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Anadolu ve Rumeli Aznda (-i verir) Yaps
Sultan Tulu*
Özet
Az aratrmalarnda imdiki zaman eki snflandrma bakmndan önemli bir
kriter olup bu konuda yaplan çalmalar, genellikle imdiki zamann –yoru biçiminden türeyen morfonolojik ekiller üzerinedir. Bu makalede yanl verilerden hareketle, yanl bilgilendirmee neden olan ver- yardmc fiili üzerinde yaplan deerlendirmelerin yanllna
dikkati çekmek, dolaysyla Anadolu ve Rumeli (Balkan) azlarnda geçen –i ver(i) eklinin aslnda bir imdiki zaman eki olmadna bir izah getirmek istiyoruz.
Bu eki ilkin, Meninski ve Gadjanov’un verilerinden hareketle, M. Adamovic,
(“Türkçede Fiilin Çekimlenmesi Tarihi”) adl eserinde imdiki zaman kapsamnda ele ald. Daha sonra, bu eki Emin Kalay, Edirne li Azlar adl çalmasnda imdiki zaman
eki olarak deerlendirmi, dier aratrmaclar da sonradan bu görüe katlmlardr.
Anahtar kelimeler: ver- yardmc fiili, birleik fiil, Anadolu ve Rumeli (Balkan)
azlar

Az aratrmalarnda imdiki zaman eki snflandrma bakmndan önemli bir
kriter olup bu konuda yaplan çalmalar, genellikle imdiki zamann –yoru
biçiminden türeyen morfonolojik ekiller üzerinedir. Biz burada yanl verilerden hareketle, bir yanl bilgilendirmee neden olan ver- yardmc fiili üzerinde
yaplan deerlendirmelerin yanllna dikkati çekmek, dolaysyla Anadolu ve
Rumeli (Balkan) azlarnda geçen –i ver(i) eklinin aslnda bir imdiki zaman
eki olmadna bir izah getirmek istiyoruz.
Bu eki ilkin, Meninski ve Gadjanov’un verilerinden hareketle, M.
Adamovic, (“Türkçede Fiilin Çekimlenmesi Tarihi”) adl eserinde imdiki zaman
kapsamnda ele ald. Daha sonra, bu eki Emin Kalay, Edirne li Azlar adl çalmasnda imdiki zaman eki olarak deerlendirmi,1 dier aratrmaclar da
sonradan bu görüe katlmlardr. Örnein, Nurettin Demir, Güney Anadolu’da Alanya, Alibeyköy’den yapt derlemede geçen birkaç ekli, Adamovic’e
dayandrarak bu ekin ilevini imdiki zaman olarak görmek istemitir.2
Németh, Balkan azlarn Bat ve Rumeli bölgesi olarak ikiye ayrm ve
bu snflandrmada Bat Rumeli azlarn dikkate alarak sekiz kriter belirlemitir. Bizi burada ilgilendiren sekizinci kriter olan imdiki zaman ekidir. Bu kritere
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Bu makale VI. Türk Dil Kurultay, Ankara’da sunulan bildirinin düzeltilmi halidir.
1 M. Adamovi, Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache, E.J. Brill Yaynevi, Leiden 1985,
s.171-173;
Emin Kalay, Edirne li Azlar, nceleme-Metin, TDK Yaynlar, Ankara 1998. Demir, Nurettin. Postverbien im
Türkischen. Unter besonderer Berücksichtigung eines südanatolischen Dorfdia-lekts. Wiesbaden. ( = Turcologica
17.) 1993; a.y., Einige Merkmale der yörükischer Dialekte, Sym-bolae Turkologicae, Studies of Honour
Lars Johanson, stanbul 1996.
2
Demir, Nurettin. Postverbien im Türkischen. Unter besonderer Berücksichtigung eines südanato-lischen
Dorfdialekts. Wiesbaden. (= Turcologica 17.) 1993; a.y., Einige Merkmale der yörükischer Dialekte,
Symbolae Turkologicae, Studies of Honour Lars Johanson, stanbul 1996.
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göre, Bat Rumeli grubunda imdiki zaman eki -ay’dr (örnein, yapay).3 Bu
ekle kar Dou Rumeli grubunda 20’den fazla imdiki zaman ekli vardr: yapyor, yapayor, yapy, yapƝri v.s.
Mefkure Mollova, Németh’in tetkiklerini dikkate alarak Balkan azlarn
fonetik ve morfolojik kriterlere göre üçe ayrmaktadr: 1) Bat uç zonu (bölgesi); 2) Dou Rodoplor Zonu; 3) Merkez zon. Mollova, imdiki zaman ekinin
oldukça deiken bir yap göstermesinden dolay, Balkanlardaki Türk azlarnn tasnifinde bu kriteri darda brakmtr.4
Anadolu Azlarnn snflandrlmasnda kullanlan kriterlerde de –iver
ekli, dier imdiki zaman eklerinin yannda görülmez. Leyla Karahan, Zeynep
Korkmaz ve H. Boeschoten (1991,154) da bu eki, imdiki zaman kriteri olarak
almamlardr.
Anadolu ve Balkan azlarndaki imdiki zaman eki üzerine en detayl incelemeyi M. Adamovi’in Die Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache adl
çalmasnda buluruz. Adamovi, çalmasnda imdiki zaman ekini, yazl
tarihi eserler ve bugünkü konuulan lehçeler ve azlar esasnda, tempora ve
modi (“zaman ve görünü”) bakmndan be bölüme ayrmakta, buna -verir
eklini de dahil edip imdiki zaman eki olarak göstermektedir.5
Adamovi, bu eklin, Balkan azlarnda, belli bal lehçe veya azlarda –
veri/-var biçiminde ksaltlm olarak, hatta daha da ksa –var/ -ver biçiminde
kullanlmakta olduunu belirtmektedir.6 Ancak alntlad örneklerde, ünsüzle
biten tek heceli fiil köklerine, bu ekten önce -i veya - gerundium ünlüleri gelmekte, ünlü ile biten fiil köküne örnek bulunmamaktadr.

3

Kr. Mefkure Mollova, “Balkanlardaki Türk Azlarnn Tasnifi”, TDAY-Belleten, 1996, Ankara 1999, ss.
167-176; J. Németh, Zur Einstellung der türkishen Mundarten Bulgariens, Sofia 1956, s.10-20. Bu
arada, Imre Baski, yaknlarda yaynlanmas düünülen bir tebliinde, –ay ekinin Do-u Rumeli azlarnda da görüldüünü belirtir. Bkz. Urfa Türk Dili Çaltay Bildiri Özetleri (2008).
4
Bu snflandrmada Dou Rodoplar Bölgesi, Bulgaristan’da yer alr; güney ksm Yunanistan’da tamamlanr. Yunanistan’da, Gümülcine, skeç alçaklarnda Orta zon Türkçesi kullanlrken, bu bölgelerin
kuzeyinde, dalk yerlerde ise Dou Rodoplar Türk azlarna yakn azlar kullanlr. Mollova, Ana
Dilden Söz Derleme Dergisinin verilerine dayanarak, bu zonun dousunu ksmen, Türkiyedeki Trakya
bölgesinin batsn da dahil etmektedir. (bkz. Mollova, s. 172) S. Olcay’a göre, J. Németh’in sekiz esasa
dayanarak Dou ve Bat olmak üzere ikiye ayrd Balkan Türk Azlar’nn douda kalan grubu, Rodop
dalar üzerinden Dou Trakya’ya, hatta stanbul’a kadar yaylmaktadr. Ancak, stanbul’a yaklatkça
dou grubuna ait özellikler azalmaktadr. Olcay, T. Kowalski’nin, “Besarabya Gagauz ivesi ile Deliorman azlar arasnda yakn bir akrabalk görerek ikisine “Tuna Türkçesi” adn vermi, buna müterek
baz izlerin bulunmas yüzünden kuzey Karadeniz Türk iveleri ile Kuzey-dou Anadolu azlarn da
katmak istemi, böylece, bat Karadeniz ky bölgesi kadar Dou Karadeniz bölgesinin de kuzey ve
güney Türk unsurlarnn bir kavak noktas olduunu” söylemektedir. Ancak, Olcay’a göre, “tarihi
hadiseler Türk unsurlarnn bahis konusu bölgelerde birbirleriyle temaslarn bir dereceye kadar belirtmekte iseler de, ive ve az etkilerinin ya da akrabalklarn bu kadar geni bir bölge üzerinde tespiti
için vakit henüz erkendir. Bu bakmdan daha çok aratrma ve inceleme yaplmas, özellikle derleme
ilerinin yaplmas gerekir.”
5
Adamovi, Türkçe’de imdiki zaman ekini u balklar altnda incelemitir: –yürür imdiki zaman eki
ve takipçileri; -yi ve –y imdiki zaman eki; -yörür imdiki zaman eki ve takipçileri; -yor imdiki zaman
eki; -verir imdiki zaman eki.
6
M. Adamovi, Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache, E.J. Brill Yaynevi, Leiden 1985, s.171173.

130

Anadolu ve Rumeli Aznda (-i verir) Yaps

Gadjanov, Bulgaristan Türklerinde, Orta Deli Orman az bölgesinde Kemanlar ve Songurlar köyünde fiil köküne gelen –veri/-vr ile biten ekli öyle
nakleder: 7
gelơverim, gelverirsin, gelveri, gelơveriz, gelverirsnz, gelverirler;
yap’vrm, yap’vrrsn, yap’vr, yap’vrz, yap’vrrsnz, yap’vrrlar8
Bu azda 1. tekil ve çoul ahs hece yutumu ile ksalmtr. Ksalma,
imdiki zamann dier biçimlerinde olduu gibidir. gelverim < *gelverrim <
* geliveririm ya da: yapvrz < *yapvrrz < * yapvrrz. Burada orta hecedeki
balama ünlüsünün vurgusu kanmzca dümü olmaldr. (kr. aada Sofular) Adamovic, bu azdan bu örnek dnda baka kapsaml dil kayd olmadn belirtmektedir.9
Benzer tipte ikinci bir dil adas olan Gerlovo bölgesinin güney ksmndan,
Güney-Gerlova azn temsil eden Sofular köyünden, Adamovi,
Gadjanov’dan naklen u tabloyu vermektedir:
gelìverim, gelìversin, gelìverir, gelìveriz, gelìversnz, gelìverler;
yapìvrm yapìvrsn, yapìvrr, yapìvrz, yapìvrsnz, yapìvrlar.10
Burada ksalma ikinci ahslar da kapsayarak biraz daha ilerlemitir: –
verir/-vrr uzun ekli sadece 3.t..da görülür.
Ayn ekil, Dou Rodop az bölgesinde, Karcali’de (= Krcaali) bu aza
özgün ahs ekleriyle öyledir:
gelverin, gelversin gelveri gelveris gelversis gelvellä:;
oturvarn, oturvarsn, oturvar, oturvars, oturvarss, oturvall
Bu örnekte orta hece ünlüsü durumundaki ünlü, yani gerundium eki tamamen dümü, 3. çokluk ahsta -rl->- ll- benzemesi olmutur. Burada
kaln ünlülü fiil kökünde görüldüü üzere, –vr ekli –var’a dönümütür.
Adamoviç’in yukarda gösterdii fiil çekim tablolarnda, vurgu orta hece
üzerine dütüü halde, son tabloda, orta hecedeki zayf ünlü dümü, geride
kalan hece vurguyu üzerine alm olmaldr: ge’lveri:‘ gibi.11
Bundan baka Adamovic’in bu az için verdii u örneklerden (gelve’ri,
alva’r, oturvar, annam:var, yapm:var, emi:veri, vä:mi:veri, sü:lemi:veri) anla7

M. Adamovic’den naklen: D. Gadjanov, Vorläufiger Bericht über eine im Auftrag Nord-Ost Bulgarien
unternommene Reise, Wien 1912.
8
Burada vurgu ikinci hecede, gerundiumun üzerindedir. Ancak bunda vurgu dümesi söz konusu
olmaldr. Kr. Gerlova az.
9
Gerlovo Bölgesi, Bulgaristan’n Kuzeydousunda, Omurtag’n dousunda bulunur; Batsnda Tuzluk
vardr. Adamovic’in Gerlova’ dan gösterdii konsonant öncesi –r ünsüzünün dümesine gösterdii
örnekler , Dou Trakya yerli aznda da söylenmektedir: gügèn ‘gürgen’, V’na ‘Varna’, vm‘ ‘varm’,
k pu‘z ‘karpuz’, örneklerinde olduu gibi. kinci hecede vurgu dümektedir. Olcay, çalmasnda,
Dou Trakya yerli az ile Kuzey-Dou Bulgaristan azlar arasndaki benzer özellikleri, 13 madde
halinde sralamtr. Bkz. Selahattin Olcay, Dou Trakya Yerli Az, Türk Dil Kurumu Yaynlar, Ankara
1995 (2. bask), s.14 -15.
10
kinci hecede anlalan vurgu dümütür.
11
Bu mesele üzerinde N. Demir: “Etimolojik açdan zarffiil ekindeki vurgu, grup ya da öbek vurgusu
olarak görülebilirse de, vurgunun yerini korumas fikri, …, birinci fiilin ilk hecesi de vurgulanabildiinden, her zaman geçerli deildir.” (Demir, 1994, s. 87)
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lyor ki vurgu, olumlu çekimde, geni/imdiki zaman ekinden öncedir; olumsuz çekimde ise (ilk hecede deil!) olumsuzluk ekindedir. Olumsuzluk ekinde
vurgu uzun ünlü ile düünülmelidir, yani burada hece kaynamas ile oluan
vurgulu bir uzunluk söz konusudur: emi:veri12 < em-me-yi veri(r). Bu demektir
ki, vurgu normal olmas gereken yerdedir: Örnein, (Sofular) geli‘-verim ve
vä:mi:veri. Orta hece ünlüsü, yani gerundium ünlüsünün dütüü veya zayflad hallerde, (burada ikinci hecede) vurgu dümektedir. Bu örnekte ünlü zayflam, yani dümee meyletmitir. Verilen örneklerin fiil kökünün tek heceli
olduu da unutulmamaldr (otur(u)ver- dnda). Deliorman ve Sofular aznda
olduu gibi, burada da fiilin (gövdesi/taban), yani geliver-/yapver-, geni zaman/imdiki zaman eki ile çekimlenmektedir.
N. Demir bir çalmasnda, M. Ergin’e (1980, 388) dayanarak, Türkiye
Türkçesinde ünlü zarffiillerle kurulan birliklerde, bu arada –iver-’ eklinden
bahisle, ancak vurgu sayesinde birliin deiik görevlerinin birbirinden ayrt
edilebileceinden söz etmekte ve söz konusu ekilde kurulan birleik fiillerin
bugün Türkiye Türkçesinde –‘iver-: -i’ver- eklinde vurgulandn belirtmektedir. Örnein, ya’zverdi, yaz’verdi.13 Burada Demir, Türkologlar arasnda en
fazla kabul gören, tezlik gibi görevler, -iver’in asl manasyla kullanlan fiilin ilk
hecesinin vurgulanmas halinde ortaya çkan bir görevidir, demekte ve buna,
ya’zver, o’kuyuvermek örneklerini vermektedir; yani, birinci hecenin vurgulanmas yardmc fiilin tezlik ve benzeri görevleriyle sk bir ba içinde olduuna iaret etmektedir.14 Vurgu, buna göre anlam ayrc özellik tar ve fonolojik
bir deere sahiptir.
Adamovi bundan baka ayn balamda, sonu –p ile biten fiil köklerinde
–pv- > -pp- benzemesi olutuuna iaret eder: yapparn, yapparsn örneinde
olduu gibi. Burada, orta hece durumundaki gerundium ünlüsü dümütür:
yapparn < yapvarn < *yapverin. Gerundium ünlüsünü koruyan tek tük ekiller, u örneklerde korunmaktadr: veriveri, sündüriveri, varvar, oluvar.15
Yaz diline yabanc olan bu ekil hakknda Meninski (1677) dnda hiçbir
tarihi dil kayna bilgi vermemektedir: Meninski, Karamanllarn geliyür yerine
geliwer dediklerini nakleder. (“Caramani dicunt loco geliyür geliwer”) Adamovi’e göre, Meninski’nin sözlüünde geçen Karaman kelimesinden, eski Klikya
bölgesi anlalmakta, bu bilgi, çok ksa da olsa, ekin eskilii ve dil corafyas
hakknda bilgi vermektedir. Ona göre, yukarda ad geçen azlar, bandan
Anadolu’ya dayanmaktadr; Meninski’nin bu kayd da, onun bu düüncesini
desteklemitir. Karcali az, Bat-Anadolu’ya iaret etmekte, zira bu azn dier

12

Doru ekli emmi: veri: olmal idi.
N., Demir, 1994, Ankara 1996, a.g.e., s. 90.
14
“Birleik Fiiller ve Vurgu”, s. 91. Ayn yerde, zarfiil eki üzerinde bulunan vurgu ile ilgili olarak Demir, bunun
bir eyi bakas için yapma, gelii güzellik v.b.nin görevleri, birleik fiilde en azndan kendi manasyla
kullanlan fiilin ilk hecesinin vurgulanmamas halinde ortaya çktn ve bu durumda birliin vurgusunun genellikle zarffiil üzerinde olduunu u örneklerle göstermektedir: ‘getiri’verdi’ ‘benim için (benim
hatrma) getirdi’ v.b. (a.y., s.91) kr. sö’yleyivermek
15
Németh (71) ve Hazai’den (223-224) naklen, Adamovi, a.y.
13
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özellikleri de Bat-Anadolu’nunkilerle örtümektedir.16 Bat Anadolu Bölgesi,
eldeki çok az veriler dikkate alndnda, Orta Deliorman Bölgesi azlarndan
çok uzak deildir.
Dou Rumeli az grubuna giren Edirne ili aznda bu ek, deiik ekillerde görülmektedir.17 Emin Kalay, “Edirne li Azlarnda imdiki Zaman” adl
makalesinde, bu ekin iki grup etrafnda kümelendiini yazmaktadr:18 Gacal
az ve Dal az.
1) Gacal az :
a) –yA, b) –i, -y eklinde;
2) Dal az:19
a) –ar/-er, (Ek uzun olmaldr! –a:r(I), -e:r(I) )20
b)–r(ü),-r(u) 21
c) {–(I)vAr(i)}; Bir de bunun yan sra
3) (Standart Türkçeye yaklaan “karma az” bulunmaktadr.22
Burada bizi, Dal azndaki c) kk ilgilendirmektedir. Emin Kalay, bu
eklin, dier Anadolu azlarnda görülmediini söylemektedir.23 Tablo ile bu
ekil öyle olmaldr: geliverim/n, geliversin, geliveri, geliveriz, geliversiniz,
gelivelle:.
Ekin ince ve kaln ekilleri yannda görülen yuvarlak ünlülü ekiller, yardmc fiil yör- e analoji yolu ile bulamas mümkündür. Bunun Dal aznn b)
16

Mula aznda da (Güney-bat Anadolu az bölgesi) ekin geni –va (r ) l ekillerini gözlemledik:
Örnein, çkva:dm ‘çkverdim’ Ekin dar ünlülü ekline ise, Fethiye (Mula)’da sk sk rastlanmaktadr.
Örnein: esiv: ‘esiver’ (Kaynak kii, Fethiyeli aratrmac Recai ahin)
17
lginçtir ki, Edirne aznda 3.ç.. çekimi, sondaki –rl-> -ll- benzemesi ve orta hece ünlüsünün
dümesi bakmndan Krcaali az ile benzerlik tamaktadr.
18
bkz. Emin Kalay: “Edirne li Azlarnda imdiki Zaman Çekimleri”, Türk Dili Aratrmalar Yll –
Belleten, 1999/I-II, Ankara 2003, ss.139-145. Edirne li Azlar (1998) adl önceki çalmasnda Kalay,
imdiki zaman çeitleri hakknda u bilgiyi vermektedir: Bu bölgede Dal, Gacal ve Pomak azlarnda
imdiki zaman farkl biçimlerde kullanlmaktadr. Pomak az, standart dildeki gibi, ama dier iki azda
hem birbirlerinden hem de dier Anadolu azlarndan farkllk gösterir: 1) Gacal az: a) –yA; b) –i, -y
eklinde (yor ekinden bozma); 2) Dal az: a) –e:r, b) –var, -ver; 3) Pomak az: a) –yor (Standart
Türkçedeki gibi), b) Gacal az etkisindeki ekil: oluymuun, getiriyasn gibi. c) Fiil kökündeki ünlünün
uzatlarak eksiz olarak sadece ahs eklerinin köke ulanarak yapld çekim: de:rim, de:r, ye:riz. 4)
Uzunköprü ve Kean ilçelerinin köylerinde, Yunanistan muhacirleri arasnda (Selânik, Drama) imdiki
zaman çekiminin geni zamanla ifade edildii tespit edilmitir. Emin Kalay, Edirne li Azlar, ncelemeMetin, TDK Yaynlar, Ankara 1998, s. 84.
19
Emin Kalay’n (1998) yallardan ald bilgiye göre; Dallar, Edirne’ye Bulgaristan’dan gelmiler,
asllar yörük olup çok eski zamanlarda atalar Konya-Karaman’dan Balkanlara getirilip yerletirilmiler.
Emin Kalay, bu iddiay 1976 ve 1989’daki “tehcir” olayndan sonra gelen muhacirlerden de duyduunu
söylemektedir. Dal adn ise, Bulgaristan’da yaadklar bölgenin dalk olmasndan ötürü almlar.
(1998, s. 8) Anadolu’dan Rumeli’ne Türklerin iskân ettirildiine dair bilgiler zaten bulunmaktadr, ancak
bu bilginin kayna bilimsel bakmdan dorulanmaldr.
20
kinci k için verilen örnekler -ar/-er, < –e:r(i) ekline iaret etmektedir, nitekim makalenin sonundaki çekim tablosunda bu apaçk verilmektedir: gele:rim, sore:rim, düe:ri, anne:riz, yape:-rsiniz, alelle:
gibi. Nitekim bu k uzun olmaldr.
21
Emin Kalay, 198, s. 22. Metin 37-7.
22
Makalede bu karma az üzerinde durulmamtr., bk. a.m., s. 140.
23
A.m., s. 144. Ek, Güney Gerlovo az ile benzerdir.
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kkndaki –r(ü)/-r(u) ekilleri ile kaynam olmas akla yatkndr. Tatarlar
Köyü/ Süleolu’nda ver- fiilinin yuvarlakl eklinin youn olduu görülür. Yuvarlak ekiller için metinde u örnekler vardr: gelivörün, içivörü, gidivörü, düvülrü, rvoru, ekivörüz, gelivörüz, bakamayvoruz, ekivörsünüz, içivölle:, yiyvöll. Ancak buradaki örneklerde söz konusu ek, ver’in yuvarlak benzemee
girmi ekli olmaldr.
Adamovic’in gösterdii bu ekillerin biz, (Güney-Bat Anadolu) azlarndan örnein, Mula bölgesi azlarnda hem ince hem de kaln ünlülü ekilde
uyuma girdiini görmekteyiz.
Ek, -birçok yardmc/tasviri fiilde olduu gibi-, asl fiille birleik halde ve fiilin taban gibi, kendisine deiik zaman ekleri getirilerek çekimlenmektedir:
açvr-rm, kakdrvr-:sn, alvr-aca:n ‘alverecem’ geçivir-iyor ‘geçiveriyor’, ölümsüre:vir-iyor. (AA, III/3, 174-177. “Hemen ölmü gibi yapyor.”
Geni ünlülü ekiller muhtemelen bar- l birleik yaplara analoji yolu ile
olumutur.
Eve çqvƗ-dm ayvalqdan, (Datça, Kzlan köyü), AA, I, 7-11, “Eve çkverdim ayvalktan”;
Ekin 3. ahslarda haplolojiye uram ekilleri de bulunur: oyvr-rlard,
getirivir-irdi, yapvr-rl yannda; yapvrl, halayvrlar, ileyivirler, oyuvr-lar
v.b.
Ek, ilerleyici yuvarlak ünlü benzemesi ile de uyuma girmektedir: buluvuruydu ‘buluverirdi.’ (< bul-u vur-uy (u)du 24
Adamovi, ekin yaps ile ilgili, eldeki malzemeden bu fiilin var- fiilinden
mi yoksa ver- fiilinden mi geldiinin anlalmadn; ekin ya (–/-i gerundiumundan sonra gelen), var- ya da ver- yardmc filinin geni zaman çekimi ile
balantl olduunu söylemektedir: “var- ‘gitmek’ fiili semantik bakmdan bu
rol için daha uygun ise de bu fiil, normalde –e/-a gerundiumunu yönetmektedir” demektedir.25 Yine de, yukardaki örneklerde gerundium, –/-i ekli ile karmza çktndan, dier lehçe/azlardaki sözde “tezlik ekli” ile özde olan bu
eklin, ver- fiiline dayanma ihtimali de uzak tutulmamaldr.
Yine, o bu ekin (–verir’in) Anadolu’da bugüne dek bir kalntsnn olmayn, sonradan ortaya çkm olan –yor ekinin, –yör ve –yer ekine yapt gibi-,
etkisi ile açklamaktadr. Ancak, -sözde- bu imdiki zaman biçiminin, eskiden
Anadolu’nun hangi bölgelerinde yaadn tamamen rekonstre etmenin mümkün olmadn da eklemektedir.26
Emin Kalay da, -anlalan Adamovic’in verilerinden habersiz-, bu yapy,
imdiki zaman eki gibi ele alm, ancak yap ile ilgili herhangi bir açklamada
bulunmamtr.
24

Örnekler için bkz.: A. Akar, Mula Azlar, Mula Üniversitesi Yaynlar, Mula 2004. (=AA).
Adamovic, Meninski’den naklen, karlatrma için u örnekleri vermektedir: dur-a vard (Alm. ‘er
blieb stehen’); Az.Tür.: gel-e varam ‘geliyorum’ (Alm. ‘ich komme’). lk ekilde tezlik ilevi görülmekte
iken ikincisindeki çeviri güney-bat Anadolu azlarna yakn görünümdedir. Kr. Mula.
26
Adamoviç, S. 173.
25
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-iver ekli kanmzca, Anadolu azlarnda rastladmz –Ip bar eklinden
gelien –bba: biçiminden kesinlikle ayrt etmemiz gerekir: Nurettin Demir,
“Derleme Sözlüü’nde imdiki Zamanla lgili Veriler” balkl yazsnda, -geliba,
gelibba, gidipba eklinde görülen imdiki zaman ekillerinin ayr madde ba
olarak verilmesi gerektiini söylerken-, Anadolu azlarnda bu ekin deiik
varyantlarna rastlanan “–ba, -b eklerinin –ip var-r birleik fiilinden ortaya
çktn belirtmekte, ama ekin fonetik gelimesinin açklamasna girmemektedir. Ancak Türkiye Türkçesinin Rumeli ve Anadolu azlarnda, örnein Alanya’daki Aliefendi köyü az örneinde bunun bir de ince sral varyant dedii –
iverir eklinden bahsetmektedir.27 Yani, bu eki, –ib barr- eklinin ince sral
ekli olarak açklamaktadr. Ancak, bizce bar- fiilinin hareket fiili olmas bu
ihtimali mümkün klmamaktadr.
Z. Korkmaz, Bartn Yöresi Azlar çalmasnda eki, vermek fiili ile balar
ve28 ver- yardmc fiilinin, birleik fiillerde ilerleyici benzemeye uradn
söylemektedir. Korkmaz u örnekleri vermektedir: yap-vmal ‘yapvermeli’;
kapy aç-vary ‘kapy açverin’; alvdm.29
Sonuç olarak bu yap, fiil kökünden sonraki -i gerundiumuna gelen, vermek yardmc fiilinin köküne, Eski Türkçe {-ir} imdiki zaman ekinin eklenmesiyle olumutur: < –i verir (Gerundium+yardmc fiil kökü + geni zaman
eki). Bu yap, hece yutumu ile vr ’e de dönüebilmekte, yani hece yutumuna
girmemi ekilleri ile kark olarak gözlemlenmektedir.
Ek, eer birleik fiil gibi tasavvur ediliyorsa, o zaman onda süreklilik ya da
imdiki zaman ekli aranmamaldr. Bu durumda ek, sadece birleik fiil yaps
bildirir ve kesinlikle imdiki zaman ifade etmez. Birleik yapdaki imdiki zaman ilevi, yardmc fiile gelen {-ir} imdiki zaman ekinde sakldr.
Aslnda ver- fiili, tezlik, çabukluk, kolaylk yannda, özne lehine ilev tayan veya rica ifadesini yerine getiren bir tasviri fiildir. Bunu en azndan Türkiye
Türkçesindeki azlar için söyleyebiliriz. Bu gün Anadolu azlarnda bu fiil,
birleik fiil yapsnda aynen fiilin taban gibi, kalplam biçimde sk sk kullanlmaktadr; taban ise Adamovic’in verdii tablolardaki gibi sadece geni zaman eki ile deil!- hemen hemen bütün kiplerde çekimlenebilmektedir.
Adamovi, elindeki tarihi kaynaklar esasnda bu ekin varln sadece Balkan azlarnda göstermi, Meninski’nin sözlüündeki (1677 ylnda) bilgilerden
hareketle- ekin Anadolu’da, sadece Klikya bölgesinde tanndn ve meneinin de Anadolu kaynakl olduunu söylemitir. Maalesef gerek Meninski gerekse Gadjanov, bu ekin, cümle içinde kullanmna dair tankl metin örnei
vermemilerdir. Bu durum ise, ekin yaps ile ilgili bir fikir yürütmeyi güçletirmitir. Gadjanov’un yanl verilerinden hareketle Adamovic’in söz konusu veryardmc fiilini (-yor fiilinde olduu gibi) imdiki zaman ilevli olarak deerlendirmesi ile bu yanl, yeni bir yanlgya yol açmtr.
27

bkz., a.m. d.n. 1.
Bkz. Z. Korkmaz, Bartn Yöresi Azlar, s. 12
29
a.y., s. 31
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135

Sultan Tulu

Meninski’nin verdii bu bilgi, aslnda ekin sadece bu bölgeye özgün kullanldna yönelik bir yanlgdan öteye gitmemektedir. Aslnda hiç de kark
olmayan bir eklin kartrlmasna neden olan morfonolojik deiimleri anlamak için, metin içindeki görünümlerin de dikkate alnarak derleme kaytlarnn
tutulma gereklilii kendiliinden anlalmaktadr. Maalesef ne Meninski (1677)
ne de Gadjanov’un kaytlarnda (1911-12) biz bunu görebilmekteyiz. Konuyla
ilgili dier aratrmaclar da bu yanl devam ettire gelmilerdir.
Abstract
The suffix for present tense is an important criteriea in dialect studies in terms of
classification, and concerning works are usually on morphological forms derived from the -yoru
form of present tense. This essay warns for wrong consequences, which are being got from
wrong evaluations of the auxiliary verb ver-, and thus, claims that the -i ver(i) form in
Anatolian and Balkan dialects is indeed not a present tense usage.
Firstly M. Adamovic dealt with this suffix in his work “Konjugations-geschichte der
türkischen Sprache”, by using data of Meninski and Gadjanov, but in terms of present tense.
Later Emin Kalay in his work “Edirne li Azlar” called it as a present tense suffix, and
other researchers agreed with him.
Keywords: auxiliary verb ver-, compound verb, Anatolian and Balkan Turkish
dialects.
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