî Fiiller

ÖZET
Türkçe, uzun yıllardan günümüze kadar değişik coğrafyalarda varlığını
sürdürmüş, birçok özelliği bünyesinde barındırmış olan bir dildir. Türkiye Türkçesinin
yazı dilindeki kullanımında farklılıklar olmasa da konuşma dilinde bölgeler arasında
farklılıklar görülmektedir.
Yapısında dilin birçok arkaik özellik ve unsurunu taşıyan ağızlar, yazı dili ile
ilgili olarak ortaya çıkan birçok meselede başvurabileceğimiz önemli bir kaynak
durumundadır.
Bu çalışmamızda, Türkiye Türkçesi yazı dilinde her geçen gün kullanım
sıklığının düştüğüne tanık olduğumuz tasvir fiilleri konusunun, Türkiye Türkçesi
ağızlarındaki durumunu ortaya koymaya çalıştık.
Çalışmamız sırasında, bazı tasvir fiillerinin ağızlarda çok fazla kullanılmadığını,
bazılarının ise fazla kullanıldığını gördük. Bazı tasvir fiillerinin ise sadece belli illerin
ağızlarında yaşadığını öğrendik.
Anahtar Kelimeler: Tasvirî Fiil, ağız
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Preparet by: Meral ÇİLOĞLU
Name of thesis: Descriptive Verbs in Anatolian and Rumeli Dialects

ABSTRACT
Turkish has existed in various parts of the vorld for long years and it is a
language which holds many features within itself. There are no differences in literary
language of Turkish in Turkey but the spoken Turkish language varies according to the
regions.
The dialects which have lots of archaic features and elements in them are an
important source where you can refer to regarding various problems which arise relating
to literary language.
In this study we have tried to display the current situation of the descriptive
verbs-of which the use in the literary language of Turkish in Turkey has considerably
been less in time-as far as the Turkish dialects in Turkey are concerned.
We have observed during our study that some descriptive verbs are not
frequently used in dialects whereas some others are used pretty much.We have also
found that some descriptive verbs exist only in the dialects of some specific towns.
Key Words: Descriptive, dialect
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GİRİŞ

Bir yazı dilinin kullanıldığı saha içinde yer alan bütün ağızlar, o yazı dilinin
zenginlik kaynaklarıdır. Ağızlar bir dilin bozulmuş şekilleri değil, konuşma dilinin
bölgeler arasında ses ve şekil yönünden küçük farklılıklar göstermesi ile ortaya çıkan ve
tarihi yazı dilleri ile çağdaş lehçelerden bazı izler taşıyan kollarıdır. Dolayısıyla bir yazı
dilinin eksiksiz ve tam bir gramerinin yazılması, o yazı diline kaynaklık eden ağızların
da incelenmesi ile mümkündür.
Tasvirî fiil; fiil+zarf fiil eki+yardımcı fiil(bil-,ver-,gel-,gör-,dur-,kal-,yaz-,koy-)
kuruluşundadır. Anlamca birbirine sıkı sıkıya bağlı bulunan ve tek bir oluş ve kılışı
gösteren bu birleşiklerde, yardımcı fiilin görevi, esas fiildeki oluş ve kılışın biçimini,
tarzını tasvir etmektir. Bu tür birleşiklere tasvirî fiil denmesinin sebebi de budur.
Dilbilimcilerimiz arasında tasvirî fiillerinin isimlendirilmesinde farklı terimler
söz konusudur. Çalışmamızda, bu farklı isimlendirmeleri, ilgili bölümlerde ele almayı
doğru bulduk.
Tezin hazırlanmasında üç safha vardır. Bunlar her ne kadar ayrı görünseler de iç
içe hazırlanmayı gerektiren safhalardır.
Birinci safhada; daha önce basılmış ağız kitapları tespit edilmiş ve bu eserlerde
metinler taranmış, derleme sözlüğünden faydalanılmıştır.
İkinci safhada; taranan metinlerden toplanan malzeme tasnif edilmiştir. Tasnif,
öncelikle “tasvirî fiiller” arasında yapılmıştır. Tasvirî Fiiller; Yeterlik, Süreklilik, Tezlik
ve Yaklaşma Fiilleri olarak, önceden beri kullanılan isimleri esas alınarak
sınıflandırılmıştır.
Üçüncü safhada ise toplanan ve tasnif edilen malzeme incelenmiş, her bölümün
sonunda, o bölümle ilgili sonuçlara yer verilmiştir. Çalışmamızın en sonunda, tasvirî
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fiillerin bölüm sonuçlarını toplayarak ortak bir sonuç çıkarılmış ve değerlendirme
yapılmıştır.
Çalışmamız sırasında, incelediğimiz bazı ağız kitaplarında metin ve satır
numaraları

verilmediğini

gördük.

Bu

metinleri,

kendimiz

numaralandırdık.

Çalışmamızda, önce metnin numarası daha sonra ilgili kısmın satır numarası
verilecektir. Örnek: (33/7)gibi.

Ağız kitaplarında farklı çeviri yazı işaretleri kullanılmaktadır.Yaptığımız
çalışmada, çeviri yazı işaretleri konusunda, tarama yaptığımız kaynaklara bağlı kalarak,
ağız çalışmalarını yapan araştırmacılarımızın kullanmış olduğu çeviri yazı işaretlerini
kullandık.
Bu çalışmayla dilimizin zenginliğinin ve Anadolu ve Rumeli ağızlarında tasvirî
fiillerin durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Bundan sonra bu konuda yapılacak
çalışmalara bir nebze de olsa fayda sağlayabilirsek tezimiz amacına ulaşmış olacaktır.
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BÖLÜM 1
a) PROBLEM
“Bir yazı dilinin kullanıldığı saha içinde yer alan bütün ağızlar, o yazı dilinin
zenginlik kaynaklarıdır. Ağızlar bir dilin bozulmuş şekilleri değil, konuşma dilinin
bölgeler arasında ses ve şekil yönünden küçük farklılıklar göstermesi ile ortaya çıkan ve
tarihi yazı dilleri ile çağdaş lehçelerden bazı izler taşıyan kollarıdır. Dolayısıyla bir yazı
dilinin eksiksiz ve tam bir gramerinin yazılması , o yazı diline kaynaklık eden ağızların
da incelenmesi ile mümkündür.”1
Ahmet Caferoğlu’nun 1957 yılında; “Bugünkü medeni milletler, kendi şive ve
ağızlarının derleme ve toplanmasına geniş yer ayırarak coğrafi dil haritalarını da vücuda
getirmekle kültür davalarından birini kökünden hallettikleri halde, bizde maalesef bu
saha geride kalmak durumunu ısrarla muhafaza etmektedir. Hâlbuki mukayeseli Türk
grameri ile iştikaklı sözlüğümüzün yapısında Anadolu ağızları malzemesinin kaçınılmaz
önemli bir durumu vardır.”sözleriyle dile getirdiği görüşlerinden bugüne kadar, ağız
malzemelerinin derlenmesinde öne

ı
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e) SINIRLILIKLAR
Bu araştırmamızı Anadolu ve Rumeli ağızları olarak sınırlandırıyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti sınırlarında, bu alanda daha önce yapılmış olan ağız çalışmalarından ve
incelemelerden faydalanılacaktır.Yayımlanmış akademik eserler tercih edilecek,
yayımlanmamış doktora ve yüksek lisans tezlerinden faydalanılacaktır.
f) TANIM
Tasvir fiili; fiil+zarf fiil eki+yardımcı fiil(bil-,ver-, gel-, gör-, dur-, kal-, yaz-,
koy-) kuruluşundadır.
Anlamca birbirine sıkı sıkıya bağlı bulunan ve tek bir oluş ve kılışı gösteren bu
birleşiklerde, yardımcı fiilin görevi, esas fiildeki oluş ve kılışın biçimini, tarzını tasvir
etmektir. Bu tür birleşiklere tasvir fiilleri denmesinin sebebi de budur.2

2

Zeynep Korkmaz (2003): Türkiye Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara: s. 811
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BÖLÜM 2
YÖNTEM
a) ARAŞTIRMA MODELİ
Araştırmamız tarama modelinde yapılacaktır. Araştırma için , daha önce basılmış
ağız kitapları tespit edilecek ve bu eserlerde metinler taranacak, derleme sözlüğünden
faydalanılacaktır.
b) EVREN VE ÖRNEKLEM
Çalışmamızda bir çalışma evreni bulunmaktadır. Çalışma evreni olarak, Anadolu
ve Rumeli ağızlarını kabul etmekteyiz. Örneklemimiz ise Anadolu ve Rumeli ağızlarında
bulunan tasvir fiilleridir.
c) VERİLERİN TOPLANMASI
İncelemeye esas aldığımız metinler çalışmanın temel verileridir. Ayrıca konuyla
ilgili teorik kitaplar ve süreli yayınlara da başvurulacaktır.
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KISALTMALAR

Af.: Afyon

Kc.: Kocaeli

Ank: Ankara

Kn.: Konya

Ant.: Antalya

Kr.: Kars

Ama.: Amasya

Krk.: Kırklareli

Ar.: Artvin

Krş.: Kırşehir

Ay.: Aydın

Ks.: Kastamonu

Ba.: Balıkesir

Kü.: Kütahya

Bil.: Bilecik

Ky.: Kayseri

BM: Bugaristan Muhacirleri

Mğ.: Muğla

Bo.: Bolu

Ml.: Malatya

Brd.: Burdur

Mn.: Manisa

Brs.: Bursa

Mr.: Maraş

Çkl.: Çanakkale

Nğ.: Niğde

Çkr.: Çankırı

Nş.: Nevşehir

Çr.: Çorum

Or.: Ordu

Dz.: Denizli

Rz.: Rize

Ed.: Edirne

Sm.: Samsun

Es.: Eskişehir

Sn.: Sinop

GA: Gacal Ağzı

Sv.: Sivas

Gaz.: Gaziantep

Tk.: Tekirdağ

Gm.: Gümüşhane

To.: Tokat

Gr.: Giresun

Tr.: Trabzon

Hat.: Hatay

Vn.: Van

Isp.: Isparta

Yz.: Yozgat

Ist.: İstanbul

Zn.: Zonguldak

İç.: İçel
İz.: İzmir
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ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ
Yaptığımız çalışmada, çeviri yazı işaretleri konusunda tarama yaptığımız
kaynaklara bağlı kalarak, ağız çalışmalarını yapan araştırmacılarımızın kullanmış olduğu
çeviri yazı işaretlerini kullandık.
TANIMI
"Birleşik fiil" kavram ve terimi üzerinde bir birliğin olduğunu söylemek mümkün
değildir. Türk dili üzerinde çalışan gramercilerin bu konuda birbirinden az çok
farklılaşan görüş ve sınıflandırmaları söz konusudur. Bunların belli başlılarını şöyle
özetleyebiliriz:
M. Ergin, "bir yardımcı fiille bir ismin veya bir fiil şeklinin meydana getirdiği
kelime grubu"3olarak tanımladığı birleşik fiilleri, yardımcı fiilin başına getirilen unsurun
isim veya fiil olmasına göre ikiye ayırır. Bunlardan, et-, ol-, eyle-, bulun-, yap- yardımcı
fiillerinin isim ve sıfat-fıillerle meydan gelenlerini birinci gruba; bil-, ver-, gel- gör-, dur,
kal-, yaz-, koy-/ko- yardımcı fiillerinin sonuna ünlü zarf-fiil ekleri veya nadiren -Ip,-Up
zarf-fiil eklerini alan fiillerle birleşmesi sonucu meydana gelenlerini de ikinci gruba dahil
eder.4
Ergin, konumuz olan ikinci grup birleşik fiiller için şaşmaz ölçüyü zarf-fiil ekinin
arkasından gelen fiilin anlamında arar. Buna göre, eğer bu/ikinci fiil kendi anlamı ile
kullanılmışsa zarf almış bağımsız bir fiildir; yok eğer bu fiil anlamı ile değil de çekim
unsuru olarak görev almışsa yardımcı fiildir ve ortada bir birleşik fiil var demektir.5
J. Deny, birleşik fiilleri "karmaşık veya yerindelik fiiller" ve "mürekkep fiiller"
olmak üzere iki alt gruba ayırır. Bunlardan et-, eyle-, kıl-, buyur-, ol-, olun- yardımcı
fiillerinin kendilerinden önce gelen öz Türkçe ve yabancı isimlerle oluşturdukları fiilleri
"mürekkep fıiller"e;6 bir sıfat-fiil ve zarf-fiil şekline ol- yardımcı fiilinin getirilmesiyle
3

Muharrem Ergin, (1980): Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yay., İstanbul: s.386
Ergin, 1985: 386-387
5
Ergin, 1985: 388
6
J.Deny, (1941): Türk Dili Grameri, Terc.: Ali Ulvi Elöve, Maarif Vekâleti Yay., İstanbul: s.476-479
4
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oluşan yazar ol-, yazmış ol-, yazacak ol-, ağlamalı ol- birleşikleri ile bir fiili -(y)e'li veya
-(y)i'li bir ulak hâline koyup ardına bil-, ver-, yaz-, dur-, kal-, gel- fiillerinden birini
alarak oluşturulan sevebil-, yazı ver- düşe yaz- görüp dur- baka kal- gibi fiilleri
"karmaşık fiiller" veya "yerindelik fıiller"e7 örnek gösterir.
T. Banguoğlu, söz dizimindeki belirtme öbeklerinden geldiğini belirttiği "birleşik
fiil tabanlan"nı kendi içinde "zarf öbeği" ( ileri sürmek, ileri gelmek, geri kalmak ...),
"çekim öbeği" (kar yağmak, baş kaldırmak, yakayı kurtarmak...) ve "bağlam öbeği"
(sayıp dökmek, yeyip içmek, batıp çıkmak...) olmak üzere üç alt başlık altında işler.8
Ancak, Banguoğlu'nun bu tasnifinde tasvir fiillerini bulamayız. Zira O, tasvir
fiillerini kitabının ikinci kısmını oluşturan "kelime çekimi" bahsinde ele alır.
Banguoğlu'na göre, -e ve -i zarf-fillerine belli yarı yardımcı fiiller getirilerek yapılan,
ikinci fiilin de zarf-fıil hâlindeki fiilin anlattığı oluş ve kılışı tasvir ettiği bu birleşik
fiiller, kendi içinde "yeterlik fiilleri", "ivedilik fiilleri", "sürek fiilleri" ve "yaklaşık
fiiller" olmak üzere dört çeşittir.9
Banguoğlu, Türk dilinde eskiden beri kullanılan çıkagelmek, alakoymak gibi
fiiller ile nispeten yeni kullanımlar olan yapıp durmak, sürüp gitmek, apışıp kalmak gibi
birleşik fiilleri de "yarı tasvir fiilleri" başlığı altında toplar.10
N. Hacıeminoğlu, fiil konusunu başlı başına ele alıp işlediği "Türk Dilinde Yapı
Bakımından Fiiller" adlı çalışmasında, "birden fazla kelimenin birleşmesiyle meydana
gelen, yeni bir mefhum ifade eden ve tek bir kelimeymiş gibi muamele gören söz" olarak
tanımladığı "birleşik söz"ü kendi içinde "birleşik isim" ve "birleşik fiil" olarak ikiye
ayırdıktan sonra, birleşik fiilleri de birleşiği meydana getiren unsurların çeşidine göre
"iki fiilden teşekkül edenler" ve "bir isimle bir fiilden teşekkül edenler" olmak üzere iki
kısma ayırır.11

7

Deny, 1941: 465-475
Tahsin Banguoğlu, (1986): Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara: s. 310-318
9
Banguoğlu, 1986: 488-492
10
Banguoğlu, 1986: 493-494
11
Necmettin Hacıeminoğlu, (1991): Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Kültür Bakanlığı Yay.,
Ankara: s. 260
8
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Hacıeminoğlu, iki fiilden oluşan birleşik fiilleri, iki ayrı fiilin zarf-fıil eki
vasıtasıyla birleşerek yeni bir mefhum ifade eden şekli olarak görür ve bunları kendi
içinde "iktidarı fiil", "çabukluk, kolaylık, anilik ifade edenler", "süreklilik ifade edenler"
ve "yaklaşma ifade edenler" olmak üzere dört alt başlık altında inceler.12
Kutadgu Bilig'i fiiller açısından ayrıntılı bir incelemeye tâbi tutan Ahmet B.
Ercilasun, Türk dili üzerinde çalışan gramercilerin birleşik fiil kavramına dair birbirinden
farklı görüşlerine değindikten sonra, kendi görüşlerini ortaya koymuştur.13
Ercilasun'a göre, birleşik fiil bir kelime grubudur ve kelime gruplarında da
manaca bir bütünlük teşkil etmek ve cümle içinde tek kelime muamelesi görmek esastır.
Kelime gruplarına iştirak eden unsurlar, asıl manalarından az veya çok farklı, yeni ve tek
bir mana ifade etmek üzere bir araya gelirler. Bu, birleşik fiilde de böyledir. İster iki
tarafı da fiil olsun, ister bir tarafı isim bir tarafı fiil olsun, her birleşik fiil, bir tek kavramı
karşılar. Yani bir kavramı anlatma ve fonksiyon bakımından basit ve türemiş fiillerle
birleşik fiiller arasında hiçbir fark yoktur. Bu üç türlü fiil arasındaki fark, sadece teşkil
edilişleri bakımındandır.14
Bu bilgilerden Ercilasun'un, birleşik fiilleri bir tarafı isim bir tarafı fiil olan ve iki
tarafı fiil olan birleşik fiiller olmak üzere ikiye ayırdığı anlaşılmaktadır. Ercilasun'a göre,
birinci tip birleşik fiiller Kutadgu Bilig'te çok çeşitli ve zengin kullanılışa sahipken, iki
tarafı fiil olan birleşik fiiller ise sıklık ve çeşit bakımından zayıftır. Bunun sebebi de,
ünlü zarf-fıil eklerini almış fiillerle yardımcı fiillerin müstakil hüviyetlerini henüz
muhafaza etmeleridir.15
Ercilasun, konumuz olan tasvir fiili çeşidi olarak da, bil- ve u- fiilleri ile yapılan
"yeterlik", bir- fiiliyle yapılan "tezlik", tur-, bar- ve kel-fiilleriyle yapılan "süreklilik"
fiillerine ait örnekler verirken, "yaklaşma" bildiren birleşik fiilinden söz etmemiştir.16

12

Hacıeminoğlu, 1991: 260-262
Ahmet B. Ercilasun, (1983): Kutadgu Bilig Grameri-Fiil-, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara: s.45-48
14
Ercilasun, 1983: 48
13
15
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Türkiye Türkçesi grameri üzerinde en yeni ve en kapsamlı çalışmalardan birini
yapan Zeynep Korkmaz, fiilleri yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik olmak üzere
üç gruba ayırdıktan sonra,17 üçüncü grubu teşkil eden birleşik fiilleri de, "esas anlamını
korumuş veya esas anlamını korumakla birlikte birtakım işlev incelikleri kazanmış olan
birleşik fiiller" ve "esas anlamını kaybederek deyimleşmiş olan birleşik fiiller" olmak
üzere iki ana gruba ayırır. Birinci grubu da, "bir yanı ad bir yanı yardımcı fiil olan
birleşik fiiller", "bir yanı sıfat-fiil bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller" ve "bir yanı
zarf-fiil bir yanı fiil olan birleşik fiiller" olmak üzere üç alt başlık altında, ama bunların
da her birini yine alt başlıklara ayırarak ayrıntılı bir şekilde inceler.18
Gramerlerimiz ne kadar farklı biçimde ele alıp işleseler de, Türk dilinin önemli
bir kavram ve anlatım zenginliğini ifade eden tasvir fiillerinin varlığını, Türkçenin ilk
yazılı belgelerine kadar götürebiliyoruz. Orhun ve Uygur Türkçelerinde kuralları da
oluşmuş durumda olan tasvir fiilleri ile ilgili olarak A. Gabain, şu bilgi ve örnekleri
vermektedir:
"Fiiller, “u”, yahut “p” almış mantıkî esas fiilden sonra kullanılırlarsa, kendi
manalarını kaybedebilir ve manaları tasvir edilir. Böyle fiil birleşikleri yüklem olarak iş
gördükleri gibi, vasıfiık vs. olarak da iş görebilirler. Birinci durumda tasvirî fiil çekimli
şekilde olur.
alta-yu tur- "aldatıp durmak, aldatmayı âdet hâline getirmek";
úud-u tart- "yavaş yavaş mahvolmak";
küy-ü tut- "devamlı korumak ... "19
Biri asıl, diğeri yardımcı fiil olmak üzere iki fiilin bir zarf-fiil ekiyle
birleşmesinden oluşan tasvir fiillerinin Türk dilinin tarihî gelişim süreci içerisinde
kullanım sıklığı gittikçe artmış, hatta Eski Türkiye Türkçesi /Eski Anadolu Türkçesi
döneminde zirveye çıkmıştır. Ancak söz konusu birleşik fiillerin Osmanlı Türkçesi

17

Korkmaz, 2003: 28-530
Korkmaz, 2000: 791-861
19
A. Gabain, (1988): Eski Türkçenin Grameri, Çev.: Mehmet Akalı
18
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dönemi ile bir duraklamaya girdiği ve gitgide kullanım sıklığında ve çeşitliliğinde
azalma yaşadığı gözlenmektedir.20
Tasvir fiilleri, iki ayrı fiilin kaynaşmasından oluşmuş birleşiklerdir. Bu birleşikler
içindeki birinci fiil, bir -A, -I, -U veya -(y)Ip, -(y)Up zarf-fıil yapısındadır ve asıl anlam
bu fiildedir. İkinci fiil ise, aslında bir esas fiil olduğu hâlde, anlam kayması yoluyla,
yavaş yavaş hem sözlük anlamından farklı yeni bir anlam kazanmış hem de esas fiil
olmaktan çıkıp, esas fiile bazı anlam incelikleri katan bir yardımcı fiil durumuna
gelmiştir.
Anlamca birbirine sıkı sıkıya bağlı bulunan ve tek bir oluş ve kılışı gösteren bu
birleşiklerde, yardımcı fiilin görevi, esas fiildeki oluş ve kılışın biçimini, tarzını tasvir
etmektir. Bu tür birleşiklere tasvir fiilleri denmesinin sebebi de budur."21
Çekimli fiil olarak kullanılma yanında, isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fıil yapısına
girerek isim, sıfat ve zarf olarak da kullanılabilen tasvir fiilleri, gramerlerimizde genel
olarak dört alt başlık hâlinde incelenmektedir:
Yeterlik fiilleri,
Tezlik fiilleri,
Süreklilik fiilleri,
Yaklaşma fiilleri22

20

Necati Demir, (2004): Eski Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiilleri, Zeynep Korkmaz Armağanı, TDK
Yay., Ankara: s. 103
21
Korkmaz, 2003: 811
22
Korkmaz, kaynaklarda genel olarak dört çeşit olarak verilen bu birleşik fiillere git- fiiline dayalı olarak
bir de uzaklaşma fiilini eklemiştir. Korkmaz, 2003: 811-812
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ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARINDA
YETERLİK FİİLLERİ
Yeterlik Fiilinin İsimlendirilmesi ve Fonksiyonları:
-(y)A zarf-fiil eki almış bir fiil kök veya gövdesinin üzerine yardımcı fiil
görevinde kullanılan ve asıl fiilin anlamını “gücü yetmek, muktedir olmak”, “imkân” ve
“ihtimal” anlamlarıyla tasvir “bil-” fiiliyle kurulan birleşik fiildir.
Yeterlik bildiren bil- fiilinin isimlendirilmesi ve fonksiyonları için aşağıdaki gibi
bir tablo ortaya çıkmaktadır:

Tahsin Banguoğlu
M. Kaya Bilgegil

“Yeterlik Fiilleri;
-öznenin yeterliliği, fiilin oluş ve kılışının mümkün ve
muhtemel olması”23
“Yeterlik Fiili (
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Yeterlik Fiilinde Olumlu Durum:
Edirne İli Ağızları
Edirne ili ağızlarında; …+-A+bil- yeterlik fiilinin, olumlu biçiminin kullanımı
seyrektir.

du baoalım deye yapabilecek mi bunnarı? (19/10)
yedi sene stna ben bulabilirsen ne olayım dye oarı. (19/12)
u ata pinebilir misin? (25/356)
ben iş yapabilirmmm ba çöc{m? (27/89)
birÑay iada durubilirsem durum. (27/124)
çıoarabilirsiniz btrdan dedi. (28/4)
annayabildin mi?(33/15)
dedim burdan bu oadan geldik, gidik bi dolaşabilir miyim astayı? (33/361)

Erzincan Yöresi ve Ağızları
Erzincan yöresi ve ağızlarında; yeterlik fiili, genellikle, …+-A+bül- şeklinde
kullanılmaktadır. Yeterlik fiilinin olumlu biçiminin kullanımı seyrektir.
işde burda geliyim, bir iki tene bulabilirsek, alşama iader otırıyul. (1-3/4)
Ben onarı iandırabilim, tevt bunnarı iandırabilim mi? (1-3/19)
künyemi sayabülirim. (1-14/13)
“Iadir Ağa oni çilarabilsez” dedi. (1-20/15)
Her gelen turis orgya gelebülür. (1-24/2)
Köti şgler hgş yoldır da dgyebglirim. (1-26/27/8)
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Gidersin gidersin ne dalini bulabilirsin ne budağini.(1-29/43)
Ben bu sapı çılardabülür miyim? (2-1/4)
Amma muazzam yapamamışduğ köwliyük, ne iuvvetimiz var, üş yere beton yapabülek.
(2-3/37-38)
Ben Haleb’e ggdiyim belki bu larcadığın parayı alabilirim. (2-14/44)
Hgş kimsenin güci ygtip de beş lira verip bi elma alabülür mi? (2-14/181)
İki gldiyar gişi, onnar ne yapabülür. (3-36/23)
gelebiliyrim mi? yoluşu çılabiliyrim mi? (4-5/1)
işler gyi emma çalışabülürsen gyi. (4-10/2)
bize yaylgden eomeo getürebülün mi? (4-12/7)
sizi bulabiliy miyem ben? (5-22/23)
ancal çolul çocüğunan gidebildik. (6-3/4)
evdeki fırınımızı yapdursaydı, evde daha rahat daha normal bişürebülürdük. (7-1/52)
Erzurum Ağzı
Erzurum ağzında; yeterlik fiili, …+-A+bül- şeklinde kullanılmaktadır. Yeterlik
fiilinin olumlu biçiminin kullanımı seyrektir.
ele ialabülür mi ? (2/81)
otun havasıynan bu tarlayi sürebül}rler. (4/28)
babasının adami ondan üş gün sora gelebül}r. (4/113)

Güney-Batı Anadolu Ağızları
Güney-Batı Anadolu ağızlarında, yeterlik fiilinin olumlu biçiminin kullanımı
seyrektir.
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sorra kö}lülä dä ayıra-bili. (Mn.3/3)
şindÑäfändim aşb inän inäbildi. (Mn.5/14)
bälä yazmanan örganäbilir-misirizÑacaba. (İz.20/24)
bzddnen arpa oţa-bildi. (Kü.23/4)
saçırı älinä doţlayiP yaticäK iurtara-bildmri iurtar. (Af.28/53)
siz oţmasar biz burada uzana çäkänä yata-bilirmik? (Af.35/13)

Kars İli Ağızları
Kars ili ağızlarında, yeterlik fiilinin olumlu biçiminin kullanımı seyrektir.
Sizile müşerref olabilirim.(1/89)
Bir hasdane nasıl olabilir ki. (3/45)
Iaş yaşında olabilirsin? (22/5)
Acaba ben neriye gitsem de ialabilirim? (45/7)
Deyir ki “oğlum, sen şindi vezirin yüzüne söyliyebilir misin bu ifadeyi?” (46/97)
Allah yazmışsa, ben Allah’ı yazdığına ne deyebilirim? (48/20)
Onnàrı men hardan annadabilerem. (62/1)
Kayseri Merkez Ağzı
Kayseri ağzında, yeterlik fiilinin olumlu biçiminin kullanımı seyrektir.
bu …úrek bu omuz bu ērice bu ġuşġómü bu sırт dėyebilirim.(11/39)
semiz hayvanı aldıññıydı bu sīrı keseñ, ondan sōna usda ġasaρlar, yitişmiş ġasaρlar
gidiρ de çarşıda bir ġasaρ tü…ánından ġasaρ getirseñ onu ne kesebilir, ne de o
basdırmanıñ śó…úmünü ve etiniñ parçası yapabilir.(11/86-87)
etin yā oranını vėrebiliñ etiñ gendi aslında yüzde onaltı onyidi civārında yā var (11/155)
acaba iyi yapabilir miyim, yapama mıyım …ótü olursa ńốrücēk? (11/178)
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darçın aтsan alabiliññi? (11/219)
adamıñ bi

ť

ấ

18

Kütahya ve Yöresi Ağızları

Kütahya ve yöresi ağızlarında, yeterlik fiilinin olumlu biçiminin kullanımı
seyrektir.
ordan stna , onna şe}Ñetdikten sona aroasından eyd yetişebilirse pegÑadetdir, vurduoları
anda ciyerldni azını düşürcek yaparla güveye.(1/165)
vurŭbilirse vurur, vurŭmassa içeri laniırtdai gird (1/166)
oÑda baoırcayı şu}le alıyor, ona geydirebilirken suyu o adamır üserine döküyor. (2/70)
türkçeyi eyi ionuşebilecek kimldr varÑĭsa bunnar sordurmuşla isdambolda… (5/10)
adam bazı zamanları kendine lakim olamayo, iaşmış arnayabildir mi? (14/13)
ne dutabilsir, ne öldürebilsir. (23/56)
atabildir iada silah cepane benden dedi. (23/61)
onnarÑtmasa , bu memnioadı ne çıoarabilcediK, ne alabilcediK. (23/63)
esi yoğÑuoun bilebilirmiyin . (23/154)
geceleri çıkabilirmiş. (27/27)
bi sehet iada felan devam edebiliriz yăni (40/3)

Malatya İli Ağızları

Malatya ili ağızlarında, yeterlik fiilinin olumlu biçiminin kullanımı seyrektir.

artıl bu gafla camiyá giderlerdi tabi namaza anlatabiliyim mi? (81/8)
bi sarma sardı yarım sahat dolandılar ne yılayabiliyü o da ne dayımın sarmasını
söktürebiliyü. (33/28-29)
hele dur derdimi âradabilirsem. (101/51)
anam dedi ki; “oğlum beni dinlerser sen bize bir inek uydurabilür müsün? (1/3)

19

Nevşehir ve Yöresi Ağızları
Nevşehir ve yöresi ağızlarında, yeterlik fiilinin olumlu biçiminin kullanımı
seyrektir.
Nemşdrirki gibi şahsırÑayat çişme ala-bilir ni eve? (8/32)
“Ben on yaşındayın, on bgş yaşındayın, evlenmek çağındayın, reyim elimdedir,evlenebilirim” didi.(28/5)
Ömrürüz çoğ Ñossun bu ğaddan anada-bildim.(43/25)

Ordu İli Ve Yöresi Ağızları
Yeterlik fiili, genellikle; “…+-A+bül-” biçimindedir. Yeterlik fiilinin olumlu
şeklinin kullanımı seyrektir.

yani bu sulemekle ne annadabiliriz. (28/10)
tamam isdersek gider baoabilürüz yani. (39/1)
gider baoabülüsüz. (39/12)
dutdzn zaman kızır odlznu bulabülüsün.(42/20)
deziada cızabülüsün.(19/8)
sen tanıyabülüsen ule tanmcdn işde.(42/22)
Üşde ikisinin birisi ialabülür yani. (60/7)

Osmaniye Tatar Ağzı
Osmaniye Tatar ağzında, yeterlik fiilinin olumlu şeklinin kullanımı seyrektir.

Köçlerinir kübi sebebi zaten belalarnı ooıtmak için lise tahsili, üniverste
tahsili,ooıyabilseler tabi. (1/143)
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Ooıyabilğhn yerlerne kadar şeyteler, ooıtalar. (1/144)
Asıl bolğan şey, Our’en ooıybilmek. (7/9)

Tekirdağ İli Ağızları
Tekirdağ ili ağızlarında, yeterlik fiilinin olumlu şeklinin kullanımı seyrektir.
baş…a ne_deyim, vardır ama şu_anda gelmeyebilir. (BM 1/163)
onlar da biraz dā, edepsiz …onuşabilirler, küfürlü …onuşabilirler.( BM 4/289)
bu …adā meşe olmuş, insan iki kişi …uca…layamas. düşünebilirsen dünyānın alini düşün,
buraları işte.( BM 5/216)
ē, sen avrupa birlì’nin yüzde …ır… dört yaptığı teşvikle senin yüzde sekizin arasında, sen
nasıl re…ābet edebileceksin ki yāni?(GA 1/257)
bunlar ne babalarına faydalı olabiliyo, ne kendilerine.(GA 1/299)
bizim de çifçimiz gözünne görse, gidip yerinde bāzı şeyleri görse, yenilikleri,
yeniliklere ço… çabu… adapte olabiliyü.(GA 1/420)
çünkü biz burdan on yedi ar"adaş gittik, üç ar…adaş ordan anca… mezun olabildik.(GA
1/500)
belki babamlar bilebilir, yeddi āne oldūnu söylüyler ama ço" evel.(GA 2/20)
mazot desen bügün...acep bu mazotu …oyabilcen mi?(GA 2/41)
unlar da bi şey bilebiliyi mi bizim gibi yo"sam saçma sapan mı …onuşuylar onla da
bizim gibi?(GA 3/6)
anatabildim mi?(GA 3/9)
…ızı …urtarabilirsen …açarsın. (GA 6/62)
Urfa Merkez Ağzı
Urfa merkez ağzında, yeterlik fiilinin olumlu şeklinin kullanımı seyrektir.
g hgç o put bunı yapab¨l¨r m¨? (3/69)
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ben¨ ourban gdeb¨l¨rsen. (3/212)
yüzde ell¨s¨nden sailamını sen siye sgçeb¨l¨rsey oh! (13/12)
belk aya‹ta durab¨l¨rsen (13/13)
bi para ya“nı ha.neyi gösterm b¨li m¨sen? (14/3)
“acaba bu kük¨mdarlıiı ne oeder devam gdeb¨l¨r? (15/15)
eger “aorıbasa oralı‹ta bulınab¨l¨r. (21/84)
et¨ istersen makinede de çekeb¨l¨rsen (23/43)
mesele suyla salçada oatab¨l¨rsen. (23/70)

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları
Zonguldak-Bartın-Karabük illeri ağızlarında, yeterlik fiilinin olumlu şeklinin
kullanımı seyrektir. “…+-A+bül-” şeklinde kullanımı da vardır.

benim salımda yapdırabülüsen yapdırısın. (1/347)
Ėee… biz o tallayı bilebülümüyüz? (5/144)
ne ekmek yapabildúk, ne çorba yapabildúk. (12/2-3)
orda annşiyosuy uydurabilåse, uyduramasa dönüb gelåyosuy. (13/39)
şakalaşmaoÑorda alabilü.(14/34)
zevk sefa her şgy olabilü¸.(14/49)
“Dün aşam hiç öyçmüze hiç bi şey iomadı” diyebilülle. (14/53)
sorra anaşabilçldse iızın babasiynan aşağı yooarı iırıliya. (26/31)

iórebilåsem atarım. (27/44)
bu iada yapabilåyoz işdg. (28/26)
ancao kóyde boğazır doyurabilåsen. (28/33)
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Yeterlik Fiilinde Olumsuz Durum:
Edirne İli Ağızları
Edirne ili ağızlarında yeterlik fiilinin olumsuz şekli işlektir. Olumsuzluk eki
ünlüsünün bazı örneklerde uzadığı görülmektedir.
bulamamış adamcık. (2/19)
ben bu oızlárdan ourtaramadım. (3/3)
misàfir oalaba olunca oada oarı d{ne çıoamamış. (4/23)
msannar alamadılar diyerekten u msannan tarafı büle genşler, tabi unnan tarafının
çocznun da taafları…… (4/43)
a ülese şindi yapamaycam ta. (4/71)
anam bazlamaladan büle ooparıp ta oızanın eline verememiş. (4/158)
javurlar ekmiş misirleri, gelemeyler oırma. (6/3)
bi tánesi iç hurulmadan oaçıy. aroaya şeydmler büle viraca gidiy, tutturamaylar. (7/34)
kimse bilememiş. (10/52)
gelmiş oız orayı, çoca bilemedik demiş. (10/52)
kimse bilemedi bunu demiş. (10/61)
kimsecik bilememiş atları da. (10/70)
götür{ sulama bi baosın oıs oareşi undan stra baomış ama tanıyamamış. (11/48)
oızanım ddyi veremem ddyi. (11/63)
üzerimize sivil elbiseli bu bizim ş{bemiz gmdiremedi bizi (12/10)
bobası savaşmış osman bey savaşmış trda om beş sene, bi türlü giremdyi izniye. (12/50)
ahÑtlum diyi omÑbeş senedir bunnan peşindeyim, bi türlü bunnan bi oulbunu, bi ousurunu
bulamayım girmd diyi. (12/57)
sen tamil edemezsin orayı. (12/66)
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sal bunu sal biz kendi hayvanımızı baoamayvoruz, salmış, saldı o. (13/116)
yalnız güdemem, başladım ayvannarı gütmd. (13/119)
ben süremeyem ama, b{kler yni. (13/133)
un {demiyaz. oaçamao yapamıyaz. (15/18)
öbürü de kibirine yedirip makinayı alamayrı trdan. (19/67)
kimse bulamızmış. (20/2)
hele sizin tarlayı tanıyamassın, dedim. (21/22)
stra amedÑaiacık sürgeleyemedi onu.(21/46)
millet başladı fazla iariaraya, sürgüleyemedi32, olmaz dedi.bu yalanı oapadamam.
(21/47)
o gece o amedÑaia, ben bunnarın yalanını niye oapadamadım? (21/48)
kim bilemese birer sandıo yağut birer sandıo elma yaÑut portaoal alıyalar oasaylan.
(21/55)
onu manalayamadılar. manasını çıoaramadılar. (21/59)
onu da bilememişler. (21/63)
işte bunnara aldıramuylar. (21/65)
yanındaki Oorucu şeriv dayı, ferat dedi, vuramadın. nası vuramadım? (21/73)
yapamadım o siqala avcılıo. (21/91)
demekki dayanamadan yhrden kalkabilir misin diye sormuş. (24/112)
paşaportu alamadım.(24/135)
stra dedi ki bana gövenemesseniz dedi paraları dedi bu çocuolara dedi…..(24/145)
aç oarnna hurlasa mneyi, ekmek yiyemurüm. (25/52)
en geri evlenince geçinemedik aiamna. (25/57)
karla geçinemedi ayrıldıo. (25/57)

32

sürgüle-: Devam ettirmek, olumlu sonuca varmak. Emin Kalay, (1998): Edirne İli Ağızları,
TDK Yay., Ankara
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nabayım ben yapamam ki, iş yapamam. (25/85)
evi büle yoolayalao bulamaz oldum. (25/94)
iocasınnan geçinemedild. (25/105)
başında sinekldn iolayını bulamtrsun, dhri. (25/326)
bunna gittild ben gidemedim çöc{m, u paralan gidilurü dm mi? (27/25)
ırattan dönemeyirsin de duramayvarsın. (27/93)
bıradıo oapısını alamadıla oarlan elinden. (28/30)
mztarı, şeyi mdmedÑali’yi çıoaramamışlare.ç3 02a0
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Erzincan Yöresi ve Ağızları
Erzincan yöresi ve ağızlarında yeterlik fiilinin olumsuz şekli işlektir. Bazı
örneklerde olumsuzluk eki ünlüsünün daraldığı görülmektedir.
çalışamıyim ki. (1-3/5)
binde bir gelmyim, şimdi gelemmyim. (1-4/12)
o geyigñavlarına herñadam gidemez. (1-5/7)
düvardan aşşaği bile düşememişdi ėlece düvara düşmişdi. (1-14/13)
göremik iarannıl yapiy. (1-23/2)
yapamam ki örnek vgrem. (2-1/2)
onunñüçün davar salliyemiyörüz.(2-5/5)
onnar getiremezler evde yollar. (2-5/45)
onnardan tek gişi göremedük (2-7/10)
ggtmiş yüze bilmemiş haman almış, ggtmiş su. (2-8/2)
herkes çocuğñarayı bulamay…(2-8/26)
havasını alamayım zahar, lasda lasda. (2-9/6)
uy ben onu diyemem. (2-9/16)
fennmyi biz yapamazıl iardaş. (2-11/15)
bilemiyörüs ki, tanıyamiyörüz ki, ana arıyı, evet oğulu götürmeñiçün. (2-11/19)
kendilerini geçindiremiyler. (2-12/1)
geçene deh bi tarafa gidamedük. (2-13/72)
nghayet muradıma da eremedim. (2-14/41)
yüregi dayanamayı dgyi ki (2-14/112)
tebdil-i iıyafet yapmış iız tanıyamıym. (2-14/182)
bir ildiyar vezir varmiş toplantiya gelememiş. (2-14/195)
iki üş gündür herifler iş yapamiylar. (3-1/2)
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yite yite dedim beni çilardamašsız. (3-3/68)
ben de uyiyamıyim. (3-3/90)
heş balamıyul, yalan sölemiyim. (3-8/10)
ben gidemem doriusu. (3-11/50)
yollıyamadul daha. (3-16/7)
Ian da veremezim canda veremezim. (3-17/4)
satma¢sa altından çilamaz ki. (3-21/7)
hecaxlarımı alamadılar ama çol zopa yedim. (3-23/4)
delüyhden çilaramadul. (3-23/14)
içindeki şeyi bağliyamadul. (3-24/2)

Iawüşemadılar. (3-25/38)
valla bilmgyim, ionuşur ionuşamaz. (3-36/3)
Iışın da bürdakiler çilmadılar, gelemedim. (3-38/3)
çünküm düşünüygrim daşiniygrim alşem bu merdüvanını başında bünnan ayallarimdan
yeriyemgygrim. (3-38/10)
sical yalınayal yere basamassın. (3-38/26)
orde insan düşmiydi yere dahe ialamaz. (3-38/32)
soyla oysa tepeÑvurıygrmiş, axdım vuramadım. (3-38/60)
lekin o iadir çalişdim üş sene herkeş pare aldı, benÑalamadım. (3-38/94)
iayet de bulamadul şübada defderleri yalmiş bi yarbay. (3-38/95)
igyit bulamaduğumuz gibi bi yerden bişey alamadul. (3-38/97)

ialamiygrem. (3-38/102)
ben emeliyet olamam, iallamam. (4-2/31)

27

biz yasliyul dgyi, kederliyuo dgyin yalın alrebayi taalluiat bunnar yemeo büşüremedi
deyin getürüller. (4-3/51)
bizler iocaiarıyul daha Ėsdanbol’a ggdemao, bi yere de ggdemao. (4-4/25)
ben onu bülemem. (4-4/30)
ben onı yalan söyliyemem. (4-4/30)
ben onnarı bülemem çoğÑgyle. (4-4/31)
benÑonı beceremem, söyliyemem. (4-4/34)
nd maşallak, gendimi gezdüremiyrim, zornan gniy çılıyrim. (4-5/2)
sir salladım bey babasına diyemedim. (4-5/32)
ben neye yapsam yapamiyrim. (4-6/20)
onu iazenmaya çaluşur, iazenamaz. (4-6/49)
şuriye alşem geliy sebal iediy bi şey ionişamirul, açamirul. (4-6/71)
sınadım bi iaş kere, iallamadım yerimden. (4-7/30)
duyamadul yawu. (4-10/1)
arabasını iurtaramıy. (4-11/46)
yol işlerine ggdemediler. (4-13/26)
fağet areyemadım haoiımı. (4-13/50)
söyledigi sözü de diyemiyim. (4-14/8)
bir metura bişey alsan on niradan aşşağı alamirsan. (5-10/17)

iurtaramadul, yıldi. (5-14/2)
hgş de bi iş göremirim. (5-14/17)
bilsem de söliyemem. (5-20/7)
dutamazıl. (5-21/24)
annadamaz zanngdirem. (5-23/2)
hele dahan bulamirlar. (5-24/69)
moderin gürbe alup sepmedükleyin çilardamazıl. (6-1/23)
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ödiyemezik parasini. (6-1/23)
ema babenin yaninda yiyemezdıl.(6-2/59)
çarşiye gidemir, gelemir, evin isdiiaiını alamir. (6-3/31)
iaydi bulmadan dolduramazı‹ Ayşe nene. (6-5/36)
anşa neng iaydın olmadan veremezıl. veremirıl da. (6-6/38-39)
awurdan talsiye binip evgelmeyi hatırlıyamıyam. (7-1/19)

Erzurum Ağzı
Erzurum ağzında, yeterlik fiilinin olumsuz şekli işlektir. Şimdiki zaman eki
gelince, olumsuzluk eki ünlüsünün daraldığı görülmektedir.
aradi daradi bulamadi. (2/7)
yiyemem, vallah tolam. (2/58)
bu oğlan, ya yarimi bulacağam ya bu yolda öleceğem dbdi de dünyalari dolaşdi bir yerde
bulamadi. (2/153)
senin letirinden gbçemedim (3/150)
bir at ejdeha mi oldi ki ialdıram}rsiz. (3/165)
dünyada ne bd}rler, yerinden ialdiram}rlar. (3/168)
ben elimde inci düzemem. (3/180)
amma, sen de bir padişah olup da bir cingen iızının haoiından gelemedim.(3/193)
bilumum esgerini leşgerini salmış hatemini deryadan çılardamamış. (4/3)
kimse röyasını tbbir bdememiş.( 4/5)
bu da dayanam}r kel oğlana saldır}r. (4/55)
ben iorlaram, vollah yenemem, diy}r (4/69)
ne diy}rlerse söz annadam}rlar. (4/82)
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yiy}r, yiy}r, yiy}r bitirem}r. (4/106)
deyme iuşlar yapamaz / demirçiler tökemez (örümcehnen aği) (5/42-43)

Güney-Batı Anadolu Ağızları
Yeterlik fiilinin, olumsuz biçimi işlektir. Zarf fiil eki –I, -İ şeklinde kullanılır.
Muğla ili ağzında, “u-” yardımcı fiili üzerine –mA olumsuzluk ekinin getirilmesiyle
kurulmuş yeterlik fiili örnekleri görülmektedir.
inämiyän ormanda iatdı. (Mn.5/15)
hiç bi täsir yapamadı. (Mn.5/39)
dumandan görämädilä. (Mn.5/39)
orda o bm tü¸lü yotu söKdürämädim. (Mn.6/2)
bu tarafa gälämedim. (Mn.6/2)
“kibirim yidirämäm.” didim. (Mn.13/9)
çurou bir hao çıoaramıyoţa-oın. (Mn.14/12)
“çurou körü körünä iız verämäm” deyo. (Mn.14/27)
gülücäm söläyämdcäm başıma gälännäri. (İz.19/1)
yani kibirima yidirämädim bıraiıp(?) zaba

zrdan aţıPÑda ötü yanna gätimäyi.

(Kü.22/41)
iadın dayanamamış, anası iıyamamamış, käsdirmämiş. (Af.28/13)

iurtaramadnnı oırOmış iaşmış. (Af.28/56)
“paramÑaţdırdım aţamadım” dimiş. (Af.30/5)
onu iıyamamış käsma. (Af.32/4)
härkäs halini bura arnadamazÑımış. (Af.33/2)
aţţarÑäKmäni edämäziK. (Af.35/5)
“hayÑoţum sän gidip yapamassır. (Af.37/9)
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oţanna bunu kibirina yidirämämiş iari. (Dz.45/8)
biz di onnar dedm gün götrimädiK. (Dz.56/5)
geş gäli-vedik bitirimbdiK işimizä. (Mğ.73/8)
yarın bizi gäliyuma-mır tütünü yadımÑemd? (Mğ.73/10)
tütün diziveyuma-mır? (Mğ.73/11)
sän gbliyuma-mır? (Mğ.73/13)
täziläri sapıyuma-mır gidäkän? (Mğ.73/18)

Kars İli Ağızları
Yeterlik fiilinin, genellikle olumsuz biçimi kullanılmaktadır. Bir çok örnekte “…+A+bil-” yardımcı fiili olumsuz durumda da kullanılmaktadır. Yeterlik fiilinin
olumsuzunda “m” üzerinde ikizleşme olduğu görülmektedir.
Iorlumnan seslenemirim.(3/40)
ama ben bakamadım ki ecep atının rengineydi? (4/29)
Iarslı, emdigin süt sana halal olsun ki, ya sen cuiap vgremiyeydmn biz ne gderdih, ne
olurdul. (4/32)
telÑörgüsünnen, hangisinnen geçemirdisek çenteyi ioyurdıl. (4/78)
genşliğim de süremedim devrani (5/30)
tüy döşek üstünde yatabilmenem.(7/25)
üş yıllıi sebiye çatabülmenem.(7/26)
dayalsız adımım atabülmenem. (7/27)
günnüh yolum gtdi ay iltiyarlıh./Veqakin yiyemez töpühsüz elma. (7/34)
sezai gidemez yayal bir yana. (7/41)
duramaz yerinde day iltiyarlıl.(7/44)
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sen iıyamadın ki, senin lazinende yol miydi? (10/62)
sen benim dileğimi yapamazsın. (11/53)
aşağı melmeketee inemedi.(12/15)
gidemirik iorlumuzdan iapıya.(12/22)
ona bi şey diyemedıl. (14/11)
gece günüz, yani etmeh su bulamazdıl.(15/16)
bele gitmeñinen biz bu yolu kesemezik.(16/13)
bu adamnan balilar bu ildiyar gine bi şey annıyamadı.(16/15)
siz dle söz söylirsiz ki diyir ben annıyamirim.(16/18)
eme iızım, bişey söyledi, ben annıyamadım.(16/62)
yol yapamazsan (16/91)
daña erif iaçammr.(18/21)
kimisi de hiş gelemedi.(18/51)
davarı götürememiş. (18/63)
Iul Hüseynim, vuramadım,
Ben bu sıra eremedim,
KimÑolduğun bilemedim,
Yeriş sultan Lızır yeriş.(19/17-20)
torumuza düşdü de iurtaramadıl.(20/18)
aman, ben senen barabar gelemirim.(20/24)
seni biz iurtaramazdıl.(20/27)
iki çocuğum ialdı onnarı iurtaramadılar.(20/33)

Iurtaramadıl (20/35)
adamı ulaşdıramamışlar. (22/19)
daña yerinden iahamir.(22/30)
dedih iardaş, biz gidemezih (22/39)
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e, biz hgç ayahda duramirıl. (22/42)
bizñgş bölüğü bulamıyacal. (22/52)
orda baldı ki iş dutunamıyacal.(23/15)
ermeniler işialñedemezdi burayı.(23/17)
ingilislerde de var emme bize bişey diyemiller.(23/20)
bu ne ziqahıdır? diyemiller.

(23/20)

sayamam. (23/30)
babam da sayamamışdı da dolsan üş tapuları saydı. (23/31)
siqağı bulamadı (24/17)
çılardamazmişler inpan çare yol. (25/4)
kendi gömleğimi kendim taşıyamam. (28/5)
hiç kimse bi şey götüremedi. (28/42)
ghdiygr, hiş bi tarafda eyledemiyir. (28/58)
bir yerde eyleşemem. (28/59)
hiç bi tarafda mesgen yılamadım (28/65)
ben hiş bi tarafda mesgenimi iuramadım (28/78)
dedi ki bene beqa gelürse gençluğumda gelsin ki iltiyarladuğumda kendi kömleğimi
kendim taşıyamam. (28/101)
hiç kimse bi şey götüremedi. (29/42)
burada duruyorul yer bulamadul. (32/4)
bunar nerelidir laber alamadım (32/7)
zeynep bize etmeg yedürmedi, bize balamadi. (32/16)
burada kimdeyse bulamiyerim. (32/29)
aş, susuz,biz gidemezul. (32/48)
yeyládan inemedim. (33/25)
tavar dutduramadım (33/26)
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yapamadul. (34/4)
yolsa iayıramadul.(34/17)
alem an para, on beş para kövño, bizim köyden ot daşır da tükedamazdi. (34/21)
pişigler de dutamiyer. (35/28)
bi şey ağnadamadım. (35/83)
baği ağnıyamadım. (35/73)
dutamadiler. (36/68)
bu kerez biz de burada rağat duramadul. (36/99)
satduğumuz zamanda etmeh bulamadıh üş sene. (37/5)
dedi ki “ben iedemem” dedi. (37/20)
“çocuh” dedi, “gidip de geturemez ki” (37/32)
biz hgş birine ses veremiyorul. (37/32)
daña fırsat bulamiyer ki vuralar. (39/31)
yalağız nöbet bekliyemirsin. (39/41)
biz ggtdiiñama “eğer bulamazsan” dedi “sora sen görürsün”.(39/68)
yalacal da bulammıyórul, yahacah. (42/1)
vallaña odun bulamıyór, balıl bulamıyyór.(42/4)
ben ağnadamadım. (42/23)
ben bir iazete buluyórum, oluyamıyórum. (42/31)
ben beceremezdim. (42/54)
bir iod tahıl bulammal artıl. (42/67)
büyügñooullara gidemiyóruk. (43/20)
falır, da başia ooullara gidemiyóllar ooumaya.(43/21)
Dedi “evleyise ikimiz dirlig eyleyemezik” (44/39)
“sen benim iarnımı doyuramazsın” dedi. (44/128)
yedi o yemañı bitiremedi. (44/131)
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yürüdü eme iedemiyor. (45/5)
herñağacı üç adam bgle elñelden dutsa gene iavuşamazñatirefini. (45/92)
birñeliynen iapınınñağzına öyle bir daş dayadı ki otuz pevriven yerinnen oynadamaz.
(45/102)
misevir baba a bu gaten yiyemedi.(45/112)
ben niye ghdemiyórum? (45/137)
“hayval” dedi “ulaşamadım” (45/180)
“olur ya, belkg ben gendimi fariñedemiyórum.(46/76)
ben burada bin iatar, bir deve yitiripdi, bulamayıpdı.(47/14)
ben bir can ioyun yitirdim bulamıyórum. (47/18)
bunar buluşduğu zaman yerde buluşamıyóllar. (48/3)
ben çoldan beri sennen görüşeceğdim, emme ki buluşamıyórdul. (48/6)
bir tenhe yer bulamıyórdum. (48/6)
bu adamdan yalayı iurtaramayacañıl.(48/34)
durdu her terefi aradı, bulabilmedi.(49/23)
bulammıyanda ggtdi fiqan ionşuya. (49/24)
bu padişah dediki vezire “vezir, biz bunu aparabilmhrih” (49/47)
bu da çol gèzir; balır ki bulabilmedi. (51/10)
başia adam gelemmez. (56/44)
onu sen öldüremmezsin. (56/87)
o dgv ordan gelen gimi sen o dgve balammazsın.(56/88)
yendi, sarı dgvinden hgş iolay iolay gelemmez. (56/107)
at, ot “dutammenem”. (56/139)
“peh peh, üş dene dev Mekemmedin belini iırammadı.(56/167)
biz dayanamèdih.iaşdıl. (60/6)
orda biz de dayanamèdih (60/8)
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aρlam da hiş ġıyamıyorumuş biz ģúcün doldurdu¨ diyollarımış şunnar üsdüsde ďó…ülür
mü diyollarımış…(2/27)
ben ġorhām yüzemem de ba¨ıyom bunnar nmse orda mañġallar ya¨ıldı, yėndi içildi āşam
oldu.(2/148)
ben de etek öpmesini feĺan pek becerliyemem (6/17)
–vallā a…reniñ giтdimiydi ortadan, ġonuşuca¨ adam bulamıyoñ annaşaca¨ adam
bulamıyoñ akreniñinen iyi oluyor (8/1-2)
“ba¨ ar¨adaş sen bilemiyoñ, şaşırmıssıñ sãa tembih iden sËlememiş sãa, ya sıt olur ya
ġuşģómü olur, sıtģómü olmaz!” didim (11/53)
o basdırmıyı bilerek isdiyor oña yo¨ dirdi onu ġandıramazdı.(11/62)
–mǖm olan şunuñ gibi ça…ma… gibi ġalın dōrarsañ şËle ġuşbaşı keserseñ, isder sıtõossun
isderse ġuş bile iyi bişirmesseñ yiyemeñ bu ateş ģóŕmemiş bi ġuru et.(11/79)
semer yapan geliρ burda dikişi dikemez.(11/89)
ġaya duzu olaca… mum…únüse, ‘bulamıyosuñ ġóĺ olcag ġóĺ.(11/100)
orada yapamadılar ora ġar suyu, çorā yo… nitrat yo…, olmadı bi tüllü…(11/128)
meseĺ ấ diyo, sucuoda yā oranı yüzde ġır…ı geçemez oldūnda noluyor?(11/150)
acaba iyi yapabilir miyim, yapama mıyım …ótü olursa ńốrücēk? (11/178)
aтsan alabiliññi? bunnarı hep sayıyom biliyoññu?(11/220)
gėdiρde et viriñ de diyemiyo…. şinci biz diyemiyo… da onnar çārsıñ diye de ‘hep onnāñ
ġapısınıñ ōńde oynuyo…. (12/18)
yāni şinci çalamazlar ġızım, ġırisďáĺler ço…õbālı ġótürdǖnü ġırarsa beş milyona, on
milyona şinci nirden çalaca…? (12/92)
ġızım ba…ma şinci msannāñ bËle serbes oldūna, ġayseriye bir gelin gelirdi, iki sene
ġaynatasınıñ yanında ġonuşamazdı yavaş yavaş fısıl fısıl ġonuşuca…, ‘hiş sesini
duyurmuyca…… (12/99)
asgellikde ‘bi elbisiyi üş sene geydim belki on defa yamadım şu dizlerimi on defa
elimizinen yamadıo ayaġġabı esgi malını hėş ģóŕemezdiñ, yamalı yamalı gėydmmiz
ayaġġabınıñ esgi malını ‘hėş ģóŕemezdiñ. (13/11-13)
şinci asgellik padişahlı© vėrdiĸleri yėmē inan çoğu insan yėyemiyo. (13/18)
ġayrı öldü diyn bıraomışlar bi haber alamıyıncı. (13/30)
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ayāmdan potini çıoadamadılar (13/43)
yōsa ġuş ġaosın, yaoınısa ġıymõolur düşer, uzağõısa ġuşbaşı olarao düşer annadabiliyom
mu?(19/225)
ėrmeniler de bahāda ār, batmanda hafif ‘niy alabildilerse ġaşmışlar.(22/34)
işde eviñ yaoınında kimler gidėcēse falanca ģúń hepisiniñ rahatca gėdebilėcē hamam
hangisiyse misal ġadı hamamına gidilecek diy haber virilirdi herkes oña
hazıllanırdı.(23/15)
ēr bunu başarabilėcēse ďốşür, yōsa ģózü kesmiyosa, ġalabalīsa ďốşmezlerdi.(23/146)
şinci yıoanan çıoar, yıoanan çıoar orda böcceler yanyana, bu hamama gidiş gelişlerde de
acõçol böccüy daşıyabilėcek ōlan bebeleriniñ sırtına içinde hamamtası olan böcce
bālanırdı.(23/175)
yanındaki boyalı ev diy Ële o zamanki annaтabileceği tarzda onu şiy ider,
ťấrifÒidellerdi o zamanki insannar.(24/30)

Kırklareli Babaeski Merkez İlçesi ve Köyleri Ağızları
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi işlektir. Olumsuzluk eki ünlüsü, şimdiki zaman
eki gelince daralmaktadır.
adama cevap vereme.(1/4)
dōrusu …onuşamıyir.(1/20)
küçüktü biz bunnav gibi bi bilgi edinemiyuz.(1/26)
bizim o zaman işte é nun için pek bilgi alamıyé du… yani. (1/27)
onun gibi bivaz caðillik bişey göremiyoz (1/28)
dā geçinemiyuvuz. (1/44)
hep pé ma…ça hep péma… anlıyovlav ama …é nuşamıyov te bu té vun anlıyovum diyov

…é nuşamıyov pomā…ça di mi? (2/6)
ben on beş yapamadılav. (2/45)
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tek bi çocu… içki, pislik kendini …ovuyamadı tam yaşāca… zamanı. (3/12)
atatürk …avstaydı geldi işte alpullu’da edirneye gidemedi. (3/24)
būvda otuvuyom gelin yu…āvda şindi ben çı…amáyávım yuķavı aya…lavım āvıyıv. (4/45)
türkçe’yi beceremeyovum ben. beceremeyovum benim …aynanam vāvdı hiç bilmezdi.
(4/64)
dün ben ķé nuşuyom ben ķénuşuyom ama tovunnav …é nuşamıyo. (5/14)
bi de üzülüyüz yani deprem şeyince ço… çocu…lavda topavlanamıyi hiç (9/6)
oluv ama gitçek …apça… alamıyim. (9/16)
otuvdūm yerden …al…amıyim de onun için. (9/30)
annıyovlav ama çeviremiyalav.(10/14)
bÊ çıbık …oyabilisin. (11/53)
gidamadım ben ben oķula. (12/11)
bunun …adan …onuşamaz (13/30)
birer teneke şey bulamazdı… m¨s¨r unu {tmeye yani. (14/39)
kimisi gelirkene öldü buralarda yola ēve gelemedi tirende öldü yani o gibi adamları
biliyim burda.(14/45)
biz o günner yaşamadı… şimdi biz o günneri. (14/58)
onu vallā şindi pek annadamam. (15/39)
valahi qaçtaydı pek bilemecem tarihini demir…apı yaptılar. (17/3)
alaman türkiye’yi vuramaz dedi.(17/66)
bilmem ne bey ismi şindi ātırlayamıyım. (19/7)
buradan tabi artıo hangi zaman deyemēcem. (19/17)
benim annemner mācır dµl ben bilemem be …ızanım yerli tabi bırada dōmuş büyümüş.
(20/1)
şindi anlayamadım cevap ondan veremiyim. …ızanım varmış ama ben onnarı bilemem.
(20/22-23)
bırası harp’ten …alma yı…ı… yası… bi yer baş…a baş…a deyemem baş…a nası annadayım.
(20/25)
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ayāmıza ta…ta… bile alamazdı… o fakirliklerle …arşılaştı…. (21/25)
ama şindi orası bilemiyoruS şindi. (22/24)
e onu bilemiyim be yavrum baķar baķar onnar bilemiyim yavrum orası ama. (24/18)
Kırşehir ve Yöresi Ağızları
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi işlektir. Olumsuzluk eki ünlüsü, şimdiki zaman
eki gelince daralmaktadır.
bi da de ioyduramadı, ordan pörtdü. (36/84)
samanı da bulamadıl, samanı.(36/95)
-nerde buna geçinemezdik, işte neyse beni sevmezdi.(36/132)
kepek parası bulamadı; inek camıza. (36/104)
deneyi çılaracal yer bulamazdın.(36/213)
sakine gendimi yiremedim inan bal.(36/232)
dur ben burĭya inmeyecadim, diyemedim.(36/316)
gelemiyo, gelmiyo. (36/324)
orayı m hatirliyemiyom. (39/2)
iarısına söyliyemez sözünü. (40/15)
arada ialdnna perişan oldzna dayanamadım. (48/39)
ben sizi alırım, yapamassınız, didi… (49/5)
altın perçemli, iız doÑurunca, ddzeleri çekemediler. (49/14)
Tüm usdura buça, geçemer, didi. (49/53)
getiremer dilelem çengiyi, didi. (49/83)
getiremesem de ölürüm, didi. (49/84)
daşÑolduldan sona ¦trecam bundan sona iurtulamam, didi. (49/97)
bulamadım yapan usdasın. (50/74)
oru bulamadılça sara yar olamam.(50/114)
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atlarını ioyacal bi yer bulamadılar. (50/160)
geliyo burdan avradın bohçasını alıyollar, avrad dışarı çılamıyo. (51/50)
asgerler, ordular şahin mıntılasını sorar, bulamazlar. (55/44)
Vahide iarı gelemiyor. (55/177)
daÑaları var, hatirlayamadım (55/213)
bu ianı yılıyamıyollar, barışıl olmuyo. (56/3)
arladaş bu iadar giddiriz geldiriz bir adamın ianını yılıyamadırız. (56/5)
sen yıla a diyollar, biliyor ru madem biz yılıyamadıl. (56/8)
bu iız da gidemeyince, yani bu bi efsane. (56/66)
bunur hiçbir kitabda yerini ióremedim. (56/69)
artıl orasını burasını bilemiyom. (56/102)
eddim de yiyemedim iaynanama diyemedim.(57/11)
¦oŕdüm, ióŕdüm, dadını bulamadım. (57/33)
bi yamalıl bulup iolumuza vuramadıl, yoğudu. (57/41)
derişirik, bulup giyemedik yoğÑudu. (57/42)
dadını bulamazdıl. (57/48)
yastıÑı atallar, yastnn yolu, oturur ki tanesi yastıÑı ialdıramaz, ialmıyo yasdıldan. (58/58)
söyleye bilemem. (59/2)
iızların nÑapacar bilemiyom valla mdt. (59/66)
ortıya getirememişler.(59/168)
ora elimize aldıO mıydı, herÑadam iarşımıza çılamazdı iavramada (61/80)
azımızda da bir türlü amma kimse şmdemez, duman alır bule. (61/81)
ayamız yalır aha herÑadam elimizden dutamazdı.(61/101)
neÑadar söylesem seni övemem. (65/5)
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ióŕdüm bir iuzeli iayet nazlıdır, soramadım gelin midir, iız mıdır (65/36)

ióremessin aşıl buÑadar iuzel dünyayı toplasar hepsini bozar (65/75)
bilemem hikmetin senir yareden (65/83)
teliıraf çekseydir hemen gelirÑidim/ ölenece unudamam bacımı (65/140)
bi cümle iuramıyordum (66/27)
sen bir türlü öğrenemesir, bu işler zor dgdi (66/34)
onur müsveddesini yazdım da o durumu o şgyi bulamadım, o heceleri bulamadım
(66/52)
bura benim bótçam musayid olmadn için bir türlü basına veremedim.(66/59)
çarnnı giyemeyenner mariurusÑaldı/ balır hele şu felanÑ işine (67/45)
anası ayal bezi bulamaz çocul minÑetek ister (67/57)
iş bulamayınca iız gelmiyor (68/62)
onarda işletmeyince moturlar dormuş, şgydemediler. (68/89)
gidemesse ior yaÑar da yol virmesse oru alaÑordu. (70/66)
biz de iuvamazdıl odamız olmasa bile buru yatırıdıl (70/68)
git de halilÑanın odasına yat, diyemezdik. (70/73)
yani o gelir, bazara gidemez, iış iunü olurdu. (70/74)
binemiyom, binmeyen atı nÑitsin (70/87)
yetişemese döner gelmler. (70/94)
orasını bilemem. (72/4)
biz

sizir

defteri

arşiretinin.(73/16)

bulamadıl

diyince

haremeyn

defteri

varmış

bu

yabannı
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Kütahya ve Yöresi Ağızları
Yeterlik fiilinin, olumsuz biçimi işlektir. Şimdiki zaman ekinin daraltıcı etkisi
bir çok örnekte görülmemektedir.
nişanda ne isteytsuruz. bura arlaşamamazlıo dÑ–lúr. (1/18)
ûnurÑiçin zaten orlada barınamadıo, döndük geldik.(5/71)
iızı eyÑedememişld. (6/5)
yaÑu ben içemem de deyo… (7/9)
iaşı iaşıyamar; çöz çözemer; yırt yırtamar . (7/42)
vali yapamas, böyüK yerden yapamassırÑda iabar ialiPÑefendi bu işi düzeldir.(7/72)
bi layli bi z aman yaoıştıramadım.(11/2)
kitabı yazaoan aolında tutamazkine hePsini (15/42)
nasıl ionuşdznu larfi larfine aolında dutamaz. (15/43)
bunu henüz åşeÑyapameyos. (19/39)
yăoıbı tanırsır ya mdmed, tanıyamıyonÑmu? (23 /55)
hecabÑedemam. (23/63)
bilemediiÑ m bi şeÑe cövab veremam. (23/153)
bara emir yoo, ben tabır gırdıramam deÑerekden, birbaşı cövabı vddi. (24/7)
bizi ndde yesir verild , ndde öldürüld onu bilemĕyom dedi. (24/11)
itelyayaÑda yanaşamadıO. (24/14)
bunu sökdürüseK sökdürüz, sökdürümesseK çanaiiale ialĭyo. (24/43)
kimse sökemeyo.(24/142)
ordan iaylı doleşdik, gine ingilize uleşdikÑemme erişemedik. (24/159)
larba dutamadıo iaylı. (24/159)
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gi’mişler çocuolar yolamamışler misiri (27/21)
tilki gündüzleri çıoamayomuş, utanıyomuş .( 27/27)
iavaodan enemedim,
dibinde dönemedim.
loş geldin asger yarim,
ben seni bilemedim.

(28/68-71)

ben yapamacen, bişd veremecen. (33/6-7)
o baoımdanÑda çoo iadınnamıs geçim yapamasla aralarında bi geçimsizlik meydana gelir.
(36/37)
bunu bunna hinci dayeneceKÑmi, edemeceKld biliyon benÑemme. (39/40)
hindi israil vă biÑyo orda, çıoarameyola. (39/41)
işde ionuşamadıo der, ionuşmaÑa lüzum yoo deriz . (40/20)
bilemecen. (40/47)
yaranamadım mı sara (46 2/55)
nasıl oraya gelince bule fireni dudduramayınca kendini atyo şoför.(46/30)
ya bişd olur yata gene bu işi yapamayız biz. (46 2/58)
hindmse altı sene geçimsizlig yapamadıi.(46 2/74)
bize orda yaş davasından dudduramadıla. (46 2/81)
e, dd benim torunna va, everemecez. (49/6)
ta’bi iışın duramâyoz, oar çoi yaÑar.(50/3)

Malatya İli Ağızları
Olumsuzluk eki ünlüsü, şimdiki zaman eki gelince daralmaktadır.
ipi de boğazına dakmış. gettim ki bitmiş dizim gırıldı.galamıyım.(1/27)
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ben gelemiyom ki araba yol.(83/10)
sen niye yapamıysır bal bir inne girdimiydi acısından duramıyıl. (33/15)
kesince bi dışarının isimlerini vuramıyorul yanı bekim ki sen de bi köylü aylesir. (15/5)
gelin eve gelene gadar asla birbirinin yüzünü göremiylerdir. (20/6)
kimse yapamaz bizim memleketden başka sini bağlarım. (26/23)
çol tavlu heç galamaz. (115/95)
nişannadıldan sōra da gız erkeği daha göremez. (90/2)
biz beyle edemek buru. (55/44)
ben beni bilemedim eyice. (123/40)
Nevşehir ve Yöresi Ağızları
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi işlektir. Yeterlik fiilinin olumsuzunda
olumsuzluk ekinin ünlüsü bazen uzar.
hayır annadamam.Ben suliyemem becelliyemem.
“hinci biz ameliyatbÑTj/T81f12086sTcaiköylül0.047TDw[a]TJ/T5j/T21f/T5j/Tc(470)-1(a)-8.8(r)]850TDcw(j/T2a.6(e)-5.4(m)8.6Tf/

(6/2)
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bilemem ben masal neyin mektepde ne olumadıl. (14/13)
iki bina yapdıracal varÑısa yapdıramadı. (19/5)
aceb adımı mı bilemediler ola, aceb nikamı mı gıyamadılar? (20/6)
gel gelelim tünyaya geleli bunu başımıza dalarıl bunsuz beceremek başımızı.(21/2)
şindi başım buna alışdı buÑolmayıncı gafamı neyi beceremem işde. (21/4)
ktde durmadnmızdan gafamızı beceremek.(21/5)
gapılarınırÑtne varıncı giremedim.(21/20)
sekmenÑüze gitmişler, on da orda, ioÑtlan da arla sura gitmiş bunarır gapm
açamamışlar.(23/5)
benim tanıdnmı onnar senin gafar iyi dutmadı didiler onu dutduramadılar. (25/39)
bilemek biliyor ru? (26/28)
onun yılgısından evlenemedmdi (27/22)
işde gayı onarı yaparım ben gayı bi iş ioremem. (27/72)
“biz garışamayız” didiler. (29/20)
“gardaşım iorüyor ya” didi “işde, çol zraşdım yiremedim fi’lan” didi. (29/162)
rüzgarır oğünde ben de yilemem
aşığım amma saz çalmasın bilemem
bŏğün kederliyim asla iulemem
işim tersine döndü arladaş. (30/64-67)
o zamanır behrinde biz oluyamadıl, çalışamadıl.(31/2)
ıcıl da olumuşlzm yol da pek ince gonuşma yapamam. (32/15)
berber bunu tanıyamamış. (38/13)
arabacı da bu sefer bişm söyliyemiyor. (40/9)
Tabm bişiyÑarnadamazım.(41/2)
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çamaşırdan gayrı bişm yılıyamazıl. (41/2)
çalışamadnmız valıd da otururul. (41/5)
ggdemedmiz valıd tabm yatarılÑevde.(41/10)
ben masal bilemem, tabm bilemeyincik bu zorÑunan söylenmez ki.(41/26)
çalışamadnmız valıd da aş galırıl.(43/4)
o meselm bıral bilemezim. (43/23)
tabm hgç arnadamazım gafam yol.(43/23)
“demir çarıl delinincader demir asa aşınıncadar ben sevigilimi arıyacam,bulamasam,
eğer bulamadnm müddetçe başım, alıpÑgidecam. (45/62)
kiprit de bulamal ateş getirrik gorşudan.

(47/1)

erhamdüliqa onnar bize bişm yapamadı. (48/21)
gızı bir yol bulamamış başını gurtaramamış, gurtaramadn gibi iediyor ondan stna bi¸
mararioze varıyór. (50/13-14)
nadarÑossa bizlerir dişler salamÑolmadnna lafı geitiremiyol. (54/8)
biz hindi bgşinci sınıfdan çılınca oludamăyol.(54/31)
meredir birinÑallımÑdtiremedim.(55/38)
yt hgş yörüyemen. (57/2)
iki keleme alamadı. (57/25)
onnar bizim gibi alışgın olmadnna yapn (yapıl) dutamıyoru, haledemiyoru. (58/14)
üce da başından indiremedim,
yönürü yönüme döndüremedim,
öyle bir yosmayı gandıramadım.(58/38-40)
idaremizi yapamıl, idare idemmk. (62/52)
g ¦trelim bi sabın almıytrıl. (alamıyoruz )(62/62)
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asdaplar bahalı alamıyol.(62/110)
gıl para ikÑüruş çılardamıyodur. (63/48)
siz ggtmeyinci ggdemez o. (65/49)
temizlik yapamal ya! yapamal, şdrir temizlmni bulamal. şdrir ggydi elbmsey
ggyemek.(66/85-86)
Ordu İli Ve Yöresi Ağızları
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi işlektir.
egercem iarı evde iyi diyil ise sen dünyayı da eve getürsen ggçinemesin. (49/249)
burada yaşıyamao demişler. (10/26)
bazara gidemiyoo da. (58/7)
hgç pazara gidemedük.(58/7)
iurbeT olmadan ieçinemez, yani imoanı yoo. (58/12)

Osmaniye Tatar Ağzı
“al-”: Muktedir olma ifadesi taşır. Zarf fiil ünlüsü ile yardımcı fiil ünlüsü
genellikle birleşmiştir.
kitap niçik elire geçse , şonır, avıl yerinde şolay ooıyaÑalasın. (7/3)
anın için, şehitlik aylığı da alalmadı annem. (7/55)
alar da yanalıysın bizge selam süyliyelmez mi aynımaiandır, didiler mira. (13/18)
ol dootor, bol dootor, oocaoarı iqacı dirken, anın şeyin tabalmadıo, iqacın. (16/15)
bir iyilendirdiler, ol keçinelmedi, ayırdı, bir balası oaldı.(16/38)
kúyibiz bik heybet amma, ille eniyim bile babamın hasretliiine dayanalmıyım.(16/46)
kúrser tanıyalmassın. (16/207)

48

hükümetnir şeytken, belirli bir raoamı bar, anı kiçilmiysir. (21/169)

Sivas ve Tokat İlleri Ağızları
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi işlektir.
Babası coblayı eline alıyor bir iaç yere batırıyorsa da, daha dutàmıyor.(1/20)
Emme¶ ki, söyledeme@sen boynunu cellat ettiririm, diyor.(1/48)
yo« baba bilemedin, gafadır adamı
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dāmat bires zayıf olursa gelini taşıyamazdı. (BM 1/63)
muvaffa… olamadı… dhye. (BM 1/309)
geldik ordan deyo, bastıramadı…. (BM 1/311)
(ayçiçeği) işte şu otuz dutlerde geldi, kesin bilemiyom tāri, ondan sōra dāttı. (BM 1/513)
meselē yemē ekmek bulamıyo, yemē ekmek! (BM 1/524)
bi şey diyemem. (BM 2/3)
güzel yazamadı… bu şeyi be, güzel bi şey, atıra ġalsın dhye ama...yazamadı…. (BM 2/40)
vallā, nasıl, nerden geldìni bilemem. (BM 3/1)
ama dā evel olurduysa ona bi şey diyemem. (BM 3/33)
va…it geçirilerdi. zate …āveye çı…amassın …ovalāla. (BM 3/171)
kürt üzümü derler, …alın …abu…ludur, eşek arıları efedersin, deler onları, kürt üzümünü
delemez. (BM 3/301)
ani ne …açması vardır, ne göçmesi vardır, ne de kötülük gelcēni, zate kimse āyalini
edemez.( BM 4/10)
şeyirlere so…ulamamışlar, ermeniler, rumlar, bulġarların yerleşim yeri burası.(BM 4/35)

…açamamış çolu… çocu….( BM 4/42)
ama dedi o, bana insanlı… yaptı dedi, ben ona a…āret yapamam dedi, müyim olan insan
olma….(BM 4/139)
kendi …omşumuzu çekememezlikten, asetlikten.( BM 4/145)
ē, babannem sādı benim, dedeme yetişemedim ben, amcam azır askerdi.( BM 4/157)
şimdi alevì olabilmek için, tari…atçı olabilmek için, önce şeriyat sonra tari…at.(BM
4/173)
baş…ası …abul edemiyü.( BM 4/201)
sen, cennete giremezmiş, neden giremez, babasının çiflì o.( BM 4/234)
inönü girdì er arbi …azanamadı diye bi olay yo….( BM 2/242)
biribirine tutturamadī için, incil onun için geçersiz.( BM 4/269)
saddam’ı elinde oyunca… buldu, onu almasa yaşayamayaca….( BM 4/345)
gelemēyiz, gidemēyiz. (BM 5/23)
dünyada barınamam, adam biraz şeytan …
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o yemē, o tadı dā unudamayım be! (BM 6/166)
bin lira da al, bu da mazot dedi bis "afa çalıştıramadı…, bis …or…tu… çi…arameycēmizi,
çı…arıyüz altmış teneke bθyday.( BM 6/238)
güme yaptırdım meraya anadın mı, …ışın bule göl olsun, kolüba yaptı…, bi tāne soba
…urdu…, başlarını alamadı…, gelmedilē.( BM 6/283)
cenab- allā, sırtını yere getirdi, baş…ası, kimse sırtını yere getiremedi dhye yazıyo
taşında, üseyin pēlivanın.( BM 6/343)
şimdi su dökücēn geliyo, namaz …ılcān geliyo, …ılamayom, o heyecanla beyā,

…ıyamayom şeyi, bıra…amayom.( BM 6/393)
geldi, bizi, bi …aç kişi aldı, gittik, babamın …abrini bulursanız dedi, size ne iyilik
yabıcāmı bilemem dedi.( BM 6/436)
gezdik gezdik, yo…, yazılı bi şey bulamāyoz, taşı var, o…uyamāyoz.( BM 6/437)
gün olur ekmek bulamazlāmış aç yatarlāmış.( BM 7/5)
te bu meftā dirilirke, birden genşleşmiş, güzelleşmiş, ya…ışı…lı olmuş, ba…mā
doyamassın.(BM 7/49)
…ız annatmış, taş ġārikin dayanamamış çatlamış.( BM 7/69)
verdikleri zaman paralarını alamıyular.(GA 1/86)
biz buna aya… uyduramadı….(GA 1/237)
işte

bunlar

da

lise

çālarında

veya

ortaöğretimde

çocu…larını

dersānelere

gönderemedikleri için liseyi bitiren çocuklar, üniversteye giremedi.(GA 1/296)
o…ulda da başarılı olamadılar. (GA 1/301)
üniversteye gidemediler.(GA 1/302)
en azından dört sene beş sene masada oturamıyu.(GA 1/406)
ben sana şimdi …aranfilin nerde oldūnu, nasıl yetiştìni, söylesem dedim,
bilemezsin.(GA 1/432)
ēr u ocalarım olmasaydı belki de biz duramaca…tı….(GA 1/499)
unlar olmasaydı belki de liseyi dāyi bitiremecektik.(GA 1/503)
üniversteyi bitirememenin halen dā ezikliğini hissediyim. her gün …ahroluyum.(GA
1/507)
ne zamansa bilemiyüm, tārini mārini bilemiyüm de ilk ismi …urt…ocaköy.(GA 2/25)
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şimdi çok eskiyi bilemecēz, tarihi eserleri ama...dā ìtiyarlar var yu…arki …āvede.(GA
2/35)
yā, çocu… tā il…o…ulda o…uyamayı dürüs ki.(GA 2/55)
bizim yazın gel buraya serinde duramazsın.(GA 2/76)
devlet ba…alım, ġastelere ba…arsan mazot şēdiyo çifçiye ama nasıl vercek bilemiyüm
şimdi...(GA 2/130)
veriyi veriyi ama alıyız alıyız ödeyemiyiz.(GA 2/140)
ātı…ın bilemiyiz ki, zamanın …atırcıları..(GA 2/350)
öldürememişlē. (GA 4/150)
(inecik’in belediye olması) olamāyı, iki oldu... (GA 4/157)
recep bey şeyleri o…uyamāyı pek ama: “antalyalı mirliva sayit hüseyin paşa tarafından
yaptırılmıştır.” (GA 4/166)
biraz o sanat o"ulu’nu falan bitirdi, ilersini o…utamacāz, ben o…umacam, askere gitçem
dedi. (GA 5/80)
yo… ben şunu yapamam, bunu yapamam, dur öleyse …asabada. (GA 5/96)
sonra onun önüne de geçemēyi eralde. …asaplar dā pālı satarmış. (GA 5/117)
biz zaten tarımlan geçinemeyiz. (GA 5/119)
…arpuz satıyız, biz de etkilendik ama (çernobil’den) şimdi düzeldi, …avruldu iç
yiyemedik bi sene. (GA 5/276)
haberci olmadan o işi yapamassın …olay …olay. (GA 6/81)
artı… buraya kimse bi şey diyemez. (GA 6/91)
tanıyamassın ama, kendi çocūnu tanıyamassın. (GA 6/116)
Urfa Merkez Ağzı
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi işlektir.
sebbaktan attırsa akşama oáder bi tene yapamaz (1/16)
kimse çırai yet¨şt¨remed¨ (1/29)
çalıştı‹ çalıştı‹ b¨ şey yapamadı‹ (1/34)
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yapamadıiımız “acebe dürüstlıiımızdan mı yo‹sa rızoımızın darlıiından mı? (1/34)
yo‹sa neden oldıiını ben de çözemiyem, niye yöriyemedı‹ (1/42)
yo‹ oilan tarafınnan yalnız oadınları göreb¨l¨r, erkek oısmı göremez (1/90)
onı b¨lem¨yecaiam (1/101)
gle herkes a‹ıla gedemezdi (2/17)
para oazamanamadı‹ (2/45)
kaşa ben¨m Rebb¨m bu olamaz.(3/39)
bi türl¨ bi şey yapamaz (3/75)
madam senin Rebb’¨n¨n emr¨yse ben senin Rebb¨ne oarışamam. (3/192)
sen şeytansen, beni oandıramassan.(3/199)
herkalda baba şefoatı var bende iy¨ süremiyem (3/219)
ş¨nd¨ dünyeyi oazansan ‹gr¨n¨ göremesen bereket¨ göremessen. (5/6)
daha fabrikasına ggtse o saoat yer¨ bulamazlar (6/36)
bir¨n¨ ödiyemedi‹, bailattıramadı‹ (6/74)
o ggce tavafa gidemedı‹. (7/36)
ben daha sayıların sayamam. (7/43)
b¨z s¨z¨n o‹ıdıimniz ş¨venen o‹ıyamiyı‹.(9/9)
Urfa’da b¨z gle raslıyamadı‹. (11/14)
gy¨ ba‹amadım. (11/26)
dgym ki mesela: kesemiyem. (12/2)
zatan onlar olmasa et¨ şg gdemezsen (12/40)
he uşa‹ ben yolımı göremiyem(14/43)
orda da muvafao olamadım (16/7)
günlerce bgle sarmış dögm¨ş olmamış, yapamamış (19/21)
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yanı daha başoa göremez (21/74)
hepsın¨ bi kereden de oızartamazsan.(23/67)
ş¨nd¨ nerde aie bulamazsan. (25/19)
daha başoa bi iş yapamiyı‹.(26/13)
bu mal tezgeh¨n üzer¨ne gelm¨yene oeder ben bi fiyet söyliyemem. (27/22)
oelb¨me to‹andm mı ben senm zikrullaym yapamam. (32/19)
ngre ggtse ekmeg bulamadı. (32/22)
ya Eyyüb dgd¨, sen açsan b¨şg bulamadım. (32/25)
oocam gemliye çin ben oapm kimseye açamam. (33/70)
b¨z nemekremı‹, b¨z göze gör¨nemenı‹. (33/82-83)
bgg¨me danışmasam hgç kims¨y¨ içer¨ alamam. (33/157)
padişahın ev¨ onın bgle çerç¨s¨ olamaz. (33/184)
dgyemem dalda ygri. (35/89)
g ggr¨ dönd¨, bu sefer ngre uriadısa fayda bulamadı. (36/14)
azıl bulamadım (36/22)
yo‹, şöle ben kamama dayanamıyam. (37/38)

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi işlektir. Olumsuzluk eki ünlüsü, şimdiki zaman
eki gelince, genellikle, daralmaktadır.

o arabayı çekemez dgyi beni.(1/170)
hani kimse iarışamasın ddyi.(1/189)
cánaballah işdg vgremedi.(1/227)
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bi seFd olŭsam ölěcem ikincide, üçüncüde atladamam canı arçuo.(1/275)
biz olmáyádúk araba alamaz dgdük.(1/295)
bi aldı onnarı du¸dzramazdıkinÑé. (1/305)
ben ölüncg iatåyen yapamaz.(1/307)
Ėe, yapsaz eyi ama yapamayacao ki.(1/314)
topláyámadı gene stnadan hatıllanı bunların iıramadı.(1/393)
bu uşallar ev yapdıramaz. (1/348)
hinci bao bu uşao zornan aldiramazÑora. (1/353)
kimsenin lafĭnı gótüremiyom. (2/32)
düşünüyom sabaha iada zyamıyom. (2/33)
hd şgyi bilemåyomÑtl. (3/55)
satáyim ammá siz buna çol para vgremessiriz. (5/31)
ya kesmesåni bilemedir ya çalmasını (5/115)
siz gdemediriz sıra bende. (5/120)
yanımda hep çocuo bulundurámiyom, eve de efendim insan da bulamiyom. (5/169)
ioydum iuveyi ne olduÑunu annıyamadım oı. (6/29)
Iarı da deyme iızları beyenemeyomuş. (7/11)
ngrd gitse ğız beyenemåyomuş. (7/11)
o kópekden iorluma ggçemeyon. (8/47)
üsdüme yaråşiyg emme yapmgya. (10/7)
yörçyemgyodum şab şab düşçyodum. (10/25)
sen de habåsanedesin hiç gidemecdsin. 11/98)

Ialoamadúk başimiz ialomadı atuk.(12/10)
başoa túrli ooıyamadúk. (12/28)
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evle¸e giremedúk iorludan.(16/18)
yarån biz boş daramayüz.(19/94)
yapamassao, mesela aç iaµmak va¸Ñortada.(19/100)
patåşalır adamnarı iızı kesmd iıyamamışla. (21/8)
çivicinin yanına yaolaşamamış. (21/12)
onu da bi yere iuyabilisem, biraz feralláycim. (25/13)
başoa bilemeyon ben. (27/25)
yani tüfek atamamısır gelenld? (27/43)

ióremesem ne atayin. (27/44)
gózlerim almaya bilemeyon. (27/46)
kimåsi ev yapdı, kimåsi ev yapamayan ialdı ertesi sene yapdı.(29/7)
babam falırıdı oludamadı.(29/58)
va evde hepsi emme bilemåyom oı.(29/58)
“iúveyi bey damdan çıoamaz, gelåni alıp iaçamaz” der. (30/22)

Yeterlik Fiilleri Sonuç:
1. Muğla ili ağzında, “u-” yardımcı fiili üzerine –mA olumsuzluk ekinin
getirilmesiyle kurulmuş yeterlik fiili örnekleri görülmektedir:
yarın bizi gäliyuma-mır tütünü yadımÑemd? (Mğ.73/10)
tütün diziveyuma-mır? (Mğ.73/11)
sän gbliyuma-mır? (Mğ.73/13)

2. Kars ili ağızlarında birçok örnekte, “bil-” fiili düşürülmeden ve üzerine
olumsuzluk eki getirilerek yeterlik fiilinin olumsuz biçiminin kurulduğunu tespit ettik:
tüy döşek üstünde yatabilmenem.(Kr.7/25)
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üş yıllıi sebiye çatabülmenem.(Kr.7/26)
dayalsız adımım atabülmenem. (Kr.7/27)
bu padişah dediki vezire “vezir, biz bunu aparabilmhrih” (Kr.49/47)
bu da çol gèzir; balır ki bulabilmedi. (Kr. 51/10)
durdu her terefi aradı, bulabilmedi.(Kr. 59/23)
Deme dövlet dmdi ggdebilmedi (Kr. 62/21)
bu baldı daÑa çabalıyabilmir, eyliyebilmir. (Kr. 65/24)
kişi ionuşabilmir iorlusunnan. (Kr. 65/46)
o zaman gene bizim badronumuz azıdı,bulabilmedih.(Kr. 71/14)
oluyabilmiyeceğsen. (Kr. 74/16)
bir yanan harami başının atını tapabilmirdi. (Kr. 74/34)
4. Kırşehir ağzında da bir örnekte olumsuz durumda “bil-” fiilinin düşmediğini
gördük: söyleye bilemem. (59/2)
5. Ordu ili ve yöresinde, fiillere gelen yardımcı fiillerden yaygın olarak
kullanılanı

yeterliktir.

Bunun

dışında

fiillere

gelen

yardımcı

filler

pek

kullanılmamaktadır.
6. Ordu ili ve yöresinde, yardımcı fiilin ilk sesinin “b-” olmasından dolayı fiilin
kök ünlüsünün büyük çoğunlukla yuvarlak dar olduğu görülmüştür: baoabülüsüz,
bulubülüsün, cızabülüsün, ialabülür vb.

7. Osmaniye-Tatar Ağzı’nda; “al-” muktedir olma ifadesi taşır. Türkiye
Türkçesindeki “bil-” yardımcı fiilinin fonksiyonundadır. Zarf fiil ünlüsü ile yardımcı fiil
ünlüsü hemen hemen daima kontraksiyon sonucu birleşmiştir:33 ooıyaÑalasın,
tanıyalmassın vb.

33

Fatma Özkan (1997): Osmaniye Tatar Ağzı,TDK Yay., Ankara
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8. Azeri ve Terekeme ağızlarında yeterlik fiilinin olumsuzunda “m” üzerinde
ikizleşme olduğunu görüyoruz:
Başia adam gelemmez. (56/44)
Bir seneden sora dayanammedih.(71/6)
Bizce bu ikizleşme; Azerbaycan yazı dilinde “bil-” ile yapılan yeterlik fiilinin
olumsuzuyla,

Türkiye

Türkçesi

yazı

dilindeki

şeklin

ortak

tesiri

altında

meydana gelmiş analojik bir hadisedir.
9. Derleme Sözlüğü’nde yeterlik fiilinin, bazı örneklerde deyimleşmiş olduğu
görülmektedir:
kıyışamamak Göze alamamak: Sana geçen gün bir şey diyecektim
kıyışamadım. (*Düzce-Bo.; Çayağzı *Şavşat-Ar.; Bozburun-Mğ.)
kiflhyebilmek Bir işin altından kalkmak, başarmak: Hasannar güleşmeyi
kifliyebilirser mi? (İrişli, Bayburt *Sarıkamış-Kr.)
getirememek Anımsayamamak. (Dereçine *Sultandağı-Af.)
yiriyememek Yürüyememek. (-Vn.)
10. Efrasiyap Gemalmaz Erzurum İli ağızları için; özellikle (-(y)a/ -(y)e/ -(y)i)
ekleriyle yapılmış zarf fiiller üzerine bazı fiilleri getirerek yapılmış birleşik fiiller
bölgemiz ağızlarında Türkiye Türkçesi aydın konuşmasına bakarak seyrek kullanılışlı
sayılırlar. En yaygın kullanılış (-(y)a bül-) ve olumsuzu (-(y)ama-) bazen de (-(y)a
bülme-)iktidari

kuruluşuna

aittir.

(Örn:

alabüldüm,

alamadım,

demektedir.34

34

Efrasiyap Gemalmaz (1995): Erzurum İli Ağızları, TDK Yay., Ankara: s. 374-375

alabülmedim)
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ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARINDA
SÜREKLİLİK FİİLLERİ
Süreklilik Fiilinin İsimlendirilmesi ve Fonksiyonları:
Esas fiilin –(y)A, -(y)I, -(y)U veya –(y)Ip/ -(y)Up zarf fiilli şekilleri üzerine esas
fiilin anlamına “süreklilik”, “devamlılık” anlamı katan dur-, gör-, ko-/koy-, kal-, gelgibi birden fazla yardımcı fiille yapılan birleşik fiillerdir.
Süreklilik fiillerinin isimlendirilmesi ve fonksiyonları için aşağıdaki tablo ortaya
çıkmaktadır:
“Sürek Fiilleri;
-oluş veya kılışın zaman içinde durma veya hareket halinde
Tahsin Banguoğlu

sürdüğünü gösterirler; gel- geçmişten bu yana; dur- ve görgeleceğe doğru; kal- şimdiki zamanda süreklilik ifade eder”35
“Sürerlik Fiili (İstimrarî Fiil);
-eylemin devamını ifade eden fiillerdir; üç çeşit sürerlik fili
vardır:

M. Kaya Bilgegil

1-Eylemin geçmiş zamandan sözün söylendiği ana kadar
devamını ifade eder.
2-Eylemin gelecek zamanda devamını ifade eder.
3-Öznenin eylemde devamını ifade eder.”36

Baha Dürder, H. Ediskun

“Sürerlik; -sürerlik”37

Muharrem Ergin

“-deneme, süre, devamlılık”38
“Sürerlik Fiilleri;
dur- ve koy- sürerlik, devamlılık; gel- geçmişten sürüp gelme;

Haydar Ediskun

beklenmezlik, apansızlık; git- şimdiki zamandan geleceğe doğru
sürüp gitme; gör- çaba, özen, önem; kal- beklenmezlik görüntüsü
içinde bir sürerlik; geçmişten sürüp gelme; anlamı katar.”39

35

Banguoğlu, 1979: 155
Bilgegil, 1982: 281
37
Dürder, Ediskun, 1978: 121
38
Ergin, 1980: 387
39
Ediskun, 1980: 232-234
36
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Tahir N. Gencan

“Sürerlik Fiilleri;
-sürerlik”40

Nurettin Koç

“Sürerlik Bildiren Birleşik Eylemler”41
“Süreklilik Fiilleri;

Zeynep Korkmaz

esas fiilin –(y)A, -(y)I ve –(y)Ip zarf fiil biçimleri üzerine dur-,
gel-, kal-, gör-, koy- (ko-), yardımcı fiillerinin getirilmesi ile
oluşturulur.42

Edirne İli Ağızları
bi baotım amed aia gelip duruyu. (21/26)
yaslamış oulaolarını, patlatmış gözlerini ayvan bize baoıb duruyu. (21/70)
yutounmuş oalmış sen demiş bi vezir ol da demiş bunu bilme. (24/44)
devldlen yedi oardaşın üçü şehit düşmüş, dördü boyuna zraşıp dur{. (25/220)
undan stra bi ioca iarıya eline gülüzardan bi mendil alıp duruymuş. (25/265)
eşkiyalar önümüze çıotı, soydula, paralamızı aldıla, gözldmizi de oydula, ben boralada
mekildeyip duruyüm. (25/309)
birÑikÑay içinde gözüm bao bao duman indi oaldı. (33/62)

Erzincan Yöresi ve Ağızları
o iaynemalda olsun biz herle çaliyul unnan. (3-34/26)
dönüp dönüp durir. (5-23/8)

40

Gencan, 1971: 198

41
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Erzurum Ağzı
analıği da iaş di, oni ordan niye çılartdın diyende, bu çocul ağlamiya durdi. (2/171)
o hbş aldırm}r, gelmiye dur}r. (3/23)
sabal açıl}r, sırma saçın babasi gel}r, şaş}r ial}r.(4/104)

Güney-Batı Anadolu Ağızları
Güney Batı Ağızlarında kullanılan “… + -A + -ıb, Ub, -Ip, -Up batır” dikkati
çekmektedir. Güney Batı Anadolu ağızlarında, “yörü-” yardımcı fiiliyle oluşturulan
yapıda, zarf fiil eki –p’nin etkisiyle yardımcı fiilin ilk sesinde y->b- değişmesi olmuştur.
yörü-, Türk dilinde şimdiki zaman oluşturmada sıkça kullanılan bir tasvir fiilidir. Yazı
dilimizdeki şimdiki zaman eki de aynı fiilin ekleşmesiyle oluşmuştur. Bu fiil, Türkmen,
Kazak,

Kırgız

ve

Nogay

Türkçelerinde

de

şimdiki

zaman

oluşturmakta

kullanılmaktadır.
Güney Batı Anadolu ağızlarında “otur-” yardımcı fiili süreklilik anlamı vererek
tasvir fiili kurmaktadır.
gbtiriP duru baO çoczma. (Mn.2/24)
burta durmdp durudu. (Mn.2/24)
makinblilbnbn ö}lb sbssiz dirndp-durumuş. (Mn.5/10)
kärbmitlbri gözäriP duru. (Mn.9/27)
orda bağırıP-duru sbslbniP-duru. (İz.17/43)
aţmış gblmiş oturTdura-iomuş. (Af.29/8)
pulislär dönüp duruyo. (Af.37/23)
onnar gblmbktÑussur tţan gbli-virüyÑbvb. (Af.37/36)
aţmış gi’miş dbvd ıhdırı-iomuş lörgüdbk. (Dz.39/61)
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o masaţır şahbe}tisini areyt bbn bilib-oturun. (Dz.39/85)
iki hırsız bv soya gidiP-barÑımış. (Dz.47/6)
hambaţ MämbT aroıţarına daoıţmış “bbn di gidiP-barın” deyb. (Dz.47/7)
bi zarginÑbvini vamışţa. iki hırsız yuoarn soyuP-barımış. (Dz.47/8)
hambaţ MbmbT mı’ţarÑiçini girmiş, havanı çaţıp-barımış. (Dz.47/9)
sbn näyi gbldir, nb çaţıP-bar? (Dz.47/11)
çıoardn zaman hambaţ MämbT bi hırsızţn da varıP-ba. (Dz.47/15)
yuoarı üs iaTda bi hakimnbn sbvişiP-barımış bvin iası. (Dz.47/17)
yatıP-barın deyb yatı iomuş. (Dz.47/18)
iarytţa yatıP-barız deyb yataoan hambaţ MbmbT bi düdüK öTdürmüş. (Dz.47/20)
iunaOda hakiminän mahkimb oţuP-bata. (Dz.47/31)
bbnim bvbldbnÑidin pusadım deP-batırı. (Dz.47/32)
bbn yülüKdb borzan öTdürüP-badım. (Dz.47/35)
hakim dbliriP-ba bz deyb ktţa-veriyo. (Dz.47/35)
biliP-bamın ya noţuP-ba Hacca. (Dz.48/12)
ndlbP-durur iarnı gbliP-ba. (Dz.48/12)
ãã şunu baO “gidiP-ba, gbliP-ba deysiriz ddyo. (Dz.48/13)
“ialbm yaza yazı tutasır göğdbkÑıţdız oaş” demiş. (Dz.49/5)
göråzi suyu gidiP-barın. (Dz.49/38)
åkitaP-mı oouP-basır hindi sbn? (Dz.49/45)
biz alaşıP-barız. (Dz.52/3)
kblÑtţan iapınır sürdnb açıb-ba hakimir yannı kblÑtţan yatıb-barı. (Dz.54/31-32)
şindi gbçiniP-baţbmış. (Dz.55/63)
yatar oţub-oturu soğuţuOdu yat-oturu. (Dz.56/18)
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gblib-baz duru-io. (Dz.56/18)
bbnim pdnirimÑma ısţanıb-oturu. (Dz.56/26)
işlbybn yoO äkinnbmiz iurub-ba. (Dz.56/29)
öl{ de}–vatndıK. ölünür c}brinb yazı-vatndır ya. (Ay.59/14)
hbn aţırdı dutu io mbnÑaţımdın gidi-veri. (Ay.59/17)
e mbn nidbnÑulü ddP duren? (Ay.59/57)
iarı iarı yanıP-börüz aiÑaO sönüP-börüz. (Ay.59/58)
munna iuyunur başındı ço’cu dutu-iosurţa. (Ay.59/60)
yeri yapıţı-batan bvi giTcez. (Ay.60/44)
günbc aţmicbK ınaţa ddP-durudun. (Ay.60/44)
ktman ya mbn kö} bütün yanı-vatı sandeTdim db (Ay.60/46)
daoınnsar zıţcana daoını-iomuş ddlb hbnb. (Ay.60/47)
ana baoser ya iaşıdan bi dbvi gbK-gblm bizim çocz çmnicbK ya. (Ay.61/18)
ahã işdb sbn nb işläyi-batır bizim işimiz db böla. (Ay.64/10)
gbldim burıda biÑbuçukÑa} otudum, gidi-yatırım. (Ay.64/13)
yiyi-batı bunna, onna bizim tţadan (Ay.64/16)
sänir nalinb mi güdüb-burün bbn! (Ay.68/40)
“edbn buţu” deninnbn deP durmasır dd iızmış dı e’miş blini vdmiş. (Ay.70/5)
güccük bbyimiz acıdan topraO yaţaP-barımış. (Ay.71/22)
döş iızardı-batnmış. (Mğ.72/2)
gälin gblin gbliK gbli / zaţım gblin gbliK gbli (Mğ.72/22)
yarın gini-mi gbliK-gblir? (Mğ.72/30)
nidbn davranıyomar toP gibi oturu-mu-batır? (Mğ.72/33)
oturu-ioma. (Mğ.72/33)
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kudbn gäliK-gurin haman duyoz. (Mğ.73/2)
baççamıza çapıld gidiP-barıs. (Mğ.73/14)
nÑddiP-basır iı? (Mğ.73/33)
borda yatı-io. (Mğ.76/23)

Kars İli Ağızları
bir iıllı el bennen gidir gelirdi. (23/54)
ben bunnan duta duta ggderim. (45/39)

Kayseri Merkez Ağzı

varmışki çeñesi bËle ġıvışlıyıρ duruyo.(23/55)
“hermf,

işde

ďúñüller

ikide

bir

gidip

gelip

duruyollar,

bilmem

işde

kimlerdenise…”(24/114)
şinci diyelim ki misāfiller dāvet ėdildi, geliceĸler, onnar hazıllana dursuñlar; burda ġız
tarafı dikeşleri de diĸdi, evi de ďóşediler.(24/480)

Kırklareli Babaeski Merkez İlçesi ve Köyleri Ağızları

babannemin āreti bu insan āni devamlı gidip geldµmize ben tanıyám yani. (13/1)
Kırşehir ve Yöresi Ağızları

ikimizde da yini yetişip gelik. (29/3)
ordan zilli óoúzleri alı ioymuşlar. (29/62)
ĝaranı derenin içine girdiydim sakine, saralıb duruyo. (36/227)
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ddzelerin dura dursun. O zamana ader diyo patışaha davedÑideca¦ diyo dilelem çengi.
(49/130)
ioca iarı gide dursun, biz gelelim onnar orda ialdılar. (50/170)
bunnar orda yata dursunlar, bir duman çökdü. (50/197)
o orda yata dursun, biz gelelim iızlara. (50/235)
asger iúqzar hanımlen harbÑide dursun, biz gelelim şah ismaayile. (50/242)
şah ismaq o daÑan ardında yanıp yatıyodu. (50/243)
uyÑanam diyi o yanna bu yanna iaçar durudu. (71/69)

Kütahya ve Yöresi Ağızları
şureX isdiyosa ikÑüş sofra tlan tarafından yemd alâior ulenÑüsTü. (1/54)
bir sofra iki sofra alıoor mulaiiaO, güvd salma yapaosa. (1/146)
“len açılıP duruyo bu namıssız iapı” dedi. (4/26)
durupÑduruyoz ya biz de (5/5)
bao birisi de orlada düşmüş baÑırıPÑduru bao, baÑırıPÑduru ûrlada (17/49)
o gdmeden topraO yığa ioduo biz onur gelceÑi yere.(24/164)
cavır iamamış, ölüld yıÑılmış ialmış. (24/170)
bizÑde ardından atıPÑduruz emme çoi. (29/3)
alektirik…. şeher gibi yanıPÑduru (29/9)
örümüzde derizde bi lasXana vapuru durupÑduru. (29/12)
kirmanım, mekikldm, hePsi helan durubdurula. (30/9)
herşdni biliPÑduruyun. (30/12)
tlan evir önünde duruior. (33/10) (durakoy-)
üçürü arabisdene yolladıla, birini urusun ağzına alaiodula . (39/48)

65

biz biÑdeÑe gelip durmayam, üzülmeyem. (40/22)
aber dedir lasdanede iulüp durma dedir. (46/38)
bi sene durmadan, böle alâşıp duruyolamışmış.(46/116)
südü bişiri, daşırı, ûnu, iayna ioruz. (51/30)
adım atdıoca baldırları dövd duru. (51/105)

Nevşehir ve Yöresi Ağızları
Nevşehir ağızlarında kullanılan “… + -A + -ıb, Ub, -Ip, -Up batır” ve “… +
yoru-” şekilleri dikkati çekmektedir. “… + -A + -ıb, Ub, -Ip, -Up batır” ,bu bölge
ağızlarını Türk lehçeleri içinde Türkmen, Nogay, Kazak, Tatar, Yeni Uygur gibi Türk
lehçeleri ile birleştirir.
Nevşehir ağızlarında kullanılan , “+ yoru-”, Eski Anadolu Türkçesi’nin sonunda
şimdiki zaman ekine dönüşecek olan eski bir tasvir fiilinin yaşadığını örneklemektedir.
Tasvir fiilleriyle (yat-, tur-, otur-, yorı-) kurulan dört yapı da aynı sistemle ortaya
çıkmıştır. Bu sistem; Asıl fiil+ Zarf fiil eki+ yardımcı fiil+ Geniş zaman eki+ Şahıs eki
şeklindedir.

yığıla galmıssım orıya, hd yığıla galmıssım. (1/33)
nene ha bi de sen söyle de ben de bi belliye-durım. (1/40)
gız anşa ne yatıp duruyor ba gidecal guru doomĭÑe. (4/31)
adam gapa aşmış ki tandırda herif oturub-batır. (12/19)
yorganına iore ayanı uzadır “elindeğÑossa alır, alıb-batır niy olmasın dir.” (12/50)
biz de gelmişler ne sallayor gelib-batırlar dirik. (12/54)
birÑeve çol gelip ggderser “ne gelip-batır?” dgrik. (14/25)
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mghriban uşal evde yatıp-batır. ne yatıp-batır gal gal gayrın zabahÑoldu suyaÑğedilecek.
(14/26)
niye gülüp-batır la! (14/30)
“goy” hakim “şöyle” didi, ben dÑöyle doruşup duruyom. (14/32)
ne balıp yatır Hanife bi keleme de sen gonuş. (23/24)
du bağam ga DilberÑaba! Ştrdan şurdan hediye gelip-batır. (40/12)
niyeÑğelmesir, gelib-batır. (40/13)
nÑolubÑolmaz Sülman. namkörlük yapıyor, alıb-batır. (40/14)
g atır dırnana yığılı-galmış go¸lmuş asikli. (51/11)
hanım da buradan gidecfğÑımış canım sıòılıyorur.(N
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Anlam bakımından “ävät-” fiilinin Eski Türkçe dönemindeki muadili olarak
görebileceğimiz ıd- tasvir fiili, –U zarf-fiil eki ile birlikte esas fiildeki iş, oluş ve
hareketin kesintiye uğramadan tamamlandığını bildirir. Eckmann’a göre, fiilin “ıdu
ber”< “yiber-” şekli, -p zarf-fiil eki ile birlikte esas fiildeki iş, oluş ve hareketin
tamamlanıp bittiğini bildirir.44 Iskakov, -p jiber- yapısının esas fiildeki iş, oluş ve
hareketin âniden ortaya çıkıp işlenişini bildirdiğini belirtir.45Yeni Uygur Türkçesi
dışındaki Türk lehçelerinde ävät fiilinin muadili olarak görülebilir.
“irker tışta kütip tıra” didi mira.46 (13/15)
biz de oarap tırabız.47 (13/237)
mınır yanında on-tn bişlep te oıçoıra tırğan, teneke çalğan davul çalğan ses tavuş
çığaran kişiler tavuşlap.48 (21/30)
tıştan çabacı sütetırğan kişilerni tıştan kitirebåz.49 (21/139)
indi båznir åşibåzni üzibåz åşliy başladıo.50 (8/63)
müslümannarnı, lıristiyanlıooa zorlıy başlağan. (8/141)
şol vaoıtta okıy başlağan biznir balalar. (8/313)
sağat dürt pıçıota ezrek üzime kile başlaianmın, annan oaradım otca bir yirde yatıp
tıramın. (13/11)
akşam bıliaç böriler ulaşa başlağan z dip, bir siri böri. (16/116)
bılay bılğaç indi yanadan ezrek indi ınıtıb yiberdi. 51(13/163)
balalarnı ap cığıp yiberebåz indi tavnun başına. (13/245)
irtük tıram, álam, namazımı ooıp annan samavarnı ooyıp yiberem, sufranı otırtam.
(16/50)
44

Janos Eckmann (1996): Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara: s. 98
A.Iskakov (1974): Kazirgi Kazak Tili-Morfologiya, Almatı, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü,
1991, C I, Ankara
46
bekleye dur-: Özkan, 1997
47
bakıp dur-, devamlı bakmak: Özkan, 1997
48
bakıp dur-, devamlı bakmak: Özkan, 1997
49
sökme işini devamlı yapmak: Özkan, 1997
50
çalışmaya başlamak: Özkan, 1997
51
yiber-: gönder-: Özkan, 1997
45
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samavarnı ooyıp tırıp yiberebåz, kürşileribåzge de eytebåz, bårge cıyılıp çáy içebåz,
sevinip heybetlep. (16/62)
alar mınçaÑa para ooya biz de alarnı ap kilip, heybetlep, çáylár içirip, şulay tip, oaytarıp
yiberebåz. (17/49)
cingiylerin ayırıp yibernenner. (19/59)
Sivas Ve Tokat İlleri Ağızları

Dediler ki, a«urun öğündeki şo «armana var¶dur. (5/260)

Tekirdağ İli Ağızları

…ayışıp duruyo, bu sefer nābıyo, mekke şerifi, osmanlı deyo ço… zaman savaşıyo (5/89)
Urfa Merkez Ağzı

geld¨m senm yapışıgida çalıştım. (2/61)
herkes dinine mensubtı, geç¨n¨r gıderdı‹. (18/67)
gide gide bi köv k¨m¨n bi ygre geld¨ler. (37/49)

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları
keltlan duradursur (5/219)
iucavımda uşavı iorúverincg, bunna şaşırıb ialdıla. (8/24)
ben de evde kendim ialaialdım. (8/45)

ialaialınca al öte barĭyon, beri barĭyon órúme de bi kópek geldi. (8/45)
ule ggçinĭcaz diye zraşıp durĭyoz işdg. (17/25)
bi acır dibinde yatmış uyuya ialmış. (21/3)
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Süreklilik Fiilleri Sonuç:
1. İncelediğimiz ağız bölgelerinde yazı dilimize bir paralellik gözlenirken,
özellikle Nevşehir ve Güney Batı Ağızlarında kullanılan … + -A + -ıb, Ub, -Ip, -Up
batır ve … + yoru- şekilleri dikkati çekmektedir:
a)Birinci yapı, + -A + -ıb, Ub, -Ip, -Up batır ,bu bölge ağızlarını Anadolu’da
Muğla, Nevşehir başta olmak üzere İç Batı Anadolu ağızlarıyla, Türk lehçeleri içinde de
Türkmen, Nogay, Kazak, Tatar, Yeni Uygur gibi Türk lehçeleri ile birleştirir.
b)İkinci yapı “+ yoru-”, Eski Anadolu Türkçesi’nin sonunda şimdiki zaman
ekine dönüşecek olan eski bir tasvir fiilinin yaşadığını örneklemektedir.
Vahit Türk, tasvir fiilleriyle (yat-, tur-, otur-, yorı-) kurulan dört yapının da aynı
sistemle ortaya çıktığını söylemektedir.52 Bu sistem;
Asıl fiil+ Zarf fiil eki+ yardımcı fiil+ Geniş zaman eki+ Şahıs eki
şeklindedir.
“Şimdiki zaman ifadesinde tercih edilen dört fiilin ortak özellikleri:
Fiillerin dördü de kalın sıradan ünlülere sahiptir. Bu, fiillerin şekil olarak
ortaklıklarıdır.
İkinci ve daha önemli ortaklık ise anlam yönündedir:Bu fiillerin
dördü birlikte bir canlının hareketini tasvir eder gibidir: yatmak, oturmak,
turmak(ayağa kalkmak), yorımak(yürümek) veya yorımak, turmak, otumak,
yatmak şeklinde sırayla bu fiillerin ifade ettiği anlamı düşündüğümüz zaman
bir canlının, özellikle insanın, hareketleri gözümüzün önüne gelir.”

52

Vahit Türk (1999): “Türkçede Şimdiki Zaman Kavramı, Çekimleri ve Ekleri”, Türk Dili Araştırmaları
Belleten 1996, sayı: 740, s.291-340, TDK Yay., Ankara
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2. Ahmet Günşen;
“Anadolu ağızlarını; Türkmen, Nogay, Azeri ve sahil boyu Kırım
Türkçelerine bağlayan ve merkezi Muğla ağzı olmak üzere genel olarak Aydın,
Denizli, Uşak ve Kütahya ağızlarında görülen “… + Ib, Ub, Ip, Up + batır”
Orta Anadolu’da Nevşehir Ağızlarında da görülmesi, büyük önem arz
etmektedir.”53 demektedir.

bbnim bvbldbnÑidin pusadım deP-batırı. (Dz.47/32)
biz de gelmişler ne sallayor gelib-batırlar dirik. (Nş.12/54)
birÑeve çol gelip ggderser “ne gelip-batır?” dgrik. (Nş.14/25)

3.Derleme Sözlüğü’nde de bu fiil unsurunun benzer örneklerine rastladık:

-batır, -batı (I) [-batırı] 1.[ba,ba (I) -4] 2. Fiillerin sonuna gelerek süreklilik
bildirir:
-Ne yapıyorsun?-Çalışıp batırı. (Gölcükler-İz.; *Tavşanlı ve köyleri, AlayuntKü.; *Bor-Nğ.)
[-batırı]: (*Nazilli-Ay.; Kemaliye *Alaşehir-Mn.)
gelipba [__>gelip batımak]
gelip batımak [gelipba, gelipbatır, gelipdurupatır, geliyorumak] Gelip
durmak.(-İz.; Genek *Yatağan-Mğ.)
[gelipba]: ( *Acıpayam-Dz.)
[gelipbatır]: (Karaahmetli-Dz.; Şeh-Ay.; -Kn.)
[gelipdurupatır]: (-Dz.)
[geliyorumak]: (-Bo.)
gelipbatır[__>gelip batımak]
gelipdurupatır[__>gelip batımak]
gidibatımak Gidip durmak: Nereye gidibatırsın? (-Bo.)
gidipba [__>gidipbatı]
53

Ahmet Günşen (2006): Anadolu Ağızlarında Tasvir Fiilleri:Orta Anadolu Ağızları Örneği, II.Kayseri
ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildirisi
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yatır(IV) …….durur: ……dhr yatır. (Hasanoğlan-Ank.)
edipyatıya Yapıpdurma. (*Devrek-Zn.)
4. Güney Batı Anadolu ağızlarından tespit ettiğimiz iki örnek dikkat çekicidir.
yörü- yardımcı fiiliyle oluşturulan bu yapıda, zarf fiil eki –p’nin etkisiyle yardımcı fiilin
ilk sesinde y->b- değişmesi olmuştur. yörü-, Türk dilinde şimdiki zaman oluşturmada
sıkça kullanılan bir tasvir fiilidir. Yazı dilimizdeki şimdiki zaman ekinin de aynı fiilin
ekleşmesiyle oluştuğunu biliyoruz. Bu fiil, Türkmen, Kazak, Kırgız ve Nogay
Türkçelerinde de şimdiki zaman oluşturmakta kullanılmaktadır.54

iarı iarı yanıP-börüz aiÑaO sönüP-börüz. (59/58)
sänir nalinb mi güdüb-burün bbn! (68/40)

5. Süreklilik gösteren … + -A + yoru- birleşik fiilinin Eski Anadolu Türkçesi
döneminde oluştuğunu, ama çok geçmeden de yorı-/yoru- fiilinin hece düşmesi
(haploloji) olayı ile şimdiki zaman ekine dönüştüğünü biliyoruz: baoınıyoru
“bakınıyor”, vhriyoru “veriyor” vb.

6. Eski Anadolu Türkesi döneminde yaygın olarak kullanılan ve süreklilik
bildiren bu birleşik fiilin, Nevşehir ağzında şimdiki zaman kipi ve tasvir fiili işleviyle
kullanılması ağızların muhafazakâr yapısını göstermesi bakımından önemlidir:
hanım da buradan gidecfğÑımış canım sıòılıyorur. (Nş.)
geçimimiz kepÀzelik Ña ńōrelim orsuz olmüyörür. (Nş.)
beni ğaçırdılar. Buralarda oòunuyörür, şimden sōna oralarda mı oòunsur benim
gelnÑoldÿmu? (Nş.)
vardım ki bir gişi ğocamın ğafasını böyle paltalayorur. (Nş.)
54

Ali Akar (2001): “Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri”, M.Ü Sosyal Bilimler
Dergisi, sayı:4, s.1-10
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evimiz de dÀ ğarsambalı, oğlan oda suğayorur. (Nş.)
7. Derleme Sözlüğü’nde bulduğumuz iki örnekte, “düş-” fiilinin tezlik anlamı
yanında süreklilik anlamı vererek tasvir fiili kurduğunu tespit ettik:
oturudüşmek 1. Oturup kalmak. (Hasanoğlan-Ank.) 2. [__>oturavarmak]
yatadüşmek Yatıvermek, yatıp kalmak:Çocuğum uykun geldi senin, haydi
yatadüş!

(*Bor-Nğ.)

8. Derleme Sözlüğü’nde bir örnekte “yaz-”yaklaşma fiilinin süreklilik anlamı
verdiğini tespit ettik:
bakayazmak Bakadurmak. (*Düzce-Bo.)
9. Güney Batı Anadolu ağızlarında “otur-” yardımcı fiilinin süreklilik anlamı
vererek tasvir fiili kurduğunu tespit ettik:

o masaţır şahbe}tisini areyt bbn bilib-oturun. (39/85)
yatar oţub-oturu soğuţuOdu yat-oturu. (56/18)
bbnim pdnirimÑma ısţanıb-oturu. (56/26)

10. Efrasiyap Gemalmaz, Erzurum ili ağızları için; “bölgemiz ağızları tasvir
fiillerini pek kullanmadığı gibi –(-(y)a bül-) fiili hariç- eş zamanlılık veya bir öncelik
ifade eden (-ıp) ve (-aral) ekli zarf fiillerden de pek hoşlanmaz. Bunları aşağıdaki
örneklerde görüldüğü şekilde, bazı zarfları kullanarak, bazen de çekimli fiiller
kullanarak gidermeye çalışır”55 demektedir.

hele alsun balal (o ala dursun)

55

Gemalmaz, 1995: 376
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11.

Osmaniye

Tatar

Ağzı’nda;

tır-,

tur-

yardımcı

fiili

devamlılık

fonksiyonundadır. Ayrıca “başla-” ve “yiber-” fiilleri de tasvir fiili kurmaktadır:
mınır yanında on-tn bişlep te oıçoıra tırğan, teneke çalğan davul çalğan ses tavuş
çığaran kişiler tavuşlap.(21/30)
sağat dürt pıçıota ezrek üzime kile başlaianmın, annan oaradım otca bir yirde yatıp
tıramın. (13/11)
samavarnı ooyıp tırıp yiberebåz, kürşileribåzge de eytebåz, bårge cıyılıp çáy içebåz,
sevinip heybetlep. (16/62)
12. Derleme Sözlüğü’nde süreklilik fiilinin, bazı örnekler deyimleşmiştir, şu
örneklerine rastladık:
agemek Alıp gelmek, getirmek. (İğneciler *Mudurnu-Bo.)
agitmek Alıp gitmek, götürmek. (Anaraş *Sürmene-Tr.)
alağelmek, alıgelmek Alıp gelmek, getirmek: Mangalı alağel. (*Bor-Nğ.)
aletmek[algetmek, algitmek, alıgitmek, alitmek] 1. Hile etmek, aldatmak.
2.İletmek, götürmek, alıp gitmek.(-Sn.)
[algetmek]: (*Kilis köyleri-Gaz.)
[algitmek]: (-Çkr.; -Gaz.)
[alıgitmek]: (*Bor-Nğ.)
[alitmek]: (Gümenüz *Alaçam-Sm.)
alıgomak Alakoymak, bırakmamak. (*Bor-Nğ.)
alıkalmak Geri kalmak: Döğmediği kapı, alıkalmadığı iş yok. (-Sv.)
alukdurmak Söz vermek, inandırmak. (*Kargı-Ks.)
asıla kalmak Asılı kalmak, düşmeden durmak. (*Zile-To.)
bakı(I) Devamlı: Sen burada bakı kal. (-Rz.)
bakıp görmek Bir işin, bir isteğin yerine getirilmesi için çare araştırmak:
Gayrı sen
bilin, bak gör bu işimi bitir. (Solakuşağı *Şereflikoçhisar-Ank.;*Bor-Nğ.)
basıla gelmek, basıla kalmak Tıka basa dolmak: Evin içi dışı buğdaynan
basıla galdı, geçecek, duracak yir yok. (*Bor-Nğ.)
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belere kalmak(I)[belerip kalmak,belurmek (I)] Ansızın korkmak, korku
ile bakakalmak, gözlerini açıp bakakalmak: Beni görünce belere kaldı. (-Bil.;
*Kandıra- Kc.; *Bor-Nğ.; *Silifke-İç.)
[belerip kalmak]: (Yenice *Emet-Kü.)
[belurmek(I)]: (-Ama.)
belere kalmak(II) Çocuk ağlarken nefes alamaz hale gelmek. (Çanıllı *AyaşAnk.)
belere kalmak(III) Gözler hastalıktan, zayıflıktan iyice irileşmek. (-Ba.)
boturmak, botumak Durmak. Ne yapalım çalışıp botuyoruz. (Ceylan *FethiyeMğ.)
cızıldayıp durmak Hiç susmadan ağlamak. (Yukarıçay *Acıpayam-Dz.)
çakıla galmak Meyve çok bol olmak: Bu yıl meyveler çakıla galdı. (*Bor-Nğ.)
diftiklenip durmak Bir şey yaparken oyalanmak, zaman öldürmek. (Oğuz
*Acıpayam-Dz.)
donuşup durmak 1.Ortada biçimsiz bir şekilde kalmak. (*Silifke-İç.) 2.
sırıtmak,
sırıta kalmak.(*Silifke-İç.)
döğüşüp battıkmak Döğüşüp durmak: Hasan ile Veli döğüşüp battıklarında
ben denk geldim. (*Fethiye ve köyleri-Mğ.)
duragomak(II) Olduğu yerde durmak. (Yayla *Tefenni-Brd.)
duravarmak 1. İnat etmek, direnmek. (*Bor-Nğ.) 2. Sık sık ve sürekli olarak
vurmak. (*Bor-Nğ.)

3. Yorulmak.(İğneciler *Mudurnu-Bo.) 4. Oluverdi

anlamında kullanılır: Yün yumuşak duravardı. (Silifke-İç.)
dutup duravarmak Hiç unutmamak, fikri sabit haline getirmek. (*Bor-Nğ.)
dutup durmak 1.Devam etmek, sürekli olmak: Mal didiğin dutup durmaz.
(*Bor-, Nğ.)2. Sürekli olarak bir kimseyi korumak: Ana baba insanı dutup
durmaz. (*BorNğ.)
dürekomak Derleyip toparlamak. (Sidek *Kaş-Ant.)
ılgara(II) Sürekli. (Afşar aşireti, Pazarören *Pınarbaşı-Ky.)
kakıla galmak Yığılmak, dolmak: Zabahtan bazar yirine her şey kakıla galmış
idi.
(*Bor-Nğ.)
kalakalmak Bir şeyin üstüne aşırı düşmek, üstünde durmak. (*Düzce-Bo.)
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kamaşıp kalmak Şaşırıp kalmak. (Çayağzı *Şavşat-Ar.)
kaykıla kalmak Dikilip durmak. (Yerkesik-Mğ.)
kığırdayıp durmak Ağzının içinden söylenmek. (Bahçeli *Bor-Nğ.)
margılıp galmak Şaşakalmak. (İrişli *Bayburt, *Sarıkamış, *Selim-Kr.)
mosdadıp galmak Kızıp ses çıkarmak, kızarıp durmak. (İrişli, Bayburt
*Sarıkamış,
*Selim-Kr.)
osup kalmak Şaşırıp kalmak. (Küçükisa *Zile-To.)
oturago Oturup bekle.(Çıtak *Çivril-Dz.)
otural hllemek Oturup kalmak. (İrişli, Bayburt *Sarıkamış, *Selim-Kr.)
sergen olakalmak Yere serilmek: Meyveler ağacın altına sergen olakalmışlar.
(*Mut-İç.)
susadurmak Şahlanmak, şaha kalkmak: Ali’nin atı dün çarşıdan geçerken
susadurdu. (Baf-Kıbrıs)
sürgitmek Sürmek, devam etmek. ( *Kandıra-Kc.)
alagomak Alıkoymak. (Dereçine *Sultandağı-Af.)
arşınlayıp durmak Boş yere gidip gelmek. ( Tatlıpınar *Yapraklı-Çkr.)
dinara kalmak Ayakta tek başına kalakalmak. (*Ürgüp-Nş.)
dökülegomak Dökülekalmak. (ilenç) (*Kaş ve çevresi-Ant.)
küsülü durmak Dargınlığı sürdürmek (-Çr.)
soruşup kalmak Apışıp kalmak, alıklaşmak, suçlanmak. ( *Gürün-Sv.)
süreget süregel [ sürgit] Durmaksızın, arka arkaya, sürekli. (Uluşiran *ŞiranGm.)
[ sürgit]: (Bölceağaç *Manyas-Ba.)
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ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARINDA TEZLİK FİİLLERİ
Tezlik Fiilinin İsimlendirilmesi ve Fonksiyonları:
Esas fiilin –(y)I, -(y)U zarf fiilli şekilleri üzerine, esas fiilin anlamına “tezlik”,
“anilik”, “apansızlık” anlamları katan ver- fiiliyle kurulan birleşik fiildir.
Tezlik bildiren “ver-“fiilinin isimlendirilmesi ve fonksiyonları için aşağıdaki
gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır:
“İvedilik Fiilleri;
Tahsin Banguoğlu

-çabucak, birdenbire, kolaylıkla, 2. 3. kişilerde
rica”56
“Tezlik Fiili (Ta’cilî Fiil);

M. Kaya Bilgegil

-eylemin süratle veya anî olarak vukuu;
küçümseyiş”57
“Tezlik;

Baha Dürder, H. Ediskun

-tezlik, kolaylık, apansızlık, beklenmezlik,
savsama, tezlikle birdenbire yapmama,
alışkanlıktan birdenbire vazgeçmek”58

Muharrem Ergin

“-kolaylık, çabukluk, birdenbirelik”59
“Tezlik Fiilleri;

Haydar Ediskun

-tezlik, kolaylık, savsama, önemsememe,
şanssızlık, beklenmezlik, tezlik, kolaylık, tez,
kolay yapmamak, alışkanlıktan vazgeçmek,
apansızlık”60

56

Banguoğlu, 1979: 155
Bilgegil, 1982: 281
58
Dürder, Ediskun, 1978: 121
59
Ergin, 1980: 387
60
Ediskun, 1980: 231
57
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Tahir N. Gencan

“Tezlik Fiili;
-tezlik, çabukluk, önemsizlik”61

Nurettin Koç

“Tezlik Bildiren Birleşik Eylemler”62
“Tezlik Fiilleri;

Zeynep Korkmaz

-(y)I/-(y)U zarf fiil eki almış bir esas fiilin, veryardımcı fiili ile birleşmesinden oluşmuştur.”63

Edirne İli Ağızları
Edirne ili Dağlı ağzında “var-, ver-” fiilleri yaygın olarak şimdiki zaman eki
olarak kullanılmaktadır. Bu şekildeki bir çekime diğer Anadolu ağızlarında
rastlanmamaktadır.
cemaq paşa arap şiyinin çocznu asma oaloıveri. (1/19)
orayı orayı tapı tapı verm emen. (3/8)
stna oolverip gid{ adam tabm. (14/16)
al öküzlerin başından ipi, oolver öküzleri, yaOala bmed’i oısoıvrao baladıo alada, alat
acına. (17/41)
bu şindi tutuvamış yolu, köyden köve. (24/46)
ben de öküzleri yeddme aldımi çekilivddim. (24/135)
bu severe şehirin kenarına vàdnm vaoıt ben şihirin içine ortalıyvdrcen. (24/137)
undan stra yunan askèrleri hemen unnarı yaoalayvelld. (25/9)
ha baoalım de baoalım bize mektüp yolleyri, bi de mektup yollayvarı. (25/17)
mektüp içinde parayı yollayvarım. (25/20)
davetli mektüp, mühürleyvelld bi oaç yerine. (25/20)
gene para yollayvarım aynı yèrden postaneden. (25/26)
61

Gencan, 1971: 197-198
Koç, 1990: 280
63
Korkmaz, 2003: 152
62
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sor{lar hafıs’a, hafıs deyveri, piliçldden, tavıo pilişldden yılanın ısırdn yere piliç ooyun
ddri. yılanın ısırdn yere pilicin oıçını ooyvavarız piliç ikiÑüç kere azını açm rappadao öl{.
(25/43-45)
büle huc{tümü ırialayvarı. (25/52)
şindi mtiyarlıolan buvuşuvarım. (25/84)
iarayın üstünü ao inm, oapayvarı. (25/92)
tekrar buna da inivddi mi, gözldm görmezÑoldu. (25/93)
yapışıvadım ben bunun iuyruna iarı deye. (25/130)
tlu iızı olmadanı git deyvelld bi derviş ara baoam tlumuz iızımız olcao mı? (25/153)
padişahın bizim tlu, iızı olmayvarı ddri. (25/154)
unu al şu elmayı deyveri şindi o derviş. (25/155)
undan stra oız da anasına süleyveri. (25/165)
beni guddni ddri düştü bayıldı borayı deyveri. (25/165)
ben deyveri ao saoal’da türkmen beyi’n oızını alcam ddri, ona aşıoım. (25/169)
undan stra toplayvalla oızları gül baçeye. (25/172)
beni isteyveri diye. (25/178)
canım ben de iabarmayvarımÑa gerinmm deyveri iız. (25/179)
padişa bi dünürlük yollayvarı. (25/181)
bi uslu adam, uslu adama ben oızımı vèrmem deyveri şindi. (25/182)
hemen ha baoalım de baoalım hind’e yemen’e giddken b{k bi saraya raslayvarı sarayın
üs pençeresinde bir oıs bi gözünden oan aoamış. (25/210)
ne alayvarısın ba oıs? (25/216)
nhyeti dört oárdaş bunu deyvelle biz müsavir etmeddni salmayız. (25/222)
hemen toplayvalla unu ha baoalım de baoalım eve. (25/222)
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yiyvölld, içivölld ismeyil deyvelld sana deyvelld iıs oardaşımız gülperi’yi biz verecdz.
(25/230)
şa ismeyil’e bi oılıç sallayveri arabÑüzengi şah ismeyil atın üstüde altına. (25/252)
erlik bir, iki deyveri, sen yaptın üç deyveri. (25/254)
şah ismeyil’i yaoalayvalla. (25/275)
he te ben üle deyverim sana. (25/286)
gözldni yerli yerinde ooysa, bu tüyü sürüvdse, gözleri anadan dzma açılıy. (25/317)
ben de te büle mnelenmd gelivörüm te bu iısçaza. (27/5)
sdn ndrden biliversibt2lulm
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Erzincan Yöresi ve Ağızları
Erzincan yöresi ve ağızlarında, tezlik fiili, farklı bir yapıda, “-r…-mez” zarf fiil
ekiyle kurulmakta ve çabukluk anlamı vermektedir.
Iılıcını çekmiş, İğci Baba gelir gelmez boynini vurmiş. (1-26/27/63)
dayireye giriym iızı görür görmez bu iıza bu da aşığÑoluyn. (2-14/54)
bir salat sgyrÑgdiym selat temam olurÑolmaz çılıp hemen bi bilat alıp giriym ggne tabi çılıp
giriym. (2-14/55)
oğlan içeri girer girmez hemen perdeyi açip oğlanı iızin yanina ddip, iapiyi çekip
çıliylar. (2-14/76)
bekliym iapi açilır açilmaz, külahı başında hgş kimse görmiym tabm giriym içeri. (2-14/92)
bunı başıma ioyÑiomaz sır kesiliyim, dgyi. (2-14/106)
hemen düymeye basar basmaz lızmexciler içeri dolıyı, çabul bunı atın dgym. (2-14/108)
düdigi getüriyi, neyse gelür gelmez alıyi gine dtğru Haleb’e. (2-14/117)
güneş yerin yüzüni alanda davarı süya iovgrürsün. (4-8/36)
davarı suya iovgriy, iavalı eline alıy. (4-8/43)

Erzurum Ağzı
Erzurum ağzında, tezlik fiili, farklı bir yapıda, “-r…-mez” zarf fiil ekiyle
kurulmakta ve çabukluk anlamı vermektedir.
dbr dbmez ĝebul bdir padişahın oili buni. (4/74)

Güney-Batı Anadolu Ağızları
Tezlik birleşik fiili, Güney Batı Anadolu ağızlarında çok canlı ve işlektir.
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“soru-vırır baoam” dirlb. (Mn.1/38)
“dbdbri a}dtbm mi” didim. u du “aman a}dtma” didi.64 (Mn.2/3-4)
du bbn s`Ñ` söylb}-virbm biyo. (Mn.2/14)
sbn arnadzr.65 (Mn.2/23)
arnadı-virbm.66 (Mn.2/26)
“yazı-vır” diyo. (Mn.2/28)
hadı o}na-vir bize baoam biyo. (Mn.2/33)
oturu-vi deyosur oturuyo. (Mn.2/43)
otu da işm-viri çocuK işimbz ya. (Mn.2/44)
nisb}lm-virbn ki. (Mn.2/47)
“sbni hızmakar tutu-verbm ona” didi. (Mn.6/8)
odan io}-verincb bis kürkü tazıyÑodan it-vediK. (Mn.6/45)
sırtı aşı-vddi. (Mn.6/45)
köpbklb varı-vddi tdan bizim tazm. (Mn.6/47)
“ioyun köpbklb sarı-vmdi” didim. (Mn.6/56)
di kütügÑiçbri, bi iazÑblbisbsi, bi ateş di}-viri iız. (Mn.10/35)
oţan diyo-kına “aţı-verir bbnim satımı” diyo annbsi-gilb. (Mn.10/53)
aţıp gäliP satı tlan blinb tutuşturu-veriyo. (Mn.10/55)
“bbnb” diyŏ “SaTiırannarır iızını aţı-vgcbksir.” (Mn.10/63)
“aţı-verir bbnim satımı” deyo şm “bastonomu” diyo. (Mn.10/66)
yazdıOţarında gblini iatı-veriyoţa ikisinir yanna. (Mn.12/7)
kapıyÑaçı-vi. (İz.17/49)
64

söyleyivereyim mi?/aydı-vereyim mi?: Zeynep Korkmaz (1994): Güney Batı Anadolu Ağızları, TDK
Yay., Ankara: s. 5
65
Anlatıver. Korkmaz, 1994: 5
66
Anlatıverelim. Korkmaz, 1994: 6
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bi asıţdım iu}rz oopu-vedi. (İz.17/49)
bizb bi zarraf düKganı açĭ-viriyo. (İz 18/5)
bänb de}vermiyo bunu. (İz 18/18)
oapıdan dışarı çıoadıo atı-vmdiK. (İz 18/26)
dbve it-vediK giTdiÑo ad…. (İz 18/49)
sbn db oapı}, pbnçbrb} çáki-vm db gbl h`. (İz 18/62)
içinb çomaK io}casın açıţı açıţı-vicbk. (İz 20/8)
yancaca gäli-viri, nağışÑu. (İz.20/12)
köpbgÑizi didim ya gösdbri-vmdim hinci sizb. (İz.20/14)
tabı onur sbmimi db ayırı-vediK sbkisÑsänÑbvbl. (İz.22/19)
böyün bıraoıp doţaşmrbm oţmadı.67 (Kü.23/3)
iadın iayboţu-vemiş. (Af.28/83)
biz muraTţadan gbçi-vedik kötbşb, oaO baoaţım bv sabı sür cbzvbyi atbşb. (Af.28/89)
niyÑarnadı-virin?( Af.29/1)
hbmbn o zaman hambaţ girm, giri-verm. (Af.30/12)
“gb bbni bi saT io}ver” deÑbrbK. (Af.31/22)
fuoarb}sbr bi çifÑöküzÑoţu da, biri ölü-vermsb iaţı-verm. (Af.34/6)
anasıgil nb deyo bbn sara bi deyi-verän. (Af.36/11)
onnar gblmbktÑussur tţan gbli-virüyÑbvb. (Af.37/36)
gbli-vdmiş bvlbrinå biyo “ana” demiş “sbn” demiş “dbzbmir iızţanı suld-ve bbnnbn
giTsirnb” demiş. (Dz.39/14-15)
anası dbzbsini suld-vemiş. (Dz.39/16)
aoasından çabıO çandarma yetişmiş inahdara gbtiri-vemiş. (Dz.39/22)
67

Dolaşıvereyim. Korkmaz, 1994: 33
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“neÑoţdur deya” blin bi a}na aţı-vermişlb db ba’mış halini. (Dz.39/39)
sbn biyoT da soru-verdinän zor gäliyoru. (Dz.39/51)
bi dışayı çıof di gbli-veren. (Dz.39/59)
sandn açı-vdmiş. (Dz.39/81)
vbzirini aţı-vgcbiÑoţmuş. (Dz.40/28)
sän bbni çıoa bo}numa bi çapıT bald-ve, bi baoır daoı-ve bän sbni bvbren. (Dz.43/9-10)
baţıO “suyumuzu aTma da gbtiri-veren” dimiş. (Dz.43/15)
giTmiş baţıO isdbdiKlbni gbtiri-veriş. (Dz.43/16)
gbtimiş bald-vemiş. (Dz.43/17)
aoıţ örgbdi-vemiş. (Dz.43/56)
gblmiş dilkiyb dd-vemiş. (Dz.43/66)
dilki döyirmanı ity-vemiş. (Dz.43/82)
hbpsinir atına birb kilim atı-visbr ya. (Dz.43/88)
ginä götürüP çadırına bıraoı-vermişlb. (Dz.44/13)
“bi aţtın beşşiK gbtiri-ve” deyo. (Dz.44/17)
ikisi iızırÑörb ioi-vemişlb. (Dz.45/4)
bu yıţ da iızı südü goi-vediKdbn kdri o iızÑo südü yimiş iari. (Dz.45/5)
“gbti bbn çıoarı-veren” deyo. (Dz.45/32)
sôrna o kömiyi tlanırÑaya ınan
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müşтeri, mustāõfendi geldi şurdan, bi yudum sucuo vir diyóŕ iyi müşderi parasını
alacāĸ, ġoyviricēk (11/182)

Kırşehir ve Yöresi Ağızları

geli gelmez, o devler alıllıymış ĝava gemirmiye başlamış. (20/49)
ta memmed şöle indi de iuzuluycadı mısdava alıvgrdiler, çaldılar. (36/54)
Sıcanan uşal yiyi vgridi. (68/75)

Kütahya ve Yöresi Ağızları
Tezlik birleşik fiili, Kütahya ağızlarında çok canlı ve işlektir. Kütahya ağzında
tezlik fiilinin pekiştirmeli biçimleri kullanılmaktadır.

yanå kendimis içiverem deyolla, haloâ, vdmeveriyŏla şe}lere.(1/31)
şulÑoluvdsir,
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eline salanını alan gidd ordan kepçe kepçe dolduruverild salanırı.(1/317)
buba barÑbişd alıvd. (2/81)
oÑda “ sus! eleÑi satcan neler alĭvecen”. (2/83)
baÑırma, eleÑi setcan neler alĭvecen.” (2/83)
laloa vuruvecao laloı vuruvecao, iırıvecao gibi lalo yarılyo iki tarafXan. (2/85)
bunnarı biÑşdld alıvecan diye yalvarıyo cingen. (2/89)
cingen çocuolarĭnın ensesinden dutuvdyo, iafasından dutuvdyo, alĭvecar size. (2/93)
ninamir beyiXlemesini şeyÑediveren mademki (3/1)
bazan aroadeşld daoılırÑda lani aroadan falan salldverild. (3/22)
aşcdsen açıve iali. (4/56)
bunu ben size söleveren, sözldni amma. (5/29)
ala bu beyin iızı, “ şu dâ ne susu, şundan içiveren baken” derken yüzüri sürmüş, başırı
sürmüş bi serinndveren demiş (6/7-8)
undan stna iali ûnur bubası olan padişah uraya büyüm bi lamam ettirvemiş. (6/10)
ondan stna “ larla da ge ya mubareK” deyverişin, iayalanÑiçinden lamamın içindeki
iayalanÑiçinden “harnl harnl” bi sesld gelåvemiş. (6/14-15)
bari sara acıo dala biÑşdle ddveren ben. (6/19)
gelinen iaynananır arasındaoı geçimsizlik iavia olŭveryt aslında. (6/26)
d, buba, d, bara acıO bi ödünç altın buluveÑde boynumı sıralayen. (6/32)
iara çalınır altını dutuve .(7/31)
ûlan demiş ben sara duruvemem. (7/33)
ben aroasından siliverin . (8/2)
sofraları lazırleveriz. (8/7)
ymveriz. (8/9)
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biz de ymveri. (8/10)
her gün ekmdmizi o ayırveri. (8/15)
ordan alıveriz. (8/17)
yarına iş ialmasın deye evleri topleveriz şule. (8/22)
üsÑiatdaoıla televizyon va, ala o televizyona çıoıveriz. (8/23)
ona bi çıoıveriyoz ara sıra . (8/24)
hele bu oıbrıs davalarında iali inmevereyazdıO aşşaya. (8/25)
o televizyondan iniverince, iali yataOları yaparız. (8/25)
ală yerlere yapıveriyoz yatakları iocuman iocuman. (8/27)
iocuman iocuman döşekleri seriÑseriveriyoz. (8/28)
o külçi gibi iali bizim yoriannamız oluveri, ölü alafuranialılan pekÑinceciK zarif
oluveriyt (8/29-30)
bobam annem beklemeden baotı kendini beklemedimi çaşıdan gelince pek sinirleniveri.
(8/33)
bazı yerle tarnaları peKÑacı oluytÑda insanın dilini iavurÑiavurveriyo. (8/39)
hele iali genş iızları toplâverild. (8/42)
çatı üstldne, saraylara felan ioÑitveriz bunnarı (8/44)
ondan stra ioÑioveriz. (8/44)
bunnarı güneşde durduKdan sora doldurveriz küplere.(8/45)
hemen iali küpldden iaşıkld iaşıoldvirisin kepçeldÑkepçeldverisin iorsun yemeklere,
peK lezzeTli olur. (8/46)
dala evvelden avcı işdldni lazırldveri iali (8/49)
sıcaO suya batırılaÑda hemen tüyleri çıoıÑçıoıvesir deye.(8/60)
onu ialik buvam yapıveri oÑişi. (8/64)
hemen dutuveri bıça.(8/65)
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amanın iali insanın parmaolanı yicdveri gelir. (8/71)
bölece ymveriz. (8/73)
beya adam parayı alışın çarşıya çıoıveriyor. (11/24)
t arOadeşi ben alen gelen de tam manasmle onnarı ule şe} ediverem.(14/17)
bindiverild bazar günü ala. (15/2)
ben peK dışarı çıomamÑya gördükldmi deyvddim. (15/3)
ben görd{mü deyveriyon. (15/7)
deve felan çıoarttıveriyola, oyun oyneveriyola.( 15/14)
averdınır davıl çala çala çala iız evine giderle.69 (15/17)
ddzem annedıvdsin bi dene. (15/39)
ben evinde vasa fadime abam ünndveren gelen. (15/53)
gözd gözd deyveri. (15/53)
sen bara gündüz deyeydir ben onu ünneyveridim.(15/55)
bao töbÑolsun ben bilsem deyverin, bilmtn. (15/58)
bilytsar deyvd. (15/58)
ben onu ünndveren sara. (15/59)
tabla deyveriz una biz. (16/5)
makemeye şuraya buraya gitmeden köyün ağaları lalledivermiş. (19/6)
araPla dönüvedi ingilizldr yanĭna, nasılÑısa yerdile bizi (23/2)
arab şıkınırÑtlunu kesince, bizimkinnd , arabla dönçveyyt ingilizler yanna. (23/18)
lapåsanesi iovåyo70 (23/33)
biz burada geldiKÑeme, niÑdurudurmaz yûnan esgd çıoadı izmire dedild. (23/35)

69
70

Alıverdikten sonra. Tuncer Gülensoy (1988): Kütahya ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara: s.170
Koyuveriyor. Gülensoy, 1988: 184
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gidelim iaylı, tlada bişe} va heram gdldiK burâya, gelirÑgemez hemen bizi esgere
aldıla.(23/50)
aoşeheri beri geçince iavuşuvediK laÑboba, bizÑtdan geliyoduO, bu’dan. (23/52)
örüne alıvddi bizi, vur baoam iır baoam o fıroanır ardından baodı.(23/53)
ne}se birÑåki kimse vardı, onna teslim oluvddild yonana.(23/55)
bulunsun ddvedi allah tarafından olecek iali.(23/66)
o silahı iuvatı alıverince, hiç ardına baoındırmadıO hiç . (23/78)
öle iavuşuvddik. (23/83)
benim düvünü doleşiver deye (23/122)
çıoarıverild. (23/128)
amanetiri getirvddim a güveyÑtlan (23/146)

iovediK cıbıl cıbıl, keydik. (24/23)
bzdan gelibolŭna eniverem. (24/24)
iola bi inzibat nışanı balevgdilg. (24/102)
hemen yatağa yatmış, ben çoo üşüdüm biraz ısıdıverir beni demiş. (27/9)
sorura ben çoo susadım, bana biraz oalbırla su getirverir demiş. (27/15)
acıodımÑebe demiş, oÑda demiş anam demiş bara demiş tavui kesiveyûdu demiş.(28/3)
oÑda kesivdmiş, yemiş. (28/4)
iuyudan su çıOarveyûdu anam demiş. (28/4)
ondan sorura keltlan ordan işeyÑişdverimiş. (28/11)
var Oaçıverelim aÑzanalin oğlu (28/29)
ben iğirviyon, kilim dooutcekld. (30/7)
anamı öldüryon dediÑde gidivddi ayeni adı gddi. (30/21)
biÑbuçuğÑayar buldey bana yükledivedild. (30/24)
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isdemdveriz. (31/5)
gösXerivddim altını şeyde.(39/86)
beşibirliK taocen ben sara dedim nasılÑĭsa allah tarafından iarĭnır göynü oluvddi.(39/87)
ora verivĕdi. (39/90)
edivddmm şeyleri. (39/103)
az oluvdsir, şulÑoluvesir ddken zraşırız biraz.(40/27)
arnadıvdyo. (41/12)
fırladıÑda yör{vedi, al. (46/14)
iızım doÑurusa, veråverin iızımıÑda, bi deliiannıya veråverin, yaşşa. (46/39)
bao bm, dirne, ben sara biÑşd ddverd mi (46/57)
du iali bao deyvicen. (46/72)
ddvercenÑde sara dinnd.(46²/1)
talibÑamış. bize dedi, ikÑüş gün çalışĭvedi dedi. (46²/17)
hemen üsdünü başını deÑişdirvedi. (46²/21)
hemen sürahiyi masaya itvedim, cama ioşdum geliyola deye. (46²/26)
amanır yayıyom, küsçyom, iocam bule aya iırıldı, eyi olmeverise, ben şul olurum, ben
bulÑolurum (16²/51)
bu iadao seviyom. (46²/51)
u alınvese dizi de bükülecek, eyi iali (46²/57)
accıO gözldmi yumuyom, uyzvecam zaman, ladå iızı gelåyo, uyendıryo. (46²/87)
oyndveren hinci hemen çekçdser. (47/1)
iızlala oyunna yapvddild, bilmam ne yapvddild. (47/9)
la bobam işdleri alĭverilddi, coplarâ, urdan unnara atadı. (49/15)

ioyverildmiş atlar. (50/11)
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Malatya İli Ağızları
neydecân nere goyviriyim.

(140/15)

acıl goyverirlerdi diynendirirlerdi selal acıl yayılsın. (37/42)

Nevşehir ve Yöresi Ağızları
onu da dırıl ortıya sıcanı onu daadı-vgrrik böyle.(1/11)
ondan stna bohçaynan içine uğ düvgrrik içine.(1/25)
gelmiş, ökelenmiş yüzźü ooteleyi-vermiş.(10/5)
çocul goy-vir de anne lamba getirim dgyor.(11/3)
İtme canım Fadime nene ıcıl annadıvirim.(26/5)
gaynattır rı yüzüne suyu geli-virir torbalarıl gayrı.(27/66)
müddeyümüm de goy-virdi. (28/6)
gafasını goparıncı üleşini evcmrÑarlasına atı-virmiş.(33/28)
Şurdan duvarır dibinden galdım ggri yılılı-verdim.(57/1)

Sivas Ve Tokat İlleri Ağızları
Patşàn oğlu yüzünden peçeyi galdırır galdırmaz, dünya gözeli jibi bir gızımış. (12/39)

Jeli¶ver jeli¶ ver jel yanıma güçücek / Ntlurmuş jerdanından emicfo (26/5)
Tekirdağ İli Ağızları
kökünün dolayını sarıveriyi, şöle bi şey. (BM 1/519)
düşünürken dedi, bi rus askeri silā dayayıvermiş suratına, vuraca…(BM 4/137)
ne parası be demiş, sen bizim memlekete gel demiş, ben sana ġoca orozu kesiveririm be
demiş.(BM 5/34)
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zararı olmāca…, e biz uyuyuvermişik, bizim ibrām, ben gideyim dedi, sabā oluyo dedi,
yā, aydar …aratepe’de …avuşuyo, …avuşma… üzere, gölge susaya geziyi ġārikin,
uyumuşu… biz yōġun, babanla oldūmuz yēde dāyi, bütün o üseyin bey’in yēleri,
domuzlā bizim yanımıza …adā yimişlē.(BM 5/230)
sōna, çocu…, dāmat …ına yandı…tan sōna …uca…layıveri …ızı, tabi yüzü örtülü, elleri
…ınalı, alıp evin içine …açırı.(BM 8/25)
ē, uyuz olurdu insan, …aşıntı anadın mı, sarı bi ilaç, yālarlar, …apıp …overirler insanı.(GA
3/159)
Urfa Merkez Ağzı
Urfa Merkez ağzında, tezlik fiili, farklı bir yapıda, “-r…-mez” zarf fiil ekiyle
kurulmakta ve çabukluk anlamı vermektedir.
dgrdgmez sayra biye bi tano verdiler. (4/38)
zatana hayvana pıçaiı atar atmaz su var oan bulaşmasın dgye tezyioli su verm. (12/32)
bi de gelin yabacılı‹ çekmesin diye oaynanasıgile ilk gider gitmez. (24/91)

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları
Tezlik birleşik fiilinin, Zonguldak ağızlarında çok canlı ve işlek olduğunu
görmekteyiz.
hinci başdan dgyåvgråyom dg mi?(1/3)
bi oluvgse dgmi oru? (1/18)
amanÑmsan unudŭveryo.(1/25)
demülleri gelüken orá bıraoıverülldmiş.(1/61)
şu paráyi bi şd gdivgsere vgråyala mı bakam?(1/120)
bedalyayı bi sorŭvdsere.(1/121)
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onunÑadı ne dgyiveserize?(1/154)
esgellik zamannarĭnı dgyåvdsin.(1/174)
hinci esgi bişg dgyåvercem.(1/175)
tüqa ygni alĭvgdzo ta. (1/214)
Javulları de dèyåvddim.(1/216)
Ėnişdesåni altına alĭvdrya,boÑuyg tda onu bu.(1/298)
ben ölüvgsem zaTı ialdı.(1/315)
oluvgsün dèyom ben varoan ikiyüzbir lirá kim vgrecek ona.(1/319)
durivese duriver{ bize taosidnen dd mi?(1/340)
o iıza ddcem kin al da bara gótürve paráyí. (1/352)
ana dgdi, teyip alĭvg dedi.(1/357)
sen alıvhrcem dd evi yapdi¸ elimde alıvdcem de.(1/358)
deli olŭyom zaTı, ggce uyoum aralanĭvgråya.(1/382)
ondan stra ne alacaosan alıve.(1/408)

iótüvdmeyenld iótüremezdi.(2/12)
nikahdan evåne gletiveråya.(2/19)
ufal bi şgde hasda olŭvgråyon.(2/32)
sinirlerivgryon, kimsenin lafĭnın iotüremiyom.(2/32)
turşuyu bgberi düzeldiverürüz.(2/59)
onnan stra gúzelce basaruz o duzl¨ suyi eridib üsdüne ioyŭvgrürüz.(2/65)
ben iaval çalaroan cannanı vörçsür. (5/69)
bm keltlan vardı a iızım, onu ağnadıvtrın ¦olacak? (6/1)
Ė iari gnince gidiya tabi gşşeÑe sariya gózel, gşşeÑi ioÑuvariya, şuyle gidåya kóy
manzarasınır ekininirÑiçine itvaråya.(6/6-7)
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gelmyala gariye bm soluvoryalla, dúşúrüyalla yere.(6/8)
ggne ioÑuvoråya bi misirÑiçine.(6/11)
misirÑiçinde de ioÑuvarınca, gelåya gene herifin bi.(6/12)
sara bi yaniunŭmu ağnadúva¸cam iızım.(6/31)
o hoca oozvomuş eqmay¨.(7/70)
iucavımda uşavı iorúverincg, bunna şaşırıb ialdıla. (8/24)
bi baoĭyosuy o iada sinirli, seni boÑuvaracak.(10/4)
ule bi, hemen ürdm bayĭlıvarcao.(10/12)
“Isdanbula gletiv±” iızĭma dgyom.(10/17)
hasda olŭveråyom.(10/20)
siniråme hakim olamĭyon kazime ule oóti suleyivgråyon.(10/41)
yiyivemiş domuzla gelmiş.(18/23)
hepsåni ymvemiş bi tala şgyi.(18/30)
arabca ionuşuncá adamı salĭvomúşla.(20/15)
oıbcıbıldal soyüyola atınÑüsdüne bindiriyola salĭv´ryola.(20/17)
oryá va¸dım de¸di bize ionuşuvardı. (20/22)
uşallılda ionŭşuvtrdu işdg. (20/24)
anşácúÑún ĝucana otıvomuş.(20/38)
“deyivdmedi ba” derdi.(20/39)
bizÑonu alıvgrúrúzÑora.(24/8)
şindi ionüşuvgdikleråmi başoa bilemeyon ben.(27/24)
üç bgş iuruş ne yapĭvgrse yapåyodu iıza.(30/29)
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Tezlik Fiilleri Sonuç:
1. Kütahya ağzında sadece bir örnekte tezlik fiili ekiyle yaklaşma fiili ekinin
birlikte kullanıldığını tespit ettik:
hele bu oıbrıs davalarında iali inmevereyazdıO aşşaya. (8/25)

2. Kütahya ağzında tezlik fiilinin pekiştirmeli biçimlerine de rastladık:
iocuman iocuman döşekleri seriÑseriveriyoz. (8/28)
bazı yerle tarnaları peKÑacı oluytÑda insanın dilini iavurÑiavurveriyo. (8/39)
çatı üstldne, saraylara felan ioÑitveriz bunnarı. (8/44)
onda stra ioÑioveriz. (8/44)
hemen iali küpldden iaşıkld iaşıoldvirisin kepçeldÑkepçeldverisin iorsun

yemeklere,

peK lezzeTli olur. (8/46)
sıcaO suya batırılaÑda hemen tüyleri çıoıÑçıoıvesir deye.(8/60)

3. Güney Batı Anadolu ağızlarında bir örnekte, tezlik fiilinin pekiştirmeli
biçimine rastladık:
ha}vannarır ayayındaoı duşayı duşaţarına töz tözü-veris. (Ay.60/49)

4. Tezlik birleşik fiilinin özellikle Kütahya, Güney Batı Anadolu, Zonguldak,
Edirne ağızlarında çok canlı ve işlek olduğunu görmekteyiz.
5. Derleme Sözlüğü’nde tespit ettiğimiz bir örnekte; “aylak” geniş zamanın
üçüncü şahsı sonuna eklenerek –ir, -mez anlamını belirtir: Gelir aylak (gelir gelmez),
okur aylak (okur okumaz) (Krş.)
6. Derleme Sözlüğü’nde Kayseri’de, Afşar aşireti, Pazarören, Pınarbaşı’ndan
derlenmiş “geleyge” sözü “gelir gelmez” anlamıyla tezlik ifade eden bir yapı olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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7. Derleme Sözlüğü’nde bulduğumuz bazı örneklerde “var-” ve “düş-” fiillerinin
tasvir fiilleri kurduğunu görülmektedir:
-düşmek (II) Bazı fiillerin sonuna eklenerek ivedilik fiili yapılır: Yağmurun
şiddetinden ekinler yatadüştü. (*Bor-Nğ.)
oturavarmak [oturudüşmek -2] Kız, evlenmek için, nişan, düğün törenlerine
gerek görmeden sevdiği erkeğin evine gitmek, kaçmak. (Peşman *Daday-Ks.)
[oturudüşmek -2]: ( *Çiçekdağı köyleri-Krş.)
duravarmak 1. İnat etmek, direnmek. (*Bor-Nğ.) 2. Sık sık ve sürekli olarak
vurmak. (*Bor-Nğ.)

3. Yorulmak.(İğneciler *Mudurnu-Bo.) 4. Oluverdi

anlamında kullanılır: Yün yumuşak duravardı. (Silifke-İç.)
danlayadüşmek Çıkagelmek: Biz söyleşirken oradan danlayadüştü. (Yarıkkaya
*Afşin-Mr.)
9. Efrasiyap Gemalmaz, Erzurum ili ağızları için; “bölgemiz ağızları tasvir
fiillerini pek kullanmadığı gibi –(-(y)a bül-) fiili hariç- eş zamanlılık veya bir öncelik
ifade eden (-ıp) ve (-aral) ekli zarf fiillerden de pek hoşlanmaz. Bunları aşağıdaki
örneklerde görüldüğü şekilde, bazı zarfları kullanarak, bazen de çekimli fiiller
kullanarak gidermeye çalışır”71 demektedir:
tez yetiş (yetişi ver)
hama segirtdim (hemen koştum=koşu verdim)
10. Edirne ili Dağlı ağzında “var-, ver-” fiilleri yaygın olarak şimdiki zaman eki
olarak kullanılmaktadır. Bu şekildeki bir çekime diğer Anadolu ağızlarında
rastlanmamaktadır.
11. Derleme Sözlüğü’nde tezlik fiilinin, bazı örnekler deyimleşmiş, şu
örneklerine rastladık:
abarmak (II)[abartmak(II)-2] 1.Almak, alıvermek.(Tekkeköy-Dz. ; -Ba.) 2.
Alıp götürmek. (*Sarıkamış-Kr.)

71

Gemalmaz, 1995: 376
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[abartmak(II)-2]: (Kozluca *Keçiborlu-Isp.)
abeşivermek Sarmaşmak,kucaklamak: Haydi kardeşim abeşiver. (Çıtak *ÇivrilDz.)
aydivermek, aydıvermek [aydırmal, aydumak, aytıvermek] Söylemek, haber
vermek, açıklamak, anlatmak.(-Ba. ve çevresi; *Ezine, Okçular-Çkl.; Yaylagöne
*Malkara-Tk.)
[aydırmal]: (Kerkük)
[aydumak]: (Kadıköy, *Bigadiç-Ba.)
[aytıvermek]:(Eskikadın-Ed.)
bakıvesin Bakıversin: Biraz bakivesin. (-Brs.)
bayıvermek Kabul etmek, razı olmak: Babasının ölümünü duymamaış ben de
içim bayıvermedi söylemedim. (-Kn.)
cızdırıvermek (I) Baştan savmak. (Çiftlik *Dinar-Af.; Bozan-Es.; *Görele,
Keşap, *Bulancak-Gr.; Denizli, Beşikdüzü, *Vakfıkebir-Tr.; Havsu *KelkitGm.; Reyhanlı-Hat.; *Serik ve köyleri-Ant.)
cızdırıvermek (II) Yenmek(oyunda): Oyunda Hasan’ı cızdırıverdim.
(Kavakköy *Çivril-Dz.)
çaldırıvermek Süpürüvermek. (Demirkapı *Susurluk-Ba.)
çalıvermek Sürüvermek. (-Ist.)
çitivermek Karıştırıvermek. (Sandıkhacı *Beyşehir-Kn.)
çoğarı vermek Çoğalmak, çoğalıvermek. (-Çr.)
dakı dakıvermek Çekinmeden vurmak. (Karahisar *Tavas-Dz.)
ddvedi Deyiverdi, söyleyiverdi: Senin bütün kabahatini babana ddvedim.
(Araplı *Bozdoğan-Ay.)
dhvermek Söylemek. (*Acıpayam-Dz.)
dişikivermek Koşuvermek. (Mustafakemalpaşa-Brd.)
ditdirivermek Tarlayı gelişigüzel sürmek: Tarlanın orasından burasından
ditdirip bırakıverdiler. (Sofular *Eğridir-Isp.)
dizginleyivermek 1. Koşuvermek: Hüsnügil tepecikten dizginleyiverdi.
(Bodrum-Mğ.)
dönüvümek Dönüvermek: Ahmet söz verdiği halde dönüvüyor. (*Fethiye ve
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köyleri-Mğ.)
düvermek (II) 1. Söylemek. (Bulgaristan göçmenleri-Ist.) 2. Göstermek.
(*Gebze köyleri-Kc.)
eberdivermek Alıvermek, verivermek. (*Bodrum-Mğ.)
eberivermek (I) Getirivermek. (Af.; *Eşme-Uş.; Güney *Yeşilova-Brd.;
Bereketli *Tavas, Oğuz *Acıpayam, Bulkaz *Çivril-Dz.; Eymir *Bozdoğan,
*Kuşadası-Ay.; *Torbalı-İz.; *Alaşehir, *Kırkağaç-Mn.ve çevresi; Mustafa
Kemalpaşa-Brs.; -Kü.; Abbaslık, Dodurga *Bozüyük-Bil.; *Gölcük-Kc.;
Düğrek, Denizabat. Yerkesik-Mğ.)
eberivermek (II) Çağırıvermek. (Gülağzı-Mğ.)
ekinivermek Getirivermek. (Kn. Ve çevresi.)
galagalmak Duruvermek. (*Devrek-Zn.)
geliverinmek [geliviymek] Çabuk gelmek.(Soğukkuyu-İz.)
[geliviymek]: (Cumalı, Söğüt, Hanaz,-Dz.)
givermek Bir işi yapıvermek. (*Eyüp-Isp.)
goelmek Koyuvermek, serbest bırakmak. (Hurma *Silifke-İç.)
govvermek Bırakmak. (*Emirdağ-Af.)
goyvermek [govermek(II), goymak(I) -2, goyurmak] Salıvermek, bırakmak,
koyvermek. (Çeltek *Yeşilova-Brd.; Denizli *Beşikdüzü, *Vakfıkebir-Tr.; -Ky.)
[govermek(II)]: (Nurda *Şarkikaraağaç-Isp.)
[goyurmak]: (Zarşat –Kr.)
göremediye Görür görmez, hemen görünce. (-Nğ.)
göyvermek Bırakmak, koyvermek. (*Bayındır-İz.; Karıncık *Artova-To.; -Sv.,
Mühye-Ank.)
ılığıvermek Oturmak, ilişmek: Ali ne ayakta durun gel şuraya ılığıver. (Ağılönü
*Beyşehir-Kn.)
ivermek (I) Telaşla aramak. ( Şabanözü *Polatlı-Ank.)
kaytarıvermek Takıvermek: Atın gemini başına kaytarıver. (Eflak-Ada.)
kırışıvermek Uyuyuvermek. (-Çkr.)
kom edivermek Kışkırtıvermek, ayaklandırmak. (Yapıntı *Mut-İç.)
kopça koyvermek Dizleri tutmaz olmak. (İshaklı *Bolvadin-Af.)
kovermek [kovurtmak, koyurtmak, koyuvirmek, kövermek (I)] Bırakmak,
salmak. (Çepni *Gemerek-Sv.)
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[kovurtmak]: (-Gz.)
[koyurtmak]: (*Antakya-Hat.)
[koyuvirmek]: (*Bor-Nğ.)
[kövermek (I)]:(-Çkl.; -To.; Ağrakos *Suşehri-Sv.; -Yz.)
önivermek Bekleyivermek. (*Feke-Ada.)
pınıvermek Koşuvermek. (Narlıdere *Buldan-Dz.)
pırangadıvermek Atıvermek: O elindeki kâğıdı pırangadıver. ( Hisarköy
*Domaniç, *Tavşanlı-Kü.)
saypıvermek [saylamak(I) -1, saypmak] Kayıvermek, kaymak. (Bakacak,
Ergine-Ba.)
[saylamak(I) -1]: (Yamanlı *Saimbeyli-Ada.)
[saypmak]: (-Kn.)
sunduruvermek Verivermek. (Şıhlar *Ulubey-Or.)
tezediye İvedi, çarçabuk. (Ml.)
tivermek(I) [tivirmek(I)] İtivermek. ( *Maçka ve köyleri-Tr.)
[tivirmek(I)]: (Kömürköy-Krk.)
dikelivermek [dikgelmek] 1. Karşı koymak. (*Fethiye ve çevresi-Mğ.)
[dikgelmek]: ( *Fethiye ve çevresi-Mğ.)
2. Birden ortaya çıkmak. ( *Fethiye ve çevresi-Mğ.)
telesük [telasük] Tez, ivecen: Telesük gidir. (Türk, Taze, Kerkük)
[telasük]: (Bayat, Taze, Telefar, Kerkük)
tettirivermek [tettirmek-1,2] 1.İtmek, vurmak, kakmak. (Sakçılar *Çal-Dz.)
[tettirmek-1]: (Patlangıç *Fethiye-Mğ.)
2. Atıvermek. (Sakçılar *Çal-Dz.)
[tettirmek-2]: (*Boyabat-Sn.)
tettirmek 1. [__>tettirivermek-1]
2.[tetirivermek-2] 3. Uğraşmak, yerinden uzaklaştımak. (*Boyabat-Sn.)
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ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARINDA
YAKLAŞMA FİİLLERİ
Yaklaşma Fiilinin İsimlendirilmesi ve Fonksiyonları:
Eski Türkçenin “yanılmak, hata etmek, günah işlemek” anlamlı yaz- fiilinin, –
(y)A zarf fiili almış asıl fiile getirilmesiyle oluşan tasvir fiilidir. Asıl fiildeki kılışa “az
kalsın, az daha, neredeyse” gerçekleşecek olma anlamı katar.
Yaklaşma bildiren yaz- fiilinin isimlendirilmesi ve fonksiyonları için aşağıdaki
gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır:
“Yaklaşık Fiiller;
Tahsin Banguoğlu

-hatalı bir harekete, tehlikeli bir hale yaklaşma”72

M. Kaya Bilgegil

“Yaklaşık Fiiller;
-hatalı bir harekete, tehlikeli bir hale yaklaşma”73

Baha Dürder, H. Ediskun

“Yaklaşma;
-az kalma, ramak kalma, yaklaşma”74

Muharrem Ergin

“Yaklaşma”75

Haydar Ediskun

“Yaklaşma Fiilleri;
-ramak kalmak, az kalmak, yaklaşmak”76

Tahir N. Gencan

“Yaklaşma Fiilleri;
-yakınlık”77

Nurettin Koç

72

Banguoğlu, 1979: 156
Bilgegil, 1982: 282
74
Dürder, Ediskun, 1978: 121
75
Ergin, 1980: 387
76
Ediskun, 1980: 235
77
Gencan, 1971: 198-199
78
Koç, 1990: 282
73

“Yakınlık Bildiren Birleşik Eylemler”78
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“Yaklaşma Fiilleri;
Zeynep Korkmaz

esas fiilin –(y)A zarf fiil biçimi üzerine yazyard mc fiilinin getirilmesiyle kurulur.Az kals n
gerçekleşecek olma, gerçekleşmeye çok yaklaşm ş
olma”79

Yaklaşma Fiilleri Sonuç:
1. Eski dönemlerde işlek olan bu tasvir fiilinin kullan m s kl ğ n yitirdiği
görülmektedir.
2. Yapt ğ m z tarama çal şmalar sonunda Kütahya ağz nda sadece bir örnekte
tezlik fiili ekiyle yaklaş
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seleklemek Sendelemek, düşeyazmak. (Ağlı *Küre-Ks.; *Bodrum-Mğ.)
semelenmek 2. Sersemleyerek düşeyazmak. (-Nğ.)
6.Yaklaşma fiilinin anlam ve işlevi, yazı dilimizde olduğu gibi, daha çok çekimli
fiillerden önce getirilen “az daha, az kalsın, neredeyse” sözcükleri ile sağlanmaktadır:
“Az kalsın düşecekti.”, “Neredeyse yıkılıyordu.” vb.
7. Efrasiyap Gemalmaz, Erzurum ili ağızları için; bölgemiz ağızları tasvir
fiillerini pek kullanmadığı gibi –(-(y)a bül-) fiili hariç- eş zamanlılık veya bir öncelik
ifade eden (-ıp) ve (-aral) ekli zarf fiillerden de pek hoşlanmaz. Bunları aşağıdaki
örneklerde görüldüğü şekilde, bazı zarfları kullanarak, bazen de çekimli fiiller
kullanarak gidermeye çalışır.”80 demektedir.
az daha gidirdin (gide yazıyordun)

80

Gemalmaz, 1995: 376

1.7233.94
63.081.95(1.7233.94-T.0001
-cT.0001
ERLEND63.08
T34.1717 79BT RME63.08
T 0 12-63[(ANADOLU
92.3305 79BT VE RUME6-3.1(L)]TJ08 T30.665 79BT )Tj0 -63<00f8>3.08 T0.39 79BT( A63.08 T30.97 79BT<00f6>3.08 T0.78 79BT-T.005.5-cT.005.5-63[(I)-7(Z)5.8(L)-4.2(ARINDA YETE)-4.2(RL)]TJ08 T30.08 79BT )Tj0 -63<00f8>3.08 T0.39 79BTT.0022)Tj-T.002.5-63(K F63.08 T31.6. 79BTT.00Tjj0 -63<00f800f8>3.08 T0.78 79BT )Tj(L)3.08 T30.665 79BT<00f8>3.08 T0.39 79BT(N)3.08 T30.72 79BT<00f8>3.08 T0.39 79BT-T.00221.7233.94-T.0011 -cT.0036 -63.0GENEL DURUMU 63.08 T 0 12 94224 79422134.7 64 g0 Tc0 TwTj0 -63.085 T8 T1.24 795.5134.7 630.32 Tc0 <00f8>3.08 T20.335 79BTT.00T1 -c(nceledi85 T8 T12.89 79BT )Tj<00f7>3.08 T20.5 79BTT.0016
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“bil-, bül-”
1. Yeterlik fiilinin ,genellikle olumsuz
biçimi kullanılmaktadır.Bir çok örnekte
“bil-” yardımcı fiili olumsuz durumda da
kullanılmaktadır:diyebilmesen,
Kars İli Ağızları

bulabilmedi, aparabilmèrih vb.
2.Bazı örneklerde Azeri özelliği
görülmektedir: yatabilmenem,
çatabilmenem, atabülmenem
3. Yeterlik fiilinin olumsuz biçiminde ek
ünsüzü ikizleşmektedir:gelemmez,
balammazsan, dutammenem, iırammadı,
veremmiyecehsiriz, dayanammedih vb.
“bil-” Yeterlik fiilinin ,genellikle olumsuz

Kayseri Merkez Ağzı

biçimi kullanılmaktadır. Olumsuzluk eki
ünlüsü şimdiki zaman eki gelince
daralmaktadır: ‘bulamıyosuñ, yėyemiyo vb.

Kırklareli Babaeski Merkez İlçesi ve

“bil-” Yeterlik fiilinin ,olumsuz biçimi

Köyleri Ağızları

işlektir.

Kırşehir ve Yöresi Ağızları

“bil-” Yeterlik fiilinin, olumsuz biçimi
işlektir.
“bil-” Yeterlik fiilinin ,olumsuz biçimi
işlektir.
1. Zarf fiil eki genellikle –ŭ,ü’dür:sökdürümesseK, vurŭbilirse,

Kütahya ve Yöresi Ağızları

vurŭmassa vb.
2.Şimdiki zaman ekinin daraltıcı etkisi bir
çok örnekte görülmemektedir: bilemĕyom,
sökemeyo, çıoamayomuş, çıoarameyola vb.

106

Malatya İli Ağızları

“bil-” Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi
i lektir.
“bil-” Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi
i lektir.
1. Yeterlik fiilinin olumsuzunda

Nevşehir ve Yöresi Ağızları

olumsuzluk ekinin ünlüsü genellikle uzar:
galamayor, bilemtlar, bilemt musunuz,
garışamayız vb.
2.almıytrıl>alamıyoruz” sözcü ünde zarf
fiil dü mü tür.
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“bil-” Yeterlik fiilinin olumsuz biçimi
Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri

işlektir.

Ağızları

Olumsuzluk eki ünlüsü, şimdiki zaman eki
gelince daralmaktadır: zyamıyom,
bulamiyom vb.

1. Kars ili ağızlarında birçok örnekte, “bil-” fiili düşürülmeden ve üzerine
olumsuzluk eki getirilerek yeterlik fiilinin olumsuz biçimi kurulmaktadır.
2. Kırşehir ağzında da bir örnekte olumsuz durumda “bil-” fiilinin düşmemiştir.
3. Ordu ili ve yöresinde, fiillere gelen yardımcı fiillerden yaygın olarak
kullanılanı

yeterliktir.

Bunun

dışında

fiillere

gelen

kullanılmamaktadır.
4. Ordu ili ve yöresinde,yardımcı fiilin
õ ilk ses/TT”
” õ

yardımcı

filler

pek
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yapılan yeterlik fiilinin olumsuzuyla, Türkiye Türkçesi yazı dilindeki şeklin ortak tesiri
altında meydana gelmiş analojik bir hadisedir.
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ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARINDA
SÜREKLİLİK FİİLİNİN GENEL DURUMU
İncelediğimiz ağız kitaplarında tespit ettiğimiz süreklilik fiillerini tablo halinde
göstermeyi uygun bulduk.
Edirne İli Ağızları

dur-, kalgelip duruyu, yutkunmuş kalmış

Erzincan Yöresi ve Ağızları

-malda olsun, dur-

iaynamalda olsun, dönüp durir
Erzurum Ağzı

dur-, ialağlamiya dur-, şaş}r ial}r
dur-, io-, it-, otur-, ba-, ba-, bar-, gid-,
bör-, bur-, iK…gbl-, yat-, mbktÒussur

Güney Batı Anadolu Ağızları

dirndp-dur-, bilib otur-, oturTdura-io,ioyu it-,sönüP-bör-, varıP-ba, gbliK
gbl-,gidi yat-,bitiri-gid- , gblmbktÑussur
vb.
gel-, git-

Kars İli Ağızları

gidir gelirdi, duta duta ggd-

Kırklareli Babaeski Merkez İlçesi ve

gel-

Köyleri Ağızları

gidip gel-

Kırşehir ve Yöresi Ağızları

dur-, -(ı)p gel-, yatyetişip gel-, dura dur-, yanıp yatdur-, io-,oo-, ial-

Kütahya ve Yöresi Ağızları

alâio-, yanıPÒdur-, alıoo-, yıÒılmış

ialmış vb.
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-Ip,Up batır, dur-, yoru-/yörü-, gal-,
Nevşehir ve Yöresi Ağızları

yatgelib-batır, balıp yat-, yığılı-gal-,
paltalayorur, yatıp durdur-

Ordu İli ve Yöresi Ağızları

geledur
tır-, -tur-, başla-, yiber-

Osmaniye Tatar Ağzı

oarap tırabız, ulaşa başlaian,
ınıtıb yiberdi vb.

Sivas Tokat İlleri Ağızları

durvar¶dur

Tekirdağ İli Ağızları

dur"ayışıp dur-

Urfa Merkez Ağzı

gitgeç¨n¨r gıd-

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri
Ağızları

dur-, gel-, ialduradur-, ialaial-, gidib gel-

1. İncelenen ağız bölgelerinde yazı dilimize bir paralellik gözlenirken, özellikle
Nevşehir ve Güney Batı Ağızlarında kullanılan … + -A + -ıb, Ub, -Ip, -Up batır ve … +
yoru- şekilleri dikkati çekmektedir.
a)Birinci yapı, “+ -A + -ıb, Ub, -Ip, -Up batır”, bu bölge ağızlarını Anadolu’da
Muğla, Nevşehir başta olmak üzere İç Batı Anadolu ağızlarıyla, Türk lehçeleri içinde de
Türkmen, Nogay, Kazak, Tatar, Yeni Uygur gibi Türk lehçeleri ile birleştirir.
b)İkinci yapı da Eski Anadolu Türkçesi’nin sonunda, şimdiki zaman ekine
dönüşecek olan eski bir tasvir fiilinin yaşadığını örneklemektedir.
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2. Şimdiki zaman ifadesinde, tasvir fiilleriyle (yat-, tur-, otur-, yorı-) kurulan
dört yapı da aynı sistemle ortaya çıkmıştır:Bu sistem; Asıl fiil+ Zarf fiil eki+ yardımcı
fiil+ Geniş zaman eki+ Şahıs eki şeklindedir.
Şimdiki zaman ifadesinde tercih edilen dört fiilin ortak özellikleri:
a) Fiillerin dördü de kalın sıradan ünlülere sahiptir.
b) Anlam yönünden ortaktırlar. yorımak, turmak, oturmak, yatmak şeklinde
sırayla bir canlının, özellikle insanın, hareketlerini vermektedir.
3. Anadolu ağızlarını; Türkmen, Nogay, Azeri ve sahil boyu Kırım Türkçelerine
bağlayan ve merkezi Muğla ağzı olmak üzere genel olarak Aydın, Denizli, Uşak ve
Kütahya ağızlarında görülen “… + Ib, Ub, Ip, Up + batır” Orta Anadolu’da Nevşehir
Ağızlarında da görülmesi, büyük önem arz etmektedir.
4. Derleme Sözlüğü’nde “… + Ib, Ub, Ip, Up + batır” fiil unsurunun benzer
örnekleri bulunmaktadır.
5. Güney Batı Anadolu ağızlarından tespit edilen “yörü-” yardımcı fiiliyle
oluşturulan yapıda, zarf fiil eki –p’nin etkisiyle yardımcı fiilin ilk sesinde y->bdeğişmesi olmuştur. “yörü-”, Türk dilinde şimdiki zaman oluşturmada sıkça kullanılan
bir tasvir fiilidir. Yazı dilimizdeki şimdiki zaman eki de aynı fiilin ekleşmesiyle
oluşmuştur. Bu fiil, Türkmen, Kazak, Kırgız ve Nogay Türkçelerinde de şimdiki zaman
oluşturmakta kullanılmaktadır.
6. Süreklilik gösteren … + -A + yoru- birleşik fiilinin Eski Anadolu Türkçesi
döneminde oluşmuş, ama çok geçmeden de yorı-/yoru- fiili hece düşmesi (haploloji)
olayı ile şimdiki zaman ekine dönüşmüştür.
7. Eski Anadolu Türkesi döneminde yaygın olarak kullanılan ve süreklilik
bildiren bu birleşik fiilin, Nevşehir ağzında şimdiki zaman kipi ve tasvir fiili işleviyle
kullanılması ağızların muhafazakâr yapısını göstermesi bakımından önemlidir.
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8. Derleme Sözlüğü’nde bulunan iki örnekte, “düş-” fiili tezlik anlamı yanında
süreklilik anlamı vererek tasvir fiili kurmaktadır.
9. Derleme Sözlüğü’nde bir örnekte “yaz-”yaklaşma fiili süreklilik anlamı
vermektedir.
10. Güney Batı Anadolu ağızlarında “otur-” yardımcı fiili süreklilik anlamı
veren tasvir fiili kurmaktadır.
11. Erzurum ili ağızlarında tasvir fiillerini pek kullanılmaz. –(-(y)a bül-) fiili
hariç- eş zamanlılık veya bir öncelik ifade eden (-ıp) ve (-aral) ekli zarf fiiller de
kullanılmamaktadır.

Bu

durum,

bazı

zarflar

ve

çekimli

fiiller

kullanılarak

giderilmektedir.
12.

Osmaniye

Tatar

Ağzı’nda;

tır-,

tur-

yardımcı

fiili

devamlılık

fonksiyonundadır. Ayrıca “başla-” ve “yiber-” fiilleri de tasvir fiili kurmaktadır.
13. Derleme Sözlüğü’nde, süreklilik fiilinin, bazı örnekleri deyimleşmiş, bir çok
örneği vardır.
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ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARINDA
TEZLİK FİİLİNİN GENEL DURUMU
İncelediğimiz ağız kitaplarında tespit ettiğimiz tezlik fiillerini tablo halinde
göstermeyi uygun bulduk.
va-/vd, var-/ver-, var-, vör-, -valla/velld
Edirne İli Ağızları

çekivd-,oaldırıvardım,iarıvaru,
yaoalayvalla.

Erzincan Yöresi ve Ağızları

-r…-mez
gelir gelmez, olurÑolmaz
-r…-mez

Erzurum Ağzı

dbr dbmez
ve-/vd, vır-/vir-, vi, vm

Güney Batı Anadolu Ağızları
Kars İli Ağızları

soru-vırır, söylb}-virbm, oturu-vi, aşı-vd
-r..mez
Basar basmaz,gner gnmez
vėr-, vir-, -r…-mez

Kayseri Ağzı

ġoyvėrir, bişer bişmez, ġoyvirseñ

Kırşehir ve Yöresi Ağızları

-r…-mez, vergeli gelmez, alıvgr
ver-, ve-, vd-, vir-, vi-, vå-, -r…-mez
1. Genellikle ver- yardımcı fiilinde –r

Kütahya ve Yöresi Ağızları

ünsüzü düşmektedir: oluvdsir, iaynedive,
atıvdmeşld
2. averdınır:alıverdikten sonra,

iovåyo:koyuveriyor
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Malatya İli Ağızları

ver-, virgoyvir-, goyver-

Nevşehir ve Yöresi Ağızları

ver-/vgr-, virdaadı-vgr-, annadıvir-

Sivas Tokat İlleri Ağızları

-r…-maz, vergaldırır galdırmaz, jeli¶ver-

Tekirdağ İli Ağızları

versarıveriyi, "overirler

Urfa Merkez Ağzı

-r…-mez
dgrdgmez, gider gitmez.
vör-/vor-/vtr-, vo-, var-/vår-

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri
Ağızları

Tezlik fiilinin çok işlek olduğu
görülmektedir.
yapĭvgrse, deyivdmedi,ionŭşuvtrdu,
salĭv´ryola, salĭvomúşla

1. Kütahya ağzında, sadece bir örnekte, tezlik fiili ekiyle yaklaşma fiili ekinin
birlikte kullanılmaktadır.
2. Kütahya ağzında tezlik fiilinin pekiştirmeli biçimleri kullanılmaktadır.
3. Tezlik birleşik fiili, özellikle Kütahya, Güney Batı Anadolu, Zonguldak,
Edirne ağızlarında çok canlı ve işlektir.
4. Derleme Sözlüğü’nde tespit edilen bir örnekte; “aylak” geniş zamanın üçüncü
şahsı sonuna eklenerek –ir, -mez anlamını belirtmektedir.

115

5. Derleme Sözlüğü’nde Kayseri’de, Afşar aşireti, Pazarören, Pınarbaşı’ndan
derlenmiş “geleyge” sözü “gelir gelmez” anlamıyla tezlik ifade eden bir yapı olarak
karşımıza çıkmaktadır.
6. Derleme Sözlüğü’nde, bazı örneklerde “var-” ve “düş-” fiillerinin tasvir fiilleri
kurmaktadır.
7. Erzurum ili ağızları; tasvir fiillerini pek kullanmadığı gibi –(-(y)a bül-) fiili
hariç- eş zamanlılık veya bir öncelik ifade eden (-ıp) ve (-aral) ekli zarf fiillerden de
pek hoşlanmaz. Bunları, bazı zarfları, bazen de çekimli fiilleri kullanarak gidermeye
çalışır.
8. Derleme Sözlüğü’nde tezlik fiilinin, bazı örnekler deyimleşmiş birçok örneği
bulunmaktadır.
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ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARINDA YAKLAŞMA
FİİLLERİNİN GENEL DURUMU
1. Eski dönemlerde işlek olan bu tasvir fiilinin kullanım sıklığını yitirdiği
görülmektedir.
2. Yapılan tarama çalışmaları sonunda, Kütahya ağzında sadece bir örnekte
tezlik fiili ekiyle yaklaşma fiili birlikte kullanılmaktadır.
3. Yozgat yöresinde üç örnekte yaklaşma fiili kullanılmıştır.
4. Derleme Sözlüğü’nde bir örnekte “yaz-” yaklaşma fiiliyle süreklilik ifadesi
verilmiştir.
5. Derleme Sözlüğü’nde yaklaşma fiiliyle, bazıları deyimleşmiş, örnekler
bulunmaktadır.
6. Yaklaşma fiilinin anlam ve işlevi, yazı dilimizde olduğu gibi, daha çok
çekimli fiillerden önce getirilen “az daha, az kalsın, neredeyse” sözcükleri ile
sağlanmaktadır.
7. Erzurum ili ağızları; tasvir fiillerini pek kullanmadığı gibi –(-(y)a bül-) fiili
hariç- eş zamanlılık veya bir öncelik ifade eden (-ıp) ve (-aral) ekli zarf fiillerden de
pek hoşlanmaz. Bunları, bazı zarfları bazen de çekimli fiilleri kullanarak gidermeye
çalışır.
Eski Türkçe gibi Eski Anadolu Türkçesinde de daha işlek ve çeşitli olan tasvir
fiillerinin bazı türleri, Türkiye Türkçesine uzanan tarihi gelişme süreci içinde, gittikçe
işlekliğini kaybederek körleşmiş veya daha değişik biçimde süregelmiştir. Yunus
Emre’de ve Dede Korkut’ta güzel örneklerini bulabildiğimiz gidevar- “gitmekte devam
etmek”, sayavar- “saymakta devam etmek”, çıkavar- “çıkmakta devametmek”
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birleşiklerindeki var- yardımcı fiili bunlardan biridir. Aynı durum düş- yardımcı fiilinde
de görülmektedir: yata düş-, basa düş- vb.
Yaptığımız çalışma sonucunda bütün veriler, Anadolu ve Rumeli Ağızlarında
tasvir fiillerinin, Türkçenin bir zenginliği olarak, hâlâ kullanıldığını göstermektedir.
Ancak radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının etkisi ve okuma yazma oranının
artması sebebiyle kullanımının azaldığı görülmektedir. Özellikle “yaklaşma fiili” hemen
hemen hiç kullanılmamaktadır. “yaz-” yaklaşma fiilinin anlamı, çekimli fiillerden önce
getirilen “az kalsın”, “az daha”, “neredeyse” zarf öbekleriyle sağlanmaktadır.
Türkçenin ilk çağlardan beri kullanılagelen bu zengin fiil şekillerini ağızların
muhafazakâr yapısı da koruyamazsa, Türkçe, önemli bir anlatım zenginliğini
kaybedecektir.
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