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G İ R İ ş 

Uygarlık alanınaaki gelişmelerin bilgi evre~ini 4ızla 

genişletmesi Kişinin iyi bir yaşam için ge,rekli ;.üm bilgi 

v:e hecerileri okul sırasında kazanması olanağını giderek or

tadan kaldırmıştır. Bu nedenle çağdaş egitimin o~reyi bilgi 

ile donatmaktan ço.ır, ona kendi kendine bilgi edir...:ne yollarını 

ögretmesi oeAlenir. Bireyde saglıkl~ düşünme, dc~ru anlama, 

toplum içinde türlü durumlara Qlumlu uyum sağlay&bilme yet.e-

neklerinin geliştirilmesi istenir. Bu da önceliK:e dilin işle

yiş düzeninin kav::-anmasına D.ae;lıdır. (l) Çünkü d"t;.~.-gular, düşün
celer, y-.rgılar dil ortamında gerçekleşir. Ane&.!{ "lter dilin 

kavram oluşturw., kavram lelirtme, yargı bildirme yolu ken-

dine göredir. Bir dilin kavram oluşturiilfi ya da ·Qe:.irtme, yargı 

(1) Rasim Şİl•.ŞEK, "Ç.ağdaş Eğitimde Analiilinin Ye::i", TÜRK DILI, 
Aylık Dil ve Yazın Dergisi, C.XLVII, S.379-3E.J (Terrunuz-

Agustos, 1983), s.36. 
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b.ildirme yolu aaşlca b.ir ciilinkine uymaz." ( 2) 

Çagdaş anlayışa göre. eği tirnin ana işlevlerinden biri 

de bireyi ulusal varlı.gı konusunda bilinçleruiirmektir. Ulu-

sal lülinç, anadilinin aydınlık ortamı..nda oluşup gelişir. 

"Bir ulusun yaratış gücü anadilinde kendini belli ettigi gibi, 

çağlar iç_inde oluşturdugu ulusal-evrensel değerler de anadili 

ürünlerinde yaşar."( 3 ) Bunun için "yetişmekt.e olan gençler, 

ciil ürünü yap:ı..t.ları. OKuyarak, kendi varlıklarında dünü yarın& 

bağlayaraK ulusal-~v.rensel degerieri özümle~elidirler."( 4 ) 

Ülkemizde yabancı. dil ögretimi çağdaşlaşma, uygariaşma 

at.ılımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmış, gelişmiştir. 

"':rürk düşüncesini, Dilimini, sanatını, yapıcılığını çağdaş 

uygarlık düzeyine ç,.l.kara.bilmek, "bu alanlarda dünya dillerin

deki en son ürünlerin kaynaktan izlenmesiyle olur.•l5J J1U et-

kinligin gösterilebilmesi için de yabancı dil öğrenilmesi 

gerekir. 

(2) Doğan .AKSAN, Anlambilimi v.e Türk .A.nlambilimi, Ankara. Üni
versitesi Dil ve Tarila-Coğrafya Fakültesi I.ayınları: 217, 

B.2, Ankara, 1978, s.37. 
(3) Doğan AKSAN, "AnadilP•, TÜRK DİLİ, Aylık Dil ve Yazın Der

gisi, c.?, S.285 (Haziran, 1975), s.430. 

(4} ŞİMŞEK, a.y., 1983, s.38. 

(5) Akşi t GÖKTÜRK., l1 Qağdaş Bilginin Edinilmesinde Yabancı Dil u, 

TÜRK DİLİ, Ayl:ıık Dil ve Yazın Dergisi, C.XLVIII, S.379-

380 t~emmuz-Ağustoa, 1983;, s.lQ2. 



Yukar:ı..da. da cie.gindigimiz gibi., dil ögrenme z.orunlulu

lu ve diller arasındaki özellikler insanları dilleri birbir

leri ile karşılaştırmaya yöneltmiş, bu karşılaştırma ise dil 

ve onu ilgilendiren bilim dallarında temelde aynı düşünce 

a1masına ra5men de.ği.şik çalışma biçimlerini ortaya çı..karmış

tır. ~arşılaştırmalı dilbilgisi, karşılaştırmalı dilbi.lim vd. 

~iz bu çalışmamızda dil ögreniminde karşıl~şılan güç

lükler ve yapılan yanlışlanian ha.reket ederek Almanca-Türkçe 

zamanları ayrımsal-karşılaştırmalı l=kontrastiv 1 olarak ele 

aldık. 

Birinci bölümde -.yrımsal-k-.rşılaştırmalı dilbilim üze:

rinde duruldu. ~-n~ı, tarihi gelişimi, bugünkü durumu ve 

çalışma yöntemlerinin yanı sıra ya&anc.ı dil ö~retimindeki 

fonksiyonları t-.rtışıldı. 

İkinci bölümde Alm-.n ve Türk dillerindeki ana z-.man1ar 

teori ve uygulamaci.-.ki şekilleri ile incelendi. An.c•k her 

iki dilde ~e aütün zamanların tek tek incelenmesi çok geniş 

k-.psamlı ~ir çalışmayı gerektirdigi için konunun sınırl-.rı

nın -özellikle .Lürkçe açısJından- yeniden belirlenmesi z.orun

lulugu ortay-. çıktı . .Bu n.eden1e :ı.ürkçede yer alan salt ve 

göreli zamanl-.rdan oildirme tarz.ınd• olanl-.rı alıp, digerle

rini ileride y-.paca6ımız çalışmalara curakt.:ı..k. Çünkü bır•k

tıgımız üç şekil, fiil çekiminde bileşik çekimler diye adlan-
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dı.rılı.r. l 6 } Bu Q.urumda ise çiz.digimi.z sınır aşılmış olurdu. 

Son bölümde ise Almanca ve ~ürkçe zamanlar konusunaa 

el~e ettigimiz ·auıguları ortaya koyduk. Burada her zam~ 

dilimi için ayrı ayrı. öneriler sunmak yerine ana başlıklar 

altında her iki dilin yapısından kaynaklanan özel ~u~ları 

ele aldık. 

Metod konusunda, günümüz dilini esas aldıbı.mızdan üç 

bölümde de eşsüre.mli bir çalışma izledik. L.orunlu k:a.ld:ı.€;ımız 

yerde günümüz dilinin saciece istatistik açıdan incelenmesinin 

sakıncalarını önlemek için artsüremlili6e de -fazla olma~ak 

kaydı.yle- yer verdik. 

(6) Bu konu için ekte verdigi.:niz. fi.il çekim cetveline b-.A:ınız. 



.Birinci .Bölüm 

AY .R 1 M S J.. L- ~Ali Ş 1 LA Ş T 1 RM A 11 

nilı.RİLİ.M VI YA.SA..tiCl D.lL 

ÖGRETİKİNE KATKILARI 



B i r i n c i K ~ s ~ m 

A Y R I M S A L - K A. R Ş I L A Ş T I R M A L I 

D İ L B İ L İ M 

I • T.ERİM VE TANIMI 

AyrJ.msal-Karşı1aştJ.Xma.lı dilitilimin (=kontrastive Lin-

guistik) ad. ben.z.erliğine karşın, dil tariJ:ı.i alan .. ~-:ı.dci ·aüyük 

ve degerli ya.pıtlar b.az.ırlanmasına neden olan karşılaştır

malı diloilim (vergleic.hende Sprachwissenschaft.) ile faz.la 

Ilir ilgisi yo.kt.ur. (l) 

Günümüzde~i ayrımsal-karşılaştırmalı dilBilim terimi 

İngilizce "con.trastive linguistics" teriminin çevirisidir ve 

Wilhelm van H~ooldt'un 1820'de yayı:nlanan "insar..ın dili 

na.sıl aluşturdue;unu oelirlemek olan ve bütün dilleri konu 

(1) İclal ERGE~~' Almanca ve Türkçenin Ses Yapılarının Kar
şılaştırılması, Ankara Üniversitesi Dil ve TGi.:=ih-Coe;ra.fya 

Fa.kültesi Ya. No: 34.5, Ankara, 1984, s.6. 
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alan" karşılaştırmalı dilbilim ç.alışmalarının da devamı 

degildir.( 2} 

Ayrımsal-karşılaştırmalı diliilim t~rimi, ayrımsal-kar-

şılaştırmalı çözümlemeleri (=kcntrastive Analyse) ie kapsayan 

benzer bütün çalışmaları kaşılar. Büyük oir ölçüde Angio

Amerikan dilDilimeileri tara::fır.ı.a.an kullanılmış; die;er dilrli

limeiler tarafından da kabul germüştür. ( 3 ) Bunun c:-.eml i ne-

deni ise ayrımsal-karşılaşı;ırmalı dilbilimin dil sistemleri 

arasındaki ayırırnlara agırl~ verm~si ve bütünün çbzümlamesini 

onu oluşturan lölümleri tek tek ele alarak yapmasııiır.C 4 ) 

Bat~a yapılan çalışm.larda "kontrastiv linguistik" 

yanında bazen konfrıntativ line:uistik 11 nadiren "ko~paratist 

linguistik" terimleri de kullanılmaktadır.(5) Leipzig'li 

(2) Vural ULKÜ, Affixale Wor:oilQung im Deutsehen ~nd Türki
sehen, Ein Beitrag zur deutsch- türkisehen ko~:rastiven 
Grammatik, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Ccı;;rafya Fakül
te-si Ya. No: 294, Ankara, l9d.O, s .194·. 

(3) Gerh•rd NICKEL (Yay. H.?.AL:HAUS- H.HENNE- F..E.WIEGAND), 
"Kon tr• s ti ve Li:ıguist ik•, LEXIKON DER GEilivlANI~: .IS CHE!; 

LINGJISTIK, ?, Tüoingen, 1973, s.462. 
(4) Gerhard HELBIG, "Zur Rol:..e ö.es kontr•stiven S;prachver

gleiehs für den. Fre.mds_prachen.unterricht", DEUI.S.:H ALS 
:F'REMDSPRACHE, C.XIII, S.? (1976), s.9. 

(5) Ludwig ZABROCKI (Yay. H. MOSER), "Grundfragen d.e.r konfron
t•tiven Gr•mmatik", PR0nLEY~ DER KONTRASTIVEN GRAMMATİ~, 
Sprache der Gegen.wart, C.VIII, S.?, (Düsselaorf, 1970) s.30. 
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Germanist Ludwig Zabrocki 1969'da yaptıgı çalışmada bunların 

türbirinden farkını açıklamaya çalışarak "kontrastiv dilbil-

gisi" veya "kontrastiv d.ilsilim" in yapısal farklılıklar üze-

rinde durdugunu ortaya koymuştur-. Ona göre.; "Konfrontativ 

dilbilgisi, eşsüremli karşılaştırmalı d il oilgisinin lür türü

dür. Gelişigüzel seçilmiş iki fa.rklı dilin aynı ve farKlı 

yönlerini araştırır. Kontrastiv dilbilgisi ise yalnız ~u iki 

dilin far~lı yanlarını. inceler. Çalışma alanı. konfrontativ 

dilbilgisine oranla daha kısıtlıdır. Sonuç olarak, kant.rast.iv 

dilbilgisi, konfrontativ dilDilgisinin çalıştıgı. alanlardan 

sadece cir ~ölümü ile ilgilenir. Bu çalışmalarda konfrontativ 

dilDilgisinin yanına konfrontativ anlambilimini de koymak 

gerekir."( 6 ) 

Zatırocki'nin bu tanımı fazlaca geçerlilik kazanamaill.l..ştır. 

Bu terimin asıl özelligi menzer bütün çalışmaları kapsamasıdır. 

"A.ontrastiv teriminin iromparatiıı, komparatistik veya ka.rşı1aş-

tırmalı dilbilim (=vergleichende Linguistiir) terimlerine karşı 

kullanılması, aüyük ölçüde karşılaştırmalı filoloji (=kompa

r&tistische Philologie) ile karı.ştırılması tehliKesini dogu

rur. "(7) 

(6) NICKEL, a.y., 1973, s.463. 

(7) NICKEL, a.y., 1973, s.463. 
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Ayrımsal-karşılaştırmalı dilbilim için. Tü.rk.çed.e o.elli 

bi.r terim sorunu hisseiilmektedir. "Bir anadiliyle rı.ir yacan-

cı dili karşılaşt:ı.rarak ounlar arasındui ayrılıkları, ayrım

ları s&ptamak; böylece etkin ögretim yöntemleri oluşturulma

sı..."lı s&E;lamak amacını güden uygulamalı <i il bilim dalı" (B) ola-

F-.K açıklanan ayrL'llsal dilbilim, Almanca 'kontrastive Lingui

s-:i~' teriminin dilimizdeki karşılı.ğıdır. Ayrıca "karşılaş

tırma yöntemiyle çeşi t.li diller arasındaki ilişl-eileri, benzer-

likleri oelirleyip dil ailelerini saptamayı amaçlayan inc.ele

me-(9) şeklinde tanımlanan 'karşılaştırmalı dilbilim' terimi 

~se Almancadaki 'vergleichende Sprachwissenschaft' a karşılık 

a:&rak gösteriliyor. Bundan başka, karşııaştırmacı bir çalı~-

m. söz konusu oldugunda ise 'komparatis-:ik' terimine -aynı 

eserde- rastlayabiliyoruz. 

Bütün bu terirolere Türkçecte nede~ söz konusu karşılık-

ların verildigi, belir~ilen alanlarda yapılan çalışmaların 

k~3a bir özeti verilerek açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

İc.l~l Ergenç, "Almancı;;. ve Türkçenin Ses Yapılarının Karşl.-

l.s.ştırılması" adlı çalışmasında b.u teri:lllerden 'kontrastive 

~\ ( ~' ... ; Berke VARDAR ve Di6erleri, Dilbilim ve Dil~ilgisi Terim

leri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 471, Ankara, 

ı 97 ı' s. 29. 

(9) VARDAR, a.y., 1971, s.lOU. 
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lıinguistikt için verilen 'ayrımsal dilbilim• karşılığının 

tuttugunu belirterek terimin sözlüksel anlamını da yitir-

meden ailimsel alandaki kullanımının en iyi aktarım~ olacagı 

düşüncesiyle Türkçeye 1 ayrımsal-karşılaştırmalıt olarak çevi

rilmesini öneriyor.(lO) 

.tsiz de b.u düşünceden hareke.t ederek .. ayrımsal-karşı-

laştırmalı" dilbilim terimini kullanmaya çalıştık. 

II. ÖZELLİKLERİ 

Yukarıda adı geçen "'konfrontativ .. terimi lJoğu Avrupa 

ülkelerinde özellikle voğu Almanya ve .t'olonya' da "kontrast'iv · 

terimine karşılık olarak kullanılmaktadır • .D.unların. her ikisi 

de r.ıiz.im bu çalışmada önerdiğimiz ''ayrımsal-karşılaştırmalı '· 

terimi ile aag1antılıdır. DUndan başka ı-komp<irativ• kavra.:n:ı.. 

da adı geçen •kontrastiv· kavramından ayrılır. ıtünkü, ··ko::npa-

rativ metocida, artsürem1i \.=diachronisch, bir inceleme, dil

deki degişmeleri gösterm.eye çalışan tarihi bir mukayese söz 

konusudur. Komparat.ist ise geçen yüzylı.lın dilbilimini kas-c

etmektedir.al111 

llO) Bu konuda bkz.: ERGENÇ, a.y., 1984, s.28. 

(ll) ULKÜ, a.y., 1980, s.195. 
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.Bu baglarnda yeri gelmişken Alınaneada dilbilim alanında 

kullanılan iki terimden, uLinguistik•• ile ·~prachwisa-enschaftıı 

teri~erinden söz etme gereğini duyuyoruz. •sprachwissenschaft~ 

genel Dir anıam ifade ederken, •ıLinguistik11 t.eri.:ııi ile .E'erdi

nana de ~auasure ll857 -1913} 'den hu yana geliştirilen mcndern 

ve yapısal dilbilim ifade edilmektedir.(l2) 

AyrlJllsal-karşılaştı:rmalı diHülim (=kontrastive Lingui

stik). iki veya daha fazla d.ili sistemlerin çe şi tl i alanlarında. 

karşılaştırır; lu sistemlerin veya parçalarının ortak ve farklı 

yönlerini göstermeye çalışır. bUna karşı ~tarihi-karşılaştır

malı diltil im~- (=his torisch-vergleic.hen.de .:lprachwissen.schaft) 

ise: 

a) Tarihe yönelik bir çalışma izler. DU çalışmada dilin 

eski çağlardaki durumuna daha çok önem verir. 

h) Diller arasında akrabalik olup olmadıgını ortaya çı-

karmaya çalışır ve bir dilin kendi tarhi seyri içinde geçir-

diği evrimi inceler. 

c) Dilin cütününden çok parçalarının geçird.iği evrimi 

incele;:ı:eyi {fonetik, fenoloji, morfoloji ve etimalajik yönden) 

amaçlar. 

(12} ÜLKU, a.y., 1980, s.l95. 
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d) O-zellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

Almanya'da gelişen milliyetçilik akımında üstün dil-ırk çalış

malarının hizmetine girmiştir. 

Ayrımsal-karşılaştırmalı dilbilim yukarıda de6indiğimiz 

özelliklerinQen başka; 

a, Eşsüremli Qir çalışma izlediginden dilin mevcut duru

mu ile ilgilenir. 

bı K.arşılaştırdıgı diller arasında akrabalık olup o.lma-

dığını araştırmadığı gibi, akraea olmayan dilleri ~iroirleri 

ile karşılaştıi-mada daha ilgi çekici olarak &ulur. 

c, Dil araştırmalarıruia milliyetçiliğe dayanan bir 

amaçları yo.ırtur. 

dı Uygulamaya yönelik oldugundan dil ögrenimi konusu · 

ile çokça ilgilenir.ll3) 

rıı. TARİHİ GELİŞİMİ 

Dilleri birbirleri ile karşılaştırma fikri çok eskile

re kad-.r uzanır. .Bu tür çalışmaların öze ll i kle Almanya t-da en 

yQğun olduğu dönem 18. ve ı~. yüzyıllardır. Ayrımsal-karşı-

(13.} Bu konucia bKz.: Gerhard HE.LBIG, "Zu einigen Problemen 
der kon.frontativen G.rammat;ik und der Interferenz in 
ihrer Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht•, 

W.ISSE.NSCHAFTLICH.E ZEı~CRRil'T DER HUMBOLD~-UNIVERSITilT 

Ülilılil-, c.x.ı.r.t, S.3 (?,1973), s.ı71. 
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laş~ırmalı dilbilim çalışmaları ise yüzyılımızın birinci ya-

rısında geliş~irilmeye çalışılan ve ikinci yarısınQa yapılan 

denemelerle dil bilimin en ilgi çeken alanlarından lüri duru

milna gelmiştir.t14 J 

Ayrımsal-karşılaştırmalı dilb.ilim yabancJ... dil ögretirni 

teorisinden kaynaklanmıştır. ~u alanda öne sürülen ilk model, 

1949 '·da Trager tarafından amerika J;S;irleşik lievletleri .. nde 

·ortaya çıkmışsa da sonraları aunun adı pek duyulmamış; 1~5~~ 

dan i tibaren W.shington.kda ""Center fmr Appıied .ı,inguistics.o. 

l.lfygulamalı Dilbilim .Merkezi) t.arafl..D.dan yayınlanan ı.. c-on-: 

tra$tive ~tructure ~eries ... etkili olmuş"tur.ll 5 } 

DUgünkü anlamdaki çalışmayı ilk olaraK James E. Alatis 

136-ti.'·de yapll.lan uluslara.ras:L D-ir t-oplantıda gündeme ge-tirdi. 

~rada uzerinde durulan konu • Ayrımsal-karşılaş-tırmalı Dil

Dilim ve Jı;gitime Katkısı" idi. J.yıu. yıl aVrupada J'aderat.ion 

.i.nterna"tionale de.s :Professeurs des .Langues vivantes (Uluslar

araslı.. !abancı J)!il vgre't.menleri .ue.rneği) t. ı.n ilk ı oplantısı 

yapıldı.. 196.~ Lda yapılan ikinci lür toplantıcia ASsociation 

lntern.aticınale de Linguist.ique .&pplig_uee (AlLA}, (Uluslar

arası uygulamalı Dilbilimciler Derne6 i) olarak adlandırıl&n 

grup en k'\lvvetli sekt.ion olarak dikKati ç;ekt.i.(l6 ) 

ll4} MICKEL, a.y., 1973, s.463. 
(15) ÜLKÜ, a.y., 1980, s.196. 
(16) Wolfgang K.ÜHLWEIN, "Grundsatzfragen der kontrastiven 

. Linguistik", NEUSPRACHLICHE MITTEILUNGEN, ?, C.II, ?, 

1975, s .80. 
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Bundan sonra pek çok inceleme yapılmış, eser yayın-

lanmış, çeşitli ülkelerde araştırma projeleri ortaya atılmış, 

kongrelerde, sempazyuml.arüa ayrımsal-karşılaştırmalı dilbilim 

konıısu ele alınmıştır. An.c&K bu ç.oşkunluk yanında sert eleş

tiriler de vardı. Hatta ki:ni bilimadamı bu metodu tamarnıyle 

reddediyordu.Cl7 ) 

1970'lerin başında ou metod batı ve doguda hızla yayıl

dı. Özellikle dilleri uluslararası alanda fazla yaygın olmayan 

ülkelerde ayrımsal-karşılaştırmalı. çalışmalar büyük bir ilgi 

görmüştür. 

Daha sonra Almanya ve Yugoslavya'dan başlayarak çeşitli 

ülkelerde büyük pr<iljeler ele alındı. Başlıca heüef, dil ögre

ninıd.ni v.e öğretimini iyileştirmek, daha etkili hale sokabi.l-

mekt.i. 

1962'de Charles A.Ferguson'un öncülügündei{i "Contrastive 

Structure Series" çalışmaları çerç,ev.esinde İngilizce ile Al-

mancanın ayrımsal-karşılaştırmalı ç.ıözümlemeleri iki cilt ha

linde yayımlandı. Bu çalış:nalara paralel olarak 1965'de İngi

lizc.e-İtalyanca ve İngilizce-ispanyolca karşılaştırması yapıl

dı. Aynı seri içinde henUz yayımlanmamış olan İngilizce-Rusç;:a 

(17) tiLXti, a.y., 1980, s.l37. 
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ayrımsal-karşııa.ştırmalı ç&lışmalar da mevcuttur.(la)Bu çalış

maların koordinatörlüğünü CAL (Ce.n.ter fcr Applied. Linguistics) 

üstlenerek bibliyagrafya çalışmalarını yt.;.rütmektedir. 

Ayrımsal-karşılaştırmalı araştırmalara. en büyük ilgi 

gösterilen ülkelerden biri de F.Almanya'd.ır. İlk olarak 1973'de 

Gesellschaft für angewa.ndte Linguistik (Uygulamalı Dilbilim 

Derneği)'in beşinci yıllık Kongresinde "Ayrımsal-ka.rşılaştır-

malı Dilbilim ve Yanlış Çözüml&meleri" konusu ayrı bir aektion-

d.a tartışıldı. Ayrıca Mannheim'da &ulunan "Institut für deutsche 

Spra.che" (Alman Dili Enstitüsü) Gerhard Stick.el'in yönetiminde 

ayrımsal-karşılaştırmalı çalışmalar yürütmekteciir. Bu çalış

maları Alman Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesi mali bakımdan 

<ies "tekl emekted ir. C 19) 

Atmanca ile karşılaştırılan oaşlıca diller; İngilizce, 

Fransızca, Japonca, İspanyolca., Sırpça-Hırvatç•, Ramence ve 

diğerleridir. 

Bu çalışmaların dışında çeşitli tezler hazırlanmakta ve 

Almanca ilk anda akla gele:neyecek dillerle karşılaştırılm•k

tadır. 

(18) KÜ!ILWEIN, a.y., 1975, s.80. 

(19) ÜLKÜ, fi.y., 1980, s.l6. 
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1 • TÜRK İ YE' DEKİ ÇALI Ş .i-lA LAR 

Türkiye' de bu tür çalışmalar genellikle yaban.cı dil öğ-

retimi alanında yapılmış ve ou amaca uygun ~larak pek çok 

dilbilgisi kitabı kitahı yazılmıştır. 

Bugünkü anlamda Dir çalışmayı ilk olarak 197l'de Hikmet 

Sebüktekin "An English-Turkish Contrastive Analysis: Tur~ish 

Norphology and Corresponding English Structures" adlı araş

tırma.sı. ile gerçekleştirmiştir. ( 20) Bundan sonra da 1975 'de 

"An Outline of English-Turkish Ccm.trastive Phonmlogy" adlı 

çalışmayı yapmı.ştır. 

1976 yılında Ahmet. KQcaman. "A C.~ntrasti ve Study of 

Ten.ses in English &nd Turkish", 1977 td.e Cengi~ Tosun "A Ccı.n

trastive Study of Word-Formatimn by Affixiation in Turkish 

and English.", 1978'de de Çiler Özoayrak "A Contrastive Study 

of Passive Voice in English and Turkish" -.dlı doktora tezle-· 

rini yazmışlardır. 

Bunlardan &aşka İngilizce ve Türkçenin yapıları karşı-

laştıran pek çok tez, makale ve kitap yazılmıştır. 

Almanya ile Türkiye arasında çok yönlü ilişkiler ve cu 

dilleri öğrenenlerin sayısının durmadan artması dolayısıyle, 

au iKi dilin karşı.laştırı.lması büyük önem taşımaktadır. 

(20) Ömer DENİRCAN, "Türkiye'de Yao-.ncı Dil Öğretimi Üzerine 
Bir Kaynakça Denemesi", TÜRK DİLİ, Aylık Dil ve Yazır Der

gisi, C.XLVII, S.379-380 (Temmuz-Agustos, 1983), s.242. 
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Almanca ve Ttirkçeyi ayrımsal-karşılaştırmalı alarak in-

eelerne çalışmaları al tüi.ışlı yıllarda ·oaşlamıştır. Bu çalışma-

lardan Heinz Kristinus'un "Der Anwendungsoereick der deutschen 

PrMpositionen in besonaerer Berücksichtigung ihrer Wiedergab~ 

im Türkischen" ( 21 ) adlı. araştırması 1962 'de Ankara Üni versi

tesi Dil ve Tarih-Co5rafya Fakültesi 'nde yayınlandı •. 

· Nevin Selen 1968'de "Fenolojik Statistik11 (
22 ) adlı çalış_. 

masını, 1970'de nTtirkler İçin Alman Dilinin Telaffuz Kuralla

r~"(23)•nı, 1984'd.e ise "Eine Einführung in die deutsche 

Sprachwissenschaft für Türken mit Fehleranalysen"< 24 ) adlı 
çalışmalarını· yayınladı. 

Bu çalışmalardan başka Süleyman YLldız'ın 1978'de yap-

tığ~ çalışma "Denken und Fühlen in Deutschen und Türkischen" 

(21) Heinz KRISTINUS, Die deutschen Ver~en mit Prapositi~nen 
und ihre Wiedergaoe im Türkischen, Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Cogr•fya Fakültesi Ya.No: 198, B.2, Ankara, 
1971. 

(22) Nevin SELEN,"FonolojiK Statistik" ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL 
VE TARİH-COGR~FYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, C.X:X."YI, S.l-2 (1968' 
den ayrı oasım), (?, 1970), s.39. 

(23) Nevin SELEN, Alman Dilinin Fonetik ve Entonasyon Kuralları, 
Anadolu Üniversitesi Ya.No: 115/Eğitim Fakültesi Ya.No:2, 

B.3, Eskişehir, 1985. 
(24) Nevin SELEN, Eine Einführung in die deutsche Sprachwissen

schaft für Ttirken mit Fehleranalysen, Anadolu üniversitesi 
Egitim SağlıK ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı 

Ya. No: 9, Eskişehir, 1984. 
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ve Jörg Küglin'in yine aynı yıl ayrLmsal-karşılaştırmalı a~aş

tırmalar.konusunda yazdı5ı "Aufgaben undProblemeder deutsch

türkischen kontrastiven Sprachanalyse"( 25 ) adlı makalesi o 

dönemde yapılan çalışmalar arasında önemli yer tutar. 

SO'li yıllarda y&pılan çalışmalardan Vural Ülkü'nün 

l980'de yaptı5ı "Affixale Wortbildung im Deutschen und Tür:iri

schen"(26) a.dlı çalışması ile İclal Ergenç'in l984'de yapt;::ı 
"Almanca ve Türkçenin Ses Yapılarının Karşılaştırılınası"( 2/) 

adlı çalışma bu alanda yeni araştırmalar olacağının oirer 

göstergesidir. 

tür~iye dışında yabancılara Türkçe ö6retmek için pek çok 

kitap yazılmıştır. Bunların büyük bir kısmı bilerek veya b:.l-

meyerek iki dilde ayrımsal-karşılaştırmalı çalışma yapmışlardır. 

Bunların başında ıierbert .Jansky ~nin 194-2 ~-o. e yaptı.gı .. Lehro:lGh 

der türkisehen .:>prache .. ( 281 adlı. kitap geliyor. 1986·da on 

(25J Jörg ~UGLI~, "Aufga•en und ~robleme der deutsch-türkischen 
kontrastiven Spraciıanalysen, TÜRK :>İLİ ARA.:;iTIRZALARl YIL
LIGI-B~LLETE~ 1977, Türk Dil Kuru~u Yayınları: 4-44, 

Ankara, 1978, s.277. 
t26) Bu konuda bKz.: Birinci oölüm birinci kısım dipnot nc:2 

(27) Bu konuda bkz.: ~irinci bölüm birinci kisım dipnot no::· 

(28J Her~ert JANSKY (Yay. Angelika LANDl{AN~), Lehrbuch der 

türkisehen Sprache, Otto Harrasso•itz, B.ll, WiesbadeL, 

1986. 
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birinci O.skısını yapan o:;. eserde .L:ürk.çe dilbilgisi ile Alman-

ca dilbilgisinin geniş k&;samlı ~ir karşıl4ştırmasını bulmak 

mümkt..::ı.dür. 

Ayrıca ~·ederal Alm&r..:ra ·da .r..uzey nen aestfalya Eyaleti 'nin 

~i ti::ı ve Bilim Bakanlıgı ile Kültür ..oa.kan.lıgı'nın "Yabancı 

İşçi ~ocUKların~ ÖğretmeLlerini~ ~ğitimiw ~onusunda haşlat

.tığ]... n.ir dizi çalışmadt~. 1l~et \..imilli - Klaus Liebe 11arkort 

ikilisinin hazırladıe:;ı ve A..L.t'A projesi çerçevesinde yayınl&.n...n 

•sprachvergleich türkisch-deutsch•t 29) adlı kitap da aurada 

. aelir"til;neye değer. 

Bütün bunların dışında Almanca ve ~ürkçenin yapılarını 

karşılaştLran pek ÇQk tez, ıakale ve kitap yazılm]...ştır. 

ll. .BUGÜt-ıKÜ DURUMU 

Açıkça oelirtme.ır gereı:o:::irse, ayrımsal-karşılaştırmalı 

dilbilim çalışmaları Ameri~• Dirleşik Devletlerinde daha başın-

dan be:=-i metodik ve didaktiır yönde ge:lişmiştir • .ou çalış:n.alar-

da son:..ı.ç, diller arasındaKi farklıl.J.kları ortaya koymaktc.n çok 

eski çeviri yöntemlerine ge=i döntiş şeklinde olmuştur. O~ret-

menle:=- açısından ise, yaban~ı dil derslerine did.&ktik materyal 

(29) I{;.;.;rne~ CİMİLLİ - ıuaus LlEBE-HARKORT, Sprt~.chvergleich 

tt.rkisch-deutsch, PJidagagischer Verlag Schwann, B..3, 
~sseldorf, 1980. 
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temin et.me kolaylığı. getirmiştir. lCanuya bu ._çıdan yaklaşımlar 

arttıkça oldukça pratik görüş ve projeler geliştirilmiştir. 

Ancak bu arada ne tür dil görüşünün esas alınacağı, hangi di-

daktik planın hangi derse ne şekilde uygulanacağı k~nusu ihmal 

edilmiş; bunun sonucu olaraK da bir takım tereddütler ortaya 

çıkmıştır. ( 30) 

Avrupada bu alanda yapılan çalışmalarda teori ile uyg~

lamanın mümkün olduğu kadar fazla uyum içinde Glmasına çalı~ 

şılınştır. (3l) .Hu dogrul tuda yapılan çalışmalar üç t,emel görü-

şü ortaya çıkarmıştır. 

a) Uygulamalı dilbilim, psikoloji ve. sosyclloji gio~ b,ili.:i. 

dallar~ i~in gerekli bilgi birikimini sağlar; lu arada yalnız 

bilinç iç;erisin.G.e kalıp o.u alanların yapı.larınlL inceler. 

b) ilk maddede açıklanan anlamda didaktik bir işlevsel-

lik kc.zanı.r. 

c; .ıı...işili5in oluşumuna katkıda Q.ulunur • 

.oütün bunların ger~ekleştirilebilmesi için ise iki tür 

çalı.şma yöntemi 8enimsenmiştir.t3 2 ) 

\30) Ernst BVRGSCHMIDT - Dieter GÖTZ, A.ontrastive .Linguistik 
Deutsch/Şnglisch, Theorie und Anwendung, Max Hueber Verlag, 

Münih, 1974, s.ll. 
(31) KÜHLWEIN, a.y., 1975, s.81. 

(32) Bu konuda bkz.: rJHLWEIN, a.y., 1975, s.83'den K.-R.Bausc4: 
"Kontrastive Linguistik". W.A.Koch(Yay.):Perspektiven der 

Linguistik ı. Stuttgart 1973, s.l59. 
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1. BİRİNCİ TÜR ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Bir dil (L1 J, iKinci bir ~ilin (12 ) yapısı için esas 

alınır. Ancak anadilinin yapısının erek dil ile karşılaştırıl

dıgı bu yöntemde iki özellik di~kati çeker. Bunlar: 

a) "Erek dildeki (L2) bir ifade, çGlk hassas bir ayır1cmla. 

ortaya konulmak istendiginde yapısal sorunlar ortaya ç:ıkar. En 

azından anadil esas alındıgında. erek dilin kendine öz.gü ya.pısl.: 

tam olarak ortaya çıkarılamayabilir. 

k) Erek dilin yapısının anadile göre daha net bir şekil

de ortaya koyulması durumunda da kavramsal sorunlar ortaya çı

kar. Yani anadilde bir durum bir kaç aözcükle ifade edilel:ülir 

iken, bütün lu ifade biçimleri erek dilde tek bir kavramla 

Delirtilebilir. Bu d.urumda anadilindeki bazı kavramlar karşı

lanamayabilir. 

2. İ.iCİNCİ TÜR ÇALIŞ.ı'ıA YÖNTE1'w1İ 

Bu ikinci tür çalışma yöntemi erek dilin ögretim yöntem

leri açısından "tertium comparationis" yoluyla .programlanrnasını, 

düzenlenmesini, sınıflandırılmasını amaçlar. Bu yöntem yukarıda 

deginilen özel durumları ortadan kaldırabilir, ama aşae,ıdaki 

sakın.caları heraberinde getirir: 

a) T·ertium compara tionis; söz d izimsel, anlamsal ve fono

lojik açılardan evrensel b.ir yöntem olabilir,ane:ak bu yönt.emle 

sorunların çözümüne ulaşılamaz. 
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b) .Bu yöntemle, her Lü d il in önceden hesa.oa ka tılrnaJ.lış 

farklı özellikleri de ortaya çıkaraoilir. Uygul&~ya yönelik 

ayrımsal-karşılaştırJ.lalı diloili~in didaKtik -~~~•n yararlana

bilecegi metod 11 ~ 12 şe~lindedir. Bu da yao~cı dil ö~ret

menleri tarafından arzu eailmeyen Dir durumQur. 

c) Egitim ve e5itim psikolojisi açısından ~ygun degildir . 

.tiu yön.temde diller arası farklılıklardan Li.ynaklanan 

hatalar için açıkla:ıı.alar getirilecilir. 



İ k i n c i K ı s ı m 

AYRI l'1SAL-KA RŞILA ŞTIRMALI 

D İ L B İ L İ M U Y G J L A M A L A R I 

I. YABANCI DİL J~RETİMİNE OLAN KATKILARI 

Yabancı dil ö6re~iminin amacı oir takım dil.cilgisi kural

larının ötesinde iletişin yetene5i [=communic&tive compet.ence J 
geliştirilmesi ise, ya;:ılacak iş; anadil ile yabancı dilin e.ş 

işlevsel degerli pragmatik ögelerini karşılaşt.ırm•ic, araların

daki b~nzerlik ve ayrılıkları saptamak, tanımlama~ ve ögretici 

bir yöntem çerçevesinde değerlendirmek Qlmalıdır. 

"Anadilleri ve scsya-k,ı.U t.i.:rel gelenekleri a:.'"D.ı olan ile

tişim ortaKları için her ortak tar~fından da Dilinen saymalara 

tconvention) oir derecede dayanması safi,landıe:.ından, bir ileti

şim olayınin pragmatik bilgilerizün sunulması ve dec;erlendi

rilmesi açısından sakatlıklara U6ramaması nis~eten olasıdır. 

Bu karşılık yabancı dil kullanıldığı zaman anaailine özgü olan 

saymalar sonucu girişimler ~interference) ortaya çıkabilir. 
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İlerletilmesi istenen o ilgiler ancak kısı tlanmış -o içimde ya da 

tümüyle ilerletilmeyi~, dinleyicinin katılma veya oenimsememe 

seçenegi yansızlaşır.•tl) 

Bu noKta, rabancılar Için almanca ile Yaoancılar İçin 

Türkçe ders ki"t.aplarında ye~erince değerlendirileme:niş olmalı 

ki öğretilen yabancı_ dile tzgü olan pragmatik ögeler, onların 

anlatımında kullanılan sözcliiclerle -D irlikte ders kapsamı-na gi.r-

sele.r bile ya üstü kapalı_ kalıyor veja kurall-.rı öc;:-etilen dil-

sel eylem iKinci planda kalarak ciüzensiz Dir şekilıle işliyor. 

"Türkçeyi anadili ola=ak konuşan bir kimse Almancayı kul

lanırken pragmatik boşl-.ıklar ve DULları dile getir::ıe gereKSini

mi karşısında yorgun düşer.•\ 2 J J:iizce sadece Feder.a.l Alnıanya 

0umhuriyeti..•·nde yaşayan 1 .425.8u0 Türkün l 3 ) buluruiu6u toplunıa 
_uyum sa~layamamasının, yao&ncılaşm-.sının nedenlerinden biri de 

burada aranmalıdır. 

Ayrımsal-karşıla.;ıtırrr.c:ı.lı dilb.il-imin yabancı C.il ö6 reti-

mindeki önemi de ouradan, o:.;. tür çalışmal-.rdan kaynaa:lanmak-

tadır. DU araştırmalar oaşl&iJ..bından •eri ayrımsal-icarşılaştı~-

(ı) Jörg K.UG.LIN, "Dil lle E;.-lem İlişkileri Üz.erineu., GEıiE.L DiL

BlLİM DI<;HGİSİ, C.I, S.3-4 (Şu&.at, 1979), s.65. 
l2} KÜGLİ.N; a.y.; 1979, s.6:;. 

\3) ~u konuda bkz.: LAN~E~~~~IDTS SPHACHlLLUSfRlKr~L, ~.AXXII, 

S.2 l~isan-Haziran, 198c;, s.sı. 
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malı dilbilimin tanım:ı.. ve etkinJikleri hakkında çeşitli görüş

ler ortaya atılmıştır. "tıüçlü., zayıf ve orta dereeli görüşler 

olarak sınıflandırı.1abi.lacek üç görüş vardır.u( 4 ) .l::lunlardan 

ilki RGlbert Ladot·nun .. .Linguist.ics .Across Cul turesa. adlı yapıtı. 

ile yaygınlaşmıştır. Bu görü.şe göre yabancı. di1 öğrenmeye eaş

layan bir kimseye öğrendiği dilin bazı özellikleri kolay, bazı.-

ları ise zor gelir. ~u nedenle ö~renci, anadilindeki kuralları 

ög;re·nmekte oldugu yabancı.. dile aktararak uygulam&ya çalışacak

tır.\5J Ayrıca erek dilin öğrenilmesi en güç olan yönlerinin 

öğrenc.ilerin anadillerinde karşılığı ııulunmayan yön1eri oldu-

ğunu; anadili ile ereK dil arasındaki farklılığın çagal~ıkça 

anadili girişiminin de artacabını bu görüşü savunanlar ileri 

sürüyorlar • 

.l!'ries de en etkili yabancı dil gereçleri, öğrencin.in ana

dili ile erek dilin özenli nir karşılaştırması sonucu elde 

edilen bilgilerin işıgı. altında, erek dilin bilimsel bir çözü~

lemesine dayanan gereçlerdir ( 6 ) d.emek suretiyle ayrıın.sal-k.ar-

l4) Müşerref DED.l!:, "Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmd.lı 
Dilbilim ve Yanlış Çözümlemesinin ~eri", ~Ü~ DİLİ, Aylık 
Dil ve tazın Dergisi, C.XLVIl, S.379-380 (Temmuz-Ağustoa, 

1983), s.l23. 

(5) .D.E.D.E, a. y.' 

l6J .DED.E, a. y. ' 
ing :English 

1945, s.9. 

1983, 

1983, 

as a 

s.l24. 
s.l24'den ~·ri es, 

FCi}reign La~u.a.~e. 

C.C. Teaching and Learn

Michigan, Ann A.r·bor, 
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şılaştırnıalı çalışmaların yabancı dil öğren.imindeki onemini 

belirtmiştir. 

~ay:ı..f görüşe göre "ö6 rencinin yanlışlarına neden, anadili 

ile erek dili arasındaKi farklilik değildir. Öğrenci., erek 

dili henuz öbrenmedigi bir yönde kullanmaK zorunda kalınca 

kendi dilindeki kuralları erek dile akt&rma yoluna b&ş vurur. 

Aunu anadili girişimi olarak değil; erek dilin henüz ögrenil

memiş yönü olarak yoruml.amak gerctkir ... l.7) Burada. anadili bil

g·is i erek dilin ögrenilmesini engelleyici olmayıp, kolaylaş

t.ırıcı bir etken olarak düşünüla~ilir • 

.öu iki göruşün ortasında yer alan l:ı.ir dii:,er görüş ise 

.. öğretime temel c,luşturan ilkenin.., ögrenc.-ilerin soyut ve sorau;t 

lıiçitleri a.lg:ı.laaıkları benzerlik ve f.arklıl:ı..klara göre s:ın.JJ

landırılabilecegi•\S) şeklindedir • 

.öu ü~ görüşten nangisine inanırsak inanalım, anadili ile 

erek dilin ayrımsal-karşılaştırmalı çözümlemesi sonucu eld.e 

edilen farklılık ve llenzerliklerin de6 erlendirilmesi, erek 

dilin hangi yönlerinin ogrenciye güç, hangi yönlerinin kolay 

ge1ece5inin saptanması gerekir. ~ncak, sadece ıkı ail arasın-

(7} DEDE, a.y., 1Yti3, s.l24. 

lS)~' •·Y.·' lY85, s.l25. 
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daki Denzer veya farklı kural ve ularoların dizgesini çıkar

mak öbretime katkı bakımından çok fazla değer t.-.şımaz • .tSU 

benzerlik ve farklılıkların derecelerine göre güçlük sıra 

düzenlemesinin yapılması ve ö6retim gereı;J.erinin buna göre 

hazırlanaası gerekir. 

IL AYRlM.SAL-KARŞILAŞT.IRMALI DİLBlLİMLE 

YANLI~ ÇÖZÜMLEMESI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

AD.a.dili ile erek dil arasındaki benzer ve farklı bir 

ta~ım özellikler, öğrencilerin yabancı dil ögreniainde ne tür 

sorunlarla karşılaşacakları ve dilin hangi yönlerinin kolay

lıkla ögreı:ı.ilebilecegi k.on.usunda ipucu verecektir. iakat dil 

öğreniminde karşılaşılan tüm güçlükleri anadili girişimine 

ve anadili aktarımına baglayan dilcile:rle eğiti::~.cile.r, b.ir 

süre sonra başka sorunların verlJ.6ını hissetmişlerdir. ~oruna 

başk-. açıdan lakıldığında ayrımsal-karşılaştır~lı dilbilimin 

yalancı dil öğretimine olan katkılarına değgin kuşkuların 

yersiz olduğu görülür. ~ünkü yanlış çözümlemesi {Fehleramalyae) 

ayrırasal-karşıl-.ştırmalı dilbilimin yerini alan Dir yöntem 

degil, onun varsayımlarının dogrulugunu yoksay-.n, kısıtlama

larıRa ve sorunlarına çözüm getiren kısacası ana tamamlayan 

bir yöntea olarak görülmelidir. 
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IIl .. • AYRIMSAL-KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİ_lı.i İLE YANLIŞ 

QÖZÜMLEMESİNİN IAruu~~I DİL ÖGRETİMİNE KATKISI 

Ayrımsal-karşılaştırmalı çözü~leme sonucu elde edilen 

veriler dogrudan doğruya sınıfa götUrülecek bilgiler de5ildir. 

Dunlar ayrımsal-karşılaştırmalı düşUncelerin kural öğretmeyi 

en aza indirebilecek birer uyarlaması şeklinde ele alınabilir. 

iıiller arası farklılıklar öncelikle ögretrneni ilgilendird:4slı-

den derste direkt tir çalışma dah doğrusu karşılaştırma yap-

mak yerine, önceden metodik-didaktik Dir program hazırlamak 

yeriade olur. Ayrımsal-karşılaştırmalı çalış~alar DU eaglamda 

ögretmen., öğreıic.i, yabancı <i il ders i i.;i:ıı materyal hazırlayan. 

eğitim t.ek:a.olojisi uzmaııları ve çevirmenler için yararlı bir 

kaynak :aiteliğindedir. ı.ı.yapılacak lu tür lir çalışma hareket 

noktası niteliğinde olup; dil dersinin plaalama, uygulama 

aşamalarında yapılan karşıla§tırmalı-&yrımsal çözü~eme ve 

erek dilin anadilden farklılı.Lları, ~il öğretiminde araç ol

malıdır.•l9) W.aldemar Marton-un deyimi ile ~ayrımsal-karşı-

laştırmalı çözümlemeaia yab•ncı dil ~ersinde kullanımı, erek 

dilin ne derecede ögreaildigi~i kontrol etme ve ögrenciyi yeni 

konulara güdüleme şeklinde olaalıdır.&(lUJ 

t9J W.Itobert LEE (Almancaya Çev. l'lan.fred 1(0HR.T), "UDerlegu:a

gen ~ur kontrastiven Linguistik im Bereich des Sprach
unterrichts•, READER ZUR KONT.ttASTlVEN LINGUISTIK, !, 

.tram.kfuı:t arı ıııa.i:n., 1972, s.l57. 
tlUJ Walaemar MARTOM, •x.aatrastive Aaalyse im ~remdaprac~n

uaterricht~, TRENDS IN KüNTRASTlVER LINGUISTı~- ~orschungs

lterichte des lclS, c.II, S.l7 \.?,1974}, &.165. 
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Bu şekilie düşün.üldüğü takdirde ayrımsal-karşılaştır

malı dilbilim ve yanlış çözümlemesinin yabancı dil ögretimi

ne sağlayaca~ı katkılar muhtemelen şunlar olacaktır: 

af ıabancı dil ö~retmeni için bir sözlük ya da erek 

dilin aetimsel dilbilgisi kadar önemli lir 8aşvuru kayaağıdır. 

Ra y0lla ögretmen veya öğrenci iki dil arasındaki yapısal 

farkları gerektiğinde açık olara~ görebilir. 

lı Yetişki~ eğitiminde ussal çözümlerneye yardımcı olur. 

~ünkü ussal çözümleme, diiin yapısı hakkında oluşan aa~ı soru:ııt

lara çözüm getirebilir. Bu yolla kural koymanın ae .•• li eoru

larla karşı karşıya gelmelerine ~ir ölçüda de olsa karşılık 

bulma olanagı saglar. 

CJ Egitim tekaolojisi alaaında çalışan pratisyen ve 

uzmanlar ayrımsal-karşılaştırıı.alı araşt.ırrıalardan yararlana

rak ögrenrıe güçlüğü çekilen aoktalar hakkında fi~ir edinebi

lir ve dil öbretirıine uygun yeni araçlar geliştirebilirler. 

d 1 Çeviribilim alanında. a:a.lamlilim ve yapısal özellik

lerden yararlanarak bunlardan kaynaklaftabilecek sorunların 

çözümüne olanaL sağlayacak bir kayaak olarak düşünülebilir. 

uzetle diyeiiliriz ki, ayrımsal-karşılaştırmalı tilbilim 

yabaıı.cı dil öe:,retimine çeşitli katkılarda Dulun:ıı.aktadır. lllura

aa ögrencilerin karşılaşabilecekleri muhtemel dil sorualarına 

ayrımsal-karşılaştırmalı açıdan yaklaştık ve yabanc1 dil öğ

retimi alaJIUlldaki laşlıca. kaygılardan tirisinin veriıı.lilik 

eraaıaı arttırmak olduğunu aüşüaerek, lu koauyu irdeleLik. 



İ k i ~ c i B ö 1 ü a 

ZAKAli KAVRAM! 

A L M A H V E T Ü li K D İ L İ H D E K İ Z A M A N L A R 



Biriaci Jlıaıa. 

G E N E L O ~ A· R A K Z A M A N 

1. ZAMAli 

Zaaa:a terimi, Yuııaa.ca •sürem• aalatl.lll.a. gelellL aözcugum 

ua.tiıl.ce.ye çe.virisid..ir {Yunaac.a khro:aQ.s, Latince bmpus). tlJ 

IJ.aaacaıi~ 17. yüzyıldam 'aeri kullaaı.lan. ._aürem._ kavraıı.ı &Slın

aa A.rist.o•aun. t.aaıaı.na da..ya:aır. ( 2 ) liuna göre eylem, cüra.leni.n 

zaman ve süremini aelirleyea sözcüktür.l 3) ~aman ise eylemin 

anla.tt~L işin, devinimin za.aan açısından aelirlenmesi, kesia-

ll 1 Bu çalışmaua zaman, vakit, müddet, çag, devir anlamına ge
len u.zei t~ için sürerı terimini kullanıyoruz . .Bu konu ile 
ilgili ol~rak ekz.; John LYOlıl:S (Çev. Ahmet KOCAMAN), .r..uram
sal DilDilime Giriş, Türk Dil Kurumu Yayıaları: 512, 

.. Ankara, ı 983, ·s. 273. 
\ 2) J Qhıa. LY01'4S (Almancaya Çev. W. ve G.ABRAliAM), Einfüh..ru.ng in 

die moderıae Liııguistik, C.H. JiSeck'sche ıerlagbuchha.ndlung, 

B.4., Münih, ~975, s.309. 
t3 1 Ha ral ci dl.JIJilCJf, 'Iem;pus Bes12rochene und. Erza-hl te.· W el t, 

Sprache un&. Iaiteratur 16, Kol!l.hamıae:r Verlag, Stuttgart, 
196Ar, s.ll 
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leştirilmesi göreviıi üstlenir. ( 4 ) Dili.en liile değişell. çekim 

yQlları ile dile f;etirilen z-.maa. ktii.vr-.mı, işi kalluşaııı aç.ısJ.n.-

daa ~ydınl&tm&kta, •elirlemek~edir. 

Zaman ve sürem t~rimleri içi~ her dilte ayrı airer kar-

şılık aulunmaya•ilir. Almancada zaman içia •Tempus" sürem 

içim. "Zei t"; İ..ngilizc.ede z.aman içiıt "ten.se" sürerı iç.in •time" 

sözcükleri kl.;.llaıu.lmaktadı.r.< 5 ) Zaman ve sürem terimlerini 

farklı aiçimle.rtie.k:ull-.ıa.anlar, au teria.leri:ıı. aslınd-. Yu:aanca 

ve. Latia.ceden ~eviri yQluyla geldikleriıLi l.ilirler. Anc.ak, 

hemen iütü.n. la.ilim adaml-.rı z.aman ve .. aüreıa ka.vraıılarJ.ıılll aslım-

da a.ya.ı alguy-..ı karşı.Iaıiığuıa lıaaQ..iklarıııdaı ve süremlerin 

zaman~ air parçası Qlduğunu savundukların&an zama.ı üç aaa 

tilime ~yı.rmLŞlardı.r. BuAlar 'geçmiş, şi111diki ve gelecek' 

zaman dilimleridir.( 6 ) 

(4) Doğan AKSAX, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, 
Türk Dil K~umu Y-.yınları: 439, C.II, B.2, Ank•ra, 1980, 

s .101. 

(5) Ahmet KOCA:~, A Contrastive Study of Tenses in English 
and Turkisn, Hacettepe Universitesi Ingiliz Dili ve Ede
biyatı Böl~mü Doktora Tezi, Ankar-., 1976, s.i 

{6) Dorothea A:ER - Axel KRESS, Schülerduden Graıaatik, Eine 
Sprachlehre mit Ubungen und Lösungen, ~~bliagraphisches 

Institut A.G., B.2, ~nnheim, 1951, s.l47. 
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Bu şekildeki ayırımı ilk olarak Homer veya Protagoras 

yapmışt.ır. { 7 ) Öte yanö..an Eflatun da varlıgın mevcudiyetinin 

z.aman üçlemini daha önceden tespit etmişti. (S) Dionysios 

Thrax, Latince dilDilgisine baglı olarak zamanların sistema

tiğine temel olarak &dı geçen bu üç zaman dilimini f=chron.oi) 

kabul etaiştir.(9) 

Antik ve antik dönem sonrasının pek çok ilgilisine göre 

bu zaman ayırımının modern çaga ulaşması kesindir. Schiller'in 

"Spruch des Konfu~ius" (1795) adlı eserindeki ilk dörtlükten 

bu ~a~lamda söz etmeye de~er. 

Zaman adımı üç i'ölümaür: 

Ge·lecek şüpheyle öıte çıkar, 

Şia<iiki zaaaı rüzgar hızıyla geçer, 

Geçmiş ise sonsuz.a kadar turgun&ur.tlO) 

(7) WEINRICH, a.y., 1964, s.l2'den De cl-.rorum philosophorum 
vitis ••• libri decem ıx, 8, n3, Ed.A. Westermann/J.F'. 

Boissonn.ade, Paris, 1978. 
t8) WEINRICH, a.y., 1964., s.l2. 
(9) WEINRICH, a.y., 1964, s.l2'den Dionysios THP~X, s.53, Uhl. 

Vgl. E.Schwyzer: Griechische Gramm~tik, 1950, S.248 f. 
(10) Burada verilen dörtlügün asıl metni şöyle: 

"Dreifach ist der .Schritt der Zeit: 
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, 

Pfe.ilschnell ist das Jetzt entflogen, 

Ewig still steht die Vergangenheit." 
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Burada zamanın üç aşamada gösterilmesi oir bilgelik 

olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu ayırım, günümüz dileilim

cileri tarafından da kabul görüyor. Allert Dauzat'ın 

Grammaire raisonnee adlı eserindeki 11 Passe - Pre'sent - F'utur" 

şeklindeki sınıflandırması da haleı geçerliligini koruyor.(ll) 

Zaman, inceleme açısından "görünüm" (=Aspekt) kavramı 

ile de yakından ilintilidir.(~2 ) Genellikle geçmiş zamanı alt 

birimlere ayı.rırken 'Perfekt' ve 'Iııperfe.ıet' görüıaümünde ikili 

ayırım olarak karşımıza çıkar. Bu konudaki çalışmalar ise 

Stoiker'lere kadar geri gider. Bugün "gört.nüm" adı altında 

yürütülen araştırmalar oldukça fazla taraftar toplamıştır. 

Çünkü bu Dilim dalı süreme dayalı zaman araştırmalarının faz-

lasıyle açık uyu~suzluklarını düzeltme iddiasıyle ortaya çık

tı.(l3) Bunların izledi~i çalı~ma metodu ise 

"Sürem+ Görünüm= Zaman" 

teoremine dayanma~tadır. 

(ll) WEINRICH, a.y., 1964, s.l2'den DAUZAT: Gra~maire r&isonnee 

Qe la langue française, 1947, S.209 ff. 
(12) Görünüm terimi önceleri Rusça ve öteAi Slav dillerinde 

eylemin çekiminde "bitmişlik-citmemişlik" ayırımını an

latmak için kullanılıyordu. Bu nedenle görünüm, Rusça 

'vid' sözcü~ünün diter batı dillerine tercümesi ile elde 

eailmiş bir kavramdır. 

(13) WEINRICH, a.y., 1964, s.l5. 
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IL. ZA1'1ANLAF...IN KJLLANIMI 

Zamanlar, eyleııi.ıt gerçekleştigi z•:ııG.n dilimini ifade et.-

mu iç,in kullanılırlar ve ~!unların ifade ettikleri zam&n dilim-

leri ise içinde Dulunulan durumla ilgili olarak doğrudan eir 

lilgi aktarımııı S&6lamaz; di5 er zaman dilimleri ile ;aglantılı 

olarak kullanLlırlar. Gerçek zaman. dilimin~e lunları önceaen 

8aşlamış, içinde Dulunulan ve henüz aaşlaaamış zamanlar ola-

rak değerlendiririz. ~u aşagıdaki şekilde daha açıA olarak 

görelim:(l4 J 

Geç_miş Zaman Şimdiki Zaman 

Anıllsanan •• ·l !· .... Yaşanan ••••••••• ·ı 1· .. Beklenen 

(14J Dora SCHULZ - P.einz GRIESBACH, Gramrn.a. tik cier deutschen 
Sprache, Max HueGer Verlag, B.ll, Mün~h, 1984, s.~4. Bu 

ve b.unda:e sonraki çizialerin düzenlen:ıesinde bu yapıtt-.n 
yararlanılmıştır. 



İkinci Kısım 

A L. M A H D İ L İ N D E K İ z A .M A N 1 A R 

ı. PIÜ.SJaiS 

:&.onuşan kiınse içinde bulunduğu duruma göre zamanı be

lirler. anmanca şimdiki. nnn (Prasena}, içinde bulunulan 

zamanda ortaya çı.kan durumu belirlemek için kullanılır. all) 

Örne&in; 

Ich höre, dass die rt.r schlagt • .Uas ist Peter. 

Kr kommt müde heim • 

.Bu örn.ek~e konuşmacı \ich) oıayJ.n geçtiği zaman ile 

k.endi içinde bi..;..lunduğu z:aman.ın. aynı olmasına dikkat etmiştir. 

(1) .1:\enate LUSCHER- Roland SCHAPERS (Çev. Ttiksel PAZARKAYA), 

Deutsch 2000 Modern Almanca vilbilgisi, Eğitim ıayınları, 

Istanbul, 1983, s.l3. 



1. Prasens 1 in Yap:ı.lı.şı. 

Almanca şimdiki zaman, eylem k.öküne eylemin türüne 

göre değişebilen ekler getirilere.lc yapı.lmaktadı.r. Bunu. ör-

nek olarak alaca~ı.mı.z iki ayrı. eylem üzerinde gösterelim; 

ancak burada fiillerde düzenli-d.~zensiz ayı.rı.mı. yapmadı.gı.-

mızı. da hatırlatalım. 

re kil ı. kişi i ch lern-e spiel-e 
2. kişi du lern-st spiel-st 

3. kişi er 
es lern-t spiel-t 
sie 

c;Qgul ı. kişi wir lern-en spiel-e.n 
2. kişi ihr lern-t spiel-t 

3. kişi si e lern-en spiel-en 

1.1. -en Veya -n Ekleri 

Bu ekler Almancada mastar e~eridir. •Mastar, aynı 

zamanda birinci ~e üçüncü çogul şahısların çekim biçimiyle 

tekil ve ço6uld.a nezaket şeklidir.•\ 2 ) 

ürnegin: 

wiDhnen, arbeiten, klingeln, sammeln gibi. 

l2J Dorothea ADER - Axel KRE"SS, ;:ıcb.ülerduden i.iramroatik,.r:in.e 

~prachlehre mit Ubungen und Lösungen, öibliographisches 
I.natitut A.ti., :8.2, Mannheim, 1981, s.l47. 



.»unl.ar:ı.. cümle içinde kLı.llanacak olursak: 
; 

wix wohnen in Eskişehir. 

Die ~inder (sie) apielen ~ennis • 
. Wo arbeiten Sie Herr ÇALl.Şü.lt? 
woher kommen. Sie, meine Herr~t 

1.2. ~ökleri -d, -t, -m. ııe ~iten ~iiller 
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~~ökleri -d, -t, -m ile biten fiilierde -at ve -t 

eklerinin getirild.igi ~ekim şeki1l.erinde kök ile ek ara

aına -e- getirilerek s.öyleyi.ş kolaylığı saglanır .... \ 3 J ~akat 

bu durumda kural dışı çeki.mlere de rastlanahili.r. 

atmen . er atmet • 
arbe iten. •· du. arbei.t!;st, er arbei t_:t, ihr arb,eitet . 
find.en. . du findeat, er findet, ihr findet • 
rechnen . du rechn~st, er rechn.et, ihr rechnet . 
regn.en . es regn!_t • 

Yuk:arıd.a örnek olarak verdigirniz dört .f.iil de açıkla

nan kura1a uyuyQr. i..urala uymayanlar için şu fiilleri örnek 

olarak -verelim; 

wahnen ~ du wohnst, er wohnt, ihr wohnt 
lernen : du lernst, er lernt, ihr lernt 

t3J .LUSCH.Ki\- SCHAPER.S, a.y., 1983, s.l4. 
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ı.3. Kökleri -eln İle Biten Fiiller 

Bu fiilierde "fiillerin tekil birinci kişilerinde 

kökte bulunan -e- düşer.•( 4 ) Bunlara örnek olarak asağıdaki 
fiilleri ve çekimli hallerini verelim. 

klingeln ich klin6!e 
sammeln : ich sammle -

ı. 4. Kökleri -s, - ~ , -z İle Bi ten Fiiller 

"Kökleri -s, - r ve -z ile bi ten fiilierin çekiminde, 

tekil ikinci kişi eki değişir. -st yerine yalnızca -t olur."(5) 

re isen 
he i) en 

: ·du reist 

: du hei/] 1 
besitzen : du besitzt 

1.5. Yardımcı Fiiller 

Yardımcı fiiller için özel bir çekim şekli yoktur. Yal-

nız "wissen, dt.rfen, können, müssen ve wollen gibi yardımcı 

fiiller tekil şahıslarda değişik çekime uğruyorlar.•( 6 ) 

(4) LUSCHEh- SCHAPERS, a.y., 1983, s.l4. 
(S) LUSCHER- SCHAPERS, a.y., 1983, s.14. 
(6) LUSCHER- S:HAPERS, a.y., 1983, s.l7. 
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Bunları aşağıdaki biçimlerde çekimli olarak görelim: 

wissen i ch (er/sie) weip 
du wei[~t 

wir (sie/Sie) wissen 

dürfen können mü s sen wollen 

i ch (er/sie) da rf k ann mu8 
i 

w i ll 
du darfst kannst mu(:t willst 
wir (sie/Sie) dürfen . können müssen wollen - - -
ihr dürft könnt müGt wollt - :-

1.6. Düzensiz Fiiller 

Düzensiz fiilierin çekimini belli bir kurala baglamak 

zordur. Eğer genellemeler yaparak bu fiillerin çe~imini gös

termek zorunda kalırsak "yalnız ikinci ve üçüncü tekil kişi

lerin çekiminde fiillerin köklerinde bulunan e -- i ya aa 

ie'ye; a -- l!'ye, au -- l!u'ye dönüşür."(?) Bunlarc. örnek ola-

rak aşagıdaki fiilleri gösterebiliriz. 

besprechen . du bespr,!chst, er bespr,!cht . 
befehlen du befiehlst, er befiehlt 

selılafen du schl!fst, er schll!ft 
laufen du Hlufst, er Hluft 

(7) Rahmi ÖZTOPRAK, Kendi Kendine ögrenmek İçin Almanca, Esaslı 
ve Kolay Ôgretim Metodu, İnklap ve Aka Kitabevleri A.ş., 

B.7, İstanbul, 1982, s.12. 
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2.PrAsena'in Diğer Zamanlarla İlişkiai 

Almancada şimdiki zaman aşağıda belirtildigi biçimler

de kullanılır: 

Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman 

A 
~--------------------------------~ 

B 
~-------------------~ 

c 1----------.---------------~ 
D 

~--------------------------~ 
E 

~---------------------------------------------~ 
F f------------.,.. G 

ı---------7' 

Yukarıdaki şekilde harflerle kodladığımız ifade biçim

lerini sırasıyle açıklamaya çalışalı~. 

A. Burada anlatılan durum geçmişte oaşlamış; halen 

devam ediyor ve muhtemelen gelecekte de devam edecek. Bunu 

iki kişinin konuşmasında görelim: 

Sezgin : Was machst du, Savaş? 
Savaş Ich achreibe einen Brief. 

örne6 imizi şu şekilde de söylemek mümkün: 

Wir warten auf die n~chste Stra~enbahn. 

"Eylemin, içinde bulunulan zamanda geliştigini daha 

açık ve net olarak oelirtmek istiyorsak bu durumda zaman 
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belirten zarfları kullanırız."(S) Bunu aşağıda verecegimiz 

bir örnek yardımı ile açıklayalım: 

Ich schreibe gerade meine Aufgabe. 

B. "Jetzt, jeden Augenblick gioi zaman belirten ögeler 

fiille birlikte eylemin gelecek zamanda yapılacagını gös

terirler."(9) Buna örnek olarak şu cümleleri vermemiz mümkün: 

A: Warum ziehst du deinen Mantel an? 
B: Ich gebe jetzt in die Stadt. 

A: Wann gelıst du zur Post? 
B: Ich gebe jetzt gleich zur Post. 

Her iki örnekte de zamanı belirleyen kavramlarla ge-

lecekteki bir olgu veya eylem belirtilmak isteniyor. 

C. "Geçmişte başlamış, ancak süregelen bir durum şim

diki zaman bir ifadeyle belirtiliyor."(lO) 

Wir wohnen seit fünf Jahren in Eskişehir. 

D. "Şimdiki zaman ile içinde bulunulan anda başlayıp 

gelecekte de devam etmesi muhtemel durumlar da anlatılabil

mektedir."(ll) 

(8) Dora SCHULZ - Heinz GRIESBACH, Grammatik der deutschen 
Sprache, Max Hueoer Verlag, B.ll, Münih, 1984, s.44. 

(9) SCHULZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.44. 

(10) SCHULZ- GRIESBACH, a·J·• 1984, s.45. 
(ll) SCHULZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.45. 
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Mein Freund ist gerade in Eskişehir angekömmen und 
bleibt zwei Tage hier. 

E. "Belli bir zaman dilimini kapsa:nayan genel ifade

ler de şimdiki zamb.nla anlatılır."(l 2 ) 

Es ist nicht Gold, was glanzt. 

i'· "Konuşmacı belli bir durumu hikayelerken olayın 

canlılıgını göz önüne serrnek için şimdiKi zaman Dir anlatıma 

geçer. Bu durumda konuşan kimse olayı hatırlamaktan çok, ade

ta yaşar. Sonunda tekrar geçmiş zaman anlatıma geri döner."(l)) 

"Neulich fuhr ich mit meinem Wagen nach Köln. Es 
war viel Verkehr auf den Stra en, und mu te vor
sichtig fahren. Als ich an einer Kreuzun ankam, 
da kommt doch plötzlich ein Radfahrer von rechts 
und f!hrt gegen meinen Wagen. Ich halte sofort 
und ~' da~ er Gott sei Dank unverletzt ist. 
Danach setzte ich meinen Weg fort •.• nCl4)---

G. "Gelecekte başlayacak bir iş için daha şimdiki 

zamanda söz ediliyorsa, ifade şeKli de şimdiki zamanla 

olur."(lS) Şöyle ki: 

Morgen fliege ich nach Köln. 
N!chstes Jahr verbringe ich meinen Urlaub in der Türkei. 

(12) SCHULZ- GRIESBACH, a.j., 1984, s.45. 

(13) SCHULZ- GRIESBACH, a.y.,l984, s.45. 
(14) SCHULZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.45. 
(15) SCHULZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.46. 
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"Bunlardan başka ikinci tekil veya çogul kişiler için 

karşı konulamayacak emir türü sözler de şimdiki zaman dili

minde söylenir."(l6) 

Sie verlassen sofort mein Haus. 

Ayrıca, "yan cümlelerde olayı par~aya veya bir önceki 

cümledeki zamana göre belirtmek gerekir."(l7) 

Vater schicKt dir das Geld, darnit du dir einen 
neuen Anzug kaufst. 

Ich warte, bis du nach Hause kommst. 

2.1. PrAsens - Perfekt İlişkisi 

Duden-Grammatik ve Weinrich tarafından ortaya kor~lan 

bu ilişki "Die Vergangenheitstempora in der deutschen geschrie-

benen Sprache" adlı eserin hazırlanması sırasında Ulri~e 

Hauser-Suida ve Gabriele Hop~e-Beugel tarafından araştı=ı

larak ortaya ilginç sonuçlar çıkarılmış. Bu araştırmada par-

çalara göre degişebilen ve kesin olmayan kombinasyonlar 

tespit edilmiştir.< 18 ) 

(16) SCHULZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.46. 
(17) SCHULZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.46. 
(18) Bu konuda bkz.: Ulrike HAUSER-SUIDA- Gabrielle HOPPE

BEUGEL, Die Vergangenheitstempora in der deutschen 
geschriebenen Sprache, Untersuchungen an ausgew!hlten 
Texten, Max Hueber Verlag-P!dagogischer Verlag Schwann, 

Münih, 1972, s.l92. 
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2.1.1. Zorunlu.İlişki 

Prasens - Perfekt ilişkisi aşa6ıdaxi hallerde zorunlu 

olmaktadır: 

A. Perfekt, süregelen bir anlatırnda Futur II yerine 

kullanılmışsa: 

"Wenn es leergeschlossen und die Tsetse wirklich 
ausgestorben ist, soll es mit Hausrindern bestockt 
werden."(l9) 

B. Anlatırnın oir yerinde daha gJçlü bir kararlılık 

varsa ve bu dinleyiciye ulaştırılmak isteniyorsa; 

a) Zamanla ilgili yan cümlelerde: 

"Wenn der Pfeil die Sehne des Bogens verlassen hat, 
so flieht er se ine. Bahn ••• " ( 20) 

b) Zamanla ilgili olarak Perfekt anlatırola ifade edi

lebilecek yan cümlelerde: 

"Da frohlocke ich schon insgeheim, da~ Sie mich zu 
Ihrem Kursehatten ausersehen haben, und dabei ist 
das offenbar eine absolute Fehlerkalkulation."( 2l) 

(19) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.l93'den 
Bernhard-Michael GRZIMEK, Serengeti darf nicht sterben, 
Ullstein Verlag, Berlin, 1964, s.l44. 

(20) HAUSER-SUIDA - HOPPE-BE'JGEL, a.y. 1972, s.l93'den 
Werner HEISENBERG, Das Naturbild der heutigen Physik, 
Ro-ro-ro Tb. Nr. 8, Hamburg, 1963, s.38. 

(21) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.l93'den Heinz 

PINKWART, Mord ist schlecht für hohen Blutdruck, Kriıni

nalroman, Goldmann Tb. 1-tünih, 1963, s. 58. 
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2.1.2. İstege Baglı İlişki 

Prasens - Perfekt ilişkisinin istege baglı. olarak kul

lanımı şu durumlarda olur: 

A. Konuşmanın zamanı konusunda önceki cümlelerle belli 

bir ilişki kurulamıyor ve bu nedenle de verilen mesajın içe

ri~i kavranamıyorsa; öte yandan kullanılan fiilierde durativ 

b.ir özellik varsa bir PrA.sens - P~rfekt ilişkisinden söz 

etmek mümkün olur. 

"Au~er alledem, was du schon ~rw!hnt hast ( ••• ), 
schreibt Editha noch darin wegen unaerer Eltern 
das Folgende: ( ••• )"( 22 ) 

B. Konuşmanın eaşlama noktasi özellikle belirtilmek 

isteniyorsa şimdiki zaman bir ifade kullanılır. Bu ifadeler 

soru cümlesi, ilgi cümlesi veya doğrudan düz cümle Qlabilir. 

•( ••• ) aber ich oin sicher, da dieser Bübnenarbeiter 
das ~icht nur ausgescnaltet hat, weil das M!dchen aus 
Berlin war und er beim MilitAr von einem Berliner 
einmal betrogen worden war.•( 23) 

\22) HAUSER-SUIDA- HOP?E-BEUGEL, a.y., 1972, s.l93'den 
Heimito von DODERER, Die Strudlhofstiege oder Melze und 
die Tiefe der Jahre, Roman, Biedersteinverlag, Münih, 

1962, s.631. 

(23) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a~y., 1972, s.194'den 
Heinrich BÖLL, Ansichten eines Clowns, Roman, Kiepen
heuer und Witsch, 83. -112 Tsd., Köln/Berlin, 1963, s.l46. 
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Bunlar direkt bir anlatım şekli. Ayrıca konuşma havası 

veren ifadeler de mevcuttur. Bunlara örnek olarak gösterebi

lecegimiz birkaç cümle yaklaşık şunlar olacaktır: 

"Wissen Sie, was er da zu mir gesagt hat? 
Wei~t du noch, wie wir das Holz miteinander durch
ges!gt haben?"( 24 ) 

2.2. Pr§sens - PrAteritum ilişkisi 

Bu ilişki konuşmacının veya yazarın isteğine göre de

ğişebiliyor. PrAteritum, PrAsens bir anlatım içinde yerini 

Perfekt'e bırakabiliyor veya olduğu gibi kalabiliyor. 

"( ••• ) Ich wei~ bis heute nicht, ob es aus Geiz 
.oder aus Prinzip geschah, ( ••• ) ?" ( 25) 

2.3. Prasens - Futur I İlişkisi 

Temel cümlenin Pr!sens anlatıldı6ı durumlarda, yan 

cümle Futur I zamanda kurulabilmektedir. Bu durum genellikle 

konuşmacının ruh haline bagımlı olduğundan kesin bir sınır

landırma yapmak mümkün dec;,ildir. Buna örnek olarak aşa~ıda

ki cümleyi verelim: 

(24) PINKWART, a.y., 1963, s.68. 

(25J BÖLL, a.y., 1963, s.l99. 
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"Darf ich hier einige Notizen einfügen, wie man 

sie in den 'Erinnerungen• eines Mannes ( ••• ) 

kaum suchen und selten finden wird."( 26 J 

(26) Hermann GELHAJS, Das Futur in ausgew!hlten Texten der 
deutschen Sprache der Gege.nwart, Studien zum Tempus
system, Max Hueber Verlag, Münih, 1975, s.246'dan 
Theodor HEUSS, Erinnerungen (1905-1937), 5.Aufl., 
Tübingen 1964, s.371. 
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II. PRATERlTJ'M 

Almancada Imperfekt olarak da adlandırılan Pr~teritum 

geçmiş bir olayın hikayelenmesi için kullanılır. Bu durumda 

"anlatılan olay, bulundugu süreç içerisinde gerçek geçmiş 

zamanın bir parçası ve bu zamanın somut bir tasarımı ola

raK değerlendirilir."(l) Çünkü bu zamanın yorumlayıcısı 

anlattığı olayı oütün aşamaları ile (geçmiş mesafenin duy

gusu olarak degil; olayı bizzat yaşama veya başından geç

mesi şeklinde ) dinieyenin veya okuyanın anlayaoilecegi 

gibi takip eder, aktarır. 

PrAteritum'un başka bir özelliği de geçmişte oldugu 

hissedilen her türlü olayın tarafsız olarak nakledilebil-

mesini sagla~asıdır. 

ı. PrAteritum'un Yapılışı 

Bu zamanda ~evcut olayları anlataoilmek için do6al 

alarak fiillerden yararlanılır. Bunlar da kendi aralarında 

aüzenli .ve~ düzen3iz g).bi--gruı;ıl~ra a.yr;~.la.rak kişilere göre 

çekiml.enirler. 

(1) Hana WEBER, Daa Tempussystem des Dautsehen und des Fran
zösischen, ü~ersetzungs- und Strukturprobleme, A.Francke 

A.G. Verlag, ~ern, 1954, s.85. 
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lernen. f;iehen 

Tekil ı. kişi i ch lernte ging -
2. kişi du lerntest gingst 
3. kişi er 

es lernte ging 
si e 

Çoğul ı. kişi wir lernten ging.!:B_ 
2. kişi ihr lerntet gingt -
3. kişi si e lernten gingen 

1.1. Düzenli Fiiller 

Yukarıdaki çekim şeklinde de görüldü~ü gibi, düzenli 

fiillerde Pr!teritum yapmak için birinci ve üçüncü tekil 

kişiler için eylemin köküne -te eki getirilir. 

Ich sagte, er (sie, es) sagte gigi. 

"Kökü -d, -t, -m, -n ile biten düzenli fiillerde fiil 

kökü ile ek arasına bütün şahıslarda -e- getirilir."( 2) Buna 

örnek olarak aşagıdaki fiilleri vermek mümkün: 

arbeiten : er arbeitete 
kosten es kostete 
regnen : es regn~te 

Ancak burada açıkladığırnı.z ve örnekledi(;imiz durum 

kesin kural degil. Çünkü bu kuralı bozan kural dışı !iiller 

de mevcut. Bunlardan wohnen (er wohnte) ve warnen (er warnte) 

ilk akla gelebilecek örnekler. 

(2) w~BER, a.y., 1954, s~ 90. 
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1.2. Düzensia Fiiller 

"Düzensiz fiiller, geçmiş zaman hiKaye biçiminde 

(=Prateritum) kökün seslisini ve bazı durumlarda bunu izle

yen sessizi değiştirir."( 3 ) Buna örnek olarak: 

gehen : er ging 
kommen : wir kamen 

-sitzen 
stehen 

sie s~$en 
ich st~nd 

Yukarıda değinilen sessiz degişimi genelde aşagıdaki 

biçimlerde olmaktadır: 

d 

h 

t~ : leiden, litt 
g : ziehen, zo~ 

s -- r : erkiesen, erkor 
tz - sitzen, sa 

Ayrı-ca "fiilin kökü -t, -d, -ss (-(1), ,-chs ile biti

yorsa söyleyiş kolaylı5ı sağlamak için kökle ek arasına 

-e- getirilir."( 4) Aşağıda olduğu gibi: 

i ch b ot lud 

du bot-e-st lud-e-st 

er (sie, es) b ot lud 

wir o ot-en lud-en 
ihr b ot-e-t lud-e-t 
sie b ot-en lud-en 

(3) Renate LUSCHER- Roland SCHAPERS (Çev. Yüksel PAZARKAYA), 
Deutsch 2000 Modern Almanca Dilbilgisı, E~itim Yayınları, 

İstanbul, 1983, s.26. 
(4) Dora SCHULZ - Heinz GRIESBACH, Grammatik aer deutschen 

Sprache, Max Hueber Verlag, B.ll, Münih, s.44. 
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"Fiil kökü -ie ile bitiyorsa, birinci ve üçüncü 

çoğul kiş± ekıerindeki -e atılıyor."(S) 

sc.hreien : ich schrie, wir schri~, sie schrien 

1.3. Özel Durumu Olan Fiiller 

Werden fiilinin Pr~teritum şeklinin çekimi aynen dü-

zenli fiillerde oldugu gibi 'ich wurde, du wurdest' gibi 

çekilir. Ancak ou edebi dilde üçüncü tekil kişide 'er ward' 

biçiminde de olaoilir. 

Gott s~rach, es werde Licht und es ward Licht. 
Armut ward nicht oft sichtbar im Lübeck ••• 

(Thomas Mann) 

Bazı düzenli fiiller, Pnlteritum'da köklerindeki ses-

liyi değiştirirler. "Dürfen, müssen, können gibi yardımcı 

hal fiilierinin kökündeki ü ile ö seslileri u ile o sesle

rine dönüşür."( 6 ) Bunun dışında özel oir çekime uğramazlar. 

kennen kannte 
nennen nannte 
rennen : ranrite 
senden sandte 

(5) SCHULZ-GRIESBACH, a.y., 1984, s.l7. 
(6) LUSCHER-SCHAPERS, a.y., 1983, s.27. 



Yardımcı hal fiilieri ise: 

ich (er/sie) 
du 
wir (sie/Sie) 
ihr 

durfte 
durftest 
durften 
durftet 
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mupte k ann te 
mu~ test konntest 

mu rten konnten 

mu~tet konntet 

Bunların dışında "bazı fiiller hem düzenli hem düzen

siz çekilebilirler. Düzenli ya da düzensiz çekime göre, 

fiilin aldıgı degişik anlama dikkat etmelidir."(?) 

erschrecken: er erschrak 
schaffen :.er schuf 

veya erschreckte 
veya schaffte 

2. PrAteritum'un Diger Zamanlarla İlişkisi 

Almanca Pr~teritum aşağıda gösterildigi şekilde 

kullanılır: 

Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman 

A 
1---------~ 

Pr~teri tum bir anlatım bi,~ imi olduğuncian geçmişte 

kalan olayların aktarılmasında kullanılır. Bu olaylar "hiç 

bir y~rum ve tartışmaya ye!! vermeyecek şekilde"(S)aktarılır. 

(7) LUSCHER- SCHAPERS, a.y., 1985, s.30. 
(8) SCHULZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.48. 
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"Plötzlich wachte sie auf. Es~ halb zwei. Sie 
überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! In 
der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestG An. 

Sie horchte nach der Küche. Es ~ zu still, und 
als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, 
fan~ sie es leer. Das ~ es, was es so besonders 
still gemacht hatte: sein At.em fehlte. Sie stand auf 
und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In 
der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb zwei ••• • 

(Heinrich BÖLL) 

"Haben veya· sein fiilleri ile birlikte, bunların anlam-

larını belirtilen olay yönünde güçlendiren takılar kullanı

larak geçmişteki bir durum anlatılı.yorsa, Perfekt anlatım 

yerine Pr!.teritum tercih edilir."(9) 

Wie lange warst du in Deutschland? 
Ich ~ ungef~hr zwei Jahre dort. 

"Pr!.teritum, henüz şimdiki zaman i~in de geçerli olan 

bir durumun anlatılmasında kullanılabilir."(lO) Bunun için 

konuşmacı. geriye dönerek önceki bir olaya dikkati çekmek 

ister. 

Fr~ulein, ich bekam noch ein Glap Bier. 
Wie ~ doch der Name des Jungen, mit den wir eben 
ges~rochen haben. 
Die Stadt, durch die wir gerade gekommen sind, hei t Kaş. 

(9) SC~JLZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.48. 
(10) SCHTJLZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.48. 
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2.1. Prateritum - Pr~sens ilişkisi 

Bu ilişki Duden-Grammatik'de "Die Folge der Tempora 

des Indikativs im ~sammengesetz.ten Satz"(ll) bölümünde 

"eş zamanlılık" başlı.g:ı.. altında in.celenmiş ve şu sonuca 

varılmıştır: 

"Henüz içinde bulunulan zaman veya her zaman için ge-

çerliligio olan bir durum yan cümlede ifade edilecekse, bu 

cümlenin zamanı temel cümle ile aynı olmalıdır." 

Bu aç:ı.itlamada •her zaman için" ve "henüz içinde bu-

. lunulan" ifadeleri Pr!.teritum - Prılsens ilişkisini tam cıa

rak açıklamaya yetmiyor. Hauser-Suida ile Hoppe-Beugel iki

lisinin degişik roman, öykü ve gaz.et.e haberlerinde yaptıkla

rı araştırmada bu ili.şkinin oranları oldukça yüksek görül

mektedir.<12) Türkiye'de Türklere Alman dilini ögretmek ama

cıyle yapılm~ çalışmalarda bu konuya daha çok Duden-Grammatik 

veya Schulz-Griesbach'da oldue;u gibi yaklaşılm:ı..ş; kesin 

kurallar koyulmaya çal:ı..şılmışt:ı..r.(l3) 

(ll) Ulrike HAUSER-SUIDA - Gabriele HOPPE-BEUGEL, Die Vergan
genheitstempora in der dautsehen geschrieoenen Sprache 
der Gegenwart, Untersuchungen an ausgewAhlten Texten, Max 
Hueber Verlag, PAdagogischer Verlag Schwann, Münih, 1972, 

s. 206. 

(12) Bu konudaki istatistiki bilgiler için bkz.: HAUSER-SUIDA
HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.206. 

(13) Muammer ÖZSOY, örneklerle Bugünkü Almanca, Deutsch von 
heute (mit vielen Beispielen), B.2, ?,?,s.l94. 
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Şimdi örnekler üzerinde PrAsens - Prateritum iliş

kisini görelim: 

"Ich verga~ zu erwAhnen, daS ich ( ••• ) noc~ mit 
einer anderen, fast mytisc.t..en Eigenschaft oe
gaot Din: ( ••• )"(l4) 

•rch dachte an meinen Vater, der auch an dieser 
Badezeugfabrik Deteiligt ist."(l5) 

2.2. PrAteritum - Perfekt ilişkisi 

Ço~u kitapta bu ~lişkiye de6inilmemiştir. Ancak yazı

lan roman ve öykülerde teorik olaasa da bu ilişkiye yer 

verilmiştir. Bu ilişki belki de 6 Unlük Konuşma tilini yazı 

diline ~tarma çabalarının Dir sonucu olarak kar~ımıza 

çLkabilir; ama ne olursa olsun b~-ün böyle bir ilişkiden 

söz etmek mümkündür. 

2.2.1. Zorunlu İlişki 

"Pra.teritum'un temel cümleie hemen her za:r.an kullanıl-

ması önemli degildir (Yani, Pr~teritum temel cüm:ede hemen 

her zaman degişebilir.) Burada bizim için önemli olan yan 

(14) HAJS3R-SUIDA- HOPPE-BE0GEL, a.y., 1972, s.208'den 
Heinrich BOLL, Ansichten ei~es Clowns, Rom~, Kiepen-

heuer und Witsch, Köln/Berl~, 1963, s.l7. 

(15) BÖLL, a.y., 1963, s.l41. 
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cümlede kullanııması gereken Perfekt zamandır."(l6 ) Bu 

durumda temel cümledeki Prateritum, Pr~teritum olarak anlatı-

lan parçadaki bir önceki cümlenin zamanına uyar. Bunları 

örnek cümlelerde gösterelim: 

"Herr Professor! sage ich und mu~ aufpassen, da~ 
ich nicht sage: Ich wei , man sagte es mir, dap 
Sie gestorben sind."(l7) 

"Da bist du ja Walter, ich dachte schon, du bist 
zu deinem Campari verschwunden!•(lS) 

"Ich hatte keine Ahnung, da~ du so hoch in Amtern 
und Ehren gestiegen bist, Herr Ministerialdirektor'!(l9) 

2.2.2. İstege Bağlı ilişki 

Pr~teritum veya Ferfekt'in temel cümlede kullanımı 

durumunda Pr~teritum - Perfekt kombinasyonu ortaya çıkar. 

~u kombinasyon degişik şekillerde karşımıza çıkabilir. 

(16) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.221. 
(17) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEJGEL, a.y., 1972, s.221'den Max 

F'RISCH, Homo Faber, Ein Bericht, SuhrKamp Verlag, 
Frankfurt, 1965, s.126. 

(18) FRISCH, a.y., 1965, s.l36. 
(19) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.222'den 

Pia STAiJJ:o'FEN, Solange de in Herz schHlgt, Juwelen-Roman 
Nr. 748, Pabel Verlag, Rastatt {Baden), o.J., s.55. 
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"John z~hlt.e dann die Themen auf, die in Honolulu 
besprochen worden sind."( 20) 

Bu örnek cümlede temel cümle Pr~teritum, yan cümle 

ise Perfakt zamanı~. 

"Die Synodalen wurden einzeln aufgerufen und warfen 
ihre Stimmzettel, auf den sie vorher den Namen des 
einzigen.Kandidaten ( ••• ) eingetragen und ihre Zu
stimmung oder Ablehnung zu diesem Vorschlag vermerkt 
hatten, in die Wahlurne."( 2l) 

Bu örnekte temel cümle Prateritum, izleyen yan cüm

leler ise Plusguamperfekt zamanlı. 

"Lehmke, der am Wochenende mit Erhard und Barzel 
sprach, teilte mit, da~ oeide für den Parteivor
sit~ ihre Bereitschaft zu einem solchen Treffen 
bekundet h!tten.n( 22 ) 

Bu örnekte ise ilgi cümlesinde~i zaman ile onun bag

ı~ oldugu temel cümlenin zamanları aynı; Prateritum. 

2.3. Pr~teritum Eş Zamanlıl~k Durumu 

Bu konu hemen bütün dilbilgisi kitaplarında, özellikle 

zaman belirten yan cümleler bölümünde "Gleichzeitigkeit" (eş 

(20) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.222'den 
Frankturter Allgemeine Zeitung (1.2.-18.2.1966, politi

sche Nachrichten auf S. ı ff.) 
(21) :F'rankfurter Allgemeine Zeitung, 18.2.1966, s.2. 
(22) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.2.1966, s.3. 
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zamanlılık) adı altında işlenmiştir. Yapılmak istenen kısaca 

yan cümlenin zamanı ile temel cümlenin zamanının uyuşmasıd~r. 

Bundan başka bir özellik yoktur.( 23) 

"Die Al lee mu~te wei t über den Kurpark hinausgehen, 
sie zog sich in Form einer Waldschneise bis auf die 
Höhe eines der Weserberge, die Bad Pyrmont schützend 
umgaben"< 24 ) 

2.4. Prateritum - Plusquamperfekt İlişkisi 

"Temel cümledeki Pr~teritum'a yan cümledeki Plusquam

perfekt eşittir.n< 25 ) Bu. tür bir kullanımda temel cümledeki 

olayın yan cümledekine göre daha geç olması söz konusu 

olabilir. Bu da Pr!teri tu.m - Plusquamperfekt bağınt.ısının 

farklı kullanım biçimlerinde olmasına neden olur. 

2.4.1. Zorunlu ilişki 

Zaman bildiren yan cümlelerde özellikle bu tür iliş

kilere dikkat etmek gerekir. Söz gelimi nachdem ile kurulan 

yan cümlelerde bu ilişkiye özellikle dikkat etmek gerekir. 

( 23) Bu konuda bkz.: Paul GRE.BE ve Digerleri, Duden Grammat ik. 
der dautsehen GegenwartssErache, Bioliographisches Inati
tut A.G., C.IV, B.3, Mannheim, 1973, s.575. 

(24) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.225. 
(25) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.227. 
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"Nachdem er die Kobra 'besprochen' hatte, gab er sie 
einem der Zuachauer in die Hand."( 26 ) 

'Seit/seitdem' gibi geçmi~ zamanla ilgili durum anlatmaya 

yarayan bağlaçlarla yapılan yan cümlelerde de bu duruma 

dikkat etmek gerekir. 

"Asta wu~te von allem, wachte treu bei Etelkas 
Abflügen und wurde im übrigen nicht immer gut 
behandelt und zusehends schlechter, seitdem sie 
gleichfalls in Gesellschaft erschien und ihre erste 

Ball-Saisen hinter.sich gebracht hatte.•( 27) 

2.4..2. İsteğe Baglı ilişki 

PrAteritum ifade eailen bir temel cümlenin yerine 

Perfekt bir cümle de kullanılabilir. Bu durumda konuşma

nın başlama noktası kastedilir.< 28 ) 

"Daraufhin hat der indische Kaufmann in Muso:na, 
der nach 1918 dieses Goldbergwerk billig 'ekauft 
hatte, den ganzen Betrieb aufgegeben."( 29 

(26) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEüGEL, a.y., 1972, s.229'dan 
Bernhard-- Michael GRZII-tEK, Serengeti darf nieht s terben, 
Ullstein Verlag, 144.-15l.Tsd., Berlin, 1964, s.l76. 

(27) HAUSER-SüiDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.229. 
(28) Birgid CENGİZ-BÖHHE, Almanca Dilbilgisi, Deutsche Gram

matik, Okan Yayınları, B. 3, ? , ·?, s. 19. 

(29) GRZIMEK, a.y., 1964, s.224. 
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Bu örnekte de görüldüğü gibi temel cümlede Pr!teritum 

bir anlatım yerine Perfekt bir anlatım tercih edilmiş, 

ancak ilgi cümlesinde Plusquamperfekt aynen kalmıştır. 

2.5. Pr!teritum - Futur I ilişkisi 

Temel cümlenin Prl:lteritum olduğu durumda, yan cümlenin 

zamanı anlatıma baglı olarak Futur I olabilir. 

"Sie waren, wie man ihnEm nachfühlen wird ungewöhnlich 
hungrig ••• und nun geschah etwas·, was niemand in Suley
ken je vergessen wird ••• "(30) 

(30) Herman.GELHAUS, Das Futur in ausgewl!hlten Texten der 
deutschen Spracne der Gegenwart, Studien zum ·Tempus

system, Max Hueber Verlag, Münih, 1975, s.250'den 
Siegfried LENZ, So z!rtlich war Syleyken (=Fischer 
Bücherei 312), Frankfurt a.M./Hamburg 1964, s.l46. 
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III. PER.FEKT 

Almanca Perfekt geçmiş zaman bir eylemin veya olayın 

bitmesinden sonra kullanılır. Bunun ô.ışında "eylem veya 

olayın taw ve kes in olarak s on bul d Ub·cA.Ilu da ifade eder." ( 1 ) 

Bu durumô.a geçmiş olayla konuş~cı arasında oir bağ kurul

masını sa~lar. Bu ba5lamda anlatılan olay, zaman kavramı 

açısından değil; zaman süremi açısında~ ele alınır. Çünkü 

Perfekt, "subjektif tespitleri veya düşüncelerin açıklanma

sına yarayan bir zamandır ... ( 2) 

ı. Perfekt'in Yapılışı 

Bu zamanı oluşturmak için Alınaneada oazı kurallar var-

ö.ır. Bir eylemi veya olayı Perfekt zamanda anlatabilmeK içi~ 

her şeyden önce kullanaca~ımız fiilin üçüncü şeklinin bili~

mesi geret:ir. Bu üçüncü şekile "Partizip Perfekt" veya icısc:.-

ca 11 Partizip II" deniyor. Partizip, sczcük anlamı itibarı 

ile "ara söz; fiil ile sıfat arasında kullanılan ve her iki 

sözcük tü~ine has bazı özellikleri Dünyesinde taşıyan söz
(-z." cük ••. " / 1 gibi karşılıklar alıyor. 

(1) Yaşar YILDIZ, Deutsch-Almanca, Çardı Yayınları, Hilden/ 

Düsseldorf, 1975, s.92. 
( 2) Hans ·-.:;BER, Das Tempussystem des :Geutschen und des Frc..r.-

zösischen, tlbersetzungs- und Stru~turprobleme, A.Yranc~e 

A.G. Verlag, Bern, 1954, s.98. 
(3) YILDIZ, a.y., 1975, s.92. 
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Ayrıca fiilin üçüncü şekl:.~in "haben" ile mi yoksa "sein" 

ile mi kullanılaca5ını~ da bilinmesi gerekir. Bunları gös 

teren çizelgeler hemen her ~Almanca Dilbilgisi" kitabında 

vardır ve buralardan öbre~lebilir. 

Perfekt cümle ku.rarJten de "haben" ya da "sein" yar

dımcı fiili şimdiki zaman.:ia. çekilir( 4) ve asli fiilin edil

gen (ya da geçmiş za~n) Eıfat fiili ~ani Partizip II cümle

nin sonuna koyulur.(5} BuL~ bir formülle gösterirsek: 

::~n (?r!sens) + Partizip II 

1.1. 'Haben' Yar~ımc~ Fiilinin Kullan~ 

Almancada fiillerin ~oôu Perfekt zamanı haben yardımcı 

fiili ile kurarlar. Bunlar:(G) 

a) Geçişli (=t~~sitiv) fiiller. Bunlar i-halinde 

(=Akkusativ) nesne ala=il:rler ve bu nesneler de neyi kimi 

sorularına birer yanıt. ol~ştururlar. 

I ch ha be [den W age n~ gefahren. 
Er hat [den Schi..S.er= gelobt. 

b) Almancadaki dbnü~:ü (~reflexiv) fiiller Perfekt hal

lerinde haben yardımcı fii:i ile kullanılırlar. 

( 4) Re na te LUSCHER - ? .. '-lan.:. SCHAPERS (Çev. Yüksel PAZARKAYA) , 
Deutsch 2000 Mode~ Alnanca Diloilgisi, Egitim Yayınları, 

İstanbul, 1983, s.20. 

(5) WEBER, a.y., 1954, s.99. 
(6) LUSCHER-SCHAPERS, a.y., 1983, s.21. 
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Ich habe mir eine Uhr gewünscht. 
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c) Tamamlanmamış bir eylemi, eylemin süresi içinde 

oelirte:c. geçişsiz fiiller de Perfekt hallerinde haben yardım-

CL fiilini alırlar. 

Wir haben gut geschlafen. 
Die Rose hat nur sehr kurz geblüht .• 

d) Kişisel öznesi belli olmayan fiiller (=unpersönli

che Veroen) Perfekt hallerinde haben yardımcı. fiili ile 

kullanılırlar. 

Es hat gestern den ganzen Tag ger,egnet. 

1.2. 'Sein' Yardımcı Fiilinin Kullanılması 

'Haben' yardımcı fiili .ile yapLlan cümlelerdeki esas 

fiil neyi veya kimi sorularını karşılıyordu. 11 Sein yardımcı 

fiilinin kullanıldıbı _cümlelerde neyi ve kimi sorularına 

yanıt alamadıgımız gibi, olay ismin i-halinden uzaktLr."( 7 ) 

'Ich habe meinen Freund zum Bahnhof gefahren. 
Ic.h bin zun Bahnhof gefahren.' da oldu~u gibi. 

(7) Bu ~onuda bkz.: LUSCHER- SCHAPERS, a.y., 1983, s.21 ve 
Paul GREBE ve Digerleri, Duden~Gramma tik der deutschen 

Gegenwartssprache, Bibliographisches Institut A.i., 

C.IV, B.3, Mannheim, 1973, s. 756. 
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Yukarıdaki cümlelerde yapılan eylemi belirtmek için 

kullanılan fiil 'fahren' dir. Bu fiilin Perfekt şekli ilk 

cümlede 'haben' ikinci cü=lede ise •sein' yardımcı fiili 

ile yapılıyor. Çünkü ilk cümlede neyi, kimi sorular~a al-

dı6ımız yanıt 'meinen Freund' oluyor. Buna karşılık ikinci 

cümlede ise bu sorulara yanıt alınamıyor. Bu nedenle •sein' 

yardımc~ fiili kullanılıyor. 

Her iki cümleden de anlaşılacağı üzere, konuşan kişi 

ilkinde kendi otomobili ile gidiyor yani sürücü, ikincisinde 

ise yolcu olarak gidiyor. 

Şimdi de Perfekt şekli 'sein' yardımcı fiili ile olan 

fiilleri görelim:(?) 

a) Bir durtim değişikliğini gösteren geçişsiz fiiller 

(=intransi tive Verben) Periekt zamanda • se.in' yardımcı fiili 

ile kullanılırlar. 

Die Ferien sind scnnell vergangen. 
Das Kind ist schneı:. gewac.hsen. 

b) Yer değişikliğin~ gösteren fiiller. 

Meine Eltern sind heute gekommen. 
Wir sind eine halbe Stunde gelaufen. 
Ich bin gestern ins Kino gegangen. 

(7) LUSCHER- SCHAPERS, a.y., 1983, s.21. 

(vergehen) 
(wachsen ) 

(kommen) 
(laufen) 
(gehen ) 
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c) 'sein' ve 'bleiben' Fiilleri 

Sind Sie gestern im Büro gewesen? 
Ich bin nur einen Tag in Wien ge~lieben. 

d) Yalnız üçüncü tekil kişilerme kullanılabilen fiil

ler de 'sein' yardımcı fiili ile kullanılırlar. 

Es ist mir gelungen, ihn zu überzeugen. (gelingen) 
Ihm ist nichts geschehen. (geschehen) 
Es ist schon haufig vorgekommen, da 

Telefon nicht funktioniert. 
das 

( vorkommen) 

1.3. 'Haben' ve •sein' Fiillerinin Ortak Kullanım~ 

'Haben• ve •sein' Zaman yardımc~ ~iillerinin kullanıl-

masında özellikle geçişsiz fi.illerde bölgelere göre farklı

lıklar ortaya çıkabiliyor. Bunun nedeni ise bir fiilin kul

lanımı. konusunda bölgesel tereddütlerin olması. 

Örnegin: 

Nach dem Regen hat/ist es schnell wieder abgetrccknet. 
Er ist/hat gealtert. 

Bunlardan başıca sitzen, liegen ve stehen fiillerinin 

Kuzey ve Güney Almanya'da haben ve sei.L ile kullanımlar:ı. 

değişiktir." 

Kuzeyde, 'Ich habe gelegen, gestanden. Er hatte auf 

einem Krautfar gesessen' denirken, güneyd..e; 'Ich bin gelegen, 

gestand,en. Mit di es em Brief in aer Hanci war Georg lange ••• 

an seinem Schreibtisc.h gesessen. (Kafka) 
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Konuşmacının görüşüne göre de 'haben' veya 'sei~' 

fiilleri farklilık gösterir. Konuşmacı olayı sadece bir 

durum olarak oelirtiyorsa haben yardımcı fiilini kullanır: 

Ich habe als junger Mensch viel getanzt. 

Bunun aksine, dans etmek bir eylem olarak değerlen-

diriliyorsa sein yardımc~ fiili kullanılır: 

Das Paar ist durch den Saal getan~t. 

Hareket bildiren fiillerde 'sein' yardımcı fiilini 

kullanma eylemi giderek artmaktadır. Bunun nedeni ise bizce 

eylemleri ifade etmek için kullanılan fiillerin zaman içinde 

kullanımlarından kaynaklanan anlam farklılaşmasıdır. 

-+ 1.4. Partizip II'ın OluşturulmasJ. 

Partizip II (=geçmiş zaman s~at fiili) Al~anca~a fiil-

lerin düzenli veya düzensiz oluşuna göre değişmektedi=. Bu 

nedenle kesin kural koymak mümkün değildir. 

1.4.1. Düzenli Fiiller 

"Edilgen ya o.a geçmiş zaman sıfat fiili (=Partizip II) 

düzenli fiilierde fiil köküne -t eki getirmek s~r~tiyle 

yapılır. Çogunlukla fiilin oaşına ge- eki getirilir."'S) 

(8) LUSCHER- SCHAPERS, a.y., 1983, s.22. 
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Aş~ıdaki fiilleri buna örnek olarak verebiliriz: 

wandern : ~wandert 

spielen : ~spielt 

h ören : ~hört 

-t ya da -d ile biten köklerde ise ~elen ek -et olur. 

aroeiten: ~arbeitet 

warten ~wartet 

beenden : beendet -

1.4.2. Düzensiz Fiiller 

"Düzensiz fiillerde, edilgen ya da geçmiş zaman sıfat 

fiili (=Partizip II) köke -en ekinin gelmesi ve ço6u kök 

seslisinin de~iştirilmesiyle ttiretilir."(g) Ayrıca fiilin 

başına da ge- getirilir. 

lesen : ~les~ 

gehen : ~gang~ 

finten: ~fund~ 

1.4.3. Özel Dur~u Olan Fiiller 

Almancada bazı fiillerin digerlerine göre farKlı bir-

takım özellikler gösterdigi görülür. Söz gelimi bazıları 

ayrılabilir, bazılarının ilk hecesi veya önekleri vurgulan-

maz. Bunları da gruplara ayırarak inceleyelim. 

(9) LJSCHER -.SCHAPERS, a.y., 1983, s.21. 
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1.4.3.1. Öneki Vurgu1u Olan Fii11e= 

"İlk hecesi ya da öneki vurgu1u büt;.;n fii11erin önü

ne ge- getiri1ir."(lO) 

Die Studenten ha ben in den Fe.rien ~arbei tet. 
Er ist sehr schnel1 ~fahren. 

1.4.3.2. Öneki Vurgusuz Olan ~iille= 

"İlk hecesi vurgulanmayan fiillerde edilgen ya da 

geçmiş zamansıfat fiili (=Partizip II), ge- kullanılmadan 

ya_pılır."(ll) 

kommen - kam - ~kommen şSklindedı= ama bir de 
bekommen (er bekommt) bekam - beko~en biçimi de vardır. 

raten (er rAt) - riet , ~raten 
verraten (er verr&t) - verriet - ve=raten 

şeklinde kullanılmaktadırlar. 

1.4.3.3. Bileşik Fiiller 

:Bileşik fiil1er aşağıdaki bi.çim1erdt: oluşurlar: ( 12 ) 

Edat.: 
Zarf 
Sıfat 

: abfahren, ~komme~v.d. 
hinausgehen, zurtickfahren, 7.d. 

: feststellen, totschlagen, ~.i. 

(10) LUSCHER- SCHAPERS, a.y., 1983, s.2~. 

(ll) LüSCHER- SCHAPERS, a.y., 1983, s.24. 
(12) Dora SCHULZ - Heinz GRIESBACH, Gram~tik der deutschen 

Sprache, Max Hueber Verlag, B.ll, Mt.::.ih, 1984, s.28. 
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İsim : achtgeben, !!l!nehmen, v.d. 
Fiil : spazierengehen, kennenlernen, v.d. 

Yukarıda verilen bütün örnek fiillerde altı çizili 

olan kısımlar karşısında yazılı sözcük grubuna girmektedir. 

Bunların tümü ayrıl~bilir (=trennbar) fiildir. Bu tür fiil

lerde ge- önek ile fiil arasına girer. 

abfahren . ab~fahren . 
abraten ab~raten 

herk:ommen . h~r~kommen örn.ekl eri nd e olduğu gibi • . 
Belirtilen bu gibi önekler (=Pr~fixe). bulunan fiillere 

ayrılabilen fiiller diyoruz. Bu önekler vurgusuzdur. Ayrıca 

vurgusuz, fakat ayrılamayan önekler de vardır. Bunlar: 

be- befehlen befohle:A -
ge- ~h ören ge h ört 
emp- empfehlen empfohlen 

e nt- entnehmen entnom:nen 

er- ersuchen ersucht... -
mi fo- mifilingen mi[llune;en 

Verilen örneklerin dışında kalan ~şlek eklerden ba-

zıları da ob-, ver-, zer- öneklcridir. ~~ eklerle oaşlayan 

fiillere ayrıca ge- öneki getirilmez. 

Bunlardan başka üçüncü grup bileşiK fiiller du,rch"', 

über-, um-, unter~, voll-, wider- önekleri ile yapılır. Bu 

ekler vurgulu iseler fiil ayrılır, vur5~lu degilseler ayrıl

mazlar. 



nılır. 

durchschnaiden 

Die Mutter schneidet den Apfel durch. 
Das Schiff hat die Wellen durchgeschnitten. 

übersetzen 

Er setzt die Leute mit seinem Boot über. 
Ich übersetze den Brief ins Türkische. 

2. Perfekt'in Diğer Zamanlarla İlişkisi 
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Perfekt aşağıdaki çizelgede gösterildiği şekilde kulla-

. 
Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman 

A 
ı----------~ 

B 
1----------~ c 

ı---------------~ 

"Perfekt, geçmişte olmuş vakaları ifade etmek için 

kullanılan -bir konuşma biçimidir. Pr!!teritum'dan farkı, anla

tılan olayların tasvirine yer verilmemesidir."(l3 ) Bunlar 

yukarıdaki şekile uygun olarak ifade edilir. 

A. Bitmiş bir durum ifade ediliyorsa Perfekt kullanılır. 

Ich habe mein Studium oeendet. 

Wir haben alle Apfel a.ufgegessen. 

(13) SCHULZ- GRIESBACH, a.y., 1984, s.46. 
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B. Geçmişte başlamış ve güncelliğini yitirmemiş olay 

veya durumlar için kullanılır. 

Peter ist vor einem Jahr nach Berlin gefahren. Er 
studiert dort Medizin. Ich verstehe Englisoh, denn 
ich habe es in der Schule gelernt. 

C. Jetzt, gerade, eben, soeben gibi zaman belirteçleri 

verilen mesajdaki olayın açıkladan önce olduğunu belirti-

yorlar. 

Wir haben.soeben ein Telegrarom bekommen. 
Pet.er ist gerade fortgegangen. 

D. Perfekt, gelecekte clrnası muhtemel bir olayın anla

tımı için de kullanılır. 

Ihr seid schon da? 
Wir haben euch erst morgen erwartet. 

2.1. Perf'ekt - Pr!!sens Ilişkisi 

Bu ilişki gerek Duden-Grammatik gerekse Weinrich tara

fından incelenmiş, sonuçta Pr!sens'in bazen Perfekt ile iliş

ki içinde bulundugu tespit edilmiştir. Bu ilişki genel an-

lam ifade eden vey& halen şi~diki zaman için de güncel olan 

olaylar zinciri içerisinde karşımıza çıkar. Bu ilişkiyi belirt

mek için de aşağıdaki örnegi verelim: 
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"Ich habe die Stellung aufgegeben, weil ich zu 
alt dafii.r bin."(l4 ) 

Bu örnek cümlede temel cümle Perfekt, yan cümle ise 

Pr§sens. Çünkü geçmişte başlamış bir durum halen güncelli

bini ve geçerlili6ini koruyor. Ancak ~Duden-Grammatik bu 

ilişkiyi eş zamanlılık esasına dayandırdıgından bu durumu 

gözden kaçırı.yor."(l5) 

Ayrıca yan cümledeki Pr!sens, mevcut durumun be1irtil-

mesinden baçka gelecekteki bir durum~ da ifade etmeye yarar. 

"Haben Sie den sü~en kleinen Kardina1 schon gesehen, 
der morgen die von Krögert entworfene MarienaAu1e 
einweiht? ( ••• )"(l6 ) 

"Johnson hat schon mehrfaah erklArt, da~ der Vietcong 
bei etwaigen Friedensverhandlungen vertreten sein wird, 
aber nie klargemacht, in welcher Form das geschehen 
soll."(l7 ) 

(14) Ulrike HAUSER-SüiDA - Gabriele HOPPE-BEUGEL, Die Vergan
genheitstempora in der deutschen geschriebenen Sprache 
der Gegenwart, Untersuchungen von ausgew&hlten Texten, 
I~x Hueber Verlag-P!dagogischer Verlag Schwann, Münih, 
1972, s.198'den Duden Grammatik, s.573/6420. 

(15) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.200. 
(16) HA'JSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s .. 20l'den 

Frankfurter Allgemeine Zeitung,l.2.-18.2.1966, politische 

Nachrichten auf S.l ff. 
(17) HAUSER-SUIDA- HOPPE~BEUGEL, a.y., 1972, s.200. 
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2.1.1. Zorunlu İlişki 

"PrM.sens bir anlatım içinde Futur bir anlatıma geçile

cekse bu durumda Perfekt kullanmak gerekir."(lB) Bunun 

pratikte kullanımı degişebilmektedir. Ancak teori ile uygu-

lama arasındaki fark bir defa daha Kendini göstermektedir. 

Bu iki görüşü de birer örnekle gösterelim: 

"Wirklich gesiegt haben wir·n:ır, wenn die Einfe
boren.en den Sinn der Schutzgebiete einse.hen." l9) 

"( .•• ) -oder habt ihrs abgesprochen, b.evor ihr auf 
den Schirm gezaubert werdet?"( 20) 

2.1.2. İstege Baglı İlişki 

Perfekt - Pr~sens ilişkisi de5işebilmektedir. Bu durum-

da Perfekt cümlenin yerini Pr~teritum almaktadır. Bunu örnek

lerle açıklamaya çalışalım. 

"Jeman hat mir erzghlt, da~ er eine Stundenreise 
macht, ( .•• )"( 2l) 

(18) HAUSER-SUIDA- HüPPE-BEJGEL, a.y., 1972, s.200'den 
Heinrich BÖLL, Ansichten eines Clowns, Roman, ~iepen

heuer unJ Witsch, Köln/Berlin, 1963, s.266. 
(19) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.20l'den 

Bernhard-Michael GRZIMEK, Serengeti darf nicht sterben, 

Jllstein-Verlag, 144.-151-~sd., Berlin 1964, s.240. 

(20) BÖLL, a.y., 1963, s.179. 
(21) BÖLL, a.y., 196), s.293. 
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"Er brauchte .M!tnner, so wie man bei einem Umzug 
einfaCh Möbelpacker braucht, ( ••• )" <22 ) 

Yukarıdaki örnek cümlelerden ilkinin temel cümlesi 

Perfekt, ikincisinin ise Pr~teritwn. O halde yalnız Perfekt

Pr&sens ilişkisi yok; oundan başka ilişkiler de var. 

2.2. Perfekt - Pr~teritum ilişkisi 

"Duden-Grammatik'e göre, bir temel cümle Perfekt ise 

onu takip eden yan cümlenin de Perfekt olması gerekir."( 2j) 

Bunu örnek bir cümle ile açıklamaya çalışalim. 

"I ch ha be gefragt, "warum me ine Mutter in keinem 
Brief je erwAhnt hat, da~ sie es wei ."< 24 ) 

Burada Perfekt bir anlatımda, Perfekt - Prıisens kom-

oinasyonu içinde Perfekt - Pr~teritum ilişkisine değinil-

memiş. Oysa bu tür bir ilişki aşagıda verecegimiz örnek cüm-

lede açıkça görülüyor. 

n Ich habe gefragt, wie sie mit Joachim lebte, damals, 
wie und wo und wie lange."( 25) 

"( ••• ) zum Schlu(S sagte ich docn nicht, daj1 Joachim 
sich erhAngt hat, sondern log: angina pectoris."( 26 ) 

(22) BÖLL, a.y., 1963, s.242. 
(23) HAuSER-SUIDA - HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.214. 
(2~) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.214'den Max 

Frisch, Homo Faber, Ein Bericht, Suhrkamp Verlag, 

Frankfurt, 1965, s.229. 
(25-26) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.215. 
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2.2.1. Zorunlu ilişki 

Temel cümlede zorunlu olarak Perfekt zamanın, yan cüm

lede ise Pr~teritum'un Kullanılması, karşılıklı konuşmalar

da ve PrAsens anlatım içerisinde de5işebilir. 

"Jetzt ist Professor o., den ich in Zürich noch var 
einer Woche Persönlich gesprochen habe, auch gestorben~27) 

"Ich weckte sie, wenn sie sich verschlief, darnit sie 
rechtzeitig zur Kirche Kam."( 2B) 

"Ich w:u~te natürlich, da(3 es StandesM.mter gab ( ••• )."( 29) 

Son örnekte, temel cümlenin zamanı genel bir durumu 

belirtiyor ve eş zamanlılık durumu ortaya koyuyor. 

2. 3. Perfek.t - Perfekt İlişkisi 

Temel cümle ile yan cümlenin zamanlarının aynı olma-

sı durumu genel olar~~ bütün kitaplarda incelenmiş. Bu konu 

Duden-Gramrnatik'de aşağıdaki örnek cümlelerle.ıaçıklanmış:( 3 0) 

"Wir sind zu Ha:ıse geblieben, weil es geregnet hat." 
"Ehe ich eingelassen worden bin, habe ich erst 
meinen Ausweis zeigen müssen." 

(27) :F·RISCH, a.y., 1965, s.214. 
(28) BÖLL, a.y., 196}, s.267. 
(29) BÖLL, a.y., 1963, s.90. 
(30) GREBE, a.y., 1973, s.573 ve 575. 



78 

Buradaki ikinci örnet;,in Uj'gun seçilmediği, normal 

olarak Pr~teritum ifade edilen yardımcı fiilin (Modalverb) 

burada yan cümleden sonra P-=rfekt olarak kullanıldıc.ı 

H.Suida· ve H.Beugel tarafından yapılan çalışmada açıklanıyor. 

Yine onların görü~üne göre daha ilginç örnekler seçilmeli 

'd' (31) ı ı. 

Temel cüml.ede anlatılan Perfekt zaman (geçmiş zamanın 

birinci aşaması oiarak düşünülürse) yan cümlede de bir 

Perfekt zamana ( bu zaman da ·geçmişte olan Qlayın ikinci aşa

ması olarak değerlendirilirse) eş tutulabilir. 

"JacoO hat ferner berichtet, da(3 eine an Minis
t.erpr!sident Sto;h gerichtet.e Bit.te, ( ••• ), am 
24. Januar abgelehnt worden ist."(32) 

"Eine ander Formulier~ng ist von NIELS BOHR gepr!gt 
worden, der den Begriff der Komplementaritat ein
geführt hat."( 33 ) 

2.4. Perfekt - Plusquamperfekt ilişkisi 

Normal olarak Perfekt - Plusquamperfekt ilişkisinden 

söz etmek ve bu ilişkiyi temel cümle-yan cümle kombinasyonu 

içinde değerlendirmek klasik dilbilgisi kuralları ile bag-

(31) HAUSER-SUIDA·- HOPPE-BEJGEL, a.y., l972, s.210. 
(32) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 060/12. 
(33) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.213. 
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daşmıyor. Bu ilişkiyi Weinrich "doğru olmayan bir kombi

nasyon"(34) olarak değerlendirirken Duden-Grammatik bu konu

ya deginmemiş. Yurdumuzda hazırlanan ve Alman dilinin ögre

timine yönelik kitaplardaki yaklaşımlar da farklı değil. 

Ancak temel cümledeki Perfekt çoğu zaman Pr~teritum'a dön~-

şüyor ve Pr!teritum-Perfekt ilişkisi şeklinde karşımıza 

çıkıyor. Bunu bir örnekle açıklayalı .. ın: 

"Bei den Demonstranten handelte es sich vorwiegend 
um Studenden, die Stra~ensperren errichtet, den 
Unterricht bQy.ıcottiert und Omnibusse mit Steinen 
beworfen hatten."(35) 

Perfekt - Plusquamperfekt ilişkisini de şu cümle ile 

gösterelim: 

"In dieser Lage hat mir die Ausbildung im prinzi
:piellen Denken, die wir auf der Schule erhalten 
hatten, auf1erordentlich geholfen, ( ••• )"(36 ) 

2.4.1. Zorunlu İlişki 

Nachdem, seit/seitdem gioi geçmiş zaman gerektiren 

fiillerin kullanıldıgı yan cümlelerle geçmişteki bir duru:ı:.. 

(34) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.231. 

(35) Frankfurter Alleemeine Zeitung, 052/9 

(36) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.2l}'den 
Werner HEISENBERG, Das Naturbild der heutigen Physik, 
Ro-ro-ro Tb., Nr. 8, Hamburg 1963, s.29. 



ifadesi ıçın kullanılan ~ cümlelerinde PlusQuam

perfekt kullanı..lması gerekir. 11 (37) 

Was ist mit der Lampe geschehen, nachdem Sie 
sich beschwert hatten. 

Wir haben nie herausbekommen, was in dieses 
Gnu gefahren war • 

. 2.4.2. İste~e Eaglı İlişki 

80 

"Konuşmanın zamanları aynı i..se, temel cümledeki 

Perfekt, Pr!teritum yapılabilir."(3S) Bunu bir örnek cüm

le ile gösterelim: 

"In dieser Kritik wurde ich von einem .F'reund -
bestarkt, mit dem ich in der Jugendbewegung 
viele Wanderungen. gemeinsam unternommen hatte."(39) 

Burada, konuşmacı belki de temel cümlede Perfek.t 

zamanı kullanabilirdi. Fakat yazı dilinee bu yukarıda da 

açıklandıgı gibi Pr~teritum'a dönüştürüldü. 

2.5. Perfekt - Eutur I İlişkisi 

Bu ilişki çerçevesinde temel cümleje Perfekt, yan cüm

lede ise Futur I zamanlar yer almaktadır. Futur I, Pr~sens 

bir anlatım içinde diger zamanlarla yer değiştirebilir. 

(37) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEU&EL, a.y., 1972, s.232. 
(38) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.232. 

(39) HEISENBERG, a.y., 1963, s.40. 
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Kesin b.ir kural yoktur. Perfekt - Futur I ilişkisini 

gösterir oir örnek cümle verelim: 

"Physik und Biologie haben eingesehen, da(3 sie 
das Geheirnnis der Schöpfang nicht entrAtse1n 
werden."( 40) 

(40) Hermann GELHAUS, Das F~tur in ausge~hlten Texten der 
deutschen Sprache aer Ge~enwart, Studien zum Tempus

system, Max Hueber Verlag, Münih, 1975, s.250'den 
Peter BAMM, Ex ovo. Essays über die Medizin, Stutt
gart 1963, s.237. 
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IV. PLUSQUAMPERFEKT 

Alınaneada Plusquamperfekt "bir eylemir.. zaman ve oluş 

yönü ile olup bittiğini dile getirir."(l) B:.:. şeidi ile 

konuşmacının :içinde bulundugu zamandan daha jnce olmuş, 

bitmiş bir olayın açıklanmasına yardımcı ol~. 

Wir hatten die Arbeit bereits erledigt, als er 
uns besuchte. 

Ayrıca Pra. teri tum anlatım sırasında sa.:. e ce bir önceki 

zamanı d.egil; içinde oulunulan zamanla ( =Pra-;,eri tum) belli 

bir korobinasyon halinde de kullanılır.( 2 ) Bu duramda alayın 
kesin olarak sona ermiş olması gerekir. 

Wir gingen damals so lange, bis wir Wa:;ser 
gefunden hatten. 

ı. Plusquamperfekt'in Yapılışı 

PlusquamperfeKt, Perfekt'de oldugu gib:. 'haoen' ve 

•aein' yardımcı fiilleri ile yapılır. Ancak, ~u fiillerin 

PrM. teri turn ( =Imperfe.ı(t) şekillerinin kullan :ı. ::na sı ve k.iş i

lere göre çekimlerinin yapılması gerekir. B~u bir fori11ül 

(ı) Yaşar YILDIZ, De-.ıtsch-Almanca, Çardı Ya,y:.rüarı, Hilden/ 

Düsseldorf, 1975, s.l08. 
(2) Bkz.: Bu çalışmaia Prateritum 2.4. PrM.te=itum-Plus

quamperfekt İlişkisi. 
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ile gösterelim: (3) 

haben ( . ) sein Pr~terıtum + Partizip II 

Bu formülde de görüldü6li gibi ~lus~uamperfekt, ay~e~ 

Perfekt zamanda cld.uğu gibi 'haben' ve 'sein' yardımcı 

fiilinden başka esas fiilin üçüncü şekili kullanılarak 

yapılıyor. Bu üçü4ci şekile asıl fiilin edilgen sıfat fi::i 

veya kısaca Partiz:p II diyoruz.C4) 

1.1. Düzenli Fiiller 

Plusquamperfekt zamanda düzenli fiilierin 'haben' 

yardımcı fiili ile çekimi yapılır.(5) 

Ich (er/sie) hatte gespielt / gearbeitet. 
du hattest 
wir (sie/S~e) hatten 
ihr hattet 

Burada 'spielen' ve 'arbeiten' fiillerini örnek 

olarak şeçtik. 

(3) Heinz GRIESBA~H, Deutsche Grammatik im Überblick, 
Tabellen, Liste~ und Übersichten, Max Hueber Verlag, 
B.5, Münih, 1.934, s.l6. 

(4) Bu konuda bkz.: Bu çalışmada Perfekt. 
(5) Çekimlerle ilgili olarak bkz.: Renate LUSCHER- Rol&:.i 

SCHAPERS (Çev. Yüksel PAZARKAYA), Deutsch 2000 Moder= 
Almanca Dilbil5isi, E~itim Yayınları, İstanoul, 1933, 
s.31. 
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Şimdi de Plusquamperfekt zamanda düzenli fiillerin 

•sein' yardımc~ fiili ile çekimini göreli~: 

ich (er/sie) 
du 

war früher viel ~wandert 
warst 

wir (sie/Sie) 
ihr 

w aren 
wart 

Bu örnekte 'wandern' fiilini inceleiik. Bunun dışın-

daki diger fiillerde de durum degişmez. Ki~ilere getirilen 

çekim ekleri aynı kalır. Partizip II da aynen Perfekt za-

mandaki gibi oluşturulur. 

1.2. D~zensiz Fiiller 

Düzensiz fiillerde de düzenlilerden farklı olarak dik-

kati çeken bir özellik yoktur. Burada da 'haben' veya 'sein' 

yardımcı fiilinin Pr~teritum şekilde çeki~i ile asıl fiilin 

üçüncü hali yani Partizip II şekli kullar.ılır. Düzensiz 

fiilierde Partizip II'ın düzenli fiillere göre farklı oldu

guna daha önceki bölümlerde açıklamıştık.C 6 ) 

Plusquamperfekt düzensiz fiillerin 'haoen' yardımcı 

fiili ile çek~mi: 

i ch (er/sie) hatte das Buch schcn ~les~ 
du hattest 

wir (sie/Sie) hatten 

ihr hattet 

(6) Bkz.: Bu çalışmada Perfekt. 
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Yukarıdaki örnekte 'lesen' fiilini inceleaik. Şimdi 

de 'bleioen' fiilinin Plusquamperfekt yapılışını •sein' 

yardımcı fiili ile birlikte görelim: 

i ch (er/sie) war zu Ha use geblieb~ 
au warst 
wir (sie/Sie) waren 
ihr wart 

PlusquamperfeKt zamanın oluşturılınasına katkıları 

olan 'haoen' ve •sein' yardımcı fiilierinin ne zaman ve ne 

şekilde kullanılmaları gerektiği Perfekt bölümünde ayrıntl.lı 

olarak verildiginden bunları burada tekrar açıklamıyoruz.C 7 ) 

2. Plusquamperfekt'in Diger Zamanlarla ilişkisi 

Plusquamperfekt aşağıda belirtildiği şekillerde kul-

lanılır: 

Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman 

Pr!teritum 
~--------------~ 

ı-!:!B~~B~~:E~f~· 

~~~Ef~~~-------~ 

Plusquamperfekt, bir olajın bir başka olaya göre daha 

önce oldugunu belirtmek için PerfeKt ve~Plusquamperfekt 

(7) Bkz.: Bu çalışmada Perfekt. 
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ve Pr!teritum ile kullanılır. Burada belirtilen Plus-

quamperfekt hemen hiç kullanılmaz. 

"Ich bin zum Direkter gegangen. Ich hatte vorhe.ız 
um eine Unterredung gebeten. -Als wir die }ahr
karte gelöst hatten, gingen wir schnell zum Zug."(S) 

Bu örnekte iki ayrı grup cümle verilmiş. :tık: iki 

cümle belli bir süreci belirtiyor. Konuşmacı ·ounların 

ilkinde -müdüre gittiğini Perfek:t zamanda anla~ıyor. Fa

kat .m.üdüre gitmeden önce onunla bir ilişki kurduğunu, bu 

ilişkinin daha önceki zaman diliminde geçtiğini belirt

mek amacıyle takip eden cümleyi de Plusquamperfekt zamanda 

anlatıyor. 

İkinci örnek cümlede (Cümle sayısına göre üçüncü 

cümle oluyor·,;,.) ise yine belli bir süreç Plusquamperfekt

Pr!teritum bagıntısı içerisinde anlatılıyor. 

Şimdi Plusquamperfekt'in diğer zamanlarla olan iliş

kilerini açıklayalım: 

2.1. Plusquamperfekt - PrAteritum ilişkisi 

Bu ilişki hem Weinrich hem Qe Duden-Grar.~tiK'de 

belirtilmiş; t!eş zamanlılılc" ve "ön zamanlılık" durumuna 

(8) Dcra SCHULZ - Heinz GRIESBACH, Grammatik der deutschen 
Sprache, Max Hueber Verlag, B.ll, Münih, 1934, s.48. 
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dikkat Çekilmiştir. Bu araştırmada "Plus~uamperfekt-

PrAteritum ilişkisi normal zaman süremi iyinde anlamsal 

olarak eş zamanlılıgı gösteriyor ve yan cü~ledeki olay~~ 

uygun zamanlarla değiştirilerak anlamsal olarak da bir ön 

zamanlılık durumu ortaya çıkaoiliyor."( 9 ) 

"Wir benützen damals ein sonst recht gutes 
Ph..ysikbuch, in dem aber begreiflicherweise die 
modernste Physik noch etwas stiefmütterlich 
behandelt war."(lO) 

Bu örnekte temel cümledeki zaman Pr!teritum. Bundan 

sonra gelen ve bu cümlenin anlamını tama~ayan ilgi cümlesi 

ise Plusquamperfekt zamanlı. Burada kitaoın sahip olunduğu 

ve modern fizigin o anki gördüğü muamele anları farklı iki 

zaman diliminde ele alınmış. Ancak burada söz konusu kitap 

oldu6una göre, cümleler taşıdıkları anla~ itibarı ile eş 

zamanlı olarak da degerlendirilebilirler. 

(9) Utrike HAUSER-SUIDA - Gabriele HüPPE-BEUGEL, Die Vergan
genheitstempora in der dautsehen geschrieoenen Sprache 
der Gegenwart, Untersuchungen von ausgew&hlten Texten, 
Max Hueber Verlag, PAdagogischer Verlag Schwann, Münih, 

1972, s.234. 
(10) HAUSER-SUIDA- HüPPE-BEüGEL, a.y., 1972, s.235'den 

Werner HEISENBERG, Das Naturbild der heutigen Physik, 

Ro-ro-ro T~., Nr.S, Hamburg, 1963, s.40. 
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Plusquamperfekt - Prateritum ilişkisi aşa6ıdaki 

örnek. cümlede daha açık görülüyor. 

"Melzow, der allein in seinem Büro war, hatte 
Bernie mit jovialem L~cheln empfa~6en."(ll) 

2.1.1. Zorunlu İlişki 

_"Temel cürnlea.eki Pl usquamperfekt, anlatılan parçaya 

bağlı. olarak zorunluluk arz edeoilir."(l2) B1l zorululugu 

aşağıdaki örnekle gösterelim: 

"Denn ich hatte mir von vornherein klargemacht, 
da~ ahne solche Unterstützung die Sofartplane 
für I<'orschung und Ausbau nicht verıdrklicht 
werden konnten, die natwendig waren., wenn die 
Serengeti für die Nachwelt überleben sollte."(l3) 

Burada temel cümle Plusquamperfekt ile yapılmış. Bu 

bir zorunluluktan kaynaklanıyor. ÇünKü takip eden diğer 

cümleler Prateritum zamanda aluşturulmuşlar. 

(ll) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEJGEL, a.y., 1372, s.234'den 
Heinz PINKWART, Mard ist schlecht für den hohen Blut
druck, Kriminalroman, Goldmann Tb., Müncnen, 1963, s.l65. 

(12) HAUSER-SuiDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., :972, s.236. 
(13) HAUSER-SuiDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., l972, s.236'dan 

Bernhard-Michae1 GRZIMEK, Serengeti darf nicht sterben, 

Ullstein-Verlag, Berlin, 1964, s.33C. 



2.1.2. İstege Bağlı ilişki 

"Bir parçada anlamsal - söz dizimsel 4Çıdan ön zaman-

lılLk durumu söz konus~ysa, bu durumda Plus;uamperfeKt de

giştirilebilir."(l4) Bu durumda Plusquamperfekt - Pr!te

ritum ilişki, Prl!teritum - Pdlteritum bir ilişkiye döner. 

"Ein paar Wochen vor Rascher war schon der 
Missicnar und F·orscher Livingstone den Sambesi
Flu~aufwgrts ~um Njassasee geko~~en, den 
Roscher als erster entdeckt zu haben glaubte."(l5) 

Bu örnekte normal Plusquamperfekt - PrAteritum ilişki 

ele alınıyor. Aşağıda ise Plusquamperfekt'in yerini Pr~te

ritum'a bırakmasını bir örnek cümle ile görelim. 

"Der Pr!sideııt, der vorübergehend mit dem Ge
danken spielte, selbat nach Südvietna~ zu 
fliegen, verwarf die Idee jedoch, weil ein 
solcher Schritt zu dramatisch erschienen h11tte."(l 6 ) 

2. 2. Plusquamperfekt - Perfekt. İli9kisi 

Plusquam:perf'ekt :t Eerfekt ilişkisi normal Pd!teri tum 

anlatım içinde olmaz. Bu ilişki "konşmanın yahut anlatı

rnın bir bölümü için geçe.rlidir. Bunlar: Karşılıklı konuşma, 

(14) HAUSER-SJIDA - HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.236. 
(15) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.2.-18.2.1966, poli

tische Nachrichten auf S. ı ff. 
(16) GRZillffiK, a.y., 1964, s.94. 
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bir ola~ın aktarımı, bireyin kendisi ile ilgili objektif 

veya subjektif olarak oir durum hakkında bilgi vermesi"(l7) 

şeklinde karşımıza çıkar. 

"Übrigena hatte sie gerochen, wie sie immer gero~ 
chen hat: nach nichts."(lS) 

2.2.1. Zorunlu ilişki 

"Temel cümlede Plusquamperfekt zamanın olması bir

birini takip·eden cümle zincirleri içinde zorunludur."(l 9 ) 

Bu durumda yan cümledeki Perfekt anlatım, geçmişteki bir zaman 

diliminde sona eren bir olay için kullanılır. 

Ich hatte nicht gewu~t, da er so gewachsen ist. 
Ich hatte nicht daran gedacht, daf3 er mo.rgen um 
diese Zeit schon abgereist ist. 

Verecegimiz son örnek, zaman bildiren 'nachdem' ile 

yapılan yan cümle: 

Ich hatte ihn dann nicht mehr gesehen, nachdem er 
die Stadt verlassen hat. 

(17) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.238. 
(18) HAUSER-SüiDA- HOPP.E-BEUGEL, a.y., 1972, s.238'den 

Heinrich BÖLL, Ansichten eines Clowns,. Roman, Kiepen
heuer und Witsch, Köln/Berlin, 1963, s.43. 

(19) HAUSER-SüiDA- HOFPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.238. 
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2.2.2. iate~e Baglı İlişki 

"Parçanın anlatım biçiminden bir olayl...!l diğerine 

gere iaha önce old~u anlaşılıyorsa, Plusquamperfekt yerine 

Prllte!"itum veya .?erfekt kullanılabilir."( 2 0) 

"In einem selbst~ndiğ gewordenen afriKanischen 
Staat, den wir auf unaerer Reise besucht haben, 
'liar man gerade dabei, eine Fernatatian. zu bauen."( 2l) 

Bu örnekte Plus~uamperfekt bir anlatımia olması gere

ken te~el cümle Perfekt ile kurulmuş. 

~. 2. 3. ÜslÜpdan Kaynaklanan Özel Kullanım. 

Yazarın anlatım özelliklerinden kayna~anan farklı 

dur~ar da görülebilir. 

"Ich hatte gesagt, was ıcn nie habe sa.gen wollen, 
aoer gesagt war gesagt, ( ••. )"( 22 ) 

~rch hatte einfach vergessen, was ich 9estellt 
.:1abe, ich hatte anders im .Kapf, ( ••• )''\. 23) 

3-.ırada ikinci örnekte Plusç"..lamperfekt-Perfekt-Pra--

teri t·..:..:: ilişkisi ortaya k oyulmuş. 

(20) ?_;.JSEn-SJIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.239. 
(22.) :: ... ~.JSE?.-SUIDA - HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.239'dan Hax 

.:?.ISCH, Hollo Faber, Ein Bericht, Suhrka~p Verlag, 

Frankfurt 1965, s.240. 
(22) :FRISCH, a.y., 1965, s.ll6. 
(23) I3..ISCH, a.y., 1965, s.ll9. 
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2.3. Plusquamperfekt - Plusquamperfekt İlişkisi 

"Bu ilişki yan cümledeki zamanın te~el cümledeki za

mana uyması sonucu ortaya cıkar."(24 ) Scz konusu uyum ise 

temel cümledeki olay ile yan cümlede anıatılmak istenen 

olayın aynı zaman dilimi L;inde ifade eciilmesi şeKlinde o,l.ur. 

"Sie hatte die Schulklassen beobachtet, welche die 
Ausstellung besichtigt und gemeinsa.:n dert im Restau
rant gegessen hatten."( 25) 

2.3.1. Zorunlu İlişki 

AşagJ..daki sürem ile ilgili yan cüır.lelerde kullanılan 

zamanlara karşı Plusıuamperfekt zamanlı ~emel cümle kullan

:>lak zorunludur: 

a) Zaman bildiren nachdem cü::nleler::ı:ie; 

"In deren Rheien war, nac.hdern er se:ne politischen 
Jugendjahre bei Naumann zugeoracht ~tte, Gustav 
Stresemann hinüllergewechsel t. 11 

( 
26 ~ 

Yalnız burada açıklanan koşul naChQem ile kurulan 

Zustandspassiv için geçerli degildir. 

(24) 
(25) 
(26) 

HAJSER-SUIDA - HOPPE-BEJJEL, a. y.' :. 97 2' s.ll9. 

GRZIMEK, a.y.' 1964, s.264. 

HAUSER-SUIDA - HOPPE-BEJGEL, a. Y. ' 197 2' s.243'den 

Theodor HEUSS, Erinnerungen 1905-1933, Wunderlich 
Verlag, 5.Aufl., 11.-75. Tsd., Tübingen 1964, s.80. 
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h) Seit/seitdem gibi Perfe~t zamanda yapılan cümle-

lerde temel cümle Plusquamperfekt olmak zorundadır. 

"( ••• ) dann kamer mit Scbaps zurück, erza.hlte 
mir strahlend, er habe seeben im Theaterausschu~ 
eine Schlacht gegen die "miefigen Hunde von CDU'' 

gewonnen, und forderte mic~ auf, ihm alles zu 
erz!hlen, was ich seitdem air uns zuletzt gehen 
hatten, erlebt hatte."( 27) 

Burada her iki gruba ait ö~nek cümlelerde Pr~teritum 

bir anlatım içine sıkıştırılan zamanla ilgili yan cümleler 

nedeni ile Plusquamperfekt'e geçilmiş. Bundan amaç anlatı-

lan durumla ilgili olayın daha c:nce oldugunu beltrtmek ve 

dinleyici. veya okuyucunun dikkatini bu yöne çekmektir. 

2.3.2. İstege Baglı İlişki 

"Yan cümledeki Plusquam11er:ek:t, bazı. fiiller olayın 

başlama ve bitiş noktalarını eylemin karakterine uygun ola

ra~ açıkça bilirtiyorlarsa, PrAteritum ile değiştirile

bilir."(2B) Bunu bir örnekle açı~layalı~: 

"Das Special Commitee war für die Bera"tung nu.klearer 
Planung im strategischen Bereicn eingesetzt worden, 
als aus politischen Gründe~ die Vorschl~ge für ein 
gemeinsames aukleares Waffe~system der Nato( ••. ) 

r 29' ins Stocken gera~en waren."\ 1 

(27) BÖLL, a.y., 1963, s.195. 
(28) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s~244. 

(29) FRISCH, a.y., 1965, s.162 
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"Als sie aus dem Institut gekom:nen war, hatte ich 
Hanna, offen gestanden, nicht wieder erkannt;"(30) 

Özellikle ikinci elimledeki Plusquamperfekt diger ctimle

lerle bağıntılı olarak Pr~teritum anlatımdan Plusquam;er

fekt'e geçmiş. Temel cümledeki eylemin yan cümledeki eyle-

min zamanına göre daha önce olması nedeni ile yan elimle 

Pr~teritum zamanda ifade edilebilir. 

2.4. Plusquamperfekt - Pr~sens İlişkisi 

Weinrich bu konuyu incelemiş ve bu şe~ilde bir iliş-

kinin aslında Alman dilinin kurallarına ters dUşttigünü 

"yanlış kombinasyon" sözü ile açıklamıştır.(3l) Duden-

Gramma tik böyle bir il i ş kinin oıa-Oilirligini "Genel o ir 

anlam ifade eden veya geçerliligini henüz içinde bulunulan 

anda da devam ettiren ifadelerde, temel cümlenin Plus-

quamperfekt zamanı yan elimledeki Pr!sens za~nla kullanı

labilir."(32) diyerek açıklıyor. 

Bu ba5ıntı belKi de alışık olunmadıgından Pr~teritum-

Prtlsens veya PerfeKt-Pr!!sens şeklinci e de kurul u:ror. Şi.::üd i 

bunlar için örnek cti~leler verelim: 

(30) FRISCH, a.y., 1965, s.l62. 
(31) Bu kon~da bkz.: HAUSER-SUIDA- HOP?E-BEJGEL, a.y., 1972, 

s.245. 
(32) HAUSER-SUIDA- HOPPE-BEUGEL, a.y., 1972, s.245. 
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11 Das Gespr~ch, dam am Mittwoch fortgesetzt werden 
soll, hatte zwei Stunden gedauert." 

"Die Kritik richtete er an jene, die für einen 
Rückzug aus Vietnam sind. 11 

"I ch ha be nicht gewu~t, dar Hanna e inen Bru.der 
hat."(.53) 

2.5. Plusquamperfekt - Futur I ilişkisi 

Plusquamperfekt zamandaki bir temel cümleyi bazen 

Futur I zamanlı cümle tamamlayabilir. Bunu bir cümleyle 

örnekleyelim:~ 

"Der Fabrikant Peter Bruckmann, der in dieser 
Niederschrift noch manchmal genannt werden wird, 
hatte das handwerKliche Können und die formale 
Beg~bung derbeiden M~nner entdeckt .•• "C34) 

(33) .FRISCH, a.y., 1965, s.228. 
(.54) Hermann GELHAUS, Das Futur in ausgew~hlten Texten der 

deutschen Sprache der Gegenwart, Ştudien zu~ Tempus
system, Max Hueber Verlag, I'1ünii, 1975, s.250'den 

Theodorqmuss, Erinnerungen (l9C5-193/),5.Auf1. Tü~ingen 

1964, s.1oo. 
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V. FUTUR 

Almanca Futur, werden zaman yardımcı ffili ile 

olusturulur. "Bu yardımcı fiilin cümleye girdigi yerleQe 

eyleme henüz başlanılınamıştır. " ( 1 ) .Konuşmacı. isterse cüm-

leye bir zaman zarfı koyarak eylemin ne zaman yapılaca5ını 

oidirebilir. Burada "anlatılacak durum gerçek zamanın belli 

oir yerinde kendini gösterir."( 2) 

Aslında Fuiur konusunda bugün bile kesin, berrak 

bir degerlendirmeye varmak ;ogu. dilbilimci için olanaksız. 

görülüyor. Bu nedenle burada açıklamaya·çalışılan konular 

çogunlugun görüşüne uygun noktalar olacak. 

ı .. Futur' un Yapılışı 

Futur cümle kurmak için belli kurallar vardır. Bun

lardan en önemlisi 'werden' zaman yardımcı fiilinin kul-

lanılması koşuludur. Onun bu özelliği, Pr!sens ile anla

tılacak olay arasında yakın oir ilişkinin no6m~sına neden 

(l) Yaşar YILDIZ, Deutsch-Almanca, Çardı Yayınları, Hilden/ 

~üsseldorf, 1975, s.76. 
(2) Hans WEBER, Das Tex~ussystem des Deutschen und des 
i. Französi.ahhe.n, Übersetzune.;s- u.:ıc. Strukturprobleme, 

A.Yrancke A.G. Verlag, Bern, 1954, s.207. 
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olur .. Çünkü "konşmacı henüz Prıtsens•e ait olan zaman 

diliminde bulunmakta ve gelece6e yönelik tasarımlarını, 

arzularını ve hatta emirlerini Futur zamana yönelik olarak 

yapmaktadır."(3) Bütün bunların tek bir zaman diliminee 

sıgdırılması ise güçtür. Bu güçlü6ün üstesinden gelmek 

için ise kolay bir formül gelişmiş: .F'utur zamanı ikiye 

ayırmak. 

1.1. Futur I 

"Futur I cümle kurarken 'werden• zaman yardımcı 

fiili şimdiki zamanda çekilir ve eylemle ilgili fiil hiç 

çekilmeden mastar halinde c~lenin sonuna gelir."( 4) 

Ich werde gehen. 

Bu örnek cümlede yapıl:nası düşünülen eylem gitmektir. 

Bu eylemle ilgili olan fiil ise 'gehen' dir; cümlenin 

s.onuna hiç degiştirilmeden getirilmiştir. Bunu bir for

mülle gösterelim: 

werden (Pr!sens) + Fiil (Mastar ~ekli) 

(3) Hermann GELHAUS, Das Futur in ausgew!hlten Texten 
der dautsehen Sprache der Gegenwart, Studien zum 

Tempussystem, Max Hue.ber Verlag, Münih, 1975, s.33. 

(4) YILDIZ, a.y., 1975, s.76. 
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Futur I diye adlandırdıbımız zaman kendi arasında 

bölümlere ayrılır. İlk grup, "anlatılan olayın konuşma

cının bulundugu zamana göre henüz bitmemiş ve gelecekte 

başıayacağını ifade eden cümleleri kapsar."(5) Bunlar yakla

şık olarak şöyle olur: 

"Die kommenden Beratungen ••• müssen davon aus
gehen, da~ die Partei nur dann regieren wird, 
wenn sie ••• die absolute Me.hrheit gewinnt."( 6 ) 

11 Futur kullanım~arın yaklaşık "-90'ını bu tür cümle

ler oluşturuyor.•( 7 ) Konşmacı bu cümleleri içinde bulunduğu 

duruma göre seçer ve amac:uıa uygun olarak kullanır. Bu 

işlemi yaparken karşısındakine vermek istedi6i mesajı 

aşagıd.aki durumlara göre iletir. Böylece 7erici alıcı bil-

dirişimi eksiksia, kesintisiz gerçekleşebilir. 

1.1.1. Kesin Açıklamalar 

Futur I cümlelerde "konuşmacı karşısındakini bir konu 

hakkında temin etmek, ona güvence vermek isteyebilir."( 8 ) 

(5) GELHAUS, a.y., 1975, s.5'den Laurits SALTVEIT, Einige Be
merkungen zum dautsehen F'uturum, In: Zeitschrift für 
dautsehes Altertum und deutsche Literatur 87, 1956/57,5.213. 

(6) Paul GRE.BE ve Di6erleri, Duden-Grammatik aer dautsehen 

Gegenwartssprache, Bibliographisches Institut A.G., C.IV, 

B.3, Mannheim, 1975, s.85. 
(7) GREBE, a.y., 1973, s.86. 
(8) YILDIZ, a.y., 1975, s.77. 
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Daa werde ich auf keinen Fall tun! Ich werde mich 
bestimmt für ihn entscheiden. 

1.1.2. İhtimal Bildirme 

Bu durumda, gerçekleşmesi m~htemel bir durumun nasıl 

olacagı hakkında kesin bilgi sahioi olmadıgımızdan, cümle-

ye kesinlik ifade etmeyen bir tahmin hakim olur. Bunun 

için Duden-Grammatik'de aşagLdaKi ornekler verilmiş.(g) 

Morgen wird sicher schönes 'tietteı: se!in. 
Die Sitzung wird wohl beendet aein. 

Bunların ilkinde gelecekte olmasi muhtemel durum özel

likle morgen sözcüğü ile kesinlik kazanmıştır. Bu kesinlik 

durumun nasıl .olacagı hakkında de 6 il, gelecekte olacagı 

konusundadır. 

1.1.3. Uyarı İçin 

Eylemin oluş şekline göre te~il ikinci kişi ile kul

lanılırlar. 

Du wirst mit uns gehen! 

(9) YILDIZ, a.y., 1975, s.??. 
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1.1.4. Niyet Bildirme 

Futur I ile •kesin tarih bildirmemekle birli~te, 

niyet ifade edilmektedir, kesinlik yoktur."(lO) B~a örnek 

olarak aşabıdaki örnek konuşmay~ verelim: 

A: "Was machst du denn heute abend?" 

B: "Das wei(b ich noch nicht. Zuerst werde ic~ mal 
ein riesiges Schnitzel essen, dann lese icn 

Zeitung und vielleicht gehe ich spt:iter iL:: Kino." 

Bu konuşmada B'nin akşam i~in yaptı~ı plinla= gerçek

leşmeyebilir veya konuşmacı bu niy~tinden vaz geçe~ilir. 

1.2. Futur II 

Futur II cümle kurarken, Futur I'de oldugu g~bi 'werden' 

zaman yardır:::ıcı fiili şi:ı::.iiki zamanda çekilir. :Syle~le ilgili 

fiil ise yine cümlenin sonuna, üçüncü şekli ile (=:artizip 

II) getirilir ve hemen yanına Perfekt zamanda aldıiı yardımcı 

fiil olan 'haben' veya '.sein' mastar halde getiri::.r. 

werjen (Prlsens)+?artizip II+haben/sein 

?u tur II anlan:. i tioarı ile "kcnuşmacı açısı:-~.:.s.:ı çok-

tan bulundu~u zamanın gerisinde k&lm+ş, bitmiş oir curumu 

ifade etmeye yarar."(ll)3u durumu da darnals, gester~ gibi 

(lO) Renate LUSCHER- Rcland SCHAPERS (Çev. Yüksel rAZARKAYA), 
Deutsch 2000 Modern Almanaa Dilbil5isi, Egiti~ Yayınları, 

İstanbul, 1983, s.35. 
(ll) GREBE, ·'a•F•, 1973, s.86. 
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sözcükleri kullanmak suretiyle ortaya kcyar. 

Es ~ird wohl gewesen sein. 
Sie ~ird jetzt schon eine halbe Stunde auf mich 
ge -.-art et ha ben. 

1.2.1. İhtimal Bildirme 

.Fu:·1r II ileride olması muhtemel claylar hakk:ınd.a bir 

fikir yt=~türken kullanılır. 

Da -,·ird er si ch aber gefreut ha ben. 

Bu tür cümlelerde zaman yardımcı fiili olan 'wer~en' 

yerine yardımcı hal fiili-(=Modalverb) olan 'dj.irfen' de 

kullanıla:::ilir. Bu durumda cümlenin zamanını .F'utur II ola-

rak degerlendirme olana6ı ortadan kalkar ve yeni bir yapı 

adı altıuia de6erlendiririr. 

Da i~rfte er sich aber gefreut haoen. 

l . .C.2. Kesin Durum Belirtme 

Fut:.:.r II "konuşmacı açısından hent.z sona ermemiş ve 

daha önce:.en başlamış bir olayın gelece.L{teki durumunu ifa

de etmek a:na.cıyle de kullanılır."(l 2 ) Burada olayın gele-

(12) Rah•" Ö2TOPRAK, Kendi Kendine Öğrenmek İçin Almar.ca, 

Esaslı ve Kolay Jgretim Metcdu, İnklap ve Aka Kitaoevleri 

A.Ş., B.7, İstanbul, 1982, s.l2. 
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cekte sonuçlanmas.ı durumu ağırlık kazanmaktadır. Bald., in 

einer Stunde, morgen, gleich, v.d. gibi zaman bildiren 

ögeler burcida gelecekle ilgili bilgi aktarımında kesinlik 

sağ lıyorlar. 

In einer Stunae werde ich den Brief geschriebe~ 
ha ben. ·r\enn Si e so wei ter ge hen, werden Sie die se 

Stadt in einer Stunde hinter Ihnen gebracht ha:en. 

2. Futur I ve .Ic'utur II Karşılaştırması. 

Gerek Futur I'de ve gerekse Futur II'de dikkati çe-

ken özellik, her ikisinin de zQman belirten yardımcı fiil 

'werden' ile yapılması ve bu fiilin tüm kişilere göre 

Frasens olarak çekilmesidir. Futur I'de eylemi belirten 

esas fiil cümlenin sonunda mastar (Infiniti-v) halde b:..;,lu

nurken, .Icutur II'de üçüncü halde (Fartizip II) kullaL~lıyor 

ve kendisinden hemen sonra eylemin türüne, özelli.e;ine 

göre 'haben' veya •sein' yardı:ncı fiillerinden biria:. :::ıas-

tar olarak getiriliyor. 

Ayrıca 'werden' in bir cümlede bir sanıyı ifade etmek 

için kullanıldıgı durumlar da vardır. "Bu kullanı,:;ı.n gele

cek zamanla bir ilgisi yoktur."(l3) 

Herr öz~elik wird 40.0000.- TL. im Monat ve~die~en. 

(13) LUSCHER- SCHAPERS, a.y., 1983, s.35. 
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Die Stadt, in der ich geberen bin, werden Sie 
niciJ.t kennen. 

Bu cümleler aslında şu anlamları ifade ediyorlar: 

Icn nehme an, ~ap Herr Özçelik 40.000.-TL. im 
Monc..t verdier.t. 

Ich nehme an, da~ Sie sie nicht kennen, weil es 
eine kleine, z~ernlich unbekannte Stadt ist. 

3. Futur l'L~ ~iger Zamanlarla ilişkisi 

Futur'un di6e~ zamanlarla olan ilişkisi degişik dil-

bilimciler tarafından incelenmiş ve bu ilişki 'eş zaman

lılık' (Gleichzeitig~eit), 'art zamanlılık' (Nachzeitigkeit) 

ve 'ön za:nanlılık' (Vorzeitigkeit) ilişkileri içinde de-

ğerlendirilmiştir. 

İşle~ sırasın~a tek bir zaman debil, di~er zamanla~ 

da tek teA ele alı~~ıştır. Bunlardan Saltverit, zamanla~ 

konus:ında~i görüşle:::-ini açıklarken "şimdiki zamanı geçmiş 

-ı ~ ~ ..;_ 'o"~ ~ı...,-· .. ,..,~ -·~air ·_.,abul ea.-ı·yorum."(:.4,) ı ... e ge...:..eceıC ara.ı::-ır: .... o.~ ~ ... ö ..................... c.. ... r... ~ -

·'"" .. T•-,.... ............ ı\..<- o:.:. gi..:rüşü.n.e açıklık getiriyo:::-: 

Gelecek Zaman 
. ı 

Sı* ır 
ŞimdikilZaman 

(14) GEtHAUS, a.y., 1975, s.41. 
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Bu görüşe göre, "bir takım olayların gündeme gele

bilmesi için gereldi şimdiki .z.arnan ( =Gegenwart) boşlubu 

yok; ayrıca Griesbach-Schulz'un yaklaşım~dan pek farklı 

da değil."(l5) İki görüşün birbirine yak~lıgını şöyle 

bir şekille gösterelim: 

ı 
Geçmiş Zaman Ş imdi i Zaman Gelecek Zaman 

sıhr 
ı 

Aslında zamanları oirbirn~en kesin sınırlarla ayır-

iliaya kalkmak belki de mümkün deeildir. ~imdiki zaman, 

gelecek zaman ve geçmiş zaman bi.r ölçüde :psikolojik birer 

kavramdan öteye gidemiyorlar. Bu nedenle zamanları birbi-

rinden kesin sınırlarla ayırma yerine birbirleri arasındaki 

ilişkiyi inceleyip ortaya çıka~~yı daha olumlu bir yakla-

şım olarak görüyoruz. 

3.1. Futur I - Prasens İlişkisi 

Temel cümledeki Futur I, .:;·an cümle·:. eki Pr!!sens 

zamanla kullanılır. Bu kullanım~a olayır. anlatımına ba5lı 

olarak yan cümledeKi zamanı degiştirmek .:nümkündür. 

(15) GELHAUS, a.y., 1975, s.4.l'den Heinz GRIESBACH- Dora 
SCHULZ, Grammatik der deutschen S~rache, 4.Aufl., 

München, 1966, s.54. 
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"Du wirst·doch einsehen, ·da(?> jeder das Seinige 
tun mu~, die jüdischen Yankees von unaerer bei
liegen deutschen Erde wieder zu vertreiben."(l6 ) 

"Marie wird es einfach nicht glauben, daf!ı ich 
tot bin .•• "Cl7 ) 

3.2. Futur I - Futur I İlişkisi 

Futur I temel cümlede kullanıldıgı zaman anlatıma 

baglı olarak yan cümle de Futur I zamanlı olabilir. 

"Aber :Ls ~ngli.schst:ı:::den, ein paarmal die Woche, 
-r1'·" '··'-' -~-::::~ ,..,., ,-.ı.-.+ ,....o'h;;.,-...... te.,.. ·..:oı: "'~ Edııa .... ,, a.·ar.ı/" cı' ı· e - - '~ - - :.,..;.. ..i.. ..... .._J,. VII ıJ ._. .;.,,L.._ ~ .:-- J. ,4.. rf' .J... - - 4- .o, J ..L ""- ._;., J .,. 

dir nicht eber zur Erholun6 und dohltAtigen Zer
streuung dabei dienen werden, als da sic zusötz
liche An.strengung bedeuteten."(lS) 

3.3. Futur I - Pr!teritum İlişkisi 

Pr!teritum, temel cümledeki zamanın Futur I olması 

durumunda yan cümledeki zaman biçj:ınıi olur. 

11 Jeder wird es Ihnen nachfühlen, da~ Sie deshal b auf 
eine dritte Sitzung drangen, welche in liebens.wür.:: 
digster ~eise verlief."(l9) 

(16) GELHAUS, a.y., 1975, s.246'dan Heinrich BÖLL, Ansichten· 
eines Clowns (Bücher der Neunzehn 135), Köln, 1966,s.30. 

(17) BÖLL, a.y., 1966, s.285. 

(18) GELHAUS, a.y., 1975, s.246'dan Thomas MANN, Die Betro

gene, Frankfurt a.M. 1954, s.5). 
(19) GELHAUS, a.y., 1975, s.246. 
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3.4. Futur I - Perfekt İlişkisi 

Futur I te~el cümlede kullanıldığında yan cümlede 

Perfekt zaman kullanılabilir. 

"Michael wird jetzt in Nairebi im New Stanley Hotel 

schlafen, nachdem er abends im schöngekachelten 
.Bad ge bad et hat." ( 20) 

Buradaki örnekte zamanla ilgili olan nachdem yan 

cümlesi ile temel cümle arasındaki bagıntı korunmak iste-

nildigi için Futur I - Perfekt ilişkisi tercih edilmi~tir·. 

3.5. Futur I - Plusquamperfe.kt İlişkisi 

Temel cümlede Futur I anlatım olduğunda, taki:p eden 

yan cümledeki zaman çok seyrek de olsa Plusq~amperfekt 

zamanda olabilir. 

o ir 

"Sie werden Jlir glauoen, da[1 in der neugotischen 
:Oackstein-Herz-Jesu-Kirche und mithin beim linken 
Seitenaltar alles beim alten geDlieben war."( 2l) 

3.6. Futur I - Futur II İlişkisi 

:F·utur I temel cümlede, Futur II de yan cümlede ten: 

clayın anlatıil~~a ~arşımıza çıkabilmektedir. 

~artlich war Şyley,en, (=Fıscher Bticnerei 312), Frankfurt 
a~~./Hamburg 1964, s.l26. 

(21) GELHAUS, a.y., 1975, s.249. 
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"Wenn das spielende Kind der Schö;:'ı.ıng die Mög
lichkeiten seines Spielzeugs Technik vollst~ndig 
und nach allen Seiten hin durchgeprobt haben wird, 
wird es sich mit diesem Spielzeug zu langweilen 
anfangen."( 22 ) 

4. Futur II'nin Diber Zamanlarla İ:işkisi 

Gelhaus'un Almanca metinlerde Futur zaman~ incelemesi 

sırasında, aslında onun araştırmasının ka;samına girmeme-

sine ragmen Futur II ile ba~ı ~manların direkt bir ilişki 

i,çerisinde bulundukları tesadlifen ortay<::. çıkarılmış • .3u 

tespitten sonr& Duden-Grammatik'in "Conse8utio Kur~lı"( 2 3) 
~.:.a göre Janlı ş d ed igi bir d 'J.IUI:D gerçekte ~ullanım alanı 

~~lmuştur. 

4.1. Futur II - Prgteritum İlişkis: 

Bir anlatırnda temel cümle Futur II olursa, takip eden 

yan cümle Pr!teritum olabilir. 

(22) GELHAUS, a.y., 1975, s.249. 
(23) Consecutio: Kısaca Latince dilbilgisi çalı9malarından 

kaynaklanan ve daha sonra Almancaya geçen bir araştır
ma yöntemi. Amacı bir dildeki temel ~e yan cümleler 

arasında dilin kullanımından doğan z~an ilişkilerini 
incelemektir. Bu konuda bkz.: GEL~.:3, a.y., 197S,s.232. 

(24) GELHAüS, a.y., 1975, s.257. 
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~Das wirst du ja gehört haben, Kindchen, da~ 
Gro~papa als junger Mann bei uns im Quartier 
war ••• " ( 25) 

4-.2. l<'utur II - Plusquamperfekt İlişkisi 

Temel cümlenin Futur II oldugu oazı durumlarda yan 

cümleler PlusquamperfeKt zamanda oluşturulabiliyor. 

"Der Ankündigung des Prllsidenten zufclge wercien 
bis etwa zum Jahresende 60.000 AmeriAaner den 
Kriegsschauplatz in Südvietnam verlassen haben, 
da im Juli und August bereits 25.000 Soldate~ 
der USA aus dem Larid zurückgenom~en worden waren."( 26 ) 

(25) GELHAUS, a.y., 1975, s.260'dan Werrıer BE!\GENG?..JEN, D<:ıs 

Tempelchen, Zürich 195D, s.l1. 
(26) GELHAUS, a.y., 1975, s.260'dan NATIONA1ZEITUNG (Basel), 

Nr. 245, 17.9.1969. 3.20. 
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:!.'ÜRK DILİNDEKİ ZAI-IANLAR 

I • GEN~~ ZAMAN 

}eniş zaman, adından da anlaşılacabı gibi her z~~~ı 

içine alan, fiilin her zaman ortaya çıktıbını ve çı~ac~~~-

nı ifade eaen zamandır. Ge~iş zaman eklerinin asıl fonk

siyonu ou "her za~an"ı ifade etmektedir.(l) Bu zaman ifa~e-

sine dayanılara~ geni~ zaman eKleri çeşitli z&~anlar ı;~~ 

K. ull-~·,ırı-r l 2 ) G..ı.i~.J...- -O • 

XIII. yUzyıldan.:: bugüne d.e€,in gelişen Türkçenin '',e e-

niş za~an" k~ruluşunda da şlipnesiz bazı de6i~meler ve ge:iş-

meler cl:xr...;.ştur. Ancak biz bu .;alışrna:n:ı.zda "eş süremli" 

.:3. 29l. 

( 2) Kevser AC:ARL~.R, "Türkçecie Geniş Zaman (lviuzari)~ Dİ::S.i:L

GİSİ SORUNLARI, rDKTanıtma Yayınları Dil Konuları :~zi

si: 19, Türk Dil Kurumu Yayınları:356, C.II, Ankara, 1972, 

s.224. 
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geniş zamanla ilgili ·oir özellikleri kesinlik ifa=..e etme

meleridir.(5) 

1.1. -r Geniş Zaman Eki 

'-r• bugün umumi geniş zaman eki durumunda~:r. Birden 

ÇOK heceli bütün fiil kök ve gövdelerine, vokal ile bitec 

bti~lin fiil kök ve gövdelerine, tek heceli fiil kt~ ve 

gövdelerininde bir kısmına bu ek getirilir.C 6 ) 

aç:ı.l-ı-r 

gel-i-r 
unut-u-r 
gıcırda-r 

ye-r 
başla-r gioi. 

-r'ien onceKi ünlü de 0 ışeoiliyor. Bu durumda ise -ar, -er 

za~an ekleri karşımıza çıkıyor. 

1.2. -ar, -er Geniş Zaman Ekleri 

Tek heceli bütün fiil kök ve gövdelerine getirilen 

·cir zaman ekidir. Tek heceli fiillerin geniş za~"":ı vokal 

ve konsonant ile biten bazı fiillerde ise -r ile yapılır. 

Bunların dışında kalan ve konsonant-ile biten bti~~n tek 

heceli fiillere -ar, -er eki getirilir.C 7 ) 

(5) ERGİN, a.y., 1986, s.290. 

(6) Bu konuda bkz.: ACARLAR, a.y., 1972, s.226. 
(7) Tahir Nejat GENCAN, Dilbilgisi, Türk Dil Kur~u Yayın

ları: 418, B.4, Ankara, 1979, s.282. 
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yap-ar, kes-er, iç-er, biç-er gibi. 

1. 3. Ça tılı }'i illerde Durum 

Çatılı fiiliere (=etken, edilgen) ve ünsü~le ci~en 

isim soylu köklerden türemiş bütün fiil tabanıarına da 

ünlü uyumu kuralına bağlı olarak genellikle -ur, -ür, -ır, 

-ir eklerinin geldiği görülür.(S) 

alın-ıx, veril-ir, coştur-ur, küçül-ür gibi. 

1.4. Kural Dışı Olanlar 

Yalnız -1, -r ve -n ünsüzü ile biten sözcükler şim-

diye değin açıklanan kuralın dışında kalırlar. Sayıları 

cldukça kısıtl~ olan bu sözcükler 'dar yuvarlakt ve '~ar 

düz' ünlü almaktadırlar.(9) 

Bir heceli köklerde -r'den önce dar ünlü gelmii on 

iki eylem vardır. Bunlar da bir düzene baglıdır. 

1.4.1. -1 İle Biten Yedi Kök Eylem 

Geniş ünlü + 1 
B + dar ünlü + ı 

Damak ünsüzü + Geniş ünlü + 1 

(8) ACARLAR, a.y., 1972, s.226. 
(9) ERGİN~ a.y., 1986, s.291. 

Al-ır, ol-ur, ö:-ür 
i Bil-ir,· bul-ur 

Gel-ir, kal-ır 
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1.4.2. -r İle Biten Beş Kök Eylem 

v + ünlü + r 
Damak ünsüzü + ö ~ r 

ver-ir, va=-ır, vur-ur 
gör-ür,· 

Ayrıca, dur-ur eylemi. 

1.4.3. -n İle Biten Eylemler 

Bir heceli türemiş tabanlarda -r'de~ önce oir dar 

ünlü gelmektedir. Den-ir, yen-ir gibi. ~~=adaki -n'ler 

edilgenlik ekidir.(lO) San-ır da aslında •sıgınmak" tan 

aşınma yoluyla bugünkü duruma gelmiştir.(ll) 

Ol manga edhgü sagı.ndı. 
(=0 beni iyi sandı.)(l2) 

Sonu~ olarak, yukarıda açıklanan sczcükler dışında 

kalan bütün geçmiş zaman eklerinin fiil ~:k ve gjvdele-

rine ba6lanışı kendili6inden zaman içince oir kural bul-

muşt1.1r. 

(10) GENCAN, a.y., 1979, s.234. 
(ll) :au konucia ayrı~a bkz.: ACARLAR, a.y., 1972, s.227 ve 

GENCAN, a.y., 1979, s.234. Bir dala ~onmak, bir yere 
_konuk olııa.k anlamına gelen "konmaK" fiilinin geniş za
manı kuralına uygun olı:.rak "konar11 şeklindedir. 'Kuş 

dala konar.' Konmak fiilinin edilge:: .şeKli olan 'kon

mak' ise yine kendi kuralına göre '!:::nur' clur. "Cümle 

bitince nokta konur." örneğinde old~:.ı gibi. 

(12) GENCAN, a.y., 1979, s.234 
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2. Geniş ~amanın Kullanılışı 

~eniş zaman bildirme eki, zaman içinde kendilibin~en 

pek belli omayıp kuxlamışa göre de~işebilir. 

2.1. Her Zaman 

.au ek dili:nizde kullanılış bakımından bütün za:nanları 

ka;sa~sı nedeniyle önem k~zanır. Bu, eylemin. geçmişte 

oli.agun-.ı bildirdi~i gibi,. şimdi de olmakta olduğunu, 6e

lecekte de olabilecegini tam bir kesinlikle bildirir.(l 3 ) 

2.1.1. Dogayla İlgili Olanlar 

Bilimsel kurallar, tabiatın de~işme~ kuralları, ger

çeöin .iCarşı koyulmaz bütün kavramları hep geniş zamanlı 

fi U le= le anlatılır. 

Jünya güneş sisteminde bir gezegendir. 
3aharda bütün tabiat canlanır. 
~nsan d. ogar, büyür .••• 

2.1.2. Atasözü ve Deyimler 

Atasözü ve deyimlerde kullanılan anlatım biçimi de 

bu zamanda olur. 

(13) Tahsin BANGUOGLU, Türkçenin Grameri, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 528, 

B.2, Ankara, 1986~ s.462. 



Sa~la samanı gelir zamanı. 
Ak akçe kara gün içindir. 
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Mal canı kazanmaz, can malı kazanır. 

2.1.3. Alışkanlıklar 

Alışkanlık haline gelmiş eylemler veya bir alanda 

yetkinlik belirtiliDeK istendiği zaman bu zaman biçimi 

kullanılır. 

Teyz.em çok sigara içer. 
Sabahları. erken kal.Karım. 
O, yemek pişirir; evi temizler; çamaşır da yıkar. 

2.2. Geniş Zamanın Geçmiş Zaman Yerine Kullanılması 

Geniş zaman "geçmiş" zaman yerine kullanıldı.gında 

her iki geçmiş zaman şeklinin de ayrı ayrı verdigi anlam

ları. içeren bir anlam taşır.C 1 4) 

GörUl~editi, başkalarından işitildigi halde kesinlik-

'ı~ . - ., ! .... ~ ; 
oc. ~ vurcı1 ur • ' ~ ' 

Ayrıca tarih ki taplarında ve hikaye anla tımların-ia bu yol 

sıkça izlenir.Cl6 ) 

(14) BAliGUOGLü, a.y., 1986, s.478. 

(15) ACARLAR, a.y., 1972, s.228. 
(16) GENCAN, a.y., 1979, s.283. 
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"Bir sabaha karşı dedi, köylülerden Çoban I>iehmet 
isminde biri onu şu kayalı6ın başında yüzü koyun 
uzanmış buldu. Dürttü; kald.ırmak istedi; baktı k:... 
ölmüş. üstü başı parça ~arça, vücudu yara bere 
içinde; fakat gözleri gülüyor gibi. Çoban Mehmet, 
heme.n koşar, köye haber verir; gelirler, oakarlc.r; 
bir türlü nasıl öldügünü anlayamazlar ••• Nihayet 
getirdiler, onu buraya gömdüler."(l7 J 

Bu örnekte altı çizili eylemlere 'ne za~n?• sor~s~ 

yöneltilince alınması gereken muhtemel yanıt d~ yaklaşı~ 

"o vakit, öldügü zaman, eskiden ••• " şeklinde olacaktır. 

Amaç geçmiş zaman ekleri yerine geniş zaman eklerini r~lG-

·narak anlatıma canlılık kazandırmaktır. 

2.3. Geniş Zamanın Şimdiki Zaman Yerine K~llanıl~~sı 

Geniş zaman, özellikle Osmanlıcada ve daha eski 

Tlirkçede şimdiki zamanın yerine kullanılırken b·~gün bun.:..:.n 

uzantılarını yer yer görmek mümkün: 

"Köyün mezbelesi:qde köpek inikleri, insaı: yavrula.=ı 

birbirine karışmış oynaşıycrlar, kah küçtA çocuk
lardan biri, süprüntülerin ~rasından bir şey bulu; 
çıkarır, köpek üzerine hücum eder, kah kö;eğin ö~ 

(17) GENCAN, a.y., 1979, s.283. 
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ayaklarındaki bir lokmaya çocuk saldırır.~(lS) 

2.4. Geniş Zamanın Gelecek Zaman Yerine Kullanılması 

Geniş zamanca eylem geniş bir zamana ba6land~ı 

için kesin degildir. Bu eylem hep olan veya olacak olan 

eylem degil, aynı zamanda olabilen veya cıabilecek bir 

eylemder; olasılık ifadesi de taşır. Bu durum gelecek 

zaman ifadesinde sı~ça gorülür. Geniş zaman eklerinin 

kesiri ifade yerine olası bir durumu belirtmesm özelli6i, 

onları 'bildirme'(l9) kipl~rinden 'tasarım•( 2 0) kiplerine 

daha çok yaklaştırır.( 2l) 

"Fena bir iş dee,il, bilsen, sen de oana haK 
verirsin~" 

(Reşat Nuri &UNTEKİN) 

(18) ACARLAR, a.y., 1972, s.230. 
(19) Bildirme kipleri, olumlu veya olumsuz, yapılan veya 

yapı.lması muhtemel eyle::n ile eylemin ~<:imanını Qelir
ler. Bildirme kiplerini yapan şekil ekleri aynı za
manda zaman ekleri durumundadır. 

(20) Tasarım kiplerinde zaman ifadesi yo~tur. Ekler sa
dece şekilleri itade ederler; şekiller de koşul, 

istek şeklinde ortaya çıkar. 

l21) ERGİN, a;y., 1986, s.292. 



118 

aya saati getirir (getirecek) yahu~ da :tekmil 
vücud.unu ateşle daglarım (.d.ağlayacae;ım) . tt 

(He şa t Nuri GÜK'l'EKİ.N) 

2.5. GBniş Zamanın Farklı Kullanım Özellikleri 

Saygılı hi taplarda soru t.akısı 'mi-~' geniş zaman 

eklerine incelik _kazandırır.\. 22 1 

Durayavgelir misiniz: 

Şöyle oturmaz mısınız·: 

Sayın bay bu armağanımızJ.. kabul bur..:.rmazlar mı: 

~"Q:rulu kullaru...şlarda. yadsıma ayırt::.sı da hulunur. 

Ben böyle sevimsiz işlere ournumu sc~ar ~yım? 

l=sokmam; 

3. li-eniş Lıama.ru..n Qekim.i 

3 • l • ~-i-eniş ı.ıamanın vl uml u ;;ekimi 

Geniş zaman çekiminde kişi adılı k:~enli 0lan bi~in

ci t;..;_r ki.şi ekleri kullanılır. \. 231 .Bu ekler şunlardır: 

Te~il 1. kişi: -ılli, -im, -um, -ü~ 

2. kişi: -sın, -sin, -s~~, -5~~ 

;. KiŞi; 

\22) GBJ:Iil!A.N, a.y., 1979, s.374 .. 

(23) Kişi ekleri çek.imli fiillerde hareke:.i yc.pan veya 

olan kişiyi belirten eklerdir. uu kc~~da bkz.; Ali 

ihsan MlHÇI, Ornekli Uygulamalı ~ürk;e ~ilbilgisi, 

l'eme.leğitim ukulları 7. Sınıf, .X.ıldırı.:n tayınları, 

Ankara, ?, s.7l. 
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':{uığul ı. kişi: -ız, -iz, -uz, -üz 

2. kişi~ -sınız, -siniz, -sunuz, -s ün üz 

3. kişi: -lar, -ler 

3.2. Geniş Zamanın Olumsuz Çek~rni 

Geniş zamanın 0lumsuz şekli di~er zamanlardan farklı 

bir özellik gösterir. Diger zamanların olumlu ve 0lumsuz 

hallerinde normal olarak şekil ve zaınan ekleri yeterliyken 

geniş zaman için özel ekler kullanılır.( 24) 

bil-me-m 

bil-mez-sin 

bil-mez 

bil-me-y-iz 

bil-mez-siniz 

bil-mez-ler 

yap-ma-m 

yap-maz-sın 

yap-maz 

yap-ma-y-ı.z 

yap-maz-sınız 

yap-maz-lar 

Her iki örnekte de görüldUgü gibi geniş zaman için 

kullanılan ek birinci kişilerde -ma, -me; digerlerinde 

-mez, -maz 1 dır. 

-me, -ma ayn:ı.. zamanda olumsuzluk eki olduğundan 
. . 25 

olumsuzluk v:e zaman işlevi aynı ekte toplanmıştır.\. 1 

\24J Tahir Nejat <iENCAN, Dilbilgisi, Lise I, ll, lll, 

Kanaat Yayınları, B.l7, istanbul, 1978, s.l4,8. 

l25J EHGİN, a.y., l986,·s.294~ 
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II. GELECEK ZAMAN 

•Eylemin belirttigi i.ş, oluş, edim, vo. nin gelece

ğe ilişkin olduğunu gösteren zamana gelecek zaman di

yoruz.ıı(l} Hem şekil hem zaman. ifade eden gelecek zaman. 

ekleri •şekil olarak bildirme, zaman. olarak da ge.lecek 

zaman ifade ederler"( 2 l 

ı. Gelecek ZamanlJl Diğ ar Zamanlarla İl işlti.s.i 

Geniş zaman ekleri ile şimdiki zaman ekinin de baze~ 

gele.cek zaman. için kullanıldıguıa deginmiştik. ( 3) Geniş 
zaman. eklerinin bildirdigi gelecek zaman olas~l~ belir-

tirken, şimdi~i zaman ekinin bildirdiği gelecek zaman, ço~ 

yakın, daha doğrusu şimdiki zamanla birleşmiş zamandır.( 4 } 
Şimd.iki zaman. eki ile belirtilen gelecek zaman yakl..!l 

ve k~adır. Eylem şimdi başlam~ş gibi çok kesin hir oluş 

·ifade s i taşır. ( 5) 

.1 ... \ 
\- 1 

. ' ' '-. 

(3) 

(4) 

Be:::-Ke VA?..::·AR ve Diğerleri ı DiL: ilim ve Dil bilgisi Ter:.:ıı

le=i Sözlüğü, !ürk Dil Kuru~u Yayınları: 471, Ankara, 

1980, s.82. 
ıır. . .., RR-~r T~·r·" nı· ı Bi "lgi._=:, Botazı· ç_ı· Yayınları ı.· .... ~arren: _ u..;. ... \, .:·.::.ıJ·;;;..;;;."'--=..;;;;.;;. ... -=..::.-.::.-.-._.::.-=- ..., 

Yayı~ Sı=a Ne~ 64, Büyük Ktiltlı= Eseri: ll, B.l5, 
İs tanoul , 1986 , , s. 3 02. 
Bu konuda bkz.: Bu çal~mada 'Geniş' ve 'Şimdiki Zama~' 

ERGİN, a.y., 1986, s.302. 
(5) Hermin YÜZBAŞioGLU,- Muammer TuZBAŞioGLU, Uygulamalı 

Kolay Dilbilgisi, Serhat Dagıtım Yayınevi A.Ş., B.8, 
istanbul, 198~, s.aı. 
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2. Gelecek Zamaıt Ekler i 

.A.al.l ıele.cek zaman eklerinin bildirdiğ:i galecek 

zaman; niyetli, istekli, belirli bir gelecek zamand~. 

Bu gerçek gelecek zamanda olas~l~k ~eğil, kesinlik Yar~~. 

Hareket-in olabileceği değil, olac.ag~ belirtilir. Ayrı-ca 

bu gelecek zaman şimdiki zamana karışmLŞ bir gelecek 

zaman. değil, şimdiki zamandan. sonra. başlayan tam ve aç~k 

bir gelecek zamandır. 

Gelecek zaman eki ile ifade edilen •gelecek zaman, 

şimdiki zamandan sonraki bütün. zaman~ i~e alan geniş, 

tam bir gelecek zamand~r ve hareket~ başlam~ş gib:i bir 

çCDk kesinlik değil, istekli, belirli bir gelecek zaman 

hareketi kesinliği belirtir.•(o) 

2.1. Bugün Kullan~lan Ekler 

Gideceksin; 
GideceKsin ırıpların ;alkantıBında. 
Balıklar çıkacak yoluna karşıc~; 
Sevineceksin. 
Ağlar~ silkeledikçe 
Deniz gelecek eline pul pul. 

Orhan Veli KANIX 

(6) Fethi BOLAYIB, Uygulamalı Dilbilgi!f, İlkokul 4-5, 
Qkul Kitapları Ltd. Şti., Ankara, 1984~- s.l26. 
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Parçada geçen eylemler S4rasıyle gideceksin, ç~

cak, sevineceksin, gelecek'tir. Bütün bu eylemlere 'ne 

zaman?' sorusunu yönelttiğimizde aldığımız ya~t: "İleride, 

sonra" d.ır. 

Ne zaman sevineceksin? 
Sonxa, balıklar yoluna karşı~ı çıktıgı zaman. 

Örnekten d.e anlaşılacağı gibi bugün~ kullanılan. gela

cek zaman ekleri -ecek, -acak'tır. 

2.2. Gele~ek Zaman Eklerinin Çekimi 

Gelecek .za.:nan eklerinin çekimi i~in birinci tipteki 

kişi ekleri kullanılır.( 7 ) Bunlar: 

Tekil ı. kişi: -:ı..m, -im ı -um, -üm 
2. kişi: -sın, -sin, -sun, -s ün 
3. kişi: 

Çoğul ı. kişi: -ız, -iz, -uz, -üz 
2. kişi: -sın.ı.z, -siniz, -sunuz, -sünüz 
3. kişi: -ler, -lar 

2.2.1. Ge:ecek Zaman Eklerinin Olumlu Çekimi 

mastar fiil kökü zama :ı: ek: lcişi eki 

gitmek gi..t + -e cak + -sin 

çıkmak çı.k + -acak + 

(7) Bkz.: ERGİI, a.y., 1986, s.282. 
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-acak, -ecek eklerindeki •k, ;ekim sJ......-a.sında iki 

ııokal arası.nda kalınca se.dalılaşır ve yumuşa.r. (S) Bulaca

ğ:ua, ;eke.ceğim örneklerinde- olduğu gibi. Bu.mı bir şe.ma ile 

gösterecek olursak:(9) 

mastar fii1 kökü zaman. eki kişi eki i!kimlenmişi 

sevinmek sevin -ecek -im aevine.cetim 
sevinmek sevin -ecek -sin sevine.c.eits in 
seıfinmek sevin -ecek sevinecek 
sevinmek ·sevin -ecek -iz sevinecegiz 
sevinmek s eYin -ecek -sini:z sevineceksiniz. 
sevinmek sevin -ecek -ler sevinec.e.kler 

. 
2.2.2. Gelecek Zaman Eklerinin Olumsuz Çekimi 

Gelecek zamanın olumsuz şekli için, o:umsuzluk ekleri 

olan -me, -ma yeterlidir. Fiil köklerine do6ZUdan getiri

lirler. 

(s; Nevır. SELEN, Söyleyiş Sesb~:im: Akusti~ Sesbilim ve 
Türkiye Ttirkçea i, Türk Dil Kurumu Yayın.:.arı: 454, Tür

kiye Türkçesi Temel Dilbilgisi Genel Prcgramı Dizisi 1/ld, 
Ankara, 1979, a.22. 

(9) Bu konu ile ilgili olarak bkz.: Ömer DE.~RCAN, Türkiye 
Türkçesinin Ses Düzeni Türkiye ~ürkçesinde Sesler, 
Türk Dil Kurumu Yayınlar~: 461, Türkiye Türkçesi Temel 
Dilbilgisi Genel Programı Dizisi I/1~, b, Ankara, 
1979, s.67. 
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3. Gele~ Zaman~ Şöyleyişteki Durumu 

Gelec.ek zamanın olumlu çekimlerinde de gösterildiği 

gibi -acak, -ecek ekinin k'sı. ~ekim sırasında iki vokal 

arasında kalınca sedalılaşıp yumuşamış ğ'ye çevirilmiştir. 

•istanbul Türkçesinde bu yumuşatma bugün çok ileri gitmiş, 

ğ (T] ve y (Jl çok hafiflemiştir." (lO) Bundan başka eylemin 

kökü ünlü ise 'gülmezecek' örneğinde olduğu gibi y kaynaş

tırma sesi de kullanılu. lll) 

(lO} Tahsin BANGUoGLU, ~ürkçenin Grameri, .Atat.ürk Kül tür, 
Dil ve hrih Ttiksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 

528, Ankara, 1986, s.4.65. 
(ll) Tahir Nejat GENCAli, Dilbilgisi, ~rk Dil Kurumu Ya

y~arı: 418, B.4, Ankara, 1979, s.281. 
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Ili. ŞİMDİKİ ZAMAN 

"Eylem, yapıldı5ı anda anlatılıyor•(l) başka bir 

ifadeyle, iş ve o işin anlatır~~ aynı zaman içinde &lu

yorsa bu tür zamana şimdiki zaman diyoruz. 

ı. Şimdiki Zamanın. Yapılışı 

Bu ek hem şekil, hem zaman ifade eden eklerden biri

dir "Şekil eki"( 2 ) olarak ~ildirme• ( 3) zaman eki olarak 

da şimdiki zamanı ifade ederler. 

1.1. Şimdiki Zaman Eki -yor 

-yor eki için yapılan arştırmalar çoktur. Bunun 

"eski bir yürür, yorur eyleminden gelme olduğu•(4) ileri 

sürülür. Hatta bu ekin "yorı.- (yürü-) f·iilinin yorıL-r 

(1) Fethi BOLAYIR, Uygulamalı Dilbilgisi, İlkokul 4-5, Okul 
Kitapları Ltd. Şti., Ankara, 1984, s.l27. 

(2) Şekil eki, fiil kök veya gövdesinin ifade ettiği eylemin 
ne oldai;unu veya nasıl yap:.ldı~ın: gös:eren dilbilgisi 
ka t.egcr is id ir. 

( "Z ' 

(4) 

::aaz:. .fiiller o:-taya ;:ıKar~ veya çıkacaı~: olan bir hareketi 
bildirirler. Bu fiil şekillerine 'bildirme' kipleri adı
nı veriyoruz. Bu konuda bkz.: Muharrem ERGİN, Türk Dil 
Bilgisi, Boğazi~i Yayınları Yayın Sıra No: 6.4, Büyük 
Kült.ür Eseri: ll, B.l5, İstanbul, 1986, s.289. 
Tahir Bejat GENCAN, Dilbilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları: 
418, Ankara, 1979, s.279. 
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geniş zaman şeklinden ç~t~ı"(5 ) da yapılan açıklamalar 
arasJ.nda. 

"Gördü kim kendi ••• aptes alıyürür (alı.yoıur). 
Şeyhin seecadesi dahi ağaç üzerinde durur."(G) 

Batı Türkçesin-in başında yorı- fiilini, geniş zama

nı. ile bağlandığı asıl fiilin şimd.iki zamanını belirt.en 

bir yardl.lllcı fiil olarak görüyoruz. (7) 

Eski Anadolu Türkçesinde hep bileşik fiil çerçevesi 

içinde kullanılan bu yorı.r, Osmanlıcada "baploloji"{.S) 

yoluyla ekleşmiş ve. böyle.ce -yor eki ortaya çıkmıştır. 

•yor ekinin bugün volcal uyuau d.ışında kalmasınl.n. ve ek 

olduğu halde o vckalini taşımasının sebebi de bir sözcük 

kökünden kalmış bulunmasıdır."(9) 

(5) ERGİN, a.y., 1986, s.296. 
(6) GENCAK, a.y., 1979, s.279. 
( 7 ~ 
1, 1 

(8) 

(9) 

~ivrihisa:-'da 'gel:.yor' biçiminin yerine 'gelü yarı.rt 
bi.çimind.eki c..;.!lanımı bu.gün de duymak mümkündür. 
HaploloJi: Aynı sesle hiten iki hecenin zamanla kay
naşarak tek bir he ce durumuna düşmesi. 

Vecihe HATİBoGLU, Türkçenin Ekleri, Türk Dil Kurumu 
Yayınları: 4r.07, B.2, Ankara, 1981, s~7. Bu km:ıuda 
ayrıca bkz.: Hermin ItiZBAŞloG LU ... Muammer YÜZBAŞloG LU, 

Uygulamalı Kolay Dilbilgisi, Serhat. Dağıtım Yayınev~ 
A.Ş., B.B, İstanbul, 1984, s.81. 
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1.1.1. -yar Ekinin Bugünka Kullanımı 

Bugün Türkçede şimdiki zaman eki -yor'dur. Eklen

diği fiil.in a~l.k orta hece du.rumund.a. kalan a, e vokalini 

y' nin tesiriyle belirli bir şekilde darJ..aştuıııak.tadır. (lO) · 

ş imdi ki. zaman 

fiil k.ökü z. 4Uct~ mlan -yor qeklmlenaiş hali 

başla- + y + -yor Oa.şlıyor 

uğra- + y + •yor uğruyor 

t.itre- + y + -yor titr.iyor 

1.1.2. -yor Ekinin Kişi Ekleri İle Çekimi 

-yor eki birinci tipteki kişi eklerini alan şekil 

ye zaman eklerind.endir. Buna örnek olarak aşağıdaki çekim 

biçe.imini Yerel im: 

fiil kökü zaman eki kişi eki çekimlenni.ş şekli 

uyu- + -yor + -um uyuyQ.XUDl 
uyu- + -yer + -sun uyuyorsun 
uyu- + -yor + uyuyor 
uyu- + -yer + -uz uyuyoruz 
uyu- + -yor + -sun uz. uyuyorsunuz 

uyu- + -yor · + -lar uyuyorlar 

-ye-= Ekini~ Olumsı.;.z Çekimı 

-yor ekinin olumsuz çekiminde fiil köküne -me, -ma 

(10) ERGİN, a.y., 1986, s.297. 
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eki getirilir.~ll) Bu ekin ünlüsü, "şimdiki zaman ~eki
minde '-~or• ekinin başındaki ünlünün değişimine bag

lanır."(l2) 

almıyor 

ya_pmıyor 

olmayor 
d olmuyor 
sevmiyor 
gümüyor 
ölmüyor 

(al-ma-ı..yor) 

(yap-ma-:ı.yor). 

(ol-ma-ıyor) 

{d ol -=ma-ı..yor) 
(sev-me-iyor) 
(gül-me-iyor) 
(öl-me-iyor) 

1.2. Adeylemlerle Yapılan Şimdiki Zaman 

Şimdiki zaman için kullanılan -yor ekinden başka b.ir 

de i~i fiil ad~nın(l 3 ) lokatifine(lL) hildirme ak:eri geti-

rile~ek yap1la~ bir şekil kullanıl~aktadı..r. 

(ll) Bu eıeler:.n diger kullanım biçi:nleri ir;-iin Q,k..z.: HATİ

BoGLJ, a.y., 1981, s.ll3. 
(12) BATİBoGLU, a.y., 1981, s.113. 
(13) Cümleleri oluşturan sözcüklerin bir kısmı isim, bir 

kısmı sıfat, diğer bir kısmı ise adıldır. 

Enis seni sordu. 

Bu c~lede Enis isim, seni adıldır. Kalan sordu ise isim 
değildir. İsmi belirtmediği için sıfat da debildir. is
min yerini tutmadığı için adı.l da değildir. Sordu sözcü

ğü ile sorma eylemi belirtiliyor. İşte ou eylemi bildiren 
sözcük fiil, bunun kendi başına kullanımı ise fiil adıdır. 

{14) Eylemin olduğu yeri göstererek bir bulunma ifade eden 

ektir. Yol~, derede gibi. 



Bu ac;l.kl.amaya uygun olarak gelmekte-y-im , 

yazmakta-y-ım gibi. örnekleri verebiliriz. 
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ı. 2 .ı. üeyl.emlerle Yapl.lan Şimdiki Zaaan Çekimi 

-makta, -mekte ve -mada, -me~e'li şekille -yor çeki

mi arasında belirli bir fonksiyon farkı yoktur. Her ikisi 

de hareketin şimdiki .zamanda yap:ı..lmakta olduğunu gösterir

ler. Yalnız -yor'dan farklı.. olarak 'hareke.tin mutlaka caş

la.ıiıli.Ş old uğu • anlamı vard ı.r. 

•Biraa sonra geliyorum.• diyebilmemize karşın, •~ra1 

sonra gelaek:teyim. • diyemeyiz .• Yani "-yor•da başlamak taere 

olan bir gelecek zaman ifadesi vardır.•{l 5 )_Lokatifli şekil 
daha belirli, daha kesin b,ir şimd.iki zaman bildirir. Yu.G-

rıdaki iki cü:s.le arasındaki fark zaman farkıdı.r. Arada tür 

:ieııamlil::::.k far~:::. yoıı:tur. 

2. Şimdüci Zamanın Diğer Zamanlarla İli.şkisi 

Türkçede şimdiki zaman iç.in kullanı.lan ekle.rle di6e.r 

zamanlar da ifade edilebilmektedir. Bunun nedeni "Eklerdeki 

anlam kaymaları• (l6 ) şeklinde a.~ıkl.anmaktadır. Bunların. 

nasıl k:ullanıld lıklarını görelim: . 

(15) ERG!I, a.y., 1986, s.298. 
(1') GENCAN, a.y., 1979, s.374. 



2 .. ı. Şimdiki Zaman Ekinin Geni.ş Zaman Eki 
Ye.riae ~ll.anx ı maaı. Durumu 

Şim~iki zaman eklerinin devamlıll..k fonksiyonu ~

lara ~ir geniş zaman ifadesi de vexir.(l7) 

Her zaman.· görüyorum. 
Her .zaman. görmekteyim. 

Yukarıda varilen örnek cümlelerde •geniş zamanlı bir 

eylemin şimdiki samanda da devam ettiği esaaı•{l8 ) geçer

lidir. Bu nedenle şimdiki zaman bir ifade kullan.ılmli.ştır. 

2. 2. Şimdiki Zaman Ekinin Gelecek Zama :c 

Eki Yerine Kullanılması Durumu 

-yor şimdiki saman eki, henüz başlamamış, fakat 

başlamak üzere cüan eylem için de kullanılır. 

Gonca yarın Ankara • ya gid iy o.r. 

Burada gitmekte diyemeyi.a. Qünkü eylem henüz başla

mamıştır. Buna karşın hir gelecek zaman ifa~esi vardır. 

2. 3. Şimdiki. Zaman. Ekinin Geçmiş Zaman. 

Eki Yerine Kullanılma s ı Durumu 

Şimdiki zaman bir anlatımla geçmişte olan bir olay 

ifade edilebilir. 

(17) ERGİH, a..y., 1986., s. 298. 

(18) ERGiN, a.y., 1986, s.298. 
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"··· Pazarlığa girişiyorum. Kafesi istediğim 
fiyata satın alıyorum." 

KUŞ YEMi (Reşat Nuri GÜNT.EKİN) 

Yukar~ki örnekta ge;miş zamanda olmuş, bitmiş bir 

eylem şimdiki zaman eki. -yor ile anlatılmış. Cümlelerin 

a.sl:ı. " ••• pazarlığa girişt.im. Kafesi ist.ediğia fiyata. 

sa t.uı .aldım." şekl ind.e cal.mal ıydı. "Bu d urwııQ.aki cÜllllel ere 

ise görülen ge~ş zaman ifadeli cümleler d.e.nir."(l9) 

(19) GENCAH, a.y., 1979, s.374. 
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IV. GEQMİŞ ZAMAB 

"İş, oluş yapıldıktan aonra anlatılıyorsa"(l) yani 

önce iş yapılJ • .yor, an.l.atııa. daha sonraki b.ir zaman dilimi 

içerisind.e oluyorsa ge~iş aaman k:ul.lanıl:ı..r. 

Can aimit aat.tı. 
Alaa.ttin. ;ay getirdi. .• 

Geçmiş zamanı iki ana başlık altında toplamak müm

kün. Bunlar: 

ı. Görülen geçmiş saman, 

·2. öğrenilen geçmiş aaman. 

ı. Görülen Geçmiş Zwun 

!ürkiye'de bu~ kadar yapıları. dilbilgisi çalli.Ş

maların<i.a henia herk~s tarafından benimsenmiş bir termi.

nolojinin. olmayış:ı.. v:e her araştırmacının kendine özgü bir 

terim kullanmas:ı.., özellikle •geçm~ zaman' i~~ yap:ı..lan 

çal~malarda kendini gösterir. 

Bu çalı.şmada •-G.i' li ge.:çmiş zaman" ( 2) terimi. ye.rine 

"görülen geçmiş ~aman•l3 ) terimini kullanmayı. uygun gördük. 

( "'; ', İ.lkokul 4-5, Okul 

Kitapları Ltd. Şt:., An~ara, 1984, s.l27. 

(2) Tahir Nejat GENCAN, Dilbilgisi, Türk Dil Kurumu Yayın
ları: 418, B.4, Ankara, 1979, s.275. 

(3) Muharrem ERGİli, Türk Dil Bilgisi, BQğaaic;:i Yayınl.ar~ Ya.
yın. !lo: 64, Büyük X:illtür Eseri: ll, B.l5, istanbul, 1.986, 

s.298. 



ı.ı. Görüıen Geçm~ş Zaman Eki 

Görülen geı;mi.ş zaman eki hem şekil., hem de zaman 

ifade etmeye yarar. Şekil söz konusu olunca bildirme, 

zaman söz konusu olunca da görülen geçmiş zaman~ ifade 

eder. 

Bu eke 'görülen ge~iş' zaman eki dememizdeki aıiaç, 

•hare~etin geçmiş zamanda, konuşanın gözü önünde"(4.) yapıl

mış olmasl.d.l.r. Sonuşanın gözü önünde d.emek aslı..nda, konuşa

nın gözü, bilgis~, şuuru önünde demektir. Bu nedenle bu eke 

'görülen geçmiş' zaman eki diyoruz.(5) 

Bu ek, eylem olarak düşünüldüğü zaman, eylemin olup 

bittiğini gösterir. Bunun için de "-dı.., -di, -d.u, -dü; 

-tı., -t.i, -tu, -tü"(G) ekleri fiil köklerina, "aes uyu

mu"(?) ve Wbenzeşme•(S) aurumu aikkat.e alınarak getirilir. 

(4) RRGİN, a.y., 1986, s.298. 
t5) ERGİN, a.y., 1986, s.298. 
{ 6) GENCAN, a. y. , 1 'J7 9 , s. 27 5 • 
(7) Türkçeda bir sözcükteki ünlülerin kalınlık-incelik, 

d~zlük-yuvarlaklık veya darlık-genişlik bakım~dan ben
~eşmeleri konusunda bkz.: Haydar EDİSK:.'1;-:aaha DÜRDER, 

b=!l.ek Dilbilgisj.., Remz.i .Kitabevi. İst.a.:::-..:..:., 1984, s.35. 

(8; 3~ sesin SÖZ zincirinde kendisinden Ö~~e ya da SOnra 
. gelen bir başka sesle birlikte bulunmas~ndan dogan ve 

öz.ellik aktarı.mı yoluyla gerçekleşen değişim. /gitdi/nin 
/gitti/ olması.. gibi. Bk~.: Tahsin BANGUoGLU, Türkçenin 
Grameri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk 
Dil Kurumu Yayınları.: 528, B.2, Ankara, 1986, s.l03. 
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Ekinin Olumlu Çekimi 

Görülen ge~iş zaman çe4iminde ikinci tür kişi ekıe

ri kullanılır.t9) Bunlar iyelik kökenlidirler ve şunlardır: 

Tekil ı. kişi -m 
2. kişi -n. 
3. kişi 

Çoguı ı. kişi -k 
2. kişi -n ız., -niz, -nuz, -nüz. 

3. kişi -lar, -ler 

Şimdi bu eklerin görülen gec;miş zaman ekleri ile bir

likte uğradıklarJ.. çekimi görelim: 

fiil kökü zaman eki kişi eki !i ilin çekimlerımiş i 

gel- -d. i -· geldim 

ge-l- -d. i -n geldin 

gel- -di gel.d.i 
gel- -di -A. geldik 
gel- -di -::.iz geldiniz. 
gel- -di -:er geld.iler 

ı. 3. Görülen Ge;çmiş Zaman Ek.inin Olumsuz. Çekimi 

Diğer zamanlarda olduğu gibi, görülen geçmiş zaman 

için de -me, -ma elumsuzluk etleri yeterlidir. Fi.il kökle

rine doğrudan. getirilir. Gel-!!-di-m, ya~!!-d~-m gibi. 

(9) Bkz.: GENCAN, a.y., 1979, s.2S6. 
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2. Öğxenilen Geçmiş Zaman 

Görülen ge~iş zamanı açıklarken Türkçe dilbilgisi 

~l~şmalarında özellikle geçmiş zaman için belli, herkes 

tarafLndan kullanılan terimlerin olmayış~ değindik. Bu 

duxum 1 öğrenilen ge~miş • zaman :Lç,in de geçerli. Çünkü. bu 
. . 

zamanda geçmiş zaman~n bir alt dilimi. İlk çal~malarda 

bu aaman i~in "-miş•li geçmiş zaman~O) ifa~eai kulla~
l~ken bugün •öğrenilen geçmiş aamanw(ll) ifadea~ kulla

nılmaktadır. 

2 .ı. Öğ.ren:i.len Ge.çmiş Zapıa.rı Bki 

B.u zaman eki hem şekil, hem de zaman ifade eder. 

Şekil olarak bildirme, zaman olarak görülmeyen, öğrenilen 

geç.miş zaman~ ifade edex. 

ö&renilen. ge~iş zaman. t.erimi ile. "geçmişt.e olan; 

konuşan~ ve. o hareke:ti bild.:Lrenin önünde cereyan et.me

yen"(l2) eylemler ifade edilmek isteniyor. Yani bir clay 

yaşanıyor ve konuşan kimse onu sonradan duymuş, öğrenmiş, 

veya onun aQnra~an farkına varm~ş Qluyor.(l3) 

(10) GENCAN, a.y., 1979, a.276. 
lll) ERGİN, a.y., 1986, s.30Q. 
(12) Neşe ATABAY-İb.rahim KUTLUK-Sevgi ÖZEL (Yay. DQğan 

AKSAii)~ Sözcük Türleri, Türk Dil Kurumu Yayınlar~: 421, 
Ankara, 1983, s.232. 

(13) Bkz.: ERGİK, a.y., 1986., s.300. 



•Görülen" ile •öğrenilen" geçm~ saman aras~daki 

en önemli fark da "vukuunda görülen, idrak edilen-görülme

yen, idrak edilmeyen"(l4) farkıdır. 

ötrenilen geı;miş ~man ekini eylem tabanlarına ünlü 

uyumunu. dikkate alarak -miş, -mı.ş, -müş, -muş b.içirııi.n.d.a 

ge:t.iririz.. (l5) 

Yaz.-mış, git-miş, uyu-muş •. üşü-müş gibi. 

2. 2. Oğran.ilen. Ge;miş Zaman Ekinin 

İfa~e R~~igi Anlamlar · 

Ö~enilen geçmiş ile görülen ge.çmiş zamanlarJ.n Qrtak 

yönle.ri old.uğu gibi farklı yönleri cie mevcuttur. Ortak özel

likleri "yapılan. işin anla~ımdan önce olması."(l&)d~. Bunlar 

kesinlik bakıml.nd.an ayr1.lı.rlar: 

Görülen ge~m~ş~e işin yapLliı~ı kes:ndi=. Buna karş1.n 

öğrenilen geçmişte işin yapl.luıe;,ı konusu::ia ·oir kesinlik 

yoktur. Mesaj~ veren kimse aslında olayı kendisi görüp 

d.uymadığından; başka bir ifa.ıi.e ile diger kimaelerden duy

muş veya bir yerlerd.en okumuş olduğundan inancı k.es in. de

gildir. 

(14) ERGİN, a.y., 1986, s.;oo. 
{15) Vt~ihe HATİBoGLU, Türkçenin. Ekleri, Türk Dil Kurumu 

Yayınlarl.: · 407, B. 2, Ankara, 1981, s. 122. 
\.16) GENCAN, a~y., 1979, s.217.. 
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Yükae1 A.vusturya'ya gitmiş (Gi.ttiğini görmedim, 
söy1.edi1er.}. 

2.2.1. Masallarda 

•Bir varmış, bir yokmuş, gurbet. ç.ölünde b.ir s.usuz 
seyyah ~arm~. Allah ona a~ş, hir p~ara rast 
get.ixmi.ş; p:uıar Qlla c~ v:e:cai.ş ••• "(l 7.) 

BİR :!;ii SJ (RefiK Hali t KARAY) 

Gr~ekte ~e görüldü~ü g~:: masallarda da -m~ş, -miş, 

-muş, -müş ekleri doğrudan fii1 köküne ulanarak öğranilen 

geçmiş aaman bir anıat~ bi~imi kullanılıyor. 

2. 2. 2. ~şk:ı.nlJJc Belirtisi Olarak 

Şaşkınlık belirtisi olarak da öğrenilen gaçmiş zaman 

kullanıldığı olur. Söz gelimi may~ ayında kullanılacak 

şu k&nUşma şaşkLnl~~ açık oelirtisidir: 

Bak! B~ağ'a kar yağm~ş! 

Öğrenilen geçmiş zaman eki ile üzüntüler de an la tl..l

maktadır. iuna örnek olarak Cenap Şehabettin'den bir şii.r 

v:ereıim: 

(17) GENCAN, a.y., 1979, s.27S. 



•Gama tebd.il olmuş ülfetin ~ağı! 
Güller kurumuş, son kuş uzaklaşmış ufuktan; 
Sönmüş hep ocaklar ve hep ölmüş kelebekler; 
Sorsam şu uçuk yüzlü ve yaşlı gözlü ç.ocuktan 
Atiden acep elleri böğründe ne bekler."(lS) 

2.2.4. Örinm:e 

öte yandan •her cümlede alıcının dikkati ç.ekilmek iste

nen bir sözcük vardır. Bu sözcük anıamca en önemli olanı

dır."(l9) Zaman zaman anıamca en önemli olan bu sözcük 

cümlenin tonlama doruğunu oluşturur. Bu durumdaki görülen 

geçmiş z~man eki övünme ve böbürlenmelerde kullanılır. 

Biz öylelerini çok görmüşüz ••• gibi. 

2.3. Öğrenilen Geçmiş Zaman Ekinin Olumlu Çekimi 

"Öğrenilen geçmiş zaman eklerinin çekimi birinci 

tipteki kişi ekleri ile yapılır."( 2 0) Bunlar kişi adılı 
kökenlidirler ve şunlardır: 

(18) GENCAN, a.y., 1979, s.278. 
(19) Nevin SELEN, "Alman ve Türk Dilinde Eze;i (Int.cmation) 

Türleri (Karşılaştırmalı "kontrastiv" bir inceleme)", 
ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESi DER
GİSİ, C~I, S.2 (Şubat, 1986), s.5 .. 

(20) BRGİN, a.y., 1986, s.283. 
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Teltil ı. kişi -.ı.m, -im, -um, -üm 
2. kişi -aın, -sin, -sun, -s ün 
3. kişi 

Çoğul ı. kişi -ız, -iz, -uz, -üz 
2. kişi -aı.ı:uz, -siniz, -sunuz, -s ün üz 

3. kişi -ıar, -ler 

Yukarıda verilen kişi etıeri ile öğrenilen ge~iş 

zaman eklerinin birlikte uğradıkları çekim işe şöyle: 

fiil kökü zaman eki kişi eki fiilin çekimle:ım.i.şi 

git- -miş -im gitmişim 

git- -miş -sin gitmişsin 

git- -miş gitmiş 

git- -miş -iz gitmişiz 

git- -miş -siniz gitmişsiniz 

git- -miş -ler gitmişler 

2 .4,. Öğrenilen. Ge ;miş Zamarı.c Elcinin Olumsuz Çuimi 

Öğrenilen geçmiş zamanı olumsuz çekmek i~in -Ie, 

-aa olumsuzluk eklerini fiilin köküne doğrudan geti=iriz. 

Gel!!!miş, uyumamış, OkU!!,!mış örr:ı.eklerinde ol.d.uğu gi:i 

3. '!ürkç.ed.u..:. -ml-Ş, -miş, -:ıı-.ış, ~müş Ekleri 

:B:.:. ekler d i; imi zd..e çOK amaçl:. Jcu.llan:::. ldıkla.r:;.::-1.:ian 

dolayı, bunlarla ilgili çok kısa bir açıklama yapma lOrun-

ıuıuğu duyduk. 
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a) "-mış, -miş, -muş, -müş ek.leri ile öğrenilen 

geçmiş zaman kurulur.n( 2l) kaışmuşum (koş-muş-um}, gelmi

ş:iiln (gel-miş-im} gibi. 

b) Bu ekler ''eylem kök ya da gövdelerineen sıfat gö

revinde bulunan geçmiş zaman ortacıı( 22 l (Partizipium) 

kurar.u( 23 ) susamış (su-sa-mış) ç<llcuk gibi. 

c) Bu eki alan sözcükler ikileme kurar. Bağ~mış 

bağırmış yanıt. veren yok •.• Ahmet Ağa mi? Çok görmüş 

geçirmiş birisidir. 

d) Bazı eylem soylu sözcüklerle kalıı.plaşarak ad 

kurar.( 24 ) Dolmuş (dol-muş), ermiş (er-miş} gibi. 

Bu ekıerin va bundan önceki zaman eklerinin ~urumunu 

incelerke~ bugünkü yazı dilinde kullanılan başlıca zaman 

akleri incelenmiş, sınıflandırılmış, görevleri belirtiı

rneye çal~şılmıştır. 

(21). Osman GÖKER, tlniversite Öğrencileri İQ.in Türk~e:, T.c. 
Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araş
tırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, No: 32, c:.ı_r, 

Eskişehir, 1986, s.84. 
(22) Ortaç: Eylemden türemiş, çoğunlukla sıfat, arada dıa ad 

olarak kullanılan eylemsi. Bkz.: Berke VARDAR,ve Diğer
leri, Dil b;ilim ve Dilbilgisi T.erimleri Sözlüğü, Türk 
Dil Kui'umu Yayınları: 411, Ankara, 1980; s.ll5. 

(.23) HATİBOGLU, a.y., 1981, s.121. 
(24) HATİBOGLU, a.y., 1981, s.l23. 



SO.N.UQ 



142 

I. AYRIMSAL KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİMSEn SONUÇ 

Her iki dilin de oldukç;a farklı özelliklere sahip ol

du~u daha ilk bakışta ortaya çıkıyor. Türkç~ ballantılı dil 

(agglutinierende Sprache). grubuna dahil olduAundan, de~iş

meyen bir köke yetenek, işteşlik, olumsuzluk, zaman, kişi 

gibi çeşitli görevleri olan ekler, morfemler get.irilmekte 

ve buı:ılar ek yerleri belli olmayacak biçimde birbirlerine 

kaynaştırılmaktadır. 

gez-dir-il-e-bil-me-si 
baş-la-t-tır-dık-tan (sonra) 

Almanca ise büktirnlü dil (flektierende Sprache) grubu

na dahil olduğu için çekim sırasında kökün, özellikle kök

teki ünlünUn değiştiği görülür.(l) 

Örneğin, Alınaneada 'içmek' anlamına gelen tri~ 

eylemindeki /i/ ünlüsü, trank (Pdlteri tum/Irnperfekt.) ve 

getrun!en (Part. Perfekt) biçimlerinde /a/ ve /u/' ya dönüs\lr. 

---------·-·-------·---------------------
(1) Bu konuda bkz.: Do~an AKSAN, Her Yöntizle Di~, Ana Çiz

gileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları: 439, .C.I, 

B.2, Ankara, 1979, s~103. 
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Türkçe gibi baAlantılı dillerde hi~ bir zaman böyle 

bir değişmeye rastlanmazken bilkUmlU dillerde eylem kökUn

deki başkalaşma ile değişik kavramların yansıtılması ve 

çeşitli ilişkilerin kurulması sağlanmış olur. 

Hint-Avrupa dil grubuna ait gövde bilkUmlU Almanca 

ile Ural-Altay dil grubuna ait bağlantılı dil olan Türkçe

de zamanların oluşturulması konusunda eylem ile ilgili ola

rak tespit ettiğimiz diğer özellikleri sırası ile incele

yelim. 

ı. Gegenwart - Şimdiki Zaman - Geniş Zaman 

1.1. Prijsens - Şimdiki Zaman 

TUrkçede 'şimdiki zaman•ı oluşturabilmek için eyle

min kökline -yor eki getirilir. Bu arada söyl'eyiş kolaylı

ğı sağlamak Uzere ek ile kök arasına bir vokal koyulur. 

Ahmet kız-~-yor. Ahmet ist böse. 

Bundan başka, olayın şimdiki zamanda geçtiğini anlam 

yönlinden güçlendiren 'zaman belirteçleri' vardır. Bunlar 

hem Alınaneada hem de TUrkçede kullanılırlar. 

bugün 
şimd.i 

bu hafta içinde 

bu yıl 
şu dakika 

heute 
jetzt 

innerhal~ dieser Woche 

t dieses Jahr 
: diese I1inute 
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Alınaneada Pr~sens zamanı oluşturmak için Türk~ede 

olduğu gibi zaman ekleri kullanılmayıp, yalın fiil kökü

ne kişi ekleri getirilir.C2) Bu ek ile kök arasına bazı 
fiilierde -e- kaynaştırma v<ı>kali koyulur. 

Almanca fiilierin kökünde bulunan vakallerin çekim 

sırasında, özellikle üçüncü tekil kişilerde değişmesi ve 

kuralsız fiilierin değişik çekimleri T.ürkçeden farklı 

olarak karşımıza çıkar (wissen, nehmen v.b. fiiller).(3) 

Fiillerin çekiminde Türkçe ile Almanca arasında 

farklı iki dil grubuna ait olmalarından kaynaklanan yapı

sal farkın dışında anlam açısından bakılınca belli bir eş 

değerlilik görülür. 

görüyorum 
görmüyorum 
görüyor muyum? 
gmrmüyor muyum? 

ich sehe 
ich sehe niaht 
sehe ich? 
sehe ich nicht? 

Yukarıda bu konuda fikir vermesi açısından olumlu, 

olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru çekimlerine karşılaş

tırmalı birer örnek verdik. Bu örneklere göre Almanca 

PrAsens zamanın Türkçedeki basit zamanlardan şimdiki zamanı 

karşıladığını söylemek mümkün olacaktır. 

(2) Bkz.: Bu çalışmada PrAsens 
(3) Fiilierin köklerindeki değişmelerle ilgili olarak bkz.: 

Gerhard HELBIG-Joachim BUSCHA, Deutsche Grammatik, Ein 
Handbuch ftir dert AusHI.nderunterricht, VEB Verlag Enzy~ 

k~opAdie, B.7, Leipzig, 1981, s.28. 
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1.2. Prl!sens - Geniş Zaman 

Yabancılara Türkçe öğretmeda kolaylık sağlaması 

açısından "-r Prl!sens", "Aorist" veya doğrudan "2.Prl!sens" 

şeklinde anılan -Türkçe literatürdeki- geniş zaman için 

fiilin köküne -r, -ir, -ür veya -er/-ar getirilir. Bunu 

kişi ekleri takip eder. 

Biz kendi işimizi görürüz. 
Wir gehen unseren eigenen Geschllften nach. 

Bu zamanın bir başka öz~lligi de tek bir yapıda 

değişik anlarnlar ifade etmesidir.(4) 

gelirim ich komme~{regelmtt~ig, grundsl!tzlich) 

Örnekte belli bir alışkanlığın sürdürülmesi söz 

konusu. Geleceğe yönelik bazı tasarımlar için de aynı 

biçimi kullanabiliyoruz. 

gelirim ich korome (vermutlich, grundsl!tzllch) 

Türkçede geniş zamanlı bir ifadeyi dile getirmek 

için fiilin köküne söa konusu zamanla ilgili fiilin köküne 

göre değişebilen ekleri getirmek gerekir. Alınaneada ise 

fiilin yalın köküne kişi eklerini getirmek yeterlidir. 

(4) Bu konuda bkz.: Zeki TAŞAN, "Qeviri Uzerine: Zaman Kav
ramları11, İZLEI~, Yabancı Dil Öğretimi Dergisi, S.4 
(Yaz/Kış 1980), s.51 ve bu çalışmada Geniş Zaman. 
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l&man i~in ay~ca ~ir ek SÖZ konuşu değildir. Çünkü kişi 

ekleri eylemin. kimin tarafından yapıldığını belirlediği 

gibi hangi zaman diliminde gerçekleştiğini de b.elirtmek

ted.ir. 

Aşağıdaki örnekte de görüleceği üaere Almancadaki 

tek bir zaman. (=Prllsens} Türkçe.de iki ayrı. zamanı (şimdi

ki ve gelecek ~man ı} karşı.lı.yor. 

Kommt Ayşe? Ayşe gelir mi? 1 Ayşe geliyor mu? 

Pr&sens 1 in geniş zaman ile uyuştuğu, aynı. durumu ifa

de etmek amacı ile kullanıldığı, her iki zamanın eş değer

de olduğu ileri sürüleoiiir. 

2. Vergangenhei t - Geçmiş Zaman 

:f.ürkçed.e ge:;miş-..e olar~ bir durumu ifade etmek i.c;.in 

iki değişik zaman (gö::-ülen/-d.i'li .ve öğrenileni-miş'li 

geçmiş zaman); Alnıaneada bir.oirinden bağımsız IUarak üç 

ayrı.. zaman (Prlt.eri tum/Imperfe.kt., Perfekt, Plusquamperfekt.) 

kullanılır. 

Türk~de ge"miş zaman. ekleri -miş ve -dir'dir. Bu 

eklerde bulunan vokaller fiilin kökündeki vokale b&ğl~ 

olarak değişabilmektedir. Basi~ aamanlı. fiillerde zaman 

ekleri doğrudan fiilin köküne getirilmekte ye bundan sonra 

da kişi ekleri gelmektedir. 



Derin düşüncelerin sonunda şunu anladım. 
Bachdem ich tief nachgedacht hatte, vers~d 
ich es so. 

Yemişler, i~işler. 

Sie haben gegessen und getrunken. 

2.1. Perfekt - Görülen Geçmiş 

Türkçed.e görülen ge~iş zamanın (-di' li geçmiş zaman.) 

olumlu, olumsuz, olumlu soru Ye olumsux soru biçimle=ıni 

Almanca karşılayan çekimler genellikle rperfekt' za~~lı 

olmaktadır. 

gördüm i cl: ha.be gesehen 
görmedim i ch ha be nic.ht ge s e he:: 
gördilin .. ? mu. ha be i ch ge se hen? 
görmedim mi? ha be i ch nieht geaehen? 

Almanca Perfekt. zamanın. Türkçeden farkı, • habe!l t 

veya 'sein' yardımcı fiilierinin kullanımındadır. TL=Ller 

açısından sorun, bunlardan hangisinin ne zaman kull~la

cak olmasıdır.(S) 

2.2. Perfekt - Öğrenilen Geçmiş 

Türkçede 'öğrenilen geçmiş' zaman (-aiş'li geçıiş 

zaman), yabancılara Türkç.e öğretiminde kclaylık sağla.:l.

ması ve 'görülen geçmiş' zaman~n ayrıiabilmesi bakının-

(5) Bu konuda bkz.: Bu çalışmada •Perfekt• 
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ılan. •unbestimmte Perfe.kt" (6 ) olarak adlandırılır. 

Geçmiş zaman ejcinde bulunan vokal, fiilin köküne 

bağlı olarak bazı de6işiklikler göstere&ilir (-miş, -mış, 

-müş, -muş gibi). Bu ekler doğrudan fiil köküne getiri

lir ve bunlardan sonra da kişi eleleri kullanılır. 

Buna göre olUKlu, olumsuz, soru çekimleri Almancada 

şu biçimleri karşıllyor: 

gelmiş im i ch aoll gelcommen se in 
gelmemiş im i ch soll nicht gelcommen se in 
gelmiş miyim? bin i ch wohl gekommen? 
gelmemiş miyim? bin i ch nicht gekommen? 

:Bizden önce yapılan ayrımsal-karşılaştırmalı çalLŞ

malarda bu konu değişik bir şekilde ele alınarak, bizde 

-miş zaman eki ile oluşturulan 'öğrenilen geçmiş' zamanın 

Almancada 'Plusquamperfekt' zamanla eş değerde olduğu ileri 

sürülmüştür. l{.Cimi:li-K.Liebe-Harkort bu konuda daha ileri 

bir açıklama ile -miş ekinin doğrudan fiilin köküne gel~ 

meyip -yor, -ir gibi eklerden sonra geldigini, bu eleleri 

takiben kişi eklerinin çekime tabi olduğunu belirtiyorlar.(?) 

(e} Türkçede geçmiş zamanlar için ·bkz. : Herbert JANSKI 
(Yay. Angelika LANDMANN), Lehrbuch der türkisehen Spra
~. Otto Harrassowitz, B.ll, Wiesoaden, 1986, s.24. 

(7) Hükhet CİMİLLİ - Klaus LİEBE-HARKORT, S;prach-vertleich 
türkisch~deutsch, Pldagogischer Verlag Schwann, B.3, 
Düsseldorf, 1980, s.29. 
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Türkçede bu açıklamaya uygun fiiller mev~ut, ancak 

bunları basit zaman olarak değerlendirmek bizce sakın

calı. Çünkü bu durumda Türkçe bileşik zamanlar için 

belli bir karşılık aramak du~ımunda kalabiliriz.( 8 ) 

Bu görüşümüzü aşağıdaki örneklerle kanıtlamaya 

çalışalım: 

·şfmdiki Zaman+ Öğrenilen Geçmiş Zaman 

gel-i-yor-muş-um ich komme angeblic.h 

Bu örnekteki fiilin zamanı bileşiktir. Fiilin kökü

ne -yor şimdiki zaman eki ile -muş öğrenilen geçmiş zaman 

ekleri getirilerek rivayet bileşik zamanı (Banguoğlu'na 

göre şimdiki zamanın üçüncü çekimi olan söylent.i (9)) elde 

edilmiştir. 

~eniş zaman + Öğrenilen geçmiş zaman 

gel-ir-miş-im Ich pflege angeblich ~u kQIDmen/ 

Ich würde angeblich kommen. 

Burada ise fiil köküne önce geniş zaman, sonra öğre

nilen geçmiş zaman ekleri getirilerek çekim yapılmış. Böy

lece fiil rivayet bileşik aamanlı (Banguoğlu'na göre 

(8) Türkçede bileşik zamanlar i;in bkz.: JANSKY, a.y., 

1986, s.l94. 
(9) Tahsin BANGUoGLU, Türkçenin Grameri, Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 

528, B.2, Ankara, 1986, s.457. 
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geniş zamanın ;ekimi olan söylentili) olmuştur. 

Plusquamperfekt zamanın Türkçedeki karşılığı konu

suna ileride değineceğimizden şimdilik bu konuya girmi-

yoruz. 

2.3. Pr!teritum - Geçmiş Zaman 

Türkçedeki basit zamanlar Almancadaki Pr!teritum'u 

karşılayamı~or. Bu zaman için şimdiki zamanın hikaye bi~~

mi (Ba.n~oğlu'na göre şimdiki zaman ikinci çekimi olan 

aDlatma) kullanılıyor. Ancak yapılan çevirilerde anlatım

da çanlılık ve akı~ılığı saglamak için bazı durumlarda 

'görülen geçmiş' zamana da yer veriliyor. 

Şimdiki zaman + Görülen geçmiş zaman 

gel-i-yor-d um ıch kam/ich war einer, der gerade 
:Cammt. 

Burada Pr!terit-_%'u karşılayar. 'şiınd:.ki za:r.anın 

hikayesi' görülüyc=. E~dan başka aşaE;::.da verile.:1 iki ayrı 

metinde Fr!teritum'un A:::ıanca ve Türkçedeki kullanım bi<;im-

leri görülmektedir. 

"Die Kinder, die den Flup entlang gingen, scherzt.en 
ab und zu miteinander ••• nClO) 

(10) Tahir DEVECİ, Almanca ögretiminde Çeviri, ?, Ankara, 
1984, s .47 •. 
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Irmak boyunca yürütren çocuklar zaman zaman bir
hirleriyle şakalaş~yorlardı. 

•Alexander der Grope zog einmal durch Anatolien 
und kam in die Stadt T~us. Mitten durch ~ie 

Stadt fl~ ein Flup. Sein Wasser war klar und 
kal t • • • a (ll) 

Büyük İskender Anadoludan geçip Tarsus kentine 
geldi. Kentin ortasında bir ırmak akıyordu. 
Suyu d.uru ve soğuktu. 

2.4. Plusquamperfekt - Ge;miş Zaman 

Almanca Plusquamperfakt zamanlı bir ifadeyi ~ürk~ye 

aktarırken basit zamanlar çou kere yetmez ve bu d.urumda 

bileşik zama~ olan öğrenilen ge;miş hikaye (Banguoğlu'na 

göre dolayıl: geçmiş . . . 
zamanın l!c .. :ıcı çekimi olan anla t..ma) 

biçi~: kallanılır. 

Öğrenilen ge~miş + Geçmiş zaman 

gel-.miş-t.i-m ich war gekommen/ 
ic.h war einer, der wohl gekommen ist .• 

Bu örnekte öğrenilen geçmiş zaman eki ile görülen 

geçmiş zaman eleleri fiilin köküne getirilmişler ve Du.nları 

türinci tekil kişi eki izlemiştir. İki ayrı ~man ekinin. 

(ll) DEVEa1, a.y., 1984, s.48. 
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b.i.rleşerek oluşturC..-ıar1: bu saman. i.ae öğrenilen geç

miş ~manın hik&yesi adını alır. 

Plusquamperfekt bir olay:ıı. 'lürk;ede öğrenilen geçmiş 

zamanda ifade etmek de mümkündür. Yani bağlama göre 

değişen anlat~ bi~imlerini belirli bir kuralla aın~r

landırmak güçtür. 

Ge~mişte olmuş her türlü eylemi ifade etmek için 

kullanılan değişik ~man dilimine ait ıiiillerin a.n.lamla

rını ku"YYetlendirmek iCiin bazı. zamn belirte~leri her· .iki 

dilde de mevcuttur. Bunlardan birkaçı:(l2 ) 

dün gestern 
demin yorhin 
son senelerde in den letzten J'ahren 
eski~en früher 

3. ~ukunft - Gelece:ic Zaman 

Tür~çede şimdiki ~man bir anlatım:a gelecekteki 

bir olay veya durum kastedilebilir.(l 3) Bundan başka 
fiil köküne -ecek/-acak ekleri getirilerek gelecek 

(12) Bu konuda bkz.: Maria SIBILLE-ÖNEL- Mehmet ÖREL, 
Einführung in. die türkische Sprache, Praktisches Lehr
und Ubungsbuch für Deutsche, Geeignet. für das Sel'b.st-

st.udium, Verlag Onel, C.I, B.2, Köln, 1884, s.237. 
(13) Bu konuda bkz.: Bu ç.alışmada Şimdiki Zaman. 
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zaman oluşturulabilir. Elde edilen biçimi ile basit 

gelecek zaman adını alır. 

Yarın geliyorum. Ich komme morgen. 
Geliyorum. Ich werde kommen. 

Buna benzer durumları açıklamak için Cimilli-Liebe 

Harkort ikilisinin verdikleri örnek:(l4) 

Biaim kasabada fotoğrafçı dükkanı açacakmı.ş. 
Er soll in unserer Stadt ein FotogeschAft eröffnen. 

Verilen bu örnekte Türkçe ile Almanca karşılaştı-

rılırken Türkçe gelecek zaman olarak alına.--ı c:L;. . .:nle basit 

bir zaman değil, iki ayrı zamanın birleşmes: i:e elde 

edilmiş bir bileşik zamandır (Gelecek zamanın rivayeti). 

Gelecek zaman + Öğrenilen ge~iş zaman 

gel-ecek-miş-im Ich werde angeblich kommen. 

Örnekte bileşik zamanın oluşumunu göstermeye ~lış

tık. Basit zamanlı fiillerin gelecek için çekimleri de 

aşağıdaki gibi yapılmaktadır: 

göreceğim ich werde sehen. 

görmeyeceğim i ch werde nicht sehen. 

görecek miyim? werde i. ch sehen'? 

görmeyecek miyim? werde i ch nicht se hen? 

(14) CİMİLLİ- LIEBE-HARKORT, a.y., 1980, s.31. 
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A.lman.cada gelecek zamanlı ifadeler, gelecek zamanı 

kesin olarak belirtmeyip; bir şeyin tasarlandıgını, bir 

niyeti ortaya koyarlar. Bu cümlelerde yer alan ~' 

aicher, vielleic.ht, wahrscheinlich sözcükleri bir olasılı.ğı 

belirttikleri i~in Türkçede gelecek zaman bi~iminde ifade 

edilmezler. (l5) 

Er wird jetzt wohl im Büro aein. 
Her halde şiraC.i bürodadıx. 

Örnek cümlede Almanca Futur ile ifade edilen baz~ 

cümlelerin fürkçede şimdiki zamanda ifade e:dilebilec.eği. 

gösterilmek istenmiştir. 

Her iki dilde de fiilin anlam~ı güçlendirmek için 

kullanılan zaman belirteçleri vardır. Bunlardan birkaç~: 

yarın 

öbür gün 

bu akşam 
gelecek yıl 
ilerde 
gelecekte 
yakında 

morgen 
übermorgen 
heute aben 
n!.chstes. Jahr 
spl:lt.er 
in Zukunft 
b ald 

Türkçede Almancada olduğu gibi hileşik ve yardımcı 

fiiller mevcuttur. Bu yardımcı fiillerden birisi de Alman-

e.a. 'sein' yardımcı fiiline karşılık olan •aurnak' fiilidir. 

(15) Bkz. Muammer ÖZSOI, Örneklerle Bugünkü Almanca, DeutsC-h 
von heute (mit vielen Beispielen}, B.2, ?,?, s.l71. 
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Kullanı.ş biç_iaı.leri; gelmekte olan, gelmiş olan., gelecek 

olan v.d. şeklind.ed.ir. ç.ekim şekli tıpkı diğe= !:illerde 

olduğu gibi köke zaman eki, kişi ekleri geti.=ilme~ sure

tiyle yapılır. Ancak kendinden bir önceki fi~i~ ~öküne 

'öğrenilen geçmiş' zaman ekleri -fiilin kökü=ı.:iec ünlünü.n 

türüne göre -müş/-miş- ulanır.(l6 ) 

Yukarıda açıklamaya çalıştığım~ bu tü= bi= kullanım 

ise Almancadaki "Futur II" karşı.l.ı.ğıdır. 

ge::miş c:.a.~agı..m/ gelmiş olurum - i ct -.-e.:--:. e ge..Commen se in 
gC:-müş c:a cağl.m/ görmüş ol-arum - i ct we::":. e ge.sehen ha ben 
sormuş c:aca~ım/sormuş olurum - i ch we=-:.e fe.!'r-agt ha ben 

Olmak fiili, örnekte de görüldüğü gibi ya geniş 

zamanda veya gelec.ek zamanda çekilir. Her iki ifa.ie biçimi 

Almancada Futux II ile karşuanır. Başka bir j.ey:.şle Futur II 

Türkçe~eki ge~ ve gelecek zamanları karşılayab:lir. Bura

da dikkatimizi çeken b,ir diger özellik; Futu= II 1 ia ifade-

nin kesin olmasıdır. 

Wir werden in zweieinhalb Stunden in ALLara ange
kom:nen sein. 

İki buçu~ saat sonra Ankara'ya varm~ş c:aca~ız. 

(16) Türkçede yardımc~ fiil konusunda bkz.: ~ABS~?, a.y., 
1986'd.a 52, 53, 54., 64., 73, 75 ve 76. bclüıLer. 
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II. KOHUllUB GENEL DEGERLENDİRMESİ 

"Dilin. yapısı hakkında bilinen. pele az. şey, akılcı.. 

(rasyonalist) varsayımın genel çizgileri itibarı ile muh

temelen verimli Ye temelde ~oğru olduğunu düşündürmekta

dir."(l7) Ancak her dilin kendine özgü özellikleri oldu

ğu, bunların çeşitli kategorilerini değişik şekillerde 

araştırılması gerekliliği de herkes tarafından kabul edi

len ~ir olgudur. Ahmet Kocaman'ın belirttiği gibi gerçekten 

"diller ~.şi:tli düzeylerde, degişik,Q.erecelerdeki inc:elik

leri yönünden birbirlerinden. farklı karmaŞık birer sis

temdirler."(lB) 

Ayrımsal-karşılaştırmalı incelemelerd.e dillerdeki bu 

farklı.. sist.ematik özellikler göz önüne alınmakla birlikte 

diller arasında daha üst düzeyde bir ortak yapı bulunduğu 

varsayımı kabul edilir. Bu ~arsayım Chomsky'ye göre dille» 

rin anlamsal yapılarıdır. Evrensel olan bu yapı. farklı diı

le.rin. derin yapı.sal öz.elliklerinden (deep st.ru.c.ture), dilin 

(17) Jean PIAGET (Çev. Füsun AKATLI), Yapısalcılık, Dost 
Ki-.;a:e·.::. Yay:...nla:'ı 7, Felsefe D:zisi l, Ankara, 1982, 

s.88 1 G.er. Noam :H:OMSKY, Syr~t.actic Structuresı La Haye, 

Mouton, 1957, s.l9. 
(18) Ahmet iOCA~~N, A Contrastive Study of Tenses in English 

and Turkish, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Doktora Tezi, Ankara, 1976, s.ii. 
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yap~sın4n öngördüğü, özüne uygun. dönüşüm kuralları ile 

farklı üst_ yapı.ıara dönüştürülür. Bu nedenle biz. evrensel 

olan olguları kendi dilimizd.e farklı kalıplar içinde algı

larız. Evrensel olan bu olguların dilden dile degişik 

]apısal özellikleri olacağına göre bu özelliklerin iki 

!arklı dilde karş~laştırılabileceğini de kabul etmemiz 

gerekir. Yapılacak herhangi bir karşılaştırmada dilin tama

:ı değil, belli alanlarının araştırma ko~usu yapılabilmesi 

•ümkündür. 

Yaptıgımız bu çalışmad& liman ~e Türk d.ilindeki za

manları ayr~msal-karşılaştırmalı olarak inceledık. Konu

~an tartışmasını yapabilmek için önce ayrımsal-karşılaş-

t.:;.rmalı terimini ve bunun yabanc~ dil dersi üzerindeki 

etkileri üzerinde durduk, öneriler getirdik. 

Çalışmamızda önemli böl~lerden biri de zamanlar 

::du. öncelikle zaman (Tem~us: ve siirem (Zeit) arasındaki 

:;;.~.-:.rımı ve ilişK::y:. ortaya. .ıcoyara.k !ler iki dildek~ görü-

::~lerini (.Aspekt) gösterdik . .aurada vardı6ımız sonuç 

-.Jespersen'in dedigi gibi(l9)- sürem dilden bağı.msız, 

~191 Bkz.: Haral~ WEİNRICH, Tempus Besprochene und Erz!hlte 
Welt, Sprache und Literatur 16, Kohlhammer Verlag, -Stuttgart, 1964, s.l44'den Otto JESPERSEN, !h!. 
PhilosoQhY of Grammar. London 1924, S.266. 
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eYrensel bir terimdir. Zallan ise fiillerin q;i~iminde 

ifadesini bulan, zaman ilişkilerinin dilbilim açısından 

adlandırılmasıdır. 

Özellikle belir~me~ istedigirniz bir durum da Türk-

çede zam~~ ile ilgil~ kon~ları~ başında termincloji tutar

SLZlığın~~ olması, mevcu~ dilbilgisi Kitaplarının ~oğunda 

zaman ve kip kavramlarının birbirlerine kar~ştırılmasıdır. 

Ago~ Dila~r'ın belirttiği gibi( 20) 'şimdiki zaman 

kipi', 'geleceıc zaman ki.Pi' şekıindeki deyimler batalıdır. 

Çünkü kiplerin zamanla ilişkisi yoktur. Kip yalnız ruhsal 

durumu, konuşmacının söylediği şeye karşı tavrın.ı belir

ler; zaman ise vakti belirler. Bunlar bazen çakışabilirler 

ancak dilde farklı birer özellik oldukları kabul edilme

lidir. 

Bunlar Türkçede eylem çekim cetveli adı iie sın~

landırılmışt.ır. Eylemler oütün dilbilgisi ki taplarında 

bir yatay, bir de dikey olmak üzere iki eksen üzerinde 

göst.erilmektedirler. Yatay e.ksen (soldan sağa) ".Bildirme/ 

Haber Kipleri" ve "Dilek/isteme Kipleri" olmak üzere 

ikiye b.ölünmüştür. Banguoğlu b.unları ·"Asıl Zama:ı Kipleri-

(20} Bu konuda bkz.: KOCAMAN, a.y., 1976, s,iii. 
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Uyarı Zaman Kipleri" olarak adlandırmış.l2l) Dikey eksen 

de (yukarıdan aşagıya) iki bölümde.n. oluşmaktadır. "Yalın 

Eylem/Basit Zamanlar" ve "Bileşik Zamanlar/Bileşik Zamanlı 

Eylemler". Bu değerlendirmeye göre yatay eksen kip, dikey 

eksen de zaman yönüyle ele alınıyor. Burada adı geçen 

eylem çekim cetvelindeki adlandırmalardaki farklılıklar 

dışında, bütün dil uz~nlarının ayırımı aynıdır. 

Türk~de eylemle= zaman açısından yalın zamanlı ve 

bileşik zamanlı olmak üzere ikiye ayrıldıklarına göre, 

ekeylem almadan dogrudan doğruya zaman gösteren eklerle 

çekimli eylemin belirtti~i zaman basit/yalın zamandır. 

Araştırmamıza esas olan bu zamanlar: Ge;miş, Şimdiki, 

Gelecek ~e Geniş zamanlardır. 

Türkçenin aylem çekimi Almanca ile karşılaştLr~

dığl.llda haber/bildirme kiplerini "Indikativ", dilek/istek 

kiplerini de "Konjunktiv" karşılar. Bu tür b!ir karşılaş

tırmada ilk anda görülen benz.erlikle Türkçe ile Almanca 

Kip-Modus; haber/bildirme kipleri lndikativ ve dilek/ 

istek kipleri de Kanjunkt.iv'dir şeklinde bir bağıntı kur

mak hatalı olabilir. Çünkü Almancada Modus yalnız -istis

naları dışında- Konjunktiv için kullanılır. Ayrıca haher/ 

(21) Bkz.: BANGUoGLU, a.y., 1986, s.444. 
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bildirme kipleri yerine kullanılmamakta ve bu ~ür bir 

ayırım sadece dilbilgisi kitaplarında yer almaktadır. 

Bunun nedeni ise Emel Sözer'in de belirttiği gibi kip 

kavramının tanımına dayanmaktadır.l 22 ) 

Bu alandaki tartışmalar oldukça fazla ancak bizi 

burada ilgilendiren kip ile zaman. arasındaki ilişkidir. 

Kipin zamanları olabilir, fakat zaman kipi olmaz. Modern 

terminolojide kip (Alrr.. Modus, İng. mood) kip eklerinin 

içerdiği .anlama dikkat 9eken bir terim olarak kullanıl-

maktadır. Bu nedenle kipleri incelemekten çok, kip ekle

rinin işlevlerine ve. zamanla olan ilişkilerine bakmak 

belki daha doğru.bir yaklaşım olacaktır.( 23) 

Almancada zamanların ayırımına tekrar dönecek olur

sak, bunlar; Pr!sens, Pr!teritum/Imperfekt, Perfekt, 

Plusquamperfekt ve Futur I-II şeklinde ayrımlanırlar. 

Zamanları incelerken bunların hypothetical kulla-

nımları ~zerinde de durmak ggrekir. Bazen bir fiil şeKli 

ile ifade ettigi zaman arasırıda dogru orantı olmaya-biliyor. 

(22) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Emel SÖZER, 
"Türkxe ve Almancada Kip-Zaman", BA;GLAMt İstanbul Üni
versitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Almanca Bölümü 

Dergisi, S.l (?, 197~), s.g. 
(23) Kip zaman ilişkileri konusunda bKz.: Peter KLOTZ, !i!! 

Tempus mit zwei Temporalen Modi, ?, Münih, 197(, s.21. 
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Bu durumdaki fiiller genellikle yapılmamış, yapılması pek 

mümkün olmayan gerçek dışı durumları yansıtırlar. Bunlara 

en. iyi örnek olarak şart ~ümleleri gösterilebilir. Bu ~urum 

bizim buradaki çal~mam~la doğrudan ilintili olmadığından 

ayrıntılı olarak ele alınmadı. 

Yukarıda değişik kültürlerin tek olan evrensel bir 

gerçeği değişik kalıplarda dışa vurduklarını ve bunların 

birbirleri ile karşılaştırılmalarının da doğal olduğunu 

ifade ettik. Bu ayrımsa.l-karşılaştırmalı çalışmarnarla 

Geethe'nin deyimi ile(24 ) d.eneyimden yargıya, bilgiden 

uygulamaya geçişte kendimizi hayal gücü, sabırsızlık, ace-

lecilik~ kendinden. hoşnutlu.k, sertlik, önyargl.., rahatlüc:, 

hafiflik, değişecilirlik v.d. gibi bütün i; düşmanların 

kaynaştığJı. bir geçitt.e hissederek tek olan evrensel gerçe

ği değişik -belki de hata Yuklü- bir şekilde algılamış ola

biliriz. Türkç_.enin dilbilgisi alanında yapılacak yeni ve 

özgün çalışmalar ortaya çıktıkça zamanlar konusunda da 

daha nesnel sonuçlar görülecektir. Bu necien.le ~lı.şmaaız. 

konuya sadece bir giriş olarak değerle.ndirilmelidir. 

(24) Çev. Gürsel AYTAÇ, Goethe Der ·Ki, Kültür ve ~urizm 
Bakanlığı Yayınları: 534, Tercüme Eserleri Dizisi: 27, 
Ankara, 1982, s.l26. 
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EK L : DÜZEISİZ FİİLLERİB LiSTESi 

backen 

befehlen 

beginnen 

heissen 

bergen 

be ı-S ten 

bewegen 

biegen 

bieten 

binden 

bitten 

hlasen 

bleiben 

b ra ten 

brechen 

breone n 

briogen 

denken 

dreschen 

d ring en 

dürfen 

empfehlen 

essen 

fahren 

fa ll en 

fangen 

fecbten 

finden 

flechten 

fliegen 

fliehen 

fliessen 

fressen 

frieren 

garen 

gebaren 

ge ben 

bck (backte) 

t-efahl 

~pnn 

t-:Ss 

l:targ 

baı·st 

~wog 

oog 
oot 

b: i-es 

t:-::-et-

tı~cb.te 

dad:ıte 

drosch 

d:a.ng 

d• .. dte 

eı::ıpfahl 

ass 

f:.:hr 

fie! 

kg 

fcöt 

f~;d 

flocht 

fkg 

fı0t: 

f:ass 

(hat) gebacken 

(hat) befohlen 

(hat) be~nnen 

(hat) gebissen 

(hat) geborgen 

(hat) geborsten 

(hat) bewogen 

(hat) gebogen 

(hat) geboten 

(hat) gebunden 

(hat) gebeten 

(hat) geblasen 

(ist) gcblieben 

(bat) gebraten 

•:hat) gebrochen 

(b.at) gel::ırannı 

(hat) gebracht 

(hat) gedacht 

(hat) gedroschen 

(ist) gedrungen 

(hat) gedurft 

(hat) empfohlen 

(hat) gegessen 

(ist) gefahren 

(ist) gefallen 

(hat) gefangen 

(hat) gefochten 

(hat) gefunden 

(hat) geflochten . 

(ist) geflogen 

(ist) geflohen 

(ist) geflossen 

(hat) gefressen 

(hat) gefroren 

~ (hat veya sein) gegoren 

gebar (hat) geboren 

(lıat) gegeben 

fırında pişirmek 

emretmek 

başlamak 

ısırmak 

korumak, muhafaı:ı etmeı.: 

çatlamak 

teşvik ve tahrik etmek 

bükmek 

takdim etmek 

bağlamak 

rica etmek 

üflemek, boru çalmak 

kalmak 

kızartmak 

kırm-ak 

yanmak 

getirmek 

düşünrnek 

:X 

harman dövmek, dııyak atmak 

cebren girmek, nüfuz etmek 

izinli olmak 

tavsiye etmek 

yemek yemek 

gitmek (vasıta ile) 

düşmek 

yakalamak 

kılıçla dövüşrnek 

bulmak 

saç veya sepet örmek 

uç mak 

kaçmak 

akmak 

yemek yemek (hap:anlara ait) 

donmak, üşümek 

taharnmür etmı:k 

do~urmak 

vermek 



gedeihen 

gebe n 

gelingen 

gelten 

genesen 

geniessen 

.geschehen 

gewinnen 

giessen 

gleichen 

gl e iten 

gl imm en 

gra~en 

greifen 

ha ben 

halten 

hangen 

hauen 

he ben 

heissen 

helfen 

kennen 

klimmen 

klingen 

kneifen 

kanımen 

können 

kriecben 

laden 

lassen 

laufen 

le iden 

leihen 

I esen 

liegen 

lügen 

mahlen 

meiden 

. gedieh 

ging 

gelang 

galt 

gen as 

genass 

ge sc halı 

gw ann 

go ss 

glich 

gl i tt 

glamm 

(glimmtc) 

grub 

griff 

hıı.ttc 

hielt 

h ing 

hieb 

h ab 

hi es s 

half 

kannte 

klornın 

klang 

kniff 

ka m 

konnte 

kroch 

lud 

Iiess 

lief 

Ii tt 

lieh 

la s 

lag 

log 

mahlte 

mi ed 

(ist) gediehen 

(ist) gegangeo 

(ist) gelungen. 

· lb::ıt) gegolten 

r ist) genesen 

(hat) genossen 

' ist) gescheheo 

\·hat) gewo~en 

(hat) gegossen 

(hat) geglichen 

\İst) geglitten 

11-ıat) geglommen 

(geglimmt) 

ihat) gel}raben 

üı.:ıt) gegriffen 

Ülat) gehabt 

ı hat) gehalten 

. hat) gehangen 

ı hat) gehauen 

•hat) gehoben 

•.h:ıt) geheissen 

: nat)geholfen 

ı1ıat) gekannt 

. sat) geklommen 

, ·u.ıt) geklungen 

<:ıat) gekniffen 

:::s:) gelcommen 

liat) gekonnt 

is:} gekrochen 

ı rıat} geladen 

•t.:ı.t) gelassen 

ı:S~ı gclaufen 

;.:at) gelitten 

·.:..:ı. t) geliehen 

t!:.lt) gelesen 

ı:-...ıt) gelegen 

•t.it) gelogen 

ı:at) gemahlen 

ıt.ıt) gemieden 

büyümek, inkişaf etmek 

gitmek 

muvaffak olmak 

xi 

muteber olmak, değerinde olmak 

iyileşrnek 

tatmak, faydalanmak 

vuku bulmak 

kazanmak 

dökmek 

benzemek 

kaymak 

için için yanmak 

kazmak 

yakalamak, tutmak 

malik olmak, sahip olmak 

tutmak, durmak 

asılı olmak 

döğmek 

kaldırmak 

ismi olmak 

yardım etmek 

tanımak 

tırmanmak 

çüılatmak, ses çıkarmak 

çimdildemek 

gelmek 

muktedir olmak 

sürtünerek yürümek 

yüklemek 

bırakmak 

ko5mak 

ızdırap çekmek, acı duymak 

ödünç almak veya· vermek 

ol..-umak 

yatmak, durmak, bulunmak 

yalan söylemek 

un öğütrnek 

kaçınmak 



me Iken 

messen 

misslingen 

mögen 

müsseg 

nehmen 

nennen 

pfeifen 

preisen 

quellen 

ra ten 

re i ben 

reissen 

re iten 

renneo 

riecben 

ringen. 

rinnen 

rufen 

~ufen 

sa u gen 

schaffen 

!\challen 

scheiden 

scheinen 
scheissen 

schelten 

se b eren 

sehieben 

sc b i essen 

schinden 

selılafen 

selılagen 

schleichen 

schleifen 

sehliesse• 

molk, 

mass· 

misslang 

mochte 

musste 

na h m 

nan n tt' 

pfiff 

pries 

quoll 

ri et 

ri eb 

ri ss 
ri tt 

rannte 

roch 

rang 

ran n 

rief 

soff 

sog (saugte) 

schuf 

scholl 
(schallte) 

schied 

schien 
schiss 

schalt 

sc hor 

sc bob 

schoss 

schund 

schlief 

schlug 

sclich 

schliff 

schloss 

(hat) gemolken 

(hat) gemessen 

(ist) misslungeiı 

(hat) gemocht 

(hat) gemusst 

(hat) genommen 

(hat) ı:enannt 

(hat) gepfiffen 

(hat) gepriesen 

(ist) gequollen 

(hat) geraten 

(bat) gerieben 

(hat) gerissen 

(ist) geritten 

(hat) gerannt 

(hat) gerochen 

(hat) gerungen 

(ist) geronnen 

(hat) gerufen 

(hat) gesoffen 

(hat) gesogen 
(gesaugt). 

(hat) geschaffen 

(hat) geschollen 
(geschallt) 

(hat) geschieden 

(hat) geschienen 
(hat) geschissen 

(hat) gescholten 

(hat) geschoren 

(hat) geschoben 

(hat) geschossen 

(hat) geschunden 

(hat) geschlafen 

(hat) geschlagen 

(ist) geschlichen 

(hat) geschliffen 

(hat) geschlossen 

süt sağmak 

ölçmek 

muvaffak olunamamak 

arzu etmek 

mecbur olmak 

almak 

x.ii 

ad koymak, isim vermek 

ıslık çalmak 

övmek, methetmek 

kaynaktan fışkırmak 

nasihat etmek 

sürmek. ovmak, ovuşturmak 

yırtmak. kuvvetle çekmek 

. atla gitmek 

koşmak 

kokmak, koklamak. 

güreşrnek 

sızmak, akmak 

çağırmak 

içmek (hayvanlar gibi) 
işret etm:::k 

emme k 

yaratmak. vücuda getirmek 

ses çıka:-:n:ık, sada vermek 

ayırmak 

ışık vermek, aydınlatmak 

sıçmak 

azarlamak 

makasla kesrnek 

itmek, sürmek 

siHih atmak, ateş etmek 

derisini yüzmek, eziyet etmek 

uyumak 

döğmck. vurmak 

usulca sokulmak. yere sürüne
rek yürümek 

bilemek, yontmak 

kapatmak, kapamak 



schlingen 

schmeissen 

schmelzen 

schneiden 

schreiben 

schreien 

schreiten 

schweigen 

schwellen 

schwimmen 

schwipden 

schwingen 

schwören 

sehen 

se in 

senden 

sieden 

singen 

sinken 

sinnen 

sitzen 

so !le n 

s palten 

speien 

s pinneo 

spleissen 

sprechen 

spriessen 

springen 

stechen 

stehen 

stehlen 

steigen 

s terben 

, stieben 

schlang 

schmiss 

schmolz 

schnitt 

schrieb 

schrie 

schritt 

schwieg 

schwoll 

X iii 

(hat) geschlungen lokmaları obur gibi yutmak 

(hat) geschmissen atmak, fırlatmak 

(hat veya ist) geschmolzen eritmek, erirnek 

(hat) geschnitten kesrnek 

(hat) geschricben yazmak 

(hat) geschrieen 

(ist) geschritten 

(hat) geschwiegen 

(ist) geschwollen 

bağırmak 

adım atmak 

susmak 

şişmek, kabarmak 

schwamm (hat veya ist) geschwommen yüzrnek 

schwand 

schwang 

scbwor 

sah 
w ar 

sandte (ıoendete) 

sott (siedete) 

sang 

san k 

s ann 

s ass 

sol! te 

spaltete 

sp i e 

spann 

spliss 

sprach 

spross 

sprang 

stach 

stand 

st ahi 

stieg 

starb 

st o b 

(ist) geschwunden 

(hat) geschwungen 

(hat) geliChworen 

(hat) gesehen 

(ist) gewesen 

(hat) gesandt 
(gesendet) 

(hat) gesotten 
(gesiedet) 

(hat) gesungen 

(ist) gesunken 

(hat) gesonnen 

(hat) gesessen 

!tat' gesoll~ 

(hat) gespalten 
(gespaltet) 

(hat) gespieen 

(hat) gesponnen 

(hat) gesplissen 

(hat) gesprochen 

(ist) gesprossen 

(ist) gesprungen 

(hat} gestochen 

(hat) gestanden 

(hat) gestohlcn 

(ist) gestiegen 

(ist) gestorben 

(ist} gestobı:n 

azalmak, eksilmek 

sallamak, savurmak 

yemin etmek 

görmek 

olmak 

göndermek 

kaynamak, kaynatmak 

şarkı söylemek, ötmek 

batmak 

düşünmek, zihnen tasavvur etmek 

oturmak 

zarurctinde olma 

yarmak 

tükürmek 

iplik bükmek 

yarmak, çatlamak 

konuşmak 

filizlcnmek, sürmek 

atlamak, sıçramak 

saplamak, batırmai 

ayakta durmak 

çalmak 

çıkmak 

ölmek 

toz halinde uçmal, kıvılcımlar 
saçmak 



xiır 

stinken s tank (hat) gestunken fena. kokmak 

stossen stiess (bat) gestosscn itmek, çarpmak 

streichen st rich (hat) gestrichcn sürmek 

streiten stritt <hat) gestritten kavga etmek 

tragen trug (hat) getragen taşımak, götürmek 

treffen tr af (hat) getroffen rastlamak 

treiben tricb (hat) getrieben sürmek, cürtmek, i tmek 

treten tr al (ist veya hat) gelreten ayak basmak, tekme atmak 

trinken tran k (hat) getrunken içmek 

·trügen trog (hat) getrogen aldatmak 

tu n tat (hat) ge tan yapmak 

verderben verdarb (hat) verdcrben bozmak, tokturmak 

verdriessen verdross (hat) verdressen canını sıkmak, öfkelendirmek 

vergessen vergass (hat) vergessen unutmak 

ver li eren veri or (hat) ve rioren kaybetme k 

wachsen wue h s (ist) gewachsen büyüme k 

wügen wog (hat) ge w o gen tartmak 

wasche n wusch (hat) gewaschen yıkamak 

weben wob (hat) gewoben dokumak 
Çwebte) (gewebt) 

weicben wich Ost) gewichen çekilmek 

weisen w i es (hat) gewiesen göstermek 

wenden wandte rhat) gewandt dönmek. çevirmek 
(wendete) (gewendet) 

werben warb :hat) geworben elde etmeğe çalışmak 

werden wurde- "hat) geworden olmak 
werfen warf (hat) geworfen atmak. fır~atmak 

w i e gen wog that) gewogen tartmak 
winden wand (hat) gewunden sarmak 
wissen wusste (hat) gewusst bilmek 
wringen wrang (hat) gewrungen çamaşır sıkmak 

ziehen zog (hat) gezegen çekmek 
zwingen zwang (hat) gezwungen zorlamak 
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< 
~ sevdim sevmiş im severim seviyorum seveceğir.ı sevsem seveyım 

~ seYdin sevmişsin seversin seviyorsun seveceksin sevsen sevesin 

t- sevdi sev.niş sever seviyor sevecek sev-se "seve, sevsin -- sevdik sevmiş iz:- severiz seviyoruz seveceğiz sevsek sevelim 
fl) 

< sevdiniz sevmiş si niz severs i niz seviyorsunuz seveceksiniz sevserriz sevesiniz 

tQ sevdiler sevrıişler severler seviyorlar sevecekler seveeler sev eler, sevsinle 

sevdi~r:iim. sevmiştim severdim seviyordum sevecektim sevseydi::ı seveytim 

~ 
sevdiydin" sevmiştin severdin ,seviyorduıı sevecektin sevseydi n seveydin 

sevdiydi sevmişti severdi seviyor du sevecekti sevseydi seveya i 1 

~ sevdiyelik sev6iştik severdik seviyorduk sevecektik sevseydik seveya i:.<:: 

:t sevdiydiniz sevmiştiniz severdiniz seviyordunuz sevecektiniz sevseydiniz seveyıiiııiz 

cı:: sevdiydiler sevmiştiler severdiler seviyordular seveeeletiler sevseydiler seveydiler 

~ sevmişı:ıişiı;ı severmişiın seviyormuşuı:ı sevecekmiş im sevseymişim seveymışım 

~ ~ sevmişmişsin severmişsin seviyormuş su n seYecekmişsin sevseymişsin seveymişsin 

~ ~ yok sevmişmiş severmiş seviyormuş sevecek::ıiş sevseynıiş seveymiş 

§ sevnişmişiz severmişiz seviycı::rruşuz seYecek~işiz sevseyı:ıişiz seveymiŞiz 

N sevmişmiş sini< severmiş si niz seviyorı:ıuşsunuz sevecek:nişsini2 sevseymişainiz seveymişsiniz 

t( 
sevnişler severmişler seviyormuşlar sevecekmişler sevseymişler sev eymişler 

"--
- ---

sevaıysem sevı:ıişsem seversem seviyorsam seveceksem 
~ sevdiyse n sevmişsen severserı seviyorsan seveceksen ·-~ .... sevdiyse sevmiş se severse seviyorsa sevecekse yok yok 
4ı t:( sevdiysek sevı:ıişsek seve"rsek seviyorsak seve ce ksek 
·~ ~ sevdiyseniz sevmiş se niz severseniz "seviyorsanız sevecekseniz 

sevd~yseler sevmiş se ler severseler ~viyorsalar 2f~"r.receki3ele!_1 
-

K. iPLERi 1 

ı , 
iiERf'I(UUK EMiR{6uvuJ 

1 
sevıne.i...:i.yim ... 
sevmelisin sev 1 

sevmeli sevsi:tı ı 
sevrueliyiz ... 

seviniz l sevruelisiniz sevin, 
i 

sevmeliler sevsinler 
sevmeliyuim 
sevmeliyciin 
sevmeliycii 
sevmeliy<i ü: 

yok 

sevmeliydiniz 
sevmeliydiler ~ ~ 

sevmeJ.iymışım 

sevmeliymiş s in 
sevıneliymi:,; yok 
sevmeliymişiz 

sevmeliynüşs i niz 
sevmeliymişler 

sevmeliysem 
sevmel iysen 
sevmeli_yse 

ye k 
sev~nie liy s ek 

sevmeliyseniz 
sevmeliyf:>eler 


