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Uğur ÖZGÜR1 

Türkçede birleşik fiilllerin oluşum şekilleri üzerine çok fazla çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, birleşik fiiller içinde karmaşık fiillerin 
bir çeşidi/kategorisi olarak öncelik fiilleri diye adlandırılan –mIş ol- 
ve mIş bulun- yapısıyla ortaya çıkan oluşumlar, tüm yönleriyle ele 
alınmaya çalışılmıştır. Öncelik fiillerinin yapısal özellikleri, cümleye 
olan anlamsal katkısı, cümle içerisinde edatlarla oluşturdukları söz 
öbekleri/kalıpları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada incelenen 
örnekler, Türkiye Türkçesiyle sınırlandırılmış olup Cumhuriyet 
döneminden günümüze kadar yazılan edebî eserler, gazete ve 
dergilerin yanında akademik ve hukuki metinlerden örnekler 
seçilmiştir. Karmaşık fiil kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için 
kip, kiplik, zaman, görünüş, kılınış kavramlarını içeren gramer 
kitapları taranmıştır.  

Çelikel’in doktora tezinin2 kitap olarak hazırlanmasıyla ortaya çıkan 
bu eser, önsöz ve içindekiler bölümünün ardından giriş (s. 1-3), 
karmaşık fiillerle ilgili temel kavramlar (3-81), karmaşık fiiller ve 
özellikleri (82-111), öncelik fiilleri (112-290), sonuç ve öneriler (291-
298) olmak üzere beş ana bölüm altında verilmiştir.  

Giriş bölümünde konunun sınırları çizilmiş, çalışmada incelenen örneklerle ilgili bilgiler verilmiş, amaç, 
yöntem ve elde edilen malzemenin değerlendirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.  

“Karmaşık Fiillerle İlgili Temel Kavramlar” başlığı altında verilen ikinci bölümde alt başlıklar halinde 
olmak fiilinin özellikleri ve işlevleri, sıfat-fiiller, zaman, kip, kiplik, görünüş, kılınış terimleri üzerinde 
durulmuştur.  

“Karmaşık Fiiller ve Özellikleri” başlığı altında verilen üçüncü bölümde alt başlıklar halinde karmaşık 
fiil, karmaşık fiillerin tarihçesi, karmaşık fiillerin özellikleri ve karmaşık fiillerin sınıflandırılması tüm 
yönleriyle verilmeye çalışılmıştır.  

“Öncelik Fiilleri” başlığı altında verilen dördüncü bölümde araştırmacıların öncelik fiillerle ilgili 
görüşlerine yer verilmiştir. –mIş ol-, -mIş olacak, -mIş olacaktı, -mIş olacakmış, -mIş olmuş, -mIş 
oluyor, -mIş oluyordu, -mIş oluyormuş, -mIş oldu, -mIş olur, -mIş olabilir, -mIş olabilirmiş, -mIş olursa, 
-mIş olurdu, -mIş olabilirdi, -mIş olsa, -mIş olsaydı, -mIş ola, -mIş olaydı, -mIş olmalı, -mIş olmalıydı, 
-mIş ol- emir kipiyle, sıfat-fiil ile, zarf-fiil ile, mastar ekleriyle kullanılan örneklere yer verilmiştir. 
Öncelik fiillerinin biçimsel özelliklerinin yanında bu fiillerin cümleye kattığı anlam, anlam zenginliği, 
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oluşturdukları söz kalıpları incelenmiştir. Bu yönüyle araştırma, hem yapısal hem anlambilimsel 
çalışmalara katkı sağlayacaktır.  

Çalışmanın sonuç bölümünde sıfat-fiil + ol-/bulun- şeklinde oluşturulan birleşik eylemlerin karmaşık 
fiiller olarak tanımlandığı vurgusu yapılarak bu fiillerin birleşik fiiller içerisinde değerlendirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Öncelik fiilleri teriminin niçin kullanıldığı ve –mIş ol- ve mIş bulun- yapılarının 
oluşturduğu fiil çekimleri, öncelik fiillerinin üzerine imek ek fiilinin gelmesiyle oluşabilecek olası 
çekimler ile bunların bağlam içinde kazanmış oldukları zaman, görünüş, kip ve kiplik özellikleri 
açıklanmaya çalışıldığı üzerinde durulmuştur.  

Öncelik fiillerinin derinlere inildikçe içinden daha çok ayrıntıların çıkabileceğini belirten araştırmacı, 
bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini sonuç bölümünde belirtmiştir. Ayrıca Çelikel (2021) 
tarafından sonuç bölümünde çalışmanın alana hangi katkılar sağlayacağı şu ifadelerle verilmiştir: 
“Öncelikle karmaşık fiiller konusuna bu alandaki terim sorununa dikkat çekmektedir. Bu birleşik 
yapıların adlandırılması ve incelenmesi konusunda orijinal nitelik taşır. Bu yapının ve bu yapıdaki diğer 
çekimlerin incelenmesi noktasında yapılacak diğer çalışmalara kaynaklık eder. Karmaşık fiillerin 
zaman, kip, kiplik ve görünüş değerlerinin bağlamda incelenmesi amacındaki çalışmalara örnek 
oluşturur. Birleşik fiiller konusunun lise müfredatında işlenmesi doğrultusunda eksiklere dikkat çeker. 
Karmaşık fiiller konusunun müfredata eklenmesi noktasında kaynak niteliği taşır. Bu çalışmada 
karmaşık fiillerin yapısal özellikleri ve cümle içinde alabildiği çeşitli biçimler tespit edilmekle beraber 
bağlamda değerlendirilen çeşitli anlamsal inceliklere geniş çaplı yer verilmiştir. –mIş ol-/-bulun 
yapısının cümle içinde girdiği farklı biçimleri, aldığı çeşitli görevleri ayrıntılarıyla inceleyen, konuya 
anlambilimsel odaklı açıklama getiren kaynak yok denecek kadar azdır. Çalışmanın bölümlerinde fiiller 
üzerine anlambilimsel odaklı çalışmaların azlığına değinilmiştir. Çalışmamızda birçok örnek üzerinden 
yapmış olduğumuz detaylı anlamsal incelemelerin bu konudaki diğer çalışmalara öncülük edeceği 
kanısındayız.”  

Öncelik fiillerinin yapısal özellikleri, cümleye olan anlamsal katkısı, cümle içerisinde edatlarla 
oluşturdukları söz öbekleri/kalıplarının incelenmesiyle ortaya çıkan bu eser, yapısal ve anlambilimsel 
çalışmalara katkı sağlayacaktır. 


