
TÜRK LEHÇ~LERiNDE ZAMAN KAVRAMı TAŞıYAN 

-0p ZARF - FİİL EKİ 

YARI>. Doç. DR. VOLKAN COŞKUN 

Zarf-fiiller, Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde asli görevlerinin yanında 

farklı bir takım fonksiyonlara da sahiptirler. _op zarf-fiil eki, bulunduğu cümle

nin yüklemiyle kullanımına göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

ı. -0p 'li zarf-fiil, cümlede zarf görevindedirler. Bütün Tarihi ve Çağdaş Türk 

Lehçelerindeki ekler için geçerli olan bu tür kullanımda, hem zarf-fiil eki almış 

fiil, hem de esas iiil, asıl anlamını muhafaza eder: 

Ama Hüseyin dönüp bakıııadı bile. 

2. Esas fiil şeklinde olan -0p 'li zarf-iiil, kendisindeki oluş ve kılışı tasvir ni

teliği taşıyan bir yardımcı fiille özel bir anlam meydana getirecek şekilde biı"1c

şip kaynaşır. Bu durumda _op'li zarf-fiil, asıl anlamını muhafaza ederken; yar

dımcı fiil (tasvir fiili) asıl anlamını kaybederek, yeterlik, süreklilik, tezlik vb. 

ifade eder. 

Uşô.şifmiisdiin hiinımii bo/gün giipliirni iiyt-i-b ber-di. "O, acele etmeden 

olan bütün konuşmaları -cksiksiz- stiylcyiverdi." YS 122. 

Şuniii üçün hüm bu ii1:fli ddiUliir diivrliir sUsitlisidii yoqlilmiiy, [mgüngüçü 

yet-i-b keltli. "Onun için de bu örf ve adetler çağlar boyunca yok olmadan, bu

güne kadar ulaştı." NT 3 ı . 
3. Şimdiki zaman, Çağdaş Türk Lehçelerinde yııı-, yür-, 01i,.- ve Lu/"- yardım

cı fiilleriyle de teşkil edilebilir. Bu tür cümlelerde esas ve yardımcı Hillcr, kök 

veya gövdelerine -(i)b zarf-iiil ekini alırken, yardımcı iiil -(i)b zarf-fiil ekiyle 

birlikte şahıs ekini de alır. 

Çimliin hünı tiişvişliirinı belşimaün aş-i-b yat-ib-di-kii! "Gerçekten de endişe

lerim başıından aşıyor!" MN 7. 

Diidiiiıniii riisnıini hiili hlim taq-ı-b yür-i-b-siill1ni? "Babanın resmini hata 

daha takıy9ll" musun?" KÇ 33. 
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... , postükni miii sonı desii, ağzinı lıçilgiiniçii iştlll-i-b ofir-i-b-miiıı-ii... " 

Pöstekiye bin som dese, ağzım açık inamrım-ya ... " HH 12. 

Bilib fıırimiiıı ... Hiimmiisini bil-i-b fıır-i-b-miiıı. "Hmyorum ... Hepsini bili

yorum." KÇ 33. 

4. -0p zarf-fiil eki, tek başına zaman kavramı taşır: 

Fakir ikkelesi buzurg-var-ı n:lı' -mikdarga niyaz-mendlıg ve gedaltg yiizidin 

tetcbbu' kıl-ı-p miıı ve atm Tu/~fetii' [-efkar di-p miıı. "Ben fakir, her iki muhte

rem büyüğe niyaz ederek ve kimsesiz olduğumdan iyice araştırıp yazdmı ve adı

na Tuhfctü'l-clkar dedim." ML T779b/3,4. 

5. Tarihı ve Çağdaş Türk Lehçelerinde, _0l' zarf-iiil eki, er- > c- > ;- ek-fıili

nin veya Iıır- > dur- fıilinin -ur geniş zaman eki almasıyla meydana gelen turur 

veya dıırur yüklemiyle birlikte kulIanıldıkları zaman şekil ve zaman eki olarak 

görev yaparlar. Turur veya durur yüklemi, bazen haploloji neticesinde -dur/diir 

(-dıridir, -tur/tar, -111'ltir) şeklini alarak, zarf-mı ekli kelimeye bilişik olarak ya

zılır ve bu birleşik durum da, değişik bir takım zaman kavramlarını beraherinde 

getirir. 

Yukarıda sıraladığımız maddelerin herhiri ayrı hirer çalışma konusu olahile

eeği için, hiz hu makalemizde, sadece birbirlerini tamamlayıcı mahiyette olan 4. 

ve 5. maddeler konusunda yaptığımız araştırmaların sonuçlarını sunmaya çalı~a

cağız. 

Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde, -0p zarf-fiil ekleri. tek haşlarına zaman 

kavramı taşıdıkları gihi, er-> e- > i- veya tur- > dıır- fiilleriyle birlikte kullanı

larak, yeni bir takım zaman kavramlarını da oluştururlar. Geniş zaman ekiyle 

birlikte kullanımı neticesinde lururl durur tekilini alan lur- i dıır- yüklemi, ba

zen haploloji neticcsinde -dur. -diirl-dır, -diri-tur, -tür I-tır, -tir şekillerine de 

dönüşchilir. Biz, hu yapıların hepsini, metinlere dayalı olarak yaptığımız çalış

malarla, Eski Türçeden başlayarak Çağdaş Türk Lehçeleri dc dahilolmak üzere 

dönem dönem vermeye çalışacağız. 

Orhon kiıahelerinde -0l' ve -°pan zarf-fiil eklerinin. müslakil olarak zaman 

fonksiyonlina sahip olmadıklarını gördük. -0p 'lİ zarf-fiiL Alp şalp ak atm bi"ip 
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tegmiş. "Alp Şalçı kır atına binip hücum etmiş."i cümIcsindeki binip zarf

iiilinde olduğu gibi, zarf görevimIc kullanılmıştır. 

Eski Uygur Türkçesinde, -0l' zarf-tiil ekli esas fiil, tur- liilinin geniş zaman 

eki almış şekliyle birleşir. Yapmış olduğumuz taramalarda, bu yapının sadece 

bir örneğine, Eski Uygur Türkçesi eserlerinden Altım Yaruk 'ta rastlayabildik. 

Burada, -ip+turur yapısında şimdiki zaman anlamı vardır. 

... yirtünçiide serilip tıımr ... AY ı 64/17. 

Eski Uygur Türkçesinde -0p zarf-iiil ekli esas fiil, er- ek-fiilinin göriilen geç

miş zaman eki almış şekliyle birleşir. Bu durumda, esas iiil anlamını muhafaza 

ederken; _p0 zarf-fiil eki, duyulan geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber ve

ren şekil ve zaman eki olarak görev yapar. Bu şekilde meydana geIcn duyulan 

geçmiş zamanla, er- tiilinin görülen geçmiş zamanı birleşir ve neticede mı kipi

nin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren ve birle

şik çekim şekli ortaya çıkar: 

K(e)ntii özüm bilmedin yazmış yangtlnuş ({yıg klllllÇll111l1 k(e)ntii ökiiıı-ii-p er

ti yitinf,,-·siz. titil','; ıımU neriik kılayın tip tidim .. "Kendi kendim bilmeden hata et

miş yanılmış kötü ~melime kendi(m) pişman olnıııştu(m). Bir daha yapmamak 

üzere vazgeçer(im) : : şimdi nasıl yapayım, diye dedim .. " AY 9/12. 

Karahanlı Türkçesinden sadece Atebetii 'l-Hakayık 'ta (Dil'liliii Lügat-it-Tiirk 

ve Ku/adgıt Bilig 'te yok.), -0p zarf-iiil ekli esas iiil, /ur- tiilinin geniş zaman ek

li şekli olan turur yüklemindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kaybolma

sı neticesinde meydana gelen -tıl/ltür ekiyle birleşir. Bu durumda, esas mı asıl 

anlamını muhafaza ederken; -0p zarf-tiil eki, duyulan geçmiş zamanda yapılan 

bir hareketi haber verCh şekil ve zaman eki. ilııltiir eki ise bildirme eki olarak 

görev yapar. 

'ayıbka koy-u-p-tıır halayık ara 

ğaiat ma 'nilemi ayıımış yana. "(birçoklan) yanlış mana vermiş ve böylece 

halk arasında utanılacak duruma düşmüştür." AH 507. 

Tekin, TaHlt, OrlıOlI YaZll/an. Ankam ıyıııı, s. ıx. 
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Harezm Türkçesinde -ap zarf-fiil ekli esas fiil, tur- fiilinin geniş zaman ekı i 

şekli olan turur yüklemiyle birleşiL Bu durum, esas fiil asıl anlamını muhafaza 

ederken; -°17 zarf-mı eki, turur yüklemiyle birlikte duyulan geçmiş zamanda ya

pılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki olarak görev yapar. 

Yana bir kitapta kllYrılKI ayakları teı'eye okşar erdi tep ayt-ı-p lıır-lIr. " 

snylemiş." M 176. 

AIIKa misillik YlK( ir)mi tiimen ferişte çerkele-p tur-ur er-di-ler. o •• selam dur

muştDhır." M 180. 

Zübeyde Mekkede taııı ekin yerleri al-ı-p lur-ur. "Zübeyde Mekke'de de ekin 

yerleri ~ıh1llş." NF 206/3. 

PeYKwnber as '111111 atası 'Abdullah, PeYKamlJer tUKl11azdm aşııu vefat bo[-u

p tur-ııı· er-di. "Peygamber as'ın babası 'Abdullah, Peygamber doğmadan vcfat 

etmişti." NF 3/13. 

Orta Uygur Türkçesinde -°17 zarf-fiil ekli esas fiil, er- ek-fiilinin görülen geç

miş zaman eki almış şekliyle birleşir. Bu dunımda, esas liil asıl anlamını muha

faza ederken; -°17 zarf-nil eki, duyulan geçmiş zamanda yapılan bir hareketi ha

ber veren şekil ve zaman eki olarak görev yapar. Bu şekilde meydana gelen du

yulan geçmiş zamanla, er- fiilinin göıiilen geçmiş zaman eki birIeşir Ye netice

de liil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren 

hir birleşik çekim şekli ortaya çıkar. -0" zarf-fiil ekli esas fiil. tur- fiilinin geniş 

zaman ekli hiçimi turıırldurur yüklemiyle birleşir. Bu dunımda, esas fiil asıl an

lamını muhal~ıza ederken; -0p zarr-fiil ekleri IlIrlııldıırur yüklemiyle birlikte du

yulan geçmiş zaman anlamı taşır. 

... il kiil/Ili ba.N/-p ir-di. " ... halkı czmişti." OKD 18. 

Kördi kim: Kıyondkat bl/KU11l ııl-ı-p dur-ur. "Gördü ki: gergedan geyiği al

mış." OKD ı 8. 

Kıpçak Tiirkçesinde _0l' zarf-fiil ekli esas mı, tur- liilinin geniş zaman-eki al

mış şekli veya Il1l"11r yükleınindeki geniş zaman ekinin hapJoloji yoluyla kayhol

ma"ı neticesinde meydana gelen -tur ekiyle hirleşit". Bu durumda, esas fiil asıl 
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anlamını muhafaza ederken, zarf-fiil eki ile birlikte -tur eki, duyulan geçmiş za

man eki olarak görev yapar. 

Ave sen kız kim camiim / alma-y-ıp-sen. "Av e sen ki canını / almamışsm." 

C 116. 

Ave kimniii termesinde /yalgız kon-u-p-tur Misiha. CC 115. 

Söz etiz bol-u-p-tur-ur arı kız Mariamdan. "Söz et olmuş, yani Tann insan 

olmuş, iffetli kız Meryem'den." CC 124. 

A ve sen kız kim kollarıng / avzıng dagın sagınçıng / barça birge kopsa-p-tur

ur. "Ave sen ki kollann, azalann, düşüncen hepsi birlikte zikretmiş." CC 119. 

Psalmo neçik ayt-t-p tur-ur. "Psalmo nasıl söylemiş." CC 113. 

bol-u-p tur-ur-biz "olmuşuz", bol-u-p tur-ur "olmuşuz", bol-u-p tur-ur-lar 

"olmuşlar", bol-u-p-tur "olmuş"2 

bol-u-p tur-ur i-di "olmuştu", bol-u-p i-di "olmuştu" 

mill-i-p-tir-di "binmişti", tur-u-p-tur-du-k "durmuştuk"3 

bil-i-p-seıı "demişsin", kel-i-p-tir-meıı "gelmişim" TZ 53b, KK ll, tur-u

p-tur "durmuş" EH 122, KK 12, miıı-i-p-tir-di "binmişti" KK 27.4 

Eski Anadolu Türkçesinde, -0p zarf-fiil ekli esas fiil, fur- fiilinin geniş zaman 

ekli şekli olan turur yüklemiyle veya turur yüklernindeki geniş zaman ekinin 

haploloji yoluyla kaybolması neticesinde meydana gelen -dur/dür, -tur/tür ekle

riyle birleşir. Bu durumda, esas fiil asıl anlamını muhafaza ederken; -0p zarf-fi

il eki, turur yüklemi veya -dur/dür, -tur/tür ekleriyle birlikte, duyulan veya gö

rülen geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki ola

rak görev yapar. Bazen de _op zarf-fiil eki, duyulan geçmiş zaman eki; -dur/dür, 

-tur/tür ekleri ise bildirme eki olarak görev yapar. 

Llkin husrev ol kızıii atasın ve kardaşın (jldür-ü-p dur-ur-dı. "Lakin Hüsrev 

o kızın babasını ve kardeşini öldürmüştü." Mrzb. 60a.6.5 

2 Ali Fehmi Karamanoğlu, Gülistan Tercümesi, SeyFi Sart/yı, Ankara, 1989, s. 8. 
3 a.g.e., s. 134. 
4 (I.g.e., s. 124. 
5 Gürer Gülsevin, Eski AlUulolu Türkçesinde Ekler, Ankara, 1997, s. 87. 
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Direk iizre turu,. küllf kemerler ki harc ol-u-p-tur aHa nice zerler. EMT er. 

41.° 

Beli a/tam Kazan, giceden bir klıZI pişür-ü-p dur-ur-am (pişirmiştim / pişir

dim). gel bu a,!{w!,' dibinde inelüm yiyelüm didi. IndUer. ç'obal1 talf([rCllfl r1hmil. 

yidiler. DK. D 49-12. 

Düşde gördi size virdi 'lşkll1l bağla-y-up-tur size küllf sıdkıııl. ED 335 (XIV. 

yy). 

id-ü-p-veıı ÇNG 216-3 (XV. yy), gel-ü-p-dür DV 302-2 (XV. yy.), ol-u-p 

durur ŞD 181-5.7 

Bin ({ygır dile-y-üp-dür (diledi) kim kısralfa aşmamış %, bin dahı bulfra di

[edi kim maya gih'l11el11iş ola, bin-de koç dileyüptür koyun görmemiş ola. bin-de 

kuyruksuz kul({ksız kiipek di/edi. DK. D86-9. 

Eski Anadolu Türkçesinde, _0l' zarf-fiil ekli esas 11il, tur- fiilinin geniş zaman 

eki almış şekliyle hirleşir. Bu durumda, esas fiil asıl anlamını muhafaza ederken. 

zarf-Ilil eki, tu rtl r / durur yüklemiyle birlikte, ~imdiki zamanda yapılan ve gele

cekte de devam eden hir hareketi haber veren şekil ve zaman eki olarak görev 

yapar: 

Bir at bulıır-isem tutayını bineyim didi. Baktt gördi kendiiniin deniz kulıım 

bo?, aYKır bunda otlmı-u-p tur-ur. " ..• otlamyor / otlanmakta" DK. D99-3. 

Klasik edebiyatta, _°17 zarf-fiil ekli esas [iil, tur- fiilinin geniş zaman ekli şek

li olan turur yüklemindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kayholması ne

ticesinde meydana gelen -dur/dür ekiyle hirleşir. Bu durumda, esas 11il asıl an

lamını muhafaza ederken; -°17 zarf-fiil eki, duyulan geçmiş zamanda yapılan hir 

hareketi haher veren şekil ve zaman eki, -dur/dür eki ise bildirme eki olarak gö

rev yapar. 

Tarfk-ı ışk içinde gussa vü ganı zad-t rahul11dur 

Dil-i dıvanenün Mecııul1 ol-u-p-dur yar ıl hem-rah C 295. 

rı (I.g.e .. s. XO. 

7 Prof. I)r. FanlK Kadri Tiıııurta~. E~ki Türkive Türkçesi. Istanbul 1994. s. J 22. 
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Çok ey/edi bf-dôd 

Sabreyle dilô ola Itı-biidd uyaıı-ıı-p-dur 

Seııden ulaıı-ıı-p-dur ŞCD 292. 
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Altın Ordu, Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitkilerde, -oL} zarf-fiil ek

li esas iiil, lur- fiilinin geniş zaman ekli şekli olan turur yüklernindeki geniş za

man ekinin haploloji yoluyla kaybolması neticesinde meydana gelen -duridiir 

ekiyle birleşiL Bu durumda, esas fiil asıl anlamını muhafaza ederken; -0p ;,arf

iiil eki, duyulan geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman 

eki olarak görev yapar. -durldür eki ise bildirme eki olarak görev yapar. Birle

şik çekimlerde ise -0p zarf-iiil eki, -dur/dür ekiyle birlikte duyulan geçmiş za

man anlamını yük1cnir. 

Yıı'kub kelip kefeniii köp kişilerin a/tp kitipdür menin fakı bir l1ijkeril71l1; 

ya 'kub a/tp kitipdiir erdi. "Yakup gelip Kefe'nin birçok adamlarını alıp gitmi~

tir. Benim dahi bir emrimi Yakup alıp gitmişti." KI III/14. 

çağatay Türkçesinde, _op zarf-fiil ekli esas fiil, tur- fiilinin geniş zaman ekli 

şekli olan turur / durur yüklemindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kay

bolması neticesinde meydana gelen -tur/tUr ekiyle birlcşir. Bu dunumla, esas fi

il asıl anlamını muhafaza ederken; _po zarf-fiil eki, duyulan geçmiş zamanda ya

pılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki olarak görev yapar. -tur/tür eki 

ise bildirme eki olarak görev yapar. Bazen de -0p zarf-Hil eki tek başına duyu

lan veya görülen geçmiş zaman anlamı yüklenir. 

Köp (/~. I'e artık bO[-Il-p tur-ur miz. "Çok aç ve zayıf kaldık." ŞT 105 a. 

OL yiKit ayt-ı-p tur-ur. "O yigit dedi." ŞT 104 a. 

Olferhuhde 'ibaret I'C ol hucesle ([(Iclz ii ilaret hile vaki' bol-ıı-p-tur. "O mü-

barek anlatımile o kutlu söz ve işaretler ile vaki olmuştur." ML B4b/7. 

Türk bıınev' eda ktl-ı-p-tur. "Türk şöyle kullanmıştır." ML Bl la/16. 

bu dem ki melal ile bol-u-p-sell 

ya 'ni ki hu hal ile bO[-lı-p-selı LM 2125. 
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. munça ki tap-ı-p-sen itke ü(t'et 

it birle melek ara ne nisbet LM 2154. 

Yok fürkat ara behrem ni tendin ü ni candın 
Bi'llah ki toy-u-p-tur min hem mundll1 u hem andın FK 472/1. 

Yolun üstide yat-ı-p-min haste vü zar u za 'ft' 
Bir öterde iylegil bu bf-kes-i muztarga rahm FK 454/5. 

olfasl ket-i-p ki gülde sünbül 

açkay gül-gun yüz üzre kakül LM 3193. 

Közlerim kar it könülge dağ-ı hicrandın burun 
Kim bu ikki köydür-ü-p-tür-ler mini andın burun FK 5 ı lll. 

Yana sizsizin manisim gam bol-u-p-tur 
Közümge yürek hem-dem bol-u~p-tur. MZE 109. 

Kil ki gamınduı canga yit-i-p min 

Hecr de ölmek çare it-i-p miıı MZE 110. 

Fakir ikkelesi buzurg-var-ı ref' -mikdarga niyaz-mendlıg ve gedalıg yüzidin 

tetebbu' kılıp miıı ve atın Tuhfetü' I-efkar dip miıı. "Ben fakir, her iki muhterem 

büyüğe niyaz ederek ve kimsesiz olduğumdan iyice araştırıp yazdım ve adına 

Tufetü'l-eikar dedim." ML T779b/3,4. 

_po zarf-fiil ekli esas fiil, er-/ir-/e- ek-fiilinin görülen geçmiş zmnan eki almış 

şekliyle birleşir. Bu durumda, esas fiil asıl anlamını muhafaza ederken; _po zarf

fiil eki, duyulan geçmiş zmnanda yapılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman 

eki olarak görev yapar. Bu şekilde meydana gelen duyulan geçmiş zamanla, er

/ir-/e- fiilinin göriilen geçmiş zamanı birleşir ve neticede fiil kipinin gösterdiği 

oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren ve bir birleşik çekim şek

li ortaya çıkar. 
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seni kör~ü-p er-di-m ol haşemde 

mektebde sebak okur elemde LM 2575. 

Uruşta manga tüş-ü-p e-di. "Savatta bana düşmüştü." BA ı ı Sa. 

Iti! 

Kitman nihan-hanesiga tüş-ü-p ir-di. "Sır saklama evine inmişti." ML 

T77Sb/L. 

çağatay Türkçesinde, -0p zarf-fiil ekli esas iiil, tur- fiilinin geniş zaman eki 

almış şekliyle birleşir. Bu durumda, esas fiil anlamını muhafaza ederken, zar±'

iiil eki, turur yüklemiyle birlikte, şimdiki zamanda yapılan ve gelecekte de de

vam eden bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki olarak görev yapar. 

kim derddin ol esir-i matem 

ölgü dek ölü-p tur-ur dem-a-dem LM 3162. 

Anadolu Ağızlarında8: 

Anadolu Ağızlarında, dur- < tur- tasvir fiili, birleşik fiil içerisinde süreklilik 

gösteren bir yardımcı fiildir. Bu özelliği dolayısıyla, Anadolu Ağızlarının bazı

larında _op zarf-fiilinden sonra, şimdiki zaman kipi kurmaya yarayan bir yardım

cı fiil niteliği taşımaktadır. 

Alektrik ... şeher gibi yaıı-ı-p dur-u. KA XXIXL9. 

Biz-de ardından at-ı-p dur-uz. KA XXIXL3. 

Önümüzde denizde bi has Tana vapuru dur-u-p dur-u. KA XXIX/12. 

Ertasi gün vardı: dıq gayrı, aliııda bi daş gıstırıp duru. (Alanya ağzı)9 .. 

Anadolu Ağızlarında, _op zarf-iiil eki tek başına duyulan geçmiş zaman an-

lamı yüklenir. 

yığ-ı-j:saıı "yığmışsın", tikil-i-b "dikilmiş", ol-u-f "olmuş", ver-i-p-siiiiz 

"vermişsiniz", getir-i-f-ler "getirmişler" AKD 20. 

8 Bk. daha fazla bilgi için: Hamza Zültikar, "Doğu Anadolu Ağızlarında Zaman Kavramı Taşıyan -ip> -il 
eki" Türkoloji f)ergisi, Cilı: X. Sayı: I, DTCF Yay., Ankara, 1992. 

9 Nurettin Demir, "Zur Verwendung dcr Hilfsverbverbindung -ip dur- in einem anatolischen Dialekt", AI
taic Religious Beliets and Practices - Proceedings of the 33rd Meeting of the Permanent International AI· 
ıaistic Conference Budapcsl June 24-29 1990, s. 89-95. 
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Bem a!ımah ne havasa dış-ü-p-tür 

Kimi /famgiin, kimi yasa diiş-ii-p-tiir 

Ahropa devleti dese düş-ii-p-tiir 

Saldm ejnebiye velvele güzel KİA 171. 

... özü gapıı1lll dallılda dıır-ıı-b-muş. (Ahudov 399 s.) Lo 

ÇAGDAŞ TÜRK LEHÇELERİ 

GÜNEYHATı TÜRK LEHÇELERİ: 

Azeri Türkçesi: 

Azerı Türkçesinde, -ab zarf-iiil eki tek başına duyulan geçmiş zaman anlamı 

yüklenir. 

-, gal-i-b-san "gelmişsin", giil-i-b( dir) -, giil-i-b-süıiz, giil-i-b-liir 

Burda şirin htılıral(/r yat-u-p-lal~ 

Daşla rdan başı baı\"({ çat-ıı-p-lar, 

Aşnalı/fııı daşlI1 bizden at-ıı-p-lar, 

Men bahaııda gavza/llllar I)(ı/I/Uar. 

Birde yalu!, yandml/ar ya/lIllar. 

"Burda tatlı hatıralar yatnuşlar, 

Taşlar ilc haşı haşa çatmışlar, 

Aşinalığın taşını hizden atmışlar, 

Ben hakınca kalkıyor/ar, bakıyorlar, 

Bir daha yatıp yandırıyorlar, yakıyorlar." AT 18. 

Ttirkmen Türkçesi: 

Tiirkmen Tiirkçesinde, _pa zarf-mı ekli esas !iiI, fur- fiilinin geniş zaman ekli 

şekli olan turur yüklemindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kayholması 

neticesinde meydana geIcn -dilidir, -tultir ekıCriylc birleşir. Bu durumda, esas 

liil asıl anlamını ıımlıafaza ederken; _ap zarf-fiil eki, -dıııdi,.. -fulıir ekIcriyle 

i () !-Iaıma ZliIfikar, "Doğu Anadolu AğııJannda Zaman Kavramı Ta~ıyan 1" > -ir Eki". Tiirkoloji /)e/:ı:isi. 
Cilı: X. Sayı: i, Ankara. 1<)<)2. 
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birlikte duyulan geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman 

eki olarak görev yapar. 

al-ı-p-dır-ııı "almışım", al-ı-p-dır-sl1ı, al-ı-p-dır, al-ı-p-dır-ıs, al-ı-p-dır-sı-

ııız, al-ı-p-dır-larll 

alma-p-dır-l1l "almamışım" 

Atl/Jlm alıp gid-i-p-tir-ler. "Atımızı alıp gitmişler." ÇA 17. 

Türkmen Ti.irkçesinde, -0p zarf.-fiil ekli esas ilil, e- ek-fiilinin görülen geçmiş 

zaman eki alınış şekliyle birleşir. Bu durumda, esas iiil asıl anlamım muhafaza 

ederken; _po zarf-fiil eki, duyulan geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber ve

ren şekil ve zaman eki olarak görev yapar. Bu şekilde meydana gelen duyulan 

geçmiş zamanla, e- fiilinin görülen geçmiş zamanı birleşir ve neticede fiil kipi

nin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren bir birle

şik çekim şekli ortaya çıkar. Türkmen Türkçesinde _po zarf-iiil eki ilc e- fiilinin 

görülen geçmiş zaman eki ekleşmiştir. (al-ı-p-dı-m < al-ı-p e-di-m) 

al-ı-p-dı-m "almıştırn", al-ı-p-dı-I"i, al-ı-p-dı 

al-ı-p-mış "almışmış" 

Maligiii kolhozdan kovulmagina sebiib bol-ı-p-dı. "Malikin kolhozdan kovul

masına sebeb olmuştu." ÇA 13. 

Irak Türkmen Türkçesi: 

Irak Türkmen Türkçesinde, -°b zarf-riil eki, geçmiş zaman eki olarak görev 

yapar. 

KOI1ŞlI1ll7 dili şiş-i-b 

Kavgası bize düş-ü-b! lTT 107. 

KUZEYDOGU TÜRK LEHÇELERİ: 

-üp zarf-nil ekli esas iiil, tur- mlinin geniş zaman ekli şekli olan tllrtır yüklc

mindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kaybolması neticesinde meydana 

gelen -til/tir ekiyle birleşir. Bu durumda, esas fiil asıl anlamını muhafaza eder-

i i Aluııet Bi~an Ercilasun, Kıırştfl/şftrlıııı/ı Türk Lehçeleri Sözlüifü Ankara, i yy i, s. i 104. 
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ken; -0p zarf-fiil eki -tır/tir ekiyle birlikte, duyulan geçmiş zamanda yapılan bir 

hareketi haber veren şekil ve zaman eki olarak görev yapar. 

Hakas Türkçesi: 

pasta-p-ttr-bın 

"başlamışım" 

pasta-p-tu'-zın / pasta-p-tıı'-zar 

pasta-p-tır 

pasta-p-dır-bıs 

pasta-p-ttr-zar 

pasta-p-tır-lar 

Şor Türkçesi: 

oynaptırım / oynaptırbım /oynaptırbm 

"oynamışım" 

oynaptırzın 

oynaptır 

oynaptırmıs 

oynaptırzar 

oynaptımar12 

Iki çiit ()ol uluğ nancı polıp çurta-p-tır-lar. "İki yiğit oğlan iyi dost olup ya

şanuşlar. (Hakas Türkçesi) HÇN 104,13 

Törf karmdaş canıs börük kiy-i-p tur-u. "Dört kardeş yeni börk giymiş" (Tu-

va Türkçesi) DÇ 55. 14 

KUZEYBA Tl TÜRK LEHÇELERİ: 

Karakafpak Türkçesi: 

Karakalpak Türkçesinde, -p zarf-fiil ekli esas fiil, asıl anlamını muhafaza 

ederken, -p zarf-fiil eki -ttr>-fı ekiyle birlikte, duyulan geçmişzaman anlamını 

üstlenir. 

OL köldin bir künleri suwı kuru-p-tı. "Bir o gölün suyu kurumuş." KY 15-17.15 

Kazak Türkçesi: 

Kazak Türkçesinde, -° p zarf-fiil ekli esas fıil, asıl anlamını muhafaza eder

ken' _op zarf-fiil eki duyulan geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren 

şekil ve zaman eki olarak görev yapar. tur- fiilinin geniş zaman ekli şekli olan 

12 N. N. Kurpcşko Tamıagaşeva - Şükrü Halilk Akalın; Şor Sözlüğü. Türkoloji Anıştırmalan, Adana, 1995, 
s. 137. 

13 Mehmet Kara, "Hakas Türkçesinde Fiil/er, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995. 
14 Saadet çağatay, "Tiirk Lehçeleri Örnekleri ll", Ankara, 1972, s. 21 ı. 
15 lI.ge .. s. 142. 
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turur yüklemindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kaybolması neticesin

de meydana gelen ve görevi -Qp zarf-fiiI ekiyle birlikte zaman kavramıyüklemek 

olan turur> -tur> -tlr > -tı 16 eki teklik ve çokluk 3. şahıslann dışındaki şahıs

larda düşer ve bu ek, teklik ve çokluk 3. şahıslarda şekilolarak şahıs eki görü

nümündedir. 

al-ı-p-pl1l "'almışım", al-ı-p-sıii., al-ı-p-tı, al-ı-p-pız, al-ı-p-sıiidar, al-ı-p-tı.1 7 

Qojanasır men bir bay patşa sarayına bar-ı-p-tı. "Hocanasır ile bir zengin 

padişahın sarayına gitmiş." QA 187. 

Kazak Türkçesinde, _üp zarf-fiil ekli esas fiil, e- ek-fiilinin görülen geçmiş 

zaman eki alrmş şekliyle birleşir. Bu durumda, esas fiil asıl anlamını muhafaza 

ederken; -Qp zarf-fiil eki, duyulan geçmişzamanda yapılan bir hareketi haber ve

ren şekiL. ve zaman eki olarak görev yapar. Bu şekilde meydana gelen duyulan 

geçmiş zamanla, e- ek-fiilinin görülen geçmiş zamanı birleşir ve neticede fiil ki

pinin gösterdiği oluş ve kı1ışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren bir bir

leşik çekim şekli ortaya çıkar. 

al-ı-p e-di "almıştı" 

Ayt-ı-p e-di-m ğoy! "Söylemiştim ya!" JK 184. 

Kırgız Türkçesi: 

Kırgız Türkçesinde, _Qp zarf-fiil ekli esas fiil, tur- fiilinin geniş zaman ekli 

şekli olan turur yüklemindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kaybolması 

neticesinde meydana gelen -tır/tir, -tur/tür ekleriyle birleşir. Bu durumda, esas 

fiil asıl anlamını muhafaza ederken; -Qp zarf-fiil eki, -tır/tir, -tur/tür ekleriyle 

birlikte duyulan geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman 

eki olarak görev yapar. 

kör-ü-p-tür-mün "'görmüşüm", kör-ü-p-tür-süii., kör-ü-p-tür, kör-ü-p-tür

büz, kör-ü-p-tür-söii.ör, kör-ü-p-tür.18 

16 Lars Johanson, "Zur Postterminalitat türkischer syndetischer Gerundien", Ural-Altaische Jahrbücher, ne
ue Folge, s. 137-151. 

17 Ahmet Bican Ercilasun, Karşılaştırmalı TW'k Lehçeleri Süzıüğü, Ankara, 1991, s. 1054. 
iS <Lg.e., s. 1068. 
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al-ı-p-tır-.<ilZ "almışsınız", al-ı-p-tır-sızdar "almışsınız." 

Bazen -f- veya -tır- düşebilir: 

aç-I-p-ır-11l1ll "açmışım", kör-ü-p-süii "görmüşsün." 

Men ketkenden beri klip canıltktar bol-u-p-tur, Altke ... "Ben gittiğimden be

ri çok yenilikler olmuş, Alikc ... " MÜ ıoS. 

Saattll1 taktop kalKmUlı bilbey kal-ı-p-tır-11l1ll. "Saatin durduğunu fark etme

miştim." ÖBT 264. 

N02ay Türkçesi: 

Nogay Türkçesinde, -0p zarf-fiil ekli esas fiil, tur- fiilinin geniş zaman ekli 

şekli olan tunır yüklernindeki geniş zaman ekinin haploloi yoluyla kaybolması 

neticesinde meydana gelen -tur> -tir> -ti ekiyle birleşir. Bu durumda, esas fi

il asıl anlamını muhafaza ederken; -0p zarf-fiil eki -ti ekiyle birlikte,duyulan 

geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki olarak gö

rev yapar. 

Burlll z.amanda karaKus patşası şeKertkedili patşası man eris-i-p-ti-ler. "Ev

vel zamanda kartaııarın padişahı çekirgelerin padişahıyla bahse girişmiş." NE 
61. 1') 

GÜNEYDO(:;-U TÜRK LEHÇELERİ: 

Özbek Türkçesi: 

Özbek Türkçesinde, -°b zarf-iiil ekli esas fiil, asıl anlamını muhafaza eder

ken, _ob zarf-fiil eki duyulan geçmiş zamandayapılan bir harekeü haber veren 

şekil ve zaman eki olarak görev yapar. tur- fiilinin geniş zaman ekli biçimi olan 

turtır yüklernindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kaybolması neticesin

de meydana gelen ve görevi -°b zarf-fiil ekiyle birlikte zaman kavraı:rtı yüklemek 

olan -tur> -tır> -di eki teklik ve çokluk 3. şahısların dışındaki şahıslarda düşer 

ve bu ek, tcklik ve çokluk 3. şahıslarda şekilolarak şahıs eki görünümündedir. 

kel-i-b-11liilı "gelmişim", kel-i-b-siiıı, kel-i-b-di kel-i-b11liz, kel-i-b-siz, kel-i

b-di-(liir), kelit-i-b-di 

19 Saadet çağatay. Türk Lelıçeleri Örnekleri II, Ankara, 1972, s. 106. 
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Htırğll1 bt/şni qayr-i-b-di qwuıt tügigii. "Yorgun başı eğilmiş kanat altına." 

BC 77. 

Dürnıv q(l.vltqdün eşit-i-b-di? "Hemen nereden işitmiş?" MN 4. 

Yeni Uyv,ur Türkçesi: 

Yeni Uygur Türkçesinde, -üp zarf-fiil ekli esas fiil, tur- fiilinin geniş zaman 

ekli şekli olan turur yüklernindeki geniş zaman ekinin haploloji yoluyla kaybol

ması neticesinde meydana gelen -lur> -tu> -ti ekiyle birleşir. Bu durumda, esas 

fiil asıl anlamım muhafaza ederken; _üp zarf-fiil eki, -tu / -ıi ekiyle birlikte du

yulan geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki ola

rak görev yapar. Bu ek, tcklik ve çokluk 2. şahıslarda düşer. 

küt-i-p-ti-miin "gelmişim", küt~i-p-siin (kel-i-p-siz), küt-i-/J-tu, kiit-i-p-ti-miz., 

küt-i-p-siliir, kiit-i-p-tu. 20 

ke {mü -p-t i -111iin "gelmemişim". 

kel-i-p-ti-kiin-l11ün "gelmişmişim", kel-i-p-ti-l11iin-l11iş "gelmişmişim", kel-i

p-ti-miş-111iin "gelmişmişim" 

Düşmenniii miiiisi ÇUVUlllP izdilla cehennemge uzaptu. "Düşmanın beyni pal

layıp eehennemi boylamış." MUT 169. 

SONUÇ 

Araştırmamızın sonucunu yedi madde halinde özetleyebiriz: 

ı. Kitabelerde tur- fiili mevcut olmadığı gibi, -0p zarf-iiil eki de. müstakil 

olarak zaman kavramı taşımamaktadır. 

2. -0p zar1'..1ii1 eki, Türkçede zaman kavramı olarak kullanılmaya yatkındır. 

Mesela, Ahmet kitabı aftp gitti. (afıp gitmiş, aftp gidecek, alip gider vb.) cümle

si AI11net kitabı aldı (ve) gitti. (a11111;\' ve gitmiş21, alacak ve gidecek, alt,. ve gi

der) şeklinde de ifade edilebilir. Görüldüğü gibi, -üp zarf-iiil eki, birlikte kulla

nıldığı esas fiilin görevi zaman kavramı yüklemek olan çekim eki fonksiyonuna 

sahip olabilmektedir. 

20 Rıdvan Öztürk, Yeni UYKur Türkresi Grt/ıııeri, Ankara, IYY4. 
21 Lars Johanson, l'eriodisdıe Kellensiitze iiLi Tiirkisdıen, Wiencr Zcitsdıri rı Wr dir Kundc dcs !\1orgenlan

dcs, 82. Hami, Wicn IYl)2, s. 201-211. 



188 Türk Lehçelerİilde Zamaıı Kavramı Taşıyan _qp Zarf-Fiil Eki 

3. Bazı cümlelerde -0p zarf-fiil ekinin, asli' yani zarf-fiil eki fonksiyonunu ta

mamen kaybederek, zaman eki olarak görev yaptığı görülmektedir. Araştırma

mızın temelini, asli' fonksiyonunu kaybederek zaman eki görevini üstlenmiş, _ °17 

zarf-fiil ekinin kullanıldığı yapılann tespiti oluşturduğundan, bütün Tarihi Türk 

Lehçelerine ait eserleri titizlikle taradık ve Altun Yaruk'ta -0p zarf-fiil ekinin as

il fonksiyonu dışında kullanıldığını ve sadece zaman belirttiğini tespit ettik. Bu 

yapıda -Qp zarf-fiil eki, müstakil olarak duyulan geçmiş zaman eki fonksiyonu

nu yüklenmiştir. er-ti ise birleşik zaman teşkil etmeye yarayan bir unsur olarak 

görev yapmaktadır. 

K( e )ntü özüm bilmedin yazmış yangıimış ayıg kılınçımnı k( e )ntü ökün-ü-/l. er

ti yitinçsiz titir :: amtı neçök kılayın tip tidim .. "Kendi kendim bilmeden hata et

miş yanılmış kötü amelime kendiem) pişman olllli!Ş.tu(m). Bir daha yapmamak 

üzere vazgeçerCim) : : şimdi nasıl yapayım, diye dedim .. " AY 9/12. 

Eski Uygur Türkçesi döneminde, tur- fiilinin -ur geniş zaman ekli biçimi 

olan turur yüklemi ve _Qp zarf-fiil ekinin birlikte kullanıldığını görmekteyiz. 

Yapmış olduğumuz taramalarda bu yapının ilk olarak Eski Uygur Türkçesi dö

neminde ortaya çıktığını tespit ettik ve bu yapının, fiilinin gösterdiği iş, oluş ve 

kılışın içinde bulunulan zamanda yapıldığını ve süregelmekte olduğunu gösteren 

bir zaman yani şimdiki zaman kavramını taşıdığını gördük. 

... yirtünçüde seri/ip turur ... AY 164/17. 

5. tur- fiilinin geniş zaman eki almış şekli olan turur yiiklemindeki -ur geniş 

zaman ekinin zamanla eriyip kaybolmasıyla oluşan -tur/tür ekine, ilk olarak Ka

rahanlI Türkçesinde Atebetü' l-Hakayık adlı eserde rastlamaktayız (koy-u-p-tur). 

6. Diğer Tarihi Türk Lehçelerinde, _Qp zarf-fiil ekinin özel bir anlam (duyu

lan, görülen, şimdiki zaman) meydana getirecek şekilde ya mUstakil ya da 

-tur/tür, -dur/dür ekleri, turur yüklemi veya er- ek-fiiliyle birlikte kullanıldığını 

görmekteyiz. 

7. Çağdaş Türk Lehçelerinde genel eğilim, -Qp zarf-fiil ekinin ya müstakil ya da 

-dur/dür, -tur/tür, -tır/tir, -dır/dir, -tılti, -dıldi, -du ekleri veya e- ek-fiiliyle birlikte 

kullanılması yönündedir. -Qp zarf-fiil eki ya müstakil olarak ya da -dur/dür, 

-tur/tür, -tır/tir, -dır/dir, -tılti, -dıldi; -du ekleri veya e- ek fiiliyle birlikte duyulan 

geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren zaman eki olarak görev yapar. 
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8. Aşağıdaki tabladan yararlamlarak Çağdaş Türk Lehçelerinde zaman kav

ramı taşıyan -üp b - (-dır/dir, -tır/tir, -tur/tür, -ttlü/tu, -dı/di) yapıları birbirleriy

le karşılaştınlabilir: 

* 

-°p/b zarf·fiil _ 0p + .dır/dir, .op + .duru (r) 

ekleriyle zaman tır/tir/tur/tür yapısıyla zama1l 

teşkili: yapısıyla zama1l teşkili: 

teşkili: 

GÜNEYBATI 
Türkmen .opdır* 

Irak Türkmen .ob 

Azeri .ob(dır) 

KUZEYBATı 

Tatar --
Başkurt --
Kırım --
Karakalpak .op** 

Kazak -'j1** 

Kırgız .op .optır*** 

Nogay .op** 

GÜNEYDOGU 
Özbek .ob** 

Yeni Uygur .op**** 

KUZEYDOGU 
Hakas .optır 

Şor .optır 

Tuva .op turu 

Türkmen Türkçesinde -pdır < ,p turur'lu şekil, duyulan geçmiş zaman; -pdı < -I' edi 'lı şekil ise, duyu
lan geçmiş zamamn hikayesi fonksiyonunu üstlenmiştir. 

** Bu lehçelerde teklik ve çokluk 3. şahıslar hariç, diğer bütün şahıslarda zart~ tiil eklerinden sonra şahıs 
ekleı; getirilir. Kırgız Türkçesi hariç, bu lehçelerin teklik ve çokluk, 3. şahıslannda zarf-tiiııere turt//' 

yükleminin kalıntısı olan -di, -tt/Ii ekleri iHive edilir. 
*** 

**** 

Kırgız Türkçesinde duyulan geçmiş zaman fonksiyonunu üstlenen asli şekil -pıır yapısıdır; fakat bazen 
-tır, bazense -t düşer. 
Yeni Uygur Türkçesindeki teklik ve çokluk 2. şahıslar hariç -I' zart~tiil eki lurt//' yükleminin kalıntısı 
olan -ıillu eklerini alır. 
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