AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE
FİİL ÇEKİMİ
Verbal Conjugation in Azerbaijani
Mehman MUSAOĞLU*
Özet: Azerbaycan Türkçesinde olumlu ve olumsuz
fiil çekimi, ilk defa olarak bilişsel-lengüistik yöntemle
kategorileştirilmiştir. Fiil çekiminin -ıb’lı öğrenilen
geçmiş zamanının, malı+olmak biçimli gereklik kipinin
dizisel özellikleri ve -mı4 soru edatının birleşik cümle
modellerinde yer alan dizimsel işlevi belirlenmiştir.
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Azerbaijani, first categorized by the cognitive-linguistic
methods. Syntagmatic functions of question preposition
-mı4 in compound sentence models and paradigmatic
properties of verbal conjugation with informed past
tense with affix -ıb4 and malı+olmak form of definite
necessitative.
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Giriş
Ad, fiil ve edat kelime bölükleri sınıflandırmasıyla XII-XVIII. yüzyıllarda
Türkçe üzerine yapılan dil bilgisi çalışmalarının 20 kadarı, Arap kökenli veya
İslam kültürünü benimsemiş yazarlarca yazılmıştır (Melioranskiy 1900: 4;
Tatarskaya grammatika 1993: 43). Nitekim P. M. Melioranskiy’nin Arap Filologu
Türk Dili Üzerine (1900) adlı incelemesi de zamanında yazarı belli olmayan
ve yabancı dillerde yazılan Türkçe dil bilgisi kitaplarına ilişkin olarak kaleme

* Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü, mehman_musaoglu@mynet.com

Güz 2008 | Sayı 3

11

Mehman MUSAOĞLU

alınmıştır1. İsim, sıfat, sayı, zamir, fiil, zarf olmakla temel; edat, ilgeç, bağlaç,
ünlem olmakla yardımcı kelime bölükleri sınıflandırmasına göre yapılan dil bilgisi
çalışmaları ise, XIX. yüzyıldan beri sürdürülmektedir. Tarihî-karşılaştırmalı ve
tasvirî dilcilik yöntemleriyle yazılmış şu eserler, söz konusu çalışmalara örnek
olarak gösterilebilir: Kâzım Beğ 1846; Böhtlingk 1851; Grammatika Altayskogo
yazıka 1869; Melioranskiy 1894-1897 vb.
Türk yazı dilleri ve lehçelerine ilişkin geleneksel dil bilgisi çalışmaları,
yukarıda belirtilen klâsik dilcilik yöntemlerinin uygulanmasıyla XX. yüzyılın
sonlarına ve hatta günümüze kadar şu veya bu biçimde sürdürülegelmiştir. Rus
dilinde ve Türk yazı dillerinde yazan Türkologların eserleri ve ilmî heyetlerin
hazırladığı çeşitli dil bilgisi kitapları, bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.
Yabancı dillerde Türkçenin dil bilgisine ilişkin çalışmalar, çoğunlukla monografi
niteliğindedir. Onlar, Türk yazı dillerine ve lehçelerine ilişkin yazılan birincil ilmî
kaynaklardan sayılmaktadır (Deny 1921, Dırenkova 1940; 1941; 1948, Dmitriev
1940; 1948, Brockelman 1954, Kononov 1956; 1960, Pokrovskaya 1964; 1978,
Tenişev 1976a; 1976b vb.).
Rus dilinde ve çeşitli Türk yazı dillerinde tasvirî ve akabinde normatif
istikametli dilcilik yöntemleriyle dil eğitimi ve öğretimine yönelik yazılmış
dil bilgisi kitapları ise ilmî heyetlerce hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmalara
aşağıdaki kitaplar örnek olarak gösterilebilir (Häzirki zaman Türkmen dili
1960; 1962, Sovremennıy kazakskiy yazık 1962, Hozirki uzbek adabiy tili
1966, Grammatika azerbaydjanskogo...1971, Grammatika nogayskogo...1973,
Grammatika xakasskogo…1975, Grammatika sovremennogo başkirskogo...1981,
Grammatika sovremennogo yakutskogo...1982, Grammatika kırgızskogo...1987,
Türkmen diliniñ grammatikası 1999 vb.).
Türk kökenli yazarlarca yazılan birçok dil bilgisi eseri ise, hem monografik
çalışma hem de özel ders kitabı niteliği taşımaktadır. Bu eserlerde, Batı-Rus
Türkoloji’sinde sunulan uygun lengüistik ilkelerden ve betimlemelerden farklılık
gösteren ve Türkçenin ünlü uyumu, eklemeli yapısı ve değişmez söz dizimine
dayanılarak geliştirilen bazı özgün gramatikal düzenlenmeler de yer almıştır.
Söz konusu eserler, Türk yazı dillerinde genellikle 1960’lı yıllardan itibaren
ortaya çıkar. Onların içerisinde aşağıdakiler dikkatleri çekmektedir (Azımow ve
Baýlyew 1961, Täçmyradow, Hudaýgulyew 1970, Hüseynzadә 1973, Ergin 1972,
Balakaev 1987, Karahan 1995, Banguoğlu 1998, Korkmaz 2003 vb.).
1 P. M. Melioranskiy, İbn-i Mühennâ’nın “Türk Dili Üzerine” adlı eserinin Oxfort’taki (3),
Paris’deki ve Berlin’deki birer elyazması nüshalarını incelemiş ve konuya ilişkin yazdığı Arap
Filologu Türk Dili Üzerine çalışmasını profesörlük tezi olarak savunmuştur. P. M. Melioranskiy,
çalışmayı yaparken söz konusu eserin kime ait olduğunu bilmiyordu. Bundan dolayı, eserin
bilinmeyen Arap kökenli bir yazara ait olduğunu varsayarak, çalışmasına Arap Filologu Türk
Dili Üzerine adını vermiştir. 1920 yılında Kilisli Rif’at, eserin 6. nüshası elyazmasını İstanbul
Devlet Müzesi Kütüphanesinde bularak İbn-i Mühennâ’ya ait olduğunu tespit etmiştir (Malov
1928: 221-248).
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Türk yazı dilleri ve lehçelerinin dil bilgisi üzerine yüksek akademik
düzeydeki çeşitli uluslararası ve millî ilmî heyetlerce düzenlenen Phılologıae
Turcıcae Fundamenta (1959), Yazıki Narodov SSSR: Tyurkskie Yazıki (1966),
Yazıki Mira: Tyurkskie Yazıki (1997) gibi eserler de yayınlanmıştır. Sözgelimi Larc
Johanson’un yazarlığı ve editörlüğüyle düzenlenen The Turkıc Languages (1998)
ve Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun’un öncüllüğü ve başyazarlığıyla tamamlanan Türk
lehçeleri Grameri (2007) adlı kitapları, söz konusu akademik serinin sonuncuları
olarak Türkçe dil bilgisi üzerine daha geniş, farklı ve ayrıntılı bir ilmî açıklama
içeriğiyle seçilmektedir. Bu eserlerde, akraba ve yakın ve en yakın akraba Türk
yazı dilleri ve lehçelerinin her birinin ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi, söz
varlığı, diyalektolojik özellikleri üzerine temel bilgiler, dilbilimsel açıklamalar,
yazılı metinlerinden örnekler kapsamlı olarak yer almaktadır.
Fiil çekimi, yukarıda belirtilen bütün ilmî eserlerde fiilin bildirme (felin
xəbər şəkli) ve tasarlama kipleri (felin şəkilləri) klâsik düzeyindeki belirlenen
biçimlerinde, somut bir gramatikal dil mekanizmi ve olgusu olarak tasvir
olunmuştur.
Çağdaş Türk yazı dilleri üzerine modern dilbilimdeki en son lengüistik
gelişmelerin uygulanmasıyla yeni dil bilgisi ve genellikle dil çalışmalarının
yapılması ise, çoğunlukla XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ivme kazanmıştır.
Söz konusu doğrultuda yapılan çalışmalara ilişkin olarak aşağıdaki eserler dikkatleri
çekmektedir (Amirov 1970; Cavadov 1975; Borgoyakova 1984; Berdaliev 1989;
Nurmanov... 1992; Tatarskaya grammatika 1993; Kazımov 2004: 428-457 vb.).
Türk yazı dillerine ilişkin yazılan son çalışmaların sadece bazılarında, Türkçe
dil bilgisi düzeylerinin ve fiil çekiminin somut dil-konuşma verileriyle hem dil
hem de konuşma-diskur eksenlerinde yapısal ve anlamsal açıdan daha kapsamlı
ve göreceli olarak ayrıntılı bir dizgesel betimlenmesi yapılabilmiştir (Erguvanlı
1987; Johanson 1987; Aksu-Koç 1988; Clark 1998; Sezer 2002: 1-45).
Fiil çekimi; Türkiye Türkçesi ağızlarında diğer Oğuz grubu Türk
lehçeleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır (Adamoviç 1985: 80; 110; 114;
129-132; 142-145; 155). Türkiye Türkçesinde çağdaş yapısal dil bilimi açısından
anlamsal ve işlevsel betimleme yöntemleriyle de irdelenmiştir (Demircan 2003;
Corçu 2005: 33-44).
Ancak, yukarıda belirtilen son çalışmalarda da Türk yazı dilleri ve
lehçeleri üzerine tarihî-karşılaştırmalı ve tasvirî-normatif dilcilik yöntemleriyle
yapılmış geleneksel çalışmalardan bilimsel olarak fazla ileriye gidilememiştir.
1970’li yıllardan beri yeni dil bilimi gelişmelerinin ve yöntemlerinin şu veya
bu biçimdeki uygulanmasıyla Türk yazı dillerine ilişkin gerçekleştirilen dil
bilgisi çalışmaları, geniş akademik çevreye ve Türkçenin daha çok klâsik olarak
belirlenen eğitimi ve öğretimine yönelik yapılamamıştır. Söz konusu çalışmalarda,
fiil çekiminin ne somut bir Türk yazı diline ne de karşılaştırmalı olarak Türk yazı
dilleri ve lehçelerine ilişkin basit, birleşik, olumlu, olumsuz ve soru biçimlerinin
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gramatikal anlamaları ve sentaktik işlevlerini bir arada içeren adekvat bir
eşzamanlı-betimlemeli şemalaştırma veya kavramsal eksende irdelenebilen
kategorileştirilme henüz gerçekleştirilememiştir. Bu durumu, tarihî tekâmül
safhalarıyla sınıflandırılabilir Türk dil bilimi disiplinininin bir bütün olarak idrak
olunmaması, Türk yazı dilleri ve lehçeleri üzerine yapılan her türlü geleneksel ve
yeni dil çalışmalarının ise birbirini tamamlamaması ve aralarında koordinasyonun
olmaması şartlandırmaktadır. Bunun yanı sıra, Türk yazı dillerinin yabancılara
öğretiminde hâlâ önemli bir mesafenin alınamaması da Türkçenin bilişim çağına
uygun işlevsel bir bilgisinin düzenlenmesini olumsuz olarak etkileyen temel
unsurlardandır.
Türkçenin yabancılara yönelik öğretim süreci, XX. yüzyılın son çeyreğinde
hız kazandığından bu zaman zarfı içerisinde edinilen ilmî ve metodolojik tecrübe
daha genel Türk dil bilimi ekseninde gereğince değerlendirilememiştir. Bunun
sonucunda, Türkçenin dil bilgisine ilişkin kendine özgü bazı dizisel veya gramatikal
özellikler ve üsluba veya işleve göre çeşitli Türk yazı dillerinde belirlenebilir
dizimsel farklılıklar, gerek okul gerekse akademik gramer düzeylerinde tespit
edilerek öğretim sürecine sokulamamıştır.
Sovyetler Birliği çöktükten sonra Azerbaycan ve Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Türkiye Türkçesinin yanı sıra
diğer gelişmiş Türk yazı dilleri de birer resmi devlet dili statüsüne erişmiş,
birçoğu da Latin temelli yeni alfabelerine geçmiş ve akabinde daha geniş bir
bilişimsel ölçekte kullanmaya ve yabancılara öğretilmeye başlanılmıştır (Öztopçu
1994; Khudazarov 2005). Bu ise, öncelikle Türkçenin dil bilgisinin, özellikle de
biçimsel nitelikli kılınış, görünüş, çatı ve çekimsel nicelikli kip kategorilerinin
veya bütün bunları bütünlükte içeren fiil çekiminin gramatikal belirtilerine göre
yeniden şemalaştırılmasını ve çağdaş dil bilimi açısından alt ve üst düzeyleriyle
kategorileştirilmesini gündeme getirmektedir.
Bu bağlamda fiil çekiminin Azerbaycan Türkçesi üzerine yazılmış önceki
dil bilgisi kitaplarında (Grammatika Azerbaydjanskogo Yazıka 1971: 114-138;
Hüseynzade 1973: 208-229) ayrıca sınıflandırılmayan bazı dizisel ve dizimsel
belirtileri, uygun olumlu ve olumsuz biçimleri, makalede ele alınmıştır. Şöyle
ki; fiilin -mı (-mi, -mu, -mü) soru edatıyla ihtiyari olarak kullanılan çekimlenme
düzlemi de, morfolojik ve sentaktik özellikleriyle incelenmiştir. Bunun yanı sıra
bildirme ve tasarlama, istek-emir dizisel ve zaman, hikâye, rivayet, şart dizimsel
fiil çekimi düzeyleri olumlu, olumsuz, sorusal ve kullanımbilimsel biçimleriyle
önce şemalaştırılmış, sonra ise gerek klâsik gerekse yeni dilcilik yöntemleriyle
belirlenmeyen bazı dizisel özelliklerin ve dizimsel farklılıkların üzerinde
durulmuştur.
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Azerbaycan Türkçesinde Fiil Çekimi Şemalaştırması
Azerbaycan Türkçesinde fiil kiplerine ve geniş morfolojik ölçekte ele
alınan fiilin çekimlenme şematiğine ilişkin birincil sınıflandırma, aşağıda bilişsellengüistik nitelikteki kategorileştirme şemalaştırması düzleminde, ilk defa olarak
tarafımızdan yapılmıştır. Söz konusu kategorileştirmeyi içeren ve bütünlükte dört
alt başlıklı sekiz tablodan oluşan aşağıdaki genel çizelgede, fiil çekiminin hem
olumlu ve olumsuz hem de ihtiyari, dolayısıyla kullanılabilir nitelikteki -mı (-mi,
-mu, -mü) soru edatıyla gerçekleşebilen çekimlenme şematiği yer almaktadır.
Çizelgede yer alan son dört tabloda ise, soru edatıyla kullanılan fiil şekillerinin
üzerinde konulan yıldız işareti, söz konusu çekimlenme sisteminin Azerbaycan
Türkçesindeki kullanım ihtiyariliğini göstermektedir. Fiil kipleri, dil-konuşma
ortamına bağlı olarak Azerbaycan Türkçesinde soru edatıyla hem kullanılabilir
hem de kullanılmayabilir. Söz konusu edat, Azerbaycan Türkçesinde Türkiye
Türkçesinde olduğu gibi gramerleşmemiştir ve onun kullanımı çoğu kez üsluba
ve sentaktik fonksiyona bağlı olarak gerçekleşmektedir.
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alarmışam
alarmışsan
alarmış
alarmışıq
alarmışsınız
alarmış (lar)

alaramsa//
alarsam
alarsansa//
alarsan
alarsa
alarıqsa
alarsız(sınız)
sa
alar (lar) sa

alırmışam
alırmışsan
alırmış
alırmışıq
alırmışsınız
alırmış (lar)

alıramsa//
alırsam
alırsansa//
arırsan
alırsa
alırıqsa
alırsız(sınız)
sa
alır(lar)sa

alaram
alarsan
alar
alarıq
alarsız(sınız)
alar (lar)

alıram
alırsan
alır
alırıq
alırsız(sınız)
alır (lar)

alardım
alardın
alardı
alardıq
alardınız
alardı (lar)

Qәti gәlәcәk
zaman

Qeyri-qәti
gәlәcәk
zaman

İndiki
zaman
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alacağamsa
alacaqsansa
alacaq(dır)sa
alacağıqsa
alacaqsız(sınız)sa
alacaq (dır)
(lar) sa

alacaqmışam
alacaqmışsan
alacaqmış
alacaqmışıq
alacaqmışsınız
alacaqmış (lar)

alacaqdım
alacaqdın
alacaqdı
alacaqdıq
alacaqdınız
alacaqdı (lar)

alacağam
alacaqsan
alacaq (dır)
alacağıq
alacaqsız (sınız)
alacaq (dır) (lar)

3

Belirli gelecek
zaman

2

Belirsiz
gelecek
zaman

1

Şimdiki
zaman

alırdım
alırdın
alırdı
alırdıq
alırdınız
alırdı (lar)

Hekayә

Rәvayәt
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4

aldımsa
aldınsa
aldısa
aldıqsa
aldınızsa
aldı (lar)
sa

yok

yok

aldım
aldın
aldı
aldıq
aldınız
ald ı(lar)

Şühudi
keçmiş
zaman

Görülen
geçmiş
zaman

almışamsa
almı(ş)sansa
almış(dır)sa
almışıqsa
almışsınızsa
almış(dır)
(lar)sa

almışmışam
almışmışsan
almışmış
almışmışıq
almışmışsınız
almışmış

almışdım
almışdın
almışdı
almışdıq
almışdınız
almışdı (lar)

almışam
almı(ş)san
almışdır
almışıq
almışsınız
almışdır (lar)

Nәqli keçmiş
zaman I

Öğrenilen
geçmiş
zaman I
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alıbsız(sınız)sa
alıb(dır)(lar)sa

alıbsansa
alıb(dır)sa

alıbmışam
alıbmışsan
alıbmış
alıbmışıq
alıbmışsız(sınız)
alıbmış (lar)

yok

alıbsız (sınız)
alıb (lar)

alıbsan
alıb (dır)

Nәqli keçmiş
zaman II

Öğrenilen
geçmiş zaman II

6

yok

alsaymışam
alsaymışsan
alsaymış
alsaymışıq
alsaymışsınız
alsaymış (lar)

alsaydım
alsaydın
alsaydı
alsaydıq
alsaydınız
alsaydı (lar)

alsam
alsan
alsa
alsaq
alsanız
alsa (lar)

Şәrt şəkli

Şart kipi

7

9
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almalı olacaqmışam
almalı olacaqmışsan
almalı olacaqmış (dır)
almalı olacaqmışıq
almalı olacaqmışsız
(sınız)
almalı olacaqmış(dır)
(lar)
almalı olacağamsa
(olaramsa)
almalı olacaqsansa
(olarsansa)
almalı olacaq(dır)sa
(olarsa)
almalı olacağıqsa
(olarıqsa)
almalı olacqsız(sınız)sa
(olarsınızsa)
almalı olacaq(dır)(lar)sa
(olarlarsa)

almalıymışam
almalıymışsan
almalıymış
almalıymışıq
almalıymışsınız
almalıymış (lar)
almalıyamsa
(oldumsa)
almalısansa
(oldunsa)
almaldırsa
(oldusa)
almalıyıqsa
(olduqsa)
almalısınızsa
(oldunuzsa)
almalıdır (lar)sa
(oldularsa)

almaqdaymışam//
imişәm
almaqdaymışsan//
imişsәn
almaqdaymış// imiş
almaqdaymışıq//
imişik
almaqdaymışsınız//
imişsiniz
almaqdaymışlar//
imişlәr

alasıyamsa
alasısansa
alasıdırsa
alasıyıqsa
alasısınızsa
alasıdır(lar)sa

alasıymışam
alasıymışsan
alasıymış
alasıymışıq
alasıymışsınız
alasıymış (lar)

alasıydım
alasıydın
alasıydı
alasıydıq
alasıydınız
alasıydı (lar)

alasıyam
alasısan
alasıdır
alasıyıq
alasısız (sınız)
alasıdır (lar)

almalı olacağam
(olaram)
almalı olacaqsan
(olarsan)
almalı olacaq(dır)
(olar)
almalı olacağıq
(olarıq)
almalı olacaqsız (sınız)
(olarsınız)
almalı olacaq (dır) (lar)
(olarlar)

almalı(y)am (oluram)
almalı-san (olursan)
almalı-dır
(olur)
almalı(y)ıq
(oluruq)
almalı-sız (sınız)
(olursunuz)
almalı-dır (lar)
(olurlar)
almalı olacaqdım//idim
(olardım)
almalı olacaqdın//idin
(olardın)
almalı olacaqdı//idi
(olardı)
almalı olacaqdıq//idik
(olardıq)
almalı olacaqdınız//idiz
(olardınız)
almalı olacaqdı (lar)
idilәr
(olardılar)

Felin lazım
şәkli

almalı(y)dım//idim
(oldum)
almalı(y)dın//idin
(oldun)
almalı(y)dı//idi
(oldu)
almalı(y)dıq
(olduq)
almalı(y)dınız
(oldunuz)
almalı(y)dı (lar)
(oldular)

almaqdayamsa
almaqdasansa
almaqdadırsa
almaqdayıqsa
almaqdasınızsa
almaqdadırlarsa

11
Gereklik
kipi II

Felin vacib şәkli I
(gәlәcәk zamanda)

Gereklik kipi I
(gelecek zamanda)

Felin vacib şәkli I
(indiki zamanda)

Gereklik kipi I
(şimdiki zamanda)

almaqdaydım//
idim
almaqdaydın//
idin
almaqdaydı//
idi
almaqdaydıq//
idik
almaqdaydınız//
idiniz
almaqdaydılar//
idilәr

almaqdayam
almaqdasan
almaqdadır
almaqdayıq
almaqdasınız
almaqdadır (lar)

Felin davam şәkli

Devamlı şimdiki
zaman kipi

8

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE OLUMLU FİİL ÇEKİMİ
TABLO A

yok

gәrәk
alaymışam
alaymışsan
alaymış
alaymışıq
alaymışsınız
alaymış (lar)

gәrәk
alaydım
alaydın
alaydı
alaydıq
alaydınız
alaydı (lar)

gәrәk
alam
alasan
ala
alaq
alasız (sınız)
ala (lar)

Felin arzu
şәkli

Dilek kipi

12

yok

yok

yok

alım
al
alsın
alaq
alın (ız)
alsın (lar)

Felin әmr
şәkli

Emir kipi

13

Mehman MUSAOĞLU

Zaman

Hekayә

Rәvayәt

Güz 2008 | Sayı 3

Şәrt

4

almaramsa//
almazsam
almarsansa
//almazsan
almazsa
almazsaq
almazsanız
almaz(lar)sa

almazmışam
almazmışsan
almazmış
almazmışıq
almazmışsız
(sınız)
almazmış (lar)

almırmışam
almırmışsan
almırmış
almırmışıq
almırmışsız(sınız)
almırmış(lar)

almıramsa//
almırsam
almırsansa
//almırsan
almırsa
almırıqsa
almırsız(sınız)sa
almır (lar) sa

almazdım
almazdın
almazdı
almazdıq
almazdınız
almazdı (lar)

almırdım
almırdın
almırdı
almırdıq
almırdınız
almırdı(lar)

almıram
almırsan
almır
almırıq
almırsız(sınız)
almır(lar)

almaram
almarsan//
almazsan
almaz
almarıq
almarsız//
almazsız (sınız)
almaz (lar)

yok

yok

almadım
almadın
almadı
almadıq
almadınız
almadı (lar)

almayacağamasa
almadımsa
almayacaqsansa
almadınsa
almayacaq (dır) sa almadısa
almayacağıqsa
almadıqsa
almayacaqsınızsa
almadınızsa
almayacaq(dır)(lar)sa almadı(lar)sa

almayacaqmışam
almayacaqmışsan
almayacaqmış
almayacaqmışıq
almayacaqmışsınız
almayacaqmış(lar)

almaycaqdım
almaycaqdın
almayacaqdı
almayacaqdıq
almayacaqdınız
almayacaqdı(lar)

almayacağam
almaycaqsan
almayacaq (dır)
almayacağıq
almaycaqsız (sınız)
almayacaq (dır) (lar)

Qeyri-qәti
Şühudi keçmiş
Qәti gәlәcәk zaman
gәlәcәk zaman
zaman

Görülen
geçmiş
zaman

İndiki zaman

3

Şimdiki zaman

2

Belirsiz gelecek
Belirli gelecek zaman
zaman

1

6

almamışamsa
almamı(ş)sansa
almamış (dır) sa
almamışıqsa
almamışsınızsa
almamış(dır)
(lar)sa

almamışmışam
almamışmışsan
almamışmış
almamışmışıq
almamışmışsınız
almamışmış (lar)

almamışdım
almamışdın
almamışdı
almamışdıq
almamışdınız
almamışdı (lar)

almamışam
almamı(ş)san
almamışdır
almamışıq
almamışsınız
almamışdır

Nәqli keçmiş
zaman I

yok

yok

Felin
davam
şәkli

yok

10

Felin vacib şәkli I
(gələcək zamanda)

Gereklik kipi I
(gelecek zamanda)

Felin lazım şәkli

Gereklik kipi II

11

yok

almamalıyamsa
almamalısansa
almamalıdırsa
almamalıyıqsa
almamlısınızsa
almamalıdır (lar) sa

almalı olacağamsa
almalı olacaqsansa
almalı olacaq (dır) sa
almalı olacağıqsa
almalı olacaqsız
(sınız) sa
almalı olacaq (dır)
(lar) sa

almayasıyam
//alası deyilәm
almayasısan
almamalıyam
almalı olmayacağam
//alası deyilsәn
almamalısan
almalı olmyacaqsan
almayasıdır
almamalıdır
almalı olmaycaq (dır)
//alası deyil (dir)
almamalıyıq
almalı olmayacağıq
almayasıyıq
almamalısız(sınız) almalı olmayacaqsız (sınız)
//alası deyilik
almamalıdır (lar) almalı olmayacaq(dır) (lar)
almayasısınız
//alası deyilsiniz
almayasıdır
//alası deyil (dir) (lәr)
almayasıydım
//alası deyildim
almayasıydın
almamalıydım
almalı olmayacaq-dım//idim
//alası deyildin
almamalıydın
almalı olmyacaq-dın//idin
almayasıydı
almamalıydı
almalı olmaycaqdı//idi
//alası deyildi
almamalıydıq
almalı olmayacaq-dıq//idik
almayasıydıq
almamalıydınız
almalı olmayacaq-dınız//idiz
//alası deyildik
almamalıydı (lar) almalı olmayacaq-dılar//idilәr
almayasaydıınız
//alası deyildiniz
almayasıydı
//alası deyildi (lәr)
almayasıymışam
//alası deyilmişәm
almayasıymışsan
almamalıymışam almalı olmayacaq-mış-am//idim //alası deyilmişsәn
almamalıymışsan almalı olmyacaq-mış-san//idin
almayasıymış
almamalıymış
almalı olmaycaq mış//idi
//alası deyilmiş
almamalıymışıq
almalı olmayacaq-mış-ıq//idik
almayasıymışıq
almamalıymışsınız almalı olmayacaq-mış-sınız//idiz //alası deyilmişik
almamalıymış (lar) almalı olmayacaq-mış-lar//idilәr almayasıymışsınız
//alası deyilmişsiniz
almayasıymış
alası deyilmiş(lәr)

Felin vacib şәkli I
(indiki zamanda)

8
9
Devamlı
şimdiki
Gereklik kipi I
zaman (şimdiki zamanda)
kipi

almırmışamsa
almırmışsansa
almırmışsa
yok
almırmışıqsa
almırmışsız(sınız)sa
almırmış (lar) sa

almasaydım
almasaydın
almasaydı
almasaydıq
almasaydınız
almasaydı (lar)

almasam
almasan
almasa
almasaq
almasanız
almasa (lar)

Şәrt şəkli

Şart kipi

7

almıramsa//
almırsam
almırsansa
//almırsan
almırsa
almayıbsız(sınız)sa almırıqsa
almayıb(dır)(lar)sa almırsız(sınız)sa
almır(lar)sa
almayıbsansa
almayıb(dır)sa

almayıbmışam
almayıbmışsan
almayıbmış
almayıbmışıq
almayıbmışsınız
almayıbmış (lar)

yok

almayıbsız (sınız)
almayıb (dır)(lar)

almayıbsan
almayıb

Nәqli keçmiş
zaman II

Öğrenilen geçmiş Öğrenilen geçmiş
zaman I
zaman II

5

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE OLUMSUZ FİİL ÇEKİMİ
TABLO B
13

yok

almayım
alma
almasın
almayaq
almayın(ız)
almasın(lar)

Felin әmr
şәkli

Emir kipi

almayasıyamsa
almayasısansa
almayasıdırsa
yok
almayasıyıqsa
almayasısınızsa
almayasıdır(lar)sa

gәrәk
almayaymışam
almayaymışsan
almayaymış
yok
almayaymışıq
almayaymış-sınız
almayaymış (lar)

gәrәk
almayaydım
almayaydın
almayaydı
almayaydıq
almayaydınız
almayaydı (lar)

gәrәk
almayam
almayasan
almaya
almayaq
almayasız (sınız)
almaya (lar)

Felin arzu şәkli

Dilek kipi

12

Azerbaycan Türkçesinde Fiil Çekimi

17

Zaman

alardı:m*(mı)
alardı:n*(mı)
alardı:*(mı)
alardı:q*(mı)
alardını:z*(mı)
alardı: (lar) *(mı)

alarmışa:m*(mı)
alarmışsa:n*(mı)
alarmı:ş*(mı)
alarmışı:q*(mı)
alarmışsını:z*(mı)
alarmı:ş (lar)*(mı)

alaramsa://
alarsa:m *(mı)
alarsansa://
alarsa:n *(mı)
alarsa: *(mı)
alarıqsa: *(mı)
alarsınızsa: *(mı)
alar (lar)sa: *(mı)

alırdı:m*(mı)
alırdı:n*(mı)
alırdı:*(mı)
alırdı:q*(mı)
alırdını:z*(mı)
alırdı: (lar) *(mı)

alırmışa:m*(mı)
alırmışsa:n *(mı)
alırmı:ş *(mı)
alırmışı:q*(mı)
allırmışsını:z *(mı)
alırmı:ş (lar)* (mı)

alıramsa://
alırsa:m *(mı)
alırsansa://
alırsa:n *(mı)
alırsa: *(mı)
alırıqsa: *(mı)
alırsınızsa: *(mı)
alır (lar) sa:*(mı)

alara:m *(mı)
alarsa:n *(mı)
ala:r *(mı)
aları:q *(mı)
alarsını:z *(mı)
ala:r (lar) *(mı)

Gazi Türkiyat

alacağamasa: *(mı)
alacaqsansa:*(mı)
alacaq (dır) sa:*(mı)
alacağıqsa:*(mı)
alacaqsınızsa:*(mı)
alacaq (dır) (lar)sa:*(mı)

alacaqmışa:m*(mı)
alacaqmışsa:n*(mı)
alacaqmı:ş*(mı)
alacaqmışı:q*(mı)
alacaqmışsını:z*(mı)
alacaqmı:ş (lar)*(mı)

alacaqdı:m*(mı)
alacaqdı:n*(mı)
alacaqdı:*(mı)
alacaqdı:q*(mı)
alacaqdını:z*(mı)
alacaqdı:(lar) *(mı)

alacağa:m *(mı)
alacaqsa:n *(mı)
alaca:q (dır) *(mı)
alacağı:q *(mı)
alacaqsı:z (sınız) *(mı)
alaca:q (dır) (lar) *(mı)

Qәti gәlәcәk
zaman

Qeyri-qәti
gәlәcәk zaman

İndiki zaman

alıra:m *(mı)
alırsa:n *(mı)
alı:r *(mı)
alırı:q *(mı)
alırsı:z (sınız)*(mı)
alı:r (lar) *(mı)

3

Belirli gelecek zaman

2

Belirsiz gelecek
zaman

1

Şimdiki zaman

Rәvayәt

Şәrt

18

Hekayә

aldımsa:*(mı)
aldınsa:*(mı)
aldısa:*(mı)
aldıqsa:*(mı)
aldınızsa:*(mı)
aldı (lar) sa:*(mı)

yok

yok

aldı:m*(mı)
aldı:n*(mı)
aldı:(mı)
aldı:q*(mı)
aldını:z*(mı)
aldı: (lar)(mı)

Şühudi
keçmiş zaman

Görülen geçmiş
zaman

4

Nәqli keçmiş
zaman II

6
Öğrenilen
geçmiş
zaman II

7

Şәrt şəkli

Şart kipi

almışamsa:*(mı)
almışsansa:*(mı)
almışdırsa:*(mı)
almışıqsa:*(mı)
almışsınızsa:*(mı)
almışdır (lar)a:*(mı)

alıbsansa:
*(mı)
alıbdırsa:
*(mı)
alıbsınızsa:
*(mı)
alıb (dır)
(lar)sa:
*(mı)
yok

alsa:m
*(mı)
alıbsa:n
alsa:n
almışa:m*(mı)
*(mı)
*(mı)
almı(ş)sa:n*(mı)
alı:b (dır)
alsa:
almışdı:r*(mı)
*(mı)
*(mı)
almışı:q*(mı)
alıbsı:z (sınız) alsa:q
almışsınız*(mı)
*(mı)
*(mı)
almışdı:r (lar)*(mı) alı:b (dır) (lar) alsanı:z
*(mı)
*(mı)
alsa: (lar)
*(mı)
alsaydı:m
*(mı)
alsaydı:n
almışdı:m*(mı)
*(mı)
almışdı:n*(mı)
alsaydı:
almışdı:*(mı)
yok
*(mı)
almışdı:q*(mı)
alsaydı:q
almışdını:z*(mı)
*(mı)
almışdı: (lar)*(mı)
alsaydını:z
*(mı)
alsaydı: (lar)
*(mı)
alsaymışa:m
*(mı)
alsaymışsa:n
alıbmışsa:n
almışmışa:m*(mı)
*(mı)
*(mı)
almışmışsa:n*(mı)
alsaymı:ş
alıbmı:ş
almışmı:ş*(mı)
*(mı)
*(mı)
almışmışı:q*(mı)
alsaymışı:q
alıbmışsını:z
almışmışsını:z*(mı)
*(mı)
*(mı)
almışmı:ş (lar)*(mı)
alsaymışsını:z
alıbmı:ş (lar)
*(mı)
*(mı)
alsaymı:ş (lar)
*(mı)

Nәqli keçmiş
zaman I

Öğrenilen geçmiş
zaman I

5

9

Felin vacib şәkli I
İndiki zamanda

Gereklik kipi I
(şimdiki zamanda)

10

Felin vacib şәkli II
gәlәcәk zamanda

Gereklik kipi I
(gelecek zamanda)

almalı olacağa:m
*(mı)
almalı olacaqsa:n
almaqdaya:m *(mı)
almalıya:m *(mı)
*(mı)
almaqdasa:n *(mı)
almalısa:n*(mı)
almalı olaca:q(dır)
almaqdadı:r *(mı)
almalıdı:r*(mı)
*(mı)
almaqdayı:q *(mı)
almalıyı:q*(mı)
almalı olacağı:q
almaqdasını:z *(mı)
almalısını:z*(mı)
*(mı)
almaqdadır (lar) *(mı) almalıdı:r(lar)*(mı)
almalı olacaqsı:z sınız)
*(mı)
almalı olaca:q (dır) (lar)
*(mı)
almaqdaydı:m//
almalı olacaqdı:m
idim *(mı)
//idim*(mı)
almaqdaydı:n//
almalı olacaqdı:n
almalıydı:m*(mı)
idin *(mı)
//idin *(mı)
almalıydı:n*(mı)
almaqdaydı://
almalı olacaqdı:
almalıydı:*(mı)
idi *(mı)
//idi *(mı)
almalıydı:q*(mı)
almaqdaydı:q//
almalı olacaqdı:q/
almalıydını:z*(mı)
idik *(mı)
/idik *(mı)
almalıydı: (lar) *(mı)
almaqdaydını:z//
almalı olacaqdını:z
idiniz *(mı)
//idiz*(mı)
almaqdaydıla:r//
almalı olacaqdı:
idilәr *(mı)
(lar) idilәr *(mı)
almaqdaymışa:m//
almalı olacaq-mış-a:m
imişәm *(mı)
//idim *(mı)
almaqdaymışsa:n//
almalı olacaq-mış-sa:n
imişsәn *(mı)
almalıymışa:m*(mı)
//idin *(mı)
almaqdaymı:ş//
almalıymışsa:n*(mı)
almalı olacaq-mı:ş
imiş *(mı)
almalıymı:ş*(mı)
//idi *(mı)
almaqdaymışı:q//
almalıymışı:q*(mı)
almalı olacaq-mış-ı:q
imişik *(mı)
almalıymışsını:z*(mı) //idik *(mı)
almaqdaymışsını:z//
almalıymı:ş(lar)* (mı) almalı olacaq-mış-sını:z
imişsiniz *(mı)
//idiz *(mı)
almaqdaymışla:r//
almalı olacaq-mı:ş-lar
imişlәr *(mı)
//idilәr*(mı)
almalı
olacağamsa:*(mı)
almaqdayamsa: *(mı) almalıyamsa:*(mı)
almalı olacaqsansa: (mı)
almaqdasansa: *(mı)
almalısansa:*(mı)
almalı olacaq (dır)
almaqdadırsa: *(mı)
almalıdırsa:*(mı)
sa:*(mı)
almaqdayıqsa: *(mı)
almalıyıqsa:*(mı)
almalı olacağıqsa:*(mı)
almaqdasınızsa: *(mı) almalısınızsa: (mı)
almalı olacqsız (sınız)
almaqdadırlarsa: *(mı) almalıdır (lar) sa:*(mı) sa: *(mı)
almalı olacaq (dır) (lar)
sa: *(mı)

Felin davam şәkli

Devamlı şimdiki
zaman kipi

8

12

yok

yok

yok

gәrәk
alaymışa:m*(mı)
alaymışsa:n*(mı)
alaymı:ş*(mı)
alaymışı:q*(mı)
alaymışsınız*(mı)
alaymı:ş (lar) *(mı)
alasıymışa:m *(mı)
alasıymışsa:n *(mı)
alasıymı:ş *(mı)
alasıymışı:q *(mı)
alasıymışsını:z *(mı)
alasıymı:ş (lar)
*(mı)-

alı:m *(mı)
al*
alsı:n *(mı)
ala:q *(mı)
alı:n(ız)*
alsı:n (lar) *(mı)

yok

alasıyamsa: (mı)
alasısansa: *(mı)
alasıdırsa: *(mı)
alasıyıqsa: *(mı)
alasısınızsa: *(mı)
alasıdır(lar)sa: *(mı)

13
Emir kipi

Felin әmr şәkli

gәrәk
alaydı:m*(mı)
alaydı:n*(mı)
alaydı:*(mı)
alaydı:q*(mı)
alaydını:z*(mı)
alaydı: (lar)*(mı)

gәrәk
ala:m*(mı)
alasa:n*(mı)
ala:*(mı)
ala:q*(mı)
alasını:z*(mı)
ala: (lar)*(mı)

Felin arzu şәkli

Dilek kipi

alasıydı:m *(mı)
alasıydı:n*(mı)
alasıydı: *(mı)
alasıydı:q *(mı)
alasıydını:z *(mı)
alasıydı: (lar) *(mı)

alasıya:m (mı)
alasısa:n*(mı)
alasıdı:r *(mı)
alasıyı:q *(mı)
alasısı:z (sınız) *(mı)
alasıdı:r (lar)*(mı)

Felin lazım şәkli

Gereklik kipi II

11

AZERBAYCAN TÜRKÇESİDE SORU EDATLI OLUMLU FİİL ÇEKİMİ
TABLO C

Mehman MUSAOĞLU

Zaman

Hekayә

Rәvayәt

Güz 2008 | Sayı 3

Şәrt

1

almazdı:m
*(mı)
almazdı:n
*(mı)
almazdı:
*(mı)
almazdı:q
*(mı)
almazdını:z
*(mı)
almazdı:(lar)
*(mı)

2
Belirsiz
gelecek
zaman
Qeyri-qәti
gәlәcәk
zaman
almara:m
*(mı)
almazsa:n
*(mı)
alma:z
*(mı)
almarı:q
*(mı)
almazsını:z
(mı)
alma:z (lar)
*(mı)

3
Belirli
gelecek
zaman
Qәti
gәlәcәk
zaman
almayacağa:m
*(mı)
almayacaqsa:n
*(mı)
almayaca:q(dır)
*(mı)
almayacağı:q
*(mı)
almaycaqsını:z
*(mı)
almayaca:q (dır)
(lar)(mı)

almaycaqdı:m
*(mı)
almaycaqdı:n
*(mı)
almayacaqdı:
*(mı)
almayacaqdı:q
*(mı)
almayacaqdını:z
*(mı)
almayacaqdı:
(lar)*(mı)
almayacaq-mışa:m
almazmışa:m
almırmışa:m *(mı)
*(mı)
*(mı)
almırmışsa:n
almayacaqmış-sa:n
almazmışsa:n
*(mı)
*(mı)
*(mı)
almırmı:ş
almayacaqmı:ş
almazmı:ş
*(mı)
*(mı)
*(mı)
almırmışı:q
almayacaq-mışı:q
almazmışı:q
*(mı)
*(mı)
*(mı)
almırmış-sını:z
amayacaqmışalmazmışsını:z
*(mı)
sını:z
*(mı)
almırmı:ş(lar)
*(mı)
almazmı:ş(lar)
*(mı)
almayacaqmı:ş(lar)
*(mı)
*(mı)
almıramsa://
almırsa:m
almazsa:m
almayacağam-sa:
*(mı)
*(mı)
*(mı)
almırsansa://
almırsa:n
almazsa:n
almayacaqsan-sa:
*(mı)
*(mı)
*(mı)
almırsa:
almazsa:
almayacaq (dır) sa:
*(mı)
*(mı)
*(mı)
almırıqsa:
almazsa:q
almayacağıqsa:
*(mı)
*(mı)
*(mı)
almırsınızsa:
almazsanı:z
almayacaq-sınızsa:
*(mı)
*(mı)
*(mı)
almır(lar)sa:
almaz(lar)sa:
almayacaq (dır)
*(mı)
*(mı)
(lar)sa:*(mı)

almırdı:m
*(mı)
almırdı:n
*(mı)
almırdı:
*(mı)
almırdı:q
*(mı)
almırdını:z
*(mı)
almırdı:(lar)
*(mı)

almıra:m
*(mı)
almırsa:n
*(mı)
almı:r
*(mı)
almırı:q
*(mı)
almırsını:z
*(mı)
almı:r(lar)
*(mı)

İndiki
zaman

Şimdiki
zaman

almamışmışa:m
*(mı)
almamışmış-sa:n
*(mı)
almamışmı:ş(dır)
*(mı)
almamışmışı:q
*(mı)
almamışmış-sını:z
*(mı)
almamışmı:ş(dır)
(lar)*(mı)

almamışdı:m
*(mı)
almamışdı:n
*(mı)
almamışdı:
*(mı)
almamışdı:q
*(mı)
almamışdını:z
*(mı)
almamışdı:(lar)
*(mı)

5
Öğrenilen
geçmiş
zaman I
Nәqli
keçmiş
zaman I
almamışa:m
*(mı)
almamışsa:n
*(mı)
almamışdı:r
*(mı)
almamışı:q
*(mı)
almamışsını:z
*(mı)
almamışdı:r
*(mı)

almadınsa:
*(mı)
almadısa:
*(mı)
almadıqsa:
*(mı)
almadınız-sa:
*(mı)
almadı
(lar) sa:
*(mı)
almamışsansa:
*(mı)
almamışdırsa:
*(mı)
almamışıqsa:
*(mı)
almamışsınızsa:
*(mı)
almamışdır(lar)sa:
*(mı)

almadımsa:*
almamışamsa:
(mı)
*(mı)

yok

yok

4
Görülen
geçmiş
zaman
Şühudi
keçmiş
zaman
almadı:m
*(mı)
almadı:n
*(mı)
almadı:
(mı)
almadı:q
*(mı)
almadını:z
*(mı)
almadı:(lar)
(mı)

7

almasaydı:m
*(mı)
allmasaydı:n
*(mı)
almasaydı:
*(mı)
almasaydı:q
*(mı)
almasaydını:z
*(mı)
almasaydı:(lar)
*(mı)

almasa:m
*(mı)
almasa:n
*(mı)
almasa:
*(mı)
almasa:q
*(mı)
almasanı:z
*(mı)
almasa:(lar)
*(mı)

Şәrt
şəkli

Şart
kipi

almayıbsansa:
*(mı)
almayıb(dır)sa:
*(mı)
almayıbsı:z
(sınız)sa:*(mı)
almayıb(dır)
(lar)sa:*(mı)

yok

almasaymışa:m
*(mı)
almasaymışsa:n
*(mı)
almasaymı:ş
*(mı)
almasaymışı:q
*(mı)
almayıbmış-sını:z almasaymış*(mı)
sını:z*(mı)
almayıbmı:ş
almasaymı:ş
(lar)*(mı)
(lar)*(mı)
almayıbmışsa:n
*(mı)
almayıbmı:ş
*(mı)

yok

almayıbsını:z
(mı)
almayı:b(lar)
*(mı)

almayıbsa:n
*(mı)
almayı:b
*(mı)

6
Öğrenilen
geçmiş
zaman II
Nәqli
keçmiş
zaman II

yok

yok

yok

almamalıyamsa:
*(mı)
almamalısansa:
*(mı)
almamalıdırsa:
*(mı)
almamalıyıqsa:
*(mı)
almamalısınızsa:
*(mı)
almamalıdır(lar)sa:
*(mı)

almamalıydı:m
*(mı)
almamalıydı:n
*(mı)
almamalıydı:
*(mı)
almamalıydı:q
*(mı)
almamalıydını:z
*(mı)
almamalıydı:(lar)
*(mı)
almamalıymışa:m
*(mı)
almamalıymışsa:n
*(mı)
almamalıymı:ş
*(mı)
almamalıymışı:q
*(mı)
almamalıymışsını:z*(mı)
almamalıymı:ş
(lar)*mı

8
9
Devamlı
Gereklik
şimdiki
kipi I
zaman kipi (şimdiki zamanda)
Felin
Felin vacib şәkli I
davam
İndiki
şәkli
zamanda
almamalıya:m
*(mı)
almamalısa:n
*(mı)
almamalıdı:r
*(mı)
almamalıyı:q
*(mı)
almamalısını:z
yok
*(mı)
almamalıdı:r (lar)
*(mı)

almalı olacağamsa:
*(mı)
almalı olacaqsansa:
*(mı)
almalı olacaq(dır)sa:
*(mı)
almalı olacağıqsa:
*(mı)
almalı olacaqsız(sınız)sa:
*(mı)
almalı olacaq(dır)
(lar) sa:*(mı)

almalı olmayacaq-mış-a:m
//idim *(mı)
almalı olmayacaq-mış-sa:n
//idin *(mı)
almalı olmaycaq-mı:ş
//idi *(mı)
almalı olmayacaq-mış-ı:q
//idik *(mı)
almalı olmayacaq-mış-sını:z
//idiz *(mı)
almalı olmayacaq-mış-la:r
//idilәr *(mı)

almalı olmayacaq-dı:m
//idim *(mı)
almalı olmyacaq-dı:n
//idin *(mı)
almalı olmaycaq-dı:
//idi *(mı)
almalı olmayacaq-dı:q
//idik *(mı)
almalı olmayacaq-dını:z
//idiz *(mı)
almalı olmayacaq-dıla:r
//idilәr *(mı)

10
Gereklik
kipi I
(gelecek zamanda)
Felin vacib şәkli II
gәlәcәk
zamanda
almalı olmayacağa:m
*(mı)
almalı olmayacaqsa:n
*(mı)
almalı olmayaca:q(dır)
*(mı)
almalı olmayacağı:q
*(mı)
almalı olmayacaqsı:z
(sınız)*(mı)
almalı olmayaca:q(dır)
(lar)*(mı)

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE SORU EDATLI OLUMSUZ FİİL ÇEKİMİ
TABLO Ç

almayasıyamsa:
*(mı)
almayasısansa:
*(mı)
almayasıdırsa:
*(mı)
almayasıyıqsa:
*(mı)
almayasısınızsa:
*(mı)
almayasıdır(lar)sa:
*(mı)

almayasıymışa:m//
alası deyilmişәm*(mı)
almayasıymışsa:n//
alası deyilmişsәn*(mı)
almayasıymı:ş//
alası deyilmiş*(mı)
almayasıymışı:q//
alası deyilmişik*(mı)
almayasıymışsını:z//
alası deyilmişsiniz*(mı)
almayasıymı:ş (lar)//
alası deyilmiş (lәr) *(mı)

almayasıydı:m//
alası deyildim *(mı)
almayasıydı:n//
alası deyildin*(mı)
almayasıydı://
alası deyildi*(mı)
almayasıydı:q//
alası deyildik*(mı)
almayasıydını:z//
alası deyildiniz*(mı)
almayasıydı://
alası deyidi(lәr)*(mı)

yok

Felin
arzu
şәkli
gәrәk
almaya:m
*(mı)
almayasa:n
*(mı)
almaya:
*(mı)
almaya:q
*(mı)
almayası:z
(sınız)*(mı)
almaya:
(lar)*(mı)
gәrәk
almayaydı:m
*(mı)
almayaydı:n
*(mı)
almayaydı:
*(mı)
almayaydı:q
*(mı)
almayaydı-nı:z
*(mı)
almayaydı:
(lar)*(mı)
gәrәk
almayaymı-şa:m
*(mı)
almayay-mışsa:n
*(mı)
almayay-mı:ş
*(mı)
almayay-mışı:q
*(mı)
almayay-mışsını:z
*(mı)
almayay-mı:ş
(lar) *(mı)

Felin
lazım
şәkli
almayasıya:m
//alası deyil-әm*(mı)
almayasısa:n
//alası deyilsәn *(mı)
almayasıdı:r
//alası deyil (dir) *(mı)
almayasıyı:q
//alası deyilik *(mı)
almayasısını:z
//alası deyilsiniz*(mı)
almayasıdı:r
//alası deyil(dir)(lәr)*(mı)

12
Dilek
kipi

11
Gereklik
kipi II

13

yok

yok

yok

Felin
әmr
şәkli
almayı:m
*(mı)
alma:
*(mı)
alması:n
*(mı)
almaya:q
*(mı)
almayı:n
(ız)(mı)
alması:n
(lar)*(mı)

Emir
kipi

Azerbaycan Türkçesinde Fiil Çekimi
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Yukarıdaki genel çizelgede yer alan tablolarda, Azerbaycan Türkçesinde fiil
kipini oluşturan bildirme ve tasarlama kiplerinin hem olumlu ve olumsuz hem de
ihtiyari nitelikteki soru çekimlenme şekilleri, basit ve birleşik biçimlenmeleriyle
bütünlükte tasvir olunmuştur. Bunların şimdiye kadar Azerbaycan Türkçesi
eğitimi ve öğretiminde özel olarak yer almayanları, aşağıda bazı dizisel ve
dizimsel özellikleriyle incelenmiştir.
1. Azerbaycan Türkçesinde Fiil Çekiminin Bazı Dizisel Özellikleri
Azerbaycan Türkçesinde fiilin şimdiki, görülen (-dı’lı), öğrenilen (-mış’lı
ve ıb’lı morfolojik belirtileriyle) geçmiş ve -malı, -məli ekleriyle dar-belirli ve
malı+olmaq ek ve yardımcı fiil birleşmeli geniş-belirsizlik biçimleriyle gelecek
zamanlı bildirme ve tasarlama kipleri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra şart,
devam, lazım, dar ve geniş yapısal-anlamsal dizgeleriyle gereklik, istek-dilek ve
emir-buyruk anlamsal-yapısal düzeyleriyle istek-emir biçimli tasarlama kipleri de
somut gramatikal belirtileriyle sınıflandırılabilmektedir.
1.1. Fiilin Öğrenilen (Rivayet Olunan) Geçmiş Zamanının İki Türü
Fiilin şimdiki, belirsiz ve belirli gelecek, görülen (-dı’lı) ve öğrenilen
(-mış’lı) geçmiş zaman ekli bildirme kipleri, Azerbaycan Türkçesi dil bilgisi
kitaplarında yukarıdaki tabloda gösterilen biçimde şimdiye kadar da tasvir
olunmuştur (Grammatika Azerbaydjanskogo Yazıka 1971: 123-138; Hüseynzade
1973: 190-198). Azerbaycan Türkçesinde öğrenilen (-mış’lı) geçmiş zaman ekiyle
paralel olarak -ıb, -ib, -ub, -üb (-yıb, -yib, -yub, -yüb) zarf-fiil eklerinin de söz
konusu gramatikal görevde kullanıldığından açıkça bahsedilmiştir (Grammatika
Azerbaydjanskogo Yazıka 1971: 125-127; Hüseynzadə 1973:194). Buna rağmen
-ıb, -ib, -ub, -üb (-yıb, -yib, -yub, -yüb) zarf-fiil ekleriyle biçimlenen zaman şekli,
söz konusu geçmiş zaman kipinin ikincil bir morfolojik türü niteliğinde dizisel
olarak sınıflandırılmamıştır. Oysa -ıb, -ib, -ub, -üb (-yıb, -yib, -yub, -yüb) zarf-fiil
ekleriyle biçimlenen geçmiş zaman kipinin fiilin hikâyesi dışındaki diğer olumlu,
olumsuz ve soru birleşik şekillerinde dizisel olarak kullanıldığı ve rivayet olunan
zaman kavramasının gramatikal belirtisi biçiminde algılandığı yukarıda yer alan
uygun tablolarda açıkça gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra, öğrenilen -mış’lı
geçmiş zaman şekli, Azerbaycan Türkçesinde daha çok tam üslupta, dolayısıyla
kitap dilinde kullanılmaktadır. -Ib’lı geçmiş zaman şeklinin kullanım sıklığı ise,
özellikle diskurda birinciyle karşılaştırmada daha geniştir. Söz konusu zaman
şekli, hem tam, hem de serbest üslupta, dolayısıyla dilde ve konuşmada en yaygın
bir biçimde yer almaktadır. Bundan dolayı, söz konusu öğrenilen veya rivayet
olunan geçmiş zaman bildirme kipinin ikincil bir morfolojik tür düzeyinde
farklılaştırılmasını, modern Azerbaycan Türkçesinin hem eğitimi ve öğretimi
hem de çağdaş bilişimsel ortamdaki kullanımı bir dil-konuşma olgusu olarak
gerektirmektedir. İkincil tür, daha çok konuşma diline özgü dizisel özellik olarak
ortaya çıkmaktadır. Sözgelimi:
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Sәn bizә xoş gәlmi(ş)sәn.
Sәn bizә xoş gәlibsәn.
Sәn bizә xoş gәlib, sәfa gәtiribsәn.
*Sәn bizә xoş gәlmişsәn.
*Sәn bizә xoş gәlmiş, sәfa gәtirmişsәn.
Siz bizә xoş gәlmi(ş)siz (siniz)
Siz bizә xoş gәlibsiz.
Siz bizә xoş gәlib, sәfa gәtiribsiz.
*Siz bizә xoş gәlmişsiniz.
*Siz bizә xoş gәlmiş, sәfa gәtirmişsiniz.
Bütün protokolllar yazılmışdır.
Bütün protokollar yazılıb.
*Bütün protokolllar yazılmış.
Müәllim gәlmişdir.
Müәllim gәlib
*Müәllim gәlibdir.
Müәllimlәr gәlmişdir (lәr)
Müәllimlәr gәlib(lәr)
*Müәllimlәr gәlibdir(lәr).
Tәlәbә lazım olan әdәbiyyatı oxumuşdur.
Tәlәbә lazım olan әdәbiyyatı oxuyub.
*Tәlәbә lazım olan әdәbiyyatı oxumuş.
*Tәlәbә lazım olan әdәbiyyatı oxuyubdur.
Tәlәbәlәr lazım olan әdәbiyyatı oxumuşdur.
Tәlәbәlәr lazım olan әdәbiyyatı oxuyub(lar).
*Tәlәbәlәr lazım olan әdәbiyyatı oxumuş.
*Tәlәblәr lazım olan әdәbiyyatı oxuyubdur(lar).
Yaxşı elәyib kinoya bilet almı(ş)sınız.
Yaxşı elәyib kinoya bilet alıbsız(sınız).
Yaxşı elәyib kinoya bilet alıb(lar).
*Yaxşı elәyib kinoya bilet almış (lar).
Yukarıdaki cümlelerde belirtilen kullanım şekillerinin bazılarının, standart
dilde veya günlük konuşma ortamlarında geniş yer almadığı yıldız işaretiyle
gösterilmektedir. Ancak belirtilen şekillerin içerisinde yer alan -ıbdır morfemi,
Güz 2008 | Sayı 3

21

Mehman MUSAOĞLU

Azerbaycan Türkçesi ve Doğu Anadolu ağızlarında kullanılmaktadır (Adamoviç
1986: 202-2005). Geçmiş zaman morfolojik belirtisi olarak tanımlanan söz konusu
morfeme kişiye özel konuşma ortamlarında bir sözlü anlatım biçiminin çekimsel
bir birleşeni niteliğinde günümüz Azerbaycan Türkçesinde de rastlanmaktadır.
Bunun yanı sıra, çeşitli edebî üsluplarda ve yazarların dilinde söz konusu ekin
herhangi bir yüksek sanatsal ifadenin oluşturulmasında geçmişten gelen art
gönderimli özgün bir lengüistik unsur olarak kullanıldığı da gözlemlenmektedir.
Söz gelimi:
“Zaman keçdi, yaxşı döndü yamana
Çəmən güldən, gül çəməndən küsübdür.
Bir-birinə millət yağı kəsilib
Yalan deyən, düz deyəndən küsübdür” (Vahabzadə 1998: 110).
İkinci şahıs teklikte -mış ekinin ş birleşeni, aktif olarak gerçekleşen dilkonuşma sürecinde kullanılmamaktadır. Azerbaycan Türkçesinde söz konusu
morfolojik belirtinin tümünün kullanımına, yazılı metinlerde yaygın olarak
rastlanmaktadır. Belirtilen birleşenin söz konusu kullanım sıklığı, -mış ekinin
dört varyantlı oluşuyla bağlantılıdır. Nitekim söz konusu morfolojik belirtinin
kullanımı, -ıb, -ib, -ub, -üb (-yıb, -yib, -yub, -yüb) ekiyle dizisel karşılaştırmada
bir gramatikal belirti olarak ihtiyari niteliktedir. Kar:
Mәn gәlmişәm
Mәn gəlmişəm.
Sәn gәlmisәn
Sәn gәlibsәn
O gәlmişdir
O gәlib
Biz gәlmişik
Biz gəlmişik.
Siz gәlmişsiniz
Siz gәlibsiz (siniz)
Onlar gәlmiş(dir)(lәr)
Onlar gәlib (lәr)
-Ib (-ib, -ub, -ub) eki, çağdaş Azerbaycan Türkçesi fiil çekimi dizisel
düzeyinin birinci şahıs teklik ve çokluk fonksiyonunda bir öğrenilen geçmiş
zaman morfolojik belirtisi olarak kullanılmamaktadır.
1. 2. Fiilin Dar ve Geniş Zaman Anlamlı Gereklik Kipi
Fiilin gereklik kipi, Azerbaycan Türkçesinde -malı, -mәli ekinin fiil kökü
veya gövdesine eklenilmesiyle biçimlenir (Grammatika Azerbaydjanskogo
Yazıka 1971: 119-120; Hüseynzadə 1973:224). Bunun yanı sıra, söz konusu kipin
Azerbaycan Türkçesindeki ikincil türü, malı+olmaq sıralanmasıyla veya -malı,
-mәli ekli fiil köküne ve gövdesine olmaq yardımcı morfeminin eklenilmesiyle
(Rәhimov 1965: 215; Khudazarov 2005:194-195) kullanılmaktadır.
Azerbaycan Türkçesinde birincil tür gereklik kipi, herhangi eylemin bir
kadar daha sınırlı ölçekteki geçmiş ve gelecek zamanlardaki gerçekleşmiş olma
ve olabilme olasılığını ifade etmektedir. İkincil tür gereklik kipi ise, herhangi
bir eylemin her üç zamanda, dolayısıyla sınırlı olmayan daha geniş bir zaman
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eksenindeki kesin olarak yapılmış veya yapılacak olan gerçekleşme olasılıklarının
tümünü bildirmektedir. Sözgelimi:
Mәn dә Bakıya getmәliyәm.
Sәn dә bu kitabları almalısan.
Mәn dә Bakıya getmәli
İndi sәn dә bu kitabları almalısan.
oluram.
İndi sәn dә bu kitabları almalı
Mәn dә sabah Bakıya
olursan.
getmәliyәm.
*İndi sәn dә bu kitabları almalı
*Mәn dә sabah Bakıya getmәli olarsan.
oluram.
*İndi sәn dә bu kitabları almalı
olacaqsan.
Edebî üsluba veya anlatıma göre bazı cümlelerin standart dilde veya
konuşma ortamlarında kullanılmadığı veya kullanımlarının günlük dil-konuşma
süreçlerinde karakteristik bir nitelik taşımadığı, yukarıda getirilen örneklerde
de yıldızla işaretlenmiştir. Söz konusu işaretlenme yöntemi, metnin aşağıdaki
parçalarında da uygulanmıştır.
2. Azerbaycan Türkçesinde Fiil Çekiminin Bazı Dizimsel Özellikleri
Azerbaycan Türkçesine ilişkin yazılmış daha önceki dil bilgisi
kitaplarında, bildirme ve tasarlama kipleri içerisinde soru kipi de ayrıca olarak
sınıflandırılmıştır (Grammatika Azerbaydjanskogo yazıka 1971: 122-123). Ancak
söz konusu biçimin sadece fiille bağlantılı olmadığı ve diğer kelime bölüklerine
de eklenebildiği bilinmekteydi. Dolayısıyla, sadece fiil kiplerinin değil, diğer
tüm kelime bölüklerinin ve buna uygun olarak da çeşitli yüklem türlerinin Türk
lehçelerinde ekleşmiş -mı (mi-, mu-, mü) soru edatlarıyla kullanıldığı çok iyi
bilinen dizimsel bir olaydır (Musaoğlu 1994: 27-50). Bundan dolayı, sonraki dil
bilgisi kitaplarında artık soru kipi, fiil çekimlenme dizgesinde dizisel bir olgu değil,
dizimsel bir unsur olarak nitelendirilmiştir. Soru kipinin gramatikal belirtileri olarak
adlandırılan -mı (-mi, -mu, -mü) ekleri, sonradan çağdaş Azerbaycan Türkçesinde
soru değil, ekleşmiş edatlar olarak değerlendirilmiştir (Hüseynzadә 1973: 229).
Nitekim söz konusu edatlar, hem çekimlenme ve biçimlenme eklerinden hem de
şahıs eklerinden sonra fiil gövdesine eklenebilmektedir. Sözgelimi:
Gәl+di+mi,
yaz+mış+lar+mı,
oxu+yacağ+am+mı,
oxu+yar+sınız+mı,
yaz+malı+san+mı,
yaza bil+әcәk+sәn+mi vb.
Söz konusu edatlar, cümlelerde dizimsel olarak belirlenebilir kuvvetlendirici
ve bireyselleştirici bir soru anlamının oluşturulması için; isim, sıfat, sayı, zamir,
zarf ve diğer kelime bölüklerine eklenebilir. Onlar, konuşma zincirinde ihtiyari ve
zorunlu olarak kullanılabilir nitelikte olabilmektedir. Sözgelimi:
Güz 2008 | Sayı 3
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Sәn bu kitabı müәllimdәnmi aldın?
O dәrsindәn hәmişә beşmi alır?
Sәn bu kitabı müәllimdәn aldın?
O dәrsindәn hәmişә beş alır?
Bilmirәm bu işi kimә tapşırım, sәnәmi, onamı.
Bilmirәm bu işi kimә tapşırım, sәnә ya ona.
*Bilmirәm bu işi kimә tapşırım, sәnә, ona.
Bilmirәm mәn dә bu müsamirәdә iştitak edimmi, etmәyimmi?!
*Bilmirәm mәn dә bu müsamirәdә iştirak edim, etmәyim?!
Azerbaycan Türkçesinde -mı (mi, -mu, -mü) ekleşmiş soru edatı,
birleşik cümlenin anlamca belli türlerinin temel ve yan birleşenlerinin bağımsız
yüklemleriyle (clauze) bir söz dizimsel model olarak gerçekleşmesinde bağlayıcı
araç işlevini üstlenmektedir. Söz konusu edat (partikel) belirtilen söz dizimsel
modellerde hem zorunlu hem de ihtiyari olarak kullanılabilmektedir. Aşağıda
soru edatıyla kullanılan birleşik cümlelere ilişkin getirilen örnekler, yazarın Türk
lehçelerinde birleşik cümleler üzerine geliştirdiği yeni kavramsal-lengüistik
sınıflandırmaya ve gramatikal kategorileştirmeye göre (Musaoğlu 2002: 105-144)
seçilmiştir. Sözgelimi.
2.1. Zaman anlamlı tam birleşimli birleşik cümle modelinde yan cümle
önde, temel cümle sonda gelir. Söz konusu birleşik cümlelerde yan cümle ön
pozisyonda kullanılarak temel cümleye -mı (-mi, -mu, -mü) soru edatıyla bağlanır.
Soru edatının söz konusu pozisyonda kullanılmaması, birleşik cümlenin üslupça
anlamsızlaşmasına yol açar. Söz gelimi:
Sәn söz açıldımı, dәrhal öz fikrini söylә.
*Sәn söz açıldı, dәrhal öz fikrini söylә.
Sәn söz açıldımı, dәrhal öz fikrini söylәyә bilәrsәn.
*Sәn söz açıldı, dәrhal öz fikrini söylәyә bilәrsәn.
Sәn bilet odlumu//aldınmı, dәrhal yola çıxa bilәrsәn.
*Sәn bilet oldu//aldın, dәrhal yola çıxa bilәrsәn.
Getirilen örneklerdeki yan cümle, temel cümledeki zaman anlamını
bütünlükte tamamladığından birleşik cümle tam birleşimli söz dizimsel ilişkisiyle
seçilmekte ve zaman anlamlı tam birleşimli birleşik cümle modeli olarak
belirlenmektedir.
2. 2. Özne ve nesne anlamlı tek birleşimli birleşik cümle modelinde temel
cümle önde, yan cümle sonda gelir. Bu birleşik cümlelerde -mı (-mi, -mu, -mü)
soru edatının ön pozisyonda gelen temel cümlenin yüklemliyle kullanılması
ihtiyari nitelik taşır ve sadece geçmişe yönelik olay ve olguların hatırlanılmasının
önemini kuvvetlendirir. Söz konusu kullanım biçimlenmesi, bu bakımdan dizimsel
bir özellik olarak değerlendirilmektedir. Söz gelimi:
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1. Yadındadır, anan sәni bizә gәtirmişdi.
Yadındadırmı, anan sәni bizә gәtirmişdi.
*Yadındadır, anan sәni bizә gәtirib.
*Yadındadırmı, anan sәni bizә gәtirib
2. Bilirsәn, bu meşәnin qırılmasına sәbәb nә oldu?
Bilirsәnmi, bu meşәnin qırılmasına sәbәb nә oldu?
Getirilen örneklerdeki yan cümleler, birincil temel cümlelerdeki özne ve
ikincil temel cümlelerdeki nesne anlamını ayrılıkta tamamladığından birleşik
cümle tek birleşimli söz dizimsel ilişkisiyle seçilmekte ve özne ve nesne anlamlı
tek birleşimli birleşik cümle modeli olarak belirlenmektedir.
2.3. Nesne anlamlı çift birleşimli birleşik cümle modelinde yan cümle
önde, temel cümle ise sonda gelir. Bu birleşik cümlelerde -mı (-mi, -mu, -mü) soru
edatının son pozisyonda kullanılan temel cümlenin yüklemine eklenmemesi, belli
bir üslup ağırlığının meydana çıkmasına yol açar. Bu açıdan söz konusu kullanım
biçimlenmesi de dizimsel bir özellik olarak nitelendirilmektedir. Söz gelimi:
Bir hәkim ki, öz ixtisası üzrә işlәmәyә, onu vәzifәdә saxlamaq olarmı?
Öz ixtisası üzrә işlәmәyәn bir hәkimi vәzifәdә saxlamaq olarmı?
Bir şey ki, heç kimә lazım olmaya, ona pul verәrlәrmi?
Heç kimә lazım olmayan bir şeyә pul verәrlәrmi?
*Bir şey ki, heç kimә lazım olmaya, ona pul verәrlәr?
Bir şey ki, heç kimә lazım olmaya, ona heç pul verәrlәr?
Asimetrik yapılanmalı söz konusu birleşik cümlelerde yan cümle (Bir həkim
ki, öz ixtisası üzrə işləməyə; Bir şey ki, heç kimə lazım olmaya) önde gelir. Sonda
gelen temel cümlenin (onu vəzifədə saxlamaq olarmı; ona pul verərlərmi) somut
bir öğesini, burada “onu, ona” zamirleriyle ifade olunmuş nesnesini tamamlar.
Ancak önde gelen yan cümle kendisi de iki birleşenden ibarettir: Birinci birleşen,
bir ve ki edatları ve belirtilen isimle (həkim, şey) ifade olunmaktadır. İkinci birleşen
ise, “iç belirteç” nitelikteki parçalardan (öz ixtisası üzrə işləməyə; heç kimə lazım
olmaya) ibarettir. Belirtilen isim (həkim, şey) bir belirsizlik zamiri veya edatıyla
temel cümlede yan cümle tarafından belirtilen zamirle (ona, onu) karşılıklı olarak
kullanılan bağlayıcı sözler (relat-korelat) niteliğinde sıralanmaktadır. Böyle bir
durum ise birleşik cümlelerde eş sesli çift birleşimlilik sözdizimsel modelinin
kurulmasını sağlamaktadır. Çift birleşimli birleşik cümle modellerinde, yan
cümle temel cümleye, temel cümle yan cümleye ait olur. Yukarıda örnek olarak
getirilen birleşik cümle de çift birleşimli söz dizimsel ilişkisiyle seçilmekte ve
nesne anlamlı çift bileşimli birleşik cümle modeli olarak belirlenmektedir.
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SONUÇ
Fiil çekimi, XII-XVIII. yüzyıllar arası Türklük biliminde Arap dilcilik
ekolünün ad, fiil, edat kelime bölükleri sınıflandırmasına dayanılarak incelenmiştir.
XIX. yüzyıldan beri ise isim, sıfat, sayı, zamir, fiil, zarf olmakla temel; ilgeç, bağlaç,
edat, ünlem olmakla yardımcı kelime bölüklerinin tasvir olunmasıyla belirlenen
Hint-Avrupa dil bilimi ekolü geleneklerine göre irdelenmektedir. Belirtien konu,
1970’li yıllardan başlayarak dil bilimindeki en yeni gelişmelerin uygulanmasıyla
Türk yazı dillerine ilişkin olarak da ele alınmaktadır. Ancak, Azerbaycan
Türkçesinde fiil çekiminin kendine özgü bazı dizisel ve dizimsel özellikleri, gerek
gramatikal gerekse kullanımbilimsel olarak şimdiye kadar belirlenememiştir.
Bundan dolayı, -mış’lı ve -ıb’lı öğrenilen geçmiş zaman ve -malı, malı+olmak
biçimli dar ve geniş zaman anlamlı gereklik kipi, Azerbaycan Türkçesine ilişkin
yapılan olumlu ve olumsuz fiil çekimi şemalaştırması düzleminde bilişsel olarak
incelenmiştir. Fiil çekiminin -mı, (-mi, -mu, -mü) soru edatıyla birleşik cümle
modellerinde bir bağlaç rolüyle üstlendiği ihtiyari kullanılabilirlik dizimsel işlevi
de, söz konusu metodolojik doğrultunun lengüitik ölçütleriyle tespit olunmuştur.
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