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ÖNSÖZ 

           Alman dilbilgisinin önemli konularından olan kiplik (modal) fiiller, Almanca 

literatürde üzerinde sıklıkla durulan  konulardan biridir.  Bu fiillerin kip ve kiplik 

ili şkilerini ele alarak, içerdiği kiplik anlamlarını ve bunların Türkçe karşılıklarını 

eşsüremli olarak geleneksel dilbilgisi çerçevesinde, yorumlayıcı, betimleyici dilbilgisi 

yöntemine göre semantik açıdan betimlemeyi  amaç edinen bu çalışmanın, ülkemizde 

az sayıdaki araştırmacının ele aldığı ve birkaç tez çalışmasından ibaret olan  

çalışmalara  bir katkı olmasını diliyorum.  

 

           Almancada yer alan 6 kiplik fiil können, dürfen, wollen, sollen, müssen, 

mögen  bazen bir yardımcı fiil olarak yer alır, bazen de cümlede asıl fiil görevindedir. 

Türkçede    kiplik  fiil   olmaması  ve  bu  fiillerin   yerine  başka  bir  takım  [-mElĐ],  

[-mĐş] ve [-EbĐl] gibi biçimbirimler  ve  [gerek], [lazım],  [şart]  ve  [zorunlu] gibi 

sözcüksel birimlerin kullanılması, kiplik fiillerin anlambilimsel alt kategorilerini ele 

almak, bu anlambilimsel kategorilerin Türkçe karşılıklarını ortaya koymak 

konusunda çalışmaya yönlendiren etmenlerdendir.     

  

           Bu çalışmada Almancadaki kiplik alan (Modalfeld) olarak tanımlanan kiplik  

yapılar (Modalstrukturen) üzerinde durulmuş ve örneklerle bunların Türkçe 

karşılıkları verilmeye çalışılmıştır. Özellikle kiplik yan cümlelerin Türkçe 

karşılıklarının tanımlanmasında BANGUOĞLU’nun Fransız gramerinden 

esinlenerek oluşturduğu Türkçedeki zarf-fiil cümle tanımlamalarından 

yararlanılmıştır.  
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           Çalışmanın temelini oluşturan kiplik fiillerin öznel ve nesnel  anlam 

kategorileri ayrıntılı olarak ele alınmış ve bunların Türkçedeki anlamsal işaretleyici 

ve karşılıkları ortaya konulmuştur. Anlambilimdeki ulamsal (kategoriell) anlam, aynı 

türdeki bütün sözcükler için geçerlidir, bu sözcükler ulamsal olarak türdeştir. 

Sözcükler dilbilgisel özellikleri bakımından bir türdeşlik gösterirler. Dilbilgisel 

olarak aynı biçimde ele alınırlar. Bu açıdan kiplik fiiller de ulamsal anlamlarıyla ele 

alınmış ve bu fiillerin anlamsal kategorileri ortaya konulmuştur. Kiplik fiillerin kiplik 

anlamlarının tanımlanmasında, Türkçede kiplik türlerin tamamı için kullanılabilecek 

dilbilgisel belirtiler bulunduğu savından hareketle, PALMER’ın(2001:22, vd.)  Mood 

and Modality adlı yapıtındaki kiplik tanımları referans olarak alınmıştır. 

 

           Uygulamalı bölümde ise, kiplik fiillerin anlamsal kategorilerinin 

betimlenmesinde Alman edebiyatının iki güçlü temsilcisi ve Nobel Edebiyat ödüllü 

yazarı olan Hermann HESSE’nin Demian ve Heinrich BÖLL’ün  Brot der frühen 

Jahre adlı yapıtlarından bir korpus oluşturulmuş,  bu yapıtların Türkçeleri olan 

Kamuran ŞĐPAL’ın  Demian  ve kültürlerarası (interkulturel) edebiyata önemli 

katkıları olmuş Zeyyat SELĐMOĞLU’nun Đlk Yılların Ekmeği adlı eserlerinden 

yararlanılmıştır.  

            

         Ayrıca Peter BICHSEL’in Stockwerke, Kurt KUSENBERG’in  Ein 

verächtlicher Blick  adlı öyküleri de korpusa eklenmiş,  bu öykülerin Türkçeleri  

Katlar ve Ters Bir Bakış  Melahat TOGAR’ın Seçme Alman Öyküleri adlı yapıtından  

alınmıştır.  Bu   karşılaştırmalı   dilbilim   çalışması   sonucunda   elde  edilen  veriler  
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doğrultusunda sonuç ve öneriler belirtilmiştir. Ayrıca Karşılaştırmalı Dilbilim’in bir 

gereği olarak Yabancı Dil Olarak Almanca (DaF) derslerinde kiplik fiillerin öğretimi   

ile ilgili öneriler de sonuç bölümünde vurgulanmıştır.   

 

         Bu çalışmada teşvikleri ve yönlendirmeleriyle  her aşamada bana ışık tutan 

başta Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı değerli hocam Prof. Dr. Battal 

ARVASĐ ve değerli hocam ve Danışmanım Prof. Dr. Dursun ZENGĐN olmak üzere, 

Anabilim dalındaki değerli hocalarım Prof. Dr. Osman TOKLU ve Doç Dr. Ünal 

KAYA  ile  tez konusunda yönlendirme ve fikirleriyle bana destek olan Gazi 

Üniversitesi’nden değerli hocalarım Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ’a  ve Prof. Dr. Altan 

ALPEREN’e teşekkür ederim. 
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DaF  Deutsch als Fremdsprache, Yabancı Dil Olarak Almanca 

DTCF  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

fel.  Felsefe 

ff.  Ve devamı (und folgende) 

Fr.  Fransızca 

gsz.  Geçişsiz  

Hrsg.  Yayımcı (Herausgeber) 

Inf.  Infinitiv (mastar) 

Đng.  Đngilizce 

jmdm.  Birisine (jemandem) 

jn.  Birisini (jemanden) 

Lat.  Latince 

MEB  Milli Eğitim Bakanlığı 

Nordd.  Kuzey Almanca (norddeutsch) 

Nr.  No (Nummer) 

Osm.  Osmanlıca 

Örn.  Örneğin 

S.  Seite, sayfa 

TDK  Türk Dil Kurumu 

Uyg.  Uygurca 

vb.  Ve benzeri 

vd.  Ve diğerleri, ve devamı 

Yun.                Yunanca 

 

 



 



1.  GĐRĐŞ  

           Almancadaki kiplik  fiillerin  anlam kategorilerini ve bunların Türkçedeki 

karşılıklarını ortaya koymayı ve edebi metinlerden oluşan bir korpustan da 

yararlanılarak bu fiillerin karşılıklarını semantik açıdan betimlemeyi  amaçlayan bu 

çalışmada Almanca ve Türkçe dillerinin genel  yapısı üzerinde kısaca durmak ve  

fiillerin özelliklerini ele almak yararlı olacaktır.   

 

1.1  Almanca ve Türkçenin Özellikleri 

           “Türkçe, Ural-Altay dilleri takımından Altay koluna bağlı, eklemli dillerden 

sonekli bir dildir.”(EDĐSKUN, 2010: 18) Türkçe, bugün ikiyüz milyon üzerinde insan 

tarafından  geniş bir coğrafyada konuşulan bir çok devletin ve uygarlığın dili 

olmuştur. Almanca ise Avrupada birinci sırada yer alan yüz milyon civarında insanın 

konuştuğu ve başta Almanya olmak üzere, Avusturya, Đsviçre ve Liechtenstein’ın 

resmi dili olup Hint-Avrupa dil ailesinin Avrupa kolunun Germen dilleri grubuna 

dahildir.   

 

           “Bağlantılı” [agglutinierend] ya da “eklemli” (EDĐSKUN, 2010: 17) diller 

takımına giren Türkçede, bir ya da birden çok heceli kelime kökleriyle ekler bulunur. 

“Her kelimeden eklerle yeni anlamda kelimeler türetildiği gibi, her kelime, eklerle 

geçici durumlara da sokulabilir.  Eklerle kökler –hemen her zaman- birbirlerinden 

kolaylıkla ayırt edilebilirler.” (EDĐSKUN, 2010: 17) Türkçe, sonekli diller grubuna 

girer. Sonekler (Suffixe), çeşitli dilbilgisel ve anlamsal fonksiyonların  

oluşturulmasında kullanılır. Örneğin, [çalışkan] sıfat iken [çalışkan-lık] isim  

görevindedir. [-lIk] biçimbirimi burada sıfattan isim türetir. 
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           Çekimli ya da bükünlü (flektierend) dillerden  Almanca, yeni sözcük yapımında 

çoğu kez köklerinde değişiklik olan, kökün bazen tanınmaz hale geldiği bir Hint-

Avrupa dilidir. Örn. <brechen>’den türetilen <Bruch> sözcügü; <laufen> fiilinden 

türetilen <Läufer> gibi.  

          “Bükünlü diller, (Alm. flektierende Sprache, Fr. Langues flexionelles, Đng. 

(in)flexional languages) dillere ilişkin tipbilimsel sınıflandırmada dilbilgisi 

bağıntılarını sözcüğün değişken bölümündeki değişimlerle, bir başka deyişle 

bükünlerle belirten, biçimbirimlerin yerine getirdiği işlevleri, gösteren düzleminde 

ayrı ayrı öğelere indirgemeye olanak bulunmayan, bu özellikleriyle ayrışkan ve 

bitişimli dillerden ayrılan dillerdir.” (VARDAR vd., 1988: 56)  

 

           Ural-Altay dil ailesine ait olan, tümceleri  ÖNY (özne+nesne+yüklem) 

dizilişiyle kurulan dillerden biri olan Türkçenin tümce anlambilimini  etkileyen 

birtakım belirgin sözdizim özellikleri, nitelikleri vardır. Bunlar şu noktalarda 

toplanabilir: 

A) “Sözdiziminin esnekliği 

B) Bileşik tümcelerin kuruluş özelliği, adlaştırma, sıfatlaştırma, belirteçleştirme, 

C) Đkilemelerin kullanılması, 

D) Kişi adıllarının seyrek kullanılması, 

E) Sıfatların kullanılış özellikleri, 

F) [-DĐr] koşacının tümce anlamına etkisi.” (AKSAN, 2009: 169) 

 

           Bu çalışmada kiplik fiiller ve bunların anlambilimsel kategorileri ele 

alınacağından ve kiplik fiillerin Türkçede ne gibi anlamsal işaretleyicileri ile ifade 

edildiği irdeleneceğinden,  Almanca ve Türkçede fiillerle ilgili bazı temel bilgiler 

vermek yararlı olacaktır. Alman dilinde fiiller köklerden ve mastar eklerinden 

oluşurlar.  Örneğin   <geh-en>,   <komm-en,   <dauer-n> ve  <tu-n> vb.  Türkçede  ise  
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[-mek] ve [-mak] mastarları kullanılır. Örn. <gel-mek>, <oku-mak>,  vb.   Almanca ve 

Türkçede fiiller özneye göre çekime uğrar ve cümlenin yüklemi görevindedirler. 

Çekimli fiiller, yani yüklemler Almancada ikinci yerde, soru kelimesiz soru 

cümlelerinde   başta yer alırlar. Türkçede ise fiiller sonda yer alır. Türkçede çoğu 

zaman özne belirtilmeden  çekim ekleriyle de cümle oluşturulur. Örneğin,  

                              Ich gehe heute um 9 Uhr in die Schule. 

                              Bugün saat 9’da okula gidiyorum. 

 

           Yukarıdaki örnekte Almancada <ich> zamiri belirtilmesi zorunlu iken, 

Türkçede bu zorunluluk yoktur. Yüklemin sonundaki [-um] 1. tekil kişi biçimbirimi 

özneyi belirtir. Türkçede aynı zamanda [-yor] şimdiki zaman biçimbirimi de 

kullanılmıştır. Bu biçimbirim, fiilin bir haber kipi olduğunu da belirtir. Almancada ise 

yüklem, <geh-e> ikinci yerde ve  [-e] çekim ekiyle birlikte yer alır. Fiilin kökünde bir 

değişiklik olmadığı için, bu yüklem şimdiki zaman ve haber kipi anlatır.  

  

           Almancada zayıf (schwach), kuvvetli (stark) ve karışık (gemischt) fiiller ulamı 

varken, Türkçede bu tür bir sınıflandırma bulunmaz.  

          Örn. Infinitiv  Präteritum Partizip Perfekt 

                  hören – hörte-   gehör-t    (zayıf fiil) 

                   halten hielt  gehalten  (kuvvetli fiil) 

                   denken dachte  gedacht   (karışık fiil)        

 

           Kiplik fiiller, wollen,  sollen  hariç   karışık ‘gemischt’ fiiller   grubuna dahildir. 
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                 wollen wollte  gewollt 

      sollen sollte  gesollt 

      müssen musste  gemusst 

      können konnte  gekonnt 

                 dürfen durfte  gedurft 

                 mögen mochte  gemocht 

            

           Türkçede  kiplik  fiili   diye  bir  dilbilgisi  ulamı  yoktur. Bunun   yerine [-mElĐ],   

[-EbĐl] vb. biçimbirimler, ayrıca [gerek], [lâzım], [mecbur], [şart] gibi sözlüksel birim 

ve [istemek], [bilmek] yeterlik fiili gibi bazı  fiiller kullanılmaktadır. 

 

           Almancada ayrılan (trennbar), ayrılmayan (untrennbar) fiiller varken, Türkçede 

bu tür bir sınıflandırma yoktur.          

         ankommen: Ayrılan fiil  Türkçesi: varmak 

          

         Ayrıca Almancada dönüşlü fiil (reflexiv),  kiplik (modal) fiil  kategorileri  vardır.   

Türkçede dönüşlü fiil  [-n] biçimbirimi ile oluşturulur.  

         sich freuen (reflexiv) :     sev-(i)-n-mek (dönüşlü) 

 

          TOKLU’ya (1999:70)  göre, “Türkçede zaman ve kipe göre otuza yakın eylem 

çekim biçimi varken,  Almancada altı zaman biçimi vardır. Bunun nedeni, Almancada 

zamanların oluşturulmasında zaman biçimbirimlerinin nadiren kullanılması, buna 

karşın bu işlemin bükünle ve yardımcı eylemlerle gerçekleştiriliyor olmasıdır.” 

Fiillerin geçmiş zamanında  Almancada haben ya da sein yardımcı fiilleri ve fiilin 3. 
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hali (Partizip II) kullanılırken, Türkçede geçmiş zaman [-DI], [-mĐş] biçimbirimleri ile 

yapılır. Kiplik fiillerin geçmiş zamanlarının oluşturulmasında yalnızca haben yardımcı 

fiili kullanılır. 

              Präteritum (Şimdiki zaman hikâyesi):    

                         Er    wollte  nach Spanien reisen. 

                         Đspanya’ya seyahat etmek istiyordu.                

             Perfekt  (Görülen geçmiş / -di’li geçmiş zaman):    

                        Er  hat nach Spanien reisen wollen. 

                        Đspanya’ya seyahat etmek istedi.             

             Plusquamperfekt (Görülmeyen /Belirsiz/, -miş’li geçmiş zaman):   

 

          AKSAN, (2009: 187) [-mĐş]’li geçmiş zamanı, görülmeyen (belirsiz) geçmiş 

zaman olarak niteler ve konuşan kişinin tanık olmadığı, ancak, gerçekleşmiş olduğunu 

aktardığı bir eylemi anlattığını belirtir.  

                          Er  hatte nach Spanien reisen wollen.  

                          Đspanya’ya seyahat etmek istemiş/istemişti.  

          Yukarıdaki cümlede [-mĐş+DĐ], görülmeyen geçmiş zamanın hikâyesi 

biçimbirimidir. Ama “Bu biçimbirimin bulunduğu eylem çekiminde [-mĐş]’in 

görülmeyen geçmiş zamanı anlatımında, yalın zamandaki işlevi yitirilmekte, yapılan 

eyleme, gerçekleşen işe konuşucunun tanık olduğu anlamı çıkarılmaktadır.” (AKSAN, 

2009: 196)   

           Bazen Türkçede tek bir sözcükle ifade edilen bir cümle, Almancada birkaç 

sözcük ve fiille ifade edilebilir. Bu da iki dil arasındaki önemli bir sözdizimsel 
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farklılığı gösterir. Çünkü Türkçe eklemeli, bağlantılı bir dil olduğundan Alman dilinde 

birden çok fiil, Türkçede tek bir köke eklenen eklerle ifade edilebilir.   

                                        Gelebilmiştim. 

                                        Ich hatte kommen können. 

 

             “Bağlantılı dillerin tipik bir örneği olan ve hiç değişmeyen bir ad ya da eylem 

köküne değişik biçimbirimlerin eklenmesiyle  her türlü türetme  ve çekim işlemlerini 

gerçekleştiren  Türkçede  tümce anlambilimi açısından  çekim eklerinin  önemli 

işlevleri  yerine getirdiği görülür. Belli bir zamanı  dile getiren bir çekim eki,  değişik 

zamanların, kiplerin anlatımını da üstlenmekte, görünüş açısından ilginç nitelikler 

sergilemektedir.” (AKSAN, 2009: 183)   

 

           Türkçede ve Almancada  eylemlerin görünüş (Aspekt), kılınış (Aktionsart) gibi 

özellikleri vardır.  “Türkçe gibi, bağlantılı- ya da eklemeli- bir dilde özellikle kip, 

zaman, görünüş kavramlarının  anlatımı doğrudan doğruya sonek niteliğindeki 

biçimbirimlerle sağlandığı için bunlar Türkçede daha bir önem taşır.” (AKSAN, 2009: 

166) “Eylemler bir başlama, bir sürme, bir bitme anlatır. Đşte, eylemlerin  bu 

özelliğine  kılınış  denmektedir.” (AKSAN, 2009: 86)  “Görünüş (Fr. Đng. aspect, 

Alm. Aspekt) kavramı yine, eylemlerle ilgili bir dilbilgisi ulamıdır. Konuşan, tümceler 

üreten bir konuşmacının eylemi, içinde bulunulan durumla ilişkili olarak, kişisel görüş 

ve yorumuyla kullanışını, eylemi öznel yorumlayışını anlatır.” (AKSAN, 2009: 87) Bir 

tümceye doğru anlam verebilmek için bu özelliklerin de iyi bilinmesi gerekmektedir.             

           1.2 Kiplik Kavramı            

           Çalışmanın ana konusu kiplik fiiller,  Türkçe karşılıkları ve bunların korpustaki 

kiplik anlam türlerinin  incelenmesi ve betimlenmesi olduğu için,  kiplik (Modalität) 

kavramı üzerinde durmamız gerekir. 
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            Kipleştirme ya da kip yeni bir kavram olmayıp, eski antik çağlardan beri 

felsefecilerin üzerinde durduğu  ve  sözce (dictum) ve kip (modus) ayrımı yaptıkları 

bir kavram olmuştur. 1 

 

                 Aslında kiplik anlambilimle, kip ise dilbilgisi ve biçimbirimle ilgili 

kavramlardır ve felsefi temele dayanır. Doğada ve evrende mevcut olan anlamlar, belli 

simgeler aracılığı ile kodlanırlar. Kiplik,  doğada ve evrende mevcut bulunan 

anlamların dilsel anlamlara dönüşümünü inceleyen anlambilimsel bir kategoridir.  

Dilbilimsel kiplik, temelini mantık ve felsefe disiplinlerinden alır. Bu disiplinlere göre 

evrendeki bilgi iki gruba ayrılır: Olasılıklar ve zorunluluklar. Olası doğru ya da olası 

yanlışlardan oluşan bir evren vardır. Bir bilgi, bir evren ya da  tanımlanan durum için 

doğruyken başka bir evren ya da tanımlanan durum için yanlış ise, bu bilgi olası doğru 

(ya da olası yanlış) olarak kabul edilir. “LEIBNIZ’in formüle ettiği gibi, analitik bir 

önerme, bütün olası evrenlerde doğrudur. Bu doğruluk, onu ifade eden cümlenin 

anlamı aracılığıyla gerekçelendirilir ve garanti edilir. Onun doğruluğu konusunda 

bilgimiz ya da kanımız, ne onun deneyime dayanması, ne de deneyimle 

etkilenebilecek olması anlamında görgül2 değildir.”(LYONS, 1982: 387) LYONS’a 

(1983:387) göre zorunluluk ve olasılık geleneksel kiplik mantığının temel 

kavramlarıdır.  

_________________________ 

1  http://nedir.dictionarist.com/dictum (29.09.2011)                                 

2  görgül(empirisch):   Görgüye dayanan. Eşdeyişle duyulara, algılara ve deneylere dayanan.  Bilimsel 

anlamı   bilimsiz, eşdeyişle yöntemsiz deneye dayanandır. (Bkz. HANÇERLĐOĞLU; 2010, S. 146 vd.) 
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Dilbilimdeki kiplik, evrendeki bu bilginin  dile yansıma biçimleriyle ilgilenir.  

 

            1.3  Kiplik Kavramının  Mantık ve Felsefeyle Đlişkisi 

 

           Kipliğin felsefi anlamı, aşağıdaki gibi  tanımlanmaktadır: 

“[ Alm. Modalität] [Fr. modalité] [Đng. modality] [Lat. modus=kip] [Osm. 

müveccehiyet]: Varlığın ya da olayların varoluş biçimi, tarzı; bir şeyin nasıl var 

olduğu, nasıl olup bittiği, ya da nasıl düşünüldüğünün türlü biçimleri. //Kiplik 

kategorileri: Olanak, gerçeklik, zorunluluktur; buna karşılık olan yargılar da: belkili 

(problematik), yalın (assertorik), zorunlu (apodiktik) yargılardır.” (AKARSU, 1975: 

109)  

  

 

           Felsefede olasılık, 

   

              a)  “Ortaya çıkması zorunlu olmayan bir olayın ortaya çıkması olanağının en  

                     yüksek derecesi 

b) O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının  

      beklenilmesi,  ama yine de salt bir kesinliği bulunmaması durumu 

c) Bir şeyin doğru sayılması için yeterince nedenlerinin bulunmaması 

durumu  şeklinde açıklanır.” 3 

 

     _____________________      

3   http://www.turkcebilgi.net/sozluk/felsefe-terimleri/olasilik-11651.html (07.05.2011) 
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           Felsefeye göre “ zorunluluk, 

a) Olduğundan başka olamama durumu 

b) Mantıkta düşünce bakımından zorunlu doğrular-çelişmezlik ilkesine 

dayanan doğrulardır; çelişiği düşünülemeyen doğrulardır, bu anlamda 

zorunlu, çelişmeye düşmeden başka türlü düşünülemez olan şeydir.” 

(AKARSU, 1975: 191-192) 

 

           Felsefede “gerçeklik, 

               1.  Gerçek olan, var olan şeylerin tümü.  Gerçekliğin türleri: 

a) Bilinçten, tasarımlardan bağımsız olan varlık 

b) Belli bir zaman bağlantısı içinde yaşanmış olan, yaşantı ve      

       deneylerde somut  olarak karşılaşılan şeyler 

2. Olanağın karşıtı. 

3. Bilimsel araştırmalarda her türlü öznel öğenin karşısında nesnel olarak 

geçerliği olan şeydir.” (AKARSU, 1975: 79) 

 

           Kiplik kavramı antik dönemden beri mantıkta üzerinde önemle durulan bir 

önerme kategorisi olmuştur. ARĐSTOTELES, kiplik önermeleri felsefeye dahil etmiş, 

önermelerde olası ve zorunlu ayrımını ilk kez yapmıştır. ARĐSTOTELES’e göre olası, 

mümkün gerçekte mutlak bir terim değildir. Bazen mümkün de gerçeği ifade edebilir. 

Örn. “Çalışkan bir öğrenci olan Ali’nin ilk sınavda başarılı olması mümkündür.” 

cümlesinde Ali, çalışkan bir öğrenci olduğu için, ilk sınavda başarılı olması gerçeği de   

ifade edebilir.  
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           ARĐSTOTELES mantık anlayışını devam ettiren Ortaçağ Batı mantıkçılarına 

göre, kiplik önermeleri karmaşık önermelerdir. Batı mantıkçıları kiplik önermelerini 

daha sistemli bir biçimde incelemiştir. Onlara göre kiplik, basit önermelerde 

bulunmaz. Ama buna karşın KANT her hükmün bir kipliği olduğunu savunmuştur.    

 

           “FARABĐ,  ARĐSTOTELES  asıl olarak iki tür kiplik kabul ederken, bir kısım 

Đslâm mantıkçıları, imkân, imkânsızlık ve zorunluluk kipliklerini kabul etmişlerdir.” 

(ÖNER, 1995: 82) “ARĐSTOTELES, Önermeler adlı eserinde arı ya da basit zorunlu 

ve mümkün önermelerden söz eder.” (EMĐROĞLU, 1999: 132)  

 

           “Arı önerme, yalın (assertorisch) önerme, öznenin bir özelliğinin yüklemde 

ifade edildiği önerme biçimidir. Bu önermelerde yüklemde belirtilen özellik, bir 

deney, bir gözlem sonunda gerçekleşmiştir.” (a.g.e.: 132)   Örn. “Ayda hayat yoktur.” 

şeklindeki önerme, araştırmalar, gözlemler göstermiştir ki, ayda hayat yoktur” 

anlamındadır. 

 

           “ARĐSTOTELES’in söz ettiği ikinci önerme ise, basit zorunlu (apodiktisch) 

önermelerdir. Bu önerme türünde mutlak bir zorunluluk vardır.”(a.g.e.: 132)  Örn. 

“Bütün insanlar ölümlüdür.” önermesi ölümün insanlar için kaçınılmaz olduğunu 

anlatır. 

 

           “Mümkün (problematisch) önermeler, yalnızca imkân ve olasılık bildirir. 

Burada deneysel ya da gözleme dayalı bir zorunluluk yoktur.”(a.g.e.: 132)  “Bugün 

yağmur yağabilir.”  önermesi, “yağmurun yağma olasılığı vardır” anlamındadır. 
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           “ĐBNĐ SĐNA’ya göre kiplik, yüklemin konuya olan bağlantısının derecesini 

göstermek için önermenin üç elemanına eklenen bir sözcüktür. O halde kiplik, 

yüklemin konuyla olan ilişkisi olarak görülebilir. Kiplik önermeler, ‘basit 

önermeler’in içerdiği konu, yüklem ve bağ gibi üç elemana ilaveten dördüncü bir 

elemana daha sahiptir; o da kipliktir.”  (BOLAY, 1981: 81)  ĐBNĐ SĐNA kiplik 

kategorisini zorunluluk, imkân ve imkânsızlık olarak üçe ayırmıştır. 

            1.4  Kip ve Kiplik Đlişkisi              

           CORCU’ya göre (2003: 3 vd.) kip (mood) ve kiplik (modality) arasındaki temel 

ayrım: kipliğin farklı türlerde dilbilgisel işaretler ya da sözcüksel birimlerle ifade 

edilebilen anlamsal bir ulam; kipin ise bu anlambilimsel ulamın dilbilgisel 

işaretleyicisi olarak ele alınmasıdır.4    

           NĐŞANYAN’a(2012:328) göre kip etimolojik  olarak Eski Türkçe                                                            

kib/kip,  kalıp/model olarak kullanılmış,  Türkiye Türkçesinde hiç kaydedilmemiş olan 

sözcük Dil Devrimi döneminde Divan-ı Lügat-üt Türk’den  bulunarak kullanıma 

konulmuştur.  

           DĐLAÇAR’a (1971: 106)  göre kip, fiilin gösterdiği süreç’in(vetire, procès) 

hangi psikolojik  koşullar altında meydana geldiğini ya da gelmek istendiğini bildiren 

ve ruh durumunu, kişisel duyguları, niyeti, isteği belirten bir gramatikal ulamdır.  

           BÜNTING/EICHLER’e (1978:156) göre “konuşan/yazan kiplik ifadelerle 

söylenilenin  gerçekliği,  gerçek dışılığı, istenebilirliği, olasılığı,  zorunluluğu  

hakkında  yargı   ve   tahminlerini   belirtir.   Konuşan   her  zaman   bir   kipi   seçer.  

________________________ 

4  http://semanticsarchive.net/Archive/zE0ZDQ0N/Maltepe_bildiri.pdf  (12.09.2011) 
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Kip  kategorisi   çekimde mevcuttur. Kiplik,  konuşmanın ben temelli ifadesidir¸  

kiplik biçimlerinde konuşan tarafından oluşturulan yargılar ifade edilir. Belli  çekim 

ekleri,  cümlenin zamanını belirlerken bu çekim ekleri aynı zamanda  cümledeki kipi 

de gösterir. Kiplik, cümledeki geçen fiilin, olayın konuşanda mevcut bulunan 

yargılarla ifade edilmesidir.            

 

           Almancada kiplik (Modalität), üç biçimde dilsel olarak ifade edilir: 

 

1. “Fiil çekim araçlarıyla- haber kipi (Indikativ), emir kipi (Imperativ), dilek 

kipi (Konjunktiv)  (würde ve möge yardımıyla yapılan farklı anlatım 

biçimleriyle), 

2. dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, möchten kiplik fiilleriyle, 

3. Wie, warum, wozu vd. gibi sorulara yanıt veren tarz ve biçim belirten 

zarflarla.”  (BÜNTING/EICHLER, 1978: 156).   

            

           BÜNTING/EICHLER (1978: 156),  mögen kiplik fiilinin  dilek kipi (Konjunktiv 

II) biçimi olan möchten’i de 7. bir kiplik fiil olarak sınıflandırır. 3. grup kiplik anlatım 

aracı olarak sınıflandırılan zarfları ise,  kiplik zarfları olarak  niteler.  

 

           BÜNTING/EICHLER (1978:156),  Almancada kiplerin ve dilsel ifade 

araçlarının  işlevlerini, hangi tür kip ve kiplikleri ifade ettiğini, gerçeklik, gerçek dışılık 

ve olasılığın  hangi ifade biçimleriyle temelde  ifade edildiğini aşağıdaki tabloda 

göstermiştir: 
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                ĐŞLEV         ĐFADE BĐÇĐMĐ 

Gerçeklik (Realität) Haber kipi (Indikativ) 

Gerçekdışılık (Irrealität) Dilek kipi Konjunktiv (�Konjunktiv II), 

würde +Infinitiv ile farklı ifade biçimi 

Olasılık (Potantialität) Temel olarak dilek kipi (Konjunktiv) ile, 

bugün özellikle mögen ve können kiplik 

fiilleriyle (kendi belirleyiciliğiyle) ve dürfen 

(başka birisinin belirleyiciliğiyle) ile 

Đstek kipliği (Optativität) Bazı dillerde istek kipi (Optativ) ile ifade 

edilir, Almancada mögen, wollen ve möchten 

(möchten, mögen’in geçmiş zaman biçimidir 

kiplik fiili olarak sayılmaya adaydır) ve 

Konjunktiv’dir. 

Gereklilik, zorunluluk (Başkası tarafından 

belirleyici görünümüyle) 

Müssen, sollen kiplik fiilleri; emir kipi 

(Imperativ) 

Aktarma (Zitierhaltung) Söylenen bir şeyin 

iletilmesi 

Sagen ile ilgili fiiller ve dilek kipi Konjunktiv 

I ya da (haber kipi) Indikativ 

Davet ya da emir Sollen ya da müssen kiplik fiili; emir kipi ve 

dilek kipi (Konjunktiv) 

Tablo 1. Almancada Kipler ve Dilsel Đfade Araçlarının Đşlevleri  (BÜNTING/EICHLER, 

1978:156-157)                                                          

           Tablo 1’de Almancada haber (Indikativ) kipinin dildeki gerçekliği, dilek kipi 

Konjunktiv ve würde+Infinitiv’in ise dildeki gerçek dışılığı ifade ettiği; temelde dilek 

kipinin (Konjunktiv)’in  olasılığı ifade ettiği, bununla birlikte können, müssen aynı 

zamanda dürfen fiillerinin de olasılığı ifade ettiği görülmektedir. Bazı dillerde istek 

kipinin isteği ve istek kipliğini ifade ettiği, Almancada ise mögen, wollen ve möchten 

kiplik fiilleri ile ve dilek kipi   (Konjunktiv) ile istek kipliği ifade edildiği de tablodan 
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anlaşılmaktadır. Ayrıca müssen, sollen kiplik fiilleri ve emir kipi de gereklilik ve 

zorunluluğu ifade eder.  Sagen ile ilgili fiiller, dilek kipi I (Konjunktiv I) ve haber kipi 

(Indikativ) de başkasından öğrenilen bilginin aktarılması için kullanılır. Konjunktiv 

I’le haber kaynağına dikkatli bir yaklaşım sergilenir ve doğruluğundan emin 

olunmayan bir ifade aktarılır. Haber kipi (Indikativ) ile  aktarılan bilginin kesinliği ile 

ilgili bir yargıda bulunulur.   Almancada sollen ve müssen  ile davet ya da emir ifade 

edilmekte, bununla birlikte haber kipi (Indikativ) ve dilek kipi (Konjunktiv)   davet ve 

emir için birer ifade araçları olabilmektedir.   

           CORCU’ya göre “Kiplik sadece fiille değil, tüm tümce öğeleriyle biçimlenmesi 

nedeniyle diğer eylem ulamlarından daha karmaşık bir yapı sergiler. Bu yönüyle 

kiplik, dil incelemelerinin temel araştırma konularındandır. Ayrıca, kipliğin 

dilbilgiselleştiği birçok dilde görülen kiplik belirtilerinin bulanık anlamlı kullanımları 

da kipliğin birçok biçim ve anlam çalışmasında sıklıkla ele alınan bir araştırma konusu 

olmasını beraberinde getirmiştir.” 5 

           Türkçedeki kip ve kiplikle ilgili  alan yazınını incelediğimizde, kipi eylemin 

bildirdiği iş, oluş ve kılışın ne tarzda gerçekleştiğini anlatan dilbilgisel bir kategori 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Kiplik ise çekim sırasında, konuşucunun tutumunu, 

gösteren, yani salt bildirmeyle mi yetindiğini, yoksa bir yorumda mı bulunduğunu; 

istek, dilek, şart, gereklilik, emir mi anlattığını belirten anlatım biçimleri, semantik bir 

kategoridir. (DĐLAÇAR, 1971: 106; KOÇ, 1996: 304; KORKMAZ, 2003: 569) 

_______________________ 

 5 http://semanticsarchive.net/Archive/GJlNDYzO/Dilbilim_Arastirmalari_2005.pdf (09.10.2011) 
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           Türkçede kipler iki temel gruba ayrılır. 1. “Haber”  ya da “bildirme kipi”. 

(AKSAN, 2009: 183; ERGĐN, 2011: 289; EDĐSKUN, 2010: 175) ERGĐN’e (2011: 

289)  göre bildirme kipleri müsbet veya menfi olarak, yapılan veya yapılacak olan 

hareketleri haber verdiğine göre hareketin zamanını da gösterir. Fiillerin zaman 

bildiren bütün çekimleri şekil bakımından bildirme kipleri içinde bulunur. AKSAN’a 

(2009: 183-190) göre bildirme kiplerinde beş temel zaman (Şimdiki, gelecek, görülen 

geçmiş, görülmeyen geçmiş ve geniş zaman)  vardır. AKSAN (2009: 183-190)   

kiplerin içerdiği zamanları ve onların temel ve yan işlevlerini ayrıntılı olarak ele alır. 

ERGĐN(2011: 289), görülmeyen geçmiş zaman (miş’li geçmiş zaman) için öğrenilen 

geçmiş zaman kavramını kullanır. EDĐSKUN’a (2010: 182-185) göre  2. Temel kip 

türü ise dilek kipleridir. Dilek kipleri,   gereklik, istek, dilek şart ve emir kipinden 

oluşur. ERGĐN(2011: 289), bu kip türlerini tasarlama kipleri olarak niteler ve dört 

gruba ayırır: Şart, istek, gereklik ve emir. AKSAN (2009: 190-194)  ise, bu temel kip 

grubunu  isteme kipleri  olarak niteler. Bunlar,  dilek-koşul, istek kipi, gereklik kipi ve 

buyrum kiplerinden oluşur.  Ayrıca, isteme kiplerinin de içerdiği bu dört  kipin temel 

ve yan işlevlerini ayrıntılı olarak ele alır.  

          Almancada üç temel kip vardır: 1. Haber kipi (Indikativ), 2. Dilek kipi 

(Konjunktiv) 3. Emir kipi (Imperativ). Haber kipi altı temel zamandan oluşur: Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquam Perfekt, Futur I ve Futur II.  2. Dilek kipi (Konjunktiv) 

iki gruba ayrılır: Dilek kipi I (Konjunktiv I) daha ziyade dolaylı anlatımlarda 

(indirekte Rede) kullanılır. Bazı emir cümleleri biçiminde dilek ve temenni 

anlatımlarında da kullanıldığı görülür.  Dilek kipi II (Konjunktiv II) gerçek dışılığı 

ifade eder, gerçek dışı istek (irrelar Wunsch),  gerçek dışı koşul cümlelerinde (irreale 

Bedingungssätze) kullanılır.  
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            1)  Wenn doch der Frühling käme! (Gerçek dışı istek)                                                                      

      Ah bir bahar gelse!            (Dilek kipi) 

           AKSAN’a (2009:190) göre  “[-sE] biçimbirimi Türkiye Türkçesinde başlıca 

dilek ve koşul olmak üzere iki anlamı içerir.”  

           2) Dikkatlice okusaydın, anlardın.   (Koşul anlatımı) 

               Wenn du durchgelesen hättest, hättest du verstanden. (gerçek dışı koşul:  

                                                                                                      irreale Bedingung)                            

    

           AKSAN’a (2009:191) göre “[-sE]  biçimbirimi genellikle, birden çok önermeyi 

bir koşulla birbirine bağlar. Đlk önermeye bağlanan ikinci önerme, olumlu ya da 

olumsuz yorum’u (comment) içerir.” Yukarıdaki 2) nolu cümlenin Türkçesinde isteme 

kipinin koşul anlatımı vardır.  

           Gerçek dışı kıyaslama cümleleri (irreale Vergleichsätze) ile birlikte diğer bazı  

kiplik yan cümlelerde de kullanılır.6  Ayrıca “gereklilik  ve zorunluluk, genelde sollen, 

müssen kiplik fiillleriyle ve emir kipiyle (Imperativ) ifade edilir.”(BÜNTING/ 

EICHLER, 1978:156-157) 7   

          Almanca ve Türkçedeki kiplik türleri daha sonraki bölümlerde ele alınacağından 

burada yer verilmemiştir.  

________________________ 

6 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Gerçek dışı kıyaslama cümleleri ve kiplik yan  cümleler. 

7     Ayrıca bkz. Tablo 1. 
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1.5 Geleneksel   ve Đşlevsel Yaklaşım 

           Literatürde yalnızca kiplik kavramının tanımı konusunda değil, konuya 

yaklaşım tarzında da bir sistemsizlik olduğu göze çarpar. Eylemin kipi, kiplik fiiller ve 

kiplik sözcükler söz konusu olduğunda, kiplik konusuna değinilmiştir. Örn. Fiil kipleri 

bölümünde EDĐSKUN(2010: 173-186), yalnızca bildirme ve dilek kipleri üzerinde 

durur. ERGĐN(2011: 288-289), kipleri bildirme ve tasarlama kipleri olarak iki gruba 

ayırır. Kipliğin bütün ifade biçimlerini tek çatı altında toplayan ve bütüncül bir sistem 

üzerinde çalışan gerek Almanca, gerekse de Türkçede çok az sayıda eser vardır. 

Örneğin Almancada Grammatisch semantische Felder adlı eserde öznel kipliğin ifade 

araçları üzerinde çalışılmıştır. (SOMMERFELDT,1991) Türkçede kiplikle ilgili bir 

çalışmada Đsteme Kipliği konusu irdelenmiştir. (DEMĐR, 2008) 

           DĐLAÇAR(1971: 106-107), okul dilbilgisi kitaplarında bildirme kipi (indicatif), 

emir kipi (imperatif), dilek-şart kipi (desideratif, conditionnel, subjonctif), gereklilik 

kipi (necessitatif), istek kipi (optatif, subjoncitif) gibi ayrımların yapıldığını, bununla 

birlikte zamanla,  kılınış’la karıştırılan kip terimlerine de rastlandığını belirtir.  Örn. –

di’li geçmiş zaman kipi, -miş’li geçmiş zaman kipi, şimdiki zaman kipi vs. “Zaman 

kipi” terimlerinin yanlış olduğunu, kipin zamanla hiçbir ilgisinin olmadığını, kipin 

yalnızca  ruh durumunu, zamanın da sadece zamanı, vakti anlattığını vurgular.  Kipin, 

belli bir biçimbirime, eke bağlı bulunması zorunluluğu yoktur. Kip, türlü eklerle, türlü 

anlatım çalımlarıyla belirtilebildiği gibi, tek bir ek türlü kipleri de anlatabilir. Kiplerin 

sayısı ne beştir, ne de ondur, ruh durumlarının sayısınca kip vardır. Bu görüşleriyle 

DĐLAÇAR, kip kavramına geleneksel bakışı eleştirir, kipin zamanla ilgisinin 

olmadığını belirtir.  
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           AKSAN’a (1980: 101) göre “kip kavramı geleneksel dilbilgisinde yerleşik bir 

kavram olup doğu ve batı dilciliğinde çok eskiden beri kullanılmıştır. Eylemin 

bildirdiği devinimin, oluşun, kılınışın, konuşan açısından ne tarzda, ne yolda 

yansıtıldığını gösterir.”  

           Geleneksel bakış açısından GABELENTZ (1901:470-474), kipliğin üç türü 

olduğunu belirtir: Mantıksal, psikolojik ve sosyal kiplik. Mantıksal kiplik, yüklemin 

özneyle olan ilişkisidir. Bu ilişki olumlu, olumsuz, gerçek, olası, zorunlu v.s. 

şeklindedir. Bu kipliğin ifade edilmesi için, kiplik fiiller , kiplik zarflar ve cümleye 

bağlı kiplik bağlaçlar kullanılır. GABELENTZ bu kiplik türünü aynı zamanda nesnel 

(objektiv)  olarak  tanımlar. Psikolojik kiplik, “konuşanın konuşmayla olan ilişkisi” 

şeklindedir. Bu ilişki, konuşanın konuşmasında bildirme, sorma, ünlem, emir ya da 

rica olarak mı bu ifadesini gerçekleştirdiğini veya bu konuşmada kararlılık, 

alçakgönüllü bir tutum, tahmin,  ürkeklik, umutla ya da kuşku ile konuşup 

konuşmadığını belirtir. Bu kiplik türü özneldir (subjektiv), yani konuşan sadece bir 

gerçeği bildirme arzusunu değil, bilakis kendisini, ya da kendisinin ruh halini ifade 

eder. Örn. emri ifade eder, belli ezgileri kullanır. Bu ezgilerden emrin nasıl verildiği, 

dinleyenin yerine getirmesi ile ilgili zorunluluk derecesi anlaşılır. Bunun için yardımcı 

sözcükler, kiplik sözcükler ve kiplik edatları (Modalpartikel) vb. sözcükler kullanılır,  

deyimler ile tabirlerden yararlanılır. Kipliğin üçüncü türü olan sosyal kiplik, sosyal 

sınıf düzeninin (Rangordnung) ve toplumsal hiyerarşinin ifade biçimlerinde görülür.  

           SCHMIDT’e (1967: 27 vd.)  göre,  konuşan ifadesinin içeriğine ilişkin tavrını 

açıkladığı için, kiplik iletişimsel-dilbilgisel bir karakter taşır. Kiplik fiilleri eylemsel 

ili şkiyi şekillendirir ve mantıksal-dilbilgisel  işlevleri vardır, çok işlevlidir, bundan 

dolayı  çok araştırılan bir konu olmuştur. SCHMIDT(1967: 224 vd.), kipi sadece bir 
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gramer ulamı olarak değil, kiplik sistemini bir bütün olarak,  tüm kiplik ifade 

araçlarıyla  araştırılmasının  zorunlu olduğunu savunur.  

 

           MEIER (1977: 87) kipliği, konuşana ve konuşma durumuna bağlı olan cümle 

semantiğinin bir bileşeni olarak tanımlar ve   üçe ayırır: 

 

1. Nesnel Kiplik: Konuşanın bakış açısından ifadenin içeriğinin gerçekle 

ili şkisini anlatan bir kiplik türüdür.  

2. Öznel ya da Đletişimsel- Dilbilgisel Kiplik: Bu kiplik türünde konuşan 

sözcede söz konusu olan iş, oluştan emin olma, emin olmama, ondan 

kuşku duyma, ya da tahminini ifade eder.  

3. Mantıksal-Dilbilgisel Kiplik: Her şeyden önce kiplik fiiller, özne ile 

cümledeki iş ve oluş arasındaki bağlantıyı ifade eder.  

 

           Kiplik, MEIER’e (1977: 87) göre çeşitli dilsel araçlarla  ifade edilir. Bütün 

kiplikle ilgili   sözcükler,  kiplik alanını (Modalfeld) oluşturur.  

 

           DETH,   cümlede iki temel kiplik türü olduğunu belirtir: Gerçeklik ve gerçek 

dışılık. Bunlar her cümlede zorunlu  bulunan  genel kipliktir. “DETH (1986) öznel ve 

nesnel kiplik kavramını reddeder, ona göre her dilsel bağlamın  nesnel ve öznel bir 

karakteri vardır. Genel kiplik kavramı, konuşanın sözcenin içeriği ile bağlantısını ifade 

eden  kesinlik kipliği’ni de içerir. Kesinlik kipliği ile (genelde öznel) konuşucu bir iş ya 

da oluş için kendi kişisel yargısını belirtir. Bu kiplik fiiller ve kiplik ya da kiplik 

edatları (Modalpartikeln) gibi özel dilsel araçlarla gerek etkin, gerekse de dolaylı 
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olarak oluşabilir. Kesinlik kipliği aynı şekilde cümledeki genel kiplik gibi zorunludur. 

Kiplik ili şkisinin üçüncü türü- değiştirici (modifizierend) kiplik,  yazara göre isteğe 

bağlı olarak ortaya çıkar. Bu üçüncü tür, bir sözcenin içeriğini mümkün, zorunlu veya 

isteğe değer  kılar.” 8 

 

           SOMMERFELDT vd. (1991:21),  öznel kipliğin (subjektive Modalität) 

alanlarını ele alır. Ona göre konuşan/yazan,  öznel kiplikte, gerçeklik ili şkisi içinde bir 

dilsel ifadenin içeriğinin geçerlilik derecesini tahmin eder. Nesnel kiplik (objektive 

Modalität),  sözcenin gerçeklikle ilişkisini işaretler.  Öznel kiplik ikiye ayrılır: 

“geçerlilik derecesi” alanı ve “isteme ve buyru” alanı. Đlk alan dört alt gruptan oluşur, 

bunlar sözceyi kesin, olası, olası olmayan ya da uzlaşılmış olmayan olarak betimler. 

Đkinci alan iki gruba  ayrılır: bağlayıcı olmayan ve bağlayıcı/ kuvvetli buyuru ve 

isteme alanı.  

 

           Kip,  biçimbilimsel ifade aracı olarak kipliğin en önemli dilsel ifade aracıdır. 

SOMMERFELDT vd.’ne (1992: 72-73) göre  kiplik,  biçimbilimsel,  sözdizimsel-

yapısal,  ezgisel  ve  sözcüksel    ifade     araçlarının    hiyerarşik   düzenlenmiş    etkisi   

ile    ifade   edilen işlevsel-semantik bir ulamdır. Cümlede iki temel kiplik vardır. 

Bunlar gerçeklik ve gerçek dışılıktır. Bu kiplikler dahilinde konuşan/ yazan kendi 

öznel görüşü ile bir olayın kesinliğini, belirsizliğini, tahmini, koşulluluğunu, 

zorunluluğunu,  olanak veya imkânsızlığını, bir eylemdeki isteği   ifade eder.  

 

________________ 

8 http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/svetimosioskalbos/2004/Droessinger.pdf (21.09.2011) 
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           HENTSCHEL/WEYDT’in (2003:76)  fonksiyonel bakış açısıyla kiplik fiiller 

cümlede bilgi taşıyıcı kiplik fonksiyona sahiptir. Kip (Modus), dilbilgisel kategorisinin  

bir işlevi olarak cümledeki kipliği tanımlar. HENTSCHEL/WEYDT (2003: 76) kiplik 

fiillerin öznel-bilgisel (subjektiv-epistemisch) ve nesnel-yükümlülük (objektiv-

deontisch) kipliği işlevinde kullanımlarını birbirinden  ayırt eder.  

           1.6  Modern   Yaklaşımlar 

           Kiplik üzerindeki çalışmalar, önceleri yapısal ve kuramsal çerçevede iken, 

dilbilimin anlambilim ve edimbilim (pragmatik) gibi çeşitli alanlarının gelişmesiyle   

modern,  pragmatik ve uygulamaya dönük bir biçimde gelişmiştir. 

  

           HEIDOLPH’a (1984:521) göre  “kiplik, çeşitli görünüşler altında bir ifadenin 

çeşitli biçimdeki geçerliliğini anlatan ve bir kiplik alanı olarak özetlenebilen ifade 

araçlarının sınıflandırdığı dilsel bir kategoridir.”  

           Kipliğe modern bakış açısının en önemli temsilcilerinden BYBEE(1994: 180) 

kipliği dörde ayırır: 

1. Kılıcı Odaklı Kiplik (Agent-orientierte Modalität)  

           Kılıcı odaklı kiplik, sözcüksel ve dilbilgisel biçimbirimlerle ifade edilir ve bir 

fiili gerçekleştirmesi için konuşucunun alıcıya koşullar dayatması olarak 

yorumlanabilir. Bu kipliğin  anlamları: Gereklilik (Notwendigkeit), zorunluluk 

(Obligation), istek (Wunsch), yetenek (Fähigkeit), niyet (Absicht), imkândır 

(Möglichkeit).  

2. Konuşucu Odaklı Kiplik (Sprecherbezogene Modalität) 
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           BYBEE’ye  (1994: 180) göre emir, talep, rica, yalvarış, uyarı, ihtar ve öneri 

vb. sözceleri içerir. Konuşucunun alıcıya, dinleyene bir izin vermesinin söz konusu 

olduğu ifadeler de bu gruba dahildir.  

3. Bilgisel Kiplik (Epistemische Modalität)   

          BYBEE’ye (1994: 180) göre işaretlenmemiş durum,  önerme’nin (Proposition)  

doğruluğu için mutlak gerekliliktir. Kiplik türlerinin  temellerinden  biri olan bilgisel 

kiplik,   imkân, olasılık ve kesinlik içerir.   

4. Đkincil /Alt Donanımsal Kiplik (Subordinierende Modalität)  

           Bu bölümde BYBEE (1994:180) tarafından yan cümleler ele alınır, her şeyden 

önce tümleç cümleler, karşıt neden bildiren cümleler (Konzessivsätze) ve amaç 

belirten yan cümleler (Finalsätze), vd.   

 

           ZIFONUN’a (1997:1723)  göre “fiil kipinin dört bağlam türü vardır: Doğrudan 

ya da dolaylılık (Indirektheitskontext), olgusallık (Faktizitätskontext)  ya da kiplik.”  

Haber kipi olası bağlam türlerine göre işaretlenmemiş kiptir, temel olarak bütün 

bağlam türlerinde kullanılabilir, bu durumda doğrudan ya da olgusal bağlamın her biri 

tek alternatiftir, standart bir durumdur. Kiplik bağlamları ZIFONUN’a (1997: 1743) 

göre dilek kipi için birinci derecede önemli fonksiyon alanlarıdır. Dilek kipi, dolaylı ve 

kiplik bağlamlarında kullanılır, doğrudan ve olgusal bağlamlarda kullanımı 

imkânsızdır.  

           ZIFONUN’a (1997:1884)  göre kiplik fiillerin kullanımı için çeşitli konuşma 

arka planları (Redehintergrund) vardır. Bir konuşma arka planı,  mevcut iş, oluş 

tasarlamaları (mümkün ya da zorunluluk) açısından değerlendirilebilecek koşullar 

olarak tanımlanır.. Konuşma arka planlarının belirli tipleri kiplik fiillerin anlamı 
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açısından karakteristik özelliğe sahiptir. ZIFONUN’a (1997:1884) göre aşağıdaki 

önemli arka plan türleri vardır:  

1) “Bilgiye dayalı (epistemisch) konuşma arka planı 

2)  Normatif (normativ) konuşma arka planı 

3)  Teleolojik (ereklerle ilgili) konuşma arka planı 

4)  Đstem belirten (volitiv) konuşma arka planı 

5)  Durumsal  (circumstantiell) konuşma arka planı 

6)   Özne harici- durumsal  

7)   Özne kaynaklı- durumsal”                                                                     

  

           ZIFONUN’a (1997: 1884-1900) göre bilgiye dayalı konuşma arka planında iş, 

oluş  ile bağlantı içinde  önemli olabilecek bütün bilgileri delil gösteririz. Bilgiye 

dayalı olmayan konuşma arka planlarında buna karşın (bilerek ya da bilmeyerek)  

bilginin temel kısımlarının belirli olgularını ihmal ya da göz ardı ederiz. Normatif 

konuşma arka planında ise insanlar arasındaki sosyal normlar, yasalar ve ahlâki 

değerler söz konusudur. Teleolojik konuşma arka planı,  hedef ve amaçlara 

ulaşılmasıyla ilgilidir. Đstem belirten konuşma arka planları, istek, arzu, ilgi ve 

eğilimleri dile getirir. Özne harici-durumsal konuşma arka planında, özne haricinden 

gelen  bir hakimiyet ve irade söz konusudur. Özne kaynaklı-durumsal konuşma arka 

planında ise kendi isteklerini durumların bir gereği ya da genel bir gerek  olarak görme 

söz konusudur.   

 

           LYONS (1983:391 vd.), kiplik kavramını mantıksal ve anlambilimsel açıdan 

sorgulamış ve kipliği üç temel türe ayırmıştır: Bilgisel (epistemisch), yükümlülük 

(deontik) ve gerçeklik, oluşa ilişkin (alethisch) kiplik. Bilgisel kiplik, konuşanın bir 

olası evrende ya da tüm olası evrenlerde inandığı ve/ veya bildiği gerçekler 

doğrultusunda bir önermenin gerçeklik değerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerdir. 
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Yükümlülük (deontic) kipliği, ahlâki olarak sorumlu kılıcılar (agent) tarafından 

gerçekleştirilen fiillerin olasılığı ya da zorunluluğuyla ilgilidir. Bu kiplik türü ya 

konuşandan, veya “bir kişi ya da kurumun dayatması”, bir içsel zorunluluk (innere 

Notwendigkeit) ya da ahlâki veya yasal ilkelerin açıkça düzenlemeleri şeklinde 

görülür. Bu aynı zamanda ödevsel  kaynak (deontic source) olarak adlandırılır.  

 

           EISENBERG (1993:93)   gerçeği kiplikle karşılaştırır. Yazara göre gerçek,  

kipselleştirilmemiş bir olaydır. Ama gerçeğe ilişkin cümle kipselleştirilebilir. Bu 

sayede gerçek, mümkün, zorunlu, izinli, istenilen bir hale gelir.   EISENBERG (1993: 

93), gerçek evrendeki iş ve oluşun belirli koşullara bağlı olması durumlarında  

kipselleştirmeden söz eder. Kipselleştirme, genel anlambilimsel bir kavramdır, 

kipselleştirme için çok sayıda dilsel araçlar bulunur.  

           EISENBERG (1999:119), fiilin ifade ettiği kipin kodladığı  kiplik’ ten  söz eder. 

Haber kipi, biçimsel ve anlamsal olarak kipselleştirilmemiştir. Dilek kipi (Konjunktiv 

II)’nin özgün görevi gerçek dışılık ve olasılık kipliği olmasıdır. Konjunktiv I ise, 

gerçeğe uygun olmamayı (Nichtfaktivität) anlatır, dolaylı anlatımda kullanılır.  

Konjunktiv II’nin bir  işlevi de, iş, oluşun ortaya konması, iş ve oluşun gerçekleşmesi 

için çağrı, emir ifade etmektir.  

           Kipliğin tipolojik bir sınıflandırılmasını yapmak amacıyla farklı dünya dillerini 

inceleyen Đngiliz dilbilimci PALMER (2001:22 vd.), kipin kipliğin   bir alt kategorisi 

olduğunu vurgular. Bundan dolayı  “kiplik” iki alt kategoriden; kip ve kiplik 

sisteminden oluşur. Kipte haber kipi ve dilek kipi arasında bir karşıtlık bulunur, kiplik 

sistemi, en iyi şekilde kiplik fiillerin fonksiyonlarında görülür. (Đngilizce’de ve birkaç 

diğer Hint-Avrupa dillerindeki gibi) Kip,   kiplik sistemine aykırı olarak ikili  (binär) 
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sistem arz eden bir kiplik sistemidir. Haber kipi (Indikativ) kipsel değildir, dilek kipi 

(Konjunktiv) ise kipseldir. Đşaretlenmemiş, kipsel olmayan biçim, konuşanın neye 

inandığını, neyi iddia ettiğini belirtir. Kiplik sistemi ise   konuşanın yargılarını ifade 

eder.  

           Kiplikle ilgili önemli çalışmalar yapan PALMER (2001: 22 vd.),  Đngilizce için 

üç  tür  kiplikten  söz  eder,  Almanca  ve  Đngilizcenin  Hint-Avrupa dil ailesine dahil 

olmasından dolayı aşağıdaki tespitler önemlidir: 

 

1. Bilgisel  kiplik (epistemic),  önermenin statüsünde konuşanın görüşü ile 

bağlantılıdır.  

2. Yükümlülük (deontic) kipliğinde bu olay dış etkenlerle (diğer kişiler) 

kontrol edilir. 

3. Dinamik, devimsel kiplik (dynamic), kontrolün içsel olması açısından 

yükümlülük (deontic) kipliğinden  ayrılır.  

 

           Bazı dillerde, örneğin Almancada dördüncü tür bir kiplik bulunur. Bu kiplik 

“tanıtsal, aşikâr” (evidentiell) kipliktir.  

 

           Bilgisel (epistemisch) ve tanıtsal (evidentiell) kiplik  doğrudan birbirine  

bağlantılı olduğu için, PALMER (2001, 22 vd.) onları önerme kipliği  (Propositional 

modality) olarak niteler, yükümlülük (deontic) ve dinamik kiplikleri de olay kipliği 

(Event modality) olarak gruplandırır ve  kipliği iki temel gruba ayırır ve alt 

kategorileri ile birlikte en kapsamlı bir biçimde  sınıflandırır: 
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  Kiplik  

           

 
             1) Önerme Kipliği                                         2) Olay Kipli ği                
                (Propositional Modality)                                        (Event Modality) 
 

 

 

            Tablo 2. PALMER’ın (2001:22) Kiplik Tanımlamaları  

  

           Yukarıdaki tabloyla ilgili olarak,  [deontic: yükümlülük, ödevsel] kiplik 

terimi,  [dynamic: dinamik, devimsel], [deductive: çıkarsamaya ait], [assumptive: 

varsayımsal], [evidential: tanıtsal]  kiplik terimlerinin kullanılması   uygundur. 

PALMER (2001: 22 vd.), Mood and Modality adlı yapıtında sensory (duyumsal) 

kiplik kategorisini de üç alt gruba ayırır:  a) Visual (görsel) b) Non-visual (görsel 

olmayan) c) Auditory (işitsel). Bundan dolayı  bu çalışmada kiplik fiillerdeki 

kiplik tanımlamalarında yukarıdaki tabloda yer alan terimler  kullanılacaktır.     

 

 

Bilgisel Kiplik              Tanıtsal Kiplik                 Yükümlülük Kipli ği            Devimsel Kiplik 
                                                                                                                                    
  (Epistemic)                    (Evidential)                                (Deontic)                       (Dynamic) 
 
- Dayanaksız tahmin     - Aktarımsal                                   - Đzin                             - Yeterlilik 
   Kurgusal tahmin          (reported)                                  (permissive)                       (Abilitive) 
   (speculative)                  
   
-  Çıkarsamaya ait          - Duyuşsal                                    -  Zorunluluk                   - Dilek 
    (deductive)                   (sensory)                                       [&Gereklilik]                  (Volitive) 
                                   a) Görsel (Visual)                            (obligative)      
-  Varsayımsal                b) Görsel olmayan (Non-visual) 
   (assumptive)                c) Đşitsel (Auditory)                     - Buyrum 
                                                                                              (commisive) 
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           “Türkçede de PALMER’ın tanımladığı kiplik türlerinin tamamı için 

kullanılabilecek dilbilgisel belirtiler bulunmaktadır. Ancak, Türkçe aynı zamanda bu 

kiplik türlerini aktarmak için sözlüksel birimleri de kullanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, kiplik Türkçede tamamen dilbilgiselleşmiştir diyemeyiz. Yani, Türkçe 

daha çok karma bir kiplik sistemine (PALMER: 2001) sahiptir. Bu yönüyle kiplik, 

Türkçenin bütüncül yapıda işleyen bir sistem olduğuna kuvvetli bir tanıttır.” 9  

 

          DUDEN’da (2009: 500 vd.) kiplik fiillerin biçimbilimsel, sözdizimsel 

özelliklerinin yanı sıra kiplik alan içinde kiplik,  genel bir boyut olarak işlevsel açıdan 

ele alınır,  bu kapsama fiillerin ifade ettiği kipler, dilek, emir kipleri dahildir, aynı 

şekilde kiplik fiiller ve kiplik fiil gibi kullanılan fiiller (Modalitätsverben), kiplik zarfı 

ve  kiplik edatları (Modalpartikeln) gibi sözcükleri içeren, yani kipliği ifade eden 

bütün dilsel öğeler bu boyuta dahildir.  

         DUDEN (2009: 500-509), konuşucunun konuşma anındaki konuşma arka planı 

konseptini kullanır. Konuşucu cümleyi kiplikle şekillendirir.  Kipliğin kendisi bir 

boyuttur, kiplik fiiller, kipsel anlam oluşturulabilen çeşitli dilsel araçlardan yalnızca 

birisidir. Đfade edilen yargı çoğunlukla münferid olaylarla ilgili bir zan ve tahmindir.  

           FILLMORE (1977: 33), cümleyi önerme ve kipliğin bir bütünü olarak tanımlar. 

O zaman buradan tüm cümlelerin kiplik anlam içerdiği sonucuna varılır. Bunun zıttı 

olan görüşe göre de kipsel olarak ifade edilmiş cümleler  ve kipsel olarak 

nitelendirilmeyen  cümleler   vardır. Alan   yazınında   genel  olarak “haber kipi kipsel  

olarak işaretlenmemiş (nicht markiert), kiplik ifade etmeyen” (EISENBERG, 1999: 

114; PALMER, 2001, vd.) “dilek kipi kiplik ifade eden, kipsel olarak nitelendirilebilen 

(markiert)” (EISENBERG, 1999: 114; PALMER, 2001, 22 vd.) olarak görülmektedir.       

______________________ 

9  http://semanticsarchive.net/Archive/GJlNDYzO/Dilbilim_Arastirmalari_2005.pdf (09.01.2012)  
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1.7 Çalışmanın Yöntemi ve Amacı  

           Bu çalışmada Almancada kiplik kavramı detaylı olarak ele alınmış, Almancada 

ve Türkçedeki  kiplik türleri üzerinde durulmuştur. Çünkü bu çalışmayla ilintili olan 

kiplik kavramı, Türkiye’de  bu dilbilgisel kategori  üzerinde  yeni yeni çalışmalar 

yapıldığı ve bazı çalışmalarda kip ve kiplik kavramı  ayırt edilmeksizin kullanıldığı 

için (SLOBĐN/AKSU, 1982: 186), bazı çalışmalarda da kiplik (modality) teriminin 

çevirisinde “kipsel” (LYONS, 1983: 277, 278) kavramı kullanıldığından   dikkatlice 

betimlenmelidir.   

     Çalışmanın teorik bölümünde  Almancadaki kiplik alan (Modalfeld) ifade 

araçları betimlenmiş, kiplik zarflar (Modaladverbien), kiplik sözcükler (Modalwörter), 

kiplik edatları(Modalpartikeln), kiplik yan cümleler (Modalnebensätze), kiplik 

tümleçler (Modalergänzungen) tanımlanmış ve türleri üzerinde durulmuştur. Bu kiplik 

yapıların Türkçede hangi dilbilgisel ulamlarla ifade edildiği ve karşılıkları ortaya 

konulmuştur. Kiplik alanın en önemli ifade aracı olan kiplik fiiller  iki kategoride ele 

alınmıştır. Kiplik fiiller gibi kullanılan fiiller  (Modalitätsverben ya da modal 

gebrauchte Verben) olarak alan yazınında yer alan 44 fiil üzerinde durulmuş ve 

bunların Türkçe karşılıkları ortaya konulmuştur. 2. kategori olarak 6 kiplik fiil nesnel 

ve öznel anlam kategorileri ile ele alınmış, örneklerle Türkçe karşılıkları ve bunların 

anlamsal işlevleri ve biçimbilimsel yapısı üzerinde durulmuştur. Ayrıca bir bölüm 

olarak kiplik fiillerin dilek kipinde (Konjunktiv) kullanımlarındaki anlamsal alt 

kategoriler ele alınmış ve örneklendirilmiştir. Kiplik fiiller, öznel ve nesnel 

anlamlarıyla semantik açıdan Türkçe karşılıklarıyla ortaya konulmuştur.  
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           Uygulamalı bölümde ise seçilen bir korpus ile bu fiillerin edebi metinlerdeki 

içerdiği Türkçe anlam kategorileri açısından ele alınmış ve  örneklendirmelerde 

bunlardan yararlanılmıştır.  Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan   sonuçlar ve öneriler   

sonuç bölümünde dile getirilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında elde edilen veriler 

doğrultusunda karşılaştırmalı dilbilimin bir işlevi olarak, Yabancı Dil Olarak Almanca 

derslerinde kiplik fiillerin öğretimi ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

           Çalışmanın  içerdiği  araştırma yöntemi,  sosyal   bilimlerle   ilgili  doktora  

çalışmalarının birçoğu gibi kaynakların taranması, değerlendirilmesi ve bir sonuca 

ulaşılması şeklindedir. Çalışma yöntemi olarak geleneksel dilbilgisine göre eşsüremli 

olarak kiplik fiiller  ele alınmış, Türkçe anlamsal karşılıkları verilmiştir.  Bu arada 

kiplik fiillerin anlamsal kategorileri, betimleyici, yorumlayıcı dilbilgisine (deskriptive 

Grammatik) göre tanımlanmış, Türkçe karşılıkları biçimbilimsel-anlambilimsel olarak 

tanımlanmıştır. Anlamsal olarak gerektiği durumlarda ise bu fiillerin sözdizimsel 

yapıları üzerinde durulmuştur. Bu karşılıkların içerdiği kiplik anlamları, PALMER’ın 

(2001:22 vd.) kiplik tanımlamalarına göre sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. 

Uygulamalı bölümde “incelenen alanı en iyi şekilde yansıtabilmek ve elverişli bir 

gözlem temeli oluşturabilmek için” (VARDAR,1988:56) ve bu alanı betimleyici 

dilbilgisine göre en iyi şekilde tanımlamak ve yorumlamak amacıyla bir bütünce 

(korpus) oluşturulmuştur.  Edebi metinlerdeki ilgili anlamsal yapılar ele alınmış, kiplik 

anlamlarla ilgili yorumlarda bulunulmuştur. 

 

           Bu karşılaştırmalı dilbilim çalışması, eşsüremli (synchronisch) olarak 

Almancada kiplik fiillerin anlamsal kategorilerini ortaya koymak, bu anlamsal  

ulamların    Türkçe    karşılıklarını    saptamayı    hedeflemektedir.  Türkçe  karşılıklar  
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biçimbilimsel olarak analiz edilmiş ve biçimbirimlerin semantik anlam yapıları 

üzerinde durulmuştur. Karşılaştırmalı dilbilim çalışmalarındaki gibi benzerlikler ve 

farklılıklar  ele alınmış ve Almanca öğretimi ile ilgili  öneriler sunulmuştur.  

 

           Çalışmanın giriş bölümünde anlambilimsel olarak doğada ve evrende mevcut 

bulunan  anlamların dilsel anlamlara dönüşümünü inceleyen anlambilimsel bir 

kategori olan kiplik üzerinde durulmuştur. Kiplik kavramının felsefe ve mantıkla 

ili şkisi ele alınmıştır. Felsefede olasılık, zorunluluk ve gerçeklik, varlığın ya da 

olayların varoluş biçimi, tarzı; bir şeyin nasıl var olduğu, nasıl olup bittiği, ya da nasıl 

düşünüldüğünü anlatan kiplik kategorileri olarak irdelenmiştir. 

 

         ARISTOTELES’ten başlayan  felsefedeki kiplik önermeler, antik döneme kadar 

uzanan önemli bir önerme kategorisi olarak giriş bölümünde yer almıştır. 

 

          Daha sonra kip ve kiplik ili şkisi ele alınmış, çeşitli bilim insanlarınca yapılan kip 

ve kiplik tanımlamaları üzerinde durulmuştur. BÜNTING’in  Almancada  kip ve dilsel 

ifade araçlarının  ne tür işlevleri olduğunu belirttiği tablosu ele alınmıştır.  

 

           Giriş bölümünde  kipliğe geleneksel ve işlevsel bakış açısı, bununla birlikte 

modern  yaklaşım tarzları  ele alınmıştır.  Örneğin DĐLAÇAR (1971: 106-107)   kipin 

zamanla hiçbir ilgisinin olmadığını, kipin yalnızca  ruh durumunu, zamanın da sadece 

zamanı, vakti anlattığını vurgulayarak geleneksel bakış açısına eleştiri getirmiştir. 

Kiplik fiiller, kiplik ve kipler konusunda Türkiyede ve  Almanyada yapılan çalışmalar 

ele alınmıştır. 
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           Çalışmanın ikinci bölümünde kiplik türleri üzerinde durulmuştur.  Almancadaki 

temel kiplik türleri  bilgisel (epistemisch),  yükümlülük (deontisch), oluşa ilişkin 

(ontisch: alethisch), fiziksel (physisch),  istek (bulethisch), tanıtsal (evidentiell) kiplik  

ele alınmış ve örneklendirilmiştir. Türkçede literatürde sık yer alan kiplik türleri 

gereklilik/zorunluluk  (Notwendigkeitsform), istek  (Optativ), bilgisel (epistemisch), 

değişmez, nesnel  (objektive Modalität), tanıtsal (evidentiell) ve yükümlülük 

(deontisch)  kiplik  ele alınmış ve örneklendirilmiştir.  

 

           Üçüncü bölümde Almanca’da kiplik yapılar (Modalstrukturen) üzerinde 

durulmuş ve kiplik alan (Modalfeld) tanımlanarak bu alanda yer alan  cümle 

öğelerinin Türkçede hangi gramer ulamları  ile  adlandırıldığı ve bunların semantik 

işlevleri üzerinde durulmuştur. Burada kiplik zarflar (Modaladverbien),  kiplik 

sözcükler (Modalwörter) ele alınmış ve anlambilimsel ulamları betimlenmiştir. Kiplik  

edatlarının (Modalpartikel) ayırt edici özellikleri, semantik sınıflandırılması 

yapılmıştır. Sıklıkla karşılaştığımız erst, schon, noch, denn,  eigentlich, überhaupt ve  

nur/bloß  kiplik edatları üzerinde örneklerle  durulmuştur. 

 

           Üçüncü bölümde ayrıca  kiplik cümleler (Modalsätze) üzerinde durulmuş, araç 

cümleleri (Instrumentalsätze) indem, dadurch, dass; karşılaştırma cümleleri 

(Vergleichsätze) so… wie, genauso wie, ebenso ..… wie, Komparativ, als, während/ 

wogegen/ wohingegen, wie,  als dass,  als zu+Inf., ayrıca gerçek dışılık ifade eden 

karşılaştırma cümleleri  als ob/als wenn/ wie wenn, als + Konjunktiv II  incelenmiştir.  

Bununla birlikte eksik ek durumlu kiplik cümleler ohne dass/ohne zu+Inf.; uygun 

olmayan davranışı anlatan kiplik cümle  an/statt, dass; an/statt zu; orantılılık cümleleri  
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je+Komparativ….., um so/desto, Insofern (…), als / …, insofern (als); insoweit (…), 

als /…, insoweit (als); Was .... betrifft (angeht/anlangt/anbelangt) ele alınmıştır. 

Sınırlayıcı (restriktiv)  olarak soviel/soweit,  nur dass, außer dass, außer wenn, außer 

um zu+Infinitiv cümleleri, anlamsal yoğunluk ifade eden kiplik cümle  so+(Adverb-

Adjektiv) ele alınmış ve bunların Türkçede nasıl ifade edildikleri üzerinde 

durulmuştur. Burada BANGUOĞLU’nun (1990: 572-586) Türkçedeki zarf-fiil cümle 

tanımlamalarından yararlanılmıştır. Bu yan cümlelerin Türkçe karşılıkları verilmiş ve 

bunların anlamsal yapısı ve gramer işlevi üzerinde durulmuştur. Almancadaki kiplik 

alan tanımlanmasında kiplik tümleçler de ele alınmış (Modalergänzungen),  

Türkçedeki tümleç türleri ile kıyaslanmıştır.  

 

           Dördüncü bölümde tezin temel konularından olan kiplik fiiller  ele alınmıştır. 

Önce bu fiillerin biçimsel ve içeriksel özellikleri üzerinde durulmuştur. Đçeriksel 

özellikler bölümünde kiplik fiillerde nesnel ve öznel anlam kategorisi genel olarak 

irdelenmiştir. Kiplik fiillerin asıl ve yardımcı fiil olarak kullanım biçimleri ele 

alınmıştır. Kiplik fiil gibi kullanılan fiiller  (Modalgebrauchte Verben) bölümünde bir 

kısmı yardımcı fiil olarak bir kısmı da zu+Inf.’li bir yapı ile birlikte kullanılan toplam 

44 adet özgün fiillerin  anlamları ve Türkçe karşılıkları anlambilimsel olarak 

irdelenmiştir.  

           Kiplik fiillerin Türkçe karşılıkları ve semantik ifade biçimleri  nesnel ve öznel 

anlamlarıyla yeni bir çalışma olarak ele alınmış ve bunların anlamsal yapısı analiz 

edilerek, hangi biçimbirim, sözlüksel birimlerle ifade edildiği ortaya konulmuştur. 

Kiplik fiillerle ilgili bölümün sonunda bu fiillerin öznel anlam kategorileri, olasılık  

(Wahrscheinlichkeit), söylenti (Gerücht),  iddia (Behauptung) anlamı ve kiplik fiillerin 
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öznel anlamda dilek kipinde kullanımları ve sıklıkla karşılaşılan anlam kategorileri 

tavsiye/sitem (Ratschlag/Vorwurf), reddetme (Ablehnung), tahmin, zan (Vermutung), 

buyuru (Aufforderung) ve özel kibarlık ifadesi (Ausdruck besonderer Höflichkeit) 

üzerinde durulmuştur. 

 

           Çalışmada kiplik fiillerle ilgili tezin uygulamalı temel konularından olan edebi  

metinlerinden oluşan korpus ve bunların Türkçe karşılıkları kiplik anlam türleri  

olarak tanımlanmış, anlamsal kategorilerin betimlenmesinde örnek metin olarak 

yararlanılmıştır. Bu çalışmada  elde edilen veriler doğrultusunda sonuç bölümünde 

düşünce ve öneriler sunulmuştur. Ayrıca  karşılaştırmalı dilbilimin bir işlevi olarak 

Yabancı Dil Olarak Almanca derslerinde  kiplik fiillerin öğretilmesi ile ilgili de bazı 

tespitlerde bulunulmuştur. 

 

           Bu çalışmanın ülkemizde  kiplik fiiller,  bunların anlamsal kategorileri ve 

Türkçedeki semantik işaretleyicileriyle ilgili yapılacak çalışmalara, yabancı dil olarak 

Almanca derslerinde  kiplik fiillerin daha verimli bir biçimde öğretilmesine  katkıda 

bulunmasını temenni ediyorum.   

 

           1.8  Bu Alanda Yapılan Çalışmalar            

                 1.8.1 Türkiye’deki Çalışmalar 

           Alan yazınında, Almancada kiplik (Modalität) ile ve kiplik eylemler 

(Modalverben) ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça yoğundur.  Buna karşın Türkçede 

kiplik ve kiplik eylemler üzerine yapılan çalışmalar ise nispeten azdır. Bazı 

çalışmalarda kip ve kiplik ayrımı yapılmaksızın aynı kavram (kip), kiplik kavramını 
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ifade ederken de kullanılmıştır. Örn. (DĐLAÇAR, 1971; SLOBĐN /AKSU, 1982) Bazı 

çalışmalarda  zamanlar,   zaman kipi olarak nitelendirilmiştir. Örn., “geldi, geçmiş 

zaman kipindedir.”  (EDĐSKUN, 2010: 172) 

           Kiplik, çekim sırasında, konuşucunun tutumunu, yani salt bildirmeyle mi 

yetindiğini yoksa bir yorumda mı bulunduğunu; istek, dilek, şart, gereklilik, emir mi 

anlattığını gösteren anlatım biçimleri olarak tanımlanmıştır. (KOÇ,1996:304; 

KORKMAZ, 2003: 569) 

            Cümle içinde fiillerin aldıkları şekiller kip olarak tanımlanır: “Kip, fiilin ifade 

ettiği işin, halin veya hükmün ne şekilde olduğunu, vukua geldiğini veya yapıldığını 

göstermeye yarar. Her dildeki çeşitli biçimlerde gösterilen kipler, bildirme kipi, dilek 

kipleri, istek kipi, şart kipi, gereklilik kipi, emir kipi vs.dir.” (ÜÇOK, 1947: 101) 

           DĐLAÇAR (1978:46), Görevsel Dilbilgisi adlı çalışmasında dilde “şeklin 

sınırlı, görevin ise sınırsız olduğunu” belirtir, DĐLAÇAR (1971: 106)  kipi, “fiilin 

başka bir grammatik ulamı” olarak ele alır. Ayrıca DĐLAÇAR (1971: 106)   kipi “fiilin 

gösterdiği süreçin (vetire, process) hangi psikolojik koşullar altında meydana geldiğini 

ya da gelmek istendiğini bildiren ve ruh durumunu, kişisel duyguları, niyeti, isteği 

belirten bir gramatikal ulam” olarak tanımlar.  

           ERGĐN (1977:138), Türkçe Dilbilgisi adlı eserinde “kipi  yahut şekli, fiil kök 

veya gövdesinin ifade ettiği hareketin ne şekilde yapıldığını veya olduğunu gösteren 

gramer kategorisi” şeklinde tanımlamış ve hareket şeklini gösteren ekleri kip olarak 

ele almıştır.  
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         Türkçe Dilbilgisi adlı  kitapta kipler şöyle tanımlanmaktadır:  

“Kipler, fiilin tarz ve zamanına göre itibari kalıplardır. Yalnızca eylemin vuku 

bulup bulmamasıyla ilgili haberi değil, bunlara ait niyet ve dileği ifade edenlerin de  

gizli ve açık bir zaman kavramı vardır. Bir zamana has eylem, muayyen bir şekil 

içinde ifade edilir. Đşte o şekil, fiilin kipini teşkil eder.” (BĐLGEGĐL, 1984: 261)            

           AKSAN (2009:183-194),  kipleri bildirme ve isteme kipleri olarak ikiye ayırır. 

Bildirme kiplerinde beş temel zaman (Şimdiki, gelecek, görülen geçmiş, görülmeyen 

geçmiş ve geniş zaman)  vardır. Đsteme kipleri, dilek-koşul, istek kipi, gereklik kipi ve 

buyrum kiplerinden oluşur.  AKSAN (2009:183-194), isteme kiplerinin de içerdiği 

dört kipin temel ve yan işlevlerini ayrıntılı olarak ele alır.  

            EDĐSKUN’a (1988:173) göre kip, fiil kök ya da gövdelerinin- zaman ve 

biçimlerine göre- türlü biçimbirimlerle, yani eklerle girdikleri kalıplara denir.  Türkçe 

Dilbilgisi  adlı eserinde bu konuda  gel-di (gel- fiil kökü; -di biçim birimini bir zaman 

kalıbına dökücü ek) olarak ele almış, geldi sözcüğünün “geçmiş zaman kipi”nde  

olduğunu belirtmiştir.  

           BANGUOĞLU (1990: 440) Türkçenin Grameri adlı eserinde zaman (ve varsa 

tarz) eki ile uzatılmış bir fiilin tekli ve çoklu kişi ekleri almasıyla bir kip (temps) 

meydana geldiğini belirtir ve üç ana zaman olan geçmiş (bil-di), şimdiki (bil-iyor), 

gelecek (bil-ecek) zamanların ve iki yan zaman olan dolaylı geçmiş (bil-miş) ve geniş 

(bil-ir) zamanın “asıl zaman kiplerini” oluşturduğunu,  diğer kiplerin  ise “uyarı 

kipleri” olduğunu belirtir. Bu uyarı kipleri,  1. Dilek-şart (gel-se) 2. Đstek (gel-e)  3. 

Gereklilik (gel-meli) 4. Buyuru (emir) (gel-sin)  kipleridir.  
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           Genel olarak Türkçede kiplik ve kiplik fiillerle  ilgili  çalışmalar makale 

düzeyinde, ya da kitaplarda bölüm şeklindedir. (TOKLU, 2009; ZENGĐN, 2003; 

CORCU, 2007; AKTAŞ, 1992: 2001; KARABAĞ, 2002, vd.)  Çok az sayıda bir 

kısım çalışma ise yüksek lisans ya da doktora tezi  olarak  sunulmuştur. (SEVĐNÇLĐ, 

1999; DEMĐR, 2008; BENZER, 2008; FĐLAZ Đ, 2011)  

           Türkçedeki kiple ilgili  çalışmalarda kip ekleri, işin, oluşun ya da hareketin 

nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi veren biçimbirimler olarak nitelenir. Bazı dilbilimciler de 

kip ve zaman terimlerini ortak kullanır. DĐLAÇAR (1971:106)  bu tartışmaya farklı bir 

boyut getirerek kipin ruh durumlarını gösteren bir kategori olduğunu ileri sürmüş, 

belki de insanın ruh hali adedince kip olduğunu belirtmiştir. Araştırmacıların 

çoğunluğu ise Türkçede 1. Bildirme ya da haber kipleri  2. Dilek kipleri, isteme kipleri 

ile 3. Emir, buyrum kipleri’nin var olduğunu belirterek  iki ya da üç ana gruba ayırır.  

           TOKLU (2009: 68-73), Dilbilime Giriş adlı yapıtında Türkçe ve Almancadaki 

kip (Modus), zaman (Tempus), kılınış (Aktionsart) ve görünüş (Aspekt) ulamlarını ele 

alır ve betimler.  

           AKTAŞ (1992),  Modalverben im Deutschen und Türkischen konulu 

çalışmasında kiplik fiillerin hangi tür anlamsal fonksiyonlarının olduğunu ve Türkçede 

hangi dilsel araçlarla ifade edildiğini belirtir.  

           Almanca Modal Fiillerin Đşlevi ve Türkçe Çevirilerde Anlam Eşdeğerlikleri 

konulu Yüksek Lisans Tezi, SEVĐNÇLĐ (1999)  tarafından Sakarya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanmıştır. Bu çalışmada kiplik fiillerin anlamsal 
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işlevleri üzerinde durulmuş ve seçilen korpus aracılığıyla Türkçe çevirilerdeki anlam 

eşdeğerlikleri saptanmaya çalışılmıştır. 

           AKTAŞ (2001)  Türkçede fiil köklerine eklenen [-mIş] biçimbiriminin hangi 

bağlamlarda kullanıldığı ve  ne gibi işlevleri olduğu ve hangi anlamları yansıttığı ile 

ilgili araştırmasında sollen, müssen, können kiplik fiilleriyle ile ilgili somut örnekler 

vermiş ve kiplik üzerinde genel olarak durmuştur.  

           Bir başka makale de Türkçede Kip ve Kiplik Olgusu başlıklı Đmran 

KARABAĞ’ın (2002) makalesidir. Burada kip ve kiplik kavramı üzerinde durulmuş, 

kiplik türleri ele alınmış ve kiplik olgusunda pragmatiğin önemi vurgulanmıştır.  

           ZENGĐN (2003), Modalitätsverben im Deutschen konulu çalışmasında 

Almancada kiplik belirten fiilleri anlam açısından ele almıştır. KORKMAZ (2003)  

kip için dilbilgisi kitaplarında yer alan anlatımların bulanık ve karışık olduğunu 

belirterek önemli bir eksikliği dile getirmektedir.  

           YÜKSEL (2006: 86-87), Türkçede haber, tasarlama ve emir olmak üzere üç 

farklı kip türünün olduğunu ve tasarlama adı altında da istek, dilek-şart ve gereklilik 

kip türlerinin yer aldığını belirtir.  

           Türkçede kip ve kiplik konusunda önemli bir çalışma da Marmara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde  BENZER (2008) tarafından hazırlanan Fiilde Zaman, 

Görünüş, Kip ve Kiplik konulu doktora tezidir.  Burada fiilde zaman, görünüş, kip ve 

kiplik kavramları ele alınmış, kip ve kiplik tanımlamaları yapılarak alan yazınında yer 

alan değişmez, nesnel, bilgiye dayalı, dinleyici ve konuşucu merkezli kiplik, 

yükümlülük (deontik) kipliği gibi türler irdelenmiştir.   
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           DEMĐR (2008) Türkçede isteme kipliğini (Optativ) semantik-pragmatik açıdan 

ele almış, farklı dilbilgisel düzeylerdeki isteme kodlayıcılarını işlevleriyle birlikte 

ortaya koymuştur. Đsteme kipliğini, biçimbilimden söyleme bütün dil düzeylerinde 

kodlayıcılarıyla birlikte betimlemiş, isteme semantiğinden hareketle Türkçe için bir 

isteme kipliği modeli oluşturmaya çalışmıştır.    

           1.8.2 Almanya’daki  Çalışmalar  

           Bu bölümde daha ziyade kiplik ve kiplik fiiller   üzerinde yapılan çalışmalar 

kronolojik ve eşsüremli bir yaklaşımla ele alınacaktır. Ayrıca  bu doktora çalışması 

kiplik fiillerin semantik açıdan  Türkçe karşılıkları ile ilgili olduğundan genel olarak  

kiplik fiilleri semantik  ve eşsüremli olarak  ele alan önemli çalışmalar üzerinde 

durulacaktır. 

           Dilbilimde kiplik kavramı konusunda bir uzlaşmadan ziyade farklı görüşler 

vardır.  Genel olarak kiplik, “ifadedeki belirtilen iş ve oluşun geçerliliğine ilişkin 

olarak konuşanın tavrının tarz ve biçimine ilişkin semantik-pragmatik bir kategori” 

(METZLER LEXIKON, 2000:446) olarak ele alınır. 

           Almancada fiillerin kip sistemi  ve kiplik fiiller oldukça iyi bir biçimde 

araştırılmıştır, örneğin GABELENTZ (1901: 470-474), kipliğin üç türünü betimler:  

Mantıksal, psikolojik ve sosyal kiplik.               

           BECH (1949) kiplik fiilleri üç temel anlamsal boyutta analiz eder:  

 “ (1) Volitivität: istek belirtme (wollen, sollen, dürfen) (2) Emotivität: duygusallık 

(mögen) (3) Kausalität: nedensellik (müssen, können).”10 

_______________________ 

10
 http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b3/b3altantrag.pdf (13.09.2011) 
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           Latince modeline göre Alman gramerini oluşturmaya çalışan GLINZ (1952) 

bağlamdan bağımsız kip anlamlarını formüle etmeyi denemiştir. SCHMIDT(1967: 27 

vd.),  fiil kipi ya  da  kiplik  fiilleri  ile açıklanıp açıklanmamasına göre kipliği ikiye 

ayırmıştır. Ona göre kip biçimleri konuşanın ifadenin içeriğine ilişkin tavrını 

açıkladığı için, kiplik türü iletişimsel-dilbilgisel bir karakter taşır. Kiplik fiilleri 

mantıksal-dilbilgisel bir fonksiyona sahiptir.  

 

           GERSTENKORN (1976) Almancadaki bütüncül bir kiplik sistemi üzerinde 

çalışmış, bu çalışmada Bugünkü Almancadaki kiplik sisteminin monografisini 

oluşturmuştur. SCHMIDT(1967: 27 vd.), Almancanın kiplik sistemiyle ilgili başka bir 

çalışmada  Doğu Alman işlevsel dilbilim  ekolüne göre kiplik sistemini ele almıştır.  

 

           MEIER (1977: 87)  Zur Verwendung der Elemente des Feldes der Modalität 

beim Kommunikationsverfahren Begründen, konulu bir çalışmasında kipliği  

“Konuşana ve konuşma durumuna bağlı olan cümle anlambiliminin bir bileşeni” 

olarak tanımlar   ve  iletişim yöntemi gerekçelendirmede kiplik alanının öğelerinin 

kullanımı üzerinde durur. Edatlar ve Etkileşim  (Partikeln und Interaktion) çalışması 

da (WEYDT, 1983) kiplik edatlar (Modalpartikeln) ile ilgili önemli bir çalışmadır.   

 

           HEIDOLPH(1984) Alman Dilbilgisinin Ana Hatları (Grundzüge einer 

deutschen Grammatik)  adlı yapıtında,  kiplik alanından, fiil kipinin yanı sıra çeşitli 

dilsel araçların anlaşılması gereğinden söz eder: Bunlar kiplik fiiller, kiplik sözcükler, 

kiplik edatları, Futur I ve II, haben/sein ile mastar yapılar ve dolaylı anlatımın etkin 
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olduğu fiillerdir . Kiplik fiillerle ilgili, Almancada Kiplik (Modalität im Deutschen) 

(ÖHLSCHLÄGER, 1984) adlı çalışma da kapsamlı bir çalışmadır. 

 

           Almanca ve Rusçadaki kipliğin bir kategorisi olarak olasılığın (Possibilität) ele 

alındığı  “Die Teilmodalität Possibilität im Russischen und Deutschen” adlı doktora 

tezinde kiplik şu şekilde tanımlanır:  

 

          “Kiplik, bir sistem oluşturan ve dilin çeşitli düzlemlerinin araçları ile- biçimbilimsel, 

sözdizimsel-yapısal, ezgisel ve sözcük türetim araçları ile etkilenen ve konuşanın sözcesinde 

ifade olunan bilişsel içeriğin gerçeklikle uyum gösterip göstermediğinin ifade edildiği işlevsel-

anlambilimsel bir kategoridir.” (DETH, 1986: 29)            

 

          HELBIG’in (1990) ileride ele alacağımız kiplik sözcükler ve kiplik edatlarla 

ilgili olan sözlükleri, Lexikon deutscher Modalwörter, Lexikon deutscher Partikeln  

oldukça kapsamlı çalışmalardır. 

 

           Dilbilgisel-Anlambilimsel Alanlar (Grammatisch-semantische Felder) adlı 

çalışmada   SOMMERFELDT/SCHREIBER/STARKE’nin (1991:21) öznel kipliğin 

alanlarını ele alması ilginç bir çalışmadır. Nesnel kiplik,  sözcenin gerçeklikle 

ili şkisini belirtir. Yazarlar, öznel kipliği ikiye ayırır:  “geçerlilik derecesi” alanı ve 

“çağrı” alanı.  

 

           SOMMERFELDT(1992:72-73), cümledeki iki temel kiplikten söz eder:  

gerçeklik ve gerçek dışılık. Bu kipliklerle “konuşan/yazan  öznel görüşü ile bir olayın 
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kesinliğini, belirsizliğini, koşulluluğunu, zorunluluğunu, bu olayla ilgili tahmini,   

isteği,  olayın imkân veya imkânsızlığını ifade eder.”  

           Ayrıca kiplik  şu şekilde tanımlanır: “Kiplik, konuşanın ifade ile ilişkisini, 

ifadenin gerçekle ya da belirtilenin gerçekleşme ile ilişkisini ifade eden ve dilbilgisel  

ve-veya sözlüksel, sesbilimsel, retorik vs. şeklinde gerçekleşebilen biçimbilimsel-

sözdizimsel ve anlambilimsel-edimbilimsel (pragmatik) bir ulamdır.” 

(LEWANDOWSKI, 1994:714) ZIFONUN (1997: 1884-1900) kiplik terimini her 

şeyden önce fiilin kipine ilişkin olarak ele alır ve konuşma arka planlarını betimler.  

 

           DIEWALD’ın (1999)  Almancadaki Kiplik Fiiller  (Die Modalverben im 

Deutschen) adlı çalışması da önemli çalışmalardandır. EISENBERG  gerçeği kiplikle 

karşılaştırır ve “gerçeği, kipselleştirilmemiş bir olay olarak niteler.” Ona göre gerçeğe 

ili şkin cümle  kipselleştirilebilir. Gerçek, mümkün, zorunlu,   izinli, istenilen bir hale 

gelebilir. EISENBERG (1999:114), “haber kipini ve dilek kipini kipliğin 

kodlanmasına yardımcı olan sözdizimsel birim kategorileri” olarak niteler. HELBIG 

(1999), Alman Dilbilgisi, Temel Sorunlar ve Özeti (Deutsche Grammatik, Grundfragen 

und Abriß) adlı eserinde kiplik fiilleri ele alır. 

 

           Bu konuda Kip, Kiplik Fiiller, Kiplik Edatları  (Modus, Modalverben, 

Modalpartikeln)  FABRICIUS-HANSEN, LEIRBUKT vd.’nin (2002) çalışması 

önemli bir çalışmadır. HENTSCHEL/WEYDT’in (2003) Alman Dilbilgisinin El 

Kitabı (Handbuch der deutschen Grammatik) geleneksel içerikli önemli bir çalışmadır. 

BUSCHA/HEINRICH vd.’nin (2003) Kiplik Fiiller , Yabancılar Đçin Almanca 

Dersinin Teori ve Pratiği (Modalverben, zur Theorie und Praxis des 
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Deutschunterrichts für Ausländer) konulu çalışmaları da vardır. Bu yapıt,  Almanca 

dersinde kiplik fiillerin nasıl öğretilmesi gerektiğini teorik ve uygulamalı olarak ele 

alır.  Alman Dilbilgisi (Deutsche Grammatik) de   önemli bir çalışmadır. (ENGEL, 

2004) 

           Kuşkusuz kiplik ve kiplik fiillerle ilgili en önemli çalışmalardan birisi de her 

zaman olduğu gibi DUDEN Grammatik’tir. Bu yapıtın, özellikle  bu alandaki son 

bilgilere ulaşmak amacıyla yakın tarihli baskısı (DUDEN Grammatik, 2009) 

incelenmiştir. DUDEN (2009: 426 vd.),  yapısalcı bir anlayıştan ziyade edimbilimsel-

işlevsel bir anlayışla kiplik fiilleri ele almıştır.  

 

           DUDEN Grammatik (2009: 426),  kiplik fiilleri  özel fonksiyonlu fiiller olarak 

niteler.  Kiplik fiiller asıl fiili mastar olarak yönetir ve altı kiplik fiil (dürfen, können, 

mögen, ya da möchte, müssen, sollen, wollen) yalnızca bir mastarla bağlıdır. Kiplik 

fiillerin bir başka ulamı da  yarı modal (Halbmodalverben, Modalitäsverben, modal 

gebrauchte Verben) fiillerdir, bu fiiller örn. scheinen+zu+Inf, drohen, 

versprechen+zu+Inf vd.,  her zaman “zu” edatı ile birlikte kullanılır. Ayrıca 

werden+Inf. yapı da zamansal-kiplik yardımcı fiil (temporal-modales Hilfsverb) 

olarak nitelenir. Dürfen, können, mögen/möchte, müssen, sollen, wollen kiplik 

fiillerinin fonksiyonel yapısı bir iş, oluşun kiplik karakterini belirler.            
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      2. KĐPLĐK TÜRLER Đ 

   

          “Modalität” kavramı  kiplik  olarak nitelenmekte  ve şöyle tanımlanmaktadır:  

“1. Konuşucuyla dinleyici arasındaki bildirişimin türüne göre tümcenin 

içerdiği yapının özelliği. Olumlu ya da olumsuz bildirme tümcesi, olumlu ya da 

olumsuz soru tümcesi, olumlu ya da olumsuz buyrum ya da dilek tümcesi, dolaylı 

ya da dolaysız anlatım çevresinde başlıca kiplikleri oluşturur. 2. Bir başka anlam 

birimi belirleyen dilbilgisel anlam birim.” (VARDAR, 1988: 142-143)    

 

           STEUERWALD’a (1988:384) göre Modalität “keyfiyet, cihet, kiplik” 

kavramları ile ifade edilir. ‘Modalität’  genel anlamda şöyle tanımlanır: 

“Tarz ve biçim (bir şeyin nasıl olduğu ve nasıl düşünüldüğü); (mantıksal 

anlamda) bir ifadenin kesinlik derecesi; (dilbilimsel) anlamda konuşucunun bir 

ifade ile olan ilişkisini ve ifadenin gerçekliğiyle ilişkisini açıklayan çeşitli 

biçimler.” (WAHRIG, 1986: 897)   

            

           Türk Dil Kurumu’nca hazırlanan Almanca-Türkçe sözlükte kiplik (Modalität) 

aşağıdaki gibi tanımlanır: “1. Olayın, gerçekleştirmenin türü, tarzı. 2. (fel.) Kiplik, 

varlığın ya da olayların var oluş biçimi, tarzı; bir şeyin nasıl var olduğu, nasıl olup 

bittiği, ya da nasıl düşünüldüğünün türlü biçimleridir. Kategorileri şunlardır: imkân, 

gerçeklik, zorunluluk.”(ÖNEN, 1993: 690) Felsefi anlamda kiplik ayrıca “Önermelerin 

yalın, belkili veya mecburi olma nitelikleri” (EREN, 1988: 874) olarak nitelenir.  

                      

           “Kiplik, geleneksel ve yeni dilbilgisi kitaplarında gerçeklik ve gerçek dışılık, 

istem, olanak ve olanaksızlık konusundaki belirli yargı ve tahminleri tanımlamak için 

kullanılan  anlambilimsel bir kategoridir.” (KWIATKOWSKI, 1985: 269)  
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           Temel olarak kiplik türleri iki ana başlık altında toplanabilir: 1. Olası  2. 

Zorunlu.  

          KWIATKOWSKI’ye (1985: 269) göre aşağıdaki tabloda görülen  kiplik için 

kullanılan dilsel ifadeler  değişiklik arz ederler:  

 DEONTISCH 

(Yükümlülük, 

ödevsel, olması 

gerekene ilişkin) 

ALETHISCH 

(Oluşa ilişkin,  

gerçeklik) 

MELLONTISCH 

(olacağa ilişkin) 

EPISTEMISCH 

(Bilgisel) 

MöglichMöglichMöglichMöglich    

(olası)(olası)(olası)(olası)    

Es ist erlaubt Möglich wird vielleicht 

sein 

Er glaubt 

Notwendig Notwendig Notwendig Notwendig 

(zorunlu)(zorunlu)(zorunlu)(zorunlu)    

Es ist geboten Notwendig wird sein Er weiß 

Logik Logik Logik Logik 

(mantık)(mantık)(mantık)(mantık)    

Deontische 

Logik 

Modallogik Temporale 

Logik 

Epistemische 

Logik 

            Tablo 3.   Kiplik Türleri ve Đfade Biçimleri                       

                

         Yukarıdaki   Tablo (3)’te   temel  kiplik  türleri  ve bunların  ifade  biçimleri yer  

almaktadır. Yükümlülük ya da ödevsel (deontisch)  kiplikte  ifade edilen önerme, 

‘olası” ya da ‘zorunlu’ olabilir.  Ödevsel kiplik, mantıksal temel olarak ödevsel 

mantığa dayanır. Oluşa ilişkin (alethisch) kiplik türünde ise, önerme ‘olası’ ve 

‘zorunlu’ olabilir. Bu kiplik türü de kiplik mantığına (Modallogik) dayanır. 

 

         Olacağa ilişkin kiplik (mellontisch) önermeler, ya belkilidir, ya da kesin 

olacaktır. Bu kiplik türü de zamansal mantığa (temporale Logik) dayanır. Đki temel 

kiplikten biri olarak nitelenen bilgisel (epistemisch) kiplikte konuşan, ya ‘olası’ bir  



 45 

önermeye   dayanır, burada   inandığı bir  bilgi söz konusudur. Ya  da ‘zorunlu’  bir 

önermeye dayanır, burada ise kesin bir bilgi söz konusudur ve bilgisellik mantığına 

dayanır. 

 

          2.1  Almancada Kiplik  Türleri 

                 2.1.1  Yükümlülük Kipliği                                     

   

         Deontolojinin sözlüksel anlamı aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:  

        “[Alm. Deontologie] [Fr. déontologie] [Đng. deontology] [Osm. ilm-i vezaif]: 

(Sözcük anlamı: ödev bilimi) � Ethik’i ödev bilim olarak belirlemek üzere]. 

BENTHAM’ın kullandığı terim. (Deontology or the Science of Morality, 1834.)// Bu 

sözcük KANT’ın anladığı anlamda bir ödev öğretisi için kullanılamaz; deontoloji, 

ahlâksal ödevleri, şu ya da bu toplumsal durumlara göre, deney yolu ile incelemeyi 

dile getirir. Hekimlikte, hekimlik ödevleri kuramı olarak özellikle kullanılmaktadır.”   

                                                                                          (AKARSU, 1975: 47)   

 

         “Yunanca’da tò déon sözcüğüne dayanan deontisch, ‘gerekli olan, görev’ 

anlamına gelir ve mantıkta ‘felsefi mantığın bir disiplini’ni ifade eder. Kuralcı 

(Normatif) önermeler arasında mantıksal ilişkileri araştırmak amacıyla söylem 

mantığının genişletilmesini anlatır. Söylem mantığında söylemler gerçekliği 

bakımından ele alınır.” (KWIATKOWSKI, 1985: 92) 

          

            CHLOSTA vd.’ne (2008:315) göre yükümlülük (deontik) kipliği, kuralcı 

(normatif) kavramların, yükümlülük ve iznin ifade edildiği bir tür kiplik kavramıdır. 

Bir fiilin izinli olması gerçeğini ifade eder. Bu bağlamda deontik kiplik, Türkçede 

‘olması gerekene ilişkin’ ya da ‘ödevsel kiplik’ olarak adlandırılabilir. Deontik kiplik, 

genel olarak Almanca sollen, nicht müssen ve dürfen   ile ifade edilir.  
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Angelika darf ihrem Direktor nicht auf die Nerven gehen. 

(Angelika muss verschwinden!) 

           Yukarıdaki dürfen fiilinde bir ‘yükümlülük, ödevsel kiplik’ anlamı mevcuttur. 

Çünkü Angelika’nın yapması gereken ortalıkta bulunmamaktır ve müdürünün sinirini 

bozmamaktır. 

            VON  WRIGHT tarafından  kiplik  aşağıdaki gibi sınıflandırılır: 

ALETHISCH           EPISTEMISCH         DEONTISCH                   EXISTENTIELL                     

(olacağa ilişkin)               (bilgisel)                      (ödevsel, yükümlülük)                     (varoluşsal) 

notwendig       verifiziert  obligatorisch      universell 

(zorunlu)                        (kanıtlanmış)                    (zorunlu)                                     (evrensel) 

möglich           ---  erlaubt        existierend 

(olası)                                                                    (izin verilen)                               (varlığını sürdüren) 

zufällig        ungewiß  indifferent                        ---- 

(rastlantısal)                    (belirsiz)                         (sıradan) 

unmöglich        falsifiziert  verboten         leer 

(olanaksız)                       (asılsız)                         (yasaklanmış)                                 (boş) 

  Tablo 4.    VON  WRIGHT’ın Kiplik Sınıflandırması  (VON WRIGHT, 1951:1)   

                                            

            2.1.2 Oluşsal, Gerçekliğe Đlişkin Kiplik   

 

           KWIATKOWSKI’ye (1985:20) göre oluşsal (ontik) ya da bir başka ifadeyle 

gerçekliğe ilişkin (alethisch) kiplik, bütün olası evrenler arasında mevcut bulunan 

ili şkilerin doğruluğu konusunda mantıksal çıkarımlara bağlı olan  bir kiplik türüdür. 

Alethisch sözcüğü Yunancada Aletheia: “Wahrheit, Wirklichkeit” sözcüğüne dayanır.  
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           Örn.   Wenn die Kinder Fussball spielen,  muss auch gelten, dass sie spielen                                              

oder laufen. 

           Çocuklar futbol oynuyorsa, o zaman onlar oynuyor ve koşuyorlardır.  

           Yukarıdaki cümlede ‘ontik  kiplik’ söz konusudur. Mantıksal çıkarımla  iki 

eylemin, koşmak (laufen) ve oynamak (spielen) eylemlerinin  futbol oynarken bir 

arada gerçekleşebilmesi gerektiği sonucuna varılır.   

2.1.3 Fiziksel Kiplik  

           Fiziksel kiplik, herhangi birinin yapabileceği ya da yapmak zorunda olduğu  

eylemle ilgili fiziksel yetenekleri ifade eden bir kiplik türüdür. Örneğin: 

 

           Er kann 100 m in 10,3 Sekunden laufen, weil er ein guter Läufer ist. 

           O iyi bir atlet olduğu için 100 m’yi 10,3 saniyede koşabilir . 

           Bu cümlede atletin  fiziksel yeteneklerini ifade eden ‘fiziksel kiplik’ anlamı  

vardır.  O iyi bir atlettir. Bu yüzden 100 m’yi 10,3 saniyede koşabilir.  

 

2.1.4 Đstek Kipliği  

           “Đstem belirten kiplik (bulethisch),  olası bir evrende bir şey istenilmesini, isteğe 

ili şkin kipliği, istek kipliğini,  istem belirten kipliği (volitiv) ifade eder. Genel olarak 

wollen ve mögen fiilleri bu kiplik anlamını ifade eder.” (CHLOSTA vd., 2008: 315) 

 1) Er will   in Jena studieren, um seine Sprachkenntnisse    

     vervollständigen zu können. 

   Dil bilgilerini mükemmelleştirmek için Jena’da öğrenim görmek istiyor. 
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  Yukarıdaki cümle Jena’da öğrenim görmek isteğiyle istek  kipliğini (volitiv) 

ifade etmektedir.  Gönüllülük kipliği (Voluntative Modalität) de istek kipliğinin bir alt 

kategorisi olarak ele alınabilir.  

  
            2) Wollen wir eine Tasse Kafee trinken? 

  
    Bir fincan kahve içelim mi?/ içer miyiz? 
 

 
         Yukarıdaki  2. cümle,   konuşucunun    istem iradesini,   gönüllüğünü belirtmekte 

ve dinleyenin isteğini, gönüllülüğünü sormaktadır. “ [-AyIm],  [Ø],  [-sXn],  [-AlIm],  [-

Xn], [-XnXz], [-sXnlAr]” (ASLAN, 2007: 8-9)  biçimbirimleri gönüllülük kipliği 

biçimbirimleridir. Yukarıdaki örnekteki gibi, asıl işlevi geniş zaman biçimbirimi olan 

[-Er] biçimbirimi de, gönüllülük ifade edebilmektedir.    

 
                      3)  Würdest/Könntest du dieTür öffnen?  

                           Kapıyı açar mıydınız? 

           Yukarıdaki 3. cümle, kibarca rica, çağrıda bulunma (Appell)  gönüllülük 

kipliğine (voluntative Modalität) bir örnektir. 

  2.1.5  Bilgisel Kiplik  

           Sözlüksel olarak epistemoloji, şöyle tanımlanmaktadır:  

“[ Alm. Epistemologie] [Fr. épistémologie] [Đng. epistemology] [Yun. 

Episteme=bilim; logos öğreti]: 1-Bilim öğretisi. (Fransızca sözcüğün kök anlamına 

uygun olarak kullanılır.) Bilimlerin koyduğu sorunları inceleyen felsefe dalı.// 

Bilim felsefesi ile eş anlamlı. Ancak bilim felsefesi bilimlerin felsefesini felsefe 

tarihi açısından inceler. Epistemoloji ise çeşitli bilimlerin ilkelerini, varsayımlarını 

ve sonuçlarını eleştirerek inceler, onların mantıksal kökenini (ruhbilimsel değil), 

nesnel değerini belirlemeye çalışır. (Almancada da epistemoloji, bilgi öğretisi, 

bilim öğretisi anlamına gelir, ancak az kullanılan bir terimdir. 2- Bilgi kuramı 

(Đngilizce konuşan  ülkelerde bu anlamda kullanılır.” (AKARSU, 1975: 65)  
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           Kipliğin en temel türlerinden birisi olan bilgisel kiplik, konuşanın önerme 

hakkındaki bilgi durumunu gösterir ve konuşan bu kiplik türünde kendi yargılarını 

açıkça yansıtır ve önermenin (Proposition) doğruluk değerine ilişkin yargılarda 

bulunur. Önermenin doğruluk durumu konuşan tarafından belirlendiği için, bu kip 

öznel bir niteliğe sahiptir. Yargılar  a) Çıkarımsal   b) Tahmini, belirsiz   c) Genel 

bilgiye dayalı  olabilir.         

            a) Er muss krank sein, denn er sieht sehr müde aus.          (Çıkarımsal) 

                Hasta olmalı, çünkü çok yorgun görünüyor. 

            b) Er kann krank sein, denn er ist heute nicht gekommen. (Tahmini) 

                Hasta olabilir, çünkü bugün okula gelmedi. 

            c) Deutschland liegt in der Mitte von Europa.            (Genel bilgiye dayalı)    

                Almanya Avrupa’nın ortasında bulunur. 

              2.1.6 Tanıtsal Kiplik  

           Sözlüksel anlamı açısından Evidenz (tanıtsal) şöyle tanımlanır:   

“ [Alm. Evidenz] [Fr. évidence] [Đng. evidence] [Lat. evidentia, videre:görmek, 

evidens=açıkça görünen, göze görünen, açıkça kavranan] [Osm.: bedahet]: 1- (Genel 

olarak) Bir şeyin, hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın aydınlık bir biçimde görünmesi; 

bilinçte yaşanan ve kesinliğe vardıran dolaysız kavranılmışlık. (Mantıksal ya da 

görüsel olabilir.) 2-DESCARTES’ta algının ve bununla ilgili olarak düşünmenin açık 

ve seçik olması. (Klasik felsefe bu anlamı korumuştur.) 3- Görüngübilimde 

(fenomenoloji) bir “doğruluk yaşantısı”; bir yönelimin (intention) düşüncede 

tasarımlanan bir şeyin, doğrudan doğruya görülme ile gerçekleşmesi.” (AKARSU, 

1975: 19-20)   

 

Ayrıca Evidenz (tanıtsal) kavramı, aşikârlık, aleniyet, tamamen açıklık 

“Offenkundigkeit, völlige Klarheit” (HÜBNER, 1984: 96) şeklinde tanımlanır.  
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          “Evidenz”, “[Lat. evidentia] a) doğrudan kolayca anlaşılır, kanıta ihtiyaç 

duymaksızın, b) göze çarpan, aşikâr” (DUDEN, 1989: 469) anlamındadır. Evidentiell 

kiplik ‘apaçık, aşikâr ya da tanıtsal’ olarak tanımlanabilir.   

 

  Tanıtsal (evidentiell) kiplik, konuşanın ifadesi için sahip olduğu kanıtın 

kaynağına gönderimde bulunulan bir kiplik türüdür.  

  PALMER (2001: 22) tanıtsal kipliğin iki alt türünün olduğunu belirtir: 

       1) Duyusal    2) Aktarılan                   

           PALMER (2001:22) duyusal kipliği üç alt bölüme ayırır:  

       a) Görsel             b) Đşitsel             c) Görsel Olmayan 

  a)   Ich habe gestern  meinen Freund gesehen.        (Görsel) 

         Dün arkadaşımı gördüm. 

b)   Ich habe gehört, dass er in Belgien  war.         (Đşitsel) 

      Onun Belçika’da olduğunu duydum. 

c) Die Suppe schmeckt prima!           (Görsel olmayan) 

Çorbanın tadı nefis! 

Aktarılan bilgiyi PALMER (2001:22 vd.) üç grupta ele alır: 

         a) Đkinci el    b) Üçüncü el     c) Genel dünya bilgisi 

a) Hasan sagte, dass du in Mathematik 100 Punkte bekommen hast.  (2. el) 

Hasan Matematik dersinden 100 puan aldığını söyledi. 

b) Deine Freunde sollen gestern dich  im Theater gesehen haben.       (3.el) 

Arkadaşların dün seni tiyatroda görmüşler. 

c) Antalya ist eine der heißesten Städte der Türkei.                  (Genel bilgi) 

Antalya Türkiye’nin en sıcak kentlerinden birisidir. 



 51 

2.2 Türkçede Kiplik Türleri 

Türk dilindeki yapılan kip konulu bazı çalışmalarda kip kavramı zamanla eş 

değer tutulmuş, bir takım çalışmalarda ise hem zaman, hem de kiplik arası bir kavram 

olarak yer almıştır. Örn. “geldi, geçmiş zaman kipi” (EDISKUN; 2010: 173), vb.  

 

          Türkçede konuşan  fiile eklenen ve genelde zaman bildiren eklerle, dinleyiciye  

üç kanal ile bilgi aktarır.  Bunlar zaman, görünüş ve kiptir. Kip görevindeki 

biçimbirimsel kodlayıcıların genel olarak zaman olarak tanımlanması bu kavramın 

anlaşılmasını engellemiştir.  

           

           Ayrıca Türkçede kip ve kiplik kavramları birbirinden  tam olarak ayrılmamış, 

bu da kiplik kavramının anlaşılmasını güçleştirmiştir. Türkçede zaman ekleri ile 

metinsel bağlam içinde belirsizlik, belirlilik, kesinlik, olasılık,  küçümseme, hayret, 

şaşırma, söylenti, kuşku, kibar anlatım, istek, koşul, övgü, yergi, iddia, niyet, söz 

verme v.b. gibi anlamlar oluşturulabilir. Bunlar da kipliği oluşturur. 

 

           BYBEE’ye(1994:176 vd.) göre kiplik, konuşanın öznel tutum ve düşüncelerinin 

dilbilgisinde ifade edilmesidir. Kiplik,  sözdizimsel, sözlüksel,  biçimbilimsel  ya da 

ezgisel anlatım araç ve yollarla açıklanabilen  anlambilimsel-edimbilimsel bir ulamdır.  

 

           Türkçede kaç tür kip olduğu konusunda alan yazınında bir uzlaşma 

bulunmamaktadır.  Çoğunluk görüşü haber ya da bildirme, dilek ya da isteme, emir  

kipi olmak üzere  üç temel  kip vardır. Örneğin ERGĐN (2011: 288-289),  bildirme ve 

tasarlama kipi olarak kipleri iki temel gruba ayırır. Bildirme kipi, haber kipi yerine 
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kullanılmakta, tasarlama kiplerinin altında ise  şart-dilek, istek ve emir kipleri 

bulunmaktadır.  

 

            2.2.1 Gereklilik/Zorunluluk Kipli ği 

           Almancadaki    sollen,  müssen     fiillerinin     anlamsal    karşılığı   olan Türkçede    

zorunluluk    kipliği  (Notwendigkeitsform),    en    başta  [–mAlI]   biçimbirimi   olmak    

üzere,     zorunlu/ zorunda,    mecbur,  şart    sözlüksel   biçimbirimleri,  bu  birimlerin 

türetimleri  ve [-DĐr] koşacı  ile  kodlanır. Çünkü  [-DĐr]   kesinlik bildirmektir. 

 

           CORCU’ya göre “yasa, kural ya da herhangi bir hiyerarşik toplumsal ilişkiden 

kaynaklanan düzenleyici ya da inanca dayalı bir kipsel alan zorunluluğu tanımlarken, 

isteğe, ideal ya da olağan durumların betimlenmesine  veya bir önkoşulluluk ili şkisine 

dayalı  kipsel alan ise gerekliliği betimler.”11 Türkçede zorunluluk zorunlu, zorunda, 

şart, mecbur sözcükleri ve bunların türetimleri ile anlatılırken, gereklilik temelde  

gerek, lâzım sözcükleriyle anlatılır.  [-mElĐ] biçimbirimi, gereklilik de kodlar. 

 

           Bu açıdan  “zorunluluk anlatımı için Türkçe dilbilgisel tek zorunluluk belirtisi 

olan [–mAlI] biçimbirimi anlam içyapısı açısından problem oluşturur. Türkçede 

zorunluluk, [–mAlI]  biçimbirimi dışında sözlüksel öğeler, belli ezgi örüntüleri ve 

deyimleşmiş belirli kalıplarla anlatılır. Sözü edilen her bir zorunluluk anlatım yolunun 

sistemde biçim ve anlam açısından ayrı bir işlevi vardır.” (CORCU, 2003: 95 vd.) 

Ancak, biçim  ve  anlam  açısından  sözcüksel birimlerden önemli farkları olan ve bu 

____________________________ 

11 http://semanticsarchive.net/Archive/GJlNDYzO/Dilbilim_Arastirmalari_2005.pdf (09.01.2012)  
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yüzden  alan yazınında en çok çalışma konusu olan günümüz Türkçesinin tek 

dilbilgiselleşmiş zorunluluk belirtisi [–mAlI] soneki Türkçe zorunluluk kipliği 

anlatımında ayrı bir yer tutar. 

 

           Türkçede gereklilik/zorunluluk kipliği kodlanışını gerek biçimsel, gerekse 

anlamsal açıdan tek başına ele alan sınırlı sayıda çalışma vardır. Örn. (KOCAMAN, 

1990; CORCU, 2003; 2005) gibi. 

 

             2.2.2 Đstek Kipliği 

 

           ASLAN (2007: 3 vd.), Türkçedeki  “istek  semantiği/ kipliğini (volitiv); dilbilgisi 

düzlemine  istek  bildiren  kip  ekleri,  kiplik  fiiller, söylem stratejileri ile çıkabilen ve 

konuşuru  bu  birimleri  kullanmaya  yönelten  ya  da  bu  birimlerle ifade bulan anlam 

çekirdeği” olarak niteler.   

 
           Almancada daha ziyade  wollen ve mögen kiplik fiilleri ile ifade edilen istek 

kipliği (volitiv), gerçekleşebilirliği yüksek, somut isteklerden, gerçekleşmesi mümkün 

olmayan gerçek dışı isteklere kadar, değişik  derecedeki istek türlerini ve gerçeklikleri 

kapsayan anlambilimsel bir alandır.  

 

          “Đstekler, henüz gerçekleşmeyen, ancak çeşitli derecelerde gerçekleşme 

potansiyeli olan ifadelerdir. Đstekler olay öncesi sözeylemlerdir; biçimlenmeleri 

konuşma zamanıyla eylem zamanı arasındaki sonralık ilişkisi içindedir. Şikayet etme, 

özür dileme vb. ise olay sonrası sözeylemlerdir.” (TROSBORG, 1995: 187) “Đsteği 

anlambilimsel odaklı olarak ele alan JOHANSON, Türkçedeki istek kipliği 
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kategorisinin biçimbilimsel kodlayıcıları olarak gönüllülük kipi (voluntativ), istek kipi 

(Optativ) ve varsayımlı işaretleyici (hypothetischer Marker) [-sA]’yı ele almıştır.” 

(ASLAN, 2007: 4) 

 

           [-AyIm], [Ø], [-sXn], [-AlIm], [-Xn], [-XnXz], [-sXnlAr] istek anlambilimsel 

alanının Türkçedeki gönüllülük (voluntativ) kipi altı kişi biçimbirimleridir. [-sA],  

dilek, istek kipi biçimbirimi olarak kullanılır. Ayrıca “[-mAlI] biçimbiriminin 

morfosemantik (biçimbilimsel-anlambilimsel) içeriği gereklilik /zorunluluk 

kategorilerinin yanı sıra tahmin, çıkarım, istek ve emir vb.nin ifadesi için de 

geçerlidir.” (ASLAN, 2007: 8-9)   

 

           “Gerçek   dışı   istekleri    ifade   edenler   ise,   [-sAydI],  [-sAymIş],  [-(y)AydI],  

[-(y)AymIş]  biçimbirimleridir.” (ASLAN, 2007: 8-9)  Bu biçimbirimler, Almancada 

gerçek dışı istek (irrealer Wunsch) cümlesinin geçmiş zamanını karşılar: 

 

        Keşke  Đzmir’de  olmuş olsaydık. 

        Wenn wir doch  in Đzmir  gewesen wären! 

                  

           Ama bununla birlikte gerçek dışı istekler geleceğe yönelik de olabilir. Bu 

durumda [-sE] dilek kipi biçimbirimi ile bu istekleri ifade ederiz: 

 

                  Keşke yarın kar yağmasa!   

                  Wenn es doch morgen nicht schneien würde! 
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           2.2.3 Bilgisel Kiplik 

           Bilgisel kiplikte konuşan, önermeler aracılığıyla aktarılan bilginin geçerliliğini, 

tahmin, kuşku, vb.   önermenin doğruluk değeri hakkında yargılarda bulunur.  

 

           Bu yargılar belirsiz, “speculative” (PALMER, 2001: 22) mantıksal çıkarıma 

dayanan “deductive” (PALMER, 2001: 22)  ya da genel bilgiye dayanan türde 

olabilir. Belirsizlik bildiren ve mantıksal çıkarıma dayalı olan yargı türleri birbirinin 

zıddı bir görünüme sahiptir. Genel bilgiye dayanan yargı türünde, konuşan kişi genel 

bilgiye dayanarak doğru olduğunu düşündüğü ya da beklediği bilgiyi aktarırken, 

mantıksal çıkarıma dayalı yargı türünde konuşan doğru olduğundan emin olduğu 

bilgiyi iletir.   

            Bu kiplik türü konuşanın kullanım bilgisine, tahmin, zan, kuşku ve yargılarına 

bağlı olduğu için öznel bir karakter taşır.  

  

               2.2.4 Değişmez Kiplik 

             Türkçe alan yazınında “değişmez kiplik” (BENZER, 2008: 183)   terimi,   

“eylem kipliğini (event modality)” (PALMER, 2001:22) karşılar. Değişmez kiplik, 

yükümlülük (deontic) ve alt kategorileri, izin (Erlaubnis), zorunluluk 

(Notwendigkeitsform), emir (Imperativ, Befehlsform) kiplik ulamlarını, aynı zamanda  

devimsel (dynamic) kipliğin alt kategorileri olan yeterlilik (Abilitation) ve dilek ve 

istek (Optativ)  ulamlarını  kapsayan kipliğin iki temel türünden biridir.   

              Soğuk havada kazağını giymeden dışarı çıkmamalısın. 

              Yukarıdaki cümle bir yükümlülük, izin vermeme içerdiği için değişmez kipliğe 

örnektir. 
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             2.2.5 Nesnel Kiplik 

          “ Nesnel kiplik, gerçekleşen tahminler doğrultusunda konuşucunun bilgisine bağlı 

oluşan kiplik türüdür. Nesnel kiplik genellikle fiil biçimleri, yardımcı fiiller ya da 

sıfatlarla gerçekleşir; genel olmamakla birlikte birçok dilde bu kiplik türü, çekim 

ekleri tarafından taşınır.” (BENZER, 2008: 183)   

  

          Almancada nesnel kipliğin karşılığı olarak “objektive Modalität” kavramı 

kullanılır. MEIER’e (1977:87) göre  nesnel kiplik,  konuşanın bakış açısından ifadenin 

içeriğinin gerçekle olan ilişkisini  anlatır. SOMMERFELDT’e (1991: 21) göre nesnel 

kiplik,  sözcenin gerçeklikle ilişkisini ortaya koyan kiplik türüdür.  

 

          Nesnel kiplik, konuşanın bilgisine göre ifadenin  gerçekle olan ilişkisini 

işaretleyen bir kiplik türüdür. Öznel kiplik zan, kuşku, olasılık içerirken, nesnel 

kiplikte konuşan kendi bilgisine göre sözcenin gerçeklikle  olan ili şkisini işaretler. 

Nesnel kiplik, genel olarak yetenek, eğilim, zorunluluk, baskı, izin,  objektif  olarak 

belirtilen bir isteği ifade eder.  

             Zehra iyi Đngilizce bilgisine sahip olduğu için, bu Đngilizce metni anlayabilir. 

            Weil Zehra   gute Englischkentnisse hat, kann sie diesen englischen Text  

            verstehen. 

           Burada konuşan kendi kesin bilgisine dayalı olarak, Zehra’nın Đngilizce metni 

anlayabileceğini belirtmekte ve bu cümlede nesnel kiplik anlamı oluşmaktadır.                        

    

              2.2.6 Tanıtsal Kiplik 

 

          PALMER’ın (2001: 22)  kiplik tanımlarına göre bilgisel (epistemisch) kiplikle 

birlikte önerme kipliğinin (Propositionalmodalität) bir alt koludur. Almancada 
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‘evidentielle Modalität’ olarak nitelenir. Türkçede tanıtsal kiplik, konuşanın, kendi 

ifadesi için sahip olduğu kanıtın kaynağına göndermede bulunduğu kiplik türüdür. 

Tanıtsal kipliğin aktarılan ve duyusal alt türleri de çeşitli dilsel işaretleyicilerle 

kodlanır.  

          Aktarılan bilgilerin alt türleri için alan yazınında farklı terimler kullanılır. 

“ Đkinci el bilgi, üçüncü el bilgi ve genel evren bilgisi.”(PALMER, 2001, 22 vd.) Đkinci 

el bilgide, konuşan, aktarılan bilgiyi olaya şahit olan birinden edinir. Üçüncü el bilgide 

ise, konuşan aktarılan bilgiyi olaya tanık olmayan birinden duyduğunu iddia eder, bu 

bilgi daha ziyade söylentiye (Gerücht) dayanır. Ya da kanıtlanmamış bir iddiayı (eine 

unbewiesene Behauptung) içerir. Söylentinin ifadesinde genelde [-mĐş] biçimbirimi 

kullanılır. Genel dünya bilgisinde ise,  konuşan aktarılan bilginin, doğruluğuna genel 

olarak inanılan  ve genel olarak kabul edilen bilgi olduğunu savunur. 

 

          Duyusal (Đng. sensory; Alm. sinnlich) bilgi, beş duyu ile elde edilen bilgidir. 

Görsel bilgi ise (Đng. visual; Alm. visuell) bizzat görerek, müşahede ederek elde edilen 

bilgidir. Đşitsel (Đng. auditory; Alm. auditiv) bilgi, duyarak elde edilen bilgidir.  Görsel 

olmayan bilgi (Đng. nonvisual; Alm. nichtvisuell) türünde, işitsel ve görselliğe 

dayanmayan    diğer    duyularla    elde    edilen    bilgiler    söz   konusudur.  Örneğin                       

           1) Çıkarımsal: “Yağmur yağmış.Yerler ıslak.” 

           Konuşan yağmurun yağdığını görmemiş, ama yerlerin ıslak oluşundan 

mantıksal çıkarım yoluyla  yağmurun yağdığını anlamıştır.  

           2) Söylenti: “Bu köprünün Roma döneminden kaldığı söyleniyor.”  
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           Konuşan,  söylentiye dayalı bir  bilgiyi aktarmaktadır. Bu nedenle bu kiplik 

türü tanıtsal kipliği ifade eder. Konuşan söylentiye dayalı bir tanıtla bu cümleyi 

aktarmaktadır. 

     3) Görsel: Konuşan birisinin yaklaştığını görerek: 

         “Birisi bu tarafa doğru geliyor.” 

           Yukarıdaki cümlede görsel bilgiye dayalı bir kiplik söz konusudur. Bu kiplik 

türü tanıtsal kiplik olarak tanımlanır. 

                         

           2.2.7 Yükümlülük  Kipliği 

          DEMĐR’e (2008:21) göre “yükümlülük kipliği” ya da bir başka ifadeyle 

ödevsel(deontisch) kiplik iki temel kiplik türünden biridir. Bilgisel kiplikte ana 

terimler gereklilik ve olabilirlik  iken yükümlülük kipliğinde ana terimler  zorunluluk ya 

da izin’dir. PALMER(2001:22), yükümlülük kipliğinin alt kategorilerini 1) Đzin 

(permissive) 2) Zorunluluk& Gereklilik (obligative) 3) Buyrum (comissive) olarak 

niteler.  

          AKSU- KOÇ (1988:14-15) kipliğin  iki öbeğe ayrılabileceğini belirtir:    

           1. Bilgiye dayalı kiplik (epistemic),  geçerlilik ve doğruluk ile ilgili ifadelerin 

nitelikleriyle ilgili olan kiplik türüdür.  

           2. Ahlâki değerlerle ilgili kiplik (deontic) ise, ahlâki sorumlular tarafından 

biçimlenen eylemler ile izin verme ve mecburiyet gösterimleri bakımından 

önermelerin niteliklerini belirtir.  

          Örn.  Sınav için iyi çalışmalıyım. Çünkü bu final sınavı! 

           Bu cümle bir gereklilik, bireysel bir zorunluluk içerir. [-mAlI] gereklilik/ 

zorunluluk kipliği biçimbirimi ile kodlanır. 
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   3.  ALMANCADA K ĐPLĐK YAPILAR           

3.1 KĐPLĐK ZARFLAR    

           Kiplik zarflar ya da “nitelik zarfları [Modaladverb]” (KORKMAZ, 1992: 187), 

“Fiilin meydana geliş biçimini, sıfat ve zarfların niteliklerini belirten zarflardır”. 

(KORKMAZ, 1992:112) Ya da bu grup zarflara “niteleme zarfları” da diyebiliriz. 

Bazı gramer kitaplarında “Hâl, şekil ve ölçü zarfları” (ARMAN; ULUÇAM, 1995:37) 

“tarz ve hâl zarfı” (ÖZTOPRAK, 1982: 206) ya da “hâl zarfı” (ERENEL; ULUSOY, 

1997: 482) olarak adlandırılır.  

           Kiplik zarfları,  

Wie (nasıl),  

Wie sehr (Ne kadar çok),  

Auf welche Art (hangi suretle),  

Mit welcher Intensität (hangi sıklıkta, hangi yoğunlukta) gibi sorulara 

yanıt verir.         

             Kiplik zarflar Almancada  aşağıdaki anlam gruplarına  ayrılır:  

A) Tarz ve Biçim  

             Bu kiplik zarf grubu, tarz ve biçim (Art und Weise) belirtir. Cümledeki tarz ve 

biçimi saptamak için   wie sorusunu yöneltiriz.  

anders:başka türlü,  gern:seve seve, irgendwie:herhangi bir biçimde,   

lieber: daha çok istiyerek, vb.  

      Dein Freund verhält sich in  letzter Zeit anders. 

      Arkadaşın son zamanlarda başka türlü davranıyor. 
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           Yukarıdaki  cümlede anders tarz ve biçim belirten kiplik zarftır. Çünkü nasıl 

sorusuna yanıt vermektedir. 

 Am liebsten würde ich in Antalya leben. 

 En çok Antalya’da yaşamak isterdim. 

 Am liebsten zarfların en üstünlük derecesiyle kiplik zarf görevindedir.  

Ich wünsche, dass du nicht vergebens im Ausland eine Arbeit  suchst.                                   

Yurtdışında boşu boşuna bir iş aramamanı dilerim. 

Bu cümledeki vergebens tarz ve biçim belirten kiplik zarfıdır. 

     B) Derece ve Ölçü  

           Bu gruptaki kiplik zarflar, derece ve ölçü (Grad und Maß) belirtir.  

 Äußerst: oldukça, einigermaßen: bir dereceye kadar, vb. 

Sind Sie denn mit Ihren neuen Schülern zufrieden?    

Acaba yeni öğrencilerinizden memnun musunuz?   

Manchmal bin ich mit ihnen äußerst zufrieden. Ab und zu bin ich mit 

ihnen einigermaßen  zufrieden.  

Bazen onlardan oldukça memnun oluyorum. Bazen de bir dereceye kadar 

memnun oluyorum. 

Äußerst ve einigermaßen derece ve ölçü belirten kiplik zarflarıdır. 

C) Anlamsal Genişlik   

   Bu gruptaki kiplik zarflar,  anlamsal bir genişlik (Erweiterung) belirtir.  
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auch: de, da, außerdem: bundan başka, ebenfalls: keza, aynı şekilde,      

sonst: bundan başka, vb. 

Wie können Sie sich die 3:1 Niederlage Ihrer Mannschaft erklären? 

Takımınızın 3:1’lik yenilgisini nasıl açıklayabilirsiniz? 

Wir waren einfach  erschöpft. Außerdem hat der Gegner sehr gut                     

gespielt. 

Tam anlamıyla bitkin bir haldeydik. Ayrıca rakip de çok iyi oynadı.  

           Außerdem anlamsal genişlik belirten kiplik zarfı görevindedir.  

     D) Sınırlama  

Bu gruptaki kiplik zarflarda anlamsal bir sınırlama (Einschränkung)  

mevcuttur.   

allerdings: doğrusu, kuşkusuz, hingegen: diğer taraftan,  bununla birlikte  

jedoch: fakat, ama, nur: yalnızca,  zumindest: en azından 

Zumindest musst du zu Hause eine Stunde arbeiten, um  die neuen   

Themen gut  verstehen zu können. 

                  Yeni konuları iyi anlayabilmek için en azından evde bir saat çalışmalısın.        

          Zumindest sözcüğü anlamsal sınırlama belirten zarf görevindedir.  

                E) Zarf Görevindeki Sıfatlar   

          Hemen hemen tüm  zarf görevindeki  sıfatlar, (Adjektivadverbien) bu kategoriye 

dahil edilebilir.  

                 gut:iyi ,  schlecht: kötü,  schön:güzel,  hässlich:çirkin,  schnell: hızlı,   

                langsam: yavaş,    fleißig: çalışkan,   faul: tembel, vb.  
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                1) Das Wetter ist heute schön. Es scheint. 

                    Hava bugün güzel. Güneş parlıyor. 

           Schön burada zarf görevindedir.  

 

          VARDAR’a (1988: 39) göre “belirteç,   geleneksel dilbilgisinde bir eylemin, bir 

sıfatın, bir ilgecin, bir bağlacın ya da kendi türünden bir başka birimin anlamını 

etkileyen, onu kesinleştirerek ya da kısıtlayarak belirleyen birimdir.” VARDAR 

(1988, 39) “anlama dayalı olarak yapılan  sınıflandırmalarda  genellikle zaman, yer 

ölçü, durum ve/ ya da niteleme belirteçleri birbirinden ayırt edilebileceğini” belirtir. 

Belirteçler işlevleri ve sınıflandırılmaları  açısından  çok karmaşık bir kategoridir. 

Burada Almancada modal (kiplik) belirteci olarak ele aldığımız  kategorinin Türkçede 

hangi tür belirteçlerle ifade edildiği ve ne gibi anlamsal alt ulamlara ayrıldığı üzerinde 

durulacaktır.  

 

           VARDAR’a (1988: 39) göre kimi dilbilimciler niteleme belirteçlerini ayrı bir 

grup olarak ele almakta, kimileri ise niteleme belirteçlerini durum belirteçlerinin bir 

alt ulamı olarak görmektedir. Bazı bağlamlarda bu iki belirteç türü eş anlamlı olarak 

kullanılır. Durum belirteçleri anlama bağlı olarak pek çok alt türden oluşur: Kesinlik 

(Örn. kuşkusuz vb.) yineleme (çoğu kez vb.), dilek (keşke vb.), yanıt (evet, hayır vb.) 

umut (umarım ki vb.), olasılık (belki, muhtemelen vb.),  sınırlama (ancak, yalnız vb.), 

koşul (eğer vb.), üleştirme (üçer vb.), yaklaşıklık (şöyle, böyle, az çok vb.).  
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          Bazı dilbilimciler niteleme belirteçlerini “hal zarfları” (ERGĐN;2011:261) 

olarak niteler.  Bazı dilbilimciler  de bu belirteçleri “tarz zarfları” (KORKMAZ, vd.: 

2010: 172) olarak tanımlar. 

 

          KORKMAZ vd. (2010: 172)   tarz zarflarını, “bir oluş ve kılışın niteliğini, yani 

nasıl yapıldığını bildiren zarflar” olarak tanımlar. Bu zarfların yüklendiği görevler 

“benzerlik, birliktelik, dilek bildirme, sebep, görecelik, karşılaştırma, pekiştirme, 

olasılık, yineleme, sıralama, üleştirme” gibi görevlerdir.  

 

           Almancadaki kiplik belirteçler (Modaladverbien), Türkçede VARDAR’ın 

(1988: 154)    da belirttiği gibi  “niteleme belirteci” ile ifade edilir. Son zamanlardaki 

yapılan çalışmalarda niteleme belirteçleri “kiplik belirteçleri”  (DEMĐR, 2008: 86, 87)   

olarak da adlandırılmaktadır. VARDAR (1988:154), niteleme belirteçlerini “belli bir 

nitelik kavramı içeren ve “nasıl”, “ne biçimde” türünden sorulara yanıt olan 

belirteçler” olarak tanımlar.   

 

         Güzel söyledi. Đyi çalıştı.  O köşe yazarı hep doğru yazar. 

 

         Yukarıdaki örnek cümlelerde geçen güzel, iyi, doğru sözcükleri “nasıl?” ve “ne 

biçimde?” sorularına yanıt verdikleri için bir niteleme zarfı ya da kiplik zarfıdır. 

 

          SCHULZ-GRIESBACH’a (1982b:204) göre kiplik zarflar, Modalangaben 

(kiplik tümleçleri), Modalergänzungen (kiplik tümleçler)  ya da Modalglieder 

(cümledeki kiplik öğeler) olarak  derece (Grad), nitelik (Qualität), nicelik (Quantität) 
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ya da yoğunluk, sıklık (Intensität) ifade ederler. Kiplik zarflar cümle içinde kiplik 

öğeler (Modalglied) olarak konuşanın betimlenen iş ve oluşa ilişkin olarak  öznel 

görüşünü yansıtır.  

          Ich glaube keinesfalls, dass   er gelogen hat. 

          Onun yalan söylediğine asla inanmıyorum.  

           Yukarıdaki örnek cümlelerde keinesfalls  kiplik zarf iken, Türkçe karşılığı  asla 

sözcüğü niteleme  ya da kiplik zarfı olarak tanımlanır. Konuşucu, bu iki cümlede 

betimlenen eyleme ilişkin olarak kendi öznel görüşünü yansıtır.   

           “Kiplik zarflar Almancada açıklayıcı sözcük olarak (Attribut) sıfat ya da diğer 

zarfların önünde yer alırlar.” (SCHULZ- GRIESBACH, 1982b: 204) 

          Ich finde den Film sehr  interessant. 

          Filmi çok ilginç buluyorum. 

           Yukarıdaki  cümlede sehr  sözcüğü bir kiplik zarf olarak interessant sıfatının 

önüne gelmiş ve bir kiplik anlam oluşturmuştur. Türkçe cümlede ise çok nitelik zarfı 

ilginç sıfatının önünde bir kiplik zarf  göreviyle bulunmakta, cümleye bir kiplik anlam 

katmaktadır.        

         “Ich habe nur einen Apfel gegessen.” (age., 204) 

           Sadece bir elma yedim. 

   

           Yukarıdaki  Almanca cümledeki einen Apfel   nesnesinin önüne nur kiplik zarfı 

getirilerek  yenilen elmanın sadece bir tane olduğu belirtilmiş ve kiplik bir anlam 

oluşturulmuştur. 

           Türkçe cümlede ise bir elma sıfat tamlamasıdır,  sadece kiplik zarfı bu sıfat 

tamlamasının önüne gelerek, yapılan iş sınırlandırılır ve  kiplik anlam oluşturulur.           
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3.2 KĐPLĐK SÖZCÜKLER  

 

SCHULZ/GRIESBACH’a (1982b, 349)  göre  “kiplik sözcükler (Modalwörter) 

konuşanın, sözcenin içeriğine ilişkin öznel düşüncesini ifade ederken kullandığı cümle 

öğeleridir. Onlar bildirim cümlelerinde, sorularda, emir ya da ünlem cümlelerinde yer 

alabilir ve konuşana ifadesini farklılaştırma olanağı sağlar.”  

 

“ Kiplik sözcükler biçimbilimsel olarak zarflardan farklıdırlar,  ama cümlede  

zarflarla aynı konumda yer alırlar.”(HELBIG, 1998: 190). “ Bu nedenle yoruma uygun 

olarak zarf ya da kiplik sözcük olarak anlaşılabilecek Almanca cümleler vardır.”(a.g.e., 

191)  

 

           BERGMANN (2001: 72), kiplik sözcüğünü “Cümlede çekime girmeyen ve 

cümle değeri taşıyan (satzwertig)12 sözcükler” olarak  tanımlar.  

Er spricht bestimmt mit dem Direktor. 

O mutlaka müdürle konuşur.  

 

           Yukarıdaki cümlede  nesnel bir anlam bulunması halinde bestimmt sözcüğü 

için zarf, öznel bir anlam bulunması halinde ise  kiplik sözcük’ten bahsedebiliriz. 

“Kiplik sözcükler cümle zarfları (Satzadverbialien) olarak da tanımlanır. Buna karşın  

Almancada  zarfların  sınıflandırılması  yer (lokal),  neden (kausal),  zaman (temporal) 

_______________________ 

12 Satzwertig,  cümle için önem taşıyan temel ifade anlamındadır. 
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ve kiplik (modal) zarflar şeklindedir. Doğrudan doğruya kiplik sözcükler zarfların 

altında bir grup olarak sınıflandırılmaz. Kiplik sözcüklerin kendi başına ayrı bir sözcük 

sınıfı  olup olmaması ile birçok soru ortaya çıkmaktadır. Ayrı bir grup olarak ele 

alındığında zarflardan hangi özelliklerle ayırt edileceği ve alt sınıflara nasıl 

ayrılabileceği gibi sorulara dilbilimde henüz kesin bir yanıt verilmemiştir.” (HELBIG, 

1990: 12) 

           Geleneksel olarak kiplik sözcükler, kiplik zarflar içinde özel grup olarak ele 

alınır. Gerçek (rein) zarflarla birlikte alışıldık bir biçimde biçimbilimsel olarak 

değişmez olmaları ve bir cümle öğesi pozisyonuna sahip olmaları açısından aynıdırlar. 

Bazı dilbilgilerinde onların zarflardan hariç tutulmalarının  nedeni, onlarla birlikte 

sözdizimsel ili şki içinde bir ifadenin içeriğine ilişkin- çoğunlukla yüklemle ilgili, 

bazen de niteleyici olarak bir konum almaları ya da duygu ifade eden sözcük  olarak 

değerlendirilmeleridir. 

           Kiplik sözcükler, aynı zamanda cümlenin kiplik öğeleri (Modalglieder)  olarak 

da adlandırılır. Bir ifadenin olasılık derecesini belirtmek için kullanılır. Modal 

sözcüğü ile, bu sözcüklerin anlamsal işlevlerinin kipliğin  felsefi kategorisiyle ilgili 

olduğu ifade edilir.  

 

           Aşağıdaki hususlar, kiplik sözcüklerin önemli ayırt edici özelliklerdir: 

1.  “Kiplik sözcükler kiplik zarfların aksine başka bir cümle şekline 

dönüştürülebilir.” (HELBIG/HELBIG, 1990: 18) 

Er ist vermutlich  nach Hause gegangen. > Es ist zu vermuten, dass er 

nach Hause  gegangen ist. 

O muhtemelen eve gitti.> Onun eve gittiği tahmin edilmektedir. 
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Yukarıdaki vermutlich (muhtemelen) kiplik sözcüğünün yer aldığı cümle 

[zu+Infinitiv, dass] cümlesi haline dönüştürülebilmiştir. Nitekim SOMMERFELDT/ 

STARKE (1992: 142) “birçok kiplik sözcüğün sözcük gruplarından veya cümlelerden 

türetilmiş olduğunu”  vurgular.  

     “Es ist möglich.→  Möglicherweise.” (a.g.e.: 142) 

2. “Karar gerektiren soruya yalnızca kiplik sözcükle yanıt verilmesi 

mümkündür, buna karşın  tümleç gerektiren soruya (Ergänzungsfrage)  bir  kiplik zarfı 

ya da sıfatla yanıt verilebilir.” (HELBIG/HELBIG, 1990: 19) 

      Ist er nach Hause gegangen? –Sicherlich/Vielleicht. (Kiplik sözcük) 

      O eve gitti mi?- Elbette/belki.       

 

            Yukarıdaki soruya yalnızca sicherlich ya da vielleicht kiplik sözcüğü ile  yanıt 

verilebilmektedir. 

      Wie ist er nach Hause gekommen? – Schnell. (Kiplik zarfı) 

      O nasıl eve geldi? – Hızlı. 

 

            Yukarıdaki   örnekte   wie  ile  başlayan soru tümleç gerektiren bir sorudur ve  

 schnell (hızlı) kiplik zarfıyla yanıt verilebilmektedir.       

 

3. “Olumsuzluk belirten sözcük nicht, her zaman kiplik sözcükten sonra, kiplik  

zarftan ise önce gelir.” (HELBIG/HELBIG, 1990: 19) 

                  a)  Der Zug hält nicht hier.  (hier: zarf)  

                       Tren burada durmaz.  
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           Yukarıda hier  zarfı  doğrudan   eylemi   nitelediği  için  ve nicht olumsuzu ile 

birlikte kullanıldığında  fiilin olumsuzlaştırılması gerekir. Burada nesnel bir yaklaşım 

tarzı vardır.  

                   b) Der Zug hält  hier   nicht.  (Hier, burada  kiplik sözcük’tür.) 

                       Tren burada durmaz.    (Bildiğim kadarıyla.) 

            Yukarıdaki cümlede olumsuzluk belirten   nicht kiplik sözcüğü  hier’den sonra 

gelir. Konuşan bu cümle ile kendi öznel görüşünü belirtir. Burada „benim bildiğim 

kadarıyla“ gibi bağlama bağlı bir sınırlama söz konusudur.  

 

        4. “Kiplik sözcüklere ne karar gerektiren sorularla ne de tümleç gerektiren 

sorularla  doğrudan soru yöneltilebilir.” (HELBIG/HELBIG, 1990: 19) 

               Das Program wird wohl nicht stattfinden. 

               Program muhtemelen gerçekleşmeyecek. 

              Yukarıdaki wohl kiplik sözcüğüne doğrudan soru yöneltilemez. 

              5. “Kiplik sözcükler  kiplik zarflardan farklı olarak bir parantez ara cümleciği 

(Schaltzsatz) ile açıklanabilir.” (HELBIG/HELBIG, 1990: 18) 

Sie hat den Bus  vermutlich   nicht erreicht. (vermutlich  kiplik sözcük) 

Sie hat den Bus –das vermute ich- nicht erreicht.  

           Yukarıdaki örnek cümlelerde görüldüğü gibi vermutlich kiplik sözcüğü (das 

vermute ich) parantez cümleciği ile  açıklanabilmiştir.  

           6) “Çoğu kiplik sözcükler, kiplik zarflardan farklı şekilde dilbilgisel olarak 

daha üstünlük derecesi ile ifade edilemez.”(HELBIG/HELBIG,1990: 20) 
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Komm noch früher. (Früher zarf’tır.) 

Yukarıdaki cümlede früher sözcüğü bir zarftır. 

Es wird morgen wahrscheinlicher regnen.  

Bu örnekte wahrscheinlicher’in  kullanılması imkânsızdır ve  wahrscheinlich 

kiplik bir sözcük’tür. 

7)  “Kiplik zarf,  kendi yerine geçen bir sözcük  ile yer değiştirebilir, kiplik 

sözcük ise yer değiştiremez.” (HELBIG/HELBIG, 1990: 20)  

Sie liest langsam.  Sie liest so.  

Langsam sözcüğünün yerine so sözcüğü kullanılabilmektedir, bu nedenle   

zarf görevindedir. 

             Vermutlich schneit es.  So schneit es. (.) 

            Vermutlich  yerine   so sözcüğü   kullanılamaz,  vermutlich,  bu nedenle kiplik  

sözcük’tür. 

           Türkçede DEMĐR’e (2008: 86) göre, “kiplik söz terimi, işlev bakımından  

zarflara görece benzeyen; bir kısmı kip-kişi ve sayı için çekimli bir yükleme sahip 

cümle görünümüne rağmen, bağımsız bir cümle oluşturmaktan çok, yarı gramatikal-

görevli bir öğe gibi kullanılan; bir kısmı ise basit bir yapıda ya da öbek yapısında olan; 

konuşurun beklenti, tutum ve tavırlarını yansıtan, anlamsal bakımdan cümlenin belirli 

bir öğesini  ya da bütününü etkileyen birimler… Örn. bakalım, istersen, olmaz mı, 

değil mi vb.” olarak ele alınmaktadır. 

 



 70 

“Kiplik sözcükler, konuşana şaşırma, kuşku, ilgisizlik, hayranlık, tersinme 

(Ironie), kişisel ilgi ve diğer duyguları ifade etme olanağı verir.” 

(SCHULZ/GRIESBACH, 1982b: 349)  

Kiplik sözcüklerin anlamsal kategorileri HELBIG/BUSCHA’ya (1998: 

192)    göre  aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:  

1. Đlgili ili şkinin gerçekliğini belirten kiplik sözcükler:  

Selbstredend  (tabii ki), zweifellos (kuşkusuz), sicherlich (kesinlikle), 

bekanntlich (bilinen), keineswegs (hiçbir şekilde), mitnichten (hiçbir 

şekilde), allerdings (elbette, gerçekte),  freilich (elbette), offenbar (açık, 

aleni),  anscheinend   (görünüşte), angeblich (sözüm ona, güya, sanki), vd. 

2. Duygusal bir görüşü ifade eden kiplik sözcükler iki gruba ayrılır:             

a) Olumlu duygu (Positive Emotion): Bu tür kiplik sözcükler 

memnuniyet, kolaylık  ifade ederler: Glücklicherweise (neyse ki, iyi 

ki, şans eseri), gottlob (çok şükür), hoffentlich (inşaallah, umulur ki), 

lieber (tercihan, daha çok isteyerek), erstaunlicherweise  (şaşırtıcı 

biçimde), vd.  

b) Olumsuz duygu (Negative Emotion): Üzgünlük, müteessir olma 

durumunu belirtirler. Örneğin leider (yazık ki), unglücklicherweise 

(talihsizlik eseri olarak, ne yazık ki), bedauerlicherweise (ne yazık 

ki), vd. 

3. Đfadenin  içeriğinin onaylanmasını ya da güçlendirilmesini belirtenler: 

Bestimmt (kesinlikle), gewiß (kuşkusuz, muhakkak),  natürlich (doğal 

olarak, tabii ki), begreiflicherweise (kolayca anlaşıldığı gibi, bittabi), 

selbstverständlich (kendiliğinden anlaşılır), sicherlich (şüphesiz, elbette), 

tatsächlich (gerçekte), unbedingt (mutlaka), unzweifelhaft (kuşkusuz), 

wahrhaftig (gerçekten, sahiden), zweifellos (kuşkusuz), zweifelsohne 

(kuşkusuz), wahrlich (gerçekten, sahiden), vd. 

4. Đfade içeriğini sınırlandıran ya da genelleştiren kiplik sözcükler: 
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Eigentlich (aslında), freilich (elbette), immer (her zaman), übrigens (bundan 

başka), überhaupt (genel olarak) , allerdings (doğrusu), vd.   

5. Đfadenin içeriğinde konuşanın  zan ya da kuşkusunu belirtenler: 

Anscheinend (görünen, zahir), offenbar (açık, aleni), offenkundig (açık, 

aleni), scheinbar (görünüşe göre, görünüşte), offensichtlich (besbelli, zahir), 

angeblich (sözüm ona), wohl (muhtemelen, acaba), vielleicht: (belki), 

vermutlich (tahminen), mutmaßlich (varsayılan),  kaum (hemen hemen hiç), 

womöglich  (belki), vorgeblich (görünüşte), vd. 

6. Đfadedeki olumsuzluğu pekiştirici  kiplik sözcükler: 

Keinesfalls (asla, katiyen), keineswegs (asla, katiyen), mitnichten (asla, 

hiçbir suretle), vd.  
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3.3 KĐPLĐK EDATLARI  

 

Kiplik edatları (Modalpartikeln), bildirim cümlesinin anlamını değiştirmeyen; 

ancak belli bir nüans katan, bazen güçlendiren bazen de zayıflatan sözcüklerdir. Bu 

sözcükler genelde konuşma dilinde sıklıkla kullanılır ve cümlelere bir akıcılık katar. 

Ayrıca cümlenin anlamına belli bir biçim,  tavır ya da tarz eklerler. ÖNEN’e (1993: 

690) göre kiplik edatları (Modalpartikeln) tarz belirtmek için kullanılan “kelimecik, 

doldurma kelimeleridir.” ERSOY, Başkurt Türkçesindeki Kiplik Parçacıkları adlı 

makalesinde  modal parkitel tabiri yerine  “kiplik parçacıkları” terimini kullanır. 13 

   

            Kiplik edatları, Abtönungspartikel [nüans verme sözcükleri], Füllwort 

[doldurma sözcük] ya da Flickwort [yama sözcük] olarak da adlandırılır. Kiplik 

edatları, cümlenin, metinsel bağlamın anlam bütünlüğünü bozmadan cümle öğelerinin 

arasında kullanılan  sözcüklerdir. 

 

           Diğer sözlüksel birimlerden türetilmiş, belirli cümle öğeleri ya da tüm cümleyi 

ve ifadenin kipini ilgilendiren belli  ezgi (Intonation) ve yer sınırlamaları olan kiplik 

edatları,  ifadenin edimsözünü ve  anlatımsal gücünü göstermeleri ve açıklamaları 

bakımından diğer partikel türlerinden ayrılırlar.   

 

________________________ 

13 http://www.turkbilig.com/ozet.asp?id=153(06.04.2012) 
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             Bu sözcük grupları aynı zamanda aşağıdaki terimlerle de ifade edilir: 

� “Färbewörter [Renk verme sözcükleri] 

�  Läuse im Pelz der deutschen Sprache (1943) [Alman dilinin  

 kürkündeki güve] 

�  Zaunkönige (1995!) [Çit kuşu, çöplük bülbülü] 

�  Kommunikativ-pragmatische Wörter [Đletişimsel-pragmatik sözcükler] 

�  Emotional-expressive Partikeln [Duygusal-anlamlı parçaçıklar] 

�  Satzpartikeln [Cümle partikelleri] 

�  Illokutive Indikatoren [Edimsözsel belirteçler]” 14            

                                  

           Kiplik edatları, bazen zarf bazen edat görevi üstlendikleri için somut olarak tek 

bir tür öğe olarak adlandırılmazlar. Ayrıca cümle içerisinde yerine  göre  ve  yer  

aldıkları  cümle   türüne, yanında  bulunan   cümle  öğesine göre, konuşanın psikolojik 

durumuna, cümle içindeki vurgulara göre farklı anlamlar yüklenirler. Kiplik edatları, 

metinsel ve konuşmanın durumsal  bağlamı içinde yorumlanmalıdır. Bu sözcükler bir 

metinde  anlayış, tutum ve davranışların, beklenti ve çeşitli yan ve mecazi anlamların 

anlaşılmasında en önemli araçlardandır.  

          Örneğin şaşkınlığı şöyle ifade ederiz:  

                         Was machst du denn da? 

                         Burada ne yapıyorsun acaba?  

           HELBIG’e (1990: 14)  göre  bir metin ne kadar doğal konuşma dilini  ve 

diyalog dilini yansıtırsa  o denli daha fazla kiplik edatları içeriyor demektir. Onlar  az 

ya da hemen hemen hiç temel anlamda (denotative Bedeutung) olmadıkları, anlamları 

ancak bağlamla ortaya çıkabildikleri için sık sık “temel anlam taşımayanlar” olarak 

karakterize edilir.  

________________________ 

14   http://karin.aguado.de/vortrage/jadochschonco20090429.ppt 
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           Kiplik edatlarının  [Modalpartikeln: Abtönungspartikeln] HELBIG’e 

(1990: 28)  göre  ayırt edici temel özellikleri: 

 

a) “Bu sözcükler çekime uğramazlar. (unflektierbar) 

b)  Konuşanın söylediği şeye ilişkin görüşünü yansıtırlar. 

c)  Aynı anlamda bir soruya yanıt oluşturmazlar. 

d)  Cümlede birinci yerde, en başta yer almazlar. 

e)  Bütün cümleyle ilgilidirler. 

f)  Her zaman vurgusuzdurlar. 

g)  Cümleye entegre olmuşlardır. 

h)  Başka türlü vurgulanan bir ses yapısına sahiptirler ya da farklı bir  

sözdizimsel konumda  en azından başka bir anlam taşırlar  ve o zaman başka 

bir fonksiyon sınıfına dahil olurlar. 

i) Bağımsız cümle öğeleri ya da cümle eşdeğerleri olarak görülmezler. 

j) Başka bir sözcükle birlikte bir cümle öğesi oluştururlar ve yükleme aittirler. 

k) Sözdizimsel olarak zorunlu değildirler, yani cümlenin gramatikalleştirilmesi 

için risksiz bir biçimde cümleden atılabilirler.  

l) Đfade, soru ve emir cümlesindeki olay açısından açıkça sınırlayıcı anlamları 

vardır. 

m) Kısa, normalde tek heceli sözcüklerdir. Örn. bloß, erst, wohl, vd.  Bazı iki 

heceli olanları da vardır. Örn. vielleicht, allerdings, vd. 

n) Cümlede genel olarak çekimli fiilden sonra (Mittelfeld) yer alırlar.”   

 

           Kiplik edatları HELBIG/BUSCHA’ya  (1986: 481-482) göre anlambilimsel                                   

açıdan  aşağıdaki  gruplara ayrılır: 

Nesnel  özelliklerine göre: 

a) Onaylama ve özdeşlik (Identifizierung) belirtenler: Also (o halde), 

auch (tabii, de, gerçekten),  dann (o zaman), doch (hay hay, tabii), 

eben (aynen öyle, tam onu diyecektim), gerade (doğru, tam), ja 

(evet), nun (ve şimdi). 

b) Kısıtlama  ve sınırlama belirtenler: Aber (ama, tabii ki), allein 

(yalnız başına), beinahe (hemen hemen), bloß (yalnız, ancak), erst 



 75 

(ancak), etwa (aşağı yukarı), fast (yaklaşık), ganz (oldukça), noch 

(henüz, daha), nur (yalnızca). 

c) Güçlendirme ve derecelendirme belirtenler:  Auch (de, keza), erst 

(ancak), etwa (yaklaşık), gerade (tam, tamamiyle, doğrudan 

doğruya), ja (bile, hatta örn. ja sogar). 

d) Vurgulama (Hervorhebung) belirtenler: Besonders (özellikle), 

doch (keşke), eben (bilhassa, tam), erst (ancak), etwa (uyarı 

anlamı: sakın), gerade (tamamiyle) , ja (ya evet). 

e) Zayıf anlam (Abschwächung) belirtenler: Etwas (biraz), ganz 

(büsbütün, oldukça) nicht (değil), nicht eben (pek de öyle değil), 

nicht einmal (bile değil). 

f) Genelleştirme belirtenler: Auch (de), ganz und gar (tamamiyle, 

büsbütün), immer (her zaman), nur (tek kelimeyle), überhaupt 

(genel olarak). 

g) Zamansal ilişki belirtenler: Bereits (çoktan), erst (daha), schon 

(artık), noch (hâlâ, henüz). 

h) Ekleme ve katma  anlamı belirtenler: Auch (de), beispielsweise 

(örnek olarak), überhaupt (aslında, sonuçta). 

     

       Öznel özelliklerine göre: 

a) Endişe ve kuşku  belirtenler (sorularda):   

Auch (de, zaten), bloß (sırf, yalnız, sadece), doch (ama, yine de), 

nicht (değil), überhaupt (aslında, sonuçta). 

b) Şaşırma, kızma, hiddet belirtenler: Aber (ama, fakat), doch (yine   

            de, -sene, -senize, Örn. Hört doch mal den Unterricht! Dersi  

            dinlesenize!, ja (evet, hatta). 

c) Đstek ve emir belirtenler: Doch (Komm doch heute zum Theater!:  

           Bugün tiyatroya gelsene!), erst (önce, hele), ja (evet), nur  

           (keşke), schon: (Nun antworten Sie schon! Yanıt versenize!)  
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            Edat için  “Partikel” (KORKMAZ,1992: 188) terimi kullanılarak, edatlar şu 

şekilde de tanımlanmaktadır: “Yalnız başına bir anlam taşımayan; ancak, isim ve isim 

soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki başka kelimeler 

arasında anlam ilişkisi kuran, gramer görevli müstakil kelime.” (KORKMAZ, 1992: 

51) Edat grupları cümle içinde sıfat ya da zarf görevinde olabilmekte, bazen de edatlar 

bağlaç  görevini üstlenmektedirler.  

            1) Dağ gibi apartmanlar yıkıldı. 

                Gibi edatı sıfat öbeği oluşturmuştur.             

            2) Sen de onun kadar çalışsan. 

                Yukarıdaki cümlede kadar  edatı, zarf görevindedir.  

            3) Meyveler güzel, yalnız biraz ekşi. 

                Yukarıdaki cümlede yalnız edatı, bağlaç görevindedir. 

             

           Şimdi Almancada  önemli ve sık kullanılan bazı kiplik edatları  üzerinde 

durarak, örnek cümlelerle birlikte Türkçe karşılıklarını inceleyelim. Bu çalışmanın ana 

konusu kiplik fiillerin anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları olduğu için, bu 

bölümde yer alan kiplik edatları bütünüyle ele alınmayacaktır.  

 

3.3.1. erst   

a) Önce, ilkönce, her şeyden önce  (als erstes, zuerst, vor allem) gibi anlamları 

ifade eder.  

     Erst lesen Sie den Text. Dann beantworten Sie die Fragen. 

     Đlk önce metni okuyun. Daha sonra soruları yanıtlayın. 

b) Daha, ancak anlamında  yeniliği, deneyimsizliği, gençliği vs. belirtir. 
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 Er lernt erst 3 Tage Deutsch, aber sein Sohn lernt schon 4 Jahre Deutsch. 

 O daha 3 gündür Almanca öğreniyor, ama oğlu artık 4 yıldır Almanca       

öğreniyor. 

     3.3.2    schon 

a) Çoktan, artık …… dır  anlamlarında eskiliği, yaşlılığı, tecrübeyi belirtir. 

    Die Mutter ist schon 45 Jahre alt, ihre Tochter ist erst 15 Jahre. 

    Anne artık 45 yaşındadır,  kızı ise daha 15 yaşındadır. 

b) Artık anlamına gelir ve henüz değil ’in (noch nicht) zıt anlamı olarak kullanılır.            

    Haben Sie schon das Buch gelesen?- Nein ich habe es noch nicht gelesen. 

   Artık kitabı okudun mu?- Hayır ben onu henüz okumadım. 

c)  Artık anlamındadır ve   hâlâ, henüz (noch) sözcüğünün zıt anlamı olarak 

kullanılır. 

         Frau Schmidt steht schon um 7 Uhr auf. Herr Schmidt schläft da noch. 

        Bayan Schmidt artık saat 7’de uyanmıştır. Bay Schmidt  o zaman hâlâ uyuyor.  

 

 STEUERWALD’a (1988: 478)  göre önemli diğer anlamları şunlardır: 

a)  Schon    : Oldum olası 

    Er war schon immer so. : O oldum olası böyleydi. 

b) Schon gut   : Pekâlâ 

c) Schon wahr   : Doğrudur 

d) Schon recht   : Haklı 

e) Schon am Morgen  : Sabah olur olmaz 

f)  Schon der Gedanke  : Düşünce bile 

g) Schon    : Daha  
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    Schon heute   : Daha bugünden 

h) Nun reden Sie schon! (tepki)  : Söylesenize! 

i)  Er wird    schon kommen. : Neredeyse gelir.  

k) Wenn schon   : Her ne kadar… ise de 

 

3.3.3 noch 

a) Hâlâ, daha anlamını ifade eder. Eylemin devam ettiğini belirtir. 

     Das Kind schläft noch.         Çocuk hâlâ uyuyor. 

b) Henüz anlamını ifade eder.      

     Ich habe sie noch nicht gesehen.   Ben onu henüz görmedim. 

      c) Noch, daha anlamında   schon kiplik edatının zıt anlamını ifade  eder. 

          Sie ist noch klein.              O daha küçüktür. 

         Aber der Junge ist schon 20 Jahre.   Ama delikanlı artık 20 yaşındadır. 

d) Hâlâ bir (noch ein)  artık hiç, değil (kein mehr) sözcüklerinin zıt anlamını  

    ifade eder.          

         Haben Sie noch ein Zimmer frei?   - Ja, wir haben eins frei. 

                                                                    Nein, wir haben keins mehr frei. 

         Hâlâ  boş bir odanız var mı?            - Evet bir  boş odamız var. 

                                                                    Hayır hiçbir boş odamız yok. 

e) Hâlâ (noch) kiplik edatı, artık değil  (nicht mehr) sözcüklerinin zıt anlamını  

      ifade eder.  

        Schreiben Sie noch den Brief?           Hâlâ mektup mu yazıyorsunuz? 

        Nein, ich schreibe ihn nicht mehr.     Hayır, artık onu yazmıyorum. 
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      STEUERWALD’ın(1988:402) belirttiği diğer önemli anlamları: 

a)  “Noch eben   : Ancak 

b)  Noch einer   : Bir daha 

c)  Noch etwas   : Bundan başka bir şey    

                                           (drohend) var mı yan bakan 

d)  Noch einmal   : Bir kez daha 

e)  Noch    : Bile, hatta, dahi 

f)   Noch heute   : Hemen bugün 

g)  Noch weiter   : Daha da uzak 

h)  Noch mehr   : Daha da fazla 

ı)   Noch immer   : Hâlâ 

k)  Noch viel schöner  : Kat kat güzel 

l)   Das fehlt gerade noch.  : Bir de bu eksik 

m) Was gibt es noch weiter?  : Daha neler var? 

n)  Noch mehr als das  : Dahası var.” 

 

3.3.4   denn  

      a) Soru cümlelerinde  soruyu pekiştirmek, hayreti belirtmek için kullanılır ve  

acaba anlamını ifade eder. 

         Wohin geht sie denn hin?         Acaba  o nereye gidiyor? 

         Soru cümlelerinde bazen ki anlamını da içerir. Burada sorudaki hayretin  acaba 

anlamsal ulamından daha düşük olduğu söylenebilir. 

         Wann hat das Program denn begonnen? 

          Program ne zaman başladı ki? 
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         Soru cümlelerinde peki anlamını da  ifade etmektedir. 

          Was machst du denn in der Bibliothek, wenn du nicht Bücher liest. 

          Kitap okumuyorsan, peki kütüphanede ne yapıyorsun? 

        b) Kurallı cümlelerde denn bağlaç görevindedir ve denn sözcüğünden sonra 

özne+yüklem gelmesi sözdizimsel açıdan zorunludur. 

         Ich bin nicht nach draußen gegangen, denn es war ziemlich kalt. 

         Dışarıya gitmedim, çünkü hava oldukça soğuktu. 

 

3.3.5 eigentlich                  

         a)  Sözlüksel olarak aslında, doğrusu, işin gerçeği,  esasen,  fiilî, gerçek gibi 

anlamları içerir.         

        Was wollen Sie eigentlich sagen?      Aslında söylemek  istediğiniz şey nedir? 

       b) Sıfat olarak açıklayıcı sözcük işlevinde kullanıldığı zaman,  asıl, gerçek, hakiki 

anlamını ifade eder. 

        Wissen Sie den eigentlichen Grund dieses Verkehrsunfalls? 

       Bu trafik kazasının asıl  nedenini biliyor musunuz? 

       Yukarıdaki cümlede eigentlich sözcüğü bir sıfat tamlaması içinde kullanılmıştır 

ve Türkçe asıl, gerçek  olarak ifade edilmelidir. 

 

            3.3.6    überhaupt  

           a) Bu sözcükle başkasının inanılırlığına ve güvenilirliğine  olan kuşku belirtilir. 

Bu tür cümleler genelde  agresif anlam içerir. Sözlüksel olarak esasen, gerçekten, 

büsbütün, tamamen, neticede, kayıtsız şartsız  anlamlarındadır.  
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               Kannst du überhaupt  gut schwimmen? 

               Gerçekten iyi yüzebiliyor musun? 

           Yukarıdaki cümlede bir kuşku ifade edilmiştir. 

b) Bu sözcük bazen  başa kakma ve sitem dolu  bir anlam da içerir, Türkçede ne 

diye şeklinde ifade edebiliriz. 

      Warum bin ich überhaupt Generaldirektor der Geschellschaft geworden, wenn  

       ich nicht selbständig arbeiten kann? 

      Eğer bağımsız çalışamayacaksam, ne diye şirket genel müdürü oldum?  

        Yukarıdaki cümlede sitem dolu bir ifade vardır, Türkçede ne diye şeklinde ifade 

edilir. 

 

     3.3.7     nur/ bloss  

          a) Soru cümlelerinde kullanıldıkları zaman sorulan şeyin o an çok önemli 

olduğunu belirtirler. Sözlüksel olarak fakat, ama, yalnız, sadece, keşke anlamlarını 

yansıtırlar. Soru cümlesinde acaba anlamında kullanırız. 

             Ich habe seit einer Stunde gesucht. Ich konnte meinen Autoschlüssel nicht    

             finden. Wo ist bloss/nur mein Autoschlüssel? 

            Bir saatten beri aradım. Arabamın anahtarını bulamadım. Acaba  arabamın  

            anahtarı nerede? 

 

        b)  Gerçek dışı istek cümlelerinde (Irrealer Wunsch)    ‘doch’   gibi    “keşke”   

anlamını ifade eder. 

              Wenn ich doch/nur/bloss eine Weltreise machen könnte! 

              Keşke bir dünya gezisi yapabilsem! 
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           HELBIG’e (1990: 13) göre  bir yabancı için kiplik edatlarındaki  nüanslar 

büyük zorluklar oluşturur. Bu sözcükleri iyice öğrenmeden Alman dilini öğrenen bir 

yabancı,  Almancanın ana dil olarak konuşulduğu bölgedeki Almancadan farklı tipik,   

zarif olmayan ve ruhsuz bir dil öğrenmiş olacaktır.  

 

           1960’lı yıllardan sonra dilbilimciler tarafından  üzerinde araştırmalar yapılmaya 

başlandığı için, kiplik edatları ile ilgili yeterli  araştırma düzeyine ulaşılamamıştır. 

Ama cümleye duygu, biçim, nüans ve renk kattıkları için yabancı dil öğretiminde 

öğrenilmesi ve öğretilmesi gayet faydalı cümle öğelerindendir. 
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3.4  KĐPLĐK  ĐFADE EDEN YAN CÜMLELER  

             Kiplik anlam ifade eden yan cümleler temel cümlede geçen iş, oluş ve fiilin  

tarz ve biçimini belirtir. Bu cümleler tarz cümleleri ve hal cümleleri şeklinde de  

adlandırılır. “Wie? Auf welche Weise? Auf welche Art?” gibi sorulara yanıt verirler. Bu 

cümleler çeşitli anlamsal gruplara ayrılır. 

 

              3.4.1  Araç Belirten Cümleler   

 

             Araç belirten yan cümle (Instrumentalnebensatz),  hangi araçla belirli bir 

sonuç hedeflenebileceğini belirtir. Bu kategoriye dahil edilebilecek olan yan cümleler,  

‘ indem, dadurch, dass’ bağlaçlarıdır. Bu yan cümleler temel cümlede yer alan öznenin 

davranış ve tutumunu belirtir. 

 

a) indem  

             Araç belirten  indem cümlesi, Türkçede [–-ArAk ] biçimbirimleriyle ifade 

edilir. [Eylem+ArAk], Türkçede zarf-fiil olarak nitelendirilir. [-ArAk] biçimbirimiyle 

yapılan cümleleri BANGUOĞLU (1990: 575) “zarf-fiil hal cümlesi” olarak da niteler.  

 

                       Die Schüler können besser Deutsch lernen, indem sie viele deutsche   

                       Bücher lesen. 

                      Öğrenciler bir çok Almanca kitap okuyarak daha iyi Almanca                

                      öğrenebilirler. 
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                      “Die besten Entdeckungsreisen macht man nicht in fremden Ländern,                                

                        sondern indem man die Welt mit neuen Augen betrachtet”.   (Marcel                  

                        Proust) 15 
                    

                       En iyi keşif gezileri yabancı ülkelerde yapılmaz, aksine bunlar,  

                       dünyayı  yeni gözlerle gözlemleyerek yapılabilir. 

 

            Almanca  cümledeki  indem  bağlaç  görevinde  iken, Türkçe  karşılığı olarak  

[-ArAk] biçimbirimi, zarf-fiil oluşturmak üzere kullanılır. [ –y-]  ise bağlama ünsüzü   

işlevindedir.   

             

b) dadurch, dass 

 

           Dadurch, dass yan cümlesi, cümlenin başında yer alır, bazen de dadurch zamirsel 

zarfı (Pronominaladverb) temel cümlede yer alır. Bu yan cümle de öznenin hangi tutum 

ve davranışı yapmasıyla temel cümlede belirtilen hedefe ulaşılabileceğini ifade eder. Bu 

anlamı itibariyle kiplik  değer taşır. 

 

           Bu yan cümle, Türkçede  ‘vasıtasıyla, aracılığıyla’ sözcükleriyle ifade edilir ve  

temel cümlede ifade olunan hedefe ulaşmak için gerekli olan “araç  ve vasıta”yı belirtir. 

________________________ 

15  http://www.deutschegrammatik20.de/komplexer-satz/satzverbindung-modal-indem-               

        dadurch-dass-dadurch-durch/ (20.10.2011) 

 



 85 

1) Dadurch, dass man viele Dialoge erstellt, kann man besser Deutsch  

    sprechen. 

2) Man kann besser Deutsch sprechen, dadurch, dass man viele Dialoge  

    erstellt. 

3) Man kann dadurch besser Deutsch sprechen, dass man viele Dialoge  

    erstellt.  

 

           Yukarıdaki dadurch, dass yan cümleleri aşağıdaki Türkçe karşılıklarla ifade 

edilebilir:  

          a) Çok diyalog oluşturulması vasıtasıyla, daha iyi Almanca konuşulur. 

          b) Çok diyalog oluşturularak, daha iyi Almanca konuşulur. 

          a) örneğindeki vasıtasıyla Türkçe karşılığı biçimbilimsel açıdan şöyle analiz 

edebiliriz: 

[vasıta-sı-y-la]: 

[vasıta] : Sözlüksel bağımsız biçimbirim 

[-sı]      : Đyelik biçimbirimi 

[-y-]     : Bağlama ünsüzü 

[-la]     :  Edat görevinde,  Fortmanto biçimbirimi (Portemanteaumorphem) 16 

           b) örneğinde bulunan Türkçe cümledeki dadurch, dass bağlacının karşılığı   

[-arak, -erek] biçimbirimleri, zarf fiil oluşturma ekleri olarak kullanılır. 

    ________________________ 
16 Portemanteaumorphem: “C. F. HOCKETT[1947] tarafından birden çok birbirinden ayrı(dinstinkt) 

biçimbilimsel birimleri bir arada kaynaştıran sesbilimsel-biçimbilimsel birimler için  geliştirilen terim” 

Bkz. (BUßMANN, 1990:594). Biçimbilimsel olarak anlamlı birimciklere ayıramadığımız, ama birden 

çok anlamı taşıyan biçimbirim. Örneğin  zur→ zu der, vb. 

  



 86 

           Yukarıdaki örnek cümlelerde görüldüğü üzere dadurch, dass yan cümlesi üç 

türlü kullanılabilir:  1. cümlede başta, 2. cümlede sonda yer almaktadır. 3. cümlede ise 

dadurch temel cümle içinde yer alır. Bu sayede temel cümlede geçen iş, oluş 

vurgulanmış olur. Temel cümleden sonra dass bağlacı gelir.  

 

             3.4.2  Karşılaştırma Đfade Eden Cümleler  

          Karşılaştırma cümleleri eşitlik , eşitsizlik ve orantılı ilişki bağlantılarını ifade 

eder. 

             3.4.2.1 Gerçeklik Đfade Eden Karşılaştırma Cümleleri 

 

           Bu tür cümlelerde iş, oluş ya da eylemin eşitli ğini belirten sıfat ya da zarf temel 

cümlede belirtilir. Buradaki eşitlik  iki birbirine denk olan şeyler arasında mevcuttur. 

“Türkçede de iki kılışı doğrudan doğruya karşılaştırmaya yarayan ve karşılaştırma 

sonucu bir gerçeği ifade eden karşılaştırmayı nitelik ve çokluk olarak gerçekleştiren 

cümle türüne  gerçek karşılaştırma cümlesi denir.” (BANGUOĞLU, 1990: 581) 

Gerçek  karşılaştırma  cümlesi  Almancada   der reale Vergleichsatz  şeklinde 

adlandırılır. 

 

a) So… wie;   genauso…. wie;  ebenso .… wie  

Bu cümleler kıyaslamada eşitlik ve denklik ifade ederler. Temel ve yan cümlede 

eylemlerin aynı olması durumunda  yan cümle bir cümle öğesi olarak kısaltılır. 

Karşılaştırılan iki olay, nesne ya da durumun aynı olduğunu, eşitli ğini ya da birbirine 

uygun olduğunu (so…, wie) yan cümlesi ifade ederken,  karşılaştırılan iki olay, nesne 
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ya da durumun birbirinden farklı ya da eşitsiz olduğunu  (nicht so, ….wie) yan cümlesi 

anlatır.  

  Antalya ist so heiss wie Alanya. 

             Antalya,  Alanya kadar sıcaktır. 

 

           So … wie   bağlacı Türkçe olarak  kadar, gibi sözcüğü ile ifade edilirken, 

genauso…. wie,  ebenso… wie bağlaçları  [tam/ aynı… kadar] sözcükleri ile ifade 

edilebilir.    

           Tülin ist  genauso alt wie Eva. 

           Tülin’in yaşı   tam (olarak) Eva kadardır. 

 

           Yukarıdaki cümlede Tülin ile Eva’nın yaşının tam olarak aynı olduğunu 

[genauso wie ya da ebenso wie] ile ifade ederiz.   

    

              b)  Komparativ +als…… / Komparativ +als+ Nebensatz           

 

           Eylemin, iş ve  oluşun eşitsizlik derecesini ikinci derecede (Komparativ) sıfat 

ya da zarf ifade eder.  Aynı  zamanda  ortaç  (Partizip)  da bu eşitsizliği yansıtır. 

Almancada ortaçlar da derecelendirilebilir. Bu sözcüklerden sonra als gelir. Cümle als 

yan cümlesi ile de devam edebilir.   

     

                 Dieser Film war spannender als vorheriger Film. 

                 Bu film önceki filmden daha heyecanlıydı. 
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            Yukarıdaki kıyaslama cümlesinde spannend ortacı ikinci derecede 

(Komparativ)  kullanılmıştır. Kıyaslama  yapılmak  için  hemen  sonra  als  sözcüğü 

getirilmiştir. 

 

                Dieser Film war spannender,  als du mir erzählt hast. 

                Bu film bana anlattığından daha heyecanlıydı. 

 

           Yukarıdaki cümlede spannend ortacını ikinci derecede Komparativ17 olarak 

görüyoruz. Onu izleyen als cümlesi burada bir kıyaslama yan cümlesi görevindedir. 

Bu yan cümle ile cümleye kiplik anlam verilmektedir. Çeşitli i ş, oluş ve eylemlerin 

kıyaslanmasında kıyaslanan durumların farklılığını vurgulayan  anders, auf andere 

Weise, in anderer Hinsicht, umgekehrt  sözcükleri als bağlacından önce gelir ve 

kıyaslanan durumların farklılığını ve eşitsizliğini vurgular.   

 

              Die Wirklichkeit war  ganz anders, als die Zeugen erzählt hatten. 

              Gerçek  tanıkların anlattığından büsbütün farklıydı. 

 

           Burada farklı  sözcüğü ile birlikte  [-den] çıkma durumu (Ablativ) ekiyle  

oluşturulan   gerçek bir kıyaslama cümlesi söz konusudur. 

 

 _______________________ 

17  Sıfatların, ortaçların ve bazı zarfların (früh, früher gibi) [–er] takısı ile   yapılan Türkçede daha  

     anlamı katan ikinci derecesi. Örn. spannend-er : daha heyecanlı, vb.   
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 c) während/ wogegen/ wohingegen 

           Bu yan cümlede  bir kıyaslama  söz konusudur. Yan cümlede geçen iş, olay ve 

eylemde temel cümlede yer alan iş, olay ve eylemin karşıtı (adversativ) bir durum 

vardır. Bu biçimiyle cümleye bir kiplik anlam katar.  BUSCHA’ya (1989: 123-124) 

göre karşıt (adversativ) anlamın yan cümlede mevcut olması için temel ve yan 

cümledeki iş, oluş ve eylemin aynı zamanda gerçekleşme zorunluluğu yoktur. Her iki 

iş, oluş ve eylem arasında zıt anlamsal bir ilişki bulunur.  

 

              Er wurde Arzt, während/ wogegen/ wohingegen  sein Freund      

              Politikwissenschaft studierte.               

             Arkadaşı siyaset bilimi öğrenimi görmesine karşın o doktor oldu. 

 

             Yukarıdaki cümlede de görüleceği üzere, arkadaşı siyaset bilimi öğrenimi 

görürken, o doktor olmuştur. Burada farklı öğrenim alanlarının tercih edilmesinden 

dolayı cümleye karşıt bir anlam yüklenmiştir. Yan cümle vasıtasıyla bu karşıtlık 

kıyaslanmıştır. Bu yan cümlenin anlamı Türkçede mukabil ya da karşın sözcükleriyle 

de ifade edilebilir. [–mesine karşın] işlevsel olarak karşıtlama belirtmektedir. 

 

             d) wie  

            Türkçede  gibi edatı ile ifade edilen wie yan cümlesindeki kıyaslamaya ilişkin 

durum aşağıdaki cümle öğeleri ile sağlanır: 

             I) Yüklem  

               Der Politiker sprach, wie man erwartet hatte. 

               Politikacı beklenildiği gibi konuştu. 
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           Yukarıdaki cümlede wie yan cümlesinin ilşkili olduğu durum sprach yüklemi 

ile ifade edilmiştir. Wie kiplik bağlacı, Türkçe gibi edatıyla verilmelidir. ERGĐN’e 

(2011:367)  göre “gibi bağlama edatı grubundadır ve bağlaç görevindedir”. Türkçede 

gibi edatı,  aynı zamanda görevsel (dilbilgisel) bağımsız bir biçimbirimdir.  

 

          II) Yüklem + Adjektiv(sıfat) / Partizip (ortaç)/ Adverb (zarf) 

          Der Stürmer spielte  gut, wie  man erwartet hatte. 

           Forvet beklenildiği gibi iyi oynadı.  

 

          Yukarıdaki örnekte wie yan cümlesi spielte yüklemi ve gut sıfatıyla ilişkilidir. 

 

       “Türkçede gerçek karşılaştırma cümlesi başlıca nitelik ve çokluk bildiren gibi ve 

kadar takılarının iyelik ekleri almış [–dik ve –ecek] sıfat-fiilleriyle teşkil ettikleri 

birleşik zarf-fiiller aracığıyla kurulur.” (BANGUOĞLU, 1990: 581)  

 

          III)  ein- Adjektiv/ Partizip  + Substantiv 

 

          Temel cümledeki ein belgisiz zamiri, [sıfat/ortaç + isim, wie] yan cümlesi ile  

ili şkiyi sağlamakta ve gerçeklik ifade eden kıyaslama yapılmaktadır. Sıfat/ortaç sıfat  

tamlaması gibi çekime girer. 

          Vorige Woche war in Đstanbul ein spannendes Rennfahren, wie alle Zuschauer  

          davon erzählt hatten. 

          Geçen hafta Đstanbul’da bütün izleyicilerin bundan bahsettikleri gibi heyecanlı  

          bir otomobil yarışı vardı. 
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           Yukarıdaki  örnekte  ein-  belgisiz zamirinden sonra spannend- ortacı gelmiş ve  

[-es] biçimbirimi ile çekime girmiştir. Sıfat tamlamasını Rennfahren ismi 

tamamlamıştır. Wie bağlacı ile birlikte kiplik yan cümle oluşturulmuştur. Türkçede ise 

gibi edatının da eklendiği [–tikleri gibi] biçimbirimleri ile  gerçek karşılaştırma 

cümlesi   oluşturulmuştur. 

 

  e) als dass  

          Nichts+Komparativ haldeki  sıfat/zarf/ortaç bağlantısından  sonra, nichts 

anderes/nichts, kein- ander- ve nicht mehr ve nicht weniger sözcüklerinden sonra  

öznelerin aynı olması durumunda [als… zu+Infinitiv] yan cümlesi  gelir   ve Türkçede 

[-mAktAnsA]  biçimbirimiyle,  BANGUOĞLU’na (1990:574)   göre   “karşıtlama zarf-

fiiliyle”  ifade edilir. 

 

        Lieber verlassen die Leute in Afrika ihre Heimat, als dass sie am Hunger sterben. 

        Afrika’daki insanlar açlıktan ölmektense vatanlarını terk ediyorlar. 

 

          Yukarıdaki cümlede lieber ikinci derecedeki (Komparativ) zarfla als dass 

bağlacı karşıt kıyaslama yan cümlesini oluşturmuş ve cümleye kiplik anlam vermiştir. 

          

f) als zu +Infinitiv 

          Nichts+Komparativ haldeki  sıfat/zarf/ortaç bağlantısından  sonra, nichts 

anderes/nichts, kein- ander- ve nicht mehr ve nicht weniger sözcüklerinden sonra  

özneler    aynı   olması   durumunda   [als… zu+Inf.]   yan cümlesi  gelir  ve  Türkçede  
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[-mekten daha]   biçimbirimleriyle  ifade edilir. 

           Nichts ist schwieriger, als dieses Problem zu lösen.  

           Hiçbir şey bu problemi  çözmekten daha zor değildir. 

 

            3.4.2.2 Gerçek Dışılık  Đfade Eden Karşılaştırma Cümleleri 

 

a) als ob /als wenn/ wie wenn; als+ Konjunktiv II    

          Eğer gerçek olmayan, yalnızca hipotez olarak kabul edilen bir durumla 

karşılaştırma yapılırsa, o zaman ‘eşitli ğin varsayımsal bağlantısı’ söz konusudur. Bu 

bağlantıyı ifade eden bağlaçlar  als ob (als wenn, wie wenn); als+ Konjunktiv II’dir. 

Bu yan cümlede gerçek dışı bir kıyaslama (irrealar Vergleich)  vardır. Als ob yan 

cümlesi bütün metin türlerinde görülürken, als cümlesi yalnızca edebi dilde görülür.  

            Sie lebt so, als ob/als wenn/ wie wenn sie eine Millionärin wäre. 

            O bir milyonermiş gibi yaşıyor. 

 

           Bu kıyaslama cümlesinde yüklem (wäre), en sonda yer alır. Edebi dilde 

kullanımı sık  görülen als cümlesinde ise, yüklem bağlacın hemen yanında bulunur. 

 

           Sie lebt so, als  wäre  sie eine Millionärin.  

           O bir milyonermiş gibi yaşıyor. 

            Bu kiplik yan cümlesinde algı ve izlenimlerin kıyaslama olarak 

betimlenmesinde dilek kipi (Konjunktiv) duyularda  yanılgı olasılığını  (Örn.1)  ifade 

eder. Ya da kıyaslamadaki öznelliği (Örn. 3) vurgular. 
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             Örn. 1:  

           Ich hatte plötzlich das Gefühl, als hätte sich das Wasser abgekühlt. 

          Birdenbire su soğumuş gibi  hissettim. 

           Yukarıdaki cümlede duyularda yanılma olasılığı anlatılarak kiplik anlam 

oluşmaktadır. 

           Genel olarak halk dilinde ve konuşma dilinde görülen, ama aşağıdaki gibi 

bazen edebi metinlerde de yer alan  haber kipinin (Indikativ) wie wenn ya da als ob 

yan cümlelerinde kullanımı, kıyaslanan   iş, oluş ve eylemin  gerçeğe yakın bir olasılık 

olduğunu vurgular.  

           Örn.2: 

        "Das war zuerst, als wenn man beim Zahnarzt sitzt, der eine Wurzel mit der Zange   

         gepackt hat und zieht,.." (DÖBLIN, 1991: 8) 

         Bir kökü kerpetenle kavrayıp çeken diş hekiminin koltuğunda  sanki  ilk kez  

         oturuluyor gibiydi,… 

           Yukarıdaki 2. örnekte  als wenn ile birlikte haber kipi  kullanılarak  bu cümlede 

geçen eylemin  gerçeğe   yakın   bir olasılık olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle Türkçe 

karşılığını    [–yor gibi]    biçimbirimleriyle;    ya   da    cümleye    sanki   sözcüğü  ekli  

[ sanki –yor gibi] biçimbirimleriyle  ifade edebiliriz. [-yor]  şimdiki zaman haber kipi 

biçimbirimi olması açısından, söz konusu olan eylemdeki gerçeğe yakın olasılık bu 

şekilde  ifade edilebilir.  

 

           Konjunktiv II, iş, oluş ve eylemin gerçek dışılığını ya da varsayımı Konjunktiv 

I’e göre daha  açık vurgulayan bir kiptir. Bu nedenle gerçek dışılığın  vurgulandığı  

ifadelerde als ve als ob yan cümlelerinde Konjunktiv II’nin kullanımı tercih edilir. 
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           Örn. 3:  

         Uns   kam es beim Sturm   so vor, als würde das Haus   abreißen.                     

        Fırtına esnasında bize ev  yıkılıyormuş gibi  geldi.  

 

           Üçüncü örnekteki yan cümlede dile getirilen algı,  öznel bir durum’dur. Bu 3. 

örnekte gerçek dışılık dilek kipi II (Konjunktiv II) biçimiyle daha da net bir biçimde 

vurgulanmaktadır. Als+ Konjunktiv II ve als ob/ als wenn, wie wenn gerçek dışı 

kıyaslama bağlaçlarının Türkçede [–mIş gibi] ile ifade edildiğini görmekteyiz, “gibi” 

Türkçede edat görevindedir, [-mIş] biçimbirimi burada sıfat-fiil oluşturur.   

 

           BANGUOĞLU(1990: 581)  bu tür  cümleleri ele alır ve iki kılışı tutma ile 

karşılaştırmaya yarayan karşılaştırma sonucu bir gerçeği ifade etmeyen cümleleri 

tutmaca karşılaştırma cümleleri olarak  tanımlar.  Ona göre  gibi  ve kadar takılarının 

(ilgeçlerinin) iyelik eki almamış sıfatfiillere gelmesiyle  oluşmuş birleşik zarf-fiiller 

tutmaca karşılaştırma cümlelerini oluşturur. Bu tür cümlelerde bir gerçek dışılık söz 

konusu olduğu için bu cümleleri gerçek dışı karşılaştırma cümleleri (irreale 

Vergleichsätze) olarak da niteleyebiliriz. 

 

3.4.3 Eksik Ek Durum Belirten Kiplik Cümleler             

 

            Kiplik cümle,  değişik içerikte ya da  eksik ek bir durum (fehlender Begleitumstand)   

da  belirtir. Bu durum aşağıdaki bağlaçlarla ifade edilir: 
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            a) ohne dass/ ohne zu 

 

            1)  Er erzählte mir alles über die Reise, ohne dass ich ihn gefragt hatte.                

                 Ona sormadan  geziyle ilgili her şeyi bana anlattı.             

             Temel ve yan cümledeki öznenin aynı olması durumunda ohne zu kullanılır.  

 

             2) Er verliess seine Schule, ohne einen irgendeinen Grund zu nennen.     

                O her hangi bir sebep belirtmeksizin okulunu  terk etti.    

          

             Ohne dass bağlacı Türkçede [-mAdAn] biçimbirimiyle ifade edilirken, ohne zu 

ise [-mAksIzIn] biçimbirimiyle ifade edilir. BANGUOĞLU(1990: 574), bu tür yapıları 

“karşıtlama zarf- fiilleri” olarak niteler.  

 

            Konjunktiv kullanımı zorunlu değildir, ancak  gerçek dışılığın vurgulanması 

gerektiğinde yan cümlede  Konjunktiv II  kullanılır.    

            

               3) Die Pressekonferenz ging zu Ende, ohne dass  Fragen gestellt  

                   worden wären.    

 

           3. cümlede ifade edildiği  gibi aslında basın toplantısında sorular yöneltmek 

alışıldık bir durumdur. Ama basın toplantısının hiçbir soru yöneltilmeksizin sona 

ermiş olmasında bir gerçek dışılık  söz konusu olabileceği bu cümlede vurgulanmıştır.              
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          3.4.4  Uygun Olmayan Davranışı Anlatan Kiplik Cümle  

               a) an/statt, dass; an/statt  zu+ Infinitiv 

             Bu yan   cümle   uygun   bir   davranış  biçiminin  yerine  uygun olmayan bir  

davranış biçiminin yapılmasını  ya da uygun olmayan bir davranışın gerçekleşmesini  

anlatır. 

              Der Junge spielte Fussball, anstatt dass er sich auf die Prüfung  vorbereitete.              

              Genç, sınava hazırlanacağı yerde  futbol oynadı.  

 

           Yukarıdaki cümlede gençten beklenen davranış, sınavı varken top oynamaması 

ve sınavına hazırlanmasıdır. Genç burada sınava hazırlanmak yerine uygun olmayan 

davranışı sergilemiştir.  

 

           Yan cümle ve temel cümle öznelerinin aynı olması durumunda an/statt zu yan 

cümlesi kullanılır. An/statt dass yan cümlesini [-cAğI yerde], an/statt zu yan cümlesini 

ise [–cAk yerde] biçimbirimleriyle ifade ederiz. BANGUOĞLU(1990: 574)  bu tür 

cümleleri, “karşıtlama zarf fiilleri”  olarak niteler. An/statt dass ve an/statt zu+Infinitiv 

yan cümleleri sözdizimsel açıdan, cümlenin başında, ortasında  ya da sonunda yer 

alabilir. Ancak cümlenin ortasında  oldukça seyrek görülürler.     

      

3.4.5 Orantılılık Đfade Eden Cümleler      

         

           HELBIG/BUSCHA’ya (1994:687) göre “orantılılık cümlesinde (Proportional-

satz), temel  cümle  olayına  bağlantılı  olarak  yan cümle olayı tarafından 

somutlaştırılan aynı ölçüde birbirine uygunluğun kıyaslanması söz konusudur.”  
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a) je +Komparativ….... , um so/ desto   

Yukarıda  söz edilen HELBIG, BUSCHA’nın (1994:687) değindiği gibi bu 

yan cümledeki iş, oluş ve eylemde temel cümle iş, oluş ve eylemi ile bir orantılılık ve 

bir paralellik söz konusudur. ‘Orantılılık yan cümlesi’ aşağıdaki bağlaçlarla ifade 

edilir. Bu orantılılık sıfat, zarf ve ortaçların  daha üstünlük derecesi (Komparativ) 

biçimleriyle ifade edilir. 

 

           Yan  cümle                              Temel cümle 

Je mehr  man  deutsche Bücher liest,   umso/ desto    besser vervollständigt man die Fremdsprache. 

Ne kadar çok Almanca kitap okunursa,  yabancı  dil o kadar  daha iyi geliştirilir.   

 

           Yukarıdaki cümlede je yan cümlesinde,  kitap okuma eylemi daha fazla 

gerçekleştikçe, yabancı dil de o kadar daha iyi geliştirileceği ifade edilmektedir. 

Burada  yan cümle eylemi ile temel cümle eylemi arasında bir orantılılık söz 

konusudur. Bu orantılılık düzeyi de mehr ve besser  2. derecede (Komparativ) 

kullanılan  sıfatlarıyla  belirtilir. Je yan  cümlesi “Auf welche Weise vervollständigt 

man die Fremdsprache?” sorusuna yanıt vermekte ve yabancı dil geliştirmenin bir 

yöntemi olarak Almanca kitap okumayı işaret ederek kiplik bir anlam oluşturmaktadır.  

             

3.4.6 Bölümlenmeyi Đfade Eden  Yan Cümleler              

           Bölümlenmiş yan cümle (Modalsatz der Spezifizierung)  türünde, “Temel 

cümlenin ifadesi, geçerlilik alanının belirlenmesi ile yan cümlede sınırlandırılır.” 

(HELBIG,BUSCHA: 1998, 272) Bu kiplik cümlede geçerlilik alanının bölünmesi ile 

bir tür sınırlanmış yan cümle oluşturulur. 
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a) Insofern (……), als / ……, insofern (als); 

insoweit (……), als / …… , insoweit (als)       

BUSCHA’ya (1989:77-79) göre insofern ve insoweit  cümlelerinin sınırlayıcı 

(restriktiv) anlamı vardır.  Bu bağlaçlarla,  temel cümledeki geçerlilik alanı yan 

cümledeki iş, oluş ve eylem  vasıtasıyla sınırlandırılır.  BUSCHA’ya (1989:77) göre 

“ insofern yan cümlesinde temel cümle için yan cümle vasıtasıyla saptanan geçerlilik 

alanı   neden ya da  bazen  koşul olarak yorumlanabilir. Buna göre insofern yan 

cümlelerini  bazen da/weil cümlelerine ya da wenn-cümlelerine dönüştürmek 

mümkündür.”  

             “Er wird mir bei der Arbeit helfen, insofern er dazu in der Lage ist. (…. Wenn  

              er dazu in der Lage ist).” (BUSCHA, 1989: 78) 

             O (eğer) bu konuda müsait durumda olursa, çalışmada bana yardım edecek. 

           Yukarıdaki  cümlede yan cümle bağlacı sofern, wenn anlamına yakın 

olduğundan sofern, wenn yan cümlesine dönüştürülmesi mümkündür. Türkçe karşılığı 

[(eğer),-sA] biçimbirimleriyle ile ifade edilebilir.[-sA] biçimbirimi koşul kipi 

biçimbirimidir.    

               “Die Vorstellung war gelungen, insofern (als) sie einem großen Teil des  

               Publikums gut gefiel.”18 

              Sunum izleyicilerin büyük bir kısmının hoşuna gitmesi bakımından  

              başarılıydı. 

              Der Roman “Selam Berlin” ist interkulturell, insoweit (als) viele  

              interkulturelle Themen und Motive darin behandelt wurden. 

________________________ 

 18  http://canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Konjunktion/Bedeutung/modal.html (23.12.2012)                     
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             “Selam Berlin” romanı, içinde  birçok kültürler arası konu ve motif  

               ele  alınması bakımından kültürler arası bir romandır. 

 

            Yukarıda verilen cümleler anlamsal olarak da/weil cümlesine yakın olduğu 

için, bu cümleleri da/weil yan cümlesine dönüştürmek mümkündür. 

 

             BUSCHA’ya (1988: 79) göre “insoweit yan cümlesindeki sınırlandırıcı anlam, 

daha ziyade lokal (eylemin uzandığı yer ya da kapsam) anlamda  bir sınırlılığı  ifade 

eder. Bu açıdan bir anlam farklılığı söz konusudur.” 

                  

Insoweit ve insofern bağlaşık sözcükleri (Korrelat) temel cümlede bağlaşık 

sözcük olarak yer alabildiği gibi, yan cümle bağlacı olarak da yan cümle başında yer 

alır. Als,   insofern ve insoweit   ile  cümlede bağlaşık olarak yer alabilir,  ya da yan 

cümlenin başında yer alır ve yan cümlede yüklem en sonda bulunur. Insofern ve 

insoweit’ın yan cümle başında bir bağlaç olarak yer alması durumunda  hemen 

yanında “als”  sözcüğü  de kullanılabilir. 

 

      Der Roman “Selam Berlin” ist insoweit interkulturell, als viele  

      interkulturelle Themen und Motive darin behandelt wurden. 

             “Selam Berlin” romanı, içinde  birçok kültürler arası konu ve motif ele  

             alınması bakımından kültürler arası bir romandır. 

 

           Bu sınırlandırıcı  anlam  içeren  insofern  ve  insoweit  yan  cümleleri, Türkçede   

“1.O noktaya kadar; şu hususta, o bakımdan 2.Eğer, olduğuna göre” (STEUERWALD, 

1988: 310) şeklinde ifade edilmektedir.  
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b) Was ...... betrifft (angeht/anlangt/anbelangt) 

           Was .... betrifft/ angeht/ anlangt/ anbelangt yan cümleleri temel cümle 

ifadesinin  geçerlilik alanını sınırlar. Yan cümle başta yer alırsa, temel cümle çoğu kez 

“so” bağlaşık (Korrelat) sözcüğüyle  başlar.   

          “In der Regel gruppieren sich zwei Kontrastfiguren um Heinrich, insbesondere  

           was seine Ausbildung zum Künstler betrifft.”19 

           Özellikle Heinrich’in sanatçı olma eğitimine gelince, onda normalde iki  zıt   

           figür gruplanmaktadır. 

           Yukarıdaki cümlede  [was ..... betrifft] bağlacının Türkçe karşılığı  [gelince] 

şeklinde verilmelidir. 

 

            STEUERWALD (1988:30), bu bağlacı “Was mich angeht: Bana gelince 

(kalırsa)” örneği ile ele alır ve bu bağlacın Türkçe karşılığı olarak “gelince  ya da 

kalırsa” sözcüksel birimlerini  kullanır.  

 

           “Anlangen”  fiilinin sözlüksel anlamları “1. vasıl olmak, gelmek, varmak 2. 

(betreffen) ait olmak”tır. (STEUERWALD, 1988: 34)  “Anbelangen”   fiilinin  anlamı  

ise “taalluk  etmek”tir. (STEUERWALD, 1988: 27)  Bunu   ‘ilgili    olmak’  şeklinde   

günümüz Türkçesi ile ifade edebiliriz. Bu fiille kurulan örnek cümlenin anlamı  “Was  

mich anbelangt: Bana  gelince,  bana  kalırsa,  bence” (STEUERWALD, 1988: 27) 

________________________ 

19   http://www.litde.com/brgerlicher-realismus/die-phase-des-programmatischen-          

     realismus/gottfried-keller-der-grne-heinrich-i.php (22.12.2011) 
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Türkçe karşılıkları ile verilmiştir. Bu da bu bağlacın yukarıda anılan fiillerle 

kullanımındaki Türkçe karşılıkları değiştirmemektedir. 

 

3.4.7 Sınırlandırmayı Đfade Eden  Cümleler  

 

           Sınırlandırmayı (restriktiv)  ifade eden ya da sınırlayıcı cümlede,  temel 

cümlede geçen iş, oluş ya da eylemin geçerlilik alanının sınırlandırılması söz 

konusudur.  Bu sınırlandırmayı ifade eden yan cümleler şunlardır: 

 

a) Soweit/ soviel 

Soviel ve soweit yan cümleleri temel cümlenin ifadesini sınırlandırır. Bu 

sınırlandırma, çeşitli biçimlerde gerçekleşir: 

1. Bu yan cümle, temel cümledeki iş, oluş ve eylemi belirsiz kılar; cümledeki 

aktarılan haber “ihtiyatla” iletilir. 

2. Soweit yan cümlesi temel cümlede söz konusu olan iş, oluş ve eylemin 

geçerliliğini sınırlandırır.  

 

Ich werde meine Reisepläne  verwirklichen, soweit keine Hindernisse entstehen.  

Engeller oluşmadığı ölçüde, gezi planlarımı gerçekleştireceğim. 

 

Yukarıdaki bağlacın Türkçe karşılığı  [ …. ölçüde]  olarak  verilebilir. 

[ …. ölçüde]:   

[ölç-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ü]     :  Fiilden isim türetme biçimbirimi 

[-de]    : Bulunma hali biçimbirimi (Lokativ)  



 102 

Soviel/soweit ich weiss, ist er jetzt in Amerika. 

Bildiğim kadarıyla o şimdi Amerika’dadır. 

             

           Bu yan cümlenin Türkçe karşılığı  [-dığı kadarıyla]  şeklinde ifade edilir. Bu 

yan cümle görülen, duyulan, okunan, işitilen vb. bir bilginin aktarılması bağlamında 

genel olarak 1. tekil kişiyle oluşturulduğu için iyelik biçimbirimi  [-m]  ile birlikte yan 

cümlenin Türkçe karşılığı oluşturulur. Soviel yan cümlesi bir bilgi ya da haber 

aktarımında “ihtiyatsız olarak haber verme” amacıyla kullanılır.     

Soviel ich weiss, ist morgen kein Unterricht. 

Benim bildiğime göre, yarın ders yok. 

               

         Yukarıdaki  örnekte  de  görüldüğü  gibi  soviel ve soweit  yan  cümlelerini bazen  

[–diğime göre] biçimbirimleriyle de ifade edebiliriz.  

 

b) nur dass 

           Sınırlayıcı bir anlam taşıyan nur dass bağlacı, büyük ölçüde außer dass 

bağlacıyla  eş anlamlıdır. BUSCHA’ya (1989:88)  göre “bağımlayıcı (subordinierend) 

bileşik bağlaç olan nur dass yan cümlesiyle birlikte yer alan temel cümlede, iş, oluş ve 

eylem belli bir normal olgu ile sergilenirken, yan cümledeki olumsuz (negativ) durum 

konuşan tarafından bir istisna olarak görülür.” Nur dass yan cümlesi, cümlenin 

sonunda yer alır ve temel cümledeki iş, oluştan farklı bir durumu ifade eder.  Nur dass 

bağlacı   “ yalnızca ..... hariç„  ya da “haricinde” anlamındadır. 

         In der Schule war alles ganz modern, nur dass die Fernseher altmodisch waren. 

         Yalnızca televizyonların eski moda olması hariç, okulda her şey oldukça  

         moderndi. 
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           Yukarıdaki örnek cümlede geçen nur dass bağlacının Türkçe karşılığının 

[yalnızca .... hariç; yalnızca ..... dışında] şeklinde ifade edilmesi uygundur. Çünkü yan 

cümledeki istisnai durum yalnızca (nur) sözcüğüyle vurgulanmaktadır.  

 

c) außer dass 

Außer dass yan cümlesi, Türkçede [–mekten, -maktan başka] biçimbirimleriyle 

ifade edilir. Ayrıca   [-mA haricinde]  şeklinde de  ifade edilebilir. Bu  durumda iyelik  

biçimbirimleriyle birlikte  [-mAm,   -mAn,   -mAsı,   -mAsı,  -mAmIz, -mAnIz, -mAlArI 

haricinde] biçimbirimleri kullanılır. 

 

Es gibt keinen anderen Ausweg, außer dass er sein Auto verkauft. 

            Onun arabasını satmasından başka bir çaresi yok. 

 

           Almancada  „außer” bağlantısı ile  birkaç yan cümle  sınırlandırıcı anlam ifade 

eder, örn. außer dass, außer wenn, außer um ..... zu+Infinitiv gibi.  Bu yan cümleler 

temel cümlenin iş, oluş ve eylemine uygun düşmeyen özel durumları belirtirler. 

 

d) außer wenn  

  

 Bu kiplik ifade eden yan cümle,  sınırlayıcı anlam içeren bir yan cümledir. 

BUSCHA (1989: 45),  außer wenn yan cümlesini “sınırlayıcı (restriktiv)” ve “şart 

(konditional) cümlesi” olarak niteler. Temel  cümledeki  söz konusu olan iş, oluş; yan 

cümledeki iş, oluşun karşıt koşuluna bağlıdır.    
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 Die Kinder spielen draußen Fussball, außer wenn das Wetter  zu kalt ist. 

             Çocuklar hava çok soğuk olmadığı takdirde  dışarıda futbol oynar. 

             Çocuklar hava çok soğuk olması haricinde/dışında   dışarıda futbol oynar. 

           Yukarıdaki cümlede geçen außer wenn bağlacı,   Türkçe olarak [–mAsI dışında,  

-mAsI haricinde] şeklinde ifade edilir. [–sX] biçimbirimi üçüncü tekil iyelik 

biçimbirimi   olarak   bu     yan    cümlenin  tam  karşılığının  [–me,  -ma dışında;  -me, 

 -ma haricinde; –mediği takdirde] olduğunu söylemek daha doğru olur. [–me] isimfiil  

biçimbirimine  iyelik  biçimbirimi [-sI] eklenir. [hariç] edattır.  

             Ich kann  nicht abreisen, außer wenn  ich meinen Gehalt bekomme. 

            Maaşımı almadığım takdirde   seyahate çıkamam.   

         ÖNEN (1993:100), bu yan cümlenin Türkçe karşılığını “[–mAsI hariç]” olarak 

verir. 

           “Ich komme, außer wenn es regnet. 

           Yağmurun yağması durumu hariç, (mutlaka) gelirim.” (a.g.e., 1993: 100) 

       

e)  außer um   zu+Infinitiv  

          Bu yan cümlede außer  sözcüğü   um zu+Infinitiv  mastar  cümlesiyle  birlikte  

kullanılarak  yan  cümlede sınırlayıcı bir anlam oluşturulur.   Türkçede [-mek, -mak  

amacı dışında, haricinde]  biçimbirimleriyle ifade edilmelidir. Sözdizimsel olarak bu 

yan cümle genelde cümle sonunda yer alır.               

 

         Wir gingen nicht aus, außer um einen Spaziergang zu machen.  

         Bir gezinti yapmak amacı dışında dışarı çıkmadık. 
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[-mAk amaç-ı dış-ı-n-da] : 

 

[-mAk]  :   Đsim-fiil eki.  

[amaç-] :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-ı]        :  3. tekil iyelik eki                                                                                                  

[dış-]    :   Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-ı]      :    3. tekil kişi iyelik eki 

[-n]     :    Adıl –n’si 

[-da]     :   Bulunma hali (Lokativ) biçimbirimi 

 

3.4.8 Anlamsal Yoğunluk Derecesi Đfade Eden  Cümleler 

a) “So”+ (Adverb/Adjektiv) 

            

           So+Adjektiv/Adverb (sıfat/zarf) yapıdaki cümlelerle  en yüksek anlamsal 

yoğunluk derecesi (gesteigerte Intensität)  ifade edilir. Bu yan cümle genelde cümle 

sonunda yer alır. Temel cümleyi etkileyecek anlamsal yoğunluk yan cümlede yer alan 

so+ (sıfat ya da zarf)  ve yan cümlenin yüklemi ile ifade edilir.  

 

    Soviel/soweit sınırlandırıcı bağlaçlarıyla karışma olmaması için  so viel ve so 

weit ayrı yazılır ve yan cümlenin yoğunlaştırıcı anlam  içeren yan cümle olduğu 

belirtilir. Bununla birlikte  so ve hemen yanında bulunan  (zarf/sıfat) sözcükler de ayrı 

olarak yazılır.  
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         Der Sportler sprang, so hoch er konnte. 

         Sporcu atlayabildiği kadar yüksek atladı. 

 

           Yukarıdaki cümlede  so yan cümlesini [–diği kadar] şeklinde  ifade edebiliriz. 

BANGUOĞLU(1990: 581) bu tür cümleleri “gerçek karşılaştırma cümlesi” olarak 

ele alır. Ve ona göre   gerçek karşılaştırma cümlesi başlıca nitelik ve çokluk bildiren 

gibi ve kadar takılarının (edat) iyelik eki almış [–DIk] ve [–EcEk] sıfat-fiilleriyle 

oluşturdukları birleşik zarf-fiiller aracılığıyla oluşturulur.            
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3.5 Kiplik Tümleçler  

           Kiplik tümleçler,  cümledeki  eylemin  tarzını  bildiren  ve  wie, wieviel, wie 

sehr, womit, mit wem, ohne was, ohne wen   sorularını  yanıtlayan  cümle öğeleridir. 

VARDAR (1988: 240),, “Angabe” teriminin karşılığı olarak “tümleyen”, KORKMAZ 

(1992:152) ise “tümleç” için “Ergänzung” sözcüğünü kullanır. Tümleçler, 

“Modalergänzung” olarak da nitelenir. Kiplik tümleçlere, Almanca cümlede özellikle  

“wie” sorusu yöneltilir. Bu öğeler eylemin ne  durumda olduğunu açıklar. 

 

1) Der  Clown war lächerlich.    

   Palyaço gülünçtü. 

               2)  Auf der Welt leben viele Menschen ohne Freiheit. 

                    Dünyada birçok insan özgür olmadan yaşıyor. 

               3)  Sie spricht wie eine Diplomatin. 

                    O bir diplomat gibi konuşuyor. 

 

           Yukarıdaki  örnek  cümlelere   Wie (nasıl)   sorusunu   yönelttiğimiz  zaman, 

eylemin   durumunu  belirten  cümle  öğeleri   bir tümleç görevindedir.  

 

           KORKMAZ(1992: 152),  tümleci  “cümle  içindeki   yüklemin  anlamını  çeşitli   

yönlerden   tamamlayan öğelere  verilen  ad”  olarak tanımlar. Tümleçler işlev olarak 

yüklemi tümleyen, tamamlayan sözcüklerdir.          

           VARDAR(1988: 208) tümleci, geleneksel dilbilgisinde, yüklemin anlamını 

çeşitli açılardan bütünlemek, belirginleştirmek ya da pekiştirmek amacıyla kullanılan 
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sözcük ya da dizim olarak tanımlar ve tümleçleri düz tümleç ya da nesne, dolaylı 

tümleç, ilgeç tümleçleri ve belirteç tümleçleri  olarak 4 gruba ayırır.  

       a) Düz Tümleç: (Nesne) Öznenin yaptığı eylemden doğrudan doğruya etkilenen 

cümle öğesidir. 

       1) Bahçede  çocuklar voleybol oynuyor.  Ne oynuyor? –Voleybol.  

           Burada voleybol sözcüğü   düz tümleç görevindedir. 

           Yukarıdaki  1)  nolu cümlede görüldüğü gibi nesne ya da düz tümlece ne, neyi 

sorularını yöneltiriz.   

 

        b) Dolaylı Tümleç:  (Nesne)  Yüklemin   anlamını  yer,  yön,  kalma, çıkma 

bakımından tamamlayan cümle öğeleridir. 

           1) Ali eve gidiyor. Ali nereye gidiyor? - Eve.  

           Eve sözcüğü cümlede  ‘dolaylı  tümleç’  görevindedir. Yön belirtmektedir. 

Yönelme durumu belirtir.  

            2) Hakan ödevlerini hiç aksatmaz, çalışmak için her gün kütüphaneye giderdi. 

           Yukarıdaki  2) nolu  cümlede neyi sorusuna yanıt veren sözcük ‘ödevlerini’ düz 

tümleç;   nereye   sorusuna   yanıt veren   ‘kütüphaneye’ ise  dolaylı tümleç’tir.  

           3) Bütün aile  pikniğe giderken, Semra ertesi günü sınavı olduğu için evde  

               kaldı. 

           Yukarıdaki 3) nolu cümlede geçen evde sözcüğü kalma durumu (Lokativ) 

belirtir ve  dolaylı tümleç’tir. 
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           4) Çocuklar bugün okuldan kaçta çıkıyorlar?  

           Yukarıdaki 4) nolu  cümlede çıkma durumu (Ablativ) belirten ‘okuldan’ 

sözcüğü dolaylı tümleç  görevindedir.      

         c) Zarf Tümleci: Yüklemin anlamını zaman, yer, durum bakımından 

tamamlayan kelimelerdir. KORKMAZ vd. (2010: 234), zarf tümlecini “yüklemin 

anlamını zaman, durum, tarz, nicelik (azlık, çokluk) sebep, ölçü ve soru anlamları 

katarak tamamlayan tümleçler” olarak niteler. Almancadaki tarz, nicelik belirten kiplik 

tümleçleri (Modalergänzungen),  Türkçede eylemin tarz, nicelik  ve sebep anlamlarını 

içeren zarf tümleçleri ile ifade ederiz.  

                Du sprichst   schnell.               Hızlı konuşuyorsun. 

           Yukarıdaki  cümlede yüklem  tarz yönünden tamamlanmaktadır. ‘Hızlı’ 

sözcüğü bir zarf tümleci görevindedir.   

                Der Junge liest jeden Tag viel.              Delikanlı her gün çok okur. 

           Yukarıdaki cümlede ‘viel’,  yüklemi nicelik olarak tamamlamakta olup kiplik 

tümleci (Modalergänzung) görevinde iken, Türkçe karşılığı ‘çok’ sözcüğü ise bir  zarf 

tümleci görevindedir ve yüklemi nicelik olarak tamamlar.     

              Akşam oradan geçerek eve gittim.  

           Yukarıdaki  cümlede ‘oradan’ sözcüğü  zarf tümleci,  ‘eve’ sözcüğü  ise  dolaylı  

tümleç görevindedir. 

           d) Đlgeç Tümleci:  “ile, (-le), için” ilgeçleriyle birleşerek yüklemi tamamlayan 

söz öbekleri ilgeç tümleci olarak adlandırılır. 

           Özne ile yüklem arasındaki ilgeç tümleçleri, cümledeki ilgili öbeklere ya da 

sözcüklere  ne, niçin, ne ile, kim için  soruları yöneltilerek belirlenir. 
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          1) Arkadaşımı görmek için bürosuna gittim. (Niçin? Arkadaşımı  görmek için ) 

           Yukarıdaki cümlede ‘arkadaşımı görmek için’ söz öbeği  ilgeç tümleci 

görevindedir.  

           SCHULZ/GRIESBACH’a (1982b: 345-346) göre, kiplik tümleçleri belirli 

kategorilere ayrılır. Eylemin tarz ve biçimini anlatan tümleçler ve kıyaslama 

(Vergleich) ve ölçü (Maß) belirtenler  wie sorusuna yanıt verirler.  Eşlik (Begleitung) 

ve işbirli ği (Mitwirkung) belirtenler (Mit wem, womit, ohne wen, ohne was, wie) 

sorularına yanıt verirler. Oluşan ya da kalıcı sonuç ya da etki belirten kiplik tümleçler 

de wie sorusuna yanıt verirler.  Vasıta ya da yararlanılmayan vasıta da wie sorusu gibi 

womit, wodurch, woran sorusuna yanıt veren cümle öbekleridir. Bir iş, oluş ya da 

eylemin asıl nedeni (Ursache) de kiplik tümleç  ulamına dahildir. Ayrıca kiplik 

tümleçler, bir yüklemin kapsam, içerik, sonuç, yoğunluk derecesini, motif ve bir 

maddeden oluşmayı da  ifade ederler.  

2) Die Schüler laufen schnell. (Schnell, tarz belirtiyor, kiplik tümleç’tir) 

      Öğrenciler  hızlı koşuyorlar. (Hızlı, zarf tümleci’dir) 

3) Die Arbeiter arbeiten wie die Bienen. (wie die Bienen ile kıyas      

belirtiliyor, kiplik tümleç’tir.) 

      Đşçiler arılar gibi çalışıyorlar. (Zarf tümleci) 

      Arılar gibi, ‘nasıl’ sorusuna cevap veriyor. Zarf tümlecidir. 

4)  Die Arbeiter bekommen ihren Lohn je nach Leistung. (Ölçü anlamını        

                      içermektedir. Kiplik tümleç’tir. )  

                      Đşçiler ücretini yapılan işe göre alırlar.        

       Yukarıdaki cümlede yapılan işe göre  bir ilgeç tümleci’dir. 

 5)  Sie geht mit ihrer Tochter zum Einkaufen.  (Refakat anlamını içeriyor.   



 111 

       Kiplik tümleç’tir.) 

       O kızıyla alışverişe gider. (Đle ilgeciyle oluşturulan kızıyla sözcüğü    

       ilgeç tümleci’dir.) 

  6)  “Die Männer sitzen mit einer alten Zeitung in der Hand vor dem Haus.”   

(KAMINER, 2007: 37) (Eşlik anlamı vardır, womit sorusuna yanıt verir, 

kiplik tümleç’tir.)  

       Erkekler ellerinde eski bir gazeteyle evin önünde otururlar. (Đlgeç   

tümleci’dir.) 

  7) “ Was tun wir eigentlich für arme Menschen?” (KAMINER, 2007: 50) 

(Neden belirtir. Kiplik tümleci’dir.) 

      Aslında fakir insanlar için ne yapıyoruz? (Đçin burada  ilgeç tümleci’dir.) 

 

           Yukarıdaki örneklerden Almancada kiplik tümleçlerin  tarz, kıyas,  ölçü, eşlik, 

nedensellik içerdiği anlaşılır.  Almancadaki kiplik tümleçler, Türkçede  zarf tümleci 

(Örn. arılar gibi, hızlı)  ya da ilgeç tümleçleriyle (Örn. yapılan işe göre, ellerinde eski 

bir gazeteyle, fakir insanlar için, kızıyla  vb.)   ifade edilir. 
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  4. KĐPLĐK FĐĐLLER  

          4.1  Kiplik Fiillere Genel Bir Bakı ş            

           Kiplik fiiller  diğer fiil türlerine göre oldukça farklılıklar gösterir.  Kiplik fiiller , 

cümleye anlamsal olarak yeni bir tarz kazandıran, kurallı ifade cümlelerinde 

sözdizimsel olarak ikinci yerde bulunan kendine özgü çekim biçimleri olan  yardımcı 

fiillerdir.  

 

          Çekim biçimleri itibariyle “Kiplik fiiller Präteritopräsentia’dır. Bununla 

şimdiki zamanda diğer eylemlerin şimdiki zaman hikâyesi (Präteritum) gibi çekime 

uğradıkları kastedilmektedir.” (EISENBERG, 1999: 91) 

                    

           4.1.1 Biçimsel Özellikleri        

      

          Kiplik fiiller  kurallı bir ifade cümlesinde çekimli eylem (Prädikat) olarak ikinci 

yerde yer alır. “En önemli sözdizimsel karakteristiği, bu fiillerin  tamamlayıcı  olarak 

bir mastar almaları, yani  önünde “zu” bulunmayan  bir mastar almalarıdır.” (a.g.e., 

1999: 90)  

 

           Er möchte nach Italien reisen. 

           O Đtalya’ya seyahat etmek istiyor. 

 

          “Kiplik fiiller  ile birlikte kullanılan mastarları ‘verbale Ergänzung’, eylemsel 

tümleç olarak adlandırırız.” (EISENBERG, 1999: 90).  “Eylemsel tümleç,  kiplik 

fiillerin sözdizimsel olarak bir sınırla ayrımında  zorunlu, ama yalnız başına yeterli bir 
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kriter değildir.” (a.g.e.:91) Çünkü bu özelliğin bazı  fiillerde de olduğunu görmekteyiz. 

Bunlar,  gehen,  lassen, hören, sehen, helfen, lernen, lehren, bleiben, spülen ve fühlen 

vb. fillleridir. Bu fiiller çalışmanın diğer bölümlerinde ele alınacaktır.        

         Örn.   Wir gehen schwimmen. 

            

             “Haber kipi şimdiki zaman (Indikativ Präsens) 1. ve 3. kişi çekim eki almaz ve 

biçimsel olarak aynıdır. (ich/ er, sie, es  darf, kann, mag, muss, soll, will ) 3. tekil kişi 

–t biçimbirimini almaz,  1. tekil kişi ise  –e biçimbirimini almaz. Bunlar kuvvetli 

fiillerin  (starke Verben) şimdiki zaman hikâyesi (Präteritum)  son  ekleridir.”   

                                                                       (HENTSCHEL/WEYDT, 2003: S.73)  

 

           DUDEN’a (2009:459)  göre “kiplik fiillerin Partizip II biçimi ge…-t 

biçimbirimleriyle üretililir.” Bu biçimbirim, diskontinuierliches Morphem (kesikli, 

süreksiz biçimbirim) olarak nitelenir. 

 

           Almancada “Entscheidungsfragen” olarak anılan karar bildiren sorularda,  

kiplik  fiiller çekimli fiil olarak  en başta yer alır. Bu kural, diğer fiillerde olduğu gibi 

kiplik fiillerin en belirgin sözdizimsel özelliklerindendir. 

           Darf ich Ihnen helfen? 

           Size yardım edebilir miyim? 

 

           Bir soru sözcüğü ile  oluşturulan soru cümlelerinde ise kiplik fiiller çekimli fiil 

olarak ikinci yerde yer alır. 

 

           Wer kann dieses Problem lösen? 

           Bu problemi kim çözebilir?    



 114 

           Kiplik fiillerin  bir başka  özelliği de, kiplik fiillerle emir kipi “Imperativ”   

oluşturulamamasıdır. “Gerçi sıklıkla onlar çağrı  ifadesinde ve yasaklamalar için 

kullanılır (Du sollst das tun; Du darfst das nicht tun), ama emir biçimleri kullanımda 

mevcut değildir (*müsse; *sollt).” (EISENBERG, 1999: 91)  Yine de bazı istisnai 

örneklere rastlanır. Türkçe [-A] istek kipi biçimbirimi ile bu anlamı ifade ederiz: 

           Sie  mögen  lange leben!  Çok yaşayasınız!      

 

          Muhatabın anlayabileceği bazı ifade cümlelerinde,  kiplik fiiller bir yardımcı fiil 

olarak değil, asıl fiil (Vollverb) olarak kullanılır. Bu durumda ikinci bir mastar fiil 

kullanılmaz. “Almancada kiplik fiiller yüklem olarak yalnız başına bulunabilir.” 

(SCHULZ/GRIESBACH,1982b:83) Ama kiplik fiillerin asıl fiil (Vollverb) olarak 

kullanılışları oldukça nadirdir. 

             Ich muss heute früher nach Hause.  (gehen/fahren)  

             Kannst du Englisch? (sprechen/ schreiben/ lesen/ singen vb.) 

 

           Yukarıdaki örnekte,  alternatif olarak gelebilecek  (gehen/fahren) mastar fiiller 

kullanılmadan da maksat anlatılabilmektedir.  

  

          “Asıl fiil” i şlevinde cümle içinde yer alan kiplik fiilleri edilgen cümle “Passiv” 

yapılamaz. Yalnız mastar I/II (Infinitiv I/II)  olarak asıl fiille birlikte  oluşturulan 

kiplik fiilli cümleler  edilgen cümleye (Passivsatz)  dönüştürülebilir:            

            Er kann Italienisch.   

           Yukarıdaki cümlede “kann” asıl fiil olarak kullanılan bir kiplik fiil  olduğu için 

Passiv cümle oluşturulamaz. 
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             Ich musste gestern das Geld überweisen.               

                                                             Infinitiv I 

       → Das Geld musste gestern von mir überwiesen werden. 

                                                                   Infinitiv I Passiv          

           Yukarıdaki cümlede asıl fiil „überweisen“ Infinitiv I olarak kiplik fiil ile bir 

arada yer almaktadır. Bu cümlenin edilgen çatı (Passiv) haline dönüştürülmesi 

mümkündür.   

     Er muss  das Geld überwiesen haben.         (Mastar II aktif cümle   : Inf. II Aktiv)                                    

→ Das Geld muss überwiesen worden sein.    (Mastar II edilgen cümle:Inf. II Passiv)             

   

           Yukarıdaki cümlede  kiplik fiil, tahmin (Vermutung)  öznel anlamında  

“überweisen” asıl fiili  ile birlikte kullanılmıştır.  

 

           Belirli geçmiş (Perfekt) ve belirsiz geçmiş (Plusquam Perfekt) zamanlardaki 

cümlelerde, kiplik fiiller fiilin 3. hali (Partizip II) olarak değil, bir  mastar fiil olarak 

ifade edilir ve cümle sonunda yer alır.  

            Er hat gestern arbeiten müssen.  (‘gemusst’  ifadesi yanlıştır!) 

            O dün çalışmak zorundaydı.                     

 

          Kiplik fiiller ile oluşturulan yan cümlelerde (Nebensatz) cümle sonunda üç fiilin 

yer alması durumunda çekimli fiil, üç fiil dizisinin en başına gelir. Bu durumda kiplik 

fiil çekimli olmadığı halde yan cümlenin en sonunda bulunur. Bu kural da kiplik 

fiillerin önemli bir sözdizimsel özelliğidir. 
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           Er sagte, dass er gestern habe arbeiten müssen. 

                                         Yardımcı fiil           Kiplik fiil                                                   

           Dün çalışmak zorunda olduğunu söyledi. 

 

            4.1.2 Đçeriksel Özellikler 

 

            HENTSCHEL ve  WEYDT’e (2003:70)  göre  “kiplik  fiiller, fiillerin işlevsel 

bir sınıfı”dır. Aslında kiplik fiiller çok fonksiyonlu (polyfunktional) olarak tanımlanır. 

Đçeriksel ve anlamsal olarak bir iş ya da bir oluş belirtmezler, aksine cümlede 

kullanılan asıl fiilin hangi tarzda  gerçekleştiklerini anlatırlar.  Kiplik fiillerde görülen 

geçmiş zaman (Perfekt) yerine sıklıkla şimdiki zaman hikâyesi (Präteritum) kullanılır, 

gelecek zaman (Futur) yerine de şimdiki zaman (Präsens) kullanımı tercih edilir.     

 

           Kiplik fiillerin nesnel (objektiv) ve öznel (subjektiv) anlamları vardır. 

 

            4.1.2.1 Nesnel Anlam 

           Nesnel (objektiv) kavramının, sözlüksel olarak “1- Nesneye ili şkin olan. 2- 

Nesne ile uyuşan, nesne ile uyum içinde olan. 3- Bireyin kişisel görüşünden bağımsız 

olan. 4- Genel geçer olan, her düşünce için geçerli olan.”(AKARSU,1975: 125) gibi 

anlamları vardır.  Nesnel anlam, cümle öznesinin (kişi/şey) asıl fiilde ifade olunan iş 

ya da oluşla ilişkisini ortaya koyan  anlamdır. Nesnel anlamlar olanak,  zorunluluk, 

izin, yasak, istek ya da arzuyu  ifade ederler.  Bu anlamlarda konuşanın eyleme ilişkin  

tahmin, zan, kuşku vb. kişisel yorumları karıştırılmaz.  
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            Ali will in Österreich studieren. 

            Ali, Avusturya’da öğrenim görmek istiyor. 

 

           Yukarıdaki cümlede, cümlenin öznesi olan Ali’nin Avusturya’da öğrenim 

görme isteği,  iradesi (Wille) yorum katılmaksızın belirtilmektedir. 

            

             Er muss sein Auto verkaufen. 

            Arabasını satmak zorundadır. 

             Örneğin yukarıdaki cümlede kiplik fiil  (muss), bir zorunluluk ifade etmektedir. 

Kiplik fiiller nesnel anlamlarda bütün zamanlarda kullanılabilir. Yalnız Futur II 

zamanda oldukça az kullanılır.  

 

            4.1.2.2  Öznel Anlam  

 

             Öznel (subjektiv) kavramı, sözlüksel olarak “1- Özneye ilişkin olan. 2- 

Öznede temellendirilen, özneyle belirlenmiş olan, özne için geçerli olan”(AKARSU, 

1975: 140) anlamlarına gelir. Öznel anlamda öznenin, konuşanın tanımlanan asıl fiille 

hangi tarzda bir ilişki içinde olduğu, her şeyden önce bu fiilin gerçekliğini takdir ya da 

tahmin düzeyi ifade edilir. Bir başka deyimle konuşan ya da bu cümleyi ifade eden, 

kiplik fiille birlikte bulunan asıl fiille ilgili nasıl bir düşünce ve kanaat içinde 

olduğunu vurgular. Bu düşünce tahmin, kuşku ya da başka bir kişinin iddiasını 

içerebilir. 

          Der Lehrer  soll seinem fleissigen Schüler in  der Klasse ein Geschenk gegeben haben.     

         a)  Öğretmenin çalışkan öğrencisine sınıfta bir hediye verdiği iddia ediliyor. 

         b)  Öğretmen çalışkan öğrencisine sınıfta bir hediye vermiş. 
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           Bu tür öznel ifadelerde şimdiki zaman (Präsens)  kullanımı tercih edilir. Bazen 

şimdiki zaman hikâyesi  (Präteritum) de   kullanıldığı görülmektedir. Ama bu tür öznel 

ifade biçimlerini yansıtan cümlelerin  belirli geçmiş zaman (Perfekt) biçimleri yoktur. 

 

          Kiplik fiil 2. yerde çekimli yüklem (Prädikat) olarak,  cümlenin asıl fiili ise 3. 

halde (Partizip Perfekt)+ haben/sein yardımcı fiilleri cümle sonunda yer alarak özel 

bir sözdizimsel yapı oluştururlar ve HENTSCHEL/WEYDT’e (2003: 73) göre   “bu 

cümleler çoğunlukla öznel anlam taşırlar ve tahmin ve olasılık gibi anlamlar 

belirtirler.”  

Er     muss            ein neues Haus gekauft     haben. (Olasılık- öznel anlam) 

         Kiplik fiil                              Asıl fiil       Yardımcı fiil 

                                                     P.Perfekt    Hilfsverb 

O yeni bir ev satın almış olmalı.      
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 4.2    Kiplik Fiillerin Kullanım Biçimleri   

            4.2.1   Asıl Fiil  Olarak Kullanım 

 

           Kiplik fiiller  çok az bir örnekle asıl fiil (Vollverb) olarak kullanılır. Bu 

durumda kiplik fiil, ifade cümlesi (Aussagesatz), soru kelimeli  soru cümlelerinde 

çekimli olarak ikinci yerde, karar gerektiren sorularda (Entscheidungsfragen) ise  

başta yer alır. 

 

          Sie  kann Deutsch und ein bisschen Englisch. 

          Almanca ve biraz Đngilizce biliyor. 

          Görüldüğü gibi  örnek cümlede kann ikinci yerde ve bilmek anlamındadır. 

 

        Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki gibi sorulaştırabiliriz: 

        Welche Sprachen kann sie ?  

        O hangi dilleri biliyor?   

 

           Bu durumda kann çekimli fiil olarak soru sözcüğünün hemen yanında ikinci 

yerde bulunur ve  bilmek anlamındadır. 

          Kann sie Deutsch?  

          Almanca biliyor mu? 

 

          Yukarıdaki soru cümlesinde kann  cümle başında çekimli fiil olarak yer alır ve 

karar gerektiren soru biçimini (Entscheidungsfrage) oluşturur.  
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           Kiplik fiillerin  asıl fiil (Vollverb) olarak kullanılmaları için,  kiplik fiille 

birlikte kullanılmayan fiilin  anlamının bağlamdan anlaşılması gerekir. 

             

           Darf  man hier parken? - Nein, hier darf  man nicht. 

           Burada yapılması yasak eylem park yapmaktır. Bu eylem, bağlamdan 

anlaşıldığı için,  darf   asıl fiil  olarak  yanıt cümlesinde kullanılmıştır.  

 

            4.2.2   Yardımcı Fiil Olarak Kullanımı 

 

           Kiplik fiiller bir ifade cümlesinde yardımcı fiil olarak kullanıldığında ikinci 

yerde bulunur ve çekime uğrar.  Asıl fiil ise, mastar halinde cümle sonunda yer alır. 

           Er      kann      gut Tennis spielen. 

                   Kiplik fiil                     asıl fiil 

        

           Đyi tenis oynayabiliyor. 

 

          Yukarıdaki cümleyi karar gerektiren soru olarak, 

 

           Kann er gut Tennis schwimmen?     şeklinde ifade ederiz. 

           Kann başta yer almış, çekime uğramış ve  soru cümlesi oluşturmuştur.  

 

           Bileşik zamanlı  yan cümlede ise  asıl fiilin mastarı, daima kiplik fiil   

mastarından önce gelir.   

 

           Sie hat uns angerufen, weil sie  mit uns  hat            gehen     wollen. 

                                                                      yardımcı fiil    asıl fiil   kiplik fiil mastarı   
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          4.2.3     Kiplik Fiiller Gibi Kullanılan Fiiller  

 

           Kiplik fiil gibi, cümleye bir tarz kazandıran, bir kısmı kiplik fiil  gibi asıl fiilin 

önünde ‘zu’ edatı olmaksızın  kullanılan, (sehen, helfen, lassen, lernen, lehren, gehen 

vd.) bir kısmı da  asıl fiilin önünde ‘zu’ edatı ile birlikte kullanılması zorunlu  

fiillerdir. Alan yazınında kiplik fiiller gibi kullanılan fiiller bazen “modal gebrauchte 

Verben” (GRIESBACH, 1986: 277-280) bazen de “Modalitätsverben” (ENGEL, 

2004: 251-256) olarak nitelenir. GRIESBACH’a (1986:277)  göre, “bu fiilleri kiplik 

fiillerden ayıran özellik, P2  (2. yüklem bölümünde)  zu edatının mastarın (Infinitiv) 

önünde yer almasıdır.” ENGEL’e (2004: 251 vd.)   göre “Modalitätsverben, fiilsel 

tümleci (Verbativergänzung) yönetir, bu tümleç yapı zu ve bir mastardan  oluşur.” 

Kiplik fiil gibi kullanılan fiiller ( Modalitätsverben) şunlardır:   

      “anheben, es darauf anlegen, sich anschicken, nicht anstehen, sich 

anstrengen, belieben, bleiben, brauchen, drohen, sich erbieten, sich erfrechen, 

es fertig bringen, gedenken, geruhen, haben, pflegen, scheinen, sein, (zu 

hoffen) stehen, suchen, sich (ge)trauen, (nicht) umhin können, sich 

unterstehen,  sich vermessen,  vermögen, versprechen, verstehen, wähnen, 

sich weigern, wissen” (ENGEL, 2004: 251-256) 

           Bu çalışmada aşağıdaki 44 adet kiplik fiil gibi kullanılan fiil (Modalitätsverben) 

ele alınırken  ENGEL’in bu kategoriye dahil ettiği yukarıdaki 30 fiil bu kapsama 

alınmıştır.  Bunun yanı sıra   dört fiil  “kommen zu+Inf., bekommen zu+ Inf., geben 

zu+ Inf., machen zu+Inf.”de bu çalışmanın kapsamına alınmıştır. Çünkü bu fiiller,  

GRIESBACH (1986: 277-280)  tarafından “kiplik fiil gibi kullanılan fiiller, (modal 

gebrauchte Verben)” olarak nitelenir. Ayrıca   doğrudan  mastar (Infinitiv)’le 

kullanılan  ve alan yazınında  modal gebrauchte Verben kategorisine dahil edilen   
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“hören, lassen, sehen, helfen, bleiben, gehen,  lehren, lernen, fühlen, spüren” olmak 

üzere  10  adet fiil bu çalışmada yer almıştır. Örn. ENGEL (2002: 94), duyularla ilgili  

fiilleri  (Wahrnehmungsverben) fühlen, hören, sehen,  spüren ayrıca lehren fiilini (zu) 

almayan fiiller kategorisine dahil eder. Bleiben, gehen, lehren, lernen fiilleri asıl fiille 

birlikte kullanıldığında şimdiki ve şimdiki zaman hikâyesinde (Präteritum) kiplik fiille 

aynı kategoride kullanılır. Belirli ve belirsiz geçmiş  zamanlarda ise alışılmış cümle 

konumunda bir yardımcı fiil ve fiilin üçüncü hali (Partizip Perfekt) ile kullanılır. Bu 

nedenle bu fiiller de  kiplik fiil gibi kullanılan fiiller (modal gebrauchte Verben) 

kategorisine dahil edilmiştir.  

   

           4.2.3.1     stehen zu+Infinitiv  

 

            Es steht zu erwarten, zu befürchten, dass… kalıplaşmış cümlelerde 

[beklenilebilir, beklenilmelidir; endişe  edilebilir, edilmelidir’] gibi anlamlara gelir. 

Cümleye edilgenlik  ve müssen, können kiplik fiil anlamını verir. 

    

            Es steht zu erwarten yerine    Es ist zu erwarten  cümlesi de aynı anlamda 

kullanılabilir.           

         Es  steht zu befürchten, dass Nuklearexplosion in Japan für die Menschheit       

         gefährlich wird.   

         Japonya’daki nükleer patlamanın insanlık  için tehlikeli olacağından endişe  

         edilmelidir.        
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[ed-il-meli-dir] : 

[et-]        : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, ünsüz yumuşaması ile [-d] ‘ye    

                  dönüşür.  

[-il]        :  Edilgen çatı biçimbirimi 

[-meli]     : Gereklilik kipi biçimbirimi 

[-dir]        : Koşaç, gereklilik anlamını pekiştirir. 

            “Koşaç: [Alm. Kopula. Fr. Copule, Đng. Copula] yüklemi özneye bağlayan öğe. 

Türkçede ekeylemin üçüncü kişi eki –dir, koşaç (bildirme koşacı) olarak kullanılır, 

değil  biçimbirimi, olumsuzluk koşacıdır.”(VARDAR, 1988,144) AKSAN’a (2009: 

181)  göre “koşacın bir işlevi de eyleme, ya da sözcüğe kesin bir anlam katmasıdır. [-

DĐr] koşacı, gereklilik kipine eklendiğinde gereklilik anlamını pekiştirerek  daha kesin 

ve daha ciddi bir anlam sağlar.” Yukarıdaki örnek cümlede [-DĐr] koşacı, zorunluluğu 

pekiştirici  işlevdedir.                            

           4.2.3.2     hören 

           Bu fiil işitmek ve duymak, temel anlamında kiplik fiil  gibi kullanılır. Cümledeki 

asıl fiilin önüne ‘zu’ gelmez. Bu bağlamda bu tür cümlelerle, edilgen cümle (Passiv) 

oluşturulamaz. 

                Ich höre ein Auto kommen. 

                Bir arabanın geldiğini duyuyorum.               

            [duy-u-yor-um]: 

[duy]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-u]  :  Bağlama ünlüsü 

[-yor]  :  Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi  

[-um]  :  1. tekil kişi biçimbirimi 
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           Almancada asıl fiil ‘kommen’ mastar halinde sonda yer alırken, Türkçede 

‘geldiğini’ şeklinde [-DIk] sıfat-fiil ekini alması, ad olarak kullanılan bir sıfat-fiil    

olması da önemli bir sözdizimsel ve işlevsel farklılık oluşturmaktadır.  

           4.2.3.3     sehen  

           Bu fiil   ‘görmek’  ve ‘bakmak’ temel anlamında kiplik fiil gibi kullanılır. 

Cümledeki asıl fiilin önüne ‘zu’ gelmez.  

            1) Siehst du ein Motorrad kommen? 

                Bir motosikletin geldiğini görüyor musun?           

            2) Siehst du, dass ein Motorrad kommt? 

           Đki  cümlenin Türkçe karşılığı da aynıdır. Yukarıdaki 2.  cümle,  Almancada    

bir nesne (Objekt dass) yan cümlesidir.  

 

           Sehen fiilinin 1. cümledeki  Türkçe anlamının biçimbilimsel analizi ise 

aşağıdaki gibidir: 

[Gör-ü-yor mu-sun] : 

[gör-]   : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ü]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi 

[mu-]  : Soru oluşturma biçimbirimi 

[sun]  : Đkinci tekil kişi  biçimbirimi 

 

           Sehen fiili ile belirli geçmiş (Perfekt)   ve  belirsiz geçmiş (Plusquamperfekt)  

zamanda,     Partizip  II  ile  cümle   oluşturulamaz,  asıl  fiil  cümle sonunda mastar 

halinde yer alır. 
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Perfekt   : Ich habe ein Motorrad kommen sehen. 

     Bir motosikletin geldiğini gördüm.                                       

 

Plusquamperfekt  :  Ich hatte ein Motorrad kommen  sehen. 

       Bir motosikletin geldiğini görmüştüm.  

 

           [gör-dü-m]: 

  [gör-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

  [-dü]  : Belirli  geçmiş zaman biçimbirimi,  haber kipi 

  [-m]  : 1. tekil kişi biçimbirimi 

  

                      [gör-müş-tü-m]: 

  [gör-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

  [-müş]  : Belirsiz geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi 

  [-tü]  : Hikâye bileşik zaman 

  [-m]  : 1. tekil kişi biçimbirimi  

 

            4.2.3.4     helfen  

           Bu fiil  yardım etmek temel anlamında kiplik fiil  gibi kullanılır.     

           a) Eğer  mastarla (Infinitiv) birlikte bir cümle öğesi, örneğin bir Akkusativ (-i 

halinde) nesne varsa, cümledeki asıl fiilin önüne ‘zu’ gelmez. 

           Hilf dem Altem den Koffer tragen!  

          Yaşlıya bavul taşımada yardım et!   
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        [yardım   et] : 

        [yardım]  :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

        [et]   :  Etmek fiilinin emir kipi, ikinci tekil kişi, [Ø]             

                                                              sıfır biçimbirim  

            Ich habe  ihm eben  den Koffer tragen helfen. 

            Ben ona az önce bavul taşımada yardım ettim.  

                       [yardım et-ti-m]: 

  [yardım] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

  [et-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

  [-ti]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi 

  [-m]  : 1. tekil kişi biçimbirimi    

      

         b)  Eğer mastarla (Infinitiv) birlikte birden çok  cümle öğesi  varsa, cümledeki 

asıl fiilin önüne ‘zu’ gelir.   

 

               Er hat mir  geholfen,  den ganzen Tag im Garten zu arbeiten. 

               O bana gün boyu bahçede çalışmama yardım etti.                           

         

                        [yardım et-ti] : 

  [yardım] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

  [et-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

 [-ti]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø]  

                                     sıfır biçimbirim 
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            4.2.3.5     lernen 

               

           Bu  fiil,  kiplik  fiil  gibi,  birlikte  kullanılan  asıl  fiil önünde  ‘zu’ edatı 

olmaksızın kullanılır.  

                  Wir lernen  Fragen  bilden. 

                  Soru oluşturmayı  öğreniyoruz. 

[öğre-n-i-yor-uz]: 

[ög-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim, [öğ-] ünsüz  

                         yumuşaması vardır 

[-re]  : Đsimden fiil yapım biçimbirimi 

[-n]  : Dönüşlülük çatı biçimbirimi (Genus verbi) 

[-i]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-uz]   :  1. çoğul kişi biçimbirimi 

 

Bir kısım dilbilimciye göre “Öğren-/öğret- fiilleri ög ile ilgili olmayıp ögür ile 

ilgilidir.” (TEK ĐN, 2001: 211) Lernen, belirli geçmiş (Perfekt) zamanda  ‘haben’ 

yardımcı fiili alır ve cümle sonunda fiilin 3. halinde (Partizip II)  bulunur. Bu durum 

belirsiz geçmiş (Plusquamperfekt)  zaman için de geçerlidir. Asıl fiil, mastar halinde 

Partizip II’nin  önünde durur.  

                   Wir haben  Fragen bilden gelernt. 

                   Soru oluşturmayı öğrendik.    
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[öğre-n-di-k]: 

[ög-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim, ünsüz yumuşaması  

                          ile [öğ-]’e dönüşmüştür. 

[-re]  : Đsimden fiil türetme biçimbirimi 

[-n]  : Dönüşlülük biçimbirimi 

[di-]  : Belirli  geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-k]  : 1. çoğul kişi biçimbirimi  

            4.2.3.6     lehren     

           Temel anlamı “öğretmek, ders vermek” olarak,  kiplik fiil gibi asıl fiil önünde 

‘zu’ edatı almadan kullanılır.           

            Der Lehrer lehrt   die Physikfragen lösen. 

           Öğretmen  fizik sorularını çözmeyi öğretiyor.        

          [öğ-re-t-i-yor]: 

          [ög-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim, ünsüz yumuşaması ile [öğ-]’e  

                                     dönüşür. 

          [-re]  : Đsimden fiil yapım biçimbirimi 

          [-t]  : Ettirgen fiil  biçimbirimi 

          [-i]  : Bağlama ünlüsü 

          [-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] : sıfır biçimbirim    

           Bu fiil  belirli geçmiş zamanda (Perfekt)  ‘haben’ yardımcı fiili alır ve cümle 

sonunda fiilin üçüncü  halinde (Partizip II)  yer alır. Bu durum belirsiz geçmiş  zaman 

(Plusquamperfekt)  için de geçerlidir. Asıl fiil   mastar   olarak   fiilin üçüncü  halinin 

(Partizip II)  önünde durur. 
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               Der Lehrer hat den Schülern die Physikfragen lösen gelehrt. 

              Öğretmen öğrencilere fizik sorularını çözmeyi öğretti. 

            [öğre-t-ti]: 

 [öğ-] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim, ünsüz yumuşaması, [öğ-]’e dönüşür. 

            [-re] : Đsimden fiil türetme biçimbirimi 

 [-t] : Ettirgen çatı  türetme biçimbirimi 

            [-ti] : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirim

  

4.2.3.7   gehen 

 

           Gehen  fiili  bir kiplik fiil gibi  “bir yere, bir şeye  gitmek” anlamında asıl fiil 

önünde ‘zu’ ilgeci yer  almadan kullanılır.             

              Wir gehen heute schwimmen. 

               Bugün yüzmeye gidiyoruz. 

[gid-i-yor-uz]: 

[git]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim, [-t] ünsüzü yumuşama ile [-d]   

                        ünsüzüne dönüşür 

[-i]  :  Bağlama ünlüsü 

[-yor] :  Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-uz]  :  1. çoğul kişi biçimbirimi  

 

           Bu fiil  belirli geçmiş zamanda (Perfekt) ‘sein’ yardımcı fiili alır ve cümle 

sonunda fiilin üçüncü hali ‘gegangen’ şeklinde bulunur. Bu durum belirsiz geçmiş 
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zaman (Plusquamperfekt)  için de geçerlidir. Asıl fiil mastar halinde Partizip II’nin  

önünde durur.             

               Wir sind  schwimmen gegangen. 

                Yüzmeye gittik.  

[git-ti-k]: 

[git-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[ti-]  :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-k]  :  1. tekil kişi biçimbirimi    

4.2.3.8 bleiben zu + Infinitiv 

           Bleiben fiili de, kiplik fiil gibi kullanıldığı zaman  stehen+zu Infinitiv 

yapısından biraz daha hafif bir tonda  kalıplaşmış ifade tarzında kullanılır. Gerekli 

olmak [erforderlich sein] anlamını da ifade eder. Aynı zamanda  [bilmek] yeterlik 

fiilinin edilgen çatı biçimini ifade eder.  

   Es bleibt zu hoffen/zu wünschen/zu erwarten,  dass …   örneği gibi kullanılır. 

   Es bleibt zu hoffen, dass der Student dieses Jahr das Studium absolviert. 

   Öğrencinin bu yıl yüksek öğrenimi bitireceği ümit edilebilir/arzu edilir/beklenebilir. 

[ümit ed-il-ebil-ir] : 

[ümit]   : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[et-]   : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, yardımcı fiil, bileşik fiil   

                                     yapıyor. 

[-(i)l]   : Edilgen çatı biçimbirimi 

[-ebil]   : Yeterlik fiili biçimbirimi 

[-(i)r]   : Geniş zaman biçimbirimi, haber kipi,   [Ø] sıfır  

                                      biçimbirim  
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            Dieses  Problem bleibt zu besprechen. 

            Bu sorunun görüşülmesi gerekiyor. 

[gerek-i-yor] : 

[gerek-] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-i]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi,  [Ø] sıfır biçimbirim 

           Yukarıdaki cümlede geçen [gerekiyor] sözcüğü yerine  Türkçede [lâzım, 

gerekli, gerekmekte] sözlüksel birimlerini de kullanırız.  

4.2.3.9 spüren 

            Sözlüksel olarak ‘Hissetmek, duymak, yaşayarak anlamak’ anlamlarına gelir.  

Spüren fiili sözlüksel olarak “1. bedensel olarak hissetmek, algılamak, hissetmek 2. a) 

duygusal, içgüdüsel olarak hissetmek, farkına varmak b) (nadiren) hissetmek, duymak, 

farkına varmak” (DUDEN,1989:1445)  anlamlarındadır.   

                  Ich spüre das Kind wegen der Kälte zittern.  

                  Çocuğun soğuktan dolayı titrediğini hissediyorum.     

    [his-s-ed-i-yor-um]: 

[his-] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-s]  : Bağlama ünsüzü 

[-ed]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, [-et] ünsüz yumuşaması ile  

                       [-ed]’e dönüşür. 

[-i]   : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-um]  : 1. tekil kişi biçimbirimi 
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           Spüren fiilinin sözlüksel anlamları  birden fazla olmasına karşın yukarıdaki 

cümle bağlamında [hissediyorum] olarak karşılığının verilmesi uygundur.  

 

            4.2.3.10   fühlen               

           Fühlen sözlüksel olarak  “dokunma duyusuyla algılamak, bedensel veya ruhsal 

olarak hissetmek, duymak (acı, sevinç)” (WAHRIG, 1986: 508)  anlamlarıyla 

açıklanır. Bu fiil, kiplik fiil gibi  cümledeki asıl fiil önünde ‘zu’ ilgeci olmaksızın 

kullanılır.                 

                1) Sie fühlte ihr Herz schlagen. 

                    Yüreğinin çarptığını hissediyordu. 

[his-s-ed-i-yor-du]: 

[his-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim                                  

[-s]   : Bağlama ünsüzü 

[-ed]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, [-et] ünsüz  

                                yumuşaması ile [-ed]’e dönüşür 

[-i]   : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi 

[-du]  : Hikâye bileşik zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø]             

                               sıfır biçimbirimi 

           Yukarıdaki 1) nolu cümlenin Türkçesinde fühlen  fiilinin karşılığı 

[hissediyordu] şeklinde verilmiştir. Aynı zamanda bu cümle bağlamında duyuyordu, 

fark ediyordu sözcüksel birimleri de alternatif olarak düşünülebilir.  AKSAN 

(2009:195) şimdiki zamanın hikâyesini, “süreklilik gösteren geçmiş biçimbirimi”  

olarak tanımlar. AKSAN’a (2009:195)  göre “bu zaman, dilbilimcilerin görünüş (Alm. 
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Aspekt, Đng. aspect) bakımından üzerinde çok durdukları bir  bileşik zaman olup, 

Türkçede,  geçmişte süreklilik gösteren bir eylemi, bir işi, şimdiki zamanla görülen 

geçmiş zaman bildiren biçimbirimlerin bileşmesiyle dile getirilen zamandır.” Bu  

zaman,  [-yordu]  biçimbirimleriyle  ifade edilir. 

 

           Bu fiil  belirli geçmiş zamanda  ‘haben’ yardımcı fiili alır ve cümle sonunda 

fiilin üçüncü halinde (Partizip II) yer alır. Bu durum belirsiz geçmiş  zaman 

(Plusquamperfekt)  için de geçerlidir. Asıl fiil, mastar halinde  fiilin 3. hali (Partizip 

II)’nin  önünde durur. 

                2) Er hat        sein Kind   kommen     gefühlt. 

                     Çekimli fiil                 Mastar fiil   Fiilin üçüncü hali (Partizip II) 

                    Çocuğunun    geldiğini  hissetti.  

[his-]  :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-s]  :  Bağlama ünsüzü 

[-et]  :  Bağımlı sözlüksel birim 

[-ti]  :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                              biçimbirimi 

           Yukarıdaki 2. örnekte hissetti yerine [fark etti] sözcüksel birimleri de bir 

alternatif olarak düşünülebilir.   

 

4.2.3.11   kommen zu+Infinitiv 

            Bu  fiil, “bir şeyi söylemek için fırsat bulmak” ya da “bir konuda açıklama 

yapmayı tasarlamak”  anlamında    zu +Infinitiv  ile birlikte kullanılır. 
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           Der Minister kommt auf dieses Thema zu sprechen. 

           Bakan bu konuda açıklama yapmayı tasarlıyor. 

                   [tasar-lı-yor]: 

[tasarı-] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim, [-ı] sesi düşer  

[-lı] : [-la] biçimbirimi isimden fiil oluşturur, [-lı]’da ünlü  

                daralması vardır. 

[-yor] : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimi 

 

         SCHULZ/GRIESBACH (1982b:77), ileri doğru hareket  (Fortbewegung) belir-

ten kommen, gehen,fahren gibi fiillerin mastar fiille birlikte kullanılabileceğini belirtir. 

Bu kategori de kiplik fiil gibi kullanım olarak kabul edilebilir.   

          

                 Wer   kommt  am Wochenende schwimmen? 

                 Hafta sonu yüzmeye kim gelecek? 

           Yukarıdaki cümlede kommt  [gelecek] şeklinde  verilebilir. Burada metinsel 

bağlam bu  anlamı  ifade eder. 

[gel-ecek]:  

[gel-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

                   [-ecek]  : Gelecek zaman biçimbirimi,  haber kipi,  [Ø] sıfır  

                            biçimbirimi       

          4.2.3.12   brauchen zu+Infinitiv 

            

           Brauchen fiili,  asıl fiil olarak ‘ihtiyacı olmak’ anlamına gelirken, “brauchen+ 

(Negation)….+zu+Infinitiv”,  müssen  fiilinin olumsuzu yerine kullanılır.  Bağlama 
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uygun olarak  [Gereği olmamak, zorunda olmamak, mecbur olmamak] şeklinde 

Türkçeye çevrilmesi uygundur. 

          1) Ich brauche dringend ein Wörterbuch. 

                     Asıl fiil 

               Acilen bir sözlüğe ihtiyacım var.  

           2) Du brauchst kein Wörterbuch zu gebrauchen.               

               Senin sözlük kullanmana gerek yok. 

               Sözlük kullanmak zorunda değilsin.    

         

             [Zorunda]  [değil-sin] :            

              [zorunda]    :  Zorunluluk kipliği ifade eden sözcüksel birim 

              [değil] :  Koşaç, olumsuzluk koşacı 

              [-sin]            :  2. tekil kişi biçimbirimi 

 [Gerek  yok]: 

 [gerek] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

 [yok]  : Olumsuzluk biçimbirimi 

               

4.2.3.13 pflegen zu+Infinitiv          

           Bu fiil, kiplik fiil gibi kullanımda  “alışkanlık edinmek” (ÖNEN; ŞANBEY, 

1993: 780),  alışkanlık haline getirmek anlamına gelir.            

 

                 Sie pflegte abends Musik zu hören. 

                 Akşam müzik dinlemeyi alışkanlık ediniyordu. 
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               [alışkanlık ed-i-n-i-yor-du] : 

[alışkanlık] :  Sözlüksel birim 

[et-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, ünsüz yumuşaması ile [ed-]’e  

                      dönüşür.  

[-i-]  : Bağlama ünlüsü 

[-n]  : Dönüşlü çatı biçimbirimi 

[-i-]   : Bağlama ünlüsü 

[-yor] : Şimdiki zaman biçimbirimi 

[-du]  : Hikâye bileşik zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                       biçimbirimi.   

            Bu fiilin  belirli  geçmiş zamanda (Perfekt)   kullanımına da rastlanılmaktadır.     

      

     Familie Kröber hat gepflogen, nach dem Frühstück eine Tasse Kaffee zu trinken. 

     Kröber ailesi kahvaltıdan sonra bir fincan kahve içmeyi alışkanlık edindi. 

[alışkanlık   ed-i-n-di] : 

[alışkanlık]: Sözlüksel birim 

[et-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, ünsüz yumuşaması ile [ed-]’e  

              dönüşür.  

[-i-] : Bağlama ünlüsü 

[-n] : Dönüşlü çatı biçimbirimi 

[-di] : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

              biçimbirimi.   
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4.2.3.14 bekommen zu+Infinitiv 

 

          Bekommen fiilinin sözlüksel anlamları  “a) muktedir kılmak, [kendi yararına], 

bir şeyi yapmaya, bir şeyi satın almaya, görebilmeye imkânı olmak b) katlanmak 

zorunda olmak” (DUDEN, 1989: 231)  şeklindedir.  

           

           Bu fiil können ile ifade edilebilir, aynı zamanda “ a) muktedir olmak b) 

tahammül etmek, dayanmak zorunda olmak”  şeklinde de yorumlanabilir. 

                 

            1) Bei dieser Stadtrundfahrt bekommen wir viele Sehenswürdigkeiten zu  

                sehen. 

               Bu şehir turunda birçok görülmeye değer yerleri görebiliriz. 

[gör-ebil-ir-iz] 

[gör-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ebil] : Yeterlik fiili biçimbirimi 

[-i] : Bağlama ünlüsü 

[-r] : Geniş zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-iz]  : 1. çoğul kişi biçimbirimi    

           

            2) “ In Berlin bekamen wir diese neue Freiheit zu spüren.” (KARA, 2004: 44) 

                  Berlin’de bu yeni özgürlüğü hissedebiliyorduk.  

 

           Yeterlik fiili [bilmek]  anlamını cümleye veren bekommen fiilinin Türkçe 

karşılığının yer aldığı  yüklemin biçimbilimsel  analizini şu şekilde yapabiliriz:  
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[his-s-ed-ebil-i-yor-du-k]  : 

[his-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-s]   : Bağlama ünsüzü 

[ed-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim  [et-] ünsüz yumuşaması  

                               ile  [ed-]’e dönüşür. 

[-ebil]  : Yeterlik fiili biçimbirimi 

[-i]   : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi 

[-du]  : Hikâye bileşik zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-k]   : 1. çoğul kişi biçimbirimi 

     

         4.2.3.15   belieben zu+Infinitiv   

         Bu fiilde bir ironi, bir tersinme anlamı söz konusudur.  Sözlüksel anlamı, “1. 

istemek, bir şeyi yapmak lütfunda bulunmak 2. gsz. (intransitiv): Hoşa gitmek” 

(ÖNEN; ŞANBEY, 1993: 131) şeklinde ifade edilmektedir.          

              Wann beliebt seine Majestät mit uns zu sprechen? 

               Majesteleri bizimle konuşmayı ne zaman arzu ederler/lütfederler/lütfunda 

bulunurlar? 

[arzu ed-e-r-ler]: 

[arzu]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[et]   : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, [-t] ünsüzü yumuşama  

                                  ile [-d] ünsüzüne dönüşür. 

[-e]   : Bağlama ünlüsü 

[-r]   : Geniş zaman biçimbirimi 

[-ler]   : 3. çoğul kişi biçimbirimi, burada ironi’yi  

                                  pekiştiriyor.       
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           4.2.3.16   drohen zu+Infinitiv 

           Sözlüksel olarak “tehlikesi olmak, olmağa namzet olmak; gelecek, çıkacak 

olmak” (STEUERWALD, 1988: 155) anlamındadır.  Aynı zamanda   “kötü, tehlikeli 

ya da hoş olmayan bir şeyin beklenildiğini” (GRIESBACH, 1986: 277) ifade eder. 

             

           Sözlüksel anlamı “tehlikeli, hoş olmayan bir şeyi yapmaya hazır olmak” 

(DUDEN, 1989: 367)  olarak  ifade edilmektedir.                

          1) Das Gebäude droht einzustürzen.  

              Binanın yıkılma tehlikesi var.           

          [tehlike-si var]:  

          [tehlike]        :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

          [-si]        :  Belirtisiz tamlama biçimbirimi 

          [var]        :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim, geniş zaman, [Ø] sıfır biçimbirim,   

                                  haber kipi 

                                              

           Yukarıdaki 1) nolu cümlede bir  olasılık  anlamı vardır. VARDAR(1988:220), 

bu kipliği “varsayımsal” (hypothetisch) olarak niteler. Bu alanda araştırma yapan 

dilbilimciler gelecekle ilgili “Sözlerimizle gelecekten bahsedebiliriz; ancak 

kesinliklerden değil olasılıklardan, planlardan, isteklerden, niyetlerden, tasarılardan, 

tahminlerden kısacası bir dizi varsayımlardan bahsetmiş oluruz.” (ASLAN, 2007:2) 

şeklinde yorumlarda bulunmaktadır. Yukarıdaki 1) nolu cümlede de henüz 

gerçekleşmemiş, gelecekte olabilecek bir riskten bahseder. Bu nedenle varsayımsal bir 

kiplik söz konusudur.    
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        Ayrıca yukarıda geçen  drohen zu +Inf.  fiilini  Türkçede [bekleniyor] şeklinde ya 

da bütün cümleyi [Bina yıkılmaya namzet] biçiminde  verebiliriz.   

 

           2)  Es droht stark zu hageln.   

               a)  Kuvvetli dolu yağması bekleniyor. 

               b)  Kuvvetli dolu yağacak.   

           Yukarıdaki 2) nolu cümlenin a) ve b) seçeneklerindeki gibi iki farklı biçimde 

anlam verilebilmesi mümkündür. Her iki anlamda da yakın gelecekte bir kar yağması 

olasılığı anlatılmaktadır. Çıkarsamaya dayalı bir  kiplik anlam içerir.  

           [bek-le-n-i-yor]: 

[bek-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-le]  : Đsimden fiil türetme biçimbirimi 

[-n]  : Edilgen çatı biçimbirimi (Genus verbi) 

[-i]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [ Ø ] sıfır biçimbirimi 

 

[yağ-acak]: 

[yağ-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-acak]  : Gelecek zaman biçimbirimi, haber kipi, [ Ø ] sıfır biçimbirimi 

           2) nolu cümlede ise çıkarsamaya dayalı (deductive) bir kiplik anlam 

bulunmaktadır. Çünkü bu cümle bir hava tahminine dayanır.  

          4.2.3.17   geben zu+Infinitiv 

          Bu fiil, kiplik fiil gibi kullanıldığı zaman, ‘belirgin, anlaşılır hale getirmek, bir 

şeyi açıkça bildirmek’ anlamlarına gelir. Bu konuda WAHRIG (1986: 523), “dikkatli 
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sözlerle söylemek, anlatmak, sezdirmek” karşılıklarını verir. Ayrıca “açık-anlaşılır 

kılmak  ve bir şeyi tenbih etmek” (GRIESBACH, 1986: 278) şeklinde drohen fiili 

açıklanmaktadır. 

          1) Ich gebe nur zu bedenken, dass die Umwelt allmählich zerstört wird. 

             Çevrenin giderek tahrip edildiği konusundaki endişemi  ifade ediyorum. 

          Yukarıdaki 1) nolu cümledeki geben fiilinin Türkçe anlamı  [ifade ediyorum] 

şeklinde verilebilir. Ya da  [açıkça ifade ediyorum, belirtiyorum] anlamı da verilebilir. 

[ifade ed-i-yor-um] : 

[ifade]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[ed-]   : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, [et-] biriminde bulunan    

   : [-t] ünsüzü yumuşama ile [-d]’ye dönüşür. 

[-i-]   : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-um]  : 1. tekil kişi biçimbirimi 

          2) “Der Verletzte hat uns zu verstehen gegeben, dass wir seine Frau  

               benachrichtigen sollten.” (GRIESBACH, 1986: 278) 

              Yaralı bize eşini haberdar etmemiz gerektiğini tenbih etti.  

          Yukarıdaki 2) nolu cümledeki geben fiilinin Türkçe anlamı [tenbih etti] şeklinde  

olmalıdır. Aynı zamanda [uyardı]  denilebilir. 

[tenbih  et-ti] : 

[tenbih]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[et-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ti]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                            biçimbirimi 
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4.2.3.18 gedenken zu+Infinitiv 

 

           Sözlüksel anlamını   niyetinde olmak (beabsichtigen) şeklinde  ifade edebiliriz. 

Bu fiilin zu+Infinitiv’le birlikte kiplik fiil gibi kullanımıyla ilgili W AHRIG (1986: 

526), “tasarlamak, niyetinde olmak” anlamlarını verir.  

            Sie gedenkt bald zu heiraten. 

            O yakında evlenmek niyetindedir. 

 

 [niyet-i-n-de-dir] : 

      [niyet]   : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-i]   : Đyelik biçimbirimi 

[-n]   : Adıl n’si 

[-de]  : Bulunma hali biçimbirimi (Lokativ) 

[-dir]  : Koşaç, ekeylemin geniş zamanın üçüncü kişi           

                                biçimbirimidir. Burada kararlılık anlamını  

                                güçlendiriyor. 

                                

           Bununla birlikte yukarıdaki örnekle ilgili [ tasarlıyor] anlamı da verilebilir. 

 

4.2.3.19 haben zu+Infinitiv 

           Bu fiil, [zu+Infinitiv] ile birlikte  kiplik fiil gibi kullanıldığı zaman  “bir şeyi 

yapmaya   zorunlu olmak, yükümlülük ya da gereklilik” ifade eder ve  daha ziyade 

‘Aktiv cümle+müssen’ anlamını içerir.   [Zu+Infinitiv] mastar fiilin yer aldığı  cümlede 

çekimli fiil olarak ikinci yerde yer alan “haben” fiili, çoğunlukla [müssen+Aktiv]  
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anlamını içerir. ÖNEN(1993: 449), haben zu+Inf.  karşılığı olarak “bir şeyi yapmaya 

hakkı olmak  ve bir şey yapmak zorunda olmak”  anlamlarını da belirtir. Cümlede 

ifade edilen anlam bağlamdan çıkarılabilir. Bu kiplik fiille oluşturulan cümle, genel 

olarak şimdiki zaman ya da şimdiki zamanın hikâyesindedir (Präteritum).  

           1) Der Student hat sich auf die Vorlesung vorzubereiten. 

               Öğrenci dersine hazırlanmak zorundadır. 

            Yukarıdaki cümlede kiplik fiil, [zorundadır] anlamında verilmiştir. Türkçede 

zorunda  sözcüksel birimini karşılayan   [mecbur, şart, zorunlu] gibi başka sözcüksel 

birimler de vardır. Bu da Türkçenin ifade gücünü ve zenginliğini ortaya koymaktadır. 

Aynı zamanda zorunluluk kipliği anlamını da yansıtan [hazırlanmalıdır] biçiminde de 

ifade edilebilir. 

            [zor-u-n-da-dır] : 

             [zor-] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

  [-u] : Đyelik  biçimbirimi     

  [-n-] : Bağlama ünsüzü 

  [-da] : Bulunma durumu biçimbirimi (Lokativ) 

             [-dır]  : “Koşaç,  kesinlik anlamı katar.” (AKSAN, 2009:187)   

[hazır-la-n-malı-dır]: 

[hazır-] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-la]   : Fiil türetme biçimbirimi 

[-n]   : Dönüşlülük belirten biçimbirim 

[-malı]   : Gereklilik kipi biçimbirimi, burada zorunluluk ifade eder. 

[-dır]   : Koşaç,  burada zorunluluk  anlamını  güçlendirmektedir.   
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            2) Das Finanzministerum hatte gegen das Budgetdefizit  strenge Maßnahmen  

                zu treffen. 

                Maliye bakanlığı  bütçe açığına karşı sıkı önlemler almak zorundaydı.                 

 

          Yukarıdaki 2) nolu cümlede kiplik fiil gibi kullanılan [haben zu+Infinitiv]’in 

anlamı [zorundaydı] biçiminde verilmiştir. Zorunluluk kipliğini  ifade eder biçimde 

[almalıydı, almaya mecburdu, alması zorunluydu] şeklinde de ifade edilebilir.   

 

              [zor-u-n-da-y-dı] :                          

  [zor]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

   [-u] : Đyelik  biçimbirimi     

   [-n-] : Bağlama ünsüzü 

   [-da] : Bulunma durumu  biçimbirimi (Lokativ) 

              [-y-] :  Bağlama ünsüzü 

              [-dı]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, [Ø] sıfır biçimbirim 

              

               [al-malı-y-dı] : 

[al-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-malı] : Gereklilik kipi biçimbirimi, zorunluluk  anlamını  içerir. 

 [-y-]  : Bağlama ünsüzü 

[-dı]  : Gereklilik kipinin hikayesi 

           Yukarıdaki 2) nolu cümlede görüldüğü gibi [haben+zu Infinitiv] kiplik cümle  

[müssen+Aktiv] anlam içerir. Çünkü cümledeki  sıkı tedbirlerin alınması, bir 

zorunluluk ifade eder.            
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           Bir kiplik fiil gibi kullanılan [haben zu+Infinitiv]’in içerdiği anlamsal ulamları 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Zwang  

 SCHULZ-GRIESBACH (1982a:145), Zwang (zorunluluk, baskı) anlamsal 

kategorisini “birisinin bir şeyi yapmasından başka bir seçeneğin kalmaması, 

kaçınılması imkânsız olan durum” şeklinde açıklar. Baskı, üçüncü bir kişi,   otorite ya 

da bir kurumdan gelebilir. 

         Der Arzt hatte den Patienten dringend zu operieren. 

Doktor hastayı acilen ameliyat etmek zorundaydı. 

 

 Yukarıda yer alan  [haben zu+Infinitiv], zorunluluk kiplik anlamını içerir. 

Cümlede yer alan dringend  sözcüğü zorunluluk kiplik anlamını pekiştirir. Bu nedenle 

bu cümledeki  haben yardımcı fiili [zorundaydı] ya da [mecburdu] yüklemleriyle  

ifade edilmelidir.  [Gerekiyordu] ya da [etmeliydi] yüklemleri buradaki zorunluluk 

kiplik anlamını tam olarak karşılamamaktadır.  

[mecbur-du] : 

[mecbur]        :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-du]        :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, [Ø] sıfır biçimbirim 

b) Notwendigkeit  

 

SCHULZ/GRIESBACH’a(1982a:145) göre bu anlamsal kategori “bir zorunluluk 

(Notwendigkeit) ya da gerekli olma (erforderlich)” anlamını içerir.  Bu açıdan 

kaçınılması mümkün olan  bireysel,  toplumsal zorunluluk ve gereklilikler [haben 

zu+Infinitiv]’le ifade edilir. 
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     1)   Heute habe ich  für den Garten viel zu arbeiten.                

           a) Bugün bahçe için çok çalışmam gerekiyor/ gerekmekte.  

           b) Bugün bahçe için çok çalışmam lâzım.  

           c) Bugün bahçe için çok çalışmam gerek. 

               [gerek-i-yor] :            

   [gerek] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

    [-i-]   : Bağlama ünlüsü 

    [-yor] : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimi  

            

             Yukarıdaki örnek cümlede bir gereklilik kipi anlamı vardır. Bahçe için 

çalışılması kişisel bir gerekliliktir.    

 

             Alternatif karşılıklar a) seçeneğinde  [gerek-i-yor] kodlayıcısı b) seçeneğinde 

[lâzım]  bağımsız sözlüksel biçimbirimi ya da  c) seçeneğinde [gerek] bağımsız 

sözlüksel  biçimbirimi şeklinde verilebilir.      

        c) Verpflichtung 

           Bir eylemi gerçekleştirmenin  ‘görev’ sayılması ya da ‘görev bilinmesi’ 

durumunda [haben zu+Infinitiv] yapı [sollen+ Aktiv] cümle yerine kullanılabilir. Bu 

anlamsal kategori de bir yükümlülük (deontisch),  gereklilik (Notwendigkeit) kiplik 

anlamını içerir.   

   1)  Die Beamten haben sich den Bürgern höflich  zu verhalten.                    

                       a) Memurlar vatandaşa kibar davranmalıdır. 

                       b) Memurların vatandaşa kibar davranması  gerekir. 

                       c) Memurların vatandaşa kibar davranması gereklidir.            
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           Yukarıdaki 1) nolu cümlenin Türkçe  karşılıkları olarak a)  [-malı] gereklilik 

kipi biçimbirimi, b) [gerekir]  ve c) [gereklidir]  sözcüksel birimleri  kullanılmıştır. [-

tır] ise koşaç’tır. AKSAN’ın (2009:181) da belirttiği gibi, “[-DĐr], gereklilik kipine 

eklenerek gereklilik anlamını pekiştirir,  daha kesin ve daha ciddi bir anlam sağlar.”                           

            [davran-malı-dır] : 

 [davra]  : bağımlı sözlüksel birim, etimolojik olarak  

                                     NĐŞANYAN’a (2012:120)   göre tavra- [Uyg.] (hızlı) hareket 

                                     etmektir, [tavra-] Türkiye Türkçesine [davra-] olarak geçmiştir.                            
                   [-n]                : Dönüşlülük belirten biçimbirim 

 [-malı]  : Gereklilik kipi biçimbirimi 

 [-dır]  : Koşaç, burada gereklilik anlamını pekiştirir.    

                                       

           d) Auftrag 

           SCHULZ-GRIESBACH (1982a:145) bu kategoriyi “bir kimsenin bir şeyi 

yapmak üzere bir ödev(emir) alması” olarak niteler.  Bu açıdan bir zorunluluk anlamı 

içerir.   

            1) Die Arbeiter hatten in einem Monat ein Schwimmbad im Garten zu bauen,  

                wie der Bauvertrag vorschrieb. 

                a) Đşçiler inşaat sözleşmesinin öngördüğü gibi bir ay içinde bahçede bir  

                   yüzme havuzu inşa etmek zorundaydı. 

                b) Đşçiler inşaat sözleşmesinin öngördüğü gibi bir ay içinde bahçede bir  

                    yüzme havuzu inşa etmeliydi. 

      c) Đşçiler inşaat sözleşmesinin öngördüğü gibi bir ay içinde bahçede bir  

                   yüzme havuzu inşa etmeye mecburdu.                                
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          Yukarıdaki 1) nolu cümlenin Türkçe anlamlarında a) [zorundaydı]  b)  

[etmeliydi]  yüklemleri,   c) [mecburdu]  kullanılmıştır. Her üç cümlede de zorunluluk 

kipliği (Notwendigkeitsform) anlamı vardır. 

[etmeliydi]: 

[et-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-meli] : Gereklilik  kipi biçimbirimi 

[-y-] : Bağlama ünsüzü 

[-di] : Gereklilik kipi hikâyesi,  [Ø] sıfır biçimbirimi 

                                                              

 

[mecburdu] : 

[mecbur-]  :   Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-du]   :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                       biçimbirimi.                                                 

   

           4.2.3.20   machen zu+Infinitiv 

            Kiplik fiil gibi kullanıldığı zaman “bir şeyi kurcalamak: sich zu schaffen 

machen” (GRIESBACH,1986: 278)  ya da  “gizli maksadı olmak: etwas im Schilde 

führen” (a.g.e.: 278)   anlamı ile ifade edilir.     

 

                Der Einbrecher machte  sich an der Haustür zu schaffen. 

                Hırsız evin kapısını kurcaladı. 

 [kurcala-dı] : 

[kurcala-] :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim    

[-dı] :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                     biçimbirimi      
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          4.2.3.21   scheinen zu +Infinitiv           

         Bu fiil  gibi görünmek, havası esmek: “den Anschein haben”(GRIESBACH, 

1986: 279)  anlamlarını taşır.  Zu+Inf.  ile  şimdiki zaman (Präsens) ve şimdiki zaman 

hikâyesinde kullanılır. Aynı zamanda  [-A benzemek,  gibi gelmek] anlamlarını karşılar.  

              1) Hannelore scheint verreist zu sein. 

                  Hannelore seyahate çıkmış  gibi görünüyor.   

               [gibi   gör-ü-n-ü-yor]: 

[gibi]  : Bağımsız görevsel, dilbilgisel biçimbirim 

[gör-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ü-]   : Bağlama ünlüsü 

[-n]   : Dönüşlü çatı biçimbirimi 

[-ü-]   : Bağlama ünlüsü  

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                                   biçimbirim             

              2) Es schien  alles  schon fertig gewesen zu sein. 

                  Her şey bitmiş gibi görünüyordu. 

[gibi gör-ü-n-ü-yor-du]: 

[gibi]  :  Bağımsız dilbilgisel, görevsel biçimbirim 

[gör-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ü-]  :  Bağlama ünlüsü 

[-n]  :  Dönüşlü çatı biçimbirimi 

[-ü-]  :  Bağlama ünlüsü 

[-yor]  :  Şimdiki zaman biçimbirimi  

[-du]  :  Hikâye bileşik zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø]  

                                 sıfır biçimbirim               
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           Yukarıdaki  1) ve 2) nolu  cümlelerde  çıkarsamaya ait (deduktiv) bir kiplik 

anlam vardır. Çünkü konuşan gördüğü bir durum karşısında mantıksal çıkarsama ile 

bu cümleleri ifade etmiştir. Aynı zamanda [-A benzemek] ile de ifade edilebilir. 

  

           4.2.3.22   sein zu+Infinitiv    

           Zu+ mastarla   birlikte  genel olarak bir zorunluluk ifade edilir. Aynı zamanda 

bir gereklilik,  olabilirlik ve olasılık  anlamı da içerir. Zorunluluk ve gereklilik kipi 

anlamlarını karşılar. Bu üç anlamın hangisinin söz konusu olduğu metinsel bağlamdan 

anlaşılır. Bu anlamlarla birlikte bir edilgen cümle çatısını da ifade eder. Almancada  

edilgen çatı (Passiv) yerine geçen (Ersatzpassiv) bir yapıdır. Metinsel bağlama göre, 

sein+zu Inf. (müssen, können, sollen +Passiv) anlam içerir.  

           Almancada  sein+zu+Inf. yerine geçen başka yapılar da vardır: Man+können, 

man+müssen, man+sollen, sein + [-bar], [-lich]  ve sich lassen. Bunlar da farklı ifade 

biçimleridir. Bu bölümde sein+zu+Infinitiv’li yapının içerdiği anlamsal kategoriler 

üzerinde durulacaktır.  

             1) In naher Zukunft sind die Operationen durch die Roboter und   

Computertechnologie vom Fernen durchzuführen.               

      Yakın bir gelecekte ameliyatlar robot ve bilgisayar teknolojisi ile uzaktan 

gerçekleştirilebilecek.             

Yukarıdaki 1) nolu cümle [-ebilmek+edilgen çatı]:[können+Passiv] anlamını 

içerir. Bu nedenle yüklemin [gerçekleştirilebilecek, uygulanabilecek] şeklinde 

verilmesi uygundur. 
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[gerçek-leş-tir-il-ebil-ecek]: 

[gerçek-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-leş]  : Fiil türetme biçimbirimi, “dönüşlülük, kendi kendine oluşma   

                      bildirir.” (KORKMAZ, vd., 2010: 149) 

[-tir]  : “Ettirgen çatı [Faktitiv, Kausativum]” (KORKMAZ, 1992: 59) 

[-(i)l] : Edilgen çatı biçimbirimi 

[-ebil] : Yeterlik fiili biçimbirimi  

[-ecek] : Gelecek zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimi         

              Şimdi sein zu+Infinitiv’in  anlamsal kategorileri üzerinde duralım:    

 

  a)  Möglichkeit 

             Sein zu+Inf. yapı, bir eylemin yapılması ya da gerçekleşmesiyle ilgili 

varsayımsal olasılık kiplik   ve imkân anlamını içerir.   

            1) Der Rekord des Sportlers war nicht zu erreichen. 

                Yukarıdaki cümle bir başka şekilde şöyle ifade edilebilir:         

            2) Es war unmöglich, den Rekord des Sportlers erreicht werden zu können. 

              Yukarıdaki 1) nolu cümlenin Türkçe karşılığını şöyle verebiliriz:                         

    a) Sporcunun rekoru ulaşılamazdı. 

                b) Sporcunun rekoruna ulaşılması imkânsızdı. 

[ula-ş-ıl-a-ma-z-dı] : 

[ula-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ş]  : Dönüşlü çatı biçimbirimi  

[-(ı)l]  : Edilgen çatı biçimbirimi 

[-ama] :  “[-AmA] biçimbirimi bilmek yeterlik fiilinin olumsuz biçimini  
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                        karşılar.”(ZÜLFĐKAR, 1991: 21) 

[-z]  :  Geniş zaman biçimbirimi, GABAĐN’e (1988: 78) göre “[-r]  

                       geniş zaman ekinin [-z] biçimine girmiş hali”  

[-dı]  :  Geniş zaman hikâye bileşik zaman biçimbirimi, haber kipi,  

                       [Ø] sıfır biçimbirim 

[ula-ş-ıl-ma-sı imkân-sız-dı] : 

[ula-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ş]  : Dönüşlü  çatı biçimbirimi 

[-(ı)l]  : Edilgen çatı biçimbirimi 

[-ma]  : Đsim-fiil türetme biçimbirimi 

[-sı]  : Đyelik biçimbirimi 

[imkân] :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim (das Lexem) 

[-sız]  :  Olumsuzluk biçimbirimi 

[-dı]  :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi [Ø]  sıfır  

                        biçimbirim 

b) Erfordernis 

           Bu kategori “icap, gereklilik ve lüzum” anlamlarını içerir. SCHULZ/ 

GRIESBACH (1982a:145) bu anlam kategorisini “bir şeyin oluşmasının, 

gerçekleşmesinin gerekli olması” şeklinde açıklar. Bu anlam kategorisi Almancada 

sollen+Passiv, sich lassen yapılarını da karşılar. 

            1) Die Kunden sind im Restaurant höflich zu bedienen. 

                Müşterilere restorantta kibarca hizmet edilmelidir. 

           Yukarıdaki cümle bir başka biçimde şu şekilde ifade edilebilir:           

           2) Die Kunden sollen im Restaurant höflich bedient werden.   
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            Yukarıdaki  1) nolu cümle “sollen” kiplik fiilinin edilgen çatı anlamını içerir. 

Bu nedenle bu kategorinin Türkçe karşılığı  [edilmelidir] [edilmesi gerekir] [edilmesi 

lâzımdır] vb. şeklinde olmalıdır. [-mElĐ], gereklilik kipi biçimbiriminin   edilgen cümle 

çatısıyla ifade edilmesi söz konusudur. [-DIr ] koşacı gereklilik anlamını pekiştirir. 

            [ed-il-meli-dir] : 

 [ed-]  : Bağımlı sözlüksel birim, [-et] biçimbirimi ünsüz yumuşaması  

                                     (Erweichung) ile [-ed]’e dönüşür. KORKMAZ (1992: 174),  

                                     bunu  “son   sesinde   tonsuz   ünsüz   bulunduran kelimelerin,  

                                     ünlüyle başlayan   bir   ek aldıklarında tonlu duruma gelmeleri”    

                                     olarak tanımlar.  

 [-il]  : Edilgen çatı biçimbirimi 

 [-meli]  : Gereklilik kipi biçimbirimi 

 [-dir]  : Koşaç, kesinlik anlamı  katar. Gerekliliği pekiştirir.                             

 

c) Zumutung 

Bu anlam ulamını SCHULZ/GRIESBACH (1982a: 146), “birisinden bir şeye 

ya da olmayacak bir şeye katlanmasını istemek” şeklinde tanımlar.  

      1) Wenn man im  Stadtzentrum wohnen will, dann ist  auch der Lärm zu ertragen.  

          Kent merkezinde oturmak istenirse,  o zaman gürültüye de katlanılmalıdır.  

 

           Yukarıdaki örnek cümlede zorunluluk kipliği anlamı vardır. [sein zu +Inf.] 

yapının Türkçe karşılığı [katlanılmalıdır/tahammül edilmelidir] şeklinde verileceği 

gibi [katlanılması zorunludur] [katlanılmak zorunda] biçiminde de olabilir. Burada 



 154 

Türkçedeki gereklilik kipi biçimbirimi [-mAlI], bir zorunluluk kipliği 

(Notwendigkeitsform:obligative) anlamını da içerir.  

[kat-la-n-ıl-malı-dır] :  

[kat-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-la]  : Fiil türetme biçimbirimi 

[-n]  : Dönüşlülük biçimbirimi 

[-ıl]  : Edilgen  çatı biçimbirimi (Genus verbi)    

[-malı]  : Gereklilik kipi biçimbirimi 

[-dır]  : Koşaç, gereklilik anlamını pekiştirir.    

                  

d) Zweckbestimmung 

Bu anlam kategorisi bir şeyin pragmatik olarak belli bir maksata göre 

belirlenmiş olması anlamını ifade eder.  

 

1) Diese Autos sind zu vermieten. 

     a) Bu arabalar kiralanabilir. 

     b) Bu arabalar kiralıktır.                

 

           Yukarıdaki 1) nolu cümlede birbirine yakın iki tür anlam bulunmaktadır.  

           a) Arabalar kiralanabilir, arabaların kiralanması mümkündür. (imkân) Burada 

[können+ Passiv] kiplik fiil  anlamı bulunmaktadır. Bu anlam, Türkçede  [-abil] 

yeterlilik kipliği   işaretleyicisi ile ifade edilebilir.  

           b) Bu arabalar kiralıktır. (Bu arabalar kiralanmak içindir. Amaç  anlamı vardır 

(Zweckbestimmung).             
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           [kira-lık-tır] :  

           [kira-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

            [-lık]  : Đsimden isim türetme biçimbirimi 

 [-tır]  : “Koşaç (Copula), kesinlik anlamı katar,  

                                      resmi anlatım  biçimidir.” (AKSAN, 2009: 192) 

 

4.2.3.23 lassen  

      “1. bırakmak, terk etmek 2. (gestatten) müsaade etmek 3. (dulden) ses 

çıkarmamak, mani olmamak; tahammül etmek  4. sebebiyet vermek; mucip olmak; 

yaptırmak, ettirmek 5. (befehlen) emretmek 6. (nicht wegnehmen) bağışlamak 7. 

(von) bir şeyden vaz geçmek”(STEUERWALD,1988:352) anlamlarındadır.   

 

           GRIESBACH(1986: 277-280), lassen fiilini bir kiplik fiil gibi kullanılan 

(modal gebrauchte Verben) grubunda ele almaz. Ama EISENBERG (1999: 90-91), 

lassen  fiilini bir başka mastarla birlikte  kiplik fiil gibi kullanılan fiil olarak ele alır.  

 

           Lassen, sık kullanılan ve önemli bir   fiil  olduğundan  burada    temel  ve kiplik 

anlamlarını ele alacağız. 

            1. etwas nicht tun: bırakmak, bir şeyi yapmamak 

                  Lass das doch!     Bunu yapma! 

           Bu örnekte “lassen”,   asıl fiil  olarak kullanılmıştır. [Bunu bırak!] anlamını da 

yansıtır.             

            2. etwas nicht mitnehmen: bir şeyi beraberinde almamak, bırakmak 

                  Ich lasse meinen Koffer zu Hause. Bavulumu evde bırakıyorum.               

            3.  jm. etwas geben: birisine bir şeyi vermek, bırakmak 
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                  Du musst mir das  Auto billiger lassen,  denn es ist  alt. 

                  Sen bana arabayı ucuza bırakmalısın, çünkü o eski. 

           Bu örnekte kiplik fiil müssen ile birlikte kullanılan asıl fiil’dir.  [Vermelisin] 

olarak da Türkçe karşılık  uygundur. 

    4.  jm. etwas nicht wegnehmen: birisinden bir şeyi  almamak 

Lass mir diesen Roman noch 2 Tage! 

                   Bu romanı bana iki gün daha bırak! 

           Yukarıdaki cümlede  asıl fiil  olarak kullanım söz konusudur. [Bu romanı 

benden iki gün daha alma!] şeklinde de  anlam verilebilir.     

    5. etwas erlauben: bir şeye, birisine izin vermek 

                 Der Vater lässt seiner Tochter ins Theater gehen. 

                 Baba kızının tiyatroya gitmesine izin veriyor/müsaade ediyor. 

           Burada lassen,  kiplik fiil gibi  kullanılmıştır.   

  6. jn. zu etwas veranlassen: machen, dass jd. etwas  tut:  

      birisinin bir şey  yapmasına sebebiyet vermek, neden olmak 

                Lass uns sehen!  Görelim!         

          Bu bağlamda lassen fiili,  kiplik fiil gibi  kullanılır. 

   7. -tirmek, -tırmak :  

           Burada ettirgen bir fiil çatısı anlamı söz konusudur. Kiplik fiil gibi kullanılır. 

     Ich habe mir die Haare schneiden lassen. 

 Saçlarımı kestirdim. 

            8. etwas kann gemacht werden (sich lassen): bir şey yapılabilir. 

           Burada fiil ‘sich lassen’ olarak kullanılır, [müssen, sollen, können+              

Passiv], edilgen çatı anlamını ifade eder. Alman dilinde edilgen çatı yerine geçen 
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(Ersatzpassiv) yapı olarak kullanımı yaygındır. Hangi kiplik fiil anlamını içerdiği 

metinsel bağlamdan anlaşılabilir. 

  1) Die Probleme lassen sich nicht lösen. Sie sind zu kompliziert. 

     Sorunlar çözülemiyor. Onlar çok karışık.  

 2) Die Verkehrsregeln lassen sich beachten. 

   Trafik kurallarına  uyulmalı/riayet edilmelidir/ uymak zorunludur/      

   mecburidir/ uyulması gerekir/ uyulması icap eder. 

 

           Görüldüğü gibi yukarıdaki cümlenin anlamından bu fiilin hem zorunluluk hem 

de edilgen çatı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu cümledeki kiplik anlamların Türkçede 

çok sayıda ifade olanakları vardır.  

 

            4.2.3.24   vermögen zu+Infinitiv 

          Vermögen zu+Inf.    [bir şeyi yapmaya yeteneği olmak, bir şeyi yapabilmek, 

edebilmek] “fähig sein, imstande sein, etwas zu tun”  anlamlarına gelir. Kiplik fiil 

können, bu fiil ile  yakın anlamlıdır. Vermögen’in anlamı “fähig sein, imstande sein” 

(GRIESBACH, 1986: 279)  olarak verilmektedir. 

                   Der Junge vermochte das Auto   zu  fahren. 

                   Genç arabayı kullanabiliyordu/kullanmaya yeteneği vardı/ kullanma 

                  kabiliyeti vardı.   

  

           Bu fiilin Türkçe karşılığının yeterlik kipliği (Abilitation; abilitive) biçimbirimi 

[-AbĐl] ve yukarıdaki seçeneklerle   kodlanması uygundur.          
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           4.2.3.25   versprechen zu+Infinitiv 

 

           Bu fiil, werden asıl fiili ile birlikte  ‘umdurmak, umudunu vermek’ anlamına 

gelir. GRIESBACH(1986: 279), bu fiili werden fiili ile birlikte bir kiplik fiil gibi ele 

alır ve “iyi şansı olmak, belli bir ümit/beklentiye neden olmak: gute Aussichten haben, 

Veranlassung zu einer bestimmten Hoffnung/Erwartung geben” şeklinde açıklar.  

                  Die Wirtschaft verspricht besser zu werden. 

                  Ekonomi düzeleceği umudunu veriyor. 

 

(um-ud-u-n-u   ver-i-yor] : 

[um-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ut]  : Fiilden isim türetme biçimbirimi [-t] ünsüzü yumuşama ile  

                          [-d] ünsüzüne dönüşür. 

[-u]  : 3. tekil iyelik biçimbirimi 

[-n-]  : Adıl n’si 

[-u]  : Tamlama biçimbirimi 

[ver-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-i-]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimi  

 

            Yukarıdaki cümlede ‘versprechen’ werden mastar fiiliyle bir arada kullanılır 

ve Türkçesi [umudunu vermek, şansı olmak] olarak verilmelidir.   
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           4.2.3.26   verstehen zu+Infinitiv 

          Verstehen zu+Inf., olabilmek, edebilmek, yapabilmek  “in der Lage sein: 

können” anlamını içerir.  GRIESBACH(1986: 281), yukarıdaki anlamı teyiden bu 

fiilin anlamını zu+Inf. ile birlikte   “in der Lage sein, können” olarak belirtir.  

 

              1)  Die Frau versteht sich um die Kinder sehr gut zu kümmern. 

                ≈ Die Frau kann sich um die Kinder sehr gut kümmern. 

                   Kadın çocuklarla çok iyi ilgilenebiliyor/  ilgilenme yeteneği, kapasitesi  

                   var. 

           

          Yukarıdaki cümlede geçen verstehen  fiilini Türkçeye [-AbĐl] yeterlik fiili 

biçimbirimi ile ve yukarıdaki seçeneklerle ifade edebiliriz. Bu da yeterlik kiplik 

(Abilitation) anlamını oluşturur.   

 

           4.2.3.27    wissen zu + Infinitiv  

           Bu fiil zu+ Inf.’le birlikte bir şeyi yapmaya muktedir olmak  “fähig sein, 

imstande sein” anlamlarına gelir. GRIESBACH (1986:280), “wissen zu+Inf.”  fiilini 

modalgebrauchte Verben kategorisinde değerlendirir ve anlamını “bir şeyi yapmaya 

muktedir olmak” olarak verir.          

            1) Sie weiß   viele Sportarten zu treiben. 

                Sie  kann viele Sportarten treiben. 

                Birçok spor türlerini yapabilir./yapmaya yetenekli. 

           Kiplik fiil gibi kullanılan wissen, Türkçede [-AbĐl, yetenekli, becerikli]  

biçimbirimleriyle ifade edilir ve  yeterlik kiplik (Abilitation)  anlamını verir.                      
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           4.2.3.28 anheben  zu+ Infinitiv 

           Sözlüksel anlamı “bir faaliyete ya da benzeri şeye başlamak”  (DUDEN, 1989: 

112)  olarak açıklanmaktadır. 

 

            WAHRIG’e (1986: 167) göre, bu fiil geçişsiz bir fiil olup, zu+Inf. ile birlikte 

kullanılır. Anlamı “beginnen” fiiline yakındır.  

              Er hat angehoben, jeden Tag Sport zu treiben. 

              O her gün spor yapmaya başladı. 

 

             Yukarıda yer alan anheben zu+Inf.  fiilini  [başladı] şeklinde ifade edebiliriz.  

              [baş-la-dı]: 

              [baş-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

              [-la]   : Fiil türetme biçimbirimi 

              [-dı]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                                      biçimbirim  

 

4.2.3.29  es darauf anlegen zu+ Infinitiv 

 

           Sözlüksel anlamı, “(kesinlikle, azimle) planlamak, niyetinde olmak” (WAHRIG, 

1986: 169) şeklindedir. STEUERWALD (1988: 34), bu fiilin anlamını “istihdaf etmek; 

iş edinmek, maksat gütmek”  olarak ifade eder.  

1) Er hat es  darauf angelegt, im Ausland zu arbeiten.  

Yurtdışında çalışmayı  hedef edindi/azmindeydi.  
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[hedef  ed-i-n-di] : 

[hedef] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[ed-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim,  [et-],  yumuşama  

                       ile [ed-]’e  dönüşmüştür. 

[-i]  : Bağlama ünlüsü 

[-n]  : Dönüşlülük çatı biçimbirimi 

     [-di]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                                      biçimbirimi 

           Bu fiili  ayrıca, [azimle planladı, niyetindeydi, iş edindi, maksadını güdüyordu]  

sözcüksel birimleriyle de ifade edebiliriz.  

 

           4.2.3.30  sich anschicken zu+Infinitiv            

           Sözlüksel anlamı “bir şeyi yapmaya hazırlanmak, bir şeyi yapmaya başlamak” 

(ÖNEN, 1993: 52) biçimindedir.  

           Der Mann schickt sich an, im Garten zu arbeiten. 

           Adam bahçede çalışmaya hazırlanıyor. 

 

[hazır-la-n-ı-yor]: 

[hazır]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-la]  : Fiil türetme biçimbirimi 

[-n]  : Dönüşlü çatı biçimbirimi 

[-ı]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimi. 
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           Bu fiilin beginnen, sich vorbereiten auf Akk. fiillerine yakın bir anlamı vardır. 

Bu cümleyi [Adam bahçede çalışmaya başlıyor.] biçiminde de ifade edebiliriz. 

 

          4.2.3.31  nicht anstehen zu+ Infinitiv 

 

          STEUERWALD (1988:40), bu fiilin anlamlarını  “bir şeyi yapmakta tereddüt 

etmemek; bir şeyi yapmaktan geri kalmamak” olarak belirtir. Yüksek standart 

Almancada kullanılan bir fiildir. 

 

         1) Im Dardanellenkrieg standen die türkischen Soldaten nicht an, ihr Vaterland  

             zu   verteidigen. 

            Çanakkale savaşında Türk askerleri anavatanlarını savunmada tereddüt  

            etmediler.  

           

               [tereddüt et-me-di-ler]: 

[tereddüt] :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[et-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-me] :  Olumsuzluk biçimbirimi 

[-di]  :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-ler]  :  3. çoğul kişi biçimbirimi  

 

          Yukarıdaki fiili  aynı zamanda [geri durmadılar ] şeklinde de verebiliriz. Ya da 

[geri kalmadılar] da bu anlama yakın bir karşılık ifade eder. 
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4.2.3.32 sich anstrengen zu+ Infinitiv 

           Bu fiil, sözlüksel olarak “çalışmak, çabalamak, gayret etmek” (ÖNEN, 1993: 

57) anlamındadır. STEUERWALD (1988:40) buna “say ve gayret etmek; uğraşmak, 

savaşmak, çabalamak; zahmet çekmek, ceht etmek, zorlanmak”  karşılıklarını  ilave 

eder.  

            1) Der Student hat sich sehr angestrengt, das Examen zu bestehen. 

                Öğrenci sınavı geçmeye çok çaba gösterdi. 

           [çaba  göster-di]: 

[çaba]  :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[göster-] :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-di]  :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır          

                           biçimbirimi  

Yukarıdaki fiili verilen örnek bağlamında [gayret gösterdi, çabaladı, çalıştı, 

uğraştı, ceht etti]  biçiminde de ifade edebiliriz. 

           4.2.3.33  sich erbieten zu+ Infinitiv 

           Sözlüksel anlamı “bir şeyi yapma teklifinde bulunmak, bir şey için hazır 

olduğunu bildirmek” (STEUERWALD, 1988: 193)   şeklinde ifade edilmektedir.  

Bu fiil,  önermek  “vorschlagen” fiiline yakın anlamdadır.      

           1) “Die russische Regierung erbietet sich, Cockerills Werke zu kaufen.” 20 

             Rus hükumeti Cockerill’in eserlerini satın almayı teklif eder.   

         Yukarıdaki cümlede geçen  sich erbieten zu+Inf.’in “teklif eder” anlamında 

Türkçeye çevrilmesi uygundur. [hazır olduğunu bildirir] biçiminde de  ifade edilebilir. 

________________________ 

20 http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen0/firmadet1861.shtml(30.01.2012) 
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[teklif ed-e-r] : 

[teklif]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[ed-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim [et-] ünsüz yumuşaması ile  

                              [ed-] biçimine dönüşür. 

[-e]  : Bağlama ünlüsü 

[-r]  : Geniş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimi  

 

4.2.3.34 sich erfrechen zu+ Infinitiv 

           Bu fiil sözlüksel olarak “bir şey (yapmak) küstahlığında bulunmak” 

(STEUERWALD, 1988: 195) anlamını ifade eder. Bir şeyi yapmaya kalkışmak 

anlamını da yansıtır.  Yüksek üslupta kullanılır. Bazen metinsel bağlama göre bir ironi 

de içerir.  

Die feindlichen Soldaten haben sich erfrecht, die Alten und die Kinder zu töten.  

          Düşman askerleri yaşlı ve çocukları öldürmek küstahlığında bulundular. 

  

Aynı zamanda yukarıdaki cümlenin yüklem bölümü  [öldürmeye kalkıştılar] 

anlamında da ifade edilebilir. 

 

[küstah-lı-ğ-ı-n-da  bul-u-n-du-lar]: 

[küstah]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-lık]  : Đsimden isim türetme biçimbirimi [-k] ünsüzü yumuşama  

                            ile [-ğ] ünsüzüne dönüşür.  

[-ı-]  : Đyelik  biçimbirimi 

[-n]  : Adıl n’si 

[-da]  : Bulunma durumu biçimbirimi (Lokativ) 
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[bul-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-u]  : Bağlama ünlüsü 

[-n]  : Dönüşlü çatı biçimbirimi 

[-du]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-lar]  : Üçüncü çoğul kişi biçimbirimi 

 

4.2.3.35   es fertig bringen zu+ Infinitiv 

           Bu fiil “bir şeye cesaret etmek, cür’et etmek”(ÖNEN, 1993: 335) anlamındadır. 

ENGEL (2004:251-256) bu fiili, kiplik fiil gibi kullanılan filler (Modalitätsverben) 

grubuna dahil eder.  

        1) Viele Autofahrer bringen es fertig,  auf den mit Schnee bedeckten Straßen zu    

            fahren. 

            Birçok oto sürücüsü karla kaplı yollarda araba kullanmaya cesaret ediyor. 

        

              [-ya cesaret ed-i-yor]: 

[-y]  : Bağlama ünsüzü 

[-a]  : Yönelme durumu biçimbirimi (Dativ) 

[cesaret] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[ed-]  : [et-] bağımlı sözlüksel biçimbirimi, ünsüz yumuşaması ile  

                      [ed]’e dönüşür. 

[-i]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor] : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimi 
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            4.2.3.36 geruhen zu+Infinitiv 

           Bu fiil,  “buyurmak, tenezzül etmek” (STEUERWALD, 1988: 251) anla- 

mındadır. Đroni içeren ifadelerde de kullanılır.  

  

              “Er geruhte, sich von seinem Platz zu erheben.” (WAHRIG, 1986: 548) 

               Yerinden doğrulmaya  tenezzül etti. 

 

            [tenezzül  et-ti] : 

 [tenezzül] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

 [et-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

 [-ti]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi,  [Ø] sıfır  

                                     biçimbirimi 

           Yukarıdaki cümlede yer alan geruhen zu+Inf. fiili,  ironik anlamda  Türkçe 

[lütfunda bulundu] şeklinde de ifade edilebilir.             

 

4.2.3.37  sich (ge)trauen zu+Infinitiv 

           Sözlüksel olarak  “cesaret etmek, bir işi gözüne kestirmek” (WAHRIG, 1986: 

557) anlamlarına gelir.  ÖNEN (1993:1097), bu fiilin anlamını “bir şeyi yapmaya 

cesaret etmek, bir şeyi yapmaya kalkışmak” olarak verir.  

              Getraust du dich/dir,  über den Fluss zu springen? 

              Irmağın üzerinden atlamaya cesaret eder misin? (cesaretin var mı?) 

    [cesaret ed-e-r misin]: 

    [cesaret] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

    [et-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 
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   [-e]  : Bağlama ünlüsü 

 [-r]  : Geniş zaman biçimbirimi, haber kipi 

            [mi]  : Soru oluşturma biçimbirimi 

 [-sin]  : 2. tekil kişi biçimbirimi 

           Yukarıdaki cümleyi  [Irmağın üzerinden atlamayı gözüne kestiriyor musun?] 

şeklinde de ifade ederiz. 

          4.2.3.38  nicht umhin können  zu +  Infinitiv 

         Sözlüksel anlamı, “bir şeyi yapmaktan kaçınamamak” (ÖNEN, 1993: 1135) 

olarak belirtilmektedir. Ayrıca bu fiil için “bir şeyden (veya bir şeyi yapmaktan) 

kendini alıkoyamamak; (yapmamak) elinden gelmemek”( STEUERWALD,1988:558) 

anlamları  da verilmektedir. Bir şeyden kendini alamamak anlamı da önerilebilir.            

         1) Der Ausländer hat nicht umhin können, an seine Familie und seine Heimat  

             zu denken.      

            Yabancı ailesini ve vatanını düşünmekten kendini alamadı.  

[-ten   kendi-n-i   al-ama-dı] : 

[-ten]  :  Çıkma durumu biçimbirimi (Ablativ) 

[kendi]  :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-n]  :  2. tekil kişi iyelik biçimbirimi 

[-i]  :  “Yükleme hali” (KORKMAZ, 1992: 77) [Akkusativ]  

                                 biçimbirimi  

[al-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[ama]  :  Bilmek  fiilinin olumsuz biçimbirimi                                                                                  

[-dı]  :  Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi,  [Ø]  

                                 sıfır biçimbirimi 
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4.3.2.39   sich unterstehen zu+ Infinitiv 

           Sözlüksel  anlamı “bir şeyi yapmaya kalkışmak” (STEUERWALD, 1988:575) 

şeklindedir. ÖNEN (1993: 1164)  ise,   “bir  şey  yapmaya  kalkışmak” anlamını teyid 

eder.  

         1) Die Schüler unterstehen sich nicht, morgens spät zu kommen! 

             Öğrenciler sabahları geç gelmeye kalkışmıyorlar. 

               [-y-e  kalk-ı-ş-mı-yor-lar]: 

[-y-]  : Bağlama ünsüzü 

[-e]  : Yönelme durumu (Dativ) biçimbirimi  

[kalk-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ış]  : Fiilden fiil türetme biçimbirimi  

[-mı]  : Olumsuzluk biçimbirimi, ünlü daralması ile [-mı]’ya dönüşür. 

[-yor] : Şimdiki zaman  biçimbirimi, haber kipi  

[-lar]  : 3. çoğul kişi biçimbirimi 

 

           4.2.3.40 sich vermessen zu+ Infinitiv 

           STEUERWALD (1988:595), bu fiilin anlamını  “bir şeyi yapmaya cüret etmek, 

kalkışmak” olarak ifade eder.  

                  1) Der Journalist vermaß sich, den Schriftsteller zu kritisieren, obwohl er   

             seine Bücher  nicht gelesen hatte. 

            Gazeteci, kitaplarını okumamış olmasına rağmen yazarı eleştirmeye kalkıştı/    

            cüret etti.  
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   [-y-e    kalk-ı-ş-tı]: 

[-y-]  : Bağlama ünsüzü 

[-e]  : Yönelme durumu (Dativ) biçimbirimi  

[kalk-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ış]  : Fiilden fiil türetme biçimbirimi 

[-tı]  : Belirli geçmiş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                      biçimbirimi 

 

            4.2.3.41 wähnen 

           Sözlüksel olarak “zan ve tahmin etmek, yanlış zanda bulunmak, hayal kurmak, 

vehminde bulunmak, sanmak” (WAHRIG, 1986: 1405) anlamındadır. Ayrıca “a) 

yanlışlıkla bir zanda bulunmak, b) (yanlışlıkla) bir şeyin birisiyle, bir şeyle belli bir 

biçimde olduğunu, hareket ettiğini kabul etmek, zan etmek” (DUDEN, 1989:1704)  

anlamları da belirtilmektedir.                

 

          Bu fiille eş anlamlı (Synonyme)   fiiller ise aşağıdaki gibidir: 

“vermuten, annehmen, mutmaßen, schätzen” 21 Türkçe olarak zannetmek, kabul etmek, 

farz etmek, tahmin etmek  karşılıklarını verebiliriz.  

             1) Ich wähnte diesen Journalisten in Amerika. 

                Bu gazetecinin Amerika’da olduğunu sanıyordum/zannediyordum. 

________________________ 

21   http://www.canoo.net/services/Controller?service=canooNet&lookup=caseSensitive& 

     input=w%E4hnen (04.02.2012) 
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[san-ı-yor-du-m]: 

[san-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ı]  :  Bağlama ünlüsü 

[-yor]  :  Şimdiki zaman biçimbirimi  

[-du]  :  Hikâye bileşik zaman, burada yanlış zan “falscher  

                          Glaube” olarak  dilek kipi (Konjunktiv II) anlamını da  

                          karşılar. 

[-m]  : 1. tekil kişi biçimbirimi 

            Wähnen,  [zannediyordum, tahmin ediyordum] şeklinde de  ifade edilebilir. 

          2) Manche Menschen wähnen  sich in einem Traum, aber sie bemerken mit der   

              Zeit die Realität.  

             Bazı insanlar kendini bir rüyadaymış gibi zannederler, ama zamanla  gerçeği  

             fark ederler. 

           Yukarıdaki 2. cümledeki fiili [-mış gibi zannederler, hayal kurarlar, vehminde  

bulunurlar, tevehhüm ederler] şeklinde de ifade edebiliriz. 

 [-mış gibi zan-n-ed-e-r-ler] :  

 [-mış]  :    Sıfatfiil oluşturma biçimbirimi 

 [gibi]  :    Bağımsız  dilbilgisel biçimbirim, edat       

 [zan]  :    Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

 [-n]   :    Zan sözcüğü ünlüyle başlayan ek aldığında   

                                     ikinci [-n] gelir. 

 [ed-]  :    Bağımlı sözlüksel biçimbirimi [et-] ünsüz  

                                     yumuşaması ile [ed-]’e dönüşür.                           

 [-e]   :    Bağlama ünlüsü 

 [-r]   :    Geniş zaman biçimbirimi, haber kipi 

 [-ler]  :    3. çoğul kişi biçimbirimi 
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           Yukarıdaki 2) nolu cümledeki  [-mış gibi] bir gerçek dışılık ifade eder. Bu 

nedenle bu cümleyi bir tür gerçek dışılık ifade eden cümle olarak da niteleyebiliriz. 

 

         4.2.3.42 sich weigern zu+Infinitiv 

         Sözlüksel olarak “yapmayacağım diye dayatmak; bir şeyi yapmaktan imtina 

etmek; karşı durmak; bir şeyi yapmamakta direnmek” (STEUERWALD, 1988: 628) 

anlamlarına gelir. 

          1) Der Abgeordnete weigert sich, den Gesetzentwurf über den Umweltschutz   

              zurückzuziehen.   

             Milletvekili çevre koruma ile ilgili yasa teklifini geri çekmekten kaçınıyor. 

 

[-ten kaç-ı-n-ıyor] :  

[-ten]  : Çıkma durumu [Ablativ] 

[kaç-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ı]  : Bağlama ünlüsü 

[-n]  : Dönüşlü çatı biçimbirimi 

[-ı]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır  

                             biçimbirimi 

Yukarıdaki cümledeki fiili [geri çekmeyeceğim diye diretiyor/ geri çekmekten 

imtina ediyor/ geri çekmeye karşı duruyor/karşı koyuyor/ geri çekmekte diretiyor.] 

şeklinde de ifade edebiliriz. 
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          4.2.3.43 suchen zu+Infinitiv 

           ENGEL tarafından  kiplik fiiller gibi kabul edilen suchen zu+Inf. fiili sözlüksel 

olarak DUDEN’da (1989:1497)  “denemek, bir şeyi elde etmeye çalışmak, çaba 

göstermek” anlamlarında yer alır. Hemen hemen versuchen zu+Inf. eşanlamlı 

denebilir. 

                Er sucht    seinem Freund zu helfen. 

                Arkadaşına yardım etmeyi deniyor. 

 [deni-yor] : 

 [dene] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, [-e] ünlü daralması ile  

                                      [-i]’ye dönüşür. 

                    [-yor] : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø]: sıfır  

                                      biçimbirimi 

 

           4.2.3.44 bleiben  

          Bleiben, gehen, lehren, lernen fiilleri aynı kategoride,  asıl fiille birlikte 

kullanıldığında şimdiki ve şimdiki zaman hikâyesi zamanında bir kiplik fiil gibi 

kullanılır, belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş zamanlarda ise sein yardımcı fiilini alır ve 

cümle sonunda (Partizip Perfekt) olarak kullanılır.  

              1) Wegen ihres Erstaunens ist sie stehen geblieben. 

                  Hayretinden ayakta kalakaldı.   

              2) Wegen der ungenügenden Ernährung bleiben viele Kinder in der  

                  Entwicklung stehen.  

                  Yetersiz beslenmeden dolayı birçok çocuğun gelişimi durakalıyor. 
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               [dur-a-kal-ı-yor]: 

               [dur-] :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

    [-a]   :  Birleşik fiil olu şturma biçimbirimi 

    [kal-] :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

    [-ı]  :  Bağlama ünlüsü 

              [-yor]  :  Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø]: sıfır biçimbirimi 

           Yukarıda 2) nolu cümlede bleiben kiplik fiil gibi kullanılmıştır. 1) nolu cümle 

ise  belirli geçmiş zamandadır. 
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4.3 KĐPLĐK FĐĐLLER ĐN  NESNEL ANLAM  KATEGOR ĐLERĐ VE  

                  TÜRKÇE KARŞILIKLARI 

           Kiplik   fiillerin    nesnel     anlamları,   cümlenin   öznesi ya da konuşan   ile    

cümlede   ifade olunan   olayın,  işin   ya  da   oluşun    arasındaki   ilişkinin   nesnel   

kipliğini  ortaya koyar. Kiplik fiillerin nesnel anlamları olanak, zorunluluk, izin, yasak, 

istek ya da arzu ifade eder.  Öznel (subjektiv) anlamda ise öznenin, konuşanın 

tanımlanan asıl fiille hangi tarzda bir ilişki içinde olduğu, her şeyden önce bu fiilin 

gerçekliğini takdir ya da tahmin düzeyi ifade edilir.  

           Nesnel (objektiv) sözcüğünün, sözlüksel olarak “1- Nesneye ilişkin olan. 2- 

Nesne ile uyuşan, nesne ile uyum içinde olan. 3- Bireyin kişisel görüşünden bağımsız 

olan. 4- Genel geçer olan, her düşünce için geçerli olan.”(AKARSU,1975: 125) gibi 

anlamları vardır.  Nesnel anlam, cümle öznesinin (kişi/şey) asıl fiilde ifade olunan iş 

ya da oluşla ilişkisini ortaya koyan  anlamdır. Nesnel anlamlar olanak,  zorunluluk, 

izin, yasak, istek ya da arzuyu da ifade ederler.   

 

           Ayşegül  will in Österreich studieren. 

           Ayşegül Avusturya’da öğrenim görmek istiyor. 

 

           Konuşan, cümlenin öznesi  Ayşegül’ün Avusturya’da öğrenim görme isteğini 

(Wunsch),  iradesini (Wille) yorum ve kişisel görüşü  katmadan belirtmektedir. Bu 

durum kiplik fiilin nesnel anlamını oluşturmaktadır.       

             Ayhan muss  sich auf die Prüfung vorbereiten. 

             Ayhan sınav için hazırlanmak  zorundadır. 
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           Örneğin yukarıdaki cümlede kiplik fiil  (muss), bir zorunluluk ifade etmektedir. 

Konuşan, Ayhan’ın sınava hazırlanmak zorunluluğunu herhangi bir yorum katmadan 

ifade etmektedir. Bu nedenle yukarıdaki cümlede   nesnel anlam söz konusudur.  

           Kiplik fiillerin nesnel ya da yükümlülük (deontisch)  kipliği kullanımında asıl 

fiilde mevcut olan sözcenin doğruluk ve isabeti için mevcut koşullar ifade edilir.  

Örneğin Er kann Russisch lesen. (O Rusça okuyabilir) nesnel olarak verilen, 

konuşanın öznel tahmininden bağımsız olarak görülen bir yeteneği ifade eder. Ve ‘Er 

ist befähigt, zu lesen’ (Okumaya yeteneklidir.)  ya da ‘Er hat die Möglichkeit, zu 

lesen’ (Okuma imkânı vardır.) şeklinde de ifade edilebilir. Ama  hiçbir  zaman ‘Es ist 

möglich, dass er lesen kann’ (Okuyabilmesi olasıdır.) anlamını ifade etmez.    

       “Kiplik fiillerin nesnel anlamda  kullanımında asıl fiil mastar halinde bulunurken, 

kiplik fiil bütün zamanlarda kullanılabilir. Nesnel anlam genelde yükümlülük kipliği 

(deontisch) anlamını ifade eder.” (HENTSCHEL/WEYDT, 2003: 76-77) 

 

             1) Er   kann gut schwimmen.                  O iyi yüzebilir/yüzebiliyor. 

                                       Asıl fiil-mastar 

           Yukarıdaki cümle şimdiki zamandadır, öznenin yüzebilme yeteneğini anlatır ve 

nesnel anlamdadır.  Aynı zamanda geniş zaman da ifade eder.    

            2) Er  konnte       gut       schwimmen.                 O iyi yüzebiliyordu. 

                  Präteritum                Asıl fiil-mastar 

               (şimdiki zaman hikâyesi) 

           2. cümlede  können,  şimdiki zamanın hikâyesinde’dir. Asıl fiil,  yine mastar 

halinde bulunmaktadır. Cümle  yeteneği anlatır. Bu nedenle nesnel anlam ifade eder. 

Türkçe   [-EbĐl] biçimbirimiyle ifade edilir. 
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             3) Er    hat              gut        schwimmen    können.     O iyi yüzebildi. 

                   Yardımcı fiil                    Asıl fiil       Kiplik fiil 

                                                                 ↓                ↓ 

                                                                     Mastar   

           Belirli  ve belirsiz geçmiş zamanda (Perfekt–Plusquamperfekt)  kiplik fiil  ve asıl 

fiil  mastar halindedir.  Yardımcı fiil haben çekimli olarak  2. yerde yer alır. Belirsiz 

geçmiş zamanda  yardımcı fiil hatte  şeklinde  çekime uğrar. Türkçede  nesnel anlam 

[-EbĐl] biçimbirimiyle ifade edilir.  

 

            4) Er wird am Wochenende schwimmen können. 

                Hafta sonunda yüzebilecek. 

 

           Gelecek zamanda yardımcı fiil werden, 2. yerde çekimli haldedir. Kiplik fiil ise 

sonda mastar haldedir. Yukarıdaki cümlenin Türkçe anlamında kiplik fiili ifade eden 

biçimbirim  [-EbĐl], imkân ve fırsatı anlatır. Elbette ki [-Ebil] başka cümlelerde 

olasılık, tahmin  de ifade eder. Bu durumda  öznel kiplik söz konusu olur.  

       

            Bu bölümdeki çalışmaya başlamadan önce, şunu belirtmek yerinde olacaktır. 

Örneğin yukarıdaki örnek cümlelerdeki gibi haber kipinde bir zamandaki kiplik 

fiilinin anlamı diğer tüm zamanlarda da farklılık göstermemektedir. Örneğin können  

haber kipinde imkân, yetenek anlamında tüm zamanlarda eklenen zaman 

biçimbirimleri hariç [-EbĐl] biçimbirimi ile ifade edilir. Yalnız dilek kipinde, yani  

öznel  anlamda  olasılık  ve  tahmin   anlamını içerir. Bu   durumda [-mElĐ] ya da [-mĐş 

olmalı] gibi biçimbirimlerle ifade edilir. Haber kipinde örneğin ‘Das kann sein.’ 
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cümlesindeki gibi bir olasılık belirtebilir. Ama bu durumda nesnel anlam taşımaz. Bu 

gibi durumlarda öznel anlam kategorilerinde ele alınacaktır. Bu nedenle kiplik fiiller 

mümkün olan kip ve kiplik anlamlarında ele alınacak ve onların ifade edilebildiği 

Türkçe karşılıkları irdelenecektir. Örn. kiplik  fiiller emir kipinde (Imperativ) bazı çok 

özel  kullanımlar dışında hemen  hemen   hiç kullanılmaz. Bunlar  örn. ‘Du mögest 

immer glücklich werden!’ (Her zaman mutlu olasın!) gibi ilgili kiplik fiil bölümünde 

ele alınacaktır. 

           Kiplik fiiller asıl fiil olarak çok özel durumlar haricinde edilgen (Passiv) cümle 

yapılamaz.  Örneğin  

                Er hat den Versuch gekonnt.   Deneyi başardı.  

cümlesi edilgen cümle yapılabilir. 

    Der Versuch hat  (von ihm) gekonnt worden. 

         Deney (onun tarafından) başarıldı. 

           Bu gibi durumlarda edilgen (Passiv) cümle  ile ilgili örnekler de verilecektir. 

Ayrıca  kiplik fiilin asıl fiil olmadığı durumlarda, bu cümleler edilgen cümle 

yapılabilir. Bu konuyla ilgili çalışmanın sonunda yer alan Ek-2’de   kiplik fiilli Passiv 

cümlelere örnekler verilmiştir. Kiplik fiillerin dilek kipi (Konjunktiv)  ile  

kullanımları, ilgili  çalışmanın 4.4.4 bölümünde ele alınmış ve beş başlık altında 

örneklerle üzerinde durulmuştur. 

 

        Nesnel anlam, olasılık, tahmin, iddia gibi anlamları içermeyen, olanak,  

zorunluluk, izin, yasak, istek, dilek, rica ya da arzuyu  ifade eden bir anlam ulamıdır. 

Bu bölümde kiplik fiillerin nesnel anlamları üzerinde aşağıda ayrıntılı olarak 

durularak, bu  fiillerin Türkçe olası anlamsal karşılıkları verilecektir.         
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4.3.1 können    

   Bu kiplik fiilin sözlüksel anlamları,   

“1.  yapa- (ede-, ola- v.s.) bilmek; muktedir olmak 

  2. (wissen, verstehen) bilmek, anlamak 

  3. (fertigbringen) başarmak, muvaffak olmak; (nicht können) yapamamak,     

      edememek, olamamak, vd.” (STEUERWALD, 1988: 337) şeklindedir.    

  Đsimleştirilmi ş olarak kullanımlarda  das Können, “1.(Begabung) istidat, 

yetenek 2. (Fähigkeit) kabiliyet, kudret, ehliyet 3. (Wissen) vukuf, malumat, bilgi 4. 

(künstlerisch-technisches) virtüözite” (STEUERWALD, 1988: 337)  anlamlarına gelir.  

 Bu kiplik fiilin nesnel  anlam kategorileri,  bunların Türkçedeki  anlamsal  ifade 

araçları  üzerinde durulacaktır.  

 

4.3.1.1 Bilmek, Kavramak, Anlamak 

           Können kiplik fiili, bir şeyden, bir konudan iyi anlamayı (verstehen), bu 

konuyu iyi öğrenmiş olmayı  (wissen); örneğin bir  dili, bir konuyu  çok  iyi bilmeyi, 

kavramayı, dile ya da konuya hakim olmayı (beherrschen) ifade eder. 

             1) Können Sie Deutsch?  

   Almanca (iyi) biliyor musunuz? 

şeklinde günlük dilde çok kullanılan bir  soru cümlesidir. Sadece “Sprechen Sie 

Deutsch?”  yukarıdaki  soruyu anlamsal olarak tam  yansıtmamaktadır. Çünkü können 

genel dilsel becerileri (Konuşma, yazma, dinleme, okuma)  içerirken, sprechen fiili ile 

bir insana dili bilip bilmediği sorulursa, bu yalnızca tek bir beceriyi (konuşmak) 

sormak anlamına gelir. Können fiili bu anlam kategorisinde “bilmek” fiili ile,  [bil-] 

sözlüksel bağımlı biçimbirimi ile ifade edilmelidir. 
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          2) Kannst du mir den Weg zeigen? sorusu   “[Kennst du den Weg?]” (MEIL, 

1984: 60)  anlamındadır. 

             Bana yolu gösterebilir misin? (Yolu biliyor musun?) 

           Yukarıdaki 2) nolu cümlede können,   [-EbĐl] yeterlik fiili biçimbirimi ile  ifade 

edilmelidir. 

           3)  “Die Mutter wußte immer Rat. (Sie konnte immer helfen)”(MEIL, 1984: 60)                                             

    Anne her zaman çözüm bulabiliyordu.  

 

           Bu örnek cümleden wissen fiilinin bazen können anlamını da içerdiği sonucuna 

varabiliriz. Bu anlamsal ulam [-EbĐl] biçimbirimi ile ifade edilir. 

4)  Können Sie  das Auto reparieren?  

     Arabayı tamir edebilir misiniz?  

           Yukarıdaki 4) nolu cümle Verstehen Sie von der Autoreparatur? anlamını da 

içerir. Bu  kategoride können,  ‘bir şeyden iyi anlamak” anlamını da yansıtır.  Burada 

4) nolu cümledeki können fiilinin Türkçe karşılığını [-EbĐl] yeterlik kipliği 

biçimbirimi ile verirken, [anlamak] sözcüksel biriminin  können fiilinin bu anlamsal 

kategorisini de karşıladığı  göz ardı edilmemelidir.    

4.3.1.2  Yetenekli Olmak; Bir Şeye Yeteneği Olmak   

Können, bir şeye, bir eylemi gerçekleştirmeye yeteneği olmak (fähig sein zu); 

bir şeye yetenekli olma (Fähigkeit haben zu+Dativ) anlamlarını da içerir.                    

             1) Das Kind kann gut schwimmen. 

                 Çocuk iyi yüzebiliyor.              
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           Yukarıdaki 1) nolu cümlede yüzme yeteneği anlatılmıştır,  können, [-EbĐl] 

biçimbirimiyle kodlanmalıdır, cümle [Çocuğun yüzme yeteneği, kabiliyeti var.] 

anlamlarını da içerir.  

           Ayrıca Türkçede [Çocuk iyi yüzebilmekte.] şeklinde de ifade edebiliriz. [-

mEktE],  şimdiki zamanı karşılayan bir biçimbirimdir.  

             2) Der Dolmetscher kann drei Sprachen perfekt sprechen. 

                 Tercüman üç dili mükemmel konuşabiliyor. 

           Yukarıdaki  2) nolu cümlede de dilsel bir yetenek ya da beceri  anlatılmaktadır. 

Türkçe karşılığı yeterlik fiili biçimbirimi  [-AbĐl] ile ifade edilmelidir. Ayrıca  

[konuşabilmektedir, konuşabilme becerisi, yeteneği vardır] şeklinde de Türkçede ifade 

edebiliriz.  

 

4.3.1.3 Fırsat  

           Fırsat(Gelegenheit) anlam kategorisinde können, SCHULZ/GRIESBACH’a 

(1982a: 136) göre “bir eylemi gerçekleştirmeye, bir şeyi yapmaya fırsatı olmayı,  

önünde bunun için hiçbir engel olmamasını” anlatır.  

 

Beim Eröffnungstag der Fabrik konnten die Bürger den Minister besprechen. 

Fabrikanın açılış gününde vatandaşlar bakanla görüşebildiler. 

 

           Yukarıdaki cümlede bir “fırsat” anlatılmaktadır. Çünkü açılış gününde bakanla 

görüşebilme, bir fırsatı anlatır. Können,  [-EbĐl] biçimbirimi ile kodlanmalıdır. [-DĐ] 

bilinen geçmiş zaman biçimbirimidir. [-ler],  3. çoğul kişi biçimbirimidir. 
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4.3.1.4  Đmkân 

Bir eylemi gerçekleştirmeye imkânı, olanağı olma (Möglichkeit haben)  

durumu da “können” ile ifade edilir.  

1) “Seit der Maueröffnung konnte Oma Wessel kein Geschäft mehr betreten,    

    ohne Stunden Schlange zu stehen.” (KARA, 2004: 44) 

    Duvar açılalıdan beri büyükanne Wessel saatlerce kuyrukta beklemeden     

    artık hiçbir dükkana giremiyordu. 

            Yukarıdaki 1) nolu   cümlede  können kiplik  fiilinin  ifade  ettiği imkânsızlık,  

[-ebilmek] fiilinin olumsuz biçimbirimi [-EmĐ] ile ifade edilir. [-EmĐ], [-EmE] 

biçimbiriminin bir versiyonudur.   

 

   2) “Von meinem Zimmer aus  kann ich das Salzburger Schloß sehen.”  

                                                                                                 (KÄSTNER, 1986: 66) 

                Odamdan Salzburg şatosunu görebiliyorum. 

           Bu  anlam  kategorisinde   yukarıdaki    cümle    bağlamında  können,  [-EbĐl]   

yeterlik fiili biçimbirimi ile ifade edilebilir. 2. cümle [görebilme imkânım var]anlamını 

da içerir.  

             3)   “Ich sehe, du denkst mehr, als du  einem sagen kannst.”  

                                                                                                        (HESSE, 2007: 61)       

                  “Görüyorum ki, bir başkasına söyleyebileceğinden daha çok şey  

                   düşünüyorsun.”  (ŞĐPAL,  1989: 70)  

           Yukarıdaki 3) nolu Almanca cümlede  [kannst] kiplik fiilinde imkân anlamı 

bulunmaktadır. Burada [kannst], çekimli fiildir ve [-EbĐl] biçimbirimi ile kodlanmıştır. 
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Kiplik fiilin içerdi ği gelecek zaman kılınışı ise [Aktionsart], [-EcEk]  biçimbirimi ile 

vurgulanmıştır. 

         4)   “Schade, daß Du Deine Sonntagsbesuche bei mir nicht mehr   

                 regelmäßig  machen kannst-schade. Herzlich Vater”  (BÖLL, 2006: 5) 

               “Ne yazık ki, beni görmeye geldiğin Pazar ziyaretlerin artık düzensizleşti,  

                yazık. Sevgiyle, baban.”  (SELĐMOĞLU, 1998: 8)                                                  

 

           Yukarıdaki 4) nolu  Almanca  metinde  yer  alan  [kannst]  kiplik  fiili, [-EbĐl]        

biçimbiriminin  olumsuzu   [-AmA]  ile  ifade  edilmelidir. [-AmA],  “bilmek yeterlik 

fiilinin olumsuz biçimini karşılar. Gidebilmek, gid-eme-mek; durabilmek, duramamak 

vb. [–A] zarf-fiil, [-mA(-mE)] olumsuzluk ekidir.” (ZÜLFĐKAR, 1991: 56) Aşağıdaki 

önerilen karşılıkta [-mA] biçimbirimi, ünlü daralması ile [-mI]’ya dönüşür. Burada bir 

olanaksızlık dile getirilmektedir.  Bu nedenle yukarıdaki metin, kiplik fiil können’in 

anlamını vurgulamak açısından  aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

          “Ne yazık ki, beni görmeye geldiğin Pazar ziyaretlerini artık  

            düzenli yapamıyorsun, yazık.   Sevgiyle, baban.” 

     5) “Die großen  dunklen  Augen  waren  hart, das schwere Kinn wie das                                       

            einer Denkmalsfigur, und er bewegte die Lippen kaum, als er sagte:     

          «Ich kann Brot  nur auf Marken abgeben und auch auf Marken nicht am                

           Sonntag.» ” (BÖLL,  2006: 11)  

         “Büyük karanlık gözleri sert bakıyordu, kalın çenesi bir heykelin çenesi gibiydi   

           ve konuşurken dudaklarını belli belirsiz kıpırdatıyordu: «Yalnız karne karşılı-  

           ğında ekmek verebilirim, Pazar akşamları karne de geçmez.» ”   

                                                                                                (SELĐMOĞLU, 1998: 13) 
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           Yukarıdaki 5) nolu metinde [kann] kiplik fiilinin Türkçe karşılığı [-EbĐl] ile 

kodlanmıştır. [verebilirim],  [kann] kiplik fiilinin imkân (Möglichkeit) anlamını içerir. 

Aynı zamanda izin ve yetki  de ifade eder. Yükümlülük kipliği anlamı mevcuttur.   

 

4.3.1.5 Đzin   

Können  fiilinin  izin (Erlaubnis) anlamı, dürfen fiilindeki  kibarca izin isteme 

yerine kullanılır. Bu tür kullanımlar, günlük yaşamda, çarşı, alışveriş, okul ve arkadaş 

ortamlarında görülebilir. HELBIG/BUSCHA (1998:47), “izin” anlamında können’in 

özellikle halk dilinde dürfen yerine kullanılabildiğini belirtir.  

1) Jetzt können wir ausgehen. Der Unterricht ist zu Ende. 

    Şimdi dışarı çıkabiliriz. Ders sona erdi. 

           Yukarıdaki cümlede dışarı çıkma izninin olduğu, dersin sona erdiği 

anlatılmaktadır.   Dolaylı olarak,  izin ifade edilmektedir. Bu izin, [-AbĐl] biçimbirimi 

ile kodlanmalıdır.  [-i]: bağlama ünlüsü, [-r]: geniş zaman biçimbirimi, haber  kipi, [-

iz]:1. çoğul kişi biçimbirimidir. 

Der Verkäufer    : Kann ich Ihnen helfen? 

Der Kunde          : Ja, gern. 

             Satıcı        : Size yardım edebilir miyim? 

Müşteri       : Evet, memnuniyetle. 

           Yukarıdaki diyalogta da görüleceği gibi, halk dilinde kibarca  izin istemenin 

gerekli olmadığı, örneğin bir alış veriş merkezinde dürfen  yerine izin isterken können 

kiplik fiili kullanılabilmektedir. Diyalogta geçen können kiplik fiilinin Türkçe karşılığı 

da [-EbĐl] ile verilmelidir. [-i]: bağlama ünlüsü, [-r]: geniş zaman biçimbirimi, [mi-] 

soru eki  [-y]: bağlama ünsüzü  [-im]: 1. tekil kişi biçimbirimidir.   
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           Bu tür izin istemelerde bir de samimi ifade söz konusudur. Birbirini tanıyan, 

samimi kişiler arasında izin isterken de dürfen yerine können ile izin isteme söz 

konusu olabilir.  Kann ich das Fenster aufmachen? örneğinde daha çok “Rahatsız 

edici bir durum yoksa pencereyi açmam mümkün mü” anlamı mevcuttur.   

4.3.1.6 Başarmak 

           Können  bazı cümlelerde bir şeyi başarmak (gelingen), bir eylemde başarılı 

olmak, bir şeyi sonuçlandırmak anlamlarında da kullanılır.  

                 Der Wissenschaftler hat dieses Experiment gekonnt. 

                (Dem Wissenschaftler ist dieses Experiment gelungen.) 

                 Bilim adamı bu deneyi başardı. 

           Yukarıdaki cümle, aynı zamanda [başarılı oldu, bu deneyi sonuçlandırdı] 

anlamlarını da içerir. 

           Özellikle  können,   asıl  fiil  olarak   kullanıldığı   zaman,   “başarılı olmak”  

anlamındadır.  Bu anlam kategorisinde können, Türkçe başarmak fiili ile ifade edilir. 

Yukarıdaki cümlede [başar-]: Bağımlı sözlüksel biçimbirim, [-dı]: Bilinen geçmiş 

zaman biçimbirimi, haber kipi  [Ø]: Sıfır biçimbirimdir. Aynı zamanda başarılı olmak, 

bir şeyi sonuçlandırmak, başarıyla tamamlamak, gerçekleştirmek, muvaffak olmak 

gibi anlamları da içerir.Burada şu belirtilmelidir ki, başarmak, başarılı olmak anlamı 

können  fiilinin asıl fiil olarak kullanıldığı  anlamlardandır.   

 

4.3.1.7  Uygun Koşul  

           “Bir kişinin bir eylemi gerçekleştirmesi için ya da bir olayın olması için uygun 

koşulun (Die günstige Voraussetzung) mevcut olması ya da olmaması” 

(SCHULZ/GRIESBACH, 1982a: 137)  können kiplik fiiliyle ifade edilir. 
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     Der Wagen konnte schwer gefahren werden, weil es neblig war. 

Hava sisli olduğu için, araba güçlükle sürülebiliyordu. 

           Yukarıdaki  cümlede  können, [-EbĐl] biçimbirimi  ile ifade edilir. [-i]: Bağlama 

ünlüsü, [-yor]: Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [-du]: Hikâye bileşik zaman 

biçimbirimi,  [Ø]: Sıfır biçimbirimi. Çünkü,  3. tekil kişi eki almamıştır. Yukarıdaki 

cümlede  sisli hava, araba kullanmak için uygun bir koşul değildir. Bu nedenle  bu 

durumun açıklanması können fiiliyle yapılmıştır. Aynı zamanda [Arabayı sürmek 

güçlükle mümkün oluyordu.]  şeklinde de bu durum ifade edilebilir.  

           Können filinin genel olarak bilmek, kavramak, anlamak; yetenek, imkân, fırsat, 

izin, başarmak, uygun koşul anlamlarının olduğunu bu anlamlardan bilmek, kavramak, 

anlamak ile başarmak anlamlarının asıl fiil olarak kullanım anlamlarının olduğunu 

görüyoruz. Bilmek, kavramak, anlamak anlamında Türkçeye bilmek, anlamak, bir şeye 

hakim olmak, vakıf olmak vb. ile aktarılır. Başarmak (gelingen) anlamında başarılı 

olmak, bir şeyi sonuçlandırmak, başarıyla tamamlamak, gerçekleştirmek, muvaffak 

olmak ile  ifade edilir. Yetenek, imkân,  fırsat,  izin  ve   uygun   koşul   anlamsal  

kategorilerinde    olumlu cümlelerde [-EbĐl], olumsuz cümlelerde ise  [-EmE], [-EmĐ] 

biçimbirimleriyle  anlamlar ifade edilir. Buradan Türkçenin zengin anlatım ve ifade 

olanaklarına sahip ve biçimbirimleri çok anlamlı (polysemantisch) ve çok fonksiyonlu 

(polyfunktional) bir dil olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu tür çok anlamlılığı ve çok 

işlevlili ği [-mElĐ] ve [-EbĐl] biçimbirimlerinde de görmekteyiz. Örneğin [-mElĐ], 

gerek, lâzım, şart, zorunluluk anlamını ifade ettiği gibi  istek,  dilek,  olasılık ve tahmin   

anlamını da içerir.   
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4.3.2 dürfen 

 

           Bu kiplik  fiilin sözlüksel anlamları aşağıdaki gibidir: 

 

“ 1. müsaadeyi, izni haiz olmak; hakkına malik olmak, yetkili olmak 

  2. (können) muktedir olmak; yapabilmek 

  3. (wagen) cesaret, cüret etmek     

      Ich darf nicht.  (Đzin almadım. Bunu yapmaya selahiyetim yok.)”  

                                                                      (STEUERWALD, 1988: 164) 

 

   Yukarıdaki cümle, ‘Đznim yok. Yapamam. Bunu yapmaya yetkim yok’ gibi  

anlamları da içerir. Buradan  bu fiilin olumsuzunun [-AmA] biçimbirimi ile ifade 

edilebileceği sonucu da çıkmaktadır. Bu biçimbirimin olumlusu ise [bilmek] fiilidir ve  

[-EbĐl] yeterlik fiili  biçimbirimidir. Đmkân, yetenek vb. anlamlarını ifade etmesinin 

yanı sıra burada da bir izin ifade etmektedir.   

 

           Dürfen, aynı zamanda yasak anlamını da içerir:  

   4. “ (Negation) Bir şeyin yasak olması      

           Hier darf man nicht parken.” (DUDEN, 1989: 382)   

                                                                              

            Bu  cümle  “Burada park edilmez.  (Burada  park  etmek yasaktır.)”  şeklinde 

ifade edilir. Çünkü [-mEz]’deki biçimbirimleri incelediğimiz zaman [-me]:Olumsuzluk 

biçimbirimi  [-z]:  [-r] geniş zaman biçimbiriminin bir versiyonudur. Burada Türkçede 
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yasaklamalarda  kesin  bir  ifade  olarak  [-mEz] tercih edilir. Bu biçimbirim kesin ve 

resmi bir  yasaklama ifade eder.  

   Darf ich eine Frage  stellen?    

   Soru sorabilir miyim? 

 

  Yukarıdaki örnekte görüleceği gibi bir izin isterken dürfen fiili yerine Türkçede  

[-EbĐl] biçimbirimi kullanılır. Bu soruya olumlu yanıtı  

 

           Ja, Sie dürfen   eine Frage stellen. 

           [Evet, bir soru sorabilirsiniz.] şeklinde veririz. 

  

        Türkçede yine  dürfen fiili karşılığı olarak  [-EbĐl] biçimbiriminin kullanıldığını 

görüyoruz. 

          Yukarıdaki soruya olumsuz yanıt verilmesi durumunda   

 

          Nein, Sie dürfen keine Fragen stellen. 

          Hayır, soru soramazsınız.   

      

          şeklinde dürfen  [-AmAz] biçimbirimiyle  ifade edilir.  Bu bir izin vermeme, 

yasaklama ifade eden biçimbirimdir. 

     

            5. Dürfen “Bir istek,  rica, emri   ifade eder.” (DUDEN, 1989: 382) 
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           Örn.  “Das darf nicht wahr sein!” (a.g.e.: 382)                                                                                                                                                                             

           Türkçe olarak    [Bu gerçek  olamaz!  (Bunun gerçek olmamasını diliyorum!)] 

şeklinde ifade edilmelidir. Burada aynı zamanda dolaylı olarak istem belirtme de 

vardır. Bu nedenle bu anlamda [-AmAz] biçimbirimi kullanılmalıdır. [-A]:Zarf fiil eki 

[-mA]: Olumsuzluk biçimbirimi ve “[-z] biçimbirimi, [-r] Geniş zaman ekinin [-z] 

biçimine girmiş hali.” (GABAĐN, 1988: 78)  

 

           Darf ich Sie um ein Buch bitten? 

           Sizden bir kitap rica edebilir miyim? sorusu  bir izin istemi ile ilgidir. Ama aynı 

zamanda bir rica anlamını içerir.   

 

           Bir  amir  memura  “Du darfst morgens nicht spät kommen!” şeklinde bir 

cümle söylediğinde bu bir emir anlamındadır. Sabahları geç gelemezsin! cümlesindeki  

gibi [-EmEz] biçimbirimi ile ifade edilir.  Dürfen, emir anlamı  içerir. Görüldüğü gibi  

fiillerin ya da cümlelerin anlamı bağlama, konuşanın üslubuna ve ruh haline göre   

oldukça değişik kiplik anlamlara gelebilmektedir.  

  

4.3.2.1   Đzni Olmak, Đzin Verilmi ş Olmak, Yasak Olmak  

           Bir eylemi yapmaya izni olmak (Erlaubnis haben), bir şeye izin verilmiş olmak 

(erlaubt sein), dürfen ile ifade edilirken; bir eylemin yasak olması ya da yasaklanmış 

olması (verboten sein), dürfen+olumsuzluk   [Verneintes Dürfen] olarak nitelenir. 

Örneğin aşağıda verilen ilk iki cümlede  bir şeyin yasak olduğu ifade edilmektedir. 

Birinci örnekte sigara içmenin,  ikinci örnekte ise çimlere basmanın yasak olduğu  

ifade edilmektedir. Almancada bir şeyin yasak olduğu başka fiiller ve yapılarla ifade 
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etmenin yanı sıra  dürfen  ile de ifade edilir. Bunun anlam yönünden Türkçedeki 

eşdeğer biçimi, [-EbĐl] biçimbirimi ya da yasaklamalarda [yasak] sözcüğü kullanılarak 

elde edilir. Ama bununla birlikte [-mEz] biçimbirimi ile de bu ifade edilir. Bu 

biçimbirim resmi ve kesin yasaklama  ifade eder.   

1) Man darf in den geschlossenen Räumen nicht rauchen. 

    Kapalı mekanlarda sigara içilmez./ sigara içmek yasaktır. 

2) Man darf die Wiesen im Garten nicht betreten. 

    Bahçedeki çimlere basılmaz./basmak yasaktır. 

Dolayısıyla birinci cümlenin  anlamı verilirken “Kapalı mekanlarda sigara 

içilmez” şeklinde  ifade etmek gerekir. Ancak bu Türkçede duruma göre değişir. 

Dürfen fiilinin dilbilgisel ulam yönünden bir eşdeğeri olabilecek fiil Türkçede mevcut  

değildir. Bu örnekte söz konusu olan yasaklama  kesin ve serttir. Bu tür yasaklamaları 

özellikle askeri alanlarda  görmek mümkündür. Bazı yerlerde ve bağlamlarda ise  

dürfen fiilinin Türkçe eşdeğerini  [-EbĐl] biçimbirimi ile  ifade edilmelidir. Aksi halde 

anlam yönünden  bazı sapmalar söz konusu olabilir. 

              3) Hier dürfen Sie  nicht parken! 

     Burada park edemezsiniz!  

           Söz gelimi bu örnek “Buraya park etmezsiniz.” şeklinde ifade edilirse, 

cümlenin anlamı yasak ifade etmez. Sonuç olarak dürfen ile dile getirilen yasaklama 

olayı farklı  durumlarda farklı biçimbirimlerle ya da ‘yasak’ sözcüksel biçimbirimi ile 

ifade edilir. Bazen de yukarıda söz konusu olan [-mEz] biçimbirimi [-EmEz] haline 

dönüşür.  

4) Die Schüler dürfen nachmittags in die Schulbibliothek gehen. 

    Öğrenciler öğleden sonraları okul kütüphanesine gidebilir. 
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           1) ve 2) nolu cümlelerde dürfen kiplik fiiliyle anlatılan yasaklamalar, Türkçede   

[-mAz]  biçimbirimiyle ifade edilmelidir. [-mA]: olumsuzluk biçimbirimi iken, aynı 

zamanda Türkçede dürfen fiilinin olumsuzunun karşılığı olarak yasakları da belirtir.  

GABAĐN (1988:78) [-z] biçimbirimini “[- r] geniş zaman ekinin [-z] biçimine girmiş 

hali” olarak yorumlar. 1) ve 2) nolu cümlelerde geniş zaman anlamı mevcuttur. 

           4) nolu cümlede ise [-EbĐl] yeterlik fiili kodlayıcısıyla ifade edilen bir izin söz 

konusudur. Burada yeterlik fiili biçimbirimi  [-EbĐl]  izin anlamında kullanılmaktadır. 

[-(i)-r] geniş zaman  biçimbirimidir.    

 

4.3.2.2 Resmi Đzin 

Trafik kuralları vb. resmi izin (Die offizielle Genehmigung) ve düzenleme 

ulamındaki uygulamalar da dürfen ile ifade edilir.  

 

1) Hier ist militärische Zone. Man darf nicht betreten. 

    Burası askeri bölgedir. Đçeri girilmez. 

            

           Yukarıdaki örnek cümlede söz konusu düzenleme ya da yasaklama dürfen ile 

ifade edilmekte ve bunun Türkçe karşılığı da [-mEz] yasaklama anlamını içeren 

biçimbirimle kodlanmaktadır. Burada resmi bir yasaklama söz konusudur. Dolayısıyla 

dürfen fiilinin anlamca eşdeğeri olan [-EbĐl] biçimbirimi kullanılmaz. 

 

 2) Hier durften  früher nur Fußgänger gehen. 

    Burada eskiden yalnız yayalar yürüyebiliyordu. 
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           Yukarıdaki 2) nolu cümlede de izin kiplik anlamı [-EbĐl] biçimbirimiyle ifade 

edilmektedir.  Đkinci cümlede ise resmi izin söz konusudur. Resmi izinlerde ise [-EbĐl] 

biçimbirimi kullanılmaktadır. [-yordu]  ise şimdiki zaman hikâyesini yansıtmaktadır.  

 

3) Hier dürfen wir nicht radfahren. Radfahren ist verboten. 

    Burada bisiklete binemeyiz. Bisiklete binmek yasaktır. 

Yukarıdaki  3) nolu cümlede bir “yasaklama” söz konusudur.  Bu yasaklama 

[-EmE] ile kodlanır.  “[-EmE] biçimbirimleri  bilmek yeterlik  fiilinin olumsuzluk 

biçimini karşılar.” (ZÜLFĐKAR, 1991: 56)  Buradaki yasaklama ifadesinde bir 

hatırlatma ve uyarı söz konusu olduğu için daha kesin bir ifade olan [-mEz] 

biçimbirimi  önüne [-A] biçimbirimi getirilerek bu ifade hafif bir tonla belirtilmiştir.   

 4) Man darf hier nicht radfahren.  

Burada bisiklete binilmez. 

           Genel olarak  izin alıp vermede, resmi nitelik taşıyan izin ve yasaklamalarda, 

Passiv anlam içeren cümle  anlamlarının Türkçedeki ifadesinde  [-mEz] biçimbirimi 

kullanılır. Ama ‘ben, sen yapamayız’ gibi anlatımlarda ise bu fiil [-EbĐl] ile ifade 

edilir. Ya da  arkadaş ortamında bir yasaklamanın ifade edilmesinde [Bahçede top 

oynayamayız.] gibi ifadelerde [-mAz] yerine [-AmA] biçimbirimi kullanılır. 

       5)“Viermal in der Woche durfte ich abends ins St.-Vinzenz-Hospital   

            kommen, wo  eine   entfernte   Verwandte  von  Mutter  Küchenschwester     

           war: Dort  bekam  ich Suppe, manchmal auch Brot, …” (BÖLL, 2006: 16)  

         “Haftanın  dört  akşamı  anneme  uzaktan  hısım  olan  bir  mutfak hemşiresinin  

          çalıştığı St. Vinzenz Hastanesine gitme iznim vardı. Orada çorba dağıtılıyordu,  

          bazen ekmek de.” (SELĐMOĞLU, 1998: 18)  
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         Yukarıdaki 5) nolu metinde yer alan [durfte]  filinin  verilen karşılığı [iznim 

vardı]  içerdiği kiplik anlam açısından  uygundur. Bu fiilde izin (Genehmigung) 

anlamı mevcuttur. Bu metin 2. dünya savaşı sonrasındaki sıkıntılı ortamı ve yokluğu  

ifade ettiğinden dolayı [iznim vardı] anlamı uygundur. Başka bir alternatif olarak 

[gidebiliyordum] şeklinde de ifade edilebilir, bu hem izin hem de yapabilme, edebilme 

anlamında können kiplik fiilini ifade eder. Bu nedenle izin anlamının vurgulanması, o 

dönemi ifade etmesi açısından  daha isabetlidir. Kipsel anlam olarak bu fiilde 

PALMER’ın (2001: 22 vd.) kiplik tanımlamalarına göre “yükümlülük  (deontisch) 

kipliğinin alt kategorisi olan izin anlamı”  söz konusudur. 

            

4.3.2.3    Hak ve Yetkisi Olmak  

           Dürfen, bir şey yapmaya yetki (Befugnis) verilmesini ya da bir eylemi 

gerçekleştirme hakkını (Recht)  elde etmeyi de ifade eder.  

1)  Der Generaldirektor  darf die Gesellschaft vertreten. 

     Genel müdür, şirketi temsil edebilir.  

           Yukarıdaki cümlede verilen  bir yetki ifade edilmektedir, dürfen kiplik fiilinin  

bu anlamsal kategorisi Türkçede [-EbĐl] ile ifade edilir. Bu örnekte [-EbĐl] 

biçimbirimini mutlaka belirtmek gerekmektedir.  Bununla birlikte [Genel müdürün 

şirketi temsil etmeye yetkisi var, selâhiyeti var; şirketi temsil hakkı var] şeklinde de 

ifade etmek mümkündür. Ama bununla beraber bu cümle, şimdiki zaman olarak da 

düşünüldüğünde yukarıdaki anlamlara ilaveten[Genel müdür şirketi temsil edebiliyor.] 

şeklinde de cümleyi ifade edebiliriz. 

2) Jeder LYS Prüfung bestandene Gynnasiumabsolvent darf ein  

        Hochschulprogramm auswählen.  
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         LYS sınavını başaran her lise mezunu, bir yüksekokul programını tercih  

         edebilir.  

           Yukarıdaki 2) nolu cümlede dürfen,  her lise LYS sınavını başaran lise 

mezununa tanınan bir hakkı anlatır. Bunu Türkçede [-EbĐl] yeterlik biçimbirimiyle 

ifade ederiz. Bu biçimbirim, “bir tanıma ve izin verilmeyi” ifade eder. [-i]: Bağlama 

ünlüsü,  [-r]: Geniş zaman biçimbirimidir. Alternatif anlam karşılıkları olarak [Seçme 

izni vardır, seçmeye hakkı vardır. Seçmeye izinlidir.] gibi  ifadeler de mümkündür.  

 

4.3.2.4  Doğru Muamele 

           SCHULZ/GRIESBACH’a(1982a:135) göre “bir şeye doğru muamele yapılması 

(Die richtige Behandlung) gereği de dürfen ile anlatılır ve bir şeye yapılan yanlış 

muamele, [dürfen+Negation] ile ya da sınırlandırıcı kiplik sözcük nur (yalnızca) ile 

ifade edilir.”  

            1) Die elektronischen Geräte dürfen in der Nähe vom Ofen nicht stehen.  

                Elektronik cihazlar sobaya yakın yerde bulunmamalıdır.       

            Yukarıdaki 1) nolu  cümlede  elektronik  cihazlara  karşı  yapılmaması gereken  

muamele biçimi açıklanmaktadır. Bu   anlam   ulamını  gereklilik  kipi  biçimbirimleri  

[-malı/-meli] ile ifade ederiz. Ayrıca bu biçimbirimin önünde  [-mA] olumsuzluk 

biçimbirimi de vardır.   

             2)  Dieser Taschenrechner darf nur mit Solarenergie funktionieren. 

                  Bu hesap makinesi yalnızca güneş enerjisiyle çalışabilir .  

 

           Yukarıdaki 2) nolu cümlede hesap makinesini doğru çalıştırma biçimi 

anlatılmaktadır. Dürfen  fiilini bu anlam ulamında [-AbĐl] yeterlik fiili biçimbirimiyle 
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ifade edebiliriz. [-i]: bağlama ünlüsü, [-r]: ise geniş zaman biçimbirimidir. Haber 

kipini yansıtır. Aynı zamanda  [ Ø]: sıfır biçimbirimdir.  

3)  Sie dürfen diese defekten Geräte nicht verkaufen. 

      Bu arızalı cihazları satamazsınız. 

           Burada dürfen,  olumsuz anlamında [-AmAz] biçimbirimi ile ifade edilir. 

Bağlamsal olarak, farklı cümle anlamlarında  farklı biçimbirimlerle ifade edilir. 

Dolayısıyla birinci cümlenin  anlamı verilirken [Kapalı mekanlarda sigara içilmez.] 

şeklinde  ifade etmek gerekir. Ancak bu Türkçede duruma göre değişir. Dürfen fiiline 

dilbilgisel ulam olarak eşdeğer olabilecek bir fiil, Türkçede söz konusu değildir.   

          Dürfen fiili, temel olarak izin, izinli olmak, yasak, resmi izin, hak, yetki gibi 

anlamsal kategorileri içerir. Türkçede  genelde [-EbĐl] ile ifade edilirken, olumsuzu  [-

EmE]  ile anlatılır. Yasaklamalar resmi ya da kesin yasak  olduğunda ve edilgen cümle 

(Passiv) içeren bir anlamda [-mEz] biçimbirimi ile ifade edilir. Bazen de [-EmEz] 

biçimbirimi ile  bu yasaklamaları ifade ederiz.  Đzin isterken [-EmE] biçimbirimini 

kullanırız,  buna yanıt   olumlu   olduğunda  [-EbĐl]   biçimbirimini,    olumsuz  yanıt   

verildiğinde   ise [-EmEz] kullanılır. Yetki ve hak   [–EbĐl] biçimbirimi ile ifade edilir. 

Olumsuzu ise, [-EmEz] biçimbirimidir. [Yetkilidir, hakkı vardır, selâhiyeti vardır] 

şeklinde olumlu kategoride ifade edilirken, olumsuz anlamda ise [Yetkisi yok, hakkı 

yok, selâhiyeti yok] gibi ifadeler kullanılır. Doğru muamele anlam kategorisinde  

olumlu cümlelerde [-mAlI] ve [-EbĐl] biçimbirimleri, olumsuzda ise [-mAmAlI] ile [-

AmAz] biçimbirimleri  kullanılır. Aynı şekilde olumlu ve olumsuz anlam 

kategorilerinde de biçimbirimler ve karşılıklar değişir. Birden farklı biçimbirimlerle 

bu ulamları ifade etmek mümkündür. Bu da Türkçenin zenginliğini, zengin anlatım 

seçeneklerine  sahip olduğunu göstermektedir.  
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4.3.3    mögen  

Bu kiplik fiilin sözlüksel anlamları aşağıdaki gibidir: 

“1. (wollen) istemek 2. (gern haben) sevmek, beğenmek; bir şeyden   hoşlanmak 3. 

(wünschen) arzu etmek 4.  (können) ola-, yapa- vs.) bilmek.” (STEUERWALD, 1988: 

385) 

           Mögen fiilinin örnek cümlelerde hangi anlamlarda kullanıldığını 

incelediğimizde  şu sonuçları elde ederiz: 

  1)  “Ich möchte wissen. 

         Bilmek isterdim. 

 2)   Ich mag nicht. 

 Đstemem. Hoşlanmam.  

                3)   Das mag sein.  

        Bu olabilir. 

   4)  Er möchte gerne bleiben. 

        Kalmak arzusundadır.” (STEUERWALD, 1988: 385)     

                                        

1) nolu cümlede  möchte dilek kipi II (Konjunktiv II)  olduğu için [isterdim] 

ile ifade edilir. [-DĐ] biçimbirimi belirli geçmiş zaman işlevinde olmasına karşın, aynı 

zamanda burada Almancadaki Konjunktiv II anlamını karşılar ve bir dilek kipi cümlesi 

oluşturur. Bu anlamı itibariyle  istek kipliğini (Optativ) ifade eder. Yine de bu anlamda 

ifade tarzını möchten fiilinin dilek kipi  (Konjunktiv) anlamını yitirmesi nedeniyle pek 

görmemekteyiz. Hatta bunun yerine özellikle Konjunktiv anlam vurgulanmak için 

(würde+Infinitiv) tercih edilmektedir.  

           2) nolu  cümle  ise  [iste-]  ve  [hoş-lan]   biçimbirimleriyle   ifade edilir. [-mA]: 

olumsuzluk   biçimbirimidir.   Burada   [hoşuma   gitmez,   hoşlanmam,   beğenmem]  

anlamsal  farklı bir ifade biçimini  oluşturmaktadır.  



 196 

          3) nolu cümlede  [mag], olasılık belirtir. Können fiili ile eşanlamlıdır. 

[Olabilmek] ile ifade edilmiştir. [-AbĐl] biçimbirimi burada mögen kiplik fiilini 

karşılar. Burada bir öznel anlam söz konusudur. Bu husus öznel anlam kategorisinde 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

           4) nolu cümlede [möchte],  [arzusunda olmak]  ile ifade edilmiştir. Bu kategori,  

[Đsteğinde olmak, arzu etmek, istemek] gibi sözcüksel birimlerle de ifade edilebilir.  

           Mögen kiplik fiilinin yardımcı fiil olarak  nesnel  sözlüksel anlamları  şunlardır: 

          “[können]: yapabilmek, olabilmek, edebilmek, bir şeyi yapmağa muktedir olmak 

imkânı olmak ya da içermek.” (DUDEN, 1989: 1030)                      

         

             “Es mochte nichts helfen.” (a.g.e.: 1030)        

               Hiçbir şeye yaramadı.   

           Ayrıca  bu cümle [Hiçbir şeye yararlı olamadı, faydası olamadı.] şeklinde de 

ifade edilebilir.             

           DUDEN (1989: 1030) aynı zamanda möchten  ile ilgili  bilgi verir. Möchten   

fiilinin aslında dilek kipi şimdiki zaman hikâyesi (Konjunktiv Präteritum) olduğunu ve 

haber kipi şimdiki zaman (Indikativ Präsens) anlamında kullanıldığını belirtir.         

           Aşağıdaki örnekte  möchten fiiline haber kipi şimdiki zaman anlamı verilmesi 

gereği görülmektedir:  

                        Ich möchte eine Reise nach Italien machen.  

               Đtalya’ya bir gezi yapmak istiyorum. 

           Mögen fiili, DUDEN’a (1989: 1030) göre “istemek, eğiliminde olmak, eğilimi 

ya da imkânı olmak (özellikle negatif)” anlamsal ulamlarını içerir.                           
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                        Ich mag keinen Fisch. 

                        Balıktan hoşlanmam. 

            Bazen de şöyle ifade ederiz: [Balıktan hazzetmem. Balık hoşuma gitmez.] 

 

           Mögen aynı zamanda emir  de ifade eder. (Ausdruck der Aufforderung)  

        “Dieser Hinweis mag (sollte) genügen!” (a.g.e. : 1030)          

          Bu uyarı yetmeli!  

 

           Yukarıdaki cümle dolaylı olarak  emir ifade etmektedir. Durumsal bağlama 

göre bu bir tehdit de olabilmektedir.  

         “Sag ihm, er möge/möchte zu mir kommen!” (a.g.e.: 1030) 

         Ona bana gelmesi gerektiğini söyle! 

 

           Burada möge/möchte kiplik fiilinin dolaylı anlatımda kullanılması söz 

konusudur. Dolaylı anlatımla istek ve emir belirtilir. Burada  möge/möchte fiilinin 

Türkçe anlamsal karşılığı [gerektiğini] şeklinde verilmektedir. [lâzım geldiğini, gerekli 

olduğunu]  sözcüksel birimleri   diğer alternatif karşılıklarıdır.   

Asıl fiil olarak kullanım :   

a) “Bir şeye eğilimi, meyelanı olmak, bir şeye düşkün olmak, bir şeyi            

kendi zevkine uygun bulmak; bir şeyi sevmek, beğenmek, bir şeyden  hoşlanmak, 

hazzetmek”(a.g.e.: 1030)      

  “Er mag Rinderbraten gern.” (a.g.e.: 1030) 

    Sığır kızartmasını sever/beğenir. 
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           Yukarıdaki cümlede  [sevme, beğeni ve hoşlanma] belirtilmektedir. [Sığır 

kızartmasından hoşlanır/ Sığır kızartmasına düşkündür/ Sığır kızartması onun zevkine 

uygundur/ Sığır kızartmasından hazzeder.] gibi ifade edilmesi de mümkündür.  

 

b) Ayrıca “birisine  karşı sempati ya da sevgi duymak, birisinden    hoşlanmak, 

birisini sevmek, beğenmek” (a.g.e.: 1030) anlamlarını da içerir.        

                                                                          

         Karl und Inge mochten sich.  

         Karl ve Inge birbirlerinden hoşlanıyorlardı. 

 

           Yukarıdaki cümlede karşılıklı duyulan sevgiden bahsedilmektedir. “Karl ve 

Inge birbirini seviyordu.” anlamı mevcuttur. Bu anlamda  duygusal (emotional) kiplik  

anlamı vardır. Aynı zamanda bu anlamsal kategori [Karl ve Inge birbirlerini 

beğeniyorlardı, birbirlerine sevgi besliyorlardı, sevgi duyuyorlardı.] şeklinde de ifade 

edilebilir. 

           c) DUDEN’a (1989: 1030)  göre    arzusunda   olmak,   mögen   fiilinin   temel 

anlamlarındandır.  

          Die  Schüler mögen nach Hause.  

          Öğrenciler eve [gitmek] arzusundadır/isterler/ gitmeyi arzu ederler. 

 

           Yukarıdaki örnek cümleleri incelediğimiz zaman mögen kiplik fiilinin yardımcı  

fiil  (Hilfsverb) olarak kullanıldığında  anlamsal karşılıklarının  

               [iste-], [hoşlan-], [gerek+fiil], [beğen-] olduğunu görmekteyiz. 
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Mögen kiplik fiili asıl fiil (Vollverb) olarak kullanıldığında ise, 

a) [sevmek, sevgi duymak, sevgi beslemek], [beğenmek, düşkün olmak, 

eğilimi, meyelanı olmak, bir şeyi kendi zevkine uygun bulmak,hazzetmek ]  

b) [hoşlanmak], [sempati duymak] ile de kodlanmaktadır.                        

           Buradan da bu kiplik fiilin, farklı işlevlerde (asıl fiil-yardımcı fiil olarak) 

kullanıldığında farklı anlamlara geldiği sonucu ortaya çıkar. Şimdi de mögen kiplik 

fiilinin nesnel  anlam kategorilerini  ayrıntılı olarak ele alacağız. 

 

4.3.3.1 Sempati  

SCHULZ/GRIESBACH(1982a:144), sempati (Die Symphatie) anlam 

kategorisini  “birisine karşı meyil, sempati hissetme”  olarak ifade eder.  

1) Rita mochte ihn. 

Rita ondan hoşlanıyordu.              

            Yukarıdaki cümlede [mochte] yükleminin Türkçe karşılığı [hoşlanıyordu] 

şeklinde verilmelidir.  Yüklemin biçimbilimsel analizini şu şekilde yapabiliriz: 

             [hoş-lan-ı-yor-du):   

             [hoş-]  :  Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

             [-lan]  :  Addan dönüşlü fiil türetme biçimbirimi  

                                      “+lAn-(<lA-n-) / + lAş- (<lA-ş-) : +lA ekinin –n- ve –ş- 

dönüşlülük ekleriyle kaynaşmasından dönüşme, kendi kendine 

oluşma bildiren [+lAn] ve [+lAş-] birleşik ekleri doğmuştur.” 

(KORKMAZ, vd. 2010: 149) 

             [-ı]  :  Bağlama ünlüsü 

  [-yor]  :  Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi 

  [-du]  :  Hikâye bileşik zaman biçimbirimi, [Ø] : sıfır biçimbirim. 
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           Bunun haricindeki  anlamsal karşılık seçenekleri ise, [ona karşı meyli vardı, 

sempatisi vardı, ona sempati duyuyordu.] şeklindedir.   

2) Seine Freunde mögen Erdem, weil er ein zuverlässiger Mensch ist. 

Arkadaşları güvenilir bir insan olduğu için Erdem’e sevgi (sempati) 

duyuyor. 

           Yukarıdaki 2) nolu cümledeki mögen kiplik fiilini Türkçe [Sevgi duymak, 

sempati duymak] karşılıklarıyla  ifade ederiz. Bunun haricinde ise [Sevgi besliyorlar, 

Erdem’e karşı sempatileri var] şeklinde de  ifade edilebilir.        

             [sevgi  duyuyor] :              

             [sev-]   : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

             [-gi]  : Fiilden isim türetme biçimbirimi 

             [duy-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

             [-u ]  : Bağlama ünlüsü 

  [-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] : sıfır biçimbirim   

           

3) “Woher kommt es, dass mich niemand versteht und jeder mag?” 22  

                                                                                 Albert EINSTEIN 

      Hiç kimsenin beni anlamaması ve herkesin beni sevmesi nereden   

      kaynaklanıyor?                                

           Yukarıdaki 3) nolu cümlede  mögen kiplik fiili sempati anlamında 

kullanılmıştır ve Türkçe olarak [sevmesi] karşılığının verilmesi uygundur. Ama bunun 

yanı sıra [sempati duyması, sempati beslemesi] anlamsal karşılıklar da verilebilir. 

_______________________   

22 http://www.mathematik.ch/mathematiker/einstein.php (10.04.2012) 
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   [sevmesi]  :  

               [sev-] : Sözlüksel bağımlı biçimbirim 

    [-me] : Đsim-fiil türetme biçimbirimi 

    [-si]  : Üçüncü tekil  iyelik biçimbirimi 

        4)   “Diesem  fiel   es   nicht   leicht,  ein   Lächeln  aufzubringen,  denn   der  

                Polizeipräsident   ähnelte seinem Vetter Arthur, den er gleichfalls nicht  

                mochte.” (KUSENBERG, 1985: 84)                                                                                              

              “Adam yüzüne güleç bir anlam vermek için kendini bir hayli zorladı; zira    

               polis  müdürü  de  ona,  bu  kez,  yine   hiç  hoşlanmadığı öteki  amcaoğlu      

              Arthur’u   hatırlatmıştı.” (TOGAR, 1987: 150) 

         4)   nolu   Almanca    metinde    geçen     [mochte]    kiplik    fiilinin    karşılığı 

[hoşlanmadığı]   şeklinde   verilmiş   ve   sempati duymama anlamı belirtilmiştir.  Bu 

metinde mögen  fiilinin   anlamsal  kategorilerinden olan  [hoşlanmak, sempati 

duymak] negatif anlamda bulunmaktadır.  

 

4.3.3.2 Arzu Etmek  

           SCHULZ/GRIESBACH (1982a:144)  mögen kiplik fiilinin arzu, dilek 

(Wunsch) anlam ulamını “birisinin bir şey yapmayı ya da bir şeyin olmasını, vuku 

bulmasını arzu etmesi, ama bu arzunun yerine getirilmesinin konuşanın elinde 

bulunmaması”şeklinde açıklar. HELBIG/BUSCHA (1998:47) istek (Wunsch) 

kategorisini 2. varyant olarak ele alır ve mögen’in bu bağlamda Konjunktiv Präteritum 

olarak kullanıldığını belirtir. Wollen fiilindeki istek, daha kararlı, kesin bir iradeye 

dayanan istek, mögen fiilindeki istek ise daha ziyade anlık istek ve arzu niteliği 

taşımaktadır.   
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1) Sie möchten eine Mondreise machen. 

a) Onlar  aya seyahat yapmak istiyor. 

b) Onlar aya seyahat yapmayı arzu ediyor. 

           Yukarıdaki cümlede möchten,  [istiyor] ya da [arzu ediyor] karşılıklarıyla ifade 

edilmelidir. Mögen kiplik fiili istek, arzu anlamında kullanılmıştır. Đstek kipliğini 

(Optativ) ifade eder. Dilek kipi II (Konjunktiv II) olarak kullanılmasına karşın  haber 

kipi (Indikativ) anlamı içerir. Yukarıdaki bağlamda bu fiili  ayrıca  [diliyor, dilemekte, 

istemekte, arzu etmekte] vb. sözcüksel birimlerle de ifade edebiliriz.  

[isti-yor]: 

[isti]            : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, [iste] biçimbirimi ünlü  

                       daralmasından dolayı [isti] haline dönüşür.  

[-yor]            : Şimdiki zaman biçimbirimi, [Ø]: sıfır biçimbirim, haber kipi.                        

[arzu ed-i-yor] : 

[arzu]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[ed-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim [et-]  biçimbirimi ünsüz  

                        yumuşaması nedeniyle [ed-]’e  dönüşür. 

[-i]  : Bağlama ünlüsü 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, [Ø]: sıfır biçimbirim, haber kipi 

 

           Mögen fiilinin dilek kipi II (Konjunktiv II) biçimi möchte dilek kipi 

(Konjunktiv) anlamını yitirmiştir. Bu nedenle  bunun yerine çoğu kez  [würde+ 

Infinitiv] biçimin kullanıldığı görülmektedir.  

2) Ich möchte   in Spanien Urlaub machen. 

    Đspanya’da tatil yapmak isterim/istiyorum. 
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3) Ich würde in Spanien Urlaub machen. 

     Đspanya’da tatil yapmak isterdim. 

           Yukarıdaki 2) nolu cümle möchten kiplik fiili dilek kipi anlamını kaybetmiş 

olmasından Türkçe karşılığı  [istiyorum/isterim/arzu ederim] şeklinde  verilmelidir. 

Ama 3) nolu cümlede dilek kipi II (Konjunktiv II) anlamını verebilmek için  würde 

yükleminin karşılığı [isterdim/arzu ederdim]  şeklinde ifade edilmelidir. Yine de bu 

tür cümlelerde anlam verirken metnin bağlamına (Kontext) göre hareket edilmelidir.  

[isti-yor-um] 

[iste-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim, ünlü daralması sonucu [-e]  

                        ünlüsü [-i]’ye dönüşür. 

[yor-]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi 

[-um]  : Birinci tekil kişi biçimbirimi 

  [iste-r-im] : 

[iste-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-r]  : Geniş zaman  biçimbirimi, haber kipi  

[-im]   : 1. tekil kişi biçimbirimi 

 [ister-di-m] : 

[iste-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-r]  : Geniş zaman biçimbirimi 

[-di]  : Geniş zamanın hikâyesi biçimbirimi. Yukarıdaki  

                        cümle bağlamında dilek kipi anlamını da   belirtiyor. 

[-m]  : Birinci tekil kişi biçimbirimi   

           Dilek ve temenniler Almancada bazen  emir kipi ile ifade edilir. Bu durumda  

dilek kipi I (Konjunktiv I) kullanılır. 
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4)  Du mögest noch lange leben!    

     Çok yaşayasın! 

5)  Er möge  immer erfolgreich sein!  

     O her zaman başarılı olsun!      

6)  Du mögest  gesund und glücklich leben!  

     Sağlıklı ve mutlu yaşayasın! 

           4) ve 5) nolu cümlelerdeki [yaşayasın] bir dilek ve temenni ifade eder. Ödevsel 

(deontisch)  kipliğin alt kategorisi dilek kipliği (volitive) anlamını içerir. Burada ilginç 

bir durum da, bu tür dilek cümlelerinin Türkçesinde diğer kişi adılları için [-A] istek 

kipi (Optativ) biçimbirimi  kullanılırken 3. tekil kişide  ‘O her zaman başarılı ola!’ 

artık eski bir anlatım tarzı olduğu için, bunun yerine ‘O her zaman başarılı olsun!’  

şeklinde ifade edilerek,  3. tekil kişi için [-sXn] biçimbirimi kullanılmasıdır. 

           Yukarıdaki 6) nolu cümlenin Türkçe karşılığında  [yaşayasın]  aynı zamanda 

istek kipi biçimbirimi [-A]’yı içerir.  “[- A],  fiile gelir, istek kipinin çekimini sağlar: 

bak-a-yım, bak-a-sın, bak-a, vb.” (ZÜLFĐKAR, 1991: 49)   

[yaş-a-y-a-sın] 

[yaş-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-a]   : “Đsimden fiil türetme biçimbirimi, örn. boş-a-, oyn-a (<oyun-a),  

                        harc-a-, kan-a-, kap-a- .. vb.” (ZÜLFĐKAR, 1991: 48) 

[-y-]  : Bağlama ünsüzü 

[-a]  : Đstek kipi biçimbirimi (Optativ) 

[-sın]  : Đstek kipi 2. tekil kişi biçimbirimi  

“[- sIn] biçimbirimi,   (-sin, -sun, -sün) versiyonlarıyla şimdiki zaman, geniş 

zaman, gelecek zaman, belirsiz geçmiş zaman, gereklilik, istek kiplerinin çekiminde 2. 
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tekil kişiyi anlatır: geliyorsun, geleceksin, almışsın, görmelisin, verirsin, veresin.” 

(ZÜLFĐKAR,1991: 141) Ama bununla birlikte [-sIn] biçimbirimi yukarıdaki örnekteki 

gibi istek kipinin 3. tekil kişi biçimbirimi [-A] yerine kullanılabilmektedir. Bu da 

eklemeli ve bağlantılı diller grubunda yer alan Türkçede biçimbirimlerin asıl 

işlevinden farklı anlamlarda ve işlevlerde de kullanılabileceğini göstermektedir.    

Örneğin Türkçedeki Hayrola! tabiri Almancada Möge es etwas Gutes sein! 

şeklinde ifade edilir.  Buradan Türkçedeki [-A] istek kipi  biçimbiriminin 3. tekil  kişi 

için  hâlâ bir takım örneklerde kullanıldığını ortaya koymaktadır.  

 

4.3.3.3   Bir Şeyi Yapmaya Đsteği Olmak; Eğilimi Olmak;  

            Bir Şeyi    Yapmaya Hazır Oluş        

           SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a:144) göre “bir şeyi yapmaya, bir eylemi 

gerçekleştirmeye isteği (Lust haben zu+Inf./ zu+Dativ) ya da eğilimi  olmak (die 

Neigung haben zu Dativ), mögen ile anlatılır.” Mögen fiili bu anlamda kullanıldığında 

“yardımcı fiil” değil, genelde  asıl fiildir. Aynı zamanda bir şeyi yapma isteği, eğilimi 

olmak; bir şeyi yapmaya hazır oluş (Bereitwilligkeit) mögen ile ifade edilir.          

             “Wenn es hier jeden Tag so zugeht, dann möchte ich noch eine Weile in   

              Berlin bleiben.” (KAMINER, 2007: 91)  

              Burada hergün böyle giderse, o zaman bir süre daha Berlin’de kalmayı arzu  

              ederim/ isterim/ arzu ediyorum/ istiyorum.            

          Yukarıdaki cümlede Berlin’de bir süre daha kalma istek ve arzusu dile 

getirilmiştir. Mögen  fiilinin Türkçe karşılığı [iste-] ya da [arzu et-] biçimbirimleriyle 

ifade edilebilir. Aynı zamanda [kalma isteğim var/arzum var] sözcüksel birimlerle de 

ifade edebiliriz.    
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4.3.3.4   Üçüncü  Kişiye Verilen Emir  

Üçüncü bir kişiye  verilen emir (Aufforderung an einen Dritten) ve bu emrin 

dolaylı anlatım (indirekte Rede) cümle yapısı içinde aktarılması  mögen  fiiliyle ifade 

edilir.              

SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a: 144)  göre bu ‘nazik’   emir verme tarzıdır 

ve üçüncü kişiye, hazır bulunmayan kişiye yöneliktir. Aslında bu anlam kategorisi, 

konuşanın  üçüncü kişi ya da kişilere kibar bir tarzda emir vermesinde kullanılır. 

“Mögen, rica ve isteğin dolaylı anlatımla ifadesinde kullanılır.” (HELBIG/BUSCHA, 

1998: 48)  

    Sagen Sie bitte Herrn Schneider, er möge am Dienstag um 10.00 Uhr an  

    der Versammlung teilnehmen! 

    Lütfen bay Schneider’e Salı günü saat 10.00’da toplantıya katılması                  

    gerektiğini söyleyiniz! 

Mögen  bu anlam kategorisinde [gerek-] sözlüksel biçimbirimiyle ifade edilir. 

[-tik],   sıfatfiil biçimbirimidir.  [-n] adıl n’si, [-i]  ise 3. tekil kişi iyelik biçimbirimidir. 

Aynı zamanda [lâzım geldiğini, lüzumlu olduğunu] gibi sözcüksel birimlerle de bu 

anlam ifade edilir.       

       

4.3.3.5   Bir Şeye Karşı Eğilim, Bir Eylemi Đsteyerek Yapma 

Bir şeye karşı  eğilim, meyli olma (Die Vorliebe haben für etw), bir eylemi 

severek, isteyerek yapmak (es gern tun),   mögen fiiliyle ifade edilir.               

                 1) Er trinkt jeden Tag viel Tee. Er mag  Tee. 

                  a)  Her gün çok çay içer. O çayı  sever. 

                  b)  Her gün çok çay içer. O çaydan   hoşlanır.  
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           Yukarıdaki  1) nolu cümlede mögen, [ister] ya da [hoşlanır] biçiminde ifade 

edilmelidir. 

            [iste-r] : 

[iste-]    : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-r]    : Geniş zaman  biçimbirimi, [Ø]: sıfır biçimbirim, haber kipi              

            [hoş-lan-(ı)-r]: 

[hoş-]  :Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-lan] : Đsim ve isim soylu sözcüklerden fiil türetme biçimbirimi                         

“+lAn-(<lA-n-)/+ lA ş-(<lA-ş-):+lA ekinin –n- ve –ş- dönüşlülük 

ekleriyle kaynaşmasından ‘dönüşme, kendi kendine oluşma’ bildiren 

[+lAn] ve [+lAş-] birleşik ekleri doğmuştur.” (KORKMAZ, vd. 2010: 

149) 

 [(ı)-r]  : Geniş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø]: sıfır biçimbirimi.   

   Bununla   birlikte  [hoşuna    gider/  meyli var/  hoşlanarak içer]  sözcüksel  

birimleri  de  bu  anlamı ifade ederler. 

Mögen  fiilinin  bir asıl fiil,  bir de yardımcı fiil olarak 2 temel anlam kategorisi 

vardır.  Asıl fiil anlamları [bir şeye eğilimi, meyelanı olmak, bir şeye düşkün olmak, bir 

şeyi kendi zevkine uygun bulmak; bir şeyi sevmek, arzusunda olmak,  beğenmek, bir 

şeyden  hoşlanmak, hazzetmek, birisine  karşı sempati ya da sevgi duymak, birisinden 

hoşlanmak, birisini sevmek, beğenmek] şeklindedir. Anlık istek ve arzularda, sempati 

vb. sevgi ifade etmede kullanılır.  Bu anlam kategorilerinde Türkçede çok çeşitli ifade 

olanakları vardır: [Eğilimi var/meyli var/ düşkün/ zevkine uygun/sever/ arzu eder/ 

arzusundadır/ beğenir/ hoşlanır/ hazzeder/ sevgi duyar/ sevgi besler.]  
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           Yardımcı fiil olarak anlamları ise istemek, hoşlanmak, beğenmek, gerekmek, 

olabilmek’tir. Bu kategoride  [iste-], [hoşlan-], [gerek+fiil], [beğen-]  sözcüksel birim 

ve  biçimbirimlerle ifade edilir.  Mögen fiilinin können’e  yakın anlamsal kategorisi de 

vardır. Bu anlamda  yapabilmek, olabilmek, edebilmek, bir şeyi yapmağa muktedir 

olmak, imkânı olmak anlamlarını içerir ve Türkçeye [-EbĐl] biçimbirimiyle aktarılır. 

Bu anlam [muktedir, imkânı var] sözcüksel birimlerle de ifade edilir. Mögen fiili 

dolaylı olarak emir de ifade eder. Türkçede [-mElĐ] biçimbirimiyle ifade edilir. Dolaylı 

anlatım cümlelerinde kullanılır ve Türkçede genelde [gerektiğini, lâzım geldiğini] vb. 

ile ifade edilir. Mögen Konjunktiv I ile dilek ve  temenniler anlatılır ve Optativ (istek 

kipi) oluşturulur ve   Türkçede  [-A] biçimbirimiyle ifade edilir.  

           Mögen   filinin   beş temel  anlam kategorisi vardır. 1) Sempati 2) Arzu etme 3) 

Đsteği, eğilimi olma 4) Emir  5) Bir eylemi isteyerek yapma.          

           Sempati anlamında genelde [meyli var, sempatisi var, sempati duyuyor] ile  

ifade edilir. Arzu etme anlamında [Arzu eder, arzu etmekte diliyor, dilemekte, diler, 

istemekte, ister, istiyor] vb. ile anlatılır.  Đsteği, eğilimi  olma kategorisi, [iste-, arzu et-, 

isteği var, eğilimi var-] vb. ile ifade edilir. Emir anlam kategorisinde dolaylı anlatımla 

emir anlatılır, [gerektiğini, lâzım geldiğini, lüzumlu olduğunu] gibi sözcüksel 

birimlerle ifade edilir. Bir eylemi isteyerek yapma  ise,  [hoşlanır, ister, sever] şeklinde 

ifade edilir. Bir  sözcüksel birim örneğin [iste-] ve [arzu et-]  [hoşlan-] birden fazla 

kategoriyi ifade edebilmektedir. Bu da Türkçede geniş anlatım olanaklarının 

olduğunu,  sözcüklerin ve biçimbirimlerin çok fonksiyonlu olduğunu gösterir. Ayrıca 

Türkçede kiplik fiil ulamı olmamasına karşın, mögen fiilini doğrudan ifade eden 

istemek, arzu etmek ve hoşlanmak fiilleri vardır.   
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4.3.4 wollen 

           Bu kiplik fiilin sözlüksel anlamları şöyledir: 

       “ 1. istemek, arzu etmek, niyetinde olmak.  

          2. (verlangen) talep (ya da iddia etmek). 

          3. (benötigen) bir şeye muhtaç olmak. 

       4. (im Begriffe sein zu …) –mek, -mak üzere olmak.” (STEUERWALD,  

           1988: 642) 

Asıl fiil olarak kullanıldığı zaman da istemek, dilemek, arzu etmek anlamlarına 

gelir.  Örneğin 

 

Ich will dein Glück. 

Mutluluğunu istiyorum/diliyorum/arzu ediyorum/ temenni ediyorum. 

Ya da geniş zamanda [isterim/dilerim/ arzu ederim] şeklinde ifade edilebilir. 

 

Wollen fiili aynı zamanda mögen fiilinin  şimdiki zamanın hikâyesi 

(Präteritum) zamanı yerine de   kullanılır. 

Das Kind  mochte so früh nicht aufstehen. 

Çocuk bu  kadar  erken  uyanmak  istemiyordu.   cümlesinde   mochte yerine 

[wollte] kullanımı da mümkündür. 

 

Daha önce de değindiğimiz gibi asıl fiil  bağlamdan çıkarılabilirse, bu durumda 

kiplik fiil, asıl fiil olarak kullanılabilir. Wollen kiplik fiilinde asıl  fiil ve yardımcı fiil 

olarak öznel anlam hariç anlamsal bir farklılık bulunmamaktadır. 

            Şimdi de bu kiplik fiilin anlam kategorilerini örneklerle ele alalım. 
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4.3.4.1  Özgür Đrade Đle Đsteme  

           Öznenin bir eylemi gerçekleştirme isteğinde özgür iradesini belirtir. Bir şeyi 

özgür  irade  ile  istemek,  talep  etmek (mit  freier  Wille verlangen) kiplik anlamını 

yansıtır. HELBIG/BUSCHA (1998: 49) bunu Wille, Absicht (niyet) olarak niteler.  

Der Student will ein Visum beantragen, um in Deutschland Geologie zu 

studieren. 

Öğrenci Almanya’da jeoloji öğrenimi görmek için bir vize almak istiyor/ ister. 

 

           Yukarıdaki cümlede wollen, özgür irade ile vize almak isteğini anlatmaktadır. 

Bunu Türkçede istemek fiilinden gelen [iste-] biçimbirimi ile  ifade ederiz. [iste-]  ünlü  

daralmasından  dolayı  [isti-]  şekline dönüşür. [-yor] : Şimdiki zaman biçimbirimi, 

ayrıca  [Ø] sıfır biçimbirimdir. Haber kipidir.  Yukarıdaki cümlede geçen will  kiplik 

fiili,  aynı zamanda [talep eder, niyetindedir, maksadındadır, istemektedir ] sözcüksel 

birimleriyle de ifade edilebilmektedir.  

             

4.3.4.2 Kesin Niyetle Talep; Planlı Đstek, Bir Şeyi Yapmaya Kararlılık                         

             Wollen,   öznedeki bir eylemi gerçekleştirmedeki kesin niyeti (feste Absicht) 

ve kesin kararlılığı (den Entschluss haben, etwas zu tun) anlatır. Bu eylemi 

gerçekleştiren kişinin bir eylemi gerçekleştirmedeki  planlı  isteğini, bir şeyi yapma 

planının olduğunu (den Plan haben, etwas zu tun) belirtir.  

            1) Die Touristen wollen im Sommer in Antalya Urlaub machen, wie sie es   

                vorher geplant haben. 

               Turistler, önceden planladıkları gibi yazın Antalya’da tatil yapmak istiyor. 
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            Yukarıdaki  1) nolu cümlede  görüleceği  gibi  bu  anlamsal  kategori  

Türkçede [iste-] biçimbirimi ile ifade edilir. Ünlü daralması sonucu [iste-],  [isti-] 

biçimine dönüşür. [-yor]: Şimdiki zaman biçimbirimi, ayrıca [Ø]: sıfır biçimbirimidir. 

Haber kipidir. [Niyetinde, kesin kararlı] sözcüksel birimleri de bu anlamı ifade eder.  

              

           2)  “Ich war mißtraurisch und wollte mich keineswegs   von  ihm meistern   

                 lassen.”  (HESSE,  2007: 82) 

               “Demian’a karşı bir güvensizlik vardı içimde, hiç de ondan akıl almaya 

                istekli değildim.”  (ŞĐPAL, 1989: 97) 

 

           Yukarıda 2) nolu Almanca cümlede [wollte] kiplik fiilinin kar şılığı,   [istekli 

değildim] şeklinde kodlanmıştır, son bölüm için [hiç de ondan akıl almayı 

istemiyordum.] ya da  [hiç de ondan akıl almaya niyetim yoktu.] karşılıkları da 

verilebilir.  Bu cümlede istek kipliği (volitiv)  anlamı vardır. Kararlı  bir isteği 

anlatmaktadır.   

 

        3)  “Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren   

               werden  will,  muß  eine Welt zerstören.” (HESSE, 2007: 87) 

 

              “Kuş yumurtadan çıkmaya savaşıyor. Yumurta dünyadır. Doğmak isteyen,  

               bir  dünyayı yok etmek zorundadır.” (ŞĐPAL, 1989: 102) 

         

           Yukarıdaki Almanca 3) nolu metinde geçen [will] ve [muß] kiplik fiillerinin 

[isteyen] ve [zorundadır] karşılıkları verilmiştir. [will] kesin bir isteği yansıtır. 
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[zorunda] sözcüğünün sonunda yer alan “[-DĐr] koşacı,  isimlere sıfatlara ve çekimli 

fiillere gelir. Kesinlik ve ihtimal kavramları katar.” (ZÜLFĐKAR, 1991: 82) AKSAN’a 

(2009: 181)  göre ise “[-DĐr] koşacı, gereklilik kipine eklendiğinde gereklilik anlamını 

pekiştirerek  daha kesin ve daha ciddi bir anlam sağlar.” [-DĐr] koşacı, yukarıdaki 

metinde de zorunluluk anlamını pekiştirmiştir. [muß] bireysel bir zorunluluğu ifade 

eder. Son bölümle ilgili alternatif karşılıklar  [yok etmelidir/ etmesi gerekir/ lâzımdır.] 

şeklinde verilebilir.  

 

4.3.4.3   Kararlılıkla Hazır Olu ş  

Bu anlam kategorisinde wollen,  bir eylemi yapmaya kararlılıkla hazır oluşu 

(Entschlossene Bereitschaft) anlatır. 

Der Lehrer wollte für die schwachen Schüler die Konversationsübungen   

machen. 

Öğretmen zayıf öğrenciler için pratik alıştırmalar yapmak istiyordu./yapmaya    

kararlıydı./yapmaya hazırdı/yapma niyetindeydi.  

           Burada öğretmenin ek çalışma yapmaya hazır oluşu anlatılmaktadır. Bu 

cümlede geçen wollen fiilinin karşılığı yine [iste-] biçimbirimi ile  verilmelidir. 

Yukarıdaki örnekte ünlü daralması sonucu [iste-] biçimbirimi  [isti-] şekline dönüşür. 

[-yor]: Şimdiki zaman biçimbirimi, [-du]: hikâye bileşik zaman biçimbirimi, ayrıca 

[Ø] : sıfır biçimbirimdir.  Haber kipidir.  

 

         Aynı zamanda bu kategoriyi [istiyordu/istemekteydi]   şeklinde de ifade ederiz. 

Burada da Türkçedeki farklı anlatım olanakları görülmektedir.   
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4.3.4.4   Gereklilik   

           Bir amacı, eylemi  gerçekleştirme  gerekliliği (Erfordernis),  wollen ile ifade 

edilir. HELBIG/BUSCHA (1998:50) bu gerekliliği, (Notwendigkeit) olarak niteler.  

Der Vogel will jeden Tag Futter. 

Kuş her gün yem ister. 

           Yukarıdaki cümlede gereklilik kipliği  anlamı mevcuttur. Bu cümle, “Kuşa her 

gün yem gerekir, lâzımdır, gerekmektedir.” anlamını içerir.  

[iste-r]: 

[iste-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

              [-r]     : Geniş zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimi. 

                

          Gereklilik anlam kategorisini de aynı zamanda [gerekir/ lâzım/ gerekli] 

sözcüksel birimleriyle ifade ederiz.     

        

4.3.4.5   Çaba Gösterme 

           Wollen, SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a:132) göre bir  eylemin  gerçek-

leşmesi için çaba göstermeyi (Bestreben) de anlatır. Bu anlamda birisi bir olayı 

çözmek (auslösen) ya da etkilemek için girişimde bulunur, çaba gösterir.  

Der Deutsche will  den Ausländer verstehen. 

Alman yabancıyı anlamak istiyor. (Anlamak için çaba gösteriyor)  

           Bu anlamsal kategoride wollen, Türkçe [iste-] bağımlı biçimbiriminin bir 

versiyonu  [isti-] biçimbirimiyle ifade edilir. Burada [-e] ünlüsü daralma sonucunda [-

i]’ye dönüşür. [-yor] şimdiki zaman biçimbirimidir, haber kipi, [Ø] sıfır biçimbirimdir. 
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Ayrıca bu anlamsal kategoriyi Türkçede  [çaba gösteriyor/ çabalıyor/ gayret 

ediyor/gayret gösteriyor] vb. sözcüksel birimleriyle de ifade edebiliriz. 

    

4.3.4.6   Doğru Yakla şım Tarzı  

SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a:133) göre “bir şeye doğru yaklaşım tarzı 

(Die richtige Behandlung) gösterilmesi ya da doğru muamele yapılması,  wollen ile 

ifade edilir.” Bu anlam gerekliliğe yakındır.  

Die Autos wollen im Winter die Wartung. 

Arabalar kışın bakım ister. (Arabalara kışın bakım gerekir.) 

           Yukarıdaki cümledeki wollen,  doğru muamele tarzını ifade eder. Wollen  fiili 

Türkçe olarak [ister] biçiminde ifade edilmelidir. 

 [iste-r] : 

 [iste-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

               [-r]     : Geniş zaman biçimbirimi, haber kipi.  [Ø] : sıfır biçimbirimi  

           Burada [Autos:arabalar] çoğul kişi iken  Türkçede üçüncü tekil kişi çekim 

biçimi olan [ister] ile ifade edilmesi, Türkçede özne 3. çoğul kişi olması durumunda 3. 

tekil kişi için de kullanılan çekim biçimbiriminin kullanılabilmesi, yani [-lAr] çoğul 

kişi biçimbiriminin eklenmesinin her zaman zorunlu olmamasından kaynaklanır. Bu 

özellik de Almanca ve Türkçe arasındaki karşıt (kontrast) özelliklerden biridir.  

         Ayrıca bu anlamsal kategoriyi [gerekir, gereklidir, lüzumludur, elzemdir, icap 

eder, lâzımdır] sözcüksel birimleriyle ifade ederiz.  

4.3.4.7   Bir Eylemin Sürerli ği  

           Bu anlam kategorisinde wollen, eylemin veya asıl  fiilde söz konusu olayın 

kalıcı olduğunu, sürerliğini (Ausbleiben eines Vorgangs) ya da beklenen bir eylemin 
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gerçekleşmemesini ifade eder. Burada eylemin kılınışında (Aktionsart), bir sürerlik 

(Durativität) söz konusudur.    

Die Kriege im Mittelosten wollen nicht mehr aufhören.      

Ortadoğu’daki savaşlar artık bitmek bilmiyor. 

           Bu anlam kategorisinin Türkçe karşılığı “bilmek” fiiliyle  ifade edilir. 

Yukarıdaki cümlede geçen [bilmiyor] yüklemini biçimbilimsel olarak şu şekilde analiz 

yapabiliriz: 

[bil-mi-yor]: 

[bil-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-mi] : Olumsuzluk biçimbirimi [-mE] ünlü daralması ile [-mĐ]’ye dönüşür. 

             [-yor] : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi,  [Ø] sıfır biçimbirim  

 

           4.3.4.8   Dilek ve Temenni 

           Birisinin bir şey olmasını arzu etmesi wollen ile ifade edilir. Burada söz konusu 

olan istek bir “dilek ve temenni” niteliğindedir. 

             1) Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder erfolgreich werden. 

   Bütün anne ve babalar çocuklarının başarılı olmasını ister/diler/temenni  

  eder/arzu eder. 

 

           Bu anlamsal kategoride wollen,   [iste-] sözlüksel bağımlı biçimbirimi ile ifade 

edilir. [-r] geniş zaman biçimbirimidir, haber kipidir. Ayrıca [Ø]  sıfır biçimbirimdir.   

             2) Wollen wir einen Kaffee trinken? 

                 Bir kahve içelim mi? 
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          Yukarıdaki örnekte ise bir dilek dile getirilmekte, aynı zamanda bir davet 

yapılmaktadır. Bunu   ifade  ederken  de  [içelim mi]  biçiminde  istek kipini kullanırız. 

[iç-] : Bağımlı  sözlüksel  biçimbirim,  [-elim]: Đstek  kipi  1.  çoğul  kişi  biçimbirimi 

[mi] : ise  soru ekidir.    

          Wollen,  temel olarak mögen fiilinden daha kesin ve kararlı, planlı istekleri 

anlatır. Nesnel anlamda  sekiz temel anlamsal kategorisi tespit edilmiştir. 1) Özgür 

irade ile isteme 2) Planlı istek, kesin niyet 3) Kararlılıkla hazır oluş 4) Gereklilik 5) 

Çaba gösterme 6) Doğru yaklaşım tarzı  7) Bir eylemin sürerliği  8) Dilek ve temenni   

 

           Özgür irade ile istemeyi, Türkçede  [ister/ istiyor/ talep eder] vb. ile anlatırız.  

Planlı istek, kesin niyeti temel olarak [ister] ile ifade ederiz. Aynı zamanda [niyetinde/ 

kesin kararlı] sözcüksel birimleri de bu anlam kategorisini ifade eder. Kararlılıkla 

hazır oluşu [yapmak istiyor/yapmaya kararlı/yapmaya hazır] vb.  ile ifade ederiz. 

Gereklilik kategorisini  [gerekir/ister/lâzım/ lâzımdır/gerekli/lüzumlu] sözcüksel 

birimleriyle ifade ederiz. Çaba göstermeyi [çaba gösteriyor/çabalıyor/ gayret 

ediyor/gayret gösteriyor] ile ifade ederiz. Doğru yaklaşım tarzı  kategorisini  Türkçede 

[gerekir/ gereklidir/ lüzumludur/ elzemdir/ icap eder/ lâzımdır] sözcüksel birimleriyle 

ifade ederiz. Bir eylemin sürerliği, beklenen eylemin gerçekleşmemesini olumsuz 

anlamda [(bitmek) bilmiyor] sözcüksel birimleriyle ifade ederiz. Dilek ve temenni 

kategorisini [ister/diler /temenni eder/arzu eder]  ile ifade ederiz. Görüldüğü gibi 

wollen fiilinin belirli anlamsal kategorilerinin Türkçede ifadesinde  bir çok seçenekler 

bulunmaktadır.  Kiplik fiil  gramer  ulamı olmayan Türkçede wollen kiplik fiilinin en 

temel karşılıkları olarak istemek, dilemek, arzu etmek fiilleri de vardır.  
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4.3.5 sollen  

           Sollen  kiplik fiilinin sözlüksel anlamları aşağıdaki gibidir:           

          “1. yapması istenilmek 2. (angeblich sein) söylenmek, rivayet edilmek” 

                                                                                   (STEUERWALD, 1988: 498) 

           ÖNEN(1993:984), bunlara  “gerekli olmak ” anlamını da ekler.  

           Ayrıca şu örnekler  verilmektedir: 

               1)   “Er soll gleich kommen!                 Hemen gelsin! 

                2)    Was soll ich jetzt tun?   Şimdi ne yapayım? 

                3)    Wir hätten etwas warten sollen. 

                       Biraz beklemeliydik. 

                4)    Er soll gestern die Stadt verlassen haben. 

                       O dün şehri terketmiş olmalı.  

                       Onun dün şehri terk ettiği söyleniyor.” (STEUERWALD, 1988: 498) 

                                                                                 

           1) nolu cümlede sollen,  [-sXn] biçimbirimiyle ifade edilmiştir ve emir 

(commissive) kiplik anlamını yansıtır.  [Hemen gelmeli! Hemen gelmesi gerek! Hemen 

gelmesi gerekli! Hemen gelmesi lâzım/ lüzumlu!] şeklinde de ifade edilebilir. 

           2) nolu cümle [-ayım] biçimbirimi ile ifade edilmiştir. Bu da [yapmam gerekir]   

anlamını içerir. Yukarıdaki cümle [Şimdi ne yapmalıyım? Şimdi ne yapmam gerek? 

Şimdi ne yapmam gerekli? Şimdi ne yapmam lâzım?] seçenekleriyle de ifade edilebilir.  

           3) nolu cümlede ise  sollen,  gereklilik  kipliği işaretleyicisi [-mElĐ] biçimbirimi  

ile ifade edilmiştir. [Biraz   beklememiz  gerekirdi/  lâzımdı/ gerekliydi ]  ile  de  ifade 

edilebilir.  

           4) nolu cümlede ise, sollen, öznel anlamda [söyleniyor]  ile ya  da [-mĐş  olmalı]  

varsayımsal   kiplik   biçimbirimi  (assumptive:  Vermutung)  ile   ifade  edilmiştir. Bu 

husus, çalışmanın ileriki aşamasında  kiplik fiillerin öznel anlam kategorileri 

bölümünde ele alınacaktır.              
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4.3.5.1   Üçüncü Kişiden Verilen Görev  

           a) SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a: 140) göre bir kişinin bir şey yapmak 

üzere bir görev ya da teklif alması (Auftrag  der dritten Person), bir şeyde 

görevlendirilmesi ve bunun yerine getirilmesi gereği sollen kiplik fiili ile anlatılır. 

HELBIG/BUSCHA(1998: 48) bu kategoriyi “Auftrag, Pflicht, Bestimmung” olarak 

ele alır. HELBIG/BUSCHA’ya (1998:48) göre  bu kategoride sollen ve müssen 

arasında  birbirine yakınlık bulunmaktadır. Müssen fiilinde nesnel koşullu bir 

zorunluluk varken, sollen fiilinde başka bir kişi, ahlaki bir prensip ya da  toplumsal bir 

norma bağlı bir gereklilik söz konusudur.   

           1) Der Professor hat dem Studenten  das Seminarthema “Die Ursachen des  

               Sprachwandels” gegeben. Er soll das bis Freitag vorbereiten. 

              Profesör  öğrenciye “Dildeki Değişimin Nedenleri”   seminer konusunu  

             verdi. O bunu Cuma’ya kadar hazırlamalı. 

Yukarıdaki 1) nolu cümlede sollen, Türkçe olarak gereklilik kipi işaretleyicisi 

[-mAlI] ile ifade edilmelidir. [Hazırlaması gerekli/ hazırlaması lâzım/ hazırlaması 

gerekiyor] ile de ifade edilebilir. 

           b) SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a:140) göre sollen, konuşanın bizzat verdiği 

bir görevi de anlatır. 

2) Der Chef sagt der Sekretärin: Du sollst diesen Vertrag bis Mittag vorbereiten! 

  Bu sözleşmeyi öğleye kadar hazırlamalısın! 

           Yukarıdaki 2) nolu örnek cümlede konuşanın bizzat vermiş olduğu bir görev 

söz konusudur. Sollen fiilinin içerdiği anlam, Türkçe gereklilik kipi kodlayıcısı [-mAlI] 

biçimbirimiyle ifade edilmelidir. [-sın] biçimbirimi doğrudan bir buyrum cümlesini 

yansıttığı için buyrumsal (commussive) kiplik anlamı da içerir. Burada [hazırlaman 
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gerekir/hazırlaman gerekli/lâzım/ gerekmekte] seçenekleri de Türkçedeki anlamsal 

karşılıklardır.         

           c) “ Konuşan,  üçüncü bir kişiye  bir görev verebilir.” (SCHULZ/GRIESBACH, 

1982a: 140) Bunu ifade ederken  sollen kiplik fiili kullanır.  

             3) Der Direktor sagt seiner Sekretärin: “Herr Çalışkan  soll am Montag um  

                 9.00 Uhr im Büro sein.”     

                Müdür sekreterine söyler: “Bay Çalışkan pazartesi saat 9.00’da büroda  

                olmalı./olsun.”            

          Yukarıda 3) nolu örnek cümlede bay Çalışkan’a iletilmek üzere verilen bir 

görev söz konusudur. Anlamsal olarak gereklilik kipini ifade eder ve Türkçede 

gereklilik kipi kodlayıcı [-malı]  ile ifade edilmelidir. Aynı zamanda [olsun/ olması 

gerek/olması gerekli/ olması lâzım/olması gerekmekte] vb. de bu anlamı ifade eder.  

           d)  “Konuşan ya da üçüncü bir kişi görevi vermiştir…  Bu  görev   yerine getiril-

memiştir.” (SCHULZ/GRIESBACH, 1982a:140-141) Bunun yerine  getirilmesi gereği 

sollen  ile ifade edilir. Burada aynı zamanda bir “uyarı”  da vardır. 

               4) Die Schüler sollten ihre Aufgaben bis zum Donnerstag beenden. 

                   Öğrenciler ödevlerini perşembeye kadar bitirmeliydiler. 

 

          Yukarıdaki cümlede verilen ama yerine getirilmemiş bir görev söz konusudur. 

Bunun yerine getirilmesi gereği [soll-ten] ile ifade edilmiştir. Burada aynı zamanda 

dilek kipi ile bir dilek de  ifade edilmiştir. Dilek (volitiv)  kiplik anlamı da bu cümlede 

görülmektedir. Ayrıca [bitirmeleri gerekliydi/ bitirmeleri lâzımdı/ bitirmeleri 

gerekmekteydi] sözcüksel birimleri de diğer alternatiflerdir. 
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            [-meli]  : Gereklilik kipi biçimbirimi, burada istek kipliğini  ifade eder.   

             [-y-]   : Bağlama ünsüzü 

             [-di]    : Gerekliliğin hikâyesi   

             [-ler]    : Çoğul 3. kişi biçimbirimi 

 

           Nitekim [-mAlI]  gereklilik/zorunluluk biçimbirimi ile ilgili yapılan araştırmalar 

bu biçimbirimin aynı zamanda istek, emir, çıkarım, tahmin vb. kiplik anlamları da 

işaretleyebileceğini belirtir. Nitekim aşağıda böyle bir araştırma sonucunda elde 

edilenler anlatılmaktadır: 

        “Gereklilik/zorunluluk  bildirimi  [–mAlI] biçimbiriminin Türkçe dilbilgisi 

kitaplarında betimlenen en yaygın işlevi olmakla beraber, tek işlevi değildir.[-

mAlI]’nın morfo-semantik içeriği gereklilik ve zorunluluk kategorilerinin yanı sıra 

tahmin, çıkarım, istek, emir vb.nin ifadesi için de elverişlidir. Gerekliliğin 

pragmatik nedenlerle güçlü gereklilik/ zorunluluk, gereklilik, düşük gereklilik ve 

istek gibi çesitli oranlarda derecelenebilen ifadeleri karşılayabildiği çeşitli 

çalışmalarda kayıtlıdır.”(ASLAN, 2007: 8-9)  

 

4.3.5.2   Üçüncü Kişinin Emri  

           Sollen, müssen  fiilinden daha yumuşak bir üslupla  emir  anlamını içerir. Bu 

dolaylı anlatım, Konjunktiv I,  II ya da haber kipi ile de ifade edilir.  

1) Du sollst zunächst deine Hausaufgaben machen! 

     Önce ödevlerini yapmalısın! yapman gerekir/lâzım/şart/yapmak   

     zorundasın!, vd. 

2) Du hättest früher kommen sollen!      

    Daha önce gelmeliydin/ gelmen gerekirdi/ gelmen lâzımdı/ gelmen  

    şarttı /gelmek  zorundaydın!, vd.   
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           Bu anlam kategorisi  yukarıdaki örneklerde  2) nolu cümlede de görüleceği 

gibi, [-mAlI] biçimbirimi ve diğer seçeneklerle  ifade edilir. Cümlenin dilek ya da 

haber kipi olması sollen kiplik anlamını değiştirmez. 2) nolu cümlede aynı zamanda 

gerekliliğin anlatması da söz konusudur. Burada bir uyarı da vardır. “Gerekliğin 

anlatması (perfectif du necessitatif) geçmişte gerekli olan, olması istenen bir oluş veya 

kılışın ifadesine yarar. Bu iş gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş olabilir.” 

(BANGUOĞLU, 1990: 472) 

           Emir, buyuru, talep  içeren cümleler,  dolaylı  anlatım (indirekte Rede) 

biçiminde de sollen  filiyle aktarılır. Normal emir ifadeleri sollen, müssen ile, daha 

kibar anlatımlı emir  ise mögen  fiiliyle aktarılır. 

3)  Der Vater sagte dem Sohn: “Komm  um 3 Uhr bei mir!” 

     Der Vater sagte ihm, er solle/müsse  um 3 Uhr bei ihm vorbeikommen. 

     Baba oğluna saat 3’te kendisine uğramasını söyledi. 

 

           Yukarıdaki cümlede dolaylı bir anlatım vardır, babanın oğluna yönelttiği emir 

dolaylı olarak konuşan tarafından aktarılmaktadır. 

 

[uğra-ma-sı-n-ı] : 

[uğra-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ma] : Đsim-fiil biçimbirimi  

[-sı]  : Üçüncü tekil iyelik biçimbirimi                          

[-n]  : Bağlama ünsüzü 

[-ı]  : Belirtme durumu biçimbirimi 
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           [Uğramasını], bütünsel olarak yukarıdaki cümle bağlamında [uğraması 

gerektiğini] anlamını da içerir. Gereklilik kipini ifade eder, aynı zamanda babanın 

isteğini de vurgulamakta ve istek kipliği anlamını da içermektedir. Burada başka 

anlatım seçenekleri  [uğraması gerektiğini/ uğramasının şart olduğunu/ uğramasının 

lâzım/ lüzumlu olduğunu/uğramasının zorunlu olduğunu ] şeklinde ifade edilebilr. 

           Müssen kadar sert olmayan emir biçimi sollen ile 2. kişi şimdiki zamanda 

oluşturulur. Burada ihmalkârlığa karşı bir uyarı  (Ermahnung zu einer Unterlassung) 

söz konusudur.  

        4)   “Ich plagte Max, er solle das auch einmal am Lehrer versuchen, doch wollte   

                er es nicht tun.” (HESSE, 2007: 53)    

              “Aynı şeyi bir kez de din öğretmeninin üzerinde denemesi için  Demian’ı  

               sıkıştırıyordum,  ama Demian buna pek yanaşmıyordu.”  (ŞĐPAL, 1989:61) 

 

           Yukarıdaki 4) nolu Almanca metindeki  dolaylı anlatım ifade eden [solle]  ve 

[wollte]  çekimli fiil (finites Verb) görevindedir. Burada dolaylı anlatımla bir emir 

anlamı  vardır. Kiplik fiil [solle],  [–mEsĐ için] biçimbirimleriyle verilmiştir. Aynı 

zamanda [-mEsĐ gerektiği (konusunda)] şeklinde de ifade edilebilir. Burada gereklilik 

kipliği, aynı zamanda buyuru anlamı mevcuttur. [wollte] kiplik fiili ise mecazi anlam 

kullanılarak [yanaşmıyordu] şeklinde ifade edilmiştir. Bununla birlikte  [Demian bunu 

pek yapmak istemiyordu/yapmak arzusunda değildi/yapmağa niyeti yoktu] gibi 

anlamsal karşılıklarla ifade etmek de  mümkündür. Böylece istek kiplik anlamı daha 

açık bir biçimde ifade edilebilir.  
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           4.3.5.3   Dini Kurallar, Buyruklar 

           Dini kurallar, emirler (Die religiösen Gebote)  ve rituellerin yapılması gereği 

de sollen  ile ifade edilir. 

1) Du sollst  nicht töten. 

     Öldürmemelisin. 

           Burada farklı seçenekler [Öldürmemen gerekli/ şart/ lâzım/elzem/ gerekmekte/ 

öldürmemek zorundasın] vb. karşılıklarıdır. 

2) Die reichen Moslems sollen einmal in ihrem Leben pilgern. 

                  Zengin müslümanlar yaşamlarında bir kez  hacca gitmelidir. 

              2. cümleyle ilgili farklı karşılıklar [gitmeleri gerekli/ şart/lâzım/ elzem 

/zorunlu/ gerekmekte], vb.dir.   

 

           Yukarıdaki dini kurallar gereklilik kipi kodlayıcısı [-mElĐ] biçimbirimi ile ve 

diğer seçeneklerle ifade edilir. 1) nolu cümlede [-sĐn],  ödevsel (deontik) kipliğin alt 

kategorisi olan  buyrumsal kiplik (commissive) belirtir. Çünkü dini kurallar, emirler 

karşısında  bireylerin tercih özgürlüğü vardır. Bunlar müssen  ile ifade olunan mutlak 

zorunluluklar değildir. BANGUOĞLU(1990:471-472), bu eki “gerekliliğin bildirmesi” 

olarak niteler.  

 

4.3.5.4 Genel Olarak Geçerli  Sosyal ya da Ahlâki Yükümlülükler 

           Bir toplumdaki toplumsal, genel olarak geçerli ya da ahlâki  yükümlülükler, 

(soziale, allgemeingültige oder moralische Pflichten) bir eylemi gerçekleştirmekle 

ilgili ahlâki  görev ya da kurallar  da sollen  ile anlatılır.  HELBIG/BUSCHA(1998: 

49) bu kategoriden “ahlaki prensip, toplumsal normlar” olarak söz eder.  
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               1)  Die jungen Leute sollen den alten Leuten ihren Platz geben. 

                    Genç insanlar yaşlı insanlara yer vermelidir.             

 

     [ver-meli-dir] : 

                 [ver-]  :   Sözlüksel bağımlı biçimbirim 

                 [-meli]       :   Gereklilik kipi (Notwendigkeitsform) biçimbirimi,  

                 [-dir]  :   Koşaç, gerekliliği güçlendiriyor  

             Aynı zamanda [yer vermeleri lâzım/ şart/ gerekli/ gereklidir/ gerekmektedir/ 

gerekmekte] vb. karşılıklarla da ifade edilebilir. 

                                        

2) Die reichen Länder sollen den armen Ländern helfen, um auf der Welt in        

    Frieden leben zu können. 

    Dünyada barış içinde yaşayabilmek için zengin ülkeler fakir ülkelere    

    yardım etmelidir. 

 

Bu cümledeki kiplik fiilin Türkçedeki farklı anlatım seçenekleri ise [ yardım 

etmeleri gerekir/ etmeleri gereklidir/ şarttır/ zorunludur/ gerekmektedir/ lâzımdır/ 

elzemdir] vb. karşılıklardır. 

    [et-meli-dir]:  

    [et-]    :   Sözlüksel bağımlı biçimbirim 

        [-meli]         :  Gereklilik kipi biçimbirimi, [Ø]  sıfır  

                                         biçimbirimi  

                  [-dir]    : Koşaç, gerekliliği güçlendirir. 

           Bu cümlede [-lEr] çoğul 3. kişi biçimbiriminin kullanımı zorunlu değildir.                                        
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          4.3.5.5 Akılcı Davranışlarla Đlgili Tavsiye   

           Çeşitli konular, sağlık vb. konularla ilgili bilgilendirme,  “akılcı davranışlarla 

ilgili bilgi verme ve tavsiye (Belehrung und Empfehlung zu vernünftigem Tun)” 

(SCHULZ/GRIESBACH,1982a:141) sollen  ile ifade edilir. HELBIG/BUSCHA 

(1998:49) bu kategoriden “Empfehlung: tavsiye” olarak söz eder.  

1)  Wenn du Grippe hast,  sollst du Salbeitee oder Lindentee trinken! 

     Gripsen, adaçayı ya da ıhlamur içmelisin! 

           Yukarıdaki cümlede grip rahatsızlığında pratik olarak yapılabilecek adaçayı ya 

da ıhlamur içme, sollen  ile ifade edilmiştir, Türkçe karşılığı da  [-mElĐ] ile ifade 

edilmelidir. Aynı zamanda [içmen gerekir/ içmen gerekli/ gerekmekte/ lüzumlu/ 

lâzım/şart] vb. karşılıklar da  vardır. Ama burada [zorunlu/mecbur] gibi karşılıklar söz 

konusu olamaz, çünkü burada güçlü bir gereklilik anlatılmakta, zorunluluk anlamı 

bulunmamaktadır. 

2) Man soll so einen alten Wagen nicht kaufen. 

    Böyle eski bir araba satın alınmamalıdır. 

             [al-ın-ma-malı-dır] :   

         [al-]  :  Sözlüksel bağımlı biçimbirim 

          [-(ı)n]  :  Edilgen çatı biçimbirimi (Genus verbi) 

         [-ma]    :  Olumsuzluk biçimbirimi 

         [-malı]  :  Gereklilik kipi  biçimbirimi 

         [-dır]     :  Koşaç. Gereklilik anlamını güçlendirir.  

2. cümle ile ilgili farklı seçenekler [alınmaması gerekir/ alınmaması 

şarttır/lâzımdır/gerekmekte/ gerekmektedir] vb. karşılıklardır. Bu cümle edilgen 

(Passiv) bir anlam  içerir.  Örneğin   etken (Aktiv)   bir   cümlede şöyle ifade edilebilir:  
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3) Du sollst  nicht so lange schlafen. 

    Bu kadar uzun süre uyumamalısın.  

            Diğer anlamsal karşılıklar ise [uyumaman gerekli/ gereklidir/ gerekmektedir/ 

lâzım]  Örneğin bu cümle bir tavsiye niteliği taşıdığı için şart, mecbur, zorunlu gibi 

zorunluluk ifadeleri burada uygun değildir. 

 

           Tavsiye ve salık verme,  dilek kipi II (Konjunktiv II) olarak da verilebilir: 

           4) “Nein, vor Menschen sollte man niemals Furcht haben.” (HESSE, 2007: 37) 

              “Hayır, hiç korkmamak gerekir insanlardan.” (ŞĐPAL, 1989: 43) 

 

         Yukarıdaki 4) nolu cümlede yer alan [sollte] ile bir tavsiye  dile getirilmektedir. 

Kiplik fiil, yazar tarafından [gerekir] biçiminde kodlanmıştır. Bu anlam doğru olmakla 

birlikte, Almanca metinde vurgulanan önemli bilgi (Rhema) olarak [vor Menschen] 

vurgulandığı için, bu cümlenin Türkçe karşılığı verilirken [Hayır, insanlardan hiç 

korkmamalı/korkmaya gerek yok/korkmamak lâzım/gerekir. ]  şeklinde ifade edilmesi 

daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Anlamsal vurgu, ‘insanlardan’  sözcüğünün   

cümlenin başına  getirilmesiyle  sağlanabilir.  [sollte]   kiplik   fiili, [- mAlI] gereklilik 

kipi biçimbirimiyle  ifade edilir. Yukarıdaki cümlede olumsuzluk anlamı olduğundan, 

bu fiilin Türkçe karşılığı [-mAmAlI] şeklinde kodlanmalıdır. Ayrıca yukarıda anılan 

alternatifler de mevcuttur.  

           Soru cümlelerinde 1. tekil kişi için dilek kipi II (Konjunktiv II) biçimi bir 

tavsiye’nin sorulmasında kullanılır.  

5)   Es ist ziemlich kühl. Sollte ich  wohl zum Picknick gehen? (dilek  kipi II)                                                                                                                                                                                         

                  Hava oldukça serin. Pikniğe gitsem  mi  acaba?              
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           6)  Es ist ziemlich kühl. Soll ich wohl zum Picknick gehen?  

                 Hava oldukça serin. Acaba pikniğe gitmeli miyim? 

           Yukarıdaki 5) nolu cümlede sollte kiplik fiilinde  dilek kipi II  (Konjunktiv II)  

ile oluşturulan bir soru cümlesi söz konusudur. Bu cümledeki dilek kipi anlamı Türkçe 

olarak  [gitsem mi] biçiminde verilmelidir. Çünkü “ [-sA] biçimbirimi  fiillere gelir, 

dilek kipi adı verilen çekimin yapılmasını sağlar.” (ZÜLFĐKAR, 1991: 137) Burada 

akılcı bir davranışın sorgulanması, tereddütlü bir biçimde soru yöneltme söz 

konusudur.  

[Git-sem  mi?]  : 

[Git-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim  

[-se]   : Dilek kipi biçimbirimi (Modus)  

[-m]  : 1. tekil kişi biçimbirimi,  

[mi]  : Soru edatı 

 

           Yukarıdaki 6) nolu cümlede yer alan soll fiilinin anlamı [-meli miyim?] 

biçimbirimleriyle ifade edilmelidir. [-mElĐ] biçimbirimi, gereklilik (obligative)  

anlamını yansıtır. Farklı ifade olanakları ise [gitmeli miyim acaba/ gitmem gerekir mi/ 

gitmem lâzım mı/ gitmem gerekmekte mi/ gitmem şart mı] vb. karşılıklardır.  

[Git-meli  mi-y-im?] 

[Git-]   :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[meli-]  :  Gereklilik kipi biçimbirimi 

[mi-]  :  Soru oluşturma biçimbirimi 

[-y]  :  Bağlama ünsüzü 

[-im]  :  1. tekil kişi biçimbirimi 
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  7)    “Ich sprach Vater, während  wir  durch  die  stillen,  dunklen  Straßen nach  

           Hause  gingen,  den  ganzen  Dialog vor, den  er mit Fundahl führen sollte-  

           um unserem Besuch den Schein der Zufälligkeit zu geben.”(BÖLL, 2006:10) 

        

         “Sessiz, karanlık caddelerden yürüyerek eve giderken, ziyaretimize bir rastlantı    

          havası   verebilmek   için  Fundahl’la   karşılıklı  nasıl   konuşması gerektiğini    

          anlattım babama…” (SELĐMOĞLU, 1998: 12)  

           Yukarıdaki 7) nolu    metinde   yer   alan [sollte]   kiplik fiilinin  karşılığı 

[gerektiğini] şeklinde verilmiştir. Burada gereklilik kipliği anlamı mevcuttur.  

Aynı zamanda dilek kipi (Konjunktiv II) ile kibarca öğüt verme söz konusudur.  

 

4.3.5.6   Dolaylı Đstek 

           Sollen kiplik fiili gerekliliğin yanı sıra dolaylı olarak bir isteği (ein indirekter 

Wunsch) de ifade eder.  

Du sollst in Đstanbul sein! Unsere Freunde fragen nach dir. 

Đstanbul’da olmalısın! Arkadaşlarımız seni soruyorlar.  

 

           Yukarıdaki cümlede sollen  ile bir gereklilikten bahsederken derin yapıda “Ben 

ve arkadaşlarımız senin Đstanbul’da olmanı istiyorlar!” dolaylı isteği de 

belirtilmektedir. [-mElĐ],  önceki  örneklerde  de  görüldüğü  gibi gereklilik kipi 

işaretleyici olduğu kadar bir istek kipliği  işaretleyicisidir.  

           Farklı ifade biçimleri ise [olman gerekir/ olman lâzım/ olman gerekli] vb.dir 

Burada bir istek belirtme söz konusu  olduğu için, ifade olanakları  diğer cümle 

alternatiflerine göre azalmaktadır. 
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4.3.5.7 Bir Đş, Oluş Đçin Koşul  

           Birisinin bir şeyi yapabilmesi, bir iş, oluş için  gereken koşul (Voraussetzung 

für einen Sachverhalt)  sollen fiiliyle ifade edilir. SCHULZ-GRIESBACH (1982a: 

142) bu ulamı,  “birisinin bir şeyi yapabilmesi için bir koşul olması” şeklinde ifade 

eder.  

1)  Das Krankenhaus will einen neuen Facharzt für Nuklearmedizin  

     anstellen. Er soll auch  über sehr gute Englischkenntnisse  verfügen. 

     Hastane nükleer tıp konusunda uzman bir doktor istihdam etmek istiyor.  

     Onun  çok iyi Đngilizce dil bilgisine sahip olması gerekiyor. 

           Yukarıdaki örnek cümlede geçen sollen, koşul anlamını içerdiğinden Türkçe 

karşılığı  [gerekiyor] şeklinde ifade edilebilir. Burada farklı ifade biçimleri ise 

[gerekli/ gereklidir/ gerekmekte/ gerekmektedir/ şart/ şarttır/ koşuldur/ zorunlu/ 

zorunludur]. Çünkü bu cümlede aranan nitelikler bir koşul ve zorunluluk 

anlatmaktadır. 

 

[gerek-i-yor]: 

[gerek-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-i]  : Bağlama ünlüsü 

              [-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø] : sıfır biçimbirimi                                     

            Bir başka alternatif karşılık,  yüklemin [şarttır] şeklinde  ifade edilmesidir. 

[şart-tır]:   

[şart-]  : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-tır]   : Koşaç, kesinlik anlamını güçlendirir. 
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           Koşul cümlelerinde (wenn), dilek kipi II (Konjunktiv II) biçiminde   sollen  

kullanılarak, koşul bildirilir.  Koşul cümlesi,  haber kipi  ile de oluşturulabilir. 

  

1) Wenn du  einmal in die Türkei kommen  solltest,   dann ruf mich an. 

    Eğer bir kez Türkiye’ye gelecek olursan, o zaman beni ara. 

2) Solltest du einmal in die Türkei kommen, dann ruf mich an.   

    Bir kez Türkiye’ye gelecek olursan, o zaman beni ara. 

 

           Yukarıdaki cümledeki kiplik fiilinin Türkçe karşılıklarının cümlede özgün 

anlatım açısından burada azaldığını görmekteyiz. Örn. [gelme olasılığın olursa, gelme 

ihtimalin olursa/ gelme durumun olursa] gibi karşılıklar önerilebilir. 

 

           Koşul cümlesinde dilek kipi II (Konjunktiv II) kullanılarak, temel cümle haber 

kipi (Indikativ) olarak devam ederse, temel cümledeki eylemin gerçekleşmesine 

yönelik bir emin olmama ya da tereddütlü bir yaklaşımın ifadesi söz konusu olur. 

Türkçede bu durumun belirtilmesi için karşılık olarak “gelecek olursan” ifadesi 

önerilebilir. Çünkü bu durumda gelmek eyleminin gerçekleşebilirliği, eylemin kılınışı 

(Aktionsart) geniş zamandan gelecek zamana yönelmiş, gelme olasılığının  ‘düşük’ 

olduğu vurgulanmış olacaktır. Zaten gelecek zaman, dilbilim araştırmacılarınca tasarı, 

tahmin, niyet, isteklerden oluşan daha ziyade bir gerçek dışılık ifadesi  olarak 

görülmektedir. “Neyin gerçek, neyin gerçek dışı olduğuna ilişkin kategorik ayrımlarsa 

genelde, geçmişte olan veya süren eylemlerin gerçek; geleceğe yönelen emir, istek, 

dilek, gereklilik, koşul vb. bildirimlerin ve geleceğin bizzat kendisinin ya da 
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kaynağının hayal gücünden alanların gerçek dışı olduğundan hareketle yapılır.” 

(ASLAN, 2007: 2)  Ayrıca  bkz. (CHAFE; MITHUN, 1995: 368, 376) 

[Gel-ecek   ol-ur-sa-n] : 

[gel-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-ecek] :  Gelecek zaman biçimbirimi 

[ol-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-(u)r] :  Geniş zaman biçimbirimi 

[sa-]   :  Dilek-koşul kipi biçimbirimi 

[-n]  :  2. tekil kişi biçimbirimi 

 

4.3.5.8 Bir Şeyin Amaç ve Anlamı  

          SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a:143) göre  “herhangi bir şeyin, işin, oluşun 

amaç ve anlamı (Sinn oder Zweck einer Sache)” sollen ile ifade edilir.  Bu aynı 

zamanda tahmin anlamını da içerir. Bu açıdan dolaylı olarak öznel bir anlam da vardır. 

1) Die neu gebauten Wohnungen sollen für die Beamten sein. 

     Yeni yapılan konutlar memurlar için olmalı. 

[ol-malı]: 

[ol-]  : Sözlüksel bağımlı biçimbirim 

[-malı] : Gereklilik kipi (Notwendigkeitsform) biçimbirimi, burada  

                       tahmin (Vermutung), olasılık  anlamını içerir. 

           Burada cümlenin özgün anlamından dolayı ifade seçeneklerinin azaldığını 

görmekteyiz. Örn. [olsa gerek/herhalde memurlar için olmalı/ muhtemelen memurlar 

için ] gibi.   
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4.3.5.9 Kadere Teslimiyet  

          “Bir şeyin olmasını, gerçekleşmesini kader istemiyor (istemedi)” (SCHULZ-

GRIESBACH, 1982a: 142) şeklindeki yorumlamalar “kadere teslimiyet (Ergebenheit 

in das Schicksal)”(a.g.e.: 142) anlam kategorisi olarak nitelenmektedir.  

 

1)  Der Auswanderer sollte seine alte Heimat nicht mehr wiedersehen. 

     Göçmen eski vatanını artık göremeyecekti. (Kader böyle istemişti.)      

 

[gör-e-me-y-ecek-ti] 

[gör-]  : Sözlüksel bağımlı biçimbirim 

[-eme] : “Bilmek yeterlik fiilinin olumsuz biçimbirimi 

                        [-E] zarf fiil eki, [-mE] ise olumsuzluk biçimbirimidir.”  

                                                                                    (ZÜLFĐKAR, 1991: 56) 

[-y]  : Bağlama ünsüzü 

[-ecek] : Gelecek zaman biçimbirimi 

[-ti]  : Hikâye bileşik zaman biçimbirimi  

                       Haber kipi,  [Ø] : sıfır biçimbirim. 

 

           Yukarıdaki 1) nolu cümlede aynı zamanda bir olasılık ve tahmin  anlamı 

mevcuttur. Burada da tahmin anlamı içerdiğinden ve cümledeki özgün anlamdan 

dolayı ifade olanakları azalmaktadır. Alternatif olarak [görmesi mümkün olmayacaktı/ 

herhalde göremeyecekti/ artık görmesi olası değildi ] vb. karşılıklar verilebilir. 
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 4.3.5.10   Soru Sorarken Eğilim Gösterme 

           Soru sorarken beklenilen yanıtla ilgili eğilim göstermede,  yani soru yöneltirken 

olumlu ya da olumsuz yanıt beklenilmesinde sollen  kiplik fiilini kullanırız.  

 

1) Sollte Baba in “Selam Berlin”   ein solches Leben führen? 

  “Selam Berlin”deki Baba böylesi bir yaşam sürdürmeli miydi? 

 

           Yukarıdaki 1) nolu  cümlede bu soruya ‘olumsuz bir yanıt’ beklentisi 

mevcuttur.  Bu nedenle soru yöneltirken bu eğilim belirtilmiştir. [Ein  solches Leben: 

böylesi bir yaşam] bu eğilimi  pekiştirici bir kiplik anlam oluşturmaktadır. Buradaki 

anlamsal seçenekler de [Sürdürmesi gerekli miydi/ sürdürmesi gerekiyor muydu/ 

sürdürmesi mi lâzımdı/ sürdürmesi şart mıydı/ sürdürmesi gerekmekte miydi] vb.’dir.            

 

           Sollen fiilinin Türkçe anlamının da içinde bulunduğu yüklemin biçimbilimsel 

analizini şu şekilde yapabiliriz: 

 

[sür-dür-meli   mi-y-di?] : 

[sür-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[dür-]  : ZÜLFĐKAR(1991:81),  bu eki “fiilden fiil türetme biçimbirimi,  

                       ettirgen çatı eki” olarak niteler. 

[-meli] : Gereklilik kipi biçimbirimi 

[mi-]  : Soru oluşturma biçimbirimi, soru edatı  

[-y]  : Bağlama ünsüzü 

              [-di]   : Gereklilik kipi hikâyesi, ayrıca [Ø]  sıfır biçimbirimi                                     
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4.3.5.11 Geçmişte Geleceğin Đfadesi   

           Sollen,  haber kipi şimdiki zamanın hikâyesinde (Indikativ Präteritum)  bazen 

geçmişte geleceğin ifadesi (Zukunft in der Vergangenheit) olarak kullanılır.  

HELBIG/BUSCHA (1998: 49) bu kategoriden “Zukunft in der Vergangenheit” olarak 

söz eder.   

1) “Baba wollte eine Filiale in Đstanbul eröffnen, und ich sollte sie leiten.”                   

                                                                                            (KARA, 2004: 17) 

    Baba Đstanbul’da bir şube açmak istiyordu, ve ben de onu yönetecektim.                                                                                        

 

           Burada sollen,  şimdiki zamanın hikâyesi (Präteritum) olarak kullanılmıştır, 

Türkçe karşılığı  [-EcEktĐm] şeklinde verilmelidir. Çünkü bu anlamsal kategori, 

gelecek zamanın hikâye bileşik zamanını yansıtır. Bu  kategoride farklı ifade 

olanakları   daha   azdır. Çünkü   bağlamsal   anlamda [-EcEktĐm] kullanılmalıdır. Bu 

nedenle şu karşılık önerilebilir: [Yönetmem gerekecekti] 

 

[yön-et-ecek-ti-m] : 

[yön-] : Bağımsız  sözlüksel biçimbirim 

[-et]  : Đsimden fiil türetme biçimbirimi 

[-ecek] : Gelecek zaman biçimbirimi  

[-ti]  : Hikâye bileşik zaman biçimbirimi, haber kipi                        

[-m]  : 1. tekil kişi biçimbirimi 

   2)  “Meine Schulzeit war zu Ende. Ich sollte eine Ferienreise machen, mein   

         Vater hatte sich   das  ausgedacht, und  dann sollte  ich zur Universität       

         gehen.” (HESSE, 2007: 123) 
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       “Okul sona ermiş, lise bitmişti. Bir tatil gezisi yapacaktım,  babamın fikriydi;  

         sonra da  üniversiteye gidecektim.” (ŞĐPAL, 1989: 146) 

         Yukarıdaki   2)    nolu    Almanca    metinde   yer   alan   [sollte],  [-EcEktIm] 

biçimbirimleriyle ifade edilmelidir. Çünkü  “[-EcEktI] biçimbiriminin temel işlevi 

geçmişte geçen ileriye dönük bir tasarlamayı anlatmaktır.” (AKSAN, 2009: 196) 

Çalışmada ele aldığımız gibi bu metinde [sollen],  haber kipi şimdiki zaman 

hikâyesinde (Indikativ Präteritum) geçmişte geleceğin ifadesi (Zukunft in der 

Vergangenheit) anlamsal kategorisi  olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte [Bir tatil 

gezisi yapmam gerekiyordu.] ve […sonra da üniversiteye gitmem gerekiyordu.] da 

diğer alternatif karşılıklardır.    

 

           Sollen,   çok geniş anlamsal kategorileri olan,  dilek ve haber kipi kullanımları 

yaygın olan  bir fiildir. Bu anlamsal kategorileri şunlardır:  

          1) Üçüncü kişiden gelen bir görev  anlatır ve Türkçede  [-mAlI],  [gerekli/  

lâzım/ gerekiyor/ gerekmekte] şeklinde ifade edilir. 2) Dolaylı anlatımda  emir ifade 

eder, solle/müsse ile kullanılır [-ması gerektiğini/ -masının şart olduğunu/ -masının 

lâzım/ -lüzumlu olduğunu/-masının zorunlu olduğunu]  gibi biçimbirimlerle ifade 

edilir. Burada müsse/solle  arasında anlamsal farklılık bulunmamaktadır. Dolaylı 

anlatımdaki daha kibar emir anlatımlarında ise mögen kullanılır. Konjunktiv II yapı 

ile  yapılması gereken davranış bir emir, bir sitem tarzında ifade edilir. 3) Dini kural 

ve buyrukların yapılması gerekliliği,  sollen ile ifade edilir. Bu kategori [-mElĐ/ 

gerekli/ şart/ lâzım/elzem/ gerekmekte/zorunda/ zorunlu] biçimbirimi ve  sözcüksel 

birimlerle ifade edilir. Ama sollen   burada   mutlak bir zorunluluk   ifade   etmez. 4)  
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Genel olarak geçerli  sosyal ya da ahlâki yükümlülükler [-mElĐ,gerekli/ gereklidir/ 

şarttır/ zorunludur/ gerekmekte/ lâzımdır/ elzem/ lüzumlu ] vb. ile ifade edilir. 5) Akılcı 

davranışlarla ilgili salık verme [gerekir/şarttır/lâzımdır/gerekli/gerekmekte/ 

gerekmektedir] şeklinde ifade edilir. Burada güçlü gereklilik anlatılır, ama zorunluluk 

anlamı bulunmaz,  zorunluluklar müssen  ile anlatılır. 6) sollen fiili dolaylı istek de 

anlatır. Burada temel ifade aracı [-mElĐ] biçimbirimidir ve ayrıca [Olman gerekir/ 

olman lâzım/ olman gerekli] vb. sözcüksel birimleridir. Burada bir istek belirtme söz 

konusu  olduğu için ifade olanakları  diğer cümlelerdeki alternatiflere göre 

azalmaktadır. 7) Bir iş, oluş için koşul belirtme anlam kategorisinde  ifade biçimleri 

ise [gerekli/ gereklidir/ gerekmekte/ gerekmektedir/ şart/ şarttır/ koşuldur/ zorunlu/ 

zorunludur]. Burada alternatif karşılıklarda şart ve zorunlu  gibi sözcüksel birimler de 

kullanılabilir. Koşul cümlelerinde koşul Konjunktiv II ile anlatılırsa, bu koşul biraz 

tereddütlü ya da gerçek dışına yakın bir koşul olabilir. Bunu anlatırken [olasılığı 

olursa/  ihtimali olursa/  durumu olursa] gibi karşılıklar kullanılır. 8) Bir işin, oluşun 

amaç ve anlamı,  sollen ile anlatılır. Bu aynı zamanda  tahmin anlamını da içerebilir. 

Bu anlam, [olmalı/ olsa gerek/ herhalde  olmalı/ muhtemelen olmalı] gibi Türkçe 

karşılıklarla ifade edilir. 9) Kadere teslimiyet anlamı da sollen fiili ile anlatılır, aynı 

zamanda bir olasılık ve tahmin anlamı mevcuttur. Burada da tahmin anlamında 

cümledeki özgün anlamdan dolayı ifade olanakları  Türkçede [mümkün olmayacaktı/ 

herhalde -meyecekti/ artık  olası değildi ] vb. karşılıklardır.10) Soru sorarken eğilim 

gösterme, belli bir yanıt bekleme  de sollen  ile anlatılır, Türkçede [gerekli miydi/ 

gerekiyor muydu/ lâzım mıydı/  şart mıydı/  gerekmekte miydi] gibi karşılıklarla ifade 

edilir. 11) Sollen fiilinin ayrıca geçmişte geleceğin ifadesi anlamsal kategorisi de 

vardır. Bu kategori Türkçede [-EcEktĐ] biçimbirimi ile ifade edilir.  
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           Sollen kiplik fiili genel olarak bir gereklilik belirtir. Güçlü gerekliliklerde şart, 

zorunlu, zorunda gibi biçimbirimler  kullanılmalıdır. [-mElĐ] biçimbiriminin her iki 

gerekliliği ifade ettiğini ve çok fonksiyonlu ve çok anlamlı olduğunu görmekteyiz.  

Aynı zamanda yukarıdaki anlamsal kategorilerin Türkçede çok çeşitli karşılıklarının 

olması da Türkçenin anlatım gücünü ve   zenginliğini ortaya koymaktadır.   

 

          Sollen  fiiline en yakın müssen kiplik fiilidir. Örneğin dolaylı anlatımlarda her 

ikisi de birbiri yerine kullanılır.  Diğer bazı anlamsal varyasyonlarda birbirinin yerine 

geçebilir. Ama temelde birisi zorunluluk, sollen ise gereklilik anlatır. Bu nedenle  aynı 

anlamı yansıtan kullanımları oldukça azdır.  
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  4.3.6   müssen 

           Müssen   fiilinin  sözlüksel  anlamları aşağıdaki gibidir: 

     “ 1. (gezwungen sein) mecbur [zorunda, yükümünde] olmak; zoru altında  

             kalmak.          

        2. (erforderlich sein) zaruri [lâzım, gerek] olmak 

        3.  (anzunehmen sein)  muhtemel olmak.”(STEUERWALD, 1988: 389-390) 

 

           Görüldüğü gibi müssen,  temel anlam olarak mecbur olmak, zorunlu olmak, 

zaruri olmak anlamlarına gelmekte, öznel anlamda ise muhtemel olmak anlamını 

yansıtmaktadır.  

           Müssen  kiplik fiilinin sözlüksel anlamları ise aşağıdaki gibidir: 

             “ 1.a)  [Dışarıdan gelen] bir baskı altında kalmak, bir şeyi yapmaya  

                             mecbur  olmak, bir şeyin olmasının kaçınılmaz bir şekilde zorunlu          

                             olması  

b) Toplumsal normlar, kişisel sorumluluk nedeniyle bir şeyi yapmaktan 

kendini alıkoyamamak; yükümlü olmak, belli bir şeyi yapmaya kendini 

yükümlü hissetmek                              

c)  Daha önceden geçmiş belli olaylar nedeniyle, mantıksal çıkarımdan 

dolayı ya da benzer nedenlerle belli bir şeyin olmasının zorunlu olması                              

d)  Kuzey Almancada  dürfen ve sollen (olumsuz) anlamını ifade eder.”   

                                                                                  (DUDEN, 1989:1046)                            

 

           DUDEN’da yer alan e) ve f) şıklarındaki sözlüksel anlamlarla  ilgili alıntılar 

müssen kiplik fiilinin   öznel anlamlarını ilgilendirdiği için ilgili bölümlerde ele 

alınmıştır.    

           Müssen kiplik fiili ile ilgili  di ğer sözlüksel anlamlar  şu şekildedir: 

                    2.   Asıl Fiil olarak: < Vollverb: musste, hat gemusst)> 
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a) “Bir şeyi yapmaya, herhangi bir yere gitmeye mecbur olmak” 

                       (a.g.e.:1046) 

        Er muss  in die Stadt. 

  Örn. O şehre gitmeli.  

 

           Yukarıdaki örnekte muss,  [-mElĐ] biçimbiriminin yanı sıra [gitmek zorunda, 

gitmeye mecbur, gitmesi zorunlu, gitmesi elzem, zaruri]  sözcüksel birimleriyle de 

ifade edilebilir. Türkçede bu anlam kategorisinde zengin ifade olanakları vardır.  

 

b) “Belli bir şey olmasının zorunlu olması”(a.g.e.: 1046)                                            

 Der Briefträger muss  jeden Tag  zur Post. 

                           Postacı hergün postaneye gitmeli.  

 

            Yukarıdaki  cümledeki kiplik fiilin Türkçe anlamsal karşılıkları  [gitmek 

zorunda/ gitmeye mecbur/ gitmesi zorunlu/ gitmesi zaruri] vb. şeklinde ifade edilebilir.  

 

4.3.6.1   Kişisel Zorunluluk  

           Kişinin kendini bir şeye mecbur bilmesi (innere Notwendigkeit), bir eylemin 

gerçekleştirilmesini bir zorunluluk olarak görmesi durumu müssen  ile ifade edilir. 

1) Ich werde in Berlin studieren. Deshalb muss ich perfekt Deutsch lernen. 

    Berlin’de yüksek öğrenim göreceğim. Bundan dolayı mükemmel Almanca  

    öğrenmek zorundayım. 

Yukarıdaki cümle kişisel bir zorunluluk anlatır. Bu bağlamda müssen, 

[zorunda+olmak] işaretleyicisi ile ifade edilmelidir.  
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[Zor-u-n-da-y-ım] : 

[zor-]    : Sözlüksel bağımsız biçimbirim 

[-u]     : Đyelik biçimbirimi 

[-n]    : Bağlama ünsüzü   

[-da]     : Bulunma hali bildiren biçimbirim (Lokativ) 

[-y]      : Bağlama ünsüzü 

[-ım]     : 1. tekil kişi biçimbirimi  

           Bu cümleyle ilgili anlamsal alternatifler şunlardır: [öğrenmeliyim/ öğrenmem 

zorunlu/ öğrenmeye mecburum/ öğrenmem zaruri/ şart/ gerek/ elzem].Türkçede 

zorunluluk ile gerekliliği ifade eden bir hayli  sözcüksel birimler bulunmaktadır. 

2) “Ich tat, was ich mußte, weil ich sonst durchaus nicht wußte, was mit   mir          

beginnen.”  (HESSE, 2007: 72) 

            “Yaptıklarım,  yapmam  gereken   şeylerdi;  çünkü  başka   türlü  nasıl  

             davranacağımı bilemiyordum.” (ŞĐPAL, 1989: 85)  

 

        Yukarıdaki 2) nolu  Almanca cümlede yer alan [mußte]’nin anlamı,   [yapmam 

gereken] sözcükleriyle kodlanmıştır. [Musste] asıl fiil olduğundan, kastedilen diğer  

[tun] fiili ile birlikte [ yapmam gereken] anlamı verilmiştir.  [Yapmam gereken şeyleri 

yapıyordum.] yerine, [Yaptıklarım, yapmam gereken şeylerdi.] biçimi tercih edilmiştir. 

Bu uslüp, [mußte] kiplik fiilinin anlamını değiştirmemektedir. Burada gereklilik 

kipliği kodlayıcısı olarak [gereken] sözcüğünden yararlanılmıştır. Aynı zamanda kiplik 

fiil, bireysel bir zorunluluk da içermektedir. Bu nedenle  burada [Yapmam 

gerekenleri/yapmam gereken şeyleri /yapmak zorunda olduğum şeyleri yaptım.] 

şeklinde de cümlenin ilk bölümü ifade edilebilir. 
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4.3.6.2 Başka Bir Ki şiden Kaynaklanan Zorunluluk 

           Müssen kiplik fiili konu şanın ya da cümlede eylemi gerçekleştirenin  

karşılaştığı baskı ve zorunlulukları ifade eder  ve bu şekilde kiplik bir anlam oluşturur.  

           Bu baskı ve zorunluluk,  cümlede söz konusu olan eylemi gerçekleştirmek 

konusunda başka bir kişiden kaynaklanan bir zorunluluktur. SCHULZ-GRIESBACH 

(1982a: 137), bunu “ Zwang durch eine Person” olarak niteler. Bu, örneğin konuşanın 

arkadaşı, yakını, ailesi, sosyal çevresi gibi kaynaklardan  gelebilir.   

    Die Eltern wollen unbedingt, dass ihre Tochter Tülay Medizin studiert. 

    Tülay muss Medizin studieren. 

 

           Yukarıdaki örnek cümlede Tülay’ın anne ve babasından kaynaklanan bir 

“baskı” söz konusudur. Tülay  bu  baskı   karşısında  tıp  öğrenimi görmek zorundadır. 

 Kiplik fiillerin Türkçe karşılıkları verilirken metinsel bağlama dikkat edilmelidir. 

Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı için  alternatifler şöyle ifade edilebilir: 

 

a) Tülay’ın tıp öğrenimi görmesi zorunlu/ şarttır. 

b) Tülay tıp öğrenimi görmek zorundadır. 

c) Tülay tıp öğrenimi görmeye mecburdur. 

 

a) seçeneğinde müssen kiplik fiili [ zorunlu, şart]   

b) seçeneğinde [zorunda+fiil]  ile 

c) seçeneğinde [mecbur+fiil] olan güçlü gereklilik, zorunluluk  ifadesi 

ile ifade edilmektedir.  
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           “[-mElĐ], gerek, lâzım  zayıf gereklilik anlatırken,  zorunda, zorunlu, mecbur, 

şart için tanımlanan farklı kipsel alan ve gereklilik kaynaklarıyla, güçlü gereklilik 

anlatımında da kullanılır.” (CORCU, 2003: 6) Zorunda, zorunlu, mecbur, şart aynı 

zamanda zorunluluk kipliği anlatır. Burada iki önemli hususu vurgulamak gerekir: 

Birincisi,   Türkçe   gerek   güçlü   gereklilik, zorunluluk  ve gerekse de zayıf gereklilik 

kipliği ifade araçları açısından oldukça zengin  anlatım olanaklarına sahip bir dildir. 

Đkincisi ise, bu ifadeler dilbilgisel olarak kesin bir biçimde ayrılmamıştır. Örn. [-mElĐ] 

zayıf gereklilik belirten biçimbirimi bir zorunluluk da ifade edebilmektedir. [-mElĐ],  

aynı zamanda bir izin, istek anlatımında kullanılır. Bu da Türkçenin zenginliğine  

önemli bir tanıttır.  

 

[Zor-u-n-da-dır] : 

[zor-]    : Sözlüksel bağımsız  biçimbirim 

[-u]     : Đyelik biçimbirimi 

[-n]    : Bağlama ünsüzü   

[-da]     : Bulunma hali bildiren biçimbirim (Lokativ) 

              [-dır]  : Koşaç, ayrıca [Ø] : sıfır biçimbirim  

 

4.3.6.3    Yasal Zorunluluk   

           Almancada yasal zorunluluk (gesetzliche Notwendigkeit) ve yükümlülükler  

müssen ile ifade edilir. Yasal zorunluluklar kesin bir zorunluluk anlatır. Bu anlam 

kategorisinde, [müssen+Negation]  kullanılmaz. Bunun yerine [brauchen zu+Infinitiv]   

yapısı kullanılır.   
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“Zorunlu olarak  işaretlenmiş  bir eylem, kılıcısı tarafından gerçekleştirilmesi 

daha yüksek beklenirliktedir. Bunun sebebi ise PAPAFRAGOU’nun  tanımladığı  

bazen  üst  üste  çakışabilen  kipsel alanlardır: Düzenleyiciler (örn. yasa, yasak, 

kanun, kural, otorite), inanca dayalı alanlar (günah, dini kural), sosyal alanlar 

(toplumsal yaptırım, ayıp, gelenek-görenek). Yaptırımı daha kuvvetli olan bu 

alanlar sözcede aktarılan önermenin gerçekle örtüşme olasılığını 

yükseltmektedir.” 23   

 

Jeder Bürger in Deutschland muss eine Krankenversicherung vorweisen.  

Almanya’da her vatandaş bir hastalık sigortası ibraz etmek zorundadır. 

 

           Yukarıdaki cümlede  yasal zorunluluk müssen  ile ifade edilmiştir.   Müssen  

fiilinin Türkçe karşılığı  [zorundadır] şeklinde verilmelidir. Bu zorunluluk kipliği 

işaretleyicisidir. Aynı zamanda zorunluluk anlatımında  [mecbur/şart/zorunlu/zaruri/ 

elzem/ lâzım/ gereklidir]  sözcüksel birimleri de  kullanılabilir.  

 [Zorunda-dır] : 

[zorunda]    : Sözcüksel birim 

              [-dır]  : Koşaç,   [Ø]: sıfır biçimbirim. 

           [-DĐr] koşacı,  zorunluluk anlamına eklenerek, zorunluluk kipliği anlamını 

pekiştirmiştir.                    

           

           4.3.6.4    Doğal Zorunluluklar  

           Tabiatla ilgili, doğal olaylarla ilgili zorunluluklar (natürliche Notwendigkeit)  

müssen kiplik fiiliyle ifade edilir.   

________________________ 

23  http://semanticsarchive.net/Archive/GJlNDYzO/Dilbilim_Arastirmalari_2005.pdf  (09.01.2012) 
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    Beim Regen muss man einen Schirm mitnehmen. 

    Yağmurda insan yanına  bir şemsiye almalıdır. 

 

           Yağmurla ilgili doğal zorunluluğu  ifade eden muss fiilini [- malı] 

biçimbirimiyle de ifade ederiz. Yağmurda şemsiyeyi yanına almak bir zorunluluktur, 

ama burada bireyin de bir tercihi söz konusudur. Dolayısıyla gereklilik kipliğini de 

ifade eden [-mAlI] biçimbiriminin kullanılması  uygundur.   

 

             Yukarıdaki cümlede kiplik fiili ifade ederken  [almak zorundadır/ alması 

zorunlu/ alması lâzım/ alması gereklidir/ gerekmekte/ alması şart/ alma lüzumu var ] 

anlatım seçeneklerini de kullanırız.  

 

4.3.6.5    Örf ve Adetlerden Kaynaklanan Zorunluluklar 

           SCHULZ-GRIESBACH’a (1982a: 137)  göre eylemi yapan kişinin bir eylemi 

gerçekleştirmekle ilgili karşılaştığı zorunluluk,  örf ve adetlerden [Sitten und Bräuche] 

kaynaklanıyorsa, bu durum müssen  fiili ile anlatılır.  

 

          “Der Vater muss seine Familie ernähren.” (SCHULZ-GRIESBACH, 1982a: 138) 

           Baba ailesinin geçimini sağlamak zorundadır/mecburiyetindedir/sağlamalıdır.  

 

           Yukarıdaki örnekte babanın genel örf ve adetlerden gelen zorunluluk olarak 

ailenin geçimini sağlaması ifade edilmektedir. 
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4.3.6.6    Mesleki ve Sosyal Konumdan Kaynaklanan Zorunluluklar   

 

           SCHULZ-GRIESBACH’a (1982a: 138)  göre  “mesleki ya da toplumsal bir 

konum (Beruf und Stellung)” ile ilgili ya da başka bir deyimle görevden kaynaklanan 

zorunluluklar da müssen fiili ile ifade edilir.  

1) Die Ärzte in Notdienst müssen die Kranken untersuchen. 

    Acildeki doktorlar hastaları muayene etmek zorundadır. 

 

           Yukarıdaki 1) nolu  cümlede resmi bir düzenleme olarak hastaları muayene 

etme zorunluluğu anlatılmıştır. Bu aynı zamanda doktorların yaptığı Hipokrat yemini 

ile ilgili mesleki (beruflich) bir zorunluluktur. Bu cümle zorunluluk kipliğini ifade 

eder.  Bu nedenle müssen fiilinin Türkçe karşılığının [zorunda+eylem]’le verilmesi 

daha uygundur. Ayrıca [muayane etmelidir/ muayene etmeleri zorunludur/  

gerekmektedir/şarttır ] şeklinde  anlatım seçenekleri de vardır.    

 

[Zor-u-n-da-dır] : 

[Zor-]    : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-u]     : Đyelik biçimbirimi 

[-n]    : Bağlama ünsüzü   

[-da]     : Bulunma hali bildiren biçimbirim (Lokativ) 

              [-dır]  : Koşaç, ekeylemin üçüncü kişi biçimbirimidir. Ayrıca [Ø] :  

                                     sıfır biçimbirimi  
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          2)   “Er sagte: «Ich habe seinem Sohn gestern eine Fünf geben müssen.»”                        

                                                                                                     (BÖLL, 2006: 11)         

               “ «Dün onun oğluna zayıf vermek zorunda kaldım.» demişti.”  

                                                                                               (SELĐMOĞLU, 1998: 14)              

           Yukarıdaki 2) nolu Almanca metinde yer alan [müssen] kiplik  fiili “görülen 

geçmiş zaman” (AKSAN, 2009: 185) olarak nitelenen belirli  geçmiş zamandadır. Bu 

zaman “gerçekleşmesine çoğunlukla tanık olunan eylemin, işin, içinde bulunulan 

zamandan önce olduğunu belirtir; kesinlik taşır.” (AKSAN, 2009: 185) Bu nedenle bu 

kiplik fiilde tanıtsal (evidential) kiplik anlamı vardır. PALMER (2001:22), duyumsal 

(sensory) kipliğin alt kategorisi olarak görsel (Đng. visual, Alm. visuell) kiplik 

kategorisini vurgulamaktadır.  

    

            Yukarıdaki metinde geçen [müssen] fiilinde  bir zorunluluk anlamı söz 

konusudur. Bundan dolayı  [zorunda kaldım] ifadesi uygun bulunmaktadır. Burada 

mesleki zorunluluk   içeren bir anlamsal kategori vardır. 

 

4.3.6.7    Usulüne Uygun Gerek 

           SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a: 138) göre bir eylemin gerçekleşmesi ya da 

amacına ulaşması için “usulüne uygun gerek  (Das sachgrechte Erfordernis)” müssen 

fiiliyle ifade edilir.  

    1) Die  Pflanzen  müssen  gegossen werden. 

        Bitkiler sulanmalıdır/ sulanmaları gerekir/ gereklidir/ lâzımdır/  

        gerekmektedir/ şarttır.  
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2)Das Fenster muss in der Nacht geschlossen sein. 

Pencere geceleyin kapalı olmalıdır/ olması gerekir/gereklidir/lâzımdır/ 

gerekmektedir/şarttır.  

           Yukarıdaki 1) nolu cümlede anlatılan usulüne uygun gereklilik [-mElĐ] 

biçimbirimiyle ifade edilebilir. Burada bir gereklilik kipliği (obligative) anlamı 

mevcuttur. 2) nolu cümle bir durum belirten edilgen çatı (Zustandspassiv) cümlesidir. 

Bu cümlede de kiplik fiilin anlamı değişmemektedir. Edilgen çatı,  kiplik fiilin 

anlamını değiştirmez, sadece edilgen cümle biçimbirimi [-Đl, -n ] fiil köküne eklenir. 

Bununla birlikte yukarıda anılan farklı ifade biçimleri de bulunmaktadır. 

 

            3) “Zu dieser Zeit mußte man sich halten, damit das Leben klar und  

                 reinlich, schön  und geordnet sei.” (HESSE, 2007: 9) 

              “Yaşamın arı, duru, güzel ve düzenli nitelik taşıyabilmesi için bu   dünyaya   

                sarılmak,  tutunmak gerekiyordu.” (ŞĐPAL, 1989: 9) 

           Yazarın  3) nolu metinde geçen [mußte] kiplik fiilini [ gerekiyordu] şeklinde 

ifade etmesi usüle uygun bir gereği anlatır. Çünkü burada bir gereklilik kipliği ifadesi 

söz konusudur, zorunlulukla ifade edilmemelidir. Şimdiki zamanın hikâye bileşik 

zamanı olarak adlandırılan bu zaman, [-(Đ)yor+-DX] biçimbirimleriyle ifade edilir ve 

süreklilik gösteren geçmiş biçimbirimi (Alm. Imperfekt, Đng.imperfective) şeklinde de 

nitelenir. “ Dilbilimcilerin görünüş (Alm. Aspekt, Đng. aspect) bakımından üzerinde 

çok durdukları bu bileşik zaman, Türkçede, geçmişte süreklilik gösteren bir eylemi, bir 

işi, şimdiki zamanla görülen geçmiş zamanda bildiren biçimbirimlerin bileşmesiyle 

dile getirir; temel işlevi budur.” (AKSAN, 2009: 195) Yukarıdaki cümlede 

gerekmekteydi, gerekliydi, lâzımdı gibi alternatifler de verilebilir. 
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4.3.6.8    Zorunlu Sonuç  

 

           SCHULZ/GRIESBACH’a (1982a:138) göre  “bir şeyin ya da eylemin zorunlu 

bir sonuç (die notwendige Folge)  doğurması, oluşacak olan şeyden başka bir şeyin 

beklenilemez olması”  müssen kiplik fiiliyle ifade edilir. Bunu kaçınılmaz sonuç 

olarak da ifade edebiliriz.  

 

    “Die Leute müssen ja hinter das Geheimnis kommen, wenn du so  

    unvorsichtig bist.” (a.g.e.: 138) 

   Böyle dikkatsiz olursan, insanlar da işte bu sırrın farkına varacak/  

   varması kaçınılmaz.  

 

           Yukarıdaki cümlede dikkatsiz davranışların mantıksal bir sonucu olarak sırrın 

ortaya çıkacak olması anlatılmaktadır. Bu cümle bir tahmin ve  öznel anlam da içerir. 

Cümle,  PALMER’ın (2001: 22)  bilgisel  (epistemic) kiplik alt başlığında ele aldığı 

“çıkarsamaya dayalı (deductive) kiplik” anlamını da içermektedir.  

 

           Müssen  kiplik fiilinin   yukarıdaki   anlam  kategorisinde  Türkçe  karşılığının 

[-AcAk] biçimbirimi ile  ifade edilmesi uygundur. Çünkü bu biçimbirim, mantıksal 

çıkarsamaya dayalı kuvvetli bir tahmini de içerir. Burada müssen  fiilinin kendi 

anlamının dışında başka bir biçimbirimle tahmin anlamında ifade edildiğini 

görüyoruz.  
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4.3.6.9 Kaçınılmaz Deneyim  

           Bir şeyin kaçınılmaz bir biçimde öğrenilmesi ya da saptanması da müssen ile 

ifade edilir. Bu “kaçınılmaz deneyim (die unvermeidliche Erfahrung)” (SCHULZ/ 

GRIESBACH, 1982a: 139)  olarak da ifade edilmektedir. 

               Die Europäer müssen erleben, wie sich die Wirtschaft von manchen EU- 

               Ländern  allmählich verschlechtert. 

Avrupalılar bazı AB ülkelerinin  ekonomisinin giderek  nasıl kötüye gitmekte  

olduğunu görmeliler/ görmeleri gerekir/ görmeleri lâzım / görecekler/  

görmek zorundalar/ görmeleri zorunlu , vb.  

 

           Yukarıda kaçınılmaz bir deneyim anlatılmaktadır. Anlamsal olarak zorunluluk 

kipliği mevcuttur. Bu nedenle müssen, bu anlamsal kategoride  zorunluluk kipliği 

kodlayıcısı olarak da kullanılan,  [-mElĐ] biçimbirimi ile  ifade edilmelidir. [-ler] çoğul 

kişi biçimbirimidir. Ayrıca yukarıda yer alan diğer seçenekler de bu anlam 

kategorisini ifade etmektedir. 

 

4.3.6.10   Acil Tavsiye  

 

           SCHULZ/ GRIESBACH’a (1982a: 139)   göre “bir eylemin gerçekleştirilmesi 

ya da bir şeyin yapılması gereğinin acilen tavsiye edilmesi (die unerläßliche 

Empfehlung)”,   müssen     fiiliyle ifade edilir.  

    Sie müssen zum Arzt gehen, wenn Sie heftige Kopfschmerzen haben.  

    Şiddetli baş ağrılarınız varsa,  doktora gitmelisiniz.  
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           Yukarıdaki örnekte söz konusu acilen doktora gitme tavsiyesi,  müssen  ile 

anlatılmaktadır. Çünkü burada doktora gitmek zorunluluktur. Dolayısıyla bu cümle 

zorunluluk kipliğini içerir. [-mElĐ] biçimbirimi bu zorunluluğu ifade etmektedir. Aynı 

zamanda [gitmek zorundasınız/ gitmeniz lâzımdır/ gereklidir/gerekmektedir/ 

şarttır/zorunludur/] sözcüksel birimleri de bu anlamsal kategoriyi ifade eder.  

 

4.3.6.11 Zorunlu Uyarı  

           Uygun olmayan bir şeyi yapan birisini zorunlu olarak uyarırken (Die 

notwendige Ermahnung)  müssen kiplik fiili kullanılır.  SCHULZ/GRIESBACH 

(1982a: 139), “birisinin bir şeyi yapmasının uygun olmaması,  bir şeyin olmasının 

uygun olmaması” şeklinde bu anlamsal ulamı açıklar.  

1) Hier ist die Bibliothek. Du musst hier  leise sein. 

Burası kütüphanedir. Burada  sessiz olmalısın. 

 

           Yukarıdaki cümlede kütüphanede yüksek sesle konuşulmaması gereği,  müssen  

ile ifade edilmiştir. Bu durum yasal, doğal ya da kaçınılmaz bir zorunluluk olmadığı 

için güçlü gereklilik ve zorunluluk  anlamını  içerir. Bu nedenle [-mElĐ] gereklilik kipi 

işaretleyicisi ile ifade edilmelidir. “[-sXn]: Gereklilik kipi  2. tekil kişi biçimbirimidir.” 

(ZÜLFĐKAR, 1991: 141) Aynı zamanda [sessiz olman gerekir- şart/zorunlu/ 

şarttır/sessiz olmak zorundasın/ sessiz olman zorunlu/ icap eder] gibi sözcüksel 

birimlerle de ifade edebiliriz.  

           Müssen fiili nesnel anlamda bir zorunluluk (Notwendigkeit) bildiren ve bu 

zorunlulukların kişisel, mantıksal, yasal ve doğal nedenlere bağlandığı bir fiildir. Bazı 

durumlarda da güçlü bir gereklilik bildirir.  Bazen  de kaçınılmaz bir deneyim ya da 
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sonuç anlamında  [-EcEk] biçimbirimiyle ifade edilen bir anlama sahiptir. Örn. “Alle 

Menschen müssen sterben.” cümlesi [Bütün insanlar ölecek ya da ölümlüdür.] 

anlamında yaşamın kaçınılmaz sonucunu ifade eder. Sollen fiiline yakın anlamları da 

vardır, ama gerek zorunlulukta gerekse de gereklilik anlamında daha güçlü bir anlama 

sahiptir. Örneğin “Ich soll meine Aufgaben machen.” cümlesinde [Ödevlerimi 

yapmalıyım.] ile bir gerekliliği anlatırken,  “Ich muss meine Aufgaben machen.” ile 

bir zorunluluğu ifade ederiz. Bu zorunluluk kişisel, kurumsal ya da üçüncü bir 

kaynaktan gelen bir zorunluluk olabilmektedir. Tam bir eş anlamlılık söz konusu 

değildir, belki bazı varyasyonlarda yakın anlamlılık söz konusu olabilmektedir. Yalnız 

dolaylı anlatımda müsse yerine solle de gelebilmektedir. Bu kullanımda anlamsal bir 

farklılık bulunmaz.  

 

        Bu çalışmada nesnel anlamda 11 anlam kategorisi saptanmıştır:              

        1) Kişisel zorunluluk, bireyin kendinden kaynaklanan zorunluluklardır. Bu 

kategoride farklı ifade olanakları bulunmaktadır: [-mElĐ/ zorunlu/  mecbur/  zaruri/ 

şart/ gerek/ lâzım], vb.   2) Başka birisinden kaynaklanan zorunluluk, [zorunlu/ şart/ 

mecbur/ -mElĐ/ şart/ gerek/ gerekmekte]  sözcüksel birimlerle ifade edilir. 3) Yasal 

zorunluluklar,  müssen fiiliyle anlatılır. Türkçede ise [mecbur/ şart/ zorunlu/ zaruri/ 

elzem/ lâzım/ gereklidir] sözcüksel birimleriyle dile getirilir. 4) Doğal zorunluluklarda   

doğal   olaylar   karşısında    bireysel   zorunluluklarımızı  ifade  ederiz. [-mElĐ/ 

zorunda/  zorunlu/  lâzım/ gereklidir/ gerekmekte/ şart] sözcüksel birimleri  kullanırız. 

5 ) Örf  ve  adetlerden   kaynaklan    zorunlulukları,  [zorundadır/ -mElĐ/ zorunda/   

zorunlu/  lâzım/ gereklidir/ gerekmekte/ şart vb.] Gereklilik   kipi   biçimbirimi,   [-

mAlI]   kaçınılmaz bir zorunluluk, mecburiyet  olmadığı durumlarda bir zorunluluk 
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anlamı da ifade eder. [-DĐr] koşacı zorunluluk anlamını pekiştirme görevinde de 

kullanılır. 6) Mesleki ve sosyal konumla ilgili zorunlulukları Türkçede  [-meli/ 

zorunlu/ şarttır/ gerekmektedir/şart ] şeklinde  ifade ederiz. 7) Usulüne uygun gerek, 

bir gereklilik anlatır, bu nedenle [-mAlI/gerekir/gereklidir/ lâzımdır/ 

gerekmektedir/şarttır] alternatiflerini kullanırız. Bu anlam zorunluluk değil gereklilik 

anlatır. 8) Zorunlu sonuç  kategorisinde  Türkçe  karşılığı [-AcAk] biçimbirimi ile  

ifade edilir. Çünkü bu biçimbirim, mantıksal çıkarsamaya dayalı kuvvetli bir tahmini  

içerir. 9) Kaçınılmaz deneyim, [-mElĐ/ gerekir/ lâzım /-ecek/ zorundalar/ zorunlu] vb. 

sözcüksel birim ve biçimbirimlerle ifade edilir. 10) Acil tavsiyede tavsiyenin acil 

olması ve tavsiye edilen şeyin zorunlu olması söz konusudur. Bu nedenle bu kategori 

Türkçede [zorunda/lâzımdır/ gereklidir/ gerekmektedir/ şarttır/ zorunludur] şeklinde 

ifade edilir. 11) Zorunlu uyarıda, zorunluluk güçlüdür.  [gerekir/ şart/zorunlu/ şarttır/ 

zorunda/  zorunlu/ icap eder] gibi zorunluluk belirten sözcüklerle ifade edilir.  

 

        Burada iki önemli hususu vurgulamamız gerekir. Birincisi Türkçe gerek güçlü 

gereklilik, zorunluluk ve gerekse de zayıf gereklilik kipliği ifade araçları açısından 

oldukça zengin bir anlatım olanaklarına sahip bir dildir. Đkincisi  bu ifadeler dilbilgisel 

olarak kesin bir biçimde ayrılmamıştır. Örneğin [-mElĐ] zayıf gereklilik belirten 

biçimbirimi aynı zamanda bir zorunluluk da ifade edebilmektedir.  [-mElĐ] biçimbirimi 

aynı zamanda bir izin, istek anlatımında kullanılır. Bu da Türkçenin biçimbirimlerinin 

çok anlamlı ve çok fonksiyonlu olduğunu göstermektedir.  
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  4.4    KĐPLĐK FĐĐLLER ĐN ÖZNEL ANLAMLARINA GENEL BAKI Ş 

           Öznel (subjektiv) kavramı, sözlüksel olarak “1- Özneye ilişkin olan. 2- Öznede 

temellendirilen, özneyle belirlenmiş olan, özne için geçerli olan”(AKARSU, 1975: 

140) anlamlarına gelir. Kiplik fiillerin öznel anlamında öznenin ya da konuşanın, 

tanımlanan asıl fiille hangi tarzda bir ilişki içinde olduğu, her şeyden önce bu fiilin 

gerçekliğini takdir ya da tahmin düzeyi ifade edilir. Bir başka deyimle konuşan ya da  

cümleyi ifade eden, kiplik fiille birlikte bulunan asıl fiille ilgili nasıl bir düşünce ve 

kanaat içinde olduğunu vurgular. Bu düşünce tahmin, kuşku, zan, olasılık, kızgınlık vb. 

ya da başka bir kişinin iddiasını içerebilir. 

 

           Nesrin muss den Roman  Çalıkuşu gelesen haben.     

          Nesrin Çalıkuşu romanını okumuş olmalı. 

 

         Yukarıdaki cümle öznel anlamda ve kuvvetli tahmin içeren bir cümledir. Çünkü 

müssen, öznel anlamda  en yüksek düzeyde tahmin ifade eden bir fiildir. Öznel 

anlamdaki cümlelerin belli bir sözdizimsel ve anlambilimsel  özellikleri vardır. Kiplik 

fiil ikinci yerde şimdiki zamanda ya da şimdiki zaman hikâyesinde çekimli olarak yer 

alır. Asıl fiil ise 3. halde (Partizipperfekt)+yardımcı fiil haben/sein şeklinde cümle 

sonunda  bulunur. Asıl fiilin belirli geçmiş zamanda (Perfekt) aldığı yardımcı fiil 

mastar halinde cümlenin en sonunda yer alır. Bu sözdizimsel yapı, cümleye öznel bir 

anlam verir. 

          Öznel anlam yalnızca bu sözdizimsel yapıdan ibaret değildir. Normal  ifade 

cümlesi de öznel anlam içerebilir. Öznel anlamda olabilmesi için  kuşku, iddia, zan ve 

tahmin, dikkatlice ifade tarzları, dikkatlice öneride bulunma, sabırsızca beklenti  gibi 
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anlamsal kategorileri içermesi, konuşanın  eylemin içeriği ile ilgili öznel görüşlerini 

yansıtması gerekmektedir. 

 

            Das mag sein/das kann sein/ das muss sein. 

            Bu olmalı/ olabilir. 

         Yukarıdaki cümlelerde de olasılık, tahmin anlamları mevcuttur. Öznel 

anlamdadır. Mag en zayıf düzeyde olasılığı, tahmini belirtirken, muss en yüksek 

düzeyde bir olasılık ve tahmini belirtmektedir. Bu tür öznel ifade biçimlerinde şimdiki 

zaman (Präsens)  kullanımı tercih edilir. Bu tür cümleler bazen şimdiki zaman 

hikâyesinde (Präteritum) anlatım, hikâye ve roman dilinde kullanılır. 

 

           Kiplik fiil 2. yerde çekimli yüklem (Prädikat) olarak,  cümlenin asıl fiili ise 3. 

halde (Partizip II)+haben/sein yardımcı fiilleri cümle sonunda yer alarak özel bir 

sözdizimsel yapı oluşturur ve bu cümleler  HENTSCHEL/WEYDT’in (2003:73)   

belirttiği gibi çoğunlukla öznel anlam taşır, tahmin ve olasılık gibi anlamlar içerir.  

 

Er     muss            ein neues Auto gekauft     haben. (Olasılık- öznel anlam) 

         Kiplik fiil                             Asıl fiil       Yardımcı fiil 

                                                     P.Perfekt    Hilfsverb 

              (Kesinlikle) yeni bir araba almış olmalı.      

 

              Müssen  fiilinde ifade edilen yüksek olasılık Türkçede çeşitli ifade araçları ile 

[kesinlikle, büyük bir ihtimalle, yüksek bir olasılıkla] belirtilmelidir. Çünkü Türkçede 

kiplik fiili  kategorisi olmadığı ve bu tür olasılık anlamları  [-mış … mAlI] 

biçimbirimleriyle ifade edildiği için bunların olasılık düzeylerinin belirlenmesinde 
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farklı ifade araçlarının, kiplik sözcüklerin kullanılması daha belirgin ve açık bir 

biçimde anlatımın sağlanması açısından yararlı olacaktır. 

        Sie kann dich angerufen haben.     O seni (herhalde) telefonla aramış olmalı. 

 

           Yukarıdaki cümlede können, müssen kiplik filinden daha düşük ama aşağıdaki 

tablodaki gibi orta düzeyde bir olasılık belirtir. Bu nedenle cümlede bu kuvvetli 

olasılığı belirten (herhalde, muhtemelen) gibi kiplik sözlerle bu anlam 

pekiştirilmelidir. 

 

           SCHULZ/GRIESBACH (1982b: 84-88) kiplik fiilleri nesnel ve öznel 

anlamlarıyla ele alır. Ona göre, genel olarak konuşanın belirttiği önermedeki kuşku, 

iddia, zan ve tahmin, dikkatlice ifade tarzları, dikkatlice öneride bulunma, sabırsızca 

beklenti gibi konuşanın öznel tutum ve ifade biçimleri  kiplik fiillerin öznel 

anlamlarını oluşturur.  

 

            Öznel ifade biçiminde konuşan,  bizzat ifade ettiği iş, oluş konusundaki kendi 

öznel görüş ve kanaatını   dile getirir. Bu ifade biçiminde  kiplik fiil, yalnız başına bir 

yüklem değil, diğer  fiilin mastarıyla birlikte yüklem çatısını oluşturur. 

            Die Windenergie soll den Energiebedarf der Türkei weitgehend decken. 

            Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin enerji ihtiyacını büyük oranda karşılayacağı    

            söyleniyor/ iddia ediliyor/ rivayet ediliyor/ karşılayacakmış. 

            Yukarıdaki cümlede, elde edilen bir bilginin dikkatli bir biçimde ve kesinliği 

konusunda herhangi bir teminat vermeksizin sollen fiili ile aktarılması söz konusudur.              
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             4.4.1 Kiplik Fiillerin   Olasılık  Anlamları         

            Aşağıdaki tabloda Almancada olasılık anlamları içeren kiplik fiiller ve bunların 

olasılık düzeyleri  görülmektedir. 

 

1) müssen 90 % eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit  

         (çok yüksek bir olasılık) 

2) dürfen 70 % eine hohe Wahrscheinlichkeit 

         (yüksek bir olasılık) 

3) können 50 %  Sicherheit –Unsicherheit   

         (orta düzeyde bir olasılık) 

          Kesinlik-kesin olmama durumu 

4) mögen 30 % gleichgültige Sicherheit- Unsicherheit 

         (düşük bir olasılık) 

    Önemsiz düzeyde kesinlik-kesin olmama 

Tablo 4.  Kiplik Fiillerin Olasılık  Düzeyleri  

 
Yukarıdaki tabloda kiplik fiillerin öznel anlamlarından birisi olan olasılık 

düzeyleri görülmektedir.  Müssen, en güçlü bir olasılık anlamını yansıtırken, en düşük 

olasılık düzeyi  mögen  ile anlatılır.          

       1)   Orhan muss einen dringenden Termin im  Betrieb gehabt haben. 

             Orhan’ın  işletmede (kesinlikle) acil bir randevusu olmalı/ varmış.  

 

             Dürfen kiplik fiili, können kiplik fiiline göre daha güçlü bir olasılığı yansıtır.  

2) Das Flugzeug dürfte wohl Verspätung gehabt haben, weil die Maschine nicht    

    rechtzeitig gelandet ist. 

    Uçak vaktinde iniş yapmadığı için, muhtemelen rötar yapmış olmalı. 
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Burada konuşan kendi tahminine dayanarak uçağın rötarıyla ilgili  güçlü olasılığı 

dile getirmektedir. Türkçede bu olasılık [-mXş olmalı] biçimbirimleriyle ifade 

edilirken [güçlü olasılıkla, kuvvetle muhtemel] vb. kiplik sözcükleriyle bu tahmin 

anlamı pekiştirilir.   

         3) Suzan kann wieder den Zug verpaßt haben. (Das ist möglich.)  

 Suzan (herhalde)  yine  treni kaçırmıştır/kaçırmış olmalı. 

 Suzan’ın  yine treni kaçırmış olması mümkün/olası/ muhtemel. 

 

Können, öznel anlamda orta düzey bir olasılık belirtir. Türkçe karşılığında 

herhalde, mümkün, olası, muhtemel, muhtemelen gibi kiplik sözcüklerle bu anlam 

desteklenmelidir.  

 

         4)  Er mag  keine Lust gehabt haben, eine Reise zu machen. 

              Onun (sanırım) gezi yapma  isteği yokmuş. O gezi yapmayı istemiyormuş.  

           Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi   müssen, dürfen, können, mögen 

fiillerinin tahmin ve olasılık anlamları vardır. En güçlü olasılığı müssen, en zayıf 

olasılığı ise mögen anlatır. Türkçede [-mXş]  ile ve sanırım, galiba, zayıf bir ihtimalle, 

düşük bir olasılıkla gibi sözcüklerle ifade edilir. Ayrıca  [-mXş] biçimbiriminin sonuna 

gelen [-DIr ] koşacı, olasılık ve tahmin anlamını pekiştirir ve güçlü tahminlerde 

kullanılır.  Olasılık düzeylerinin daha açık anlaşılması için  (çok kuvvetli olasılıkla: 

müssen için, kuvvetli olasılıkla: dürfen için,  herhalde, muhtemelen, belki: können için, 

zayıf bir olasılıkla, düşük bir ihtimalle  gibi kiplik sözcükler  mögen fiili için 

kullanılmalıdır.  
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                                  Kiplik Fiillerin Di ğer Öznel Anlamları 
 
5) sollen     Söylenti (Gerücht)   Söyleniliyor, bildiriliyor, anlatılıyor (Man sagt, 

berichtet, erzählt) anlamlarında kullanılır. Burada tam, 

doğru bilgi eksiktir. Genelde basın dilinde, haber 

aktarımında kullanılır.   

Die alte Brücke soll aus der römischen Zeit  gestammt 

haben. 

a) Eski köprü Roma döneminden kalmış   

    olduğu söyleniyor/bildiriliyor/anlatılıyor. 

b) Eski köprü muhtemelen Roma döneminden    kalmış. 

    Yukarıdaki cümlelerde sollen kiplik fiilindeki söylenti 

anlamı söyleniyor/bildiriliyor/anlatılıyor  şeklinde 

anlatıldığı gibi [-mXş] biçimbirimi ile de ifade edilir. 

6) wollen   (Üçüncü kişinin  

                   kanıtlanmamış       

                   iddiası  

                  (eine unbewiesene  

                   Behauptung dritter  

                   Person) 

   Birisi kendisi hakkında bir şey söyler, iddia eder, ama 

kanıtlayamaz. Bunun aksi de başkaları tarafından 

kanıtlanamaz. Ortada kanıtlanmamış bir iddia söz 

konusudur. Burada konuşan bu iddianın yer aldığı 

cümledeki özneden farklı bir kişidir.  

Der Angeklagte will das Geld  nicht gestohlen haben. 

Sanık parayı çalmadığını iddia ediyor./iddia eder. 

    Yukarıdaki cümlede özne sanık, konuşan ise başka bir 

kişidir. Sanığın kanıtlanmamış iddiasını aktarmaktadır.  

Tablo 5.  Kiplik Fiillerin Di ğer Öznel Anlamları 

           BUSCHA v.d (1983: 20-22) kiplik eylemlerdeki öznel kipliği iki gruba ayırır:  

a) Tahmin ve zan anlamlı kiplik fiiller:  

Müssen, dürfen, mögen ve können fiilleri tahmin ve zan anlamı taşırlar. 

Müssen, en yüksek düzeyde kesinlik ve kanaat anlamı taşır. Sadece dilek kipi 

(Konjunktiv) olarak dürfen  fiili bir olasılık (Wahrscheinlichkeit) anlamı içerir, Mögen  

ise  sınırlı tahmini (eine einräumende Vermutung) ifade eder. Dürfen fiilinde konuşan 

kuvvetli  tahminini ifade eder.  
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1) Er kann gar nicht im Ausland  gearbeitet haben. 

    O yurtdışında hiç de çalışmış olamaz/ hiç de çalışmışa benzemiyor. 

Yukarıdaki 1) nolu  cümlede kuvvetli  bir tahmin ve kuvvetli bir kanaat söz 

konusudur.   

2) Sie muss  krank sein. Sonst wäre sie bestimmt in die Schule gekommen. 

    O hasta olmalı/ olacak. Aksi halde kesinlikle okula gelirdi. 

2. cümlede çok kuvvetli bir kabul, kanaat ve tahmin vardır. Görüldüğü gibi 

müssen fiilinde tahmin anlamında dilek kipi (Konjunktiv) gerekmemektedir. Yukarıda 

belirtildiği gibi bu şart, yalnızca dürfen  için geçerlidir. Aynı şekilde asıl fiil Partizip 

II+sein şeklinde cümle sonunda değildir. Bu özgün yapı olmadan da tahmin ve olasılık 

anlamı müssen, können, mögen fiilleri için verilebilmektedir.  

3)  Die Erdgaspreise mögen  in den nächsten Tagen sinken. (so habe ich  

     gehört, aber ich glaube  nicht.) 

     Doğalgaz fiyatları gelecek günlerde düşecekmiş,/ düşmesi mümkün/ olası, 

    düşme  olasılığı var. (Böyle duydum, ama inanmıyorum.)  

Burada zayıf bir olasılık ve pek de inandırıcı olmayan bir tahmin  söz 

konusudur.  

 

4)   Die grauen Wolken dürften  einen starken Regen  mitbringen. 

     Gri bulutlar kuvvetli bir yağmur getirebilir/ getirmesi  

    muhtemel/olası/mümkün/ getirecek gibi. 

Burada  kuvvetli bir tahmin söz konusudur. Tahmin ve olasılık anlamında 

dürfen mutlaka Konjunktiv II ile kullanılır.Bu da diğer  tahmin ve olasılık belirten 

kiplik fiillerden bir farklılık oluşturur.     
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b) Başka bir ki şinin iddia (Behauptung) anlamını içeren kiplik fiiller: 

“Başka bir kişinin iddialarını içeren kiplik fiiller wollen ve sollen fiilleridir.  

Konuşucu,  özne’den farklı bir kişidir.” (BUSCHA v.d, 1983: 20-22)   

            5) Vor 200 Jahren sollen   die Soldaten das Schloß  zerstört haben. 

    Askerlerin 200 yıl öncesinde  şatoyu tahrip ettiği söyleniyor/belirtiliyor/  

    ifade ediliyor/ dile getiriliyor/ anlatılıyor, vb. 

Burada başka bir kişinin iddia ve rivayetinin dile getirilmesi söz konusudur. 

Asıl fiil   Partizip II + yardımcı fiil ile  birlikte cümle sonunda yer alır. 

    4.4.2 Kiplik Fiillerin Söylenti Anlamı    

Sollen,  öznel  anlamda söylenti (Gerücht)  ifade eder,  aktarılan bilgi, 

anlatılan, rapor edilen üçüncü kişilerden elde edilen bilgilere dayanır.            

          6)  Herr Schneider  soll einen wichtigen Auftrag bekommen haben. 

   Bay Schneider  önemli bir ihale almış olmalı/ almış/aldığı söyleniyor/aldığı  

   rivayet ediliyor, vb. 

Yukarıdaki örnekte görülen sollen, öznel anlamda söylenti anlamını içerirken, 

bir tahmin de ifade edilir. Doğrudan bir olasılık anlamı içermez, daha ziyade  

söylentiye dayalı  dolaylı bir olasılık içerir.  

 

4.4.3 Kiplik Fiillerin Đddia Anlamı 

Wollen, öznel anlamda üçüncü bir kişinin kanıtlanmamış bir iddiasını (eine 

unbewiesene Behauptung einer dritten Person) anlatır. Bu iddia özneye aittir. 

Konuşan,  yalnızca iddiayı aktarır. HELBIG/BUSCHA(1998:50), wollen için 

“Behauptung” anlam ulamından söz eder. Ona göre wollen ile yalnızca geçmişle ilgili 

bir iddia  mümkündür.              
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     7)  Sie will   die  Einladung ihrer Freundin erst nach ihrer Hohzeit erhalten haben. 

         

          O arkadaşının davetiyesini ancak düğününden sonra aldığını iddia                

          ediyor / / iddia eder/ iddiasındadır/ iddiasını ileri sürüyor. 

 

           Wollen,  iddia anlamında asıl fiil Partizip II+yardımcı fiille cümle sonunda  yer 

alır. Bu sözdizimsel yapı iddia ve öznel anlamı ifade eder. Türkçede ise normal cümle 

düzeni vardır. Wollen ile öznenin kendisi hakkında kanıtlanmamış iddiası dile getirilir. 

Konuşan, kendisinin pek de inanmadığı iddiayı  dile getirir. Sollen fiili  de iddia, 

söylenti anlamını  ifade eder. Sollen, başka bir kimsenin bir başkası hakkındaki 

iddiasını ifade eder:   

 Örn. Sie soll  im Ausland sein.  

         Onun yurt dışında olduğu söyleniyor.   

cümlesi Almanca şu şekilde de ifade edilebilir:  

                               Ihre Mutter sagt, dass sie im Ausland ist.   

Bu anlamda yukarıdaki cümlenin  

                              Sie soll im Ausland gewesen sein.  

ile ifade edilmesi de mümkündür. Bunu, Türkçede [O yurtdışında olmuş olmalı/ 

olduğu söyleniyor/iddia ediliyor/bildiriliyor .] biçiminde ifade edebiliriz. Yukarıda 

değinildiği gibi  müssen, dürfen, können ve mögen fiilleri öznel anlamda olasılık ve 

tahmin içerir. Müssen en yüksek bir olasılığı ve emin olmayı, dürfen yüksek bir 

olasılık ve emin olmayı, können ise orta düzeyde bir olasılık ve tahmini, mögen ise en 

zayıf bir olasılık ve pek emin olmamayı belirtir.  
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4.4.4 Kiplik Fiillerin  Dilek Kipinde  Kullanımları ve An lamsal Đşlevleri              

           DUDEN Grammatik’e (2009: 529)  göre  kiplik fiillerin dilek kipi (Konjunktiv), 

asıl fiillerdeki gibi  olasılığın (Potentalität) gerçek dışılık (Irrealität) ve dileklerin 

(Wünsche)    işaretlenmiş değişik biçimleridir. Kiplik fiiller  bu kullanım tarzlarıyla,  

alışılmış werden-Futur,  dilek kipi (Konjunktiv I ve Konjunktiv II) ifadelerine alternatif 

biçimlerdir. “Kiplik fiillerin dilek kipi I (Konjunktiv I) biçimleri mögen, wollen ve 

sollen  için  dilek  veya istem belirten ifadelerde kullanılır.” (DUDEN Grammatik, 

2009: 537) 

                   1)  Du mögest immer glücklich werden!  

                        Her zaman mutlu olasın!   

                    2) Du wollest im Leben erfolgreich sein! 

                        Yaşamda başarılı olasın! 

         Yukarıdaki Almanca cümlelerde emir kipi, dilek ve istek anlamını belirtir. 

Türkçede bunlar [-A] biçimbirimi ile ifade edilir. Kiplik fiillerin emir kipinde 

kullanımı oldukça az görülür.                                              

 

            4.4.4.1 Tavsiye/ Sitem  

           Kiplik fiiller dilek kipinde çeşitli anlam ve işlevlerde kullanılır. Tavsiye/ sitem 

(Ratschlag/ Vorwurf) bunlardan önemli bir yer tutar. Muhataba bu tür bir düşünce 

ifade edilirken, haber kipinden ziyade,  dolaylı anlatım biçimi olan dilek kipinin 

(Konjunktiv) kullanımı tercih edilir. HELBIG/BUSCHA(1998:49) tavsiye anlamının  

sollen fiilinde yalnızca Konjunktiv Präteritum ile ifade edilebileceğini belirtir.  

            Du hättest den Pullover anziehen sollen; dann hättest du dich nicht erkältet. 

            Kazağı giymeliydin; o zaman üşütmezdin.     



 263 

          Yukarıdaki cümle yapılan bir yanlış davranışın  bir daha tekrarlanmaması 

konusunda bir tavsiye, bir sitem  içerir. 

 

4.4.4.2  Reddetme 

           Her hangi bir konuda  red (Ablehnung) ve olumsuz  düşüncelerimizi ifade 

ederken de kiplik fiillerinin dilek kipini kullanabiliriz.  

            Du hättest das Auto reparieren lassen müssen. In diesem Zustand kaufe ich  

            es nicht. 

           Arabayı tamir ettirmeliydin/tamir ettirmen gerekirdi/ tamir ettirmen lâzımdı vb. 

           Bu durumda onu satın almam. 

           Yukarıdaki cümlede  bir  satın  alma  olayının  gerçekleşmemesi  gerekçesi 

olarak  arabanın tamir ettirilmemesi anlatılmaktadır. Bu kategoride müssen filinin 

yerine sollen kiplik fiili de gelebilir. Bu bağlamda müssen ile yakın anlamdadır.  

4.4.4.3 Zan, Tahmin  

           Kiplik fiilleri dilek kipinde  zan, tahmin (Vermutung) anlamında yoğun bir 

biçimde kullanılır. Tahmin düzeyinin ne derece kuvvetli olduğu  farklı kiplik fiilleri ile 

ifade edilir.  

           Dürfen fiilinde, tahmin müssen  fiiline göre daha zayıf bir derecededir.  Können 

bu iki kiplik fiilden de daha zayıf bir tahmin içerirken, mögen en zayıf düzeyde bir 

tahmin anlamı içerir.                     

            1) Er könnte schon angekommen sein. 

                O herhalde artık varmış olmalı/ belki varmıştır/  ulaşmış olmalı/  

               muhtemelen ulaşmıştır.  
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           Burada dikkatlice bir tahminde bulunma vardır, dilek kipi (Konjunktiv II) ile 

tahminde yanılma payının  olduğu vurgulanır. Türkçede dilek kipinin belirttiği bu 

yanılma olasılığı belki, muhtemelen gibi kiplik sözcüklerle ifade edilir. 

2) Die Einwohnerzahl von Deutschland müsste etwa 80 Millionen gewesen  

                    sein. 

                   Almanya’nın nüfusu yaklaşık 80 milyon olmalı/ olması muhtemel/ olmuş  

                   olmalı/ ulaşmış olmalı/ bulmuş olmalı. 

           2. örnekte kuvvetli bir tahmin  vardır. Tahmini ifade eden Türkçede çok çeşitli 

anlatım olanakları vardır.    

              3) Mag in Mars   das Leben gewesen sein? 

                Mars’ta  yaşam olmuş mu?/ olmuş olabilir mi? /yaşam varmıymış ? 

                Yaşamın olmuş olması mümkün mü/muhtemel mi? olası mı? 

           Genel olarak mögen fiilinin dilek kipi (Konjunktiv II)’si haber kipi anlamıyla 

karıştığı için bu tür tahmin anlatımlarında dilek kipi  yerine  haber kipi tercih edilir. 

Burada  zayıf bir tahmin  anlatılmaktadır, aynı zamanda zayıf bir olasılık içermektedir. 

                     

4.4.4.4 Dikkatli Davet ve Çağrı  

          Kiplik fiiller ile bir davet ve çağrıda bulunurken de muhatabı kırmamak için 

daha dikkatli bir anlatım (zurückhaltende Äußerung) tercih edilir. Bu durumda çağrı, 

daha etkin olabilir.  

 

                 1) Du solltest/müsstest den Pullover anziehen, dann erkältest du dich nicht. 

Kazağı giymelisin, o zaman üşütmezsin. 
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           Bu cümlede de dikkatli bir çağrıda bulunma anlamı  mevcuttur. [Kazağı giysen 

iyi olur, kazağı giymende fayda var.] gibi Türkçe karşılıklar da bu anlamı ifade 

etmektedir.  

                 2)  Du könntest den Pullover anziehen, dann frierst du nicht. 

                      Kazağı  giyebilirsin, o zaman üşümezsin. 

            Dikkatli davet ve çağrı, dikkatlice bir tür tavsiyede bulunma bağlamında  

solltest/müsstest  anlamsal olarak da birbirinin yerine geçmektedir. Könntest  bu cümle 

bağlamında kullanılabilir, ama  anlamsal olarak [giyebilirsin] şeklinde bir farklılaşma 

söz konusudur, buna rağmen, dikkatlice çağrıda bulunma  ve davet  amacına uygun bir 

ifade gerçekleşmektedir.  

 

4.4.4.5 Özel Kibarlık Đfadesi              

         DUDEN Grammatik’e (2009: 520-521)  göre, dilek kipi (Konjunktiv II) aynı 

zamanda mesafeli kibarlık biçimi olarak  da kullanılır. Kiplik fiiller,  özel bir kibarlık 

ifadesi (Ausdruck besonderer Höflichkeit) anlamsal ulamında  dilek kipinde kullanılır. 

Genel olarak kiplik fiiller, dilek kipi II (Konjunktiv II) olarak bu anlamı yansıtırlar.   

                 1) Dürfte ich Sie etwas fragen? 

 Size bir şey sorabilir miydim?/sorabilir miyim/sormam mümkün müydü? 

                  2) Könnten Sie mir helfen? 

 Bana yardım eder miydiniz?/edebilir misiniz/edebilir miydiniz? 

           Mögen  fiilinin   dilek  kipi   olarak   ifadesi   olan  ”möchten”   ile  bir şey  

aşağıdaki örnekteki gibi kibarca istenir.  

                  3) Ich möchte  ein Glas Tee.  Bir bardak çay istiyorum. 
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         4)    “Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir behilflich sein könnten, ein  

                  Zimmer für  sie zu finden.”  (BÖLL; 2006: 14) 

               “Bana yardımcı olur da  kendisi  için  bir  oda  bulabilirseniz  size  çok  

                müteşekkir  olurum.” (SELĐMOĞLU, 1998: 16)    

 

           Yukarıdaki 4) nolu Almanca metinde [könnten], dilek kipindedir (Konjunktiv 

II). Cümle yapısı dilek-şart yan cümle içerir. Bu kiplik fiil için verilen  [olur da] 

karşılığı,  kiplik fiildeki dilek-şart anlamını içermemektedir. Aşağıdaki cümlede 

zu+Infinitiv yan cümle, wenn koşul cümlesine anlamsal olarak bağlanarak, hemen 

ardından temel cümle anlamı verilmelidir. Bu ifade,   [-AbĐl] biçimbirimi ile birlikte 

kiplik anlamı daha açık belirtmektedir.  Bu bağlamda aşağıdaki cümle önerilebilir: 

           “Bana kendisi için bir oda bulmak konusunda yardımcı olabilirseniz, size çok  

            müteşekkir  olurdum.” 

           “[-sE] biçimbirimi genellikle birden çok önermeyi bir koşulla birbirine 

bağlayan dilek-koşul kipi biçimbirimidir.”(AKSAN, 2009: 190-191) Yukarıda önerilen 

Türkçe karşılıkta [-sE] biçimbirimi bu anlamı içerir.                                                          

           Bu kategoride dilek kipi Konjunktiv’in kullanılması daha da kibar bir anlatım 

tarzıdır, yüksek üsluptur, aynı soruların haber kipi ile yöneltilmesinde de elbette ki 

nezaket biçimi  vardır, ama Konjunktiv II daha dikkatli , daha nazik ve kibar anlatım 

biçimidir. Mesafeli (distanziert), ölçülü ifade tarzıdır. Örn. dikkatli davet ve çağrıda  

müsste/sollte birbiri yerine kullanılabilir, aynı şekilde dolaylı anlatım (indirekte Rede) 

biçimlerinde de solle/müsse normal bir dolaylı anlatımı ifade eder. Möge  daha kibar  

dolaylı anlatımlarda kullanılır. Buradan sollen-müssen fiillerinin birbirine bazı 

kategorilerde yakın anlamda oldukları  sonucunu çıkarabiliriz. Bu aynı zamanda 
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möchte-wollte örneğinde de vardır. Ama burada anlamsal bir nüans söz konusudur. 

Möchte ile istenilen bir şeyde bu istemin bir dilek ve arzu olduğu, wollte ile istemin de 

kararlı bir istek olduğu anlaşılır. Bazı bağlamlarda bu anlamsal yakınlık können-

dürfen arasında da söz konusudur. Örn. izin istemlerinde können, dürfen yerine 

kullanılabilir. Dürfen’deki izin daha kibar ve  nazik bir biçimdir. Können ile izin 

istemleri ise genelde yakın arkadaştan izin isterken, mesafeli olmayan ifade 

biçimlerinde ya da çarşı, mağaza gibi ortamlarda söz konusudur. Aynı şekilde 

Türkçede de istemek-talep etmek ve arzu etmek, dilemek arasında nüans vardır. 

Đstemek-talep etmek daha kesin, kararlı ve  bazen de resmi ifadelerde kullanılır. Örn. 

daha nazik bir şekilde [Soru  sorabilir miydim? Soru sormam mümkün mü?] gibi  

ifadeleri kullanırız.  

 

         Türkçede gereklilik-zorunluluk kipsel olarak dilbilgisel ifade araçlarıyla tam 

olarak ayrılmadığı için [gerek, lâzım, şart] gibi sözcüksel birimler birbiri yerine 

kullanılır. Ama [mecbur, mecburi, zaruri, elzem, zorunlu, zorunda] gibi ifadeler genel 

olarak zorunluluk ifade eder ve müssen fiilinin anlatımında kullanılır.  

 

           Almancada dilek ve temennileri, dilek kipi (Konjunktiv I) olarak anlatım 

oldukça azdır. Yalnızca mögen ve wollen fiilleri bunu ifade eder. Türkçede bu bağlamı 

ifade etmek için istek kipi  biçimbirimi [-A] kullanılır.  

 

           Tavsiye ve sitem anlamlarında sollte/müsste anlamsal olarak birbirine yakındır 

ve bu bağlamda tavsiyelerde könnte de kullanılabilir. Türkçede bu anlamsal bağlamları 

ifade   eden   zengin   sözcüksel   birim   ve   biçimbirimler   vardır.   Örn.  [ -mAlIsIn,  
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-mAmAlIsIn,    -mAlIyDIn,   -EbĐlĐrsĐn,   -EbĐlĐrdĐn,   -mAn  gerekli, -mAmAn   gerekli, 

lâzım, şart], vb. 

           Zan ve tahmin anlamında müssen en kuvvetli tahmini, emin olmayı, dürfen 

kuvvetli tahmini, können orta düzeyde bir emin olmayı, mögen ise zayıf bir tahmini 

dile getirir. Bu anlamları genelde Türkçede [-mXş olmalı, -mXşmXş, -mXş  olması 

muhtemel, olası], vb. birimlerle ifade ederiz. Türkçede kiplik sözcüklerle  örn. 

kuvvetle muhtemel, olası güçlü tahminleri; herhalde, belki ile orta düzey tahminleri; 

sanırım, galiba  ile de zayıf tahminleri ifade ederiz. Bu tahmin ve olasılıkların dilimize 

aktarılmasında bunlara dikkat edilmesi önerilebilir. Ama yine de Almancada ve 

Türkçede bu husus tahmin ve olasılık içeren kiplik sözcükler bazında tam olarak 

dilbilgisel olarak ayrımlanmamış ve kesin anlamsal ifade araçlarıyla ayırt 

edilmemiştir.  
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4.5 KĐPLĐK FĐĐLLER ĐN ÖZNEL ANLAM KATEGOR ĐLERĐ  

           VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI 

 

           Öznel anlam sözceyi belirten ya da konuşan ile sözcede söz konusu olan  eylem 

arasındaki  ilişkiyi ortaya koyan anlamsal bir ulamdır.  Kiplik fiillerin öznel anlamında  

konuşanın, tanımlanan asıl fiille hangi tarzda bir ilişki içinde olduğu, her şeyden önce  

konuşanın söz konusu olan bu fiilin ya da ifade etmiş olduğu önermenin gerçekliğini 

takdir ya da tahmin düzeyi ifade edilir. Bir başka deyimle konuşan ya da  cümleyi 

ifade eden, kiplik fiille birlikte bulunan asıl fiille ilgili nasıl bir düşünce ve kanaat 

içinde olduğunu vurgular. Bu düşünce tahmin, kuşku, zan, olasılık, kızgınlık, 

sabırsızca beklenti, vb. ya da başka bir kişinin iddiasını, söylenti, dikkatlice ifadeyi, 

tavsiyeyi veya uyarıyı  içerebilir. 

 

           Çalışmanın bu aşamasında  kiplik fiillerin öznel anlamları her bir kiplik fiil için 

ayrıntılı olarak ele alınacak ve bu anlamsal kategorilerin işlevleri üzerinde 

durulacaktır. Bu  anlamsal kategorilerin örnekler bazında Türkçe karşılıkları ortaya 

konulacaktır. Önerilen karşılıkların gerekmesi halinde biçimbilimsel sınıflandırmaları 

yapılacaktır. Burada verilen örnekler, kısmen edebi eserlerden ve korpus’tan 

alınmıştır. Kısmen de söz konusu olan anlamsal kategorideki özellikleri ortaya koyan  

bizzat  oluşturulmuş örneklerdir.  
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4.5.1  können 

4.5.1.1  Zan, Tahmin               

           Genelde dilek kipi II (Konjunktiv II) olarak, ama haber kipi (Indikativ) 

biçiminde de kullanılır. Burada cümlenin tahmine dayalı olasılık ve varsayım içermesi 

önemlidir. Cümlenin bağlamından da  bu anlamsal içerikleri çıkarabiliriz. 

                  1) Du kannst/könntest recht haben.  

                     Haklı olabilirsin/ haklı olman olası/mümkün/muhtemel.              

 

          Bu semantik kategori [-AbĐl] yeterlik biçimbirimiyle ifade edilir. Burada olasılık 

ifade eder.  Zan ve tahmin  anlamını ifade,  haber kipi  ile de mümkün olabilmektedir. 

Dilek kipi ile arasındaki fark haklı olman olası, ama yine de  bu garanti değil  şeklinde 

ifade edilebilir. Bu yaklaşımla  öznel olarak  emin olmama  ifade edilir.      

            2) “Die Hoffnung macht das Treppensteigen leichter, und enttäuscht kann   

                  man nur  hinuntergehen: Hausierer haben mit Häusern zu tun.” 

                                                                                                      (BICHSEL,1973: 64)                                                            

  

             “Umut, merdiven çıkmayı kolaylaştırmıştır ona… Düş kırıklığı ile ancak     

                aşağılara  inilir . Dilencilerin zoru kapılarladır.” (TOGAR, 1987: 40) 

 

           Yukarıdaki  2) nolu   Almanca   metinde yer alan [kann] fiilinin karşılığı [-EbĐl] 

biçimbirimi ile ifade edilmemiştir. Ama edebi metin olması açısından uygundur. 

Yüklem [inilebilir ] anlamındadır. [-EbĐl], kuvvetli zan ve tahmin anlamını içerir.                        
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 4.5.1.2  Dikkatlice Tahmin      

            SCHULZ-GRIESBACH(1982b:86),  “Grammatik der deutschen Sprache” adlı 

eserde  öznel (subjektiv) ifade biçimlerini ayrı olarak ele alır ve  bu anlamsal 

kategorideki durumlarla ilgili  iyi bir bilgiye dayanan dikkatli ifade edilen tahmini, 

“Vorsichtig geäußerte Vermutung, die sich auf eine gute Kenntnis   der Umstände 

stützt” olarak niteler. Bu kategori, ihtiyatlı tahmin (zurückhaltende Vermutung) olarak 

nitelenebilir. “Können (=tahmin) ile bir iş, oluşun düşünceye uygun (konuşanın 

düşüncesi) koşulları belirtilir.” (HELBIG/BUSCHA, 1998:47)  

                 1) Er könnte wohl Ingenieur geworden sein. 

                     O herhalde   mühendis olmuştur/ olmuş/ olmuş olmalı/ 

                     belki de mühendis olmuştur.  

                 2) Er könnte Ingenieur sein. 

                     O mühendis olmalı. 

 

             2. cümle de bir tahmini yansıtır, ama bu  ânı ilgilendiren bir kişinin mesleği ile 

ilgili bir tahmindir. 1. cümlede ise belki de uzun süre görülmeyen bir yakınla ilgili [O 

belki de şimdi mühendis olmuştur.] tarzında  bir tahmin söz konusudur. 

           Türkçede [-mXş] biçimbirimi, rivayet bileşik zaman  olarak tanımlanır. “Haber 

kiplerine  cevher fiilinin (olmak fiilinin) belirsiz geçmiş zamanının getirilmesiyle 

meydana gelen bileşik zamandır.” (KORKMAZ, 1992: 125) Bu kategori, anlamsal 

açıdan herhalde sözcüğü  ile  ifade edilebilir. Herhalde  burada olasılığı anlatır ve bu 

olasılık ihtiyatla dile getirilen bir tahmindir. Türkçede de dikkatli tahminlerde 

herhalde, belki, sanırım gibi ifadeleri kullanırız. Belirli geçmiş ve emir şeklinin  

rivayeti  yoktur. Yukarıdaki   örnekteki  [ol-]  bağımlı  sözlüksel biçimbirime  [-mXş] 
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rivayet biçimbirimi gelmiş, + [DIr ] koşacı ile birlikte tahmin anlamı oluşmuştur. [-

DĐr] koşacı tahmin anlamında zorunlu değildir. Genelde daha güçlü tahminlerde 

kullanılır. Çünkü [-DĐr] koşacının bir işlevi de tahmin anlamını pekiştirmektir.  

 

     3)  “ «Schade», sagte er dann, «wir hätten das Experiment noch weiter  

              führen  können. Aber ich  will dich nicht plagen. »”  (HESSE, 2007: 40) 

          “ «Yazık», dedi ardından, «deneyimizi biraz daha ileri götürebilirdik.   

             Ama seni fazla üzmek  istemem.»” (ŞĐPAL, 1989: 46)  

 

           Yukarıdaki 3) nolu metinde  yer alan [können], dilek kipi  ile  ifade 

edilmesinden dolayı dikkatlice tahmin anlamı içerir. Können kiplik fiilindeki gerçek 

dışılık, dilek kipi ve geçmiş zaman [-ebilirdik] şeklinde  kodlanmaktadır, [will] kiplik 

fiili ise, [ istemem] şeklinde kodlanarak, kararlı bir istek ifade edilmektedir. 

    

            4.5.1.3  Sabırsızca Beklenti  

           SCHULZ-GRIESBACH (1982b: 86),  können kiplik fiilinin öznel anlamlarının 

üçüncü bir kategorisi olarak “sabırsızca beklentiyi  (ungeduldige Erwartung)” belirtir. 

Öznenin bireysel olarak sabırsızca beklenti tutumu, kiplik fiilini etkiler ve öznel bir 

anlam oluşturur. 

               Er könnte am Wochenende  endlich in sein neues Haus  ziehen! 

               Nihayet hafta sonunda yeni evine taşınabilecek!/taşınabilecekmiş!/taşınmış  

               olabilecek! 

           Yukarıda önerilen [mIş -olabilecek] biçimbiriminin  yapısı aşağıdadır: 
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[-mIş  ol-abil-ecek]:  

[-mIş]  : Sıfat-fiil biçimbirimi  

[ol-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim  

[-abil]  : Yeterlik fiili biçimbirimi 

[-ecek]  : Gelecek zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø]  sıfır  

                               biçimbirim 

           Yukarıdaki cümlede  dilek kipinde (Konjunktiv) sabırsızca bir beklenti’nin 

ifadesi söz konusudur. Türkçede  [-EcEk]  biçimbirimi,   haber  kipi  gelecek  zaman 

olmasına karşın, bu alandaki araştırmacılar gelecekle ilgili  “Sözlerimizle gelecekten 

bahsedebiliriz; ancak kesinliklerden değil, olasılıklardan, planlardan, isteklerden, 

niyetlerden, tasarılardan, tahminlerden. Kısacası bir dizi varsayımlardan bahsetmiş 

oluruz.” (ASLAN, 2007:2) yorumları gibi çoğu zaman gerçek dışılığı da anlatır. 

AKSAN(2009: 188), [-EcEk] biçimbiriminin  olasılık anlatımından söz eder. Ona 

göre,  olmak yardımcı eylemiyle gelecek zaman dışına çıkılarak olasılık dile getirilir.  

Örn. “Düşen uçak Rus uçağı olacak!”   (AKSAN, 2009: 188)   

           Yukarıdaki Almanca cümlede henüz gerçekleşmemiş, hafta sonunda  olabilecek  

bir  taşınma ve sabırsızca beklenti  söz  konusudur. Bu  nedenle [-EcEk] biçimbirimi 

ile ifade edilmesi uygundur. Burada dolaylı olarak tahmin anlatımını [-mĐş] 

biçimbirimi ekleyerek yapabiliriz. Çünkü cümle aynı zamanda bir tahmini de içerir.   

4.5.1.4 Olasılık   

Bir eylem, iş ya da oluşla ilgili olasılık,  können ile ifade edilir.    

              “Wenn es ganz leise an die Tür klopft, dann musst du aufmachen. Es kann  

                das Glück sein. Wenn’s laut klopft, dann sei sicher: das sind Verwandten.”  

                                                                                             (SCHUMANN, 1985: 19) 



 274 

                Eğer çok yavaş kapı çalarsa, o zaman açmalısın. Bu şans olabilir.  Eğer  

                yüksek sesle çalarsa, o zaman emin ol: bunlar akrabalardır.               

 

           Yukarıdaki  cümlede geçen können,  bir olasılık anlatır. Bu olasılık,  Türkçede 

[-AbĐl] yeterlik fiili biçimbirimiyle ifade edilir.[(-i)-r],  geniş zaman biçimbirimidir. 

Haber kipidir, [Ø] sıfır biçimbirimi’dir: [Olabilir ] yerine [olması mümkün/ olması 

olası, olması mümkündür] ifadeleri de kullanılabilir. 

 

            Können filinin öznel anlamları genelde  orta düzeyde bir tahmin ve zan, 

durumla ilgili elde edilen bilgilere göre dikkatlice tahmin, sabırsızca beklenti ve 

olasılık anlamsal  ulamlarını   içerir.  Zan,   tahmin   ve  olasılık  anlamları Türkçede, 

[-AbĐl] ve [-mAlI] biçimbirimleri ile ifade edilirken, [olman olası/ mümkün/ muhtemel] 

vb. sözcüksel birimlerle de ifade edilir. Dikkatlice tahmin ise [-mXş/ -mXştXr/ olmuş/ 

olmuş olmalı/belki de -mXş/ -mXştXr] gibi biçimbirimlerle ve sözcüksel birimlerle  

ifade edilir.  

 

           Sabırsızca beklenti ise, [-EbIlEcEk] biçimbirimi ile ifade edilir. Bu biçimbirim 

dilek kipindeki gerçek dışılığı ya da eylemin gerçekleşmesinin kesin olmadığını da 

dolaylı olarak ifade eder. Çünkü gelecek  kesin değil, muhtemeldir.  Zaten Türkçenin 

bir özelliği de biçimbirimlerinin çok işlevli ve birden çok anlamı karşılayabilecek 

yapıda olmasıdır. Örn. [-mAlI] ve [-AbĐl] biçimbirimleri gibi. Kiplik fiillerin Türkçe 

karşılığı olarak sıklıkla kullanılan [-mAlI], gereklilik kipi biçimbirimi iken, zorunluluk, 

istek, olasılık anlatabilmektedir. Aynı şekilde [-AbĐl] biçimbirimi ise olasılığın  yanı 

sıra tahmin ve izin anlamlarını  da ifade edebilmektedir. 
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4.5.2 dürfen 

              4.5.2.1 Kuvvetli Tahmin, Zan  

       Bu fiilin öznel anlamı, tahmin ve zan ifade eder. HELBIG/ BUSCHA’ya 

(1998: 47)  göre bu değişik yapı, dilek kipi şimdiki zaman hikâyesi (Konjunktiv 

Präteritum) ile sınırlıdır. Dürfen  ile ifade edilen tahmin, können   ve mögen  

vasıtasıyla ifade edilen tahminden daha yüksek düzeyde emin olma derecesi içerirken,  

müssen  ile ifade edilen tahminden daha düşük düzeyde bir emin olma derecesi içerir. 

SCHULZ/GRIESBACH’a (1982b:88)  göre dürfen fiilinde söz konusu olan tahmin, 

deneyime dayanan bir tahmindir.  

  

      1)    Der Yüksek Hızlı-Zug  ist um 11.00 Uhr von Ankara abgefahren.  

    Er dürfte um 12.30 in Eskişehir angekommen sein. 

    Yüksek hızlı tren saat 11.00’de Ankara’dan hareket etti.  12.30’da   

    (büyük olasılıkla)  Eskişehir’e varmış olmalı/olabilir / varmıştır /ulaşmış     

         olmalı/ ulaşmıştır.   

           Yukarıdaki 1) nolu cümle Almancada başka ifade biçimleriyle de 

anlatılabilmektedir:  

 a) Vermutlich/sicher/ wahrscheinlich ist der Yüksek Hızlı Tren um 12.30 in Eskişehir angekommen. 

 b) Ich vermute, nehme an, dass Yüksek Hızlı Tren um 12.30 Uhr in Eskişehir angekommen ist. 

 c) Der Yüksek Hızlı Tren scheint um 12.30 Uhr in Eskişehir angekommen zu sein. 

 d) Der Yüksek Hızlı Tren wird wohl/vermutlich um 12.30 in Eskişehir angekommen sein.  

 

           a) seçeneğinde Almancada belirli geçmiş zamandaki cümlede   vermutlich/ 

sicher/wahrscheinlich (tahminen/ kesin olarak/ muhtemelen) gibi kiplik sözcükler 

kullanılarak bu tahmin anlamı ifade edilmektedir. 
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           b) seçeneğinde vermuten, annehmen fiilleriyle bu güçlü tahmin anlatılmaktadır. 

           c) seçeneğinde  scheinen zu +Inf. kiplik fiil gibi kullanılan fiilin geçmiş zamanı 

ile güçlü tahmin anlamı oluşturulmuştur. 

           d) seçeneğinde ise werden+wohl/vermutlich (muhtemelen/ tahminen) kiplik 

sözcükleriyle bu tahmin  anlamı ifade edilmiştir. 

 

      2)  “Die wollten 100 Mark, weil wir falsch überholt hatten. Mein Onkel sagte:    

«Das stimmt gar nicht. Die wollen  unser Geld.»   Aber  wir  mussten  trotzdem   

 zahlen, sonst hätten wir nicht weiterfahren dürfen.” (KÖNIG, 1981: 57)   

   

Hatalı  sollama  yapmış  olduğumuz   için  onlar  100 Mark istiyordu. Amcam:   

     “Kesinlikle doğru değil. Yalnızca paramızı istiyorlar.”  dedi. Ama buna rağmen    

       parayı   ödemek   zorundaydık,   aksi   halde   (büyük ihtimalle)  yola  devam  

       edemezdik/ edememiştik/ (edememiş olurduk).  

 

[Büyü-k  ihtimal-le   ed-eme-miş-ti-k ] : 

[büyü-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-k] : Fiilden sıfat türetme biçimbirimi 

[ihtimal] : Bağımsız sözlüksel biçimbirim 

[-le] : Fortmanto biçimbirimi, [ile] ilgeci önceki sözcükle birleşir ve [-i]  

                    ünlüsü düşer. 

[ed-] : [et-] bağımlı sözlüksel biçimbirimi ünsüz yumuşaması ile [ed-]’e  

                    dönüşür.    

[-eme] : “Bilmek yeterlik fiilinin olumsuz biçimbirimi, -a(e) zarf-fiil, -ma  

                    (-me) olumsuzluk ekidir.” (ZÜLFĐKAR, 1991: 56)    

[-miş] : Belirsiz geçmiş zaman biçimbirimi, dilek kipi ifade ediyor. 

[-ti] : Hikâye bileşik zaman biçimbirimi  

[-k] : 1. çoğul kişi biçimbirimi 
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     [-mEzdĐk], [-mIş]+[-DI] biçimbirimleri Almanca cümlede söz konusu olan 

“yüksek olasılık” anlamının Türkçe karşılığını  yansıtır, dilek kipi anlamını içerir. Bu 

cümlede varsayımsal kiplik anlamı bulunur. Türkçede bu yüksek olasılık düzeyi cümle 

içinde [büyük olasılıkla, büyük ihtimalle] gibi kiplik sözcüklerle pekiştirilir. 

 

           Kiplik fiillerden yalnızca dürfen, olasılık anlamında haber kipi ile kullanılmaz. 

Diğer fiiller,  hem haber kipi hem de dilek kipi ile kullanılır ve olasılık anlamını bu 

şekilde ifade eder.  Haber kipi, olasılık anlamını da anlatırken, dilek kipi ise mesafeli 

yaklaşım, dikkatli anlatım, dikkatlice rica, uyarı  ifadesi olarak kullanılır. Türkçede ise 

[olabilir/ olması muhtemel/  mümkün ] vb. sözcüksel birimler   daha   kuvvetli   emin   

olma   derecesini    içerirken [-mXş] görülmeyen geçmiş zaman ya da sıfat-fiil 

biçimbirimi ile  ifade edilen  olasılıklar daha az emin olma anlamını yansıtır.  
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         4.5.3 mögen 

            4.5.3.1 Tahmin, Şüphe, Pek Emin Olmama  

           Zayıf tahmin, şüphe ve pek emin olmama,  mögen kiplik fiilinin öznel anlam 

kategorilerindendir. Bu tahmin, zan müssen, dürfen ve können kiplik fiillerine göre 

“en zayıf düzeyde” bir tahmin ya da zan’dır. “Mögen fiili yalnızca haber kipi’nde 

tahmin (Vermutung) anlamı ifade eder.” (HELBIG/BUSCHA, 1998: 47)  

1) “Der Gegenwert, den ich für diesen nullenreichen Schein bekam, mag fünf  

Pfennige betragen haben. ” (BÖLL, 1978: 55) 

        Bu sıfırı bol banknot için aldığım karşılık, beş fenik tutmuş olmalı. 

 

[tut-muş  ol-malı] : 

[tut-]  :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-muş] :  Sıfat-fiil biçimbirimi 

[ol-] :  Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-malı] :  Gereklilik kipi biçimbirimi, burada tahmin anlamında                  

 

           Burada yazar, metinsel bağlam içinde, bu olayın eskide geçtiğini, hatırladığı 

kadarıyla bol sıfırlı banknotun karşılığının  (muhtemelen) beş fenik tuttuğunu zayıf 

bir tahminle belirtir.  

 

           Birinci cümle,  kiplik fiil  (2. yerde)  …  Fiilin üçüncü hali (Partizip II)+haben 

(cümle sonunda) özgün sözdizimsel yapısını korumaktadır. Türkçede bu tür tahmin 

cümlesini [-mXş olmalı] biçimbirimiyle ifade ederiz. Bu zayıf tahmin,  

galiba/sanırım kiplik sözcükleri eklenerek vurgulanabilmektedir.  
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2) Der neue Chef  mag  um die 45 Jahre alt sein. 

    Yeni şef  45 yaş civarında olmalı.     

      [ol-malı]   : 

[ol-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirimi 

[-malı] : Gereklilik   kipi biçimbirimi, tahmin anlamı içerir. 

 

           Burada  mögen,  öznel anlamda, bilgisel kiplik alt kategorisi olan  

varsayımsal tahmin kiplik anlamını içerir.  Mögen, şimdiki zaman ve şimdiki zaman 

hikâyesinde   tahmin anlamını içerir. Ama belirli geçmiş zamanda (Perfekt)  ya da 

diğer zamanlarda bu anlamı içermez. Aynı şekilde edilgen  (Passiv) cümle de bu 

kiplik yapı ile oluşturulamaz. Türkçede de şimdiki zamanda [olmalı]  ve şimdiki 

zaman hikâyesinde [olmalıydı] şeklinde bu anlamı korumaktadır.   

           3) “Mir selbst graute sofort vor dem neuen Gefühl, ich hätte meinem Vater  

                 gleich die Füße  küssen mögen, um es ihm abzubitten.” (HESSE, 2007: 21) 

               “Sözünü ettiğim yeni duygu karşısında dehşete kapılmıştım, o saat  babamın  

                 ayaklarına   kapanıp  öpebilirdim  onları,  böyle  bir  duygudan  ötürü  af  

                dileyebilirdim.” (ŞĐPAL, 1989: 23) 

           Yukarıdaki 3) nolu cümlede yer alan  [mögen] ile birlikte kullanılan yüklem ve 

fiillerin  Türkçe karşılığını yazar   [öpebilirdim]  şeklinde ifade etmiştir. Bu olasılık ve 

tahmin anlamını yansıtır. Bu tür kodlama, yukarıdaki cümlede yer alan  gerçek dışılık 

(Konjunktiv II)   kipsel    anlamını   da  karşılar. Burada  mögen,  [-EbĐl] yeterlik fiili 

biçimbirimi ile ifade edilmiştir. Bununla  birlikte cümlenin ikinci bölümünün  “o saat 

böyle bir duygudan ötürü babamdan af dilemek için, ayaklarına kapanıp öpebilirdim / 
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öpmek isteyebilirdim.” şeklinde de ifade edilmesi,  yukarıda yer alan kiplik fiilin    

anlamsal karşılığı açısından daha uygun görünmektedir.   

 

       4)   “Mir schien es dann zuweilen, es sei  in seiner Freundlichkeit  ein feiner  

              Klang  von Hohn oder ironischem Vorwurf, doch mag das Einbildung  

              gewesen sein.”  (HESSE, 2007: 48) 

            “Bazen bu nazik davranışında  ince bir alay havası  ya da ironiye kaçan bir     

             sitem  sezer gibi oluyordum. Ama belki de benim bir kuruntumdu bu.”  

                                                                                                (ŞĐPAL, 1989: 56)       

           Yukarıda  4) nolu Almanca metinde yer alan [mag] fiilinin Türkçe karşılığı  

[belki] biçiminde verilmiştir. Bu, olasılık, zayıf tahmin anlamını içerir. Çünkü, mögen  

fiilindeki olasılık, düşük bir olasılık’tır. Metnin son bölümü [Ama belki de (bir) 

kuruntuydu bu.] şeklinde ya da [Ama belki de benim bir kuruntum olabilirdi bu.] 

biçiminde de  ifade edilebilir. 

 

      5)    “Der Mann  nickte. «So mag  es  in  der  Regel  sein. Aber   jede   Regel   hat   

               Ausnahmen».”  (KUSENBERG, 1985: 83)                                                                                                             

            “ «Genellikle böyledir, doğru» dedi  adam. «Ama gereğinde bir  ayrıcalık    

              yapılabilir  elbet.»” (TOGAR, 1987: 150)  

           Yukarıdaki 5) nolu metinde yer alan [mag] fiilinin Türkçe karşılığı gerçi açıkça 

verilmemiş ve asıl fiille birlikte [böyledir] şeklinde kodlanmıştır. Ama burada [normal 

olarak/ genelde böyle olabilir.] şeklinde bir tahmin anlamı vardır. Öznel anlamda  

kuvvetli olmayan tahmin söz konusudur.  [Es mag sein: Es ist möglich :Es kann sein]  
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birbirine yakın anlamları içermesi açısından können fiiline yakın bir bir tahmin anlamı 

söz konusudur.                                         

 

4.5.3.2 Kayıtsızlık Đfadesi 

           SCHULZ/GRIESBACH (1982b: 85) bu anlam kategorisini “kayıtsızlık, fark 

etmezlik ifadesi (Ausdruck der Gleichgültigkeit)”  olarak niteler.  

           Was Sie von ihm denken mögen, er konnte nicht anders handeln. 

            Onun hakkında ne düşünseniz fark etmez, o başka türlü davranamazdı. 

 

           Yukarıdaki cümlede  mögen, bir soğukkanlılık (Gleichmut), fark etmezlik 

anlamı  içerir. Burada söz konusu olan özne, bir kayıtsızlık, soğukkanlı bir tutum 

içindedir. Konuşan, bu durumu bilgisel kiplik (epistemisch) alt kategorisi olan 

varsayımsal (hypothetisch) tahmin içinde ifade eder.  Fark etmez sözcüksel birimi 

yerine [önemli değil/ önemsiz/ mühim değil  ] vb. karşılıkları da kullanabiliriz. 

 

            Mögen fiili, öznel olarak iki temel anlamsal  kategori içerir: 1) Zayıf tahmin, 

pek emin olmama  2) Kayıtsızlık ifadesi. 

 

          Zayıf tahmini Almancada  haber kipinde şimdiki ya da şimdiki zaman hikâyesi 

(Präteritum) şeklinde ifade ederiz. Asıl fiil cümle sonunda mastar olarak yer alır. 

[Sanırım, galiba olmalı] sözcüksel birimlerle ifade edilir. Ya da  asıl fiil 3. halde+ 

haben/sein yardımcı fiilleri cümle sonunda yer alır. (Sanırım galiba –mXş olmalı) 

sözcüksel birimlerle ifade edilir. Ama belirli geçmiş zamanda (Perfekt)  ya da diğer 

zamanlarda bu anlamı içermez. Aynı şekilde edilgen cümle (Passiv) bu kiplik yapı ile 
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oluşturulamaz. Türkçede  bu anlamsal kategori şimdiki zamanda [olmalı]  ve şimdiki 

zaman hikâyesinde [olmalıydı] şeklinde ifade edilir. Öznenin soğukkanlılığı, 

kayıtsızlığı bir yan cümle yapısı içinde ifade edilir ve  fark etmez,   önemli değil, 

önemsiz, mühim değil  vb. sözcüklerle Türkçe karşılıkları verilir.  

 

          Dürfen  ile haber kipi şimdiki zamanda zan ve tahmin anlamı oluşturulamazken, 

mögen fiili ile haber kipi şimdiki zaman (Indikativ Präsens) ve şimdiki zaman 

hikayesi’nde zan ve tahmin anlamı oluşturulabilir. Mögen ile dilek kipi II (Konjunktiv 

II) şimdiki zamanda  (möchte) şeklinde tahmin anlamı  oluşturulamaz. Çünkü möchte 

haber kipi (Indikativ)  kullanımı ile karışmaktadır.  

 

           Mögen fiilini, tahmin ve zan anlamında  zayıf tahmin ve zannı belirten ve 

olasılık olarak  en zayıf bir olasılığı anlatan cümlelerin ifadesinde kullanırız. “Das 

mag sein/ das kann/könnte sein/ das muss/müsste sein.”: [Olabilir.] Bu üç cümle bir 

olasılık belirtir. Mögen en düşük düzeyde bir olasılık, können orta düzeyde bir olasılık, 

müssen ise çok kuvvetli düzeyde bir olasılık belirtir. “Das möchte sein.” olasılık 

anlamı ifade etmez.  “Das darf sein.”   ise olasılık belirtmek üzere  kullanılmaz. Bunun 

yerine olasılık anlamında “Das dürfte sein” şeklinde dürfen fiilinin kullanılması 

zorunludur. Sollen kiplik fiilinin olasılık anlamı bulunmaz, bunun yerine daha ziyade 

söylenti anlamı vardır.     
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       4.5.4 wollen 

            4.5.4.1 Kanıtlanmamış Đddia   

           SCHULZ/GRIESBACH (1982b:85)  bu anlam kategorisini “konuşanın 

(sözcenin) doğruluğundan kuşku duyması (Zweifel des Sprechers an der Richtigkeit)”  

şeklinde açıklar. Bu iddia üçüncü kişi tarafından dile getirilen ve kanıtlanmamış bir 

iddiadır (Eine unbewiesene Behauptung dritter Person). 

             Der Angeklagte will den  ermordeten Mann nicht gesehen haben. 

             Sanık öldürülen adamı görmemiş olduğunu iddia ediyor /görmemiş olduğu  

             iddiasında bulunuyor/iddiasındadır/iddia etmektedir. 

 

[iddia  ed-i-yor] : 

[iddia]  : “Bağımsız sözlüksel biçimbirim” (ADALI, 2004:27)  

[ed-]  : [et-] bağımlı sözlüksel biçimbirim, [-t] ünsüzünün  

                         yumuşaması ile [-ed]’e  dönüşür.  

[-i]  : Bağlama ünlüsü (Verbindungsvokal) 

[-yor]  : Şimdiki zaman biçimbirimi, haber kipi, [Ø]: sıfır biçimbirim 

 

Yukarıdaki cümlede  sanık, öldürülmüş adamı görmediğini iddia etmekte ve  

bu bilgiyi aktaran, konuşan, durumu aktarırken bundan kuşku duyduğunu 

belirtmektedir.  Konuşan yukarıdaki cümlede yer alan cümlenin öznesi olan kişinin 

kendisi hakkında öne sürdüğü iddiası ile ilgili bir kuşku, tereddüt, inanmama eğilimi  

içindedir. Bu anlamda  kiplik fiil ikinci yerde çekimli halde bulunurken, asıl fiil  

cümle sonunda üçüncü halde [Partizip II+ yardımcı fiil  (haben/sein)] mastar halinde  
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yer alır. Cümlede söz konusu ayırtedici husus, bu anlamsal kategori için, tipik bir  

sözdizimsel özelliktir. Wollen fiili için iddia anlamını yansıtır.  

  

          Türkçe karşılığı olarak [iddia etmek, iddiada bulunmak, iddiasını ileri sürmek, 

iddiasındadır] sözcüksel birimleriyle ifade edilebilir. Đddia etmek sözcüğünün 

alternatifleri olarak Türkçede de değişik ifade biçimlerinin olduğunu görmekteyiz. 

 

4.5.4.2 Kızgınlık Đfadesi 

 

           SCHULZ/GRIESBACH (1982b: 85), wollen fiilinin bu öznel anlam ulamını  

“kızgınlık ifadesi (Äußerung der Empörung)” şeklinde tanımlar.  

 

                  Der Lehrer  ärgert sich und sagt seinen Schülern : “ Wollt  ihr doch  

                  wirklich die Klasse versetzen? Also warum arbeiten sie nicht genug?”  

                  Öğretmen kızar ve öğrencilere: “Siz gerçekten sınıfınızı geçmek istiyor  

                 munuz? O halde neden yeterli çalışmıyorsunuz?”der. 

 

           Yukarıdaki cümle bir kızgınlık  içerir ve öznel anlam ifade eder. Bu cümle aynı 

zamanda yeterince çalışmayan öğrencilere bir sitem ve tepki içerir.  Wollen kiplik 

fiilinin Türkçe karşılığı, [(gerçekten) istemek/ arzu etmek] biçiminde verilmelidir. 
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         4.5.5 sollen 

             4.5.5.1  Kuşku, Zan, Tahmin 

            Bu ulam, “şüphe ile yöneltilen soru (zweifelnde Frage)” 

(SCHULZ/GRIESBACH, 1982b: 88) olarak  tanımlanır. Bu anlam ulamı, şüphe, 

kuşku, zan ve tahmin içerir.  

 

1) Sollte er wirklich sein Auto gekauft haben? 

      O gerçekten arabasını satmış olabilir  mi? / satmış mı? satmış olması  

     mümkün mü?/olası mı? muhtemel mi?     

 

Yukarıdaki soru cümlesinde geçen eyleme ilişkin konuşanın duymuş olduğu 

haber konusundaki kuşkusu,  sollte ile ifade edilmiş, konuşanın şüphesi dile 

getirilmiştir. Burada kiplik fiilin Türkçe karşılığı  [-abilir mi?] şeklinde verilmelidir. 

Yeterlik kipi biçimbirimi [-AbĐl], burada  kuşku, zan  anlamını  içerir. 

  

“Soll er wirklich sein Auto kaufen?”  sorusunu yöneltmiş olsaydık, o zaman [O 

gerçekten arabasını satar mı, satıyor mu, satması gerekir mi?] gibi bir anlam ortaya 

çıkar. Dilek kipi (Konjunktiv II) mesafeli ifade tarzıdır, söylenilen, duyulan bir 

bilginin   mesafeli, dikkatli bir biçimde aktarılmasında kullanılır.  Türkçede mesafeli 

ya da dikkatli ifade tarzı bu cümle bağlamında  gerçekten, acaba gibi bir takım kiplik 

sözcüklerin cümleye dahil edilmesiyle de pekiştirilir.  

  

2)  Der Fahrer soll (angeblich) bei Nebel das Auto zu schnell gefahren sein.  

     Sürücü siste (güya, sözüm ona) arabayı çok hızlı sürmüşmüş.     
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           Yukarıdaki cümlede konuşanın cümlede geçen olayla ilgili kuşkusu,  soll kiplik 

fiiliyle ifade edilmiştir. Bu kiplik fiilin Türkçe karşılığı  [-mXş] biçimbiriminin bir 

versiyonu olan [-müş] biçimbirimi ile ifade edilmelidir. Türkçede üst üste [-mIş] 

biçimbiriminin kullanılması inanmamayı, kuşkuyu, bazen de alaysı bir ifadeyi belirtir. 

Bu cümlede PALMER’ın(2001: 22)  ifade ettiği gibi “bilgisel kipliğin alt kategorisi 

olan tahmin ve kuşku”  kiplik anlamı mevcuttur.  

 

4.5.5.2 Söylenti  

           Sollen kiplik fiilinin bu anlamsal kategorisini   SCHULZ/GRIESBACH (1982b: 

88)   “kendi deneyimi ile bilmediği bir iş, oluş hakkındaki bilgi (Information über 

einen Sachverhalt, den man nicht aus eigener Erfahrung kennt)” olarak ifade eder. Bu 

bilgi, duyum, başkasının şahitliği,   bir yerde okuma, dinleme  vb. yollarla elde edilen 

bilgidir. Bazen bir söylentiye (Gerücht) dayanır.  

 

               Nach dem Wetterbericht: Im Februar soll es sehr kalt sein. 

               Hava raporuna göre: Şubatta hava  çok soğuk olacakmış/ olacağı  

               söyleniyor/  rivayet ediliyor/ bildiriliyor. 

 

           Yukarıdaki cümlede soll, [-mış] biçimbirimi ile ifade edilmelidir. Bu 

biçimbirim gelecek zamanın rivayetidir (söylenti). Kesin olarak kendi bilgilerine 

dayanmayan, bizzat görülmemiş ve tanıtsal olmayan kiplik anlamını yansıtan bir 

bilgisel (epistemisch) kiplik türüdür. Öznel anlam içerir. Bunun yanı sıra verilen diğer 

karşılıklar Türkçenin farklı anlatım olanaklarını göstermektedir. 
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4.5.5.3  Bir Olasılığa Yer Verme  

      

          SCHULZ/GRIESBACH(1982b:88), bu anlamsal kategoriyi “bir olasılığın kabul 

edilmesi, bir olasılığa yer verilmesi (Einräumung einer Möglichkeit)”  olarak tanımlar. 

Burada  bir olasılık düzeyinin ifadesi değil, bir olasılığa yer verme, kabul  etme söz 

konusudur.   

        

           1) Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an  Herrn Meier. 

               Yeniden soracak (olası) sorularınız olursa, lütfen bay Meier’e başvurunuz. 

 

           Yukarıdaki cümlede sollten  ile  bir olasılığa yer verme  anlatılır. Bilgisel 

kipliğin alt kategorisi olan varsayımsal (hypothetisch) kiplik ifade eder. Türkçe olarak 

[-sa, olursa, olacak olursa]  ile ifade edilmelidir. 

[ol-u-r-sa]: 

[ol-] : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[u-] : Bağlama ünlüsü 

[-r] : Geniş zaman biçimbirimi 

[-sa] : Dilek şart kipi  biçimbirimi, koşul belirtir. Burada olasılığa yer  

          vermeyi de ifade eder. 

          Sollen,  öznel anlamda kuşku, zan, söylenti ve olasığa yer verme anlamlarını 

belirtir. Kuşku ve zan ifade edilirken, genel soru ile ve dilek kipinde ifade edilir. 

Çünkü dilek kipi dikkatli, mesafeli ifade biçimidir. Türkçe [Olabilir mi/ olması 

mümkün mü/ muhtemel mi] gibi sözcüksel birimlerle  kodlanır. Burada [-AbĐl] 

biçimbiriminin zan ve kuşku, tahmin anlamlarını da içerdiğini görmekteyiz. Kurallı bir 
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cümlede ise zan ve kuşkuyu  anlatmak için [-mXş] biçimbirimi kullanılır. Bu kuşku  

ile bakışı  [sözüm ona, güya, sanki] gibi kiplik sözcükler pekiştirir.  

 

           Sollen ile bir olasılığa yer verme, kabul etme ulamında [olursa,-sE, olacak 

olursa] biçimbirim ve sözcüksel birimlerle bu anlam ifade edilir. Türkçe, hemen her 

anlam ulamında birden çok anlatım alternatifi olan zengin bir sözcük  ve ifade 

olanağına sahip bir dildir. 

 

            Başkasından duyumlar, başkasının şahitliği, bir yerden okuma,  vb. bizzat 

müşahede edilmeyen rivayet, söylentilere dayalı  bilgiler de sollen ile aktarılır. 

Türkçede [-mXş] biçimbirimi ile ifade edilir. Bununla birlikte [söyleniyor/ rivayet 

ediliyor/ bildiriliyor ] sözcükleri de bu anlamı karşılamaktadır. 

 

         Eğer kiplik fiilin bulunduğu cümle sonunda Partizip II +haben/sein yardımcı 

fiili varsa, bu cümle yapısı mutlaka öznel bir anlam içerir. Ama  ‘Sie soll am 

Wochenende hier sein.’ cümlesi öznel veya nesnel anlam içerebilir. Nesnel anlamda 

[Onun hafta sonunda burada olması gerekiyor.], öznel anlamda ise [Onun hafta 

sonunda burada olacağı söyleniyor.] anlamını ifade eder. Bu cümlelerin içerdiği 

gerçek anlamı, metinsel bağlamdan daha açık bir biçimde çıkarabiliriz. Bu nedenle 

metinsel bağlam kiplik fiillerin öznel ve nesnel anlamlarının doğru bir biçimde 

anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır.  
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         4.5.6 müssen        

            4.5.6.1 Mantıksal Zorunluluk  

           Müssen kiplik fiilinin öznel anlamlarından olan bu kategoriyi 

SCHULZ/GRIESBACH (1982b:87), “durumları  dikkate aldıktan sonra dikkatli 

şekilde sonuç çıkarma (vorsichtige Schlußfolgerung nach Berücksichtigung der 

Umstände)”  şeklinde tanımlar.  Mantıksal zorunlulukla (Logische Notwendigkeit) 

kast edilen, kiplik cümledeki önermeyi etkileyen  belli durumları dikkate alarak, 

mantıksal olarak sonuç çıkarılmasıdır. 

 

          1) Hakan  muss/müsste krank sein.  (Er sieht bleich aus.) 

             Hakan hasta olmalı./gibi/gibi görünüyor.(O solgun görünüyor.) 

 

         1) nolu cümledeki müssen, [-mAlI] gereklilik kipi biçimbirimi ile ifade 

edilmelidir. Bu cümlede Hakan’ın solgun olması  tanıtına dayalı  duyumsal  (Alm. 

sinnlich, Đng. sensory) bir kiplik anlamı ile birlikte PALMER’ın (2001: 22)  belirttiği 

bilgisel kipliğin alt kategorisi olan çıkarsamaya ait, çıkarımsal (Alm. deduktiv, Đng. 

deductiv) bir kiplik anlam söz konusudur.  

          2)  “Ich weiß, daß Sie Träume haben müssen, die Sie mir nicht sagen.”  

                                                                                                        (HESSE, 2007: 105) 

       “Bana açmadığınız düşlerinizin olması gerektiğini biliyorum.” (ŞĐPAL, 1989: 125)      

                                                                                                          

           Yukarıdaki 2) nolu Almanca cümledeki [müssen] kiplik fiilinin Türkçe karşılığı 

[gerektiğini]   biçiminde ifade edilmiştir. [Olması gerektiğini] yerine [mutlaka olması 

gerektiğini] şeklinde de ifade edilebilir. Burada [olma olasılığının yüksek olduğunu 
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biliyorum] anlamı vardır. Burada  çıkarsamaya ait (Đng. deductive, Alm. deduktiv) bir 

kiplik anlam mevcuttur.             

 

 4.5.6.2  Gerçek Dışı Đstek, Dilek    

DUDEN (1989:1046), müssen  fiilinin gerçek dışı dilek (irrealer Wunsch)  

anlamını, “[Yalnızca dilek kipi 2] olarak bir şeyin çaba gösterilmeye, arzu edilmeye 

değer olduğunu”   ifade eder:      

             “So müsste es immer sein!” (a.g.e.: 1046)    

                          Bu  her zaman böyle olmalı!/olsa! olabilse/olsun!  

           Verilen örnekte dilek kipinde  istek, arzu dile getirilmektedir. Aynı zamanda 

gerçek dışılık, arzulanan, hayal edilen bir dilek ve temenninin ifadesi anlamı vardır. 

Türkçede bu tür dilek ve arzuyu [olmalı/olsa/olabilse/olsun!] sözcüksel birimleriyle 

ifade ederiz.  

                  Ich müsste jetzt in Đstanbul sein und in einem Fischrestaurant  in  Sarıyer   

                  einen gebratenen Fisch mit Salatteller essen! 

                 Şimdi Đstanbul’da olmalıydım ve Sarıyer’de bir balık lokantasında                     

                 bir tabak salata ile kızartılmış bir balık yemeliydim!  

 

            Yukarıdaki cümledeki kiplik fiil müsste,  dilek kipi II (Konjunktiv II) ile  ifade 

edilmiştir. Türkçe karşılığı gereklilik kipi işaretleyicisi [-mAlI] biçimbirimi ile 

kodlanmalıdır. “Gereklilik/zorunluluk bildirimi, [-mAlI] biçimbiriminin  Türkçe 

dilbilgisi kitaplarında betimlenen en yaygın işlevi olmakla beraber, tek işlevi değildir. 

[-mAlI]’nın morfosemantik içeriği gereklilik ve zorunluluk kategorilerinin yanı sıra 

tahmin, çıkarım, istek, emir vb.nin ifadesi için de elverişlidir. Gerekliliğin pragmatik 
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nedenlerle güçlü gereklilik, zorunluluk, gereklilik, düşük gereklilik ve istek gibi çeşitli 

oranlarda derecelenebilen ifadeleri karşılayabildiği çeşitli çalışmalarda kayıtlıdır.” 

(ASLAN, 2007: 8-9)  Yukarıdaki cümledeki dilek anlatımı için Türkçede aynı 

zamanda [-sE] dilek kipi anlatımı biçimbirimi de vardır. AKSAN’a (2009:190)  göre 

“[- sE] dilek anlatımında da kullanılır ve isteme kiplerindendir”.  

             

           BANGUOĞLU (1990: 472),  [-mAlIydIm] biçimbirimini “gereklilik kipinin 

anlatması” olarak niteler ve “O gün üç ziyaret yapmalıydım.” örneğiyle bu kullanışta 

kipin geleceğin anlatması  anlamına yaklaştığını belirtir. Yukarıdaki 1) nolu örnek 

cümlede  bulunan [-meliydim] biçimbirimi bağlam olarak gerçek dışı bir istek belirtir. 

Bu istek, konuşanın o anda  gerçekleştirmek istediği bir arzusunu, gerçek dışı bir olayı 

dile getirir.  

 

4.5.6.3  Çok Kuvvetli Tahmin       

           DUDEN(1989:1046), “müssen kiplik fiilinin yüksek, belli gerçeklere dayalı   

olasılık; bir şeyin oldukça kesin olarak kabul edilmesini ifade ettiğini” belirtir.  

          Çok kuvvetli tahmin, müssen kiplik fiilinin olasılık öznel anlamıdır. Aşağıda 

verilen örnekte bu görülmektedir: 

      1)  “So muss es gewesen sein.” (a.g.e.:1046)  

            Böyle olmuş olmalı /olmuş olması (kesin)/ kesinlikle böyle olmuştur/  

            böyle olmuştur. 

                                                                                       

           Güçlü tahmin (starke Vermutung), dikkatli gözlem ve düşünmeye dayanan 

tahmin, “Vermutung auf Grund aufmerksamer Beobachtung oder auf Grund reiflicher 
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Überlegung” (SCHULZ/GRIESBACH, 1982b: 87) olarak  nitelenir. AKTAŞ’a (2001: 

52) göre “[-mĐş] biçimbirimi “olmak” yardımcı fiili ile birlikte kip anlatımlarında 

kullanılabilir. Bu durumda bir tahmin ifade edilir. Tahmin, “wohl, wahrscheinlich” 

gibi sözcüksel birimlerle güçlendirilir.”  

             2) Ein Bekannter muss (sicher) mich besucht haben.  

                 Bir tanıdık beni ziyaret etmiş olmalı. 

 

           Yukarıdaki 2) nolu cümlede bir tahmin söz konusudur. Bunu pekiştirmek için 

kesinlikle (sicher) sözcüksel birimi kullanılabilir. Tahmin düzeyinin çok kuvvetli 

olması açısından burada çok güçlü olasılıkla (höchstwahrscheinlich) sözcüğü de 

önerilebilir. Bu güçlü bir tahmin niteliğindedir. [-DĐr] koşacı ile de bu tahmin anlamı 

pekiştirilmektedir.  

              [-miş  ol-malı]: 

[-miş] : Sıfat-fiil biçimbirimi, tahmin anlamı içerir.                       

[ol-]  : Bağımlı sözlüksel biçimbirim 

[-malı] : Gereklilik kipi biçimbirimi, tahmin içeriyor. 

         Yukarıdaki 2) nolu cümle, bilgisel kiplik  alt kategorisi olan “varsayımsal 

tahmin” (PALMER, 2001: 22) [hpothetische Vermutung] içerir. Bu güçlü tahmini 

belirtirken, müssen,  ikinci yerde çekimli fiil olarak şimdiki zaman  ya da şimdiki 

zaman hikâyesi (Präteritum) zamanında, asıl fiilin  III. hali+ yardımcı fiil (Partizip 

Perfekt+haben/sein) cümle sonunda yer alır. Bu sözdizimsel yapı ile, bu kategorideki 

anlam elde edilir.  Bu yapı her zaman öznel bir anlam ifade eder.     
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   3)   “Es ist ein Vogel oder so war Ähnliches; es muß ganz alt sein. Das Haus    

           soll  früher einmal zum Kloster gehört haben.”  (HESSE, 2007: 29)     

        “Bir kuş ya da benzeri bir şeydir belki. Sanırım çok eskiden kalma.   

         Anlatıldığına göre,  bina önceleri bir manastıra aitmiş.” (ŞĐPAL, 1989: 33) 

 

           Yukarıda 3) nolu metinde yer alan [muß] kiplik fiili,  tarafından [sanırım] 

sözcüğüyle kodlanmış ve burada tahmin anlamı verilmiştir. Bilgisel kipliğin alt 

kategorisi olan tahmin anlamını veren  bu bölüm [Çok/ oldukça eski olmalı] ya da 

[Çok eskiden kalmış olmalı/ olması gerek/ lâzım] şeklinde de ifade edilmesi, kiplik 

fiilin anlamını daha da açık belirtir. [-mAlI], gereklilik kipi biçimbirimidir, burada 

tahmin anlamını da içerir.  [soll] kiplik fiil anlamı verilirken [anlatıldığına göre] 

şeklinde ifade kullanılması ve yüklemin [aitmiş] olarak kodlanması, burada  geçen 

rivayeti pekiştirmektedir. Anlatıldığına göre yerine [Rivayete/söylentiye göre/ ait 

olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor] gibi sözcüksel birimler de kullanılabilir.      

 

  4)  “Nein. Es zog mich her. Hast du mich gerufen? Du mußt mich gerufen  

         haben. Was tust  du hier? Es ist doch Nacht.” (HESSE, 2007, 113) 

        “Hayır. Bir şey beni buraya çekti işte. Yoksa beni çağırdın mı? Beni çağırmış  

          olmalısın  mutlaka. Burada ne arıyorsun? Bu gece vakti?” (ŞĐPAL, 1989: 135) 

                                                                                                         

           Yukarıdaki  4)   nolu   Almanca   metinde  geçen [mußt] kiplik fiilinin karşılığı,   

[–miş olmalısın mutlaka] olarak kodlanmış, bu kiplik fiildeki güçlü olasılık 

vurgulanmıştır. Çünkü müssen kiplik fiilinin öznel anlamlarından olasılık anlamsal 
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ulamı,  çok güçlü bir olasılığı yansıtır.[Beni (kesinlikle) çağırmış olman 

gerekir/lâzım.] ifadesi alternatif bir karşılıktır. 

           AKSAN (2009: 215), [-DĐr] koşacıyla kurulan [gelmiştir, ayrılmıştır] yerine, 

onlarla eşanlamlılık gösteren olmak yardımcı eyleminden yararlanılmakta, görülmeyen 

geçmiş zaman eki [-mĐş] ile birlikte olmak eylemi kullanılmakta olduğunu belirterek, 

bunu  tahmin yürütme, olasılık belirtme anlatım biçimi olarak niteler.   

 

           4.5.6.4 Dikkatlice Tavsiyede  Bulunma           

           SCHULZ/GRIESBACH(1982b:87) bu anlamsal ulamı, öznel anlam 

gruplandırmasına dahil eder. Dikkatlice tavsiyede bulunma (Zurückhaltend geäußerte 

Empfehlung) şeklinde ifade edilebilen bu ulamda,  konuşan muhataba  dikkatlice, 

kibarca salık verir.          

1) Du müsstest einen Schirm mitnehmen, es wird wohl regnen. 

    Bir şemsiye   almalısın/ almalıydın/ alsan/ alsan iyi olurdu, herhalde      

    yağmur yağacak. 

          Yukarıdaki cümlede dikkatlice tavsiyede  bulunmak, dilek kipinde (Konjunktiv 

II)  ifade edilmiştir. Bu nedenle bu cümlede geçen kiplik fiilin anlamı    [-malısın] ya 

da [-malıydın] biçimbirimleriyle  ifade edilmelidir. Aynı zamanda yukarıda yer alan 

farklı anlatım biçimleri Türkçenin anlatım zenginliğini ortaya koymaktadır. 

[-malı-sın] : 

[-malı]   : Gereklilik kipi biçimbirimi,  

[-sın]  : Gereklilik kipi 2. tekil kişi biçimbirimi 
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          Yukarıdaki cümledeki müsstest çekimli fiilinin Türkçe karşılığı için bir başka 

alternatif  de [-malıydın] biçimbirimidir. 

[-malı-y-dı-n] :  

[-malı]  : Gereklilik kipi biçimbirimi   

[-y-]  : Bağlama ünsüzü 

[-dı]  : Gereklilik kipi hikâyesi 

[-n]  : 2. tekil kişi biçimbirimi 

         [-mAlIydIn] biçimbirimi dikkatlice tavsiye anlamını daha güçlü ifade eder. Her 

ne kadar [-DĐ] biçimbirimi hikâye bileşik zaman da olsa, buradaki nazikçe ve 

dikkatlice tavsiyede bulunma anlamını karşılamaktadır.  

 

4.5.6.5 Koşul  

           Müssen, öznel anlamda bir koşul da belirtir. Bu yapı, tahmin ve olasılık belirten 

yapı gibidir. Müssen ikinci yerde çekimli olarak şimdiki zamanda ya da şimdiki zaman 

hikâyesinde,  asıl fiil cümle sonunda  3. halde +yardımcı fiille (haben ya da sein)  

birlikte  bulunur. 

            Wenn Sie studieren wollen, müssen Sie  YGS Prüfung bestanden   haben. 

            Yüksek öğrenim görmek istiyorsanız,  YGS sınavını başarmış olmalısınız./ 

başarmış olmanız zorunludur/ başarmış olmak zorundasınız/başarmış olmanız şarttır.  

          Bu cümlede YGS sınavını başarmak koşulu dile getirilmektedir. Bu koşul 

Türkçede [-mXş olmalı] biçimbirimleriyle ifade edilir. Yukarıda  bu cümledeki kiplik 

yapının Türkçedeki ifade seçenekleri verilmiştir. 

           Almancada  kiplik fiillerin öznel anlamları, genel olarak tahmin, olasılık, zan, 

kuşku, iddia, dikkatlice ifade biçimleri, tavsiye, dilek ve istek gibi kategorilerdir. 



 296 

Olasılık anlam kategorisinde, müssen en güçlü olasılığı, dürfen kuvvetli olasılığı, 

können orta düzeyde bir olasılığı ve mögen zayıf bir olasılık, emin olmama, kuşku gibi 

anlamları içerir. Dürfen hariç diğer olasılık belirten kiplik fiiller hem haber kipi hem 

de dilek kipinde olasılık belirtmektedir. Örn. “Er könnte/kann etwa 30 Jahre alt sein.” 

[O herhalde 30 yaşında olmalı.] Yalnız dilek kipindeki möchte fiili,  anlamsal  

değişim sonucunda haber kipi anlamı ağırlık kazandığı için tahmin ve olasılık 

kategorisinde  kullanımı tercih edilmemektedir. Türkçede olasılık ve tahmin anlamları 

[-mXş olmalı] biçimbirimleriyle ifade edilirken, olasılık düzeyleri çok büyük bir 

olasılıkla, kesinlikle, çok yüksek bir olasılıkla gibi müssen kiplik fiili için; yüksek, 

kuvvetli, büyük bir olasılıkla  ifadeleri dürfen kiplik fiili için; muhtemelen, herhalde, 

belki sözcüksel birimleri können için; galiba, sanırım, zayıf bir olasılıkla ise mögen 

kiplik fiili olasılık anlamlarını ifadede kullanılan kiplik sözcükleridir. Bunlar bu 

olasılık anlamlarını pekiştirmektedir.   

        Kiplik fiillerin olasılık ve iddia  anlamları için belli bir sözdizimsel yapı 

bulunmaktadır. Kiplik fiil  2. yerde, asıl fiil (Partizip Perfekt)+haben/sein yardımcı 

fiilleri cümle sonunda yer  alır. Bu yapı öznel ifade’nin temel yapısıdır. Örn. “Die 

neuen Gesetze müssen schon in Kraft getreten sein.” [Yeni yasalar çoktan yürürlüğe 

girmiş olmalı]  Wollen,  ‘iddia’ anlamını içerir. Öznenin kanıtlanmamış iddiasını 

belirtir.  Konuşan, öznenin kanıtlanmamış iddiasını  kendisi ikna olmayarak dile 

getirir. Türkçede iddia anlamını ifade eden özel bir sözdizimsel yapı bulunmaz, bu 

normal cümle yapısı içinde ifade edilir. Ama iddia anlamı [iddia etmek, iddiasında 

olmak, bulunmak] gibi sözcüksel birimlerle ifade edilir. Konuşan bu iddiayı ifade 

ederken, güvensizliğini, kuşkusunu [güya, sözüm ona] gibi kiplik sözlerle pekiştirir. 

Sollen fiili de iddia anlamını içerir, bu iddia başka birisinin özne ile ilgili iddiasıdır. 
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Aynı zamanda söylenti (Gerücht) anlamını içerir. Türkçede bu yapı [söylendiğine/ 

iddia edildiğine göre/ bildirildiğine göre/ anlatıldığına göre] gibi sözcüksel birimlerle 

desteklenir. [-mXş],  iddia anlamını da ifade eden temel bir biçimbirimdir.  

 

           Können, dikkatlice tahminde bulunma ve sabırsızca beklenti anlamlarını da 

içerir. Türkçede dikkatlice tahmin,  [olmuştur/olmuş/ belki de … olmuştur/ olmuş 

olmalı] sözcüksel birimlerle ifade edilir. Sabırsızca beklenti  Türkçede, [-abilecek/-

abilecekmiş/-mış  olabilecek] gibi biçimbirimlerle ifade edilir. Sabırsızca beklentiyi 

vurgulamak için [nihayet/ işte/ ve nihayet/ sonunda] gibi  kiplik sözcükler kullanılır. 

 

           Mögen, en zayıf olasılığı belirtmenin yanı sıra  kayıtsızlığı da belirtir. Türkçede 

[fark etmez/ önemli değil/ mühim değil ] gibi sözcüksel birimlerle ifade edilir. Wollen 

fiili ,  kızgınlık anlamını da belirtir. [istemek, arzu etmek] vb. sözcüksel birimlerle ifade 

edilirken,  Almancada  bir tepki içeren  doch, doch nicht  kiplik sözcüğü gibi [ama, hiç 

de] sözcüksel birimlerle  bu anlam pekiştirilmektedir.           

 

           Sollen, kuşku ve zannın yanı sıra bir olasılığa yer verme anlamsal kategorilerini 

ifade eder. Türkçede bu ulam, [olursa/-EcEk olursa/-sE]  ile ifade edilir. Müssen ise,  

mantıksal zorunluluk, gerçek dışı dilek ve istek, ayrıca dikkatlice tavsiye ve koşul  

ifade eder. Mantıksal zorunluluk (Logische Notwendigkeit) ile, kiplik cümledeki 

önermeyi etkileyen  belli durumları dikkate alarak, mantıksal olarak sonuç çıkarılması 

kast edilmektedir. Türkçede bu anlamsal kategori, [olmalı/gibi/gibi görünüyor] 

sözcüksel birimleriyle ifade edilir. Gerçek dışı dilek ve istek,  [olmalı/olsa/ 
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olabilse/olsun]  sözcükleriyle ifade edilir. Dikkatlice tahminlerde [-malısın/-malıydın/-

san/-san iyi olurdu] gibi sözcüksel birimler kullanılır. Öznel anlamda koşul belirtirken,  

       

 Sie müssen den Einstufungstest A2 bestanden    haben,   um B1 Kurs besuchen zu können.  

           Kiplik fiil                                     asıl fiil      yardımcı fiil 

 B1 kursuna başlayabilmek için,  A2  seviye tespit sınavını   başarmış olmanız zorunludur.  

 

örneğindeki gibi öznel anlam yapısı bulunmaktadır. Müssen 2. yerde,  asıl fiil 3. 

halde+ haben/sein yardımcı fiili ile birlikte cümle sonunda yer alır. Bu yapı, [-mXş 

olmalısınız/ -mXş olmanız zorunludur/-mXş olmak zorundasınız/ -mXş olmanız şarttır]  

biçimbirimleriyle ifade edilir. Görüldüğü gibi her bir anlam ulamı için Türkçede çok 

çeşitli ifade olanakları vardır.  
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                                           SONUÇ  VE ÖNERĐLER 

          Bu çalışmada  kip ve kiplik ele alınmış, betimlenmiş ve bu iki ulam arasındaki  

ili şki üzerinde durulmuştur. Kiplik  türleri betimlenmiş, Almanca ve Türkçedeki kiplik 

türleri üzerinde durulmuştur. Almancadaki kiplik alanın ifade araçları kiplik zarflar, 

kiplik sözcükler, kiplik edatlar, kiplik yan cümleler ve kiplik tümleçler ele alınmış ve 

bunların  Türkçe  dilbilgisel ulam ve karşılıkları ortaya konulmuştur. Kiplik fiiller gibi 

kullanılan 44 fiil ele alınmış ve bunların Türkçe karşılıkları ortaya konulmuştur. 

Kiplik fiiller öznel ve nesnel anlamlarıyla ele alınmış ve bunların Türkçede hangi  

semantik işaretleyici, sözcüksel birim ve biçimbirimlerle ifade edildiği  eşsüremli 

olarak betimleyici (deskriptiv) dilbilgisi yöntemine göre edebi metinlerden oluşan 

korpus ve bizzat oluşturulan cümlelerle ortaya konulmuştur.  

 

           Kiplik fiillerin dayandığı temel anlamlardan olan kiplik (Modalität), 

anlambilimsel olarak evrende  bulunan  anlamların dilsel anlamlara dönüşümünü 

inceleyen semantik bir ulam, kipin   bir alt kategorisidir, kip ise bu anlambilimsel 

kategorinin dilbilgisel işaretleyicileridir.   

           Almancada  sık görülen kiplik türleri, bilgisel  (epistemisch),  yükümlülük ya da 

ödevsel (deontisch) olmak üzere, oluşa ilişkin (ontisch: alethisch), fiziksel (physisch),  

istek (bulethisch, volitiv), tanıtsal (evidentiell) kipliktir. Türkçede literatürde sıklıkla 

yer alan kiplik türleri gereklilik/zorunluluk   (Notwendigkeitsform), istek (Optativ), 

bilgisel (epistemisch), değişmez (Ereignismodalität), nesnel (objektiv), tanıtsal 

(evidentiell) ve yükümlülük (deontisch)  kiplikleridir. Türkçe, PALMER’a (2001:22, 

vd.) göre kiplik türlerinin tamamı için kullanılabilen dibilgisel belirtilere sahip bir 

dildir. 
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           Son yıllarda edimbilim (Pragmatik), anlambilim  çalışmalarında önemli bir 

ağırlık kazanmış, ayrıca metin dilbilimi, söz-eylem (Sprechakt) kuramı, göstergebilim, 

biçembilim (Stilistik)  ve yazın araştırmaları, anlambilim incelemeleriyle  birçok 

noktalarda kesişerek alanlar arası, ortak çalışmaların gerçekleştirilmesine yol açmıştır. 

Kiplik çalışmalarında da araştırmalar cümleden, metin kipliğine doğru  yönelmiştir. 

Örn. Eski Yüksek Almancada Đncil Metinlerinde Kiplik ve Kiplik Đfadeler “Modalität 

und Modalitätsausdrücke in althochdeutschen Bibeltexten. Eine korpusgestützte 

Analyse” (SCHÖNHERR, 2009),  Metinlerde Zamansallık ve Kiplik “Temporalität 

und Modalität in Texten” (KODOLÁNYI, 2004), vd. 

 

           Almanca’da kiplik yapılar (Modalstrukturen)  kiplik alan (Modalfeld) olarak 

tanımlanır. Bu kiplik alana  şu  cümle öğeleri dahil edilebilir:  1. Almancadaki kiplik 

zarflar (Modaladverbien), Türkçede  niteleme belirteci olarak  ifade edilir.  Son 

zamanlarda niteleme belirteçleri kiplik belirteçleri olarak da adlandırılmaktadır. Kiplik 

zarflar, cümlenin kiplik öğeleri (Modalglieder)olarak konuşanın betimlenen iş ve 

oluşa ilişkin öznel görüşünü yansıtır.          

           Ich glaube keineswegs, dass   er gelogen hat. 

           Onun yalan söylediğine aslâ inanmıyorum.         

Almancadaki kiplik alanın 2.  grubu  kiplik sözcükler (Modalwörter) konuşanın, 

öznel düşüncesini ifade ederken kullandığı cümle öğeleridir. Bildirim cümlelerinde, 

sorularda, emir ya da ünlem cümlelerinde yer alır ve konuşana ifadesini farklılaştırma 

olanağı sağlarlar. Kiplik sözcükler, zarfların içine transforme özelliği, karar gerektiren 

soruya yanıt verebilirliği, olumsuz sözcük nicht’in kendisinden  sonra  gelmesi,  

parantez  ara cümleciği (Schaltsatz) ile açıklanabilirliği, daha üstünlük derecesi 
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(Komparativ) ile kodlanamaması örn. (wahrscheinlicher) vb. özelliklerle  diğer 

öğelerden ayrılır. 

           Son zamanlarda  araştırmacıların çalışmalarıyla Türkçede kiplik sözcük kavramı 

yerleşmeye başlamıştır. Örn. DEMĐR’e (2008: 86) göre, “kiplik söz terimi, işlev 

bakımından  zarflara görece benzeyen; bir kısmı kip-kişi ve sayı için çekimli bir 

yükleme sahip cümle görünümüne rağmen, bağımsız bir cümle oluşturmaktan çok, 

yarı gramatikal-görevli bir öğe gibi kullanılan; bir kısmı ise basit bir yapıda ya da 

öbek yapısında olan; konuşurun beklenti, tutum ve tavırlarını yansıtan, anlamsal 

bakımdan cümlenin belirli bir öğesini  ya da bütününü etkileyen birimler… Örn. 

bakalım, istersen, olmaz mı, değil mi.” olarak ele alınır.   

           3.Kiplik edatları (Modalpartikeln), bildirim cümlesinin anlamını değiştirmeyen; 

ancak belli bir nüans katan, bazen güçlendiren bazen de zayıflatan sözcüklerdir. 

Genelde konuşma dilinde sık kullanılır ve cümlelere bir akıcılık katar. Kiplik  edatlar 

[Modalpartikeln: Abtönungspartikeln]  çekime girmezler, konuşanın öznel görüşünü 

yansıtırlar, cümle başında yer almazlar, tüm cümleyle ilgilidirler, her zaman vurgusuz 

olarak kullanılırlar, bağımsız cümle öğesi olarak kabul edilmezler, cümlede zorunlu 

değillerdir ve cümleden atılabilirler, genelde tek heceli olarak cümlede orta alanda 

bulunurlar. Kiplik edatları metinsel ve konuşmanın durumsal  bağlamı içinde 

yorumlanmalıdır. Bir metin ne kadar konuşma dilini ve diyalog dilini yansıtırsa,  o 

denli daha fazla kiplik  edatı içerir.  

           Kiplik edatları, cümleye nesnel, daha ziyade öznel anlam,  nüans ve anlamsal 

açıdan renk katarlar. Özellikle konuşma dilinde akıcı bir üslup oluştururlar. Onaylayıcı 

(also), kısıtlayıcı (aber), güçlendirici (auch), derecelendirici (etwa), vurgulayıcı 
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(besonders), anlamı zayıflatıcı (etwas),  genelleştirici  (immer), zamansal ilişki (schon,  

erst)  ve ekleme ve katma belirtici (auch) bir nitelik taşırlar. 

           4. Almancada kiplik cümleler (Modalsätze) şu anlamsal gruplara ayrılmıştır: 1) 

Araç Cümleleri (Instrumentalsätze): indem, dadurch, dass; 2) Karşılaştırma Cümleleri 

(Vergleichsätze): so…wie, genauso wie, ebenso  ... wie, Komparativ, als, 

während/wogegen/wohingegen, wie,  als dass,  als zu+Inf. cümleleri; 3)  Gerçek 

Dışılık Đfade Eden Karşılaştırma Cümleleri: als ob/als wenn/ wie wenn, als+ 

Konjunktiv II;  4) Eksik Ek Durumlu Kiplik Cümleler: ohne dass/ohne zu; 5) Uygun 

Olmayan Davranışı Anlatan Kiplik Cümleler: an/statt, dass; an/statt zu; 6) Orantılılık 

Cümleleri:je+Komparativ.., um so/desto, Insofern (…), als /…, insofern (als); insoweit 

(…), als /…, insoweit(als); Was ... betrifft (angeht/anlangt/anbelangt) 7) Sınırlandırıcı 

Anlam Belirten Cümleler:  soviel/soweit,  nur dass, außer dass, außer wenn, außer um 

zu+Inf. 8) Anlamsal Yoğunluk Đfade Eden Kiplik Cümle: so+ (Adverb/Adjektiv). 

Almancada bağlaçlarla ifade edilen  bu yapılar Türkçede genelde zarf-fiil, başka bir 

deyişle ulaçlarla ifade edilir. Bu da Türkçedeki belirteçleşme işlevini ortaya 

koymaktadır. Örn. Almancada indem bağlacının karşılığı, [-(y)ErEk] zarf-fiil 

biçimbirimi yan cümleyi temel cümleye, iki önermeyi birbirine bağlar. 

 

           Türkçenin anlambilim açısından da önemli olan bir sözdizim özelliği, bileşik   

ve girişik cümlelerde kendini gösterir. Hint-Avrupa dillerinde görülenin tersine, genel 

olarak yan cümleler (değişik yargılar) ana, temel cümlelere ilgi adıllarıyla değil, ortaç  

(Partizip, participle)  ve ulaç (Gerundium, gerund)larla bağlanmakta, böylelikle daha 

kısa yoldan, daha kıvrak bir anlatım sağlanmaktadır. Bu da Türkçenin bu kategorideki 

anlatım gücünü göstermektedir. 
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           5. Almancada kiplik alanın bir grubu da kiplik tümleçler (Modalangaben), 

cümledeki eylemin tarzını bildirir,  wie, wieviel, wie sehr, womit, mit wem, ohne was 

ve ohne wen  sorularını yanıtlar, “Modalergänzung” olarak da nitelenir  ve Türkçede,  

zarf tümleci (örn. arılar gibi, hızlı)  ya da ilgeç tümleçleriyle ifade edilir. (Örn. yapılan 

işe göre,  fakir insanlar için; çoçuklarıyla ), vb.    

 

          6. Almancada kiplik alanın en önemli dilbilgisel ulamı kiplik fiiller ,  cümleye 

yeni bir tarz kazandırır, kurallı  cümlede 2. yerde bulunur, bu fiiller 

‘Präteritopräsentia’dır. Yani şimdiki zamanda diğer fiillerin şimdiki zaman hikâyesi 

(Präteritum)  gibi çekilir, önünde “zu” bulunmayan  bir mastar alırlar.  Kiplik fiillerle 

emir kipi “Imperativ”  oluşturulamaz. Asıl fiil (Vollverb) olarak kullanılabilirler, nadir 

örnekler dışında asıl fiil olarak edilgen (Passiv) cümle de yapılamazlar. Belirli  

(Perfekt) ve belirsiz geçmiş zaman cümlelerinde,  fiilin 3. halinde (Partizip II) olarak 

değil, bir  mastar fiil olarak  cümle sonunda yer alırlar.    

            Örn. Er hat gestern arbeiten müssen.  (gemusst ifadesi yanlıştır!) 

                     

          Kiplik fiiller ile oluşturulan yan cümlelerde (Nebensatz) cümle sonunda üç fiilin 

yer alması durumunda çekimli fiil, üç fiil dizisinin başına getirilir. Kiplik fiil  mastar  

halde yan cümlenin  sonunda bulunur.Kiplik fiiller içeriksel ve anlamsal olarak bir iş 

ya da bir oluş belirtmez, asıl fiile  tarz anlamı katarlar. Kiplik fiillerin nesnel 

(objektiv) ve öznel (subjektiv) anlamları vardır. Nesnel anlamlar olanak,  zorunluluk, 

izin, yasak, istek ya da arzu ifade eder.  Öznel (subjektiv) anlamda öznenin, konuşanın 

tanımlanan asıl fiille hangi tarzda bir ilişki içinde olduğu, her şeyden önce bu fiilin 

gerçekliğinin takdir ya da tahmin düzeyi ifade edilir. Öznel anlam, olasılık, tahmin, 
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söylenti, kuşku ya da başka bir kişinin kanıtlanmamış iddiasını “eine unbewiesene 

Behauptung einer Dritten” içerir. Olasılık (Wahrscheinlichkeit) anlamında, müssen en 

güçlü bir olasılığı, dürfen güçlü bir olasılığı, können orta düzey bir olasılığı, mögen ise 

en düşük bir olasılığı belirtir.             

           Kiplik fiiller gibi kullanılan fiiller, Modalitätsverben, modalgebrauchte Verben 

olarak nitelenir.  Kiplik fiil gibi, cümleye bir tarz kazandıran, bir kısmı kiplik fiil gibi, 

asıl fiilin önünde ‘zu’ edatı olmadan  kullanılan (sehen, helfen, lassen, lernen, lehren, 

gehen, vb.), bir kısmı da asıl fiilin önünde ‘zu’ ile birlikte kullanılması zorunlu olan  

bu çalışmada yer alan 44 adet fiildir. Bu fiiller çeşitli  dilbilimciler tarafından bu 

statüde kabul edilmiş fiillerdir.  Bunlar hören, sehen, helfen,  lernen, lehren, gehen,  

lassen, bleiben, spüren, fühlen, stehen+zu Inf.,  bleiben zu+Inf., kommen zu+Inf., 

brauchen zu+Inf., pflegen zu+Inf.,bekommen zu+Inf., belieben zu+Inf.(ironische 

Formulierung), drohen zu+Inf. ve diğer fillerdir.  

 

           Kiplik  fiillerinin nesnel  anlamları,  konuşan  ile  cümlede  ifade olunan   olay, 

iş  ya da  oluşun   arasındaki  ilişkinin  nesnel  kipliğini  ortaya koyar. Kiplik fiillerin 

nesnel anlamları olanak, zorunluluk, izin, yasak, istek, rica ya da arzu ifade eder.   

  Können kiplik filinin nesnel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:    

         1) Bilmek, kavramak, anlamak  [bilmek, anlamak, bir şeye hakim olmak, vakıf 

olmak ] vb. Başarmak (gelingen):  [başarılı olmak, bir şeyi sonuçlandırmak, başarıyla 

tamamlamak, gerçekleştirmek, muvaffak olmak] vb. Yetenek, imkân, fırsat, izin  ve  

uygun   koşul  olumlu  [-EbĐl],  olumsuz anlamda ise  [-EmE], [-EmĐ] ile  ifade edilir. 

2) Yetenek: [-EbĐl],  [-abilmektedir, -abilme becerisi, yeteneği vardır] vb.  3) Fırsat: [-

EbĐl], [fırsatı olmak, fırsatını bulmak, fırsatını elde etmek] vb.  4) Đmkân: Yeterlik fiili 
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ve olumsuzu [-EmE] biçimbirimi, [imkânı var/yok, olanağı var/yok] vb.  5) Đzin: [-

EbĐl],  [-mAm mümkün mü vb.] [-mEz] biçimbirimi olumsuz anlam ve resmi 

yasaklarda kullanılır. 6) Başarmak: [başarmak, başarılı olmak, bir şeyi 

sonuçlandırmak, başarıyla tamamlamak, gerçekleştirmek, muvaffak olmak] vb. 

sözcüksel birimlerle aktarılır. 7) Uygun koşul: [-EbĐl], aynı zamanda [mümkün olmak, 

imkânı olmak ] vb. sözcüksel birimlerle ifade edilir.                 

 

           Dürfen kiplik fiilinin nesnel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları: 

           1) Đzin: [-EbĐl] ve [Đznim var, izinliyim, müsaade var] vb.  yasak: [-mEz, -AmAz] 

biçimbirimleri. 2) Resmi izin:(olumlu)[-EbĐl], yasak, [-mEz, yasak] vb.   3) Hak, yetki: 

[-EbĐl] ve [-meye yetkisi var, selâhiyeti var, hakkı var] vb. 4) Doğru muamele: [-EbĐl], 

[-mAlI]. Aynı zamanda [gerekir, gereklidir, lâzımdır, gerekmektedir, şarttır] vb.  

 

         Mögen’in  nesnel anlam  kategorileri  ve  Türkçe  karşılıkları  şöyle özetlenebilir: 

        1)  Sempati: [Hoşlanmak, sevgi duymak, hoşa gitmek,beğenmek, sempati duymak, 

sempati beslemek], vb. 2) Arzu etmek: [Đsteğinde olmak, arzu etmek, dilemek, istemek] 

ve [-A] istek kipi (Optativ) biçimbirimi. 3)  Đstek, eğilim: [Đstemek, isteği, arzusu 

olmak, arzu etmek, meyli, eğilimi olmak], vb. 4)  Emir: Gerek ve [-sXn], [-tiğini] vb. 

Dolaylı anlatımla istek ve emir belirtir. Türkçe anlamsal karşılığı [gerektiğini] şeklinde 

verilir.[ lâzım geldiğini, gerekli olduğunu] diğer  anlam karşılıklarıdır. 5) Severek, 

isteyerek yapma:  [Sevmek, istemek, hoşlanmak] vb. sözcüksel birimleri.   

 

           Wollen, asıl fiil olarak  istemek, dilemek, arzu etmek anlamlarına gelir.  Örn. 

Ich will dein Glück. 
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Mutluluğunu istiyorum/diliyorum/arzu ediyorum/ temenni ediyorum. 

Ya da geniş zamanda [isterim/dilerim/ arzu ederim] şeklinde ifade edilebilir. 

            Wollen kiplik fiilinin nesnel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları : 

1)  Özgür irade ile talep:[Đstemek, talep etmek, irade etmek], vb.  2) Kesin 

niyetle talep, istem: [Bir şeyi yapmak üzere plan yapmak, niyetinde, maksadında 

olmak, maksadını gütmek], vb. Bir şeyi yapmaya kesin karar verme: [Kararlılıkla 

istemek, kararlılıkla talep etmek], vb. 3) Hazır oluş:[kararlı, yapmaya hazır, ister, 

istiyor], vb. 4) Gereklilik: [Đstemek, gerekmek, ister, gerekir, gerekli, gerekmekte, 

lâzım, şart], vb. 5) Çaba gösterme: [Đstemek, çaba göstermek,  çabalamak, gayret 

etmek, gayret göstermek], vb. 6) Doğru muamele:[Đstemek, gerekmek, gereklidir, 

lâzımdır/ gerekmektedir/ icap eder], vb. 7) Bir olayın kalıcığı: [(bitmek) Bilmemek] 8. 

Arzu, dilek ve temenni: [Đstemek, arzu etmek, dilemek, temenni etmek ] vb.’dir. Kiplik 

fiil  gramer  ulamı olmayan Türkçede wollen fiilinin en temel anlamı olarak istemek, 

dilemek, arzu etmek fiilleri de vardır.  

 

           Sollen, dilek ve haber kipi kullanımları yaygın  bir fiildir. Anlamsal ulamları 

şunlardır: 1) Üçüncü kişiden gelen bir görev:[-mAlI],  [gerekli,  lâzım,  

gerekiyor,gerekmekte] vb. 2) Dolaylı anlatımda  emir, solle/müsse ile aktarılır [-ması 

gerektiğini, -masının şart olduğunu, -masının lâzım, -lüzumlu olduğunu,-masının 

zorunlu olduğunu] vb. biçimbirimlerle ifade edilir. Burada müsse/solle  arasında 

anlamsal farklılık yoktur. Daha kibar emir anlatımlarında mögen kullanılır. Konjunktiv 

II  yapı ile de yapılması gereken davranış bir emir, bir sitem tarzında ifade edilir. 3) 

Dini kural ve buyrukların yapılması gerekliliği :[-mElĐ, gerekli, şart, lâzım, elzem, 

gerekmekte, gerekir, zorunda, zorunlu] vb.  Bu mutlak bir zorunluluk ifade etmez. 4) 
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Genel olarak geçerli  sosyal ya da ahlâki yükümlülükler: [-mElĐ,  gerekli,  gereklidir, 

şarttır, zorunludur, gerekmekte, lâzımdır, elzem, lüzumlu ] vb.  5) Akılcı davranışlarla 

ilgili tavsiye:  [gerekir, şarttır, lâzımdır, gerekli, gerekmekte, gerekmektedir] vb.  

Burada güçlü gereklilik vardır, ama zorunluluk anlamı bulunmaz,  zorunluluklar 

müssen  ile anlatılır. 6) Dolaylı istek: [-mElĐ] ve [Olman gerekir, olman lâzım, olman 

gerekli] vb. 7) Bir iş, oluş için koşul belirtme:[gerekli, gereklidir, gerekmekte, 

gerekmektedir, şart, şarttır, koşuldur, zorunlu, zorunludur] vb. 8) Bir işin, oluşun 

amaç ve anlamı,   tahmin:  [Olmalı, olsa gerek, herhalde  olmalı, muhtemelen olmalı] 

vb. 9) Kadere teslimiyette, dolaylı  bir  tahmin anlamı mevcuttur. Türkçede [mümkün 

olmayacaktı, olacaktı, herhalde, -meyecekti, -EcEktĐ] vb. karşılıklar mevcuttur.10) 

Soru sorarken eğilim göstermeyi, belli bir yanıt beklemeyi  de sollen ile anlatırız. 

[Gerekli miydi, gerekiyor muydu,  lâzım mıydı,  şart mıydı,  gerekmekte miydi] vb. ile 

ifade ederiz. 11) Sollen, geçmişte geleceğin ifadesini de  anlatır. Bu kategoriyi [-

EcEktĐ, gerekecekti] vb. ile ifade ederiz.  

 

           Müssen fiilinin nesnel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları: 

           1) Kişisel zorunluluk, bireyin kendinden kaynaklanan zorunluluklardır.: [-mElĐ, 

zorunlu,  mecbur,  zaruri, şart, gerek, lâzım] vb. ile ifade edilir. 2) Başka birisinden 

kaynaklanan zorunluluk, [zorunlu, şart, mecbur, -mElĐ, şart, gerek, gerekmekte] vb. ile 

ifade edilir. 3) Yasal zorunluluklar yalnızca müssen ile dile getirilir. Türkçe [mecbur, 

şart, zorunlu, zaruri, elzem, lâzım, gereklidir] vb. ile ifade edilir. 4) Doğal 

zorunluluklar doğal olaylar  karşısında    bireysel   zorunlulukları ifade eder, [-mElĐ,  

zorunda,  zorunlu,  lâzım, gereklidir, gerekmekte,  şart] vb. ile anlatılır. 5) Örf ve 

adetlerden kaynaklan zorunluluklar, [zorundadır, -mElĐ, zorunda,  zorunlu,  lâzım, 
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gereklidir, gerekmekte, şart], vb. ile ifade edilir.  [-mAlI], kaçınılmaz bir zorunluluk,  

mecburiyet    dışı   zorunlulukları   ifade  eder.  [-DĐr]  zorunluluk anlamını pekiştirir. 

6) Mesleki ve sosyal konumla ilgili zorunluluklarda  [-meli, zorunlu, şarttır, 

gerekmektedir, şart ] vb.   kullanılır.   7) Usulüne uygun gerek, bir gereklilik anlatır, 

bu nedenle [-mAlI, gerekir, gereklidir, lâzımdır, gerekmektedir, şarttır] bu anlamda 

zorunluluk değil, gereklilik ifade eder. 8) Zorunlu sonuç  [-AcAk] ile  ifade edilir. 

Çünkü bu biçimbirim, mantıksal çıkarsamaya dayalı kuvvetli bir tahmini  içerir. 9) 

Kaçınılmaz deneyim, [-mElĐ, gerekir,  lâzım, -EcEk, zorundalar, zorunlu ] vb. ile ifade 

edilir. 10) Acil tavsiye,  Türkçede [zorunda, lâzımdır, gereklidir, gerekmektedir, 

şarttır, zorunludur, -mElĐ] şeklinde ifade edilir. 11) Zorunlu uyarıda, zorunluluk 

güçlüdür. Bu nedenle [şart, zorunlu, şarttır, zorunda,  zorunlu, icap eder] vb. ile ifade 

edilir.  

           Burada iki önemli hususu vurgulamamız gerekir. Birincisi Türkçe gerek güçlü 

gereklilik, zorunluluk ve gerekse de zayıf gereklilik kipliği ifade araçları açısından 

oldukça zengin  anlatım olanaklarına sahip bir dildir. Đkincisi,  bu ifadeler dilbilgisel 

olarak kesin bir biçimde ayrılmamıştır. Örneğin [-mElĐ] zayıf gereklilik belirtirken,  bir 

zorunluluk da ifade edebilmektedir.  [-mElĐ],  bir izin, istek anlatımında da kullanılır. 

Bu da Türkçenin zenginliğine  önemli bir tanıttır.  

 

           Kiplik fiillerin öznel (subjektiv) anlamları, genelde konuşanın belirttiği 

önermedeki kuşku, iddia, zan ve tahmin, dikkatlice ifade tarzları, dikkatlice öneride 

bulunma, sabırsızca beklenti gibi konuşanın öznel tutum ve ifade biçimleridir.  

           Kiplik fiillerin öznel (subjektiv)  olasılık (Wahrscheinlichkeit) anlamında:  

Müssen  çok yüksek bir olasılığı, dürfen yüksek bir olasılığı, können orta düzey bir 
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olasılığı, mögen ise zayıf bir olasılığı belirttiği saptanmıştır. Sollen ise daha ziyade 

söylenti (Gerücht) anlamını, wollen başka bir kişinin kanıtlanmamış bir iddiasını (eine 

unbewiesene Behauptung) ifade eder.  

 

           Wollen fiilinin iddia anlamında, asıl fiil Partizip II+yardımcı fiil haben/sein ile 

cümle sonunda  yer alır. Bu sözdizimsel yapı iddia ve öznel anlamı içerir. Türkçede  

ise normal  cümle  düzeni  vardır. Wollen  ile öznenin kendisi hakkında kanıtlanmamış 

iddiası dile getirilir. Konuşan  kendisinin pek de inanmadığı iddiayı  ifade eder. Sollen,  

iddia, söylenti anlamını  içerir. Sollen fiilindeki iddia,  başka bir kimsenin bir başkası 

hakkındaki iddiasıdır. Örn.  ‘Angela soll  im Ausland sein.’ [Angela’nın yurt dışında 

olduğu söyleniyor.]  Bu cümle Almanca şu şekilde ifade edilebilir: ‘Ihre Mutter sagt, 

dass sie im Ausland ist.’Bu anlamda yukarıdaki cümlenin ‘Sie soll im Ausland 

gewesen sein.’ ile ifade edilmesi de mümkündür. Bu cümleyi Türkçe [Yurtdışında 

olmuş olmalı/ olduğu söyleniyor/iddia ediliyor/bildiriliyor .] şeklinde anlatırız. 

Yukarıda değinildiği gibi  müssen, dürfen, können, mögen fiilleri öznel anlamda 

olasılık ve tahmin içerir.  

 

           Kiplik fiilleri dilek kipinde (Konjunktiv) 1) Tavsiye/sitem: sollen; 2) Red: 

müssen; 3) Zan, tahmin: müssen, dürfen, können, mögen; 4) Emir, çağrı: sollen, 

mögen  anlamlarında kullanılır. Ayrıca 5) Özel bir kibarlık ifadesi olarak  da dilek kipi 

kullanılır.  Türkçede tavsiye ve sitemi, [-meliydin, -men gerekirdi,-men iyi olur, -men 

iyi olurdu, -san daha iyi olurdu] vb. ile ifade ederiz. Red ve itirazı [-meliydin,-men 

gerekirdi, -men lâzımdı,-mek zorundaydın,-mek zorunluydu,-men mecburdu, zaruriydi] 

vb. ile anlatırız. Zan ve tahmini anlatan biçimbirimler genelde olasılık ifade eden [-mĐş 
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olmalı, -mĐşmĐş, güya, sanki -mĐş],  [çok yüksek bir olasılıkla, kesinlikle, çok büyük bir 

ihtimalle  –mĐş, -mĐş olmalı, -miştir.] vb. ile hemen hemen aynıdır. Dikkatlice çağrıda 

ve emir  anlatımlarında sollen, müssen,   Türkçede [-mEli/ -EbĐl/-sEn iyi olur/ -sEn/ -

sE/ -(i)rsE]  vb. ile ifade edilir. Özel bir nezaket ifadesi nazik ve dikkatli davranma 

amacıyla kullanılır. Yüksek Almanca üslubudur. Konjunktiv ve kiplik fiiller  bu 

kategoride sık kullanılır. Türkçede [-abilir miydim,sorabilir miyim, sormam mümkün 

müydü, eder miydiniz, edebilir misiniz, edebilir miydiniz] vb. ile ifade edilir. 

Almancada dilek ve temennileri dilek kipi I (Konjunktiv I)  ile anlatım oldukça azdır. 

Mögen ve wollen  bunu ifade eder. Türkçede ise istek kipi  biçimbirimi [-A] kullanılır.             

 

           Kiplik fiillerin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:             

Können  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları: 

           1) Tahmin,varsayım:[-EbĐl], [-abilirsin, haklı olman olası, mümkün, muhtemel] 

vb. 2) Đhtiyatlı tahmin: [Belki, herhalde olmuştur,olmuş, olmuş olmalı, belki  olmuş, 

olmuştur] vb. 3) Sabırsızca beklenti: [-EbĐlEcEk, -AbilEcEkmĐş,  -mĐş, -AbĐlEcEk] vb. 

4) Olasılık: [-EbĐl], [olması mümkün, olması olası, olması mümkündür] vb.       

 

           Dürfen, müssen fiilinden daha düşük seviyede bir olasılık, tahmin belirtir. Bu 

fiilin  öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları: 

           1) Tahmin, zan,  olasılık: [büyük olasılıkla, büyük ihtimalle, kuvvetli ihtimalle, 

olasılıkla ] +  [-EbĐl] / olumsuzu  [-EmE/ -mEZ], [-mış olmalı, olabilir,  -mıştır, -mış 

olmalı, -mıştır] vb. biçimbirimleridir.  Yukarıdaki   anılan  kiplik  fiillerden yalnızca 

dürfen, olasılık anlamında haber kipi ile kullanılmaz. Diğer fiiller, hem haber hem de 

dilek kipi ile kullanılır. Haber kipinde genelde nesnel anlam vardır. Dilek kipi, 
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mesafeli yaklaşım, dikkatli anlatım ifadesidir, öznel anlamdadır. Türkçede  [olabilir, 

olması muhtemel,  mümkün ]  vb.  sözcükler   daha  kuvvetli  emin olma  derecesini 

içerirken  [-mXş] biçimbirimi ile yapılan olasılıklar daha az emin olma anlamını 

yansıtır.      

           Mögen,  genelde zayıf tahmin ve olasılık ve fark etmezlik belirtir,  fiilin öznel 

anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:              

           1) Tahmin, şüphe,  emin olmama: [-mĐş olmalı], [-mElĐ], [sanırım, galiba],   

[-mĐş] vb. 2) Fark etmezlik ifadesi:[Fark etmez/ mühim değil/ önemi yok] vb.      

 

          Wollen, öznel anlamda bir iddia  belirtir, aynı zamanda kızgınlık ifadesi olarak 

kullanılır. Bu iddia, öznenin kendisi hakkında kanıtlanmamış iddiasıdır, konuşan buna 

inanmayarak iddiayı dile getirir. Fiilin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:  

          1) Đddia  : [-mış olduğunu iddia etmek, iddiasında olmak, iddiasını ileri sürmek, 

iddiada bulunmak]. 2) Kızgınlık ifadesi: [güya, sözüm ona istemek, arzu etmek, 

niyetinde olmak, talip olmak ] vb.  

 

          Sollen  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:  

           1) Konuşanın kuşku, şüphe ve zannı: [-EbĐl, abilir  mi? , -mXş mX? -mXş olması  

mümkün mü?, olası mı?, muhtemel mi?],  [-mXş] biçimbirimi.  2) Söylenti: [-mXş,-

EcEkmĐş. -AcAğI söyleniyor, rivayet ediliyor, bildiriliyor], vb. 3) Olasılığın  kabulü     

[-EcEk olursa],   [-EcEk  -sE] biçimbirimleridir.  

 

           Müssen  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları: 

           1) Mantıksal zorunluluk: Durumu dikkate alarak sonuç çıkarmadır:  
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[-mElĐ,  -malı,   gibi ,  -mĐş   gibi  görünüyor] vb. 2)   Gerçekdışı istek: [-mElĐyDĐ, 

olmalı!, olsa!, olabilse!, olsun!] vb. 3) Kuvvetli tahmin, çok yüksek bir olasılık: [(çok 

yüksek olasılıkla, ihtimalle) -mXş olmalı/ olmuş olması (kesin), kesinlikle böyle 

olmuştur, böyle olmuştur],  [-mXş]   biçimbirimi   4)  Dikkatlice öneride bulunma:  

[-mAlI, -mAlIsIn, -mĐş  olsan,  -mAlIydIn, -sAn, -sAn  iyi olurdu]  ve [-mAlIyDI] vb.  5)  

Koşul: [-mXş…  -malısınız/ -mXş olmanız   zorunludur/ -mXş olmak zorundasınız/  

-mXş olmanız şarttır] sözcüksel birim ve biçimbirimleridir. 

 

        Almancada  kiplik fiillerin öznel anlamları genel olarak tahmin, olasılık, zan, 

kuşku, iddia, dikkatlice ifade biçimleri, tavsiye, dilek ve istek gibi ulamlardır. Olasılık 

kategorisinde müssen en güçlü olasılığı, dürfen kuvvetli olasılığı, können orta düzeyde 

bir olasılığı ve mögen zayıf bir olasılık, emin olmama, kuşku gibi anlamları içerir. 

Dürfen hariç diğer olasılık belirten kiplik fiiller hem haber kipi hem de dilek kipinde 

olasılık belirtir. Örn. ‘Er könnte/kann etwa 30 Jahre alt sein.’ [O herhalde 30 yaşında 

olmalı.] Yalnız möchte dilek kipinin ifadesi,  anlamsal  değişim sonucunda haber kipi 

anlamı ağırlık kazandığı için, tahmin ve olasılık olarak kullanımı tercih 

edilmemektedir. Türkçede olasılık ve tahmin [-mXş olmalı] ve yukarıda anılan  

birimlerle ifade edilirken, olasılık düzeyleri çok büyük bir olasılıkla, kesinlikle, çok 

yüksek bir olasılıkla gibi müssen için; yüksek, kuvvetli, büyük bir olasılıkla   dürfen 

için; muhtemelen, herhalde, belki   können için; galiba, sanırım, zayıf bir olasılıkla ise 

mögen  fiili için olasılık anlamlarını ifadede kullanılan kiplik sözcükleridir. Bunlar bu 

olasılık anlamlarını pekiştirir.     

        Kiplik fiillerin olasılık ve iddia  anlamları için belli bir sözdizimsel yapı vardır. 

Kiplik fiil  2. yerde, asıl fiil (Partizip Perfekt)+haben/sein yardımcı fiilleri cümle 
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sonunda yer  alır. Bu yapı öznel ifadenin temel yapısıdır. Örn. Die neuen Gesetze 

müssen schon in Kraft getreten sein. [Yeni yasalar çoktan yürürlüğe girmiş olmalı.] 

Wollen, öznenin kanıtlanmamış iddiası’nı belirtir. Konuşan, öznenin kanıtlanmamış 

iddiasını  kendisi ikna olmayarak dile getirir. Türkçede iddia anlamını ifade eden özel 

bir sözdizimsel yapı bulunmaz, bu normal cümle yapısı içinde ifade edilir. Ama iddia 

anlamı [iddia etmek, iddiasında olmak, bulunmak] vb. ile ifade edilir. Konuşan bu 

iddiayı ifade ederken, iddiaya inanmadığını, kuşkusunu güya, sözüm ona gibi kiplik 

sözlerle vurgular. Sollen  da iddia anlamını içerir, bu iddia başka birisinin özne ile 

ilgili iddiasıdır. Aynı zamanda söylenti (Gerücht) ifade eder. Türkçede bu yapı 

[söylendiğine, iddia edildiğine göre, bildirildiğine göre, anlatıldığına göre] gibi 

sözcüksel birimlerle desteklenir. [-mXş],  iddia anlamını da ifade eden temel bir 

biçimbirimdir.             

         Görüldüğü gibi hemen her bir anlam kategorisi için Türkçede çok çeşitli ifade 

olanakları vardır. Bu Türkçenin anlatım zenginliğini ortaya koymaktadır.  Genelde [-

mĐş] biçimbirimi, bu öznel anlamların ifadesinde sık kullanılan ve  belirsiz geçmiş 

zaman ve sıfat fiil biçimbirimi olmasının yanı sıra, iddia, rivayet, söylenti, tahmin, 

olasılık, mantıksal zorunluluk, dikkatlice öneride bulunma, koşul, sabırsızca beklenti 

gibi birçok kategoriyi ifade eder. Bu durum, Türkçedeki biçimbirimlerin çok 

fonksiyonlu ve çok anlamlı olduğunu açıkça göstermektedir. 

  

          Bu çalışmadan çıkarılan diğer sonuçları şöyle özetleyebiliriz:  

           1) Dilek kipi I ve II (Konjunktiv I ve Konjunktiv II) olarak metinlerde geçen 

kiplik fiiller  bir gerçek dışılık, emin olmama, belirsizlik, kuşku, şüphe, yanlış zan vb.  

anlamları içerir. Bu nedenle bağlamsal  anlama dikkat edilmelidir.  



 314 

           2) Dilek kipinde kullanılan kiplik cümlelerin büyük bir kısmı öznel bir anlam 

içerir. Bu öznel anlamlar, farklı düzeyde olasılık (Wahrscheinlichkeit), zan, kuşku, 

tahmin (Vermutung), kibarlık  vb. ifade eder. Bu anlamların kiplik fiillerde farklı 

düzeylerde olduğuna dikkat edilmelidir. Dilek kipinde ya da öznel anlamda kullanılan 

cümleler bazen sollen fiilinde bir söylenti (Gerücht) ve rivayet (Überlieferung) anlamı 

içerir. Wollen, öznel anlamda öznenin  kanıtlanmamış iddiasını (eine unbewiesene 

Behauptung) ifade eder. Söylendiğine göre, anlatıldığına göre, rivayete göre, [-mĐş] 

biçimbirimleri bu anlamları karşılamak üzere kullanılır.                              

        3)  Dilek kipi I (Konjunktiv I)  belirsizlik ve emin olmama anlamı içerir. Ya da 

dolaylı anlatım (indirekte Rede) ifade eder.  

       4) Yabancı Dil Olarak Almanca derslerinde kiplik fiillerin Ortak Avrupa Referans 

Çerçevesi’nde (Gemeinsames Europäisches Referenzrahmen) A1 ve  A2 düzeylerinde  

öğretiminde içerdiği anlamsal kategoriler vurgulanmalıdır. Örn. können: imkân, 

yetenek, iyi derecede bilgi, vd.; dürfen: izin ve yasak vd.; müssen: Zorunlu olmak 

kişisel, yasal, doğa ile ilgili zorunluluklar, vd.  Eğitimdeki somuttan soyuta, kolaydan 

zora öğrenme ilkelerine göre  önce nesnel (objektiv) anlamlar verilmelidir.    

          5) B düzeyinde, kiplik fiillerin  öznel ve nesnel anlam kategorileri ayrı bir 

biçimde öğretilmeli, kiplik fiillerin dilek kipinde kullanımları ve anlamsal kategorileri   

dilek kipi (Konjunktiv) konusu ile birlikte verilmelidir. Özellikle öznel anlamın kişiye, 

konuşana özgü olarak  emin olmama, zan, tahmin, iddia, kuşku  vb. anlamları içerdiği 

açıklanmalıdır.   

          6) Kiplik fiillerin öğretiminde yalnızca sözlüksel anlamlarla yetinilmemeli, bu 

anlamlar metinsel bağlam içinde etüd edilmeli, örneksel çalışmalar yapılmalı ve 

günlük yaşamda kiplik fiillerin  kullanıldığı bağlamlar ilgili bölümlerde ünitelere 
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hakim olmalıdır. Örn. wollen, sözlüksel olarak istemek, talep etmek, arzu etmek 

anlamında iken, iddia anlamına da gelir. Ayrıca nesnel anlamda eylemin sürerliğini, 

beklenen bir eylemin gerçekleşmemesini de: [(bitmek)bilmiyor] belirtir. Können, [-

EbĐl] ile ifade edilirken, anlamak anlamına da gelir. Aynı zamanda izin anlamı da 

vardır. Müssen, zorunluluk ifade ederken,  gerçek dışı dilek ve istek  de anlatır: Örn. 

“Jetzt müsste ich im Urlaub sein!”[Şimdi  tatilde olmalıydım!]. Buradan kiplik fiillerin 

öğretiminde metinsel bağlamın (kontextuelle Bedeutung) büyük önem taşıdığı ve  

metinsel bağlam içinde bu fiillerin öğretilmesi ve doğru bir biçimde kullanılması 

zorunluluğu anlaşılmaktadır.  
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ÖZET 

           Kiplik Fiiller ve Türkçedeki Karşılıkları konulu karşılaştırmalı dilbilim 

çalışması, teorik bölümde eşsüremli (synchronisch) olarak Almancada kiplik fiillerin 

anlamsal ulamlarını, bunların Türkçe karşılıklarını saptamayı hedeflemektedir. 

Uygulamalı bölümde ise,  seçilen Almanca edebi  metinlerde yer alan kiplik fiillerin 

anlamsal ulamları ele alınmış ve Türkçe karşılıkları biçimbilimsel olarak analiz 

edilmiştir. Geleneksel dilbilgisi çerçevesinde, betimleyici, yorumlayıcı dilbilgisi 

yöntemine göre içerdiği anlamsal ulamlar tanımlanmıştır. Sonuç bölümünde 

Karşılaştırmalı Dilbilim ve  Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi ile ilgili sonuç ve 

öneriler sunulmuştur.  

           Kiplik, evrendeki anlamların dilsel anlamlara dönüşümünü inceleyen 

anlambilimsel bir kategoridir, kip ise bu  ulamın dilbilgisel işaretleyicileridir.  

           BÜNTING/EICHLER’e (1978:156) göre konuşan/yazan kiplik ifadelerle 

söylenilenin gerçekliği, gerçek dışılığı, istenebilirliği, olasılığı, zorunluluğu hakkında 

yargı ve tahminlerini belirtir. Kiplik, konuşmanın ben temelli ifadesidir.  

           Almancada  sık görülen kiplik türleri, bilgisel  (epistemisch),  yükümlülük  

(deontisch), oluşa ilişkin (ontisch: alethisch), fiziksel (physisch),  istek (volitiv, 

bulethisch,), tanıtsal (evidentiell) kipliktir. 

          Türkçede sıklıkla görülen kiplik türleri ise gereklilik/zorunluluk  

(Notwendigkeitsform), istek (volitiv, Optativ), bilgisel (epistemisch), değişmez, nesnel  

(objektiv), tanıtsal (evidentiell) ve yükümlülük (deontisch)  kiplikleridir.   

           Almanca’da kiplik yapılar (Modalstrukturen)  kiplik alan (Modalfeld) olarak 

tanımlanır ve  genelde aşağıdaki öğelerden ve yan cümlelerden oluşur: 
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          1. Kiplik Zarflar (Modaladverbien), KORKMAZ’a (1992:187)  göre “nitelik 

zarflarıdır [Modaladverb]”  ve KORKMAZ’a (1992:112) göre bunlar “fiilin meydana 

geliş biçimini, sıfat ve zarfların niteliklerini belirtir” ve  Türkçede  niteleme belirteci 

ile ifade edilir.  

2.SCHULZ/GRIESBACH’a (1982b: 349) göre “kiplik sözcükler (Modalwörter) 

konuşanın, öznel düşüncesini ifade eder,  bildirim, soru, emir ve ünlem cümlelerinde 

yer alır ve konuşanın ifadesini farklılaştırır.” Örn. Er ist vermutlich nach Hause 

gegangen > Es ist zu vermuten, dass er nach Hause  gegangen ist. DEMĐR’e (2008: 

86) göre, “kiplik söz terimi, işlev bakımından  zarflara görece benzeyen; bir kısmı kip-

kişi ve sayı için çekimli bir yükleme sahip cümle görünümüne rağmen, bağımsız bir 

cümle oluşturmaktan çok, yarı gramatikal-görevli bir öğe gibi kullanılan; bir kısmı ise 

basit bir yapıda ya da öbek yapısında olan; konuşurun beklenti, tutum ve tavırlarını 

yansıtan, anlamsal bakımdan cümlenin belirli bir öğesini  ya da bütününü etkileyen 

birimler… Örn. bakalım, istersen, olmaz mı, değil mi.” olarak ele alınır.   

           3. Kiplik edatları(Modalpartikeln), bildirim cümlesinin anlamını değiştirmeyen; 

ancak  bir nüans katan, bazen güçlendiren bazen de zayıflatan sözcüklerdir. Genelde 

konuşma dilinde sık kullanılır ve bir akıcılık verir. Örn.:Was machst du denn da? 

Burada ne yapıyorsun acaba? Denn, hayret (Verwunderung) ifade eder.                      

           4. Almancada kiplik alanın diğer ulamı kiplik yan cümlelerdir (Modalsätze) ve 

Türkçede genelde zarf-fiil cümleleriyle ifade edilir.                       

           5.Almancada kiplik tümleçler (Modalergänzungen), cümledeki eylemin tarzını 

bildirir;  Türkçede,  zarf tümleci (örn. arılar gibi hızlı)  ya da ilgeç tümleçleriyle (Örn. 

yapılan işe göre, ellerinde eski bir gazeteyle)   ifade edilir.                       
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           6. Almancada kiplik alanın en önemli dilbilgisel ulamı olan kiplik fiiller  

cümleye  tarz, kiplik anlamı verir, ifade cümlelerinde  2. yerdedir. “Kiplik fiiller  

Präteritopräsentia’dır. Yani şimdiki  zamanda diğer eylemlerin şimdiki zaman hikâyesi  

gibi çekilirler, önünde zu bulunmayan bir mastar alırlar.”(EISENBERG, 1999: 90-91) 

Kiplik fiillerle  istisnalar dışında emir kipi  oluşturulamaz. Asıl fiil  olarak 

kullanılabilirler, nadir örnekler dışında asıl fiil olarak edilgen cümle yapılamazlar.            

           Kiplik fiiller gibi kullanılan fiiller , cümleye bir tarz kazandırır, bir kısmı kiplik 

fiil gibi asıl fiilin önüne ‘zu’ gelmeyen bir cümle içinde yer alır: (sehen, helfen, lassen, 

lernen, lehren, gehen, vd.) Bir kısmı da   ‘zu+Inf.’ ile birlikte kullanılır. Çalışmada  44 

adet fiil ele alınmıştır. Bunlar   hören,  sehen, helfen,  lernen,  lehren,  gehen,  bleiben, 

spüren, fühlen, lassen, bleiben zu+Inf., stehen+zu Inf., kommen zu+Inf., brauchen 

zu+Inf., pflegen zu+Inf., bekommen zu+Inf. v.d.                                  

          Kiplik  fiillerin  nesnel  anlamları,  konuşan ile   ifade olunan  olay, iş   ya da  

oluş   arasındaki  ilişkinin  nesnel  kipliğini  ortaya koyar.   

  Können kiplik fiilinin nesnel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:    

  1) Bilmek, kavramak, anlamak:[-EbĐl], [bilmek, anlamak, kavramak] 2) 

Yetenek:[-EbĐl],  [-abilmektedir, -abilme becerisi, yeteneği vardır]vb. 3) Fırsat: [-

EbĐl],  [fırsatı olmak, fırsatını bulmak, fırsatını elde etmek] vb. 4) Đmkân : Yeterlik fiili 

ve olumsuzu [-EmE] biçimbirimi, [imkânı var, yok, olanağı var, yok] vb.  5) Đzin: [-

EbĐl], [-mAm mümkün mü] vb., [-mEz] olumsuz anlam ve resmi yasaklarda kullanılır. 

6) Başarmak: [başarmak, başarılı olmak, bir şeyi sonuçlandırmak, başarıyla 

tamamlamak, gerçekleştirmek, muvaffak olmak] vb. 7) Uygun koşul: [-EbĐl],  [mümkün 

olmak, imkânı olmak ] vb.   

           Dürfen kiplik fiilinin nesnel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları ise: 
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           1) Đzin: [-EbĐl] ve [Đznim var, izinliyim, izinli] vb.; (yasak): [-mEz, -AmAz] 

biçimbirimleri 2) Resmi izin:  olumlu: [-EbĐl]; (yasak):  [-mEz, yasak] vb.  3) Hak, 

yetki: [-EbĐl],  [-meye  yetkisi  var, selâhiyeti var, hakkı var] vb. 4) Doğru muamele: [-

EbĐl] ve [-mAlI],  [gerekir,gereklidir, lâzımdır, şarttır] vb.  

         Mögen  kiplik  fiilinin  nesnel  anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları: 

        1) Sempati: [Hoşlanmak, sevgi duymak, hoşa gitmek, beğenmek, sempati duymak, 

sempati beslemek]  2) Arzu etmek: [Đsteğinde olmak, arzu etmek, dilemek istemek], [-A] 

Đstek kipi biçimbirimi 3)  Đstek, eğilim: [Đstemek, isteği, arzusu olmak,  arzu  etmek, 

meyli, eğilimi, temayülü olmak] 4) Emir: [Gerek], [-sXn], [-tiğini] vb. Dolaylı 

anlatımla istek ve emir belirtir. Burada möge/möchte fiilinin Türkçe karşılığı 

[gerektiğini], [lâzım geldiğini, gerekli olduğunu] vb.’dir. 5) Severek, isteyerek yapma: 

[Sevmek, istemek, hoşlanmak] vb.  

            Wollen kiplik fiilinin nesnel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları : 

1)  Özgür irade ile talep: [Đstemek, talep etmek, irade etmek] vb. 2) Kesin 

niyetle talep, istem: [Bir şeyi yapmak üzere plan yapmak, niyetinde, maksadında 

olmak, maksadını gütmek] vb. Bir şeyi yapmaya kesin karar verme: [Kararlılıkla 

istemek, talep etmek] vb. 3) Hazır oluş: [kararlı, yapmaya hazır, istemek] vb. 4) 

Gereklilik: [Đstemek, gerekmek, ister, gerekir, gerekli, gerekmekte,lâzım, şart] vb. 5) 

Çaba gösterme:[Đstemek,çaba göstermek, çabalamak,gayret etmek, gayret göstermek] 

vb. 6)Doğru muamele:[Đstemek, gerekmek, gereklidir, lâzımdır, gerekmektedir, icap 

eder] vb. 7) Bir olayın kalıcığı,bir eylemin gerçekleşmemesi: [(bitmek) bilmemek] 8) 

Arzu, dilek ve temenni: [Đstemek, arzu etmek, dilemek, temenni etmek ] vb.  

           Sollen fiilinin nesnel anlam ve Türkçe karşılıkları: 1) Üçüncü kişiden gelen bir 

görev:[-mAlI], [gerekli, lâzım,gerekiyor, gerekmekte] vb. 2) Dolaylı anlatımda  emir 
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ifade  eder,  solle/ müsse  ile  kullanılır,  [-ması  gerektiğini,  -masının şart  olduğunu, 

-masının lâzım, -masının zorunlu olduğunu] ile ifade edilir.  Müsse/solle  arasında 

anlamsal farklılık yoktur. Daha kibar emir ifadelerinde  mögen kullanılır. 3) Dini kural 

ve buyrukların yapılması gerekliliği  [-mElĐ, gerekli, şart, lâzım, gerekmekte, zorunda, 

zorunlu] vb. ile ifade edilir. Ama  mutlak bir zorunluluk ifade etmez. 4)  Genel olarak 

geçerli  sosyal ve ahlâki yükümlülükler: [-mElĐ,  gerekli,  gereklidir, şarttır, 

zorunludur, gerekmekte, lâzımdır] vb. 5) Akılcı davranışlarla ilgili tavsiye:[gerekir, 

şarttır, lâzımdır, gerekli, gerekmekte, gerekmektedir], [-mAlI],[-sE  mI] 6) Dolaylı 

istek: [-mElĐ],  [Olman gerekir, olman lâzım, olman gerekli] vb. 7) Bir iş, oluş için 

koşul belirtme: [gerekli, gereklidir, gerekmekte, gerekmektedir, şart, şarttır, koşuldur, 

zorunlu, zorunludur] vb.  Koşul Konjunktiv II ile anlatılırsa, bu  biraz terreddütlü ya da 

gerçek dışına yakın bir koşuldur. [Olasılığı olursa,  ihtimali olursa,  durumu olursa] 

gibi karşılıklar kulanılır. 8) Bir işin, oluşun amaç ve anlamı:  Tahmin anlamını da 

içerebilir, [olmalı, olsa gerek, herhalde  olmalı, muhtemelen olmalı] vb. ile ifade 

edilir. 9) Kadere teslimiyet: Bir  tahmin anlamını içerir. Türkçede [mümkün 

olmayacaktı, herhalde, -meyecekti, artık  olası değildi ] vb. ile anlatılır. 10) Soru 

sorarken  eğilim  gösterme, belli bir yanıt bekleme:[gerekli miydi, gerekiyor muydu,  

lâzım mıydı,  şart mıydı,  gerekmekte miydi] vb. 11) Gelecekte geçmişin ifadesi: [-

EcEktĐ, gerekecekti] vb.   

          Müssen kiplik fiilinin nesnel anlamları ve Türkçe karşılıkları:  

           1) Kişisel zorunluluk:[-mElĐ, zorunlu,  mecbur,  zaruri, şart, gerek, lâzım]  vb.   

2) Başka birisinden kaynaklanan zorunluluk: [zorunlu, mecbur, -mElĐ, şart, gerek, 

gerekmekte] vb. 3) Yasal zorunluluklar: [mecbur, şart, zorunlu, zaruri, elzem, lâzım, 

gereklidir] vb. 4) Doğal zorunluluklar, doğal olaylar karşısında bireysel    



 321 

zorunlulukları anlatır. [-mElĐ, zorunda, zorunlu, lâzım, gereklidir, gerekmekte, şart] 

vb. ile ifade edilir.  5) Örf  ve  adetlerden  kaynaklanan zorunluluklar, [zorundadır, 

zorunda,  zorunlu,  lâzım, gereklidir, gerekmekte, şart, vb.] ve kaçınılmaz bir 

zorunluluk  olmadığı durumlarda [-mAlI] ile ifade edilir.  [-DĐr] koşacı zorunluluk 

anlamını pekiştirir. 6) Mesleki ve sosyal konumla ilgili zorunluluklar: [-meli, zorunlu, 

şarttır, gerekmektedir, şart ] vb. 7) Usulüne uygun gerek: [-mAlI, gerekir, gereklidir, 

lâzımdır, gerekmektedir, şarttır] vb. 8) Zorunlu sonuç, [-AcAk]  ile  ifade edilir ve 

mantıksal çıkarsamaya dayalı kuvvetli bir tahmini  içerir. 9) Kaçınılmaz deneyim: [-

mElĐ, gerekir, lâzım,-EcEk, zorundalar, zorunlu] vb. 10) Acil tavsiye:[zorunda, 

lâzımdır, gereklidir, gerekmektedir, şarttır, zorunludur] vb. 11) Zorunlu uyarı: 

[gerekir, şart, zorunlu, şarttır, zorunda,  zorunlu, icap eder] vb.   

           Kiplik fiiller öznel anlamda genelde tahmin, varsayım, sabırsızca beklenti, 

iddia, söylenti, tavsiye, sitem, emir, çağrı, red, ve özel bir kibarlık   ifade eder. 

          Können  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları: 

             1) Tahmin, varsayım (Vermutung): [-EbĐl], [-mĐş olman olası, mümkün, 

muhtemel ] vb. 2) Đhtiyatlı tahmin (Zurückhaltende Vermutung): Belki [-mXş, -mXştXr, 

olmuş, olmuş olmalı, belki de –mXş, -mXştXr] vb. 3) Sabırsızca beklenti (Ungeduldige   

Erwartung):  [-EbĐlEcEk]  Yeterlik   fiili  gelecek  zaman biçimbirimi, dilek kipindeki 

gerçek dışılığı, ya da eylemin gerçekleşmesinin kesin olmadığını   ifade eder.  4) Olası,  

muhtemel   olmak (möglich sein):[-EbĐl],  [olası, mümkün, muhtemel ]  vb.                  

           Dürfen  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları ise: 

1) Tahmin, zan (Vermutung): Büyük olasılıkla + (olumlu): [-EbĐl], (olumsuz): [-

EmE], [-mış olmalı, olabilir, -mıştır, -mış  olmalı]   vb. biçimbirimler.  

Mögen  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:  
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            1) Tahmin, şüphe,  emin olmama (Vermutung, Zweifel, Einschätzung ) : [–mĐş 

olmalı], [Sanırım, galiba] 2) Fark etmezlik ifadesi (Ausdruck des Gleichmuts): [Fark 

etmez,  önemli değil, önemsiz, mühim değil ] vb.               

          Wollen  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:  

           1) Đddia (Behauptung): [Đddia etmek, iddiada bulunmak, iddiasında olmak ] 2) 

Kızgınlık ifadesi (Äußerung der Empörung): [Đstemek, bir de istiyor, bir de 

istiyorsunuz] vb.  

           Sollen  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları:  

           1) Konuşanın kuşku, şüphe ve zannı (Skepsis, Zweifel, Vermutung des 

Sprechers): [-EbĐl], olabilir mi?, -mış mı?, -mış olması mümkün mü?, olası mı?, 

muhtemel mi?], [güya, sözüm ona  -müşmüş] vb. 2) Söylenti (Gerücht):[-mXş], 

[olacakmış,olacağı söyleniyor, rivayet ediliyor, bildiriliyor]vb. 3) Olasılığın 

belirtilmesi (Einräumung einer Möglichkeit): [-EcEk olursa]: [-EcEk, -sE]:  [-EcEk]  

Gelecek zaman biçimbirimi, [-sE] Dilek-şart biçimbirimi. 

        Müssen  kiplik fiilinin öznel anlam kategorileri ve Türkçe karşılıkları: 

           1) Mantıksal zorunluluk  (Logische Notwendigkeit);  Durumu   dikkate  alarak 

sonuç çıkarma   (vorsichtige  Schlußfolgerung  nach Berücksichtigung der Umstände): 

[-mElĐ], [olmalı, gibi, gibi görünüyor] vb. 2)  Gerçek dışı istek (irrealer Wunsch): [-

mElĐyDĐ] Gerekliliğin hikâyesi, [olmalı!,olsa!, olabilse!, olsun!] vb. 3) Kuvvetli 

tahmin, çok yüksek bir olasılık (Eine hohe Vermutung, Wahrscheinlichkeit): [-mXş 

olmalı]: [-mXş],  [olmuş olmalı/ olmuş olması (kesin)/ kesinlikle böyle olmuştur/ böyle 

olmuştur] vb. 4) Dikkatlice öneride bulunma (Zurückhaltend geäußerte Empfehlung): 

[-mAlI],  [-mAlIyDI]: Gereklilik kipi hikâyesi biçimbirimi,  [-malısın/  -malıydın/ -sEn/ 

-sEn iyi olurdu/ herhalde ….  EcEk] vb.                 
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           Bu çalışma sonucunda ayrıca şunlar önerilebilir:  

           1) Dilek kipi I ve II (Konjunktiv I ve Konjunktiv II) olarak edebi metinlerde 

kullanılan kiplik fiillerin  bir gerçek dışılık, emin olmama, belirsizlik, kuşku,  yanlış 

zan vb. ifade edebileceği göz önüne alınarak,  bağlamsal anlam  Türkçeye  doğru 

şekilde aktarılmalıdır.                                     

           2) Dilek kipindeki kiplik fiillerin çoğu öznel anlamdadır. Bunlar, farklı 

düzeylerde olasılık (Wahrscheinlichkeit), zan, tahmin (Vermutung) içerir. Örn. müssen 

çok yüksek bir olasılık, dürfen güçlü bir olasılık, können orta düzey bir olasılık ve 

mögen düşük bir olasılığı belirtir. Çok yüksek bir olasılıkla (höchstwahrscheinlich) 

müssen için; yüksek bir olasılıkla (hochwahrscheinlich) dürfen için; belki: (vielleicht), 

tahminen: (vermutlich), können için; belki: (vielleicht), pek olası değil, zayıf bir 

olasılıkla: (schwerlich), muhtemelen (wohl)  mögen için kulanılabilir. 

           3) Dilek kipi I,  belirsizlik, bir başkasının haberinin doğruluğundan kuşku 

duyma,  emir ve emin olmama  içerir. Ya da dolaylı anlatım ifade eder. Dilek kipinin 

bu işlevlerine  dikkat edilmelidir.            

           4) Kiplik fiillerin anlamsal ulamları,  Ortak Avrupa Referans Çerçevesi’nde 

(Gemeinsames Europäisches Referenzrahmen) A1 ve  A2 düzeylerindeki  Yabancı Dil 

Olarak Almanca derslerinde öğrencilerin bilişsel öğrenmelerinin sağlanması için  

vurgulanmalıdır. Örn. können:imkân, yetenek, iyi derecede bilgi, kavramak, vd.; 

dürfen: izin ve  yasak, vd.; müssen: Zorunlu olmak (kişisel, yasal, doğa ile ilgili 

zorunluluklar, vd.   Eğitimdeki  1. Basitten karmaşığa, 2. Kolaydan zora 3. Genelden 

özele  ve 4. Somuttan soyuta öğrenme ilkeleri  dikkate alınarak,  ilk önce kiplik 

fiillerin nesnel (objektiv) anlamları verilmelidir.              
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          5) B düzeyinde kiplik fiillerin öğretiminde  nesnel ve öznel anlam ulamları 

SCHULZ-GRIESBACH’ın (1982b:83-88)  belirttiği gibi ayrı bir biçimde ele alınmalı, 

kiplik fiillerin dilek kipinde kullanım ve anlamsal ulamları  dilek kipi (Konjunktiv) 

konusu ile birlikte verilmelidir. Özellikle öznel anlamın, konuşana özgü olarak emin 

olmama, zan, tahmin, iddia, kuşku  vb.  içerdiği açıklanmalıdır.   

        6) Kiplik fiillerin yalnızca sözlüksel anlamlarıyla yetinilmemeli, anlamlar 

metinsel bağlam içinde etüd edilmeli, örneksel çalışmalar yapılmalı ve 

pekiştirilmelidir.  Örn. wollen sözlüksel anlamda istemek, arzu etmek, talep etmek 

iken, metinsel bağlam içinde iddia etmek, bitmek (bilmemek) anlamını 

içerebilmektedir. Müssen bir istem anlatabilmektedir.  Können, başarmak ve anlamak 

anlamını  ifade edebilmektedir. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

            Diese konstrastive Studie über die Modalverben im Deutschen und ihre 

Wiedergaben im Türkischen  zielt im theoretischen Teil die semantischen Kategorien 

der Modalverben im Deutschen und ihre Wiedergaben im Türkischen synchronisch 

darzulegen. Im angewandten Teil wurden die Kategorien  der Modalverben in den 

ausgewählten deutschen literarischen Texten behandelt, deren türkischen Wiedergaben 

wurden morphologisch analysiert. Im Rahmen der traditionellen Grammatik wurden 

die semantischen Kategorien  nach der deskriptiven Grammatik  beschrieben. Im 

letzten Teil der Studie wurden die festgestellten Ergebnisse und Vorschläge über die 

kontrastive Arbeit und  Deutsch als Fremdsprache dargestellt.  

           Die Modalität ist eine semantische Kategorie, die untersucht, wie sich die 

Bedeutungen in der Welt zu einer linguistischen Bedeutung verwandeln.   Der Modus 

ist die grammatischen Markierungen dieser semantischen Kategorie.   

           Nach BÜNTING/EICHLER  (1978:156)   erklärt der Sprecher/Schreiber  mit 

den modalen Ausdrücken seine Urteile/Vermutungen über die Wahrheit, 

Nichtwirklichkeit, Wunschbarkeit, Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit des 

Gesagten. Die Modalität ist eine Ich-zentrierte Aussageart des Gesprächs.  

           Die am häufigsten ersichtlichen Modalitätsarten im Deutschen sind  

epistemische, deontische, ontische (alethische), physische, volitive und evidentielle 

Modalität.  

          Die am häufigsten ersichtlichen Modalitätsarten im Türkischen sind: 

Gereklilik/zorunluluk (Notwendigkeitsform), istek (volitiv, Optativ), bilgisel 

(epistemisch), değişmez (Ereignismodalität), nesnel (objektiv), tanıtsal (evidentiell) 

und yükümlülük (deontisch).              
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           Im Deutschen bezeichnet man die Modalstrukturen  als Modalfeld. Das 

Modalfeld besteht im Algemeinen aus folgenden Satzgliedern und Nebensätzen: 

           1) Modaladverbien nennt man nach KORKMAZ (1992:187) “nitelik zarfları” .  

Nach KORKMAZ(1992:112) “bezeichnen sie die Art der Handlung,die Eigenschaften 

der Adjektive und Adverbien”. Sie werden im Türkischen mit  “niteleme belirteci”  

wiedergegeben.           

 2) Nach SCHULZ/GRIESBACH (1982b: 349)  “signalisieren die Modalwörter 

die subjektive Stellung des Sprechers zum Inhalt seiner Äußerung. Sie stehen in 

Mitteilungen, Fragen, Aufforderungen oder Ausrufen und differenzieren die Aussage 

des Sprechers.” z.B. Er ist vermutlich nach Hause gegangen > Es ist zu vermuten, dass 

er nach Hause  gegangen ist.  

           Nach DEMĐR (2008: 86): “Der Begriff  kiplik söz (Modalwort) ist die 

Satzglieder, die sich als Funktion den Adverbien ähneln. Eine Menge von diesen wird 

als halb-grammatisches Glied gebraucht, sie können einen selbstständigen Satz nicht 

bilden,  obwohl sie eine Struktur mit konjugiertem Verb haben, einige haben eine 

einfache Struktur oder eine Gruppenstruktur, sie signalisieren die Erwartungen, 

Haltung und Verhalten des Sprechers und beeinflussen semantisch ein bestimmtes 

Satzglied oder den ganzen Satz… z.B. bakalım (Mal gucken!), istersen (wenn du 

wünschst), olmaz mı (Ist es nicht möglich?), değil mi (Nicht?) u.a.”                     

           3) Die Modalpartikeln sind Satzglieder, welche die Bedeutung des 

Mitteilungssatzes nicht ändern, aber eine bestimmte Nuance hinfügen, manchmal 

verstärken, manchmal abschwächern. Im Allgemeinen werden sie oft in der 

Umgangssprache gebraucht und fügen sie den Sätzen einen fliessenden Stil hin. z.B.  
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           Was machst du denn da?      Denn  bedeutet  acaba  und  signalisiert  die 

Verwunderung.                      

           4) Eine andere Kategorie des Modalfelds im Deutschen ist die Modalsätze. Sie 

werden im Türkischen im Allgemeinen durch den Begriff „zarf-fiil 

cümleleri”(Gerundiumsätze) wiedergegeben.            

           5)Eine andere Gruppe des Modalfelds im Deutschen ist die Modalergänzungen, 

sie bezeichnen die Art und Weise der Handlung im Satz.  Sie werden  im Türkischen 

als zarf tümleci (Ergänzung als Adverb): arılar gibi hızlı (schnell wie die Bienen) oder 

als ilgeç tümleci (Ergänzung als Postposition): yapılan işe göre (nach der erledigten 

Arbeit), ellerinde eski bir gazeteyle,  (mit einer alten Zeitung in ihren  Händen)  

wiedergegeben. 

           6) Die wichtigste grammatische Kategorie des Modalfelds im Deutschen ist die 

Modalverben. Sie geben dem Satz eine Bedeutung von Art und Weise und stehen in 

den Aussagesätzen an der 2. Stelle. Sie sind hinsichtlich ihrer Flexionsarten 

Präteritopräsentia. Also “ist gemeint, dass man sie beim Präsens so bilden kann wie 

andere Verben beim Präteritum.” (EISENBERG, 1999: 91-92) Sie bekommen einen 

Infinitiv ohne  “zu”.  Mit den Modalverben können kein Imperativ und kein Passiv 

außer den nur selten ersichtlichen Ausnahmen gebildet werden.    

           Modal gebrauchte Verben  geben dem Satz die Bedeutung von Art und Weise.  

Einige davon werden mit einem reinen Infinitiv ohne “zu” gebraucht, wie die Verben 

(sehen, helfen, lassen, lernen, lehren, gehen, u.a. ). Die anderen werden mit einem 

Infinitiv mit “zu” gebraucht, in dieser Arbeit wurden 44 Verben behandelt.  Das sind: 

hören,  sehen, helfen,  lernen,  lehren,  gehen,  bleiben, spüren, fühlen, lassen, 
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stehen+zu Inf., bleiben zu+Inf., kommen zu+Inf., brauchen zu+Inf., pflegen zu+Inf., 

bekommen zu+Inf., u.a.    

          Die objektiven Bedeutungen der Modalverben legen die objektive Modalität, 

nämlich den Zusammenhang des Sprechers des Satzes mit dem beschriebenen 

Geschehnis, Sachverhalt dar.   

  Die objektiven Bedeutungskategorien von können und deren Wiedergaben:     

  1)Wissen, beherrschen, verstehen:[-EbĐl],[bilmek (wissen), anlamak(verstehen), 

kavramak (begreifen)] u.ä. 2) Fähigkeit: [-EbĐl], die Morpheme [-abilmektedir (ist 

fähig zu+Inf.), -abilme becerisi, yeteneği vardır (hat Begabung, Fähigkeit, etwas zu 

tun)] u.ä. 3) Gelegenheit: [-EbĐl], [fırsatı olmak, fırsatını bulmak, fırsatını elde etmek 

(hat, findet Gelegenheit, etwas zu tun)] u.ä. 4)Möglichkeit:[-EbĐl] Morphem des 

Abilitätsverbs,   [-EmE] Negationsmorphem des Abilitätsverbs und [imkânı var, yok, 

olanağı var/yok (hat/keine Möglichkeit) 5) Erlaubnis: [-EbĐl], [-mAm mümkün mü u.ä. 

(Ist möglich, dass ich etwas tue?], [-mEz] wird in der negativen Bedeutung und bei den 

offiziellen Verboten gebraucht.  6) gelingen: [başarmak (gelingen), başarılı olmak 

(erfolgreich werden), bir şeyi sonuçlandırmak (etwas zum Ende bringen), başarıyla 

tamamlamak (mit Erfolg beenden), gerçekleştirmek (verwirklichen), muvaffak olmak 

(gelingen) 7) Die günstige Voraussetzung: [-EbĐl], [mümkün olmak (möglich sein), 

imkânı olmak (Möglichkeit haben)] u.ä.   

           Die objektiven Bedeutungskategorien von dürfen und deren Entsprechungen im 

Türkischen sind:  

           1) Erlaubnis :[-EbĐl], [Đznim var, izinliyim (habe Erlaubnis), izinli (Es ist 

erlaubt)], (Verbot):[-mEz, -AmAz] u.ä. 2) Die offizielle Genehmigung: (positiv): [-

EbĐl], (negativ): yasak (verboten), [-mEz]: Negationsmorphem+[-z] Morphem ist eine 
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Variation des Aoristmorphems [-r]. 3)Recht, Befugnis: [-EbĐl], [-meye yetkisi var, 

selâhiyeti var, hakkı var(hat Befugnis, Recht, etw. zu tun.) 4)Die richtige Behandlung: 

[-EbĐl], [-mAlI], [gerekir (ist nötig), gereklidir (ist notwendig), lâzımdır (ist 

notwendig), şarttır(ist eine Vorussetzung)] u.ä.  

           Die objektiven Bedeutungskategorien von mögen und deren Entsprechungen im 

Türkischen sind:           

           1) Die Symphatie: [hoşlanmak (mögen), sevgi duymak (Liebe fühlen), hoşa 

gitmek(gefallen), beğenmek (gern haben, gefallen), sempati beslemek (Sympathie 

fühlen]  2) wünschen: [Đsteğinde olmak (den Wunsch haben), arzu etmek (wünschen), 

dilemek (wünschen, erbitten), istemek (wollen), [-A] Optativmorphem 3)  Lust haben, 

Neigung haben: Đstemek, isteği, arzusu olmak (den Wunsch haben), arzu etmek, meyli, 

eğilimi, temayülü olmak (die Neigung haben zu Dativ] 4)  Aufforderung: 

[Gerek]:(nötig), [-sXn], [-tiğini] u.ä. Hier  gibt man die türkische Wiedergabe von 

möge/möchte mit [gerektiğini], [lâzım geldiğini, gerekli olduğunu, lüzumlu olduğunu]  

wieder.  5) es gern tun: Sevmek (gern haben), istemek, hoşlanmak u.ä. 

           Die objektiven Bedeutungskategorien des Modalverbs wollen und deren 

Wiedergaben im Türkischen sind wie  folgend:  

 

           1)  Mit freier Wille verlangen: [Đstemek, talep etmek (verlangen), irade etmek 

(mit Wille verlangen)] 2) Mit fester Absicht fordern: [bir şeyi yapmak üzere plan 

yapmak (Plan machen, etwas zu tun), niyetinde, maksadında olmak (beabsichtigen), 

maksadını gütmek (beabsichtigen) u.ä.; den Entschluss haben, etwas zu tun: 

Kararlılıkla istemek (mit Entschluss wollen) u.ä. 3) Bereitschaft: kararlı 

(entschlossen), yapmaya hazır (bereit sein,  etwas zu tun), istemek, u.ä. 4) Erfordernis: 
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[Đstemek, gerekmek (nötig werden), ister (will), gerekir, gerekli, gerekmekte 

(notwendig), lâzım (ist nötig), şart ( Voraussetzung)] u.ä. 5) Bestreben: Đstemek, çaba 

göstermek, çabalamak, gayret etmek, gayret göstermek (sich Mühe geben) 6) Die 

richtige Behandlung: Đstemek, gerekmek, gereklidir, lâzımdır, gerekmektedir, icap 

eder (ist erforderlich) u.ä. 7) Ausbleiben eines Vorgangs: (bitmek) Bilmemek (will 

nicht enden) 8. Wunsch: Đstemek, arzu etmek, dilemek (wünschen), temenni etmek 

(wünschen).  

  

          Die  objektiven Bedeutungskategorien  von sollen und deren Wiedergaben im 

Türkischen sind:  

 

           1) Auftrag, der von einer dritten Person kommt:  [-mAlI],  [ gerekli (notwendig), 

lâzım (nötig), gerekiyor (erfordert), gerekmekte u.ä. 2) signalisiert in der indirekten 

Rede  die Befehlsform, wird  mit solle/müsse gebraucht:  Man gibt mit [-ması 

gerektiğini, -masının şart olduğunu, -masının lâzım/zorunlu olduğunu] an. Es  gibt 

keinen Bedeutungsunterschied zwischen solle und müsse. Bei der höflicheren Form 

wird mögen benutzt. 3) Die religiösen Gebote: [-mAlI],  gerekli,  şart,  gerek,  lâzım,  

gerekmekte, zorunda (ist notwendig), zorunlu (notwendig), u.ä. Das ist keine 

obligatorische Notwendigkeit. 4) Eine soziale, allgemeingültige oder moralische 

Pflicht: [-mAlI], gerekli, gereklidir, şarttır, zorunludur, gerekmekte, gerekmektedir 

(erfordert), lâzım,  elzem 5) Belehrung und Empfehlung zu vernünftigem Tun: 

[gerekir,   şarttır,   lâzımdır,  gerekli,  gerekmekte,   gerekmektedir, [-mAlI], [-sE  -mI]:  

Morphem des Wunsch-Bedingungsmodus und  Morphem der Fragebildung 6)  

indirekter   Wunsch:   [-mAlI]  Notwendigkeitsmorphem,  [olman   gerekir  ( erfordert,  
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dass du dabei bist), olman lâzım (notwendig, dass du dabei bist), olman gerekli (ist 

nötig, dass du dabei bist)] u.ä. 7) Voraussetzung für einen Sachverhalt: [gerekli, 

gereklidir,  gerekmekte, gerekmektedir, şarttır, şart, koşuldur (ist eine Voraussetzung), 

zorunlu, zorunludur. Wenn Voraussetzung mit Konjunktiv II angegeben wird, das 

wäre eine irreale Voraussetzung in Zweifel. Hier gebraucht man [olasılığı olursa, 

ihtimali olursa, durumu olursa]. 8)  Sinn  oder  Zweck  einer Sache:kann  auch eine 

Vermutung enthalten, werden mit  [olmalı (Es soll sein), olsa gerek (Es soll sein), 

herhalde, muhtemelen olmalı (es soll wohl sein)] wiedergegeben.  9) Ergebenheit in 

das Schicksal: enthält eine Vermutung  und werden  durch [mümkün olmayacaktı (Es 

sollte nicht möglich sein), [ –meyecekti] (sollte  nicht  machen), artık  olası  değildi  (Es 

sollte nicht mehr möglich  sein] u.ä. wiedergegeben. 10) In Frage tendenzgebend: 

bezeichnet eine Tendenz, eine Erwartung einer bestimmten Antwort und werden mit  

[gerekli miydi? (sollte es nötig sein?), gerekiyor muydu? (War es erforderlich, sollte es 

erforderlich sein?), lâzım mıydı (War es notwendig?), şart mıydı (War es eine 

Voraussetzung?), gerekmekte miydi (Erforderte es?)] u.ä. wiedergegeben. 11) Zukunft 

in der Vergangenheit:[-EcEkDĐ]: Morphem des Futur+ Morphem der erlebten 

Vergangenheit, [gerekecekti]: (sollte sein) u.ä.  

 

           Die  objektiven Bedeutungskategorien  von müssen und deren Wiedergaben im 

Türkischen sind:  

 

         1) Innere Notwendigkeit: ([-mElĐ], zorunlu, mecbur(erzwingend), zaruri, şart, 

gerek, lazım] u.ä.  2)  Zwang durch die Personen: [zorunlu, mecbur, [-mElĐ], şart, 

gerek,   gerekmekte)]   u.ä.   3)   Gesetzliche   Notwendigkeit:  [ mecbur,  şart, zorunlu,   
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zaruri (obligatorisch), elzem, lâzım, gereklidir]  u.ä. 4) Natürliche Notwendigkeit: 

bezeichnet persönliche Notwendigkeiten vor den Naturereignissen. Wir gebrauchen 

dafür [-mElĐ, zorunda,  zorunlu,  lâzım, gereklidir, gerekmekte,  şart] u.ä. 5) Zwang 

durch Sitten und Bräuche: wird durch (Zorundadır, [zorunda, zorunlu, lâzım,  

gereklidir, gerekmekte, şart] u.ä., in den Fällen außer den unentbehrlichen 

Notwendigkeiten durch [-mAlI] wiedergegeben. Copula [DĐr] wird als eine 

Verstärkung der Notwendigkeitsbedeutung gebraucht.  6) Zwang durch Beruf und 

Stellung:[-mElĐ, zorunlu, şart, şarttır, lâzımdır, gerekmektedir, zorunda u.ä. 7) Das 

sachgerechte Erfordernis: wird mit [-mElĐ], gerekir, gereklidir, lâzımdır, 

gerekmektedir, şarttır] wiedergegeben. 8) Die notwendige Folge: wird mit [-EcEk]: 

Morphem des Futurs wiedergegeben, weil dieses Morphem eine starke Vermutung 

durch deduktive Konsequenz bezeichnet. 9) Die unvermeidliche Erfahrung: wird mit 

[-mElĐ], gerekir, lâzım, -EcEk (Morphem der Zukunftsform), zorunda, zorunlu  

wiedergegeben.  10) Die unerläßliche Empfehlung: wird mit  [zorunda,  lâzımdır,  

gereklidir,  gerekmektedir,  şarttır,  zorunludur]  und ähnlichen wiedergegeben. 11) 

Die unerläßliche Ermahnung: [gerekir, şart, zorunlu, şarttır, zorunda,  icap eder 

(erfordert)], u.ä.                

 

           Die subjektiven Bedeutungskategorien der Modalverben signalisieren im 

Allgemeinen Vermutung, ungeduldige Erwartung, Behauptung, Gerücht, Empfehlung, 

Vorwurf, Befehl, Aufforderung, Ablehnung und eine besondere Höflichkeit u.a.   

 

           Die subjektiven Bedeutungskategorien von können und deren türkische 

Entsprechungen: 
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             1)Vermutung: [-EbĐl], [-mĐş olman olası (ist/wäre möglich+(mĐş) 

Überlieferungsform), mümkün(möglich), muhtemel (warscheinlich)] u.ä. 2) 

Zurückhaltende Vermutung: Belki (vielleicht), [-mXş (Überlieferungsform), -mXştXr 

(Überlieferungsform)+ Copula (-tXr)/olmuş olmalı ( sollte sein), belki de (–mXş auch 

vielleicht+ Überlieferungsform) 3) Ungeduldige Erwartung: [-EbĐlEcEk] Zukunftform 

des Abilitätsverbs, signalisiert eine Handlung in Nichtwirklichkeit durch Konjunktiv II 

und bezeichnet, dass die Verwirklichung der Handlung  nicht sicher sei. 4) möglich 

sein: Olası, muhtemel olmak:[-EbĐl],[olası (ist wahrscheinlich), mümkün, muhtemel:] 

u.ä.     

          Die subjektiven Bedeutungskategorien  von dürfen und deren Wiedergaben im 

Türkischen: 

1)Vermutung: büyük olasılıkla (hochwahrscheinlich)+ (positiv): [-EbĐl]/ 

(negativ): [-EmE], [-mXş olmalı (dürfte gewesen sein), olabilir  (Es dürfte sein)/ -

mXştXr, u.ä.   

            

            Die subjektiven Bedeutungen von mögen und deren türkischen Wiedergaben: 

 

           1) schwache Vermutung, Zweifel, Einschätzung: [–mĐş olmalı]: [-mElĐ], sanırım, 

galiba (angeblich) 2) Ausdruck des Gleichmuts: Fark etmez (egal), önemli değil (nicht 

wichtig), önemsiz (überflüssig), Mühim değil (nicht wichtig) u.ä.      

  

         Die subjektiven Bedeutungskategorien von wollen und deren Wiedergaben: 
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           1) Behauptung : iddia etmek, iddiada bulunmak, iddiasında olmak (behaupten) 

2) Äußerung der Empörung : istemek, bir de istemek (wollen, doch wollen)  

 

         Die subjektiven Bedeutungskategorien von sollen und deren Entsprechungen im 

Türkischen: 

 

          1) Skepsis, Zweifel, Vermutung des Sprechers: [-EbĐl], [olabilir mi? (Sollte 

sein?) –mXş gibi (Überlieferungsform + wie], -mXş mX, -mXş olması mümkün mü? 

(Wäre es möglich?) Olası mı (Wäre es möglich?), muhtemel mi? (Wäre es 

wahrscheinlich?) u.ä. 2) Gerücht: [-mXş]: Überlieferungsmorphem [olacakmış (Es soll 

gewesen sein), olacağı söyleniyor (Man sagt, dass es sein wird), rivayet ediliyor (Man 

überliefert), bildiriliyor (Man berichtet)] u.ä. 3)  (Einräumung einer Möglichkeit):[-

EcEk olursa], [-EcEk -sE]: Morphem des Futur, [-sE]:Wunsch-Bedingungsmorphem. 

 

        Die subjektiven Bedeutungen von müssen und deren türkischen Entsprechungen: 

           1)Logische Notwendigkeit; vorsichtige Schlußfolgerung nach Berücksichtigung 

der Umstände: [-mElĐ], [olmalı (Es müsste sein)/ -mXş gibi : Überlieferungsform+ wie 

/gibi görünüyor (Es scheint zu+Inf.)]u.ä. 2) irrealer Wunsch: [-mElĐyDĐ]: 

Erzählungsform des Notwendigkeitsform [olmalı, olsa, olabilse, olsun (Es müsste 

sein, es müsste doch sein, es müsste doch sein können, es müsste sein] u.ä. 3) Eine 

hohe Vermutung, Wahrscheinlichkeit: [-mXş olmalı]: [olmuş olmalı, olmuş olması 

kesin/kesinlikle böyle olmuştur, böyle olmuştur (müßte sein/gewesen sein, 

höchstwahrscheinlich   müsste  so   gewesen   sein/ müsste  so gewesen sein)  u.ä.  4)  
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Zurückhaltend geäußerte Empfehlung: [-mAlI]  und [-mAlIyDI]: [-mAlI]: Morphem des 

Notwendigkeitsmodus, [-y-]: Fugenselement, [-DĐ]: Morphem der Erzählungsform  des 

Notwendigkeitsmodus. [-malısın (müstesst du tun)/-malıydın (Du müsstest … tun)/-

sEn (Müsstest du … tun)/(-sEn iyi olurdu) (wäre besser, wenn du so tun müsstest), 

herhalde ... -EcEk (höchstwahrscheinlich müsste so .. sein] u.ä.            

           Im letzten Teil der Arbeit können folgende  vorgeschlagen werden:  

          1) Man muss auch vor Auge halten, dass die Modalverben, die in Konjunktiv I 

und II in den literarischen Texten stehen, Nichtwirklichkeit, Nichtsicherheit, 

Ungewißheit, Zweifel, den falschen Glauben bezeichnen, die richtige Bedeutung im 

Textkontext  ins Türkische richtig zu übertragen.    

           2) Die meisten Modalverben in Konjunktivform haben eine subjektive 

Bedeutung. Diese subjektiven Bedeutungen enthalten Wahrscheinlichkeit, Vermutung 

und Behauptung in verschiedenem Niveau, z.B. müssen: eine sehr hohe, dürfen: eine 

hohe,  können eine nicht hohe, mögen eine schwache Wahrscheinlichkeit. Diese 

Niveaus können mit den Modalwörtern çok yüksek olasılıkla: höchstwahrscheinlich 

für (müssen);  kuvvetle muhtemel, yüksek olasılıkla: hochwahrscheinlich für (dürfen);  

tahminen:vermutlich, belki:vielleicht  galiba, muhtemelen:wohl für (können); 

belki:vielleicht,pek olası değil, zayıf bir olasılıkla:schwerlich für (mögen) bezeichnet 

werden.  

          3) Konjunktiv I signalisiert Unsicherheit, Zweifel an der Richtigkeit der 

Mitteilung eines anderen  und   Aufforderung,  drückt die indirekte Rede aus. Diese 

Funktionen von Konjunktiv I müssen   beachtet werden. 

           4) Während die Modalverben  beim Unterricht Deutsch als Fremdsprache  in 

den Niveaus A1 und A2 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 
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behandelt werden, sollten die objektiven Bedeutungen hervorgehoben werden, damit 

kognitives Lernen  von Schülern vermittelt werden kann. z.B. können:  Möglichkeit, 

Fähigkeit, Beherrschen, u.a.; dürfen: Erlaubnis und Verbot, u.a.; müssen: 

Notwendigkeiten (innere, gesetzliche und natürliche Notwendigkeiten, u.a.). Nach den 

folgenden Prinzipien des pädagogischen Denkens und Handelns  1) vom Einfachen 

zum Zusammengesetzten 2) vom Leichten zum Schweren 3) vom Allgemeinen zum 

Speziellen 4) vom Konkreten zum Abstrakten müssen zuerst die objektiven 

Bedeutungen von Modalverben bearbeitet   werden.            

           5) Bei der Erarbeitung von Modalverben sollen in  Niveau B die objektiven und 

subjektiven Bedeutungskategorien wie bei SCHULZ-GRIESBACH(1982b:83-88)  

getrennt behandelt werden. Die Bedeutungskategorien der Modalverben in Konjunktiv 

I und II  sollen unter der Einheit Konjunktiv  behandelt werden. Besonders sind die 

sprecherbezogenenen subjektiven Bedeutungskategorien Nichtsicherheit, Vermutung, 

Behauptung, Zweifel  u.a. erläutert werden.                  

         6) Bei der Vermittlung der allgemeinen semantischen Kategorien der 

Modalverben sollten nicht nur mit den lexikalischen Bedeutungen begnügt werden, 

sondern auch sie sind im Textkontext und mit pragmatischen  Übungen zu bearbeiten 

und vertiefen. zB. Wollen signalisiert lexikalisch verlangen, wünschen, und auch im 

Kontext bedeutet  behaupten. Müssen kann auch einen Wunsch signalisieren. Können  

gibt  auch gelingen und verstehen   an. 
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EKLER               

            1  AKTIVSÄTZE MIT MODALVERBEN 

Şimdiki zaman 

Präsens 

Ali muss    die Fragen beantworten. 

Ali soruları yanıtlamalıdır. 

Şimdiki zaman hikâyesi 

Präteritum 

Ali musste   die Fragen beantworten. 

Ali soruları yanıtlamalıydı. 

Bilinen geçmiş zaman 

Perfekt 

Ali hat  die Fragen beantworten müssen . 

Ali soruları yanıtlamalıydı. 

Belirsiz geçmiş zaman 

Plusquam Perfekt 

Ali hatte   die Fragen beantworten  müssen . 

Ali soruları yanıtlamalıymış. 

Gelecek I 

Futur I 

Ali  wird die Fragen beantworten  müssen . 

Ali soruları yanıtlamak zorunda olacak. 

Gelecek II 

Futur II (Perfekt) 

Ali  wird   die Fragen  beantwortet haben müssen . 

Ali’nin soruları yanıtlamış olmak zorunda kalacak. 

Dilek kipi I şimdiki zaman 

Konjunktiv I Gegenwart 

Ali  müsse   die Fragen   beantworten. 

Ali soruları yanıtlamak zorundadır (dolaylı anlatım) 

Dilek kipi I geçmiş zaman 

Konjunktiv I 

Vergangenheit 

Ali  habe die Fragen beantworten  müssen.  

Ali’nin soruları  yanıtlamış olması zorunlu.  

(dolaylı anlatım) 

Dilek kipi II şimdiki zaman 

Konjunktiv II Gegenwart 

Ali  müsste   die Fragen    beantworten. 

Ali soruları  yanıtlamalıydı. 

Dilek kipi II geçmiş zaman 

Konjunktiv II 

Vergangenheit 

Ali  hätte   die Fragen  beantworten müssen . 

Ali soruları yanıtlamış olmalıydı. 
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             2  PASSIVSÄTZE MIT MODALVERBEN      

Şimdiki zaman 

Präsens 

Ein  modernes Haus muss    gebaut werden. 

Modern bir ev yapılmalıdır. 

Şimdiki zaman hikâyesi 

Präteritum 

Ein  modernes Haus musste   gebaut werden. 

Modern bir ev yapılmalıydı. 

Bilinen geçmiş zaman 

Perfekt 

Ein modernes Haus   hat   gebaut werden müssen.  

Modern bir ev  yapılmalıydı. 

Belirsiz geçmiş zaman 

Plusquam Perfekt 

Ein modernes Haus   hatte  gebaut werden müssen.  

Modern bir ev yapılmalıymış.  

Gelecek I 

Futur I 

Ein modernes Haus   wird  gebaut werden müssen.  

Modern bir evin   yapılması zorunlu olacak. 

Gelecek II 

Futur II (Perfekt) 

Ein modernes Haus   wird   haben  gebaut werden müs sen.  

Modern bir evin  yapılmış olması zorunlu olacak. 

Dilek kipi I şimdiki zaman 

Konjunktiv I Gegenwart 

Ein modernes Haus   müsse    gebaut werden.  

Modern bir ev yapılmalı. (dolaylı anlatım) 

Dilek kipi I geçmiş zaman 

Konjunktiv I Vergangenheit 

Ein modernes Haus   habe    gebaut werden müssen.   

Modern bir ev  yapılmalıymış. (dolaylı anlatım) 

Dilek kipi II şimdiki zaman 

Konjunktiv II Gegenwart 

Ein modernes Haus   müsste   gebaut werden.  

Modern bir ev yapılmalıydı. 

Dilek kipi II geçmiş zaman 

Konjunktiv II 

Vergangenheit 

Ein modernes Haus   hätte    gebaut werden müssen.  

Modern bir ev yapılmış olmalıydı. 
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 3   KORPUS 1 : ALMANCA EDEBĐ MET ĐNLER               

1)   “Zu dieser Zeit mußte man sich halten, damit das Leben klar und reinlich, schön   

      und geordnet sei.” (HESSE, 2007: 9) 

2)   “Mir selbst graute sofort vor dem neuen Gefühl, ich hätte meinem Vater gleich  

       die Füße  küssen mögen, um es ihm abzubitten.” (HESSE, 2007: 21) 

3)   “Es ist ein Vogel oder so war Ähnliches; es muß ganz alt sein. Das Haus soll   

       früher einmal zum Kloster gehört haben.” (HESSE, 2007: 29) 

4)   “Nein, vor Menschen sollte man niemals Furcht haben.” (HESSE, 2007: 37) 

5)  “«Schade», sagte er dann, «wir hätten das Experiment noch weiter führen können.   

      Aber ich  will dich nicht plagen.»”(HESSE, 2007: 40) 

6)   “Mir schien es dann zuweilen, es sei  in seiner Freundlichkeit  ein feiner Klang   

       von Hohn  oder ironischem Vorwurf, doch mag das Einbildung gewesen sein.”   

                        (HESSE, 2007: 48) 

7)   “Ich plagte Max, er solle das auch einmal am Lehrer versuchen, doch wollte er es  

       nicht tun.” (HESSE, 2007:53)    

8)   “Ich sehe, du denkst mehr, als du  einem sagen kannst.” (HESSE, 2007: 61) 

9)  “Ich tat, was ich mußte, weil ich sonst durchaus nicht wußte, was mit mir  

        beginnen.” (HESSE, 2007:72) 

10)  “Ich war mißtraurisch und wollte mich keineswegs   von  ihm meistern lassen.”   

        (HESSE,  2007: 82) 

11)  “Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren  werden   

        will,  muß  eine Welt zerstören.” (HESSE, 2007: 87) 

12)  “Ich weiß, daß Sie Träume haben müssen, die Sie mir nicht sagen.” 

                   (HESSE, 2007: 105) 
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13)  “Nein. Es zog mich her. Hast du mich gerufen? Du mußt mich gerufen haben.  

        Was tust  du hier? Es ist doch Nacht.”  (HESSE, 2007, 113) 

14)  “Meine Schulzeit war zu Ende. Ich sollte eine Ferienreise machen, mein Vater  

       hatte sich   das ausgedacht, und dann sollte ich zur Universität gehen.” 

         (HESSE, 2007: 123) 

 15)  “Der Mann nickte. «So mag es in der Regel sein. Aber jede Regel hat  Ausnah-        

        men.»” (KUSENBERG,1985: 83)                                                                                       

16) “Diesem  fiel es nicht leicht, ein Lächeln aufzubringen, denn der Polizeipräsident    

        ähnelte seinem Vetter Arthur, den er gleichfalls nicht mochte.”           

                                                                                                 (KUSENBERG,1985: 84)                 

17) “Die Hoffnung macht das Treppensteigen leichter, und enttäuscht kann man nur       

        hinuntergehen: Hausierer haben mit Häusern zu tun.” (BICHSEL, 1973: 64)                                          

18)    “Schade, daß Du Deine Sonntagsbesuche bei mir nicht mehr regelmäßig   

          machen kannst-schade. Herzlich Vater” (BÖLL, 2006: 5) 

19)    “Ich sprach Vater, während wir durch die stillen, dunklen Straßen nach Hause   

           gingen, den ganzen Dialog vor, den er mit Fundahl führen sollte- um unserem  

           Besuch den Schein der Zufälligkeit zu geben.” (BÖLL, 2006: 10) 

20)      “Die großen dunklen Augen waren hart, das schwere Kinn wie das einer  

           Denkmalsfigur, und er bewegte die Lippen kaum, als er sagte: «Ich kann Brot    

           nur auf Marken abgeben und auch auf Marken nicht am Sonntag.»”  

(BÖLL, 2006: 11)  

21)     “Er sagte: «Ich habe seinem Sohn gestern eine Fünf geben müssen.»”  

                    (BÖLL, 2006: 11) 
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22)    “Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir behilflich sein könnten, ein Zimmer für            

          sie zu finden. (BÖLL, 2006: 14) 

23)    “Viermal in der Woche durfte ich abends ins St.-Vinzenz-Hospital kommen,   

         wo eine entfernte Verwandte von Mutter Küchenschwester war: Dort bekam   

         ich Suppe, manchmal auch Brot, …”(BÖLL, 2006: 16)  

KORPUS 2 : TÜRKÇE ÇEV ĐRĐLER  

1)  “Yaşamın arı, duru, güzel ve düzenli nitelik taşıyabilmesi için bu dünyaya   

      sarılmak,  tutunmak gerekiyordu.” (ŞĐPAL, 1989: 9) 

2)   “Sözünü ettiğim yeni duygu karşısında dehşete kapılmıştım, o saat babamın  

      ayaklarına  kapanıp öpebilirdim onları, böyle bir duygudan ötürü af  

      dileyebilirdim.” (ŞĐPAL, 1989: 23) 

3)  “Bir kuş ya da benzeri bir şeydir belki. Sanırım çok eskiden kalma. Anlatıldığına  

      göre,  bina önceleri bir manastıra aitmiş.” (ŞĐPAL, 1989: 33) 

4)  “Hayır, hiç korkmamak gerekir insanlardan.” (ŞĐPAL, 1989: 43) 

5)  “«Yazık», dedi ardından, «deneyiminizi biraz daha ileri  götürebilirdik. Ama seni  

      fazla üzmek  istemem.» ” (ŞĐPAL, 1989: 46)  

6)   “Bazen bu nazik davranışında  ince bir alay havası  ya da ironiye kaçan bir sitem  

      sezer gibi oluyordum. Ama belki de benim bir kuruntumdu bu.” (ŞĐPAL, 1989:56) 

7)  “Aynı şeyi bir kez de din öğretmeninin üzerinde denemesi için Demian’ı  

      sıkıştırıyordum,  ama Demian buna pek yanaşmıyordu.” (ŞĐPAL, 1989: 61) 

8)  “Görüyorum ki, bir başkasına söyleyebileceğinden daha çok şey düşünüyorsun.”  

                                                                                                          (ŞĐPAL,  1989: 70)  

9) “ Yaptıklarım, yapmam gereken  şeylerdi; çünkü başka  türlü nasıl davranacağımı    

       bilemiyordum.” (ŞĐPAL, 1989: 85)                                                                       



 342 

 

10)  “Demian’a karşı bir güvensizlik vardı içimde, hiç de ondan akıl almaya istekli  

         değildim.” (ŞĐPAL, 1989: 97) 

11)  “Kuş yumurtadan çıkmaya savaşıyor. Yumurta dünyadır. Doğmak isteyen, bir  

        dünyayı yok etmek zorundadır.” (ŞĐPAL, 1989: 102) 

12)   “Bana açmadığınız düşlerinizin olması gerektiğini biliyorum.” (ŞĐPAL, 1989:125) 

13)   “Hayır. Bir şey beni buraya çekti işte. Yoksa beni çağırdın mı? Beni çağırmış  

          olmalısın  mutlaka. Burada ne arıyorsun? Bu gece vakti?” (ŞĐPAL, 1989: 135) 

14)   “Okul sona ermiş, lise bitmişti. Bir tatil gezisi yapacaktım,  babamın fikriydi;  

          sonra da  üniversiteye gidecektim.” (ŞĐPAL, 1989: 146) 

15)  “ «Genellikle böyledir, doğru,»” dedi  adam. «Ama gereğinde bir ayrıcalık          

        yapılabilir  elbet.» ” (TOGAR, 1987: 150)                                        

16) “Adam yüzüne güleç bir anlam vermek için kendini bir hayli zorladı; zira polis    

        müdürü de ona, bu kez, yine hiç hoşlanmadığı öteki amcaoğlu Arthur’u   

        hatırlatmıştı.”(TOGAR, 1987: 150)                                                             

17)  “Umut, merdiven çıkmayı kolaylaştırmıştır ona… Düş kırıklığı ile ancak   

        aşağılara inilir. Dilencilerin zoru kapılarladır.” (TOGAR, 1987: 40) 

18)   “Ne yazık ki, beni görmeye geldiğin Pazar ziyaretlerin artık düzensizleşti, yazık.   

         Sevgiyle, baban.” (SELĐMOĞLU,1998: 8) 

19)   “Sessiz, karanlık caddelerden yürüyerek eve giderken, ziyaretimize bir rastlantı  

          havası  verebilmek için Funddahl’la karşılıklı nasıl  konuşması gerektiğini   

          anlattım babama…” (SELĐMOĞLU, 1998: 12)  

20)    “Büyük karanlık gözleri sert bakıyordu, kalın çenesi bir heykelin çenesi gibiydi   

         ve konuşurken dudaklarını belli belirsiz kıpırdatıyordu: «Yalnız karne  
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         karşılığında ekmek verebilirim, Pazar akşamları karne de geçmez.» ”   

                                                                                          (SELĐMOĞLU, 1998: 13) 

21)   “ «Dün onun oğluna zayıf vermek zorunda kaldım,» demişti.”  

                                                                                               (SELĐMOĞLU, 1998: 14)  

22)  “Bana yardımcı olur da kendisi için bir oda bulabilirseniz size çok müteşekkir   

        olurum.” (SELĐMOĞLU, 1998: 16)  

23)   “Haftanın dört akşamı anneme uzaktan hısım olan bir mutfak hemşiresinin   

        çalıştığı St. Vinzenz Hastanesine gitme iznim vardı. Orada çorba dağıtılıyordu,  

        bazen ekmek de.” (SELĐMOĞLU, 1998: 18)  
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