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Öz

Fiil kök ve gövdelerinde soyut olarak ifade edilen kılış, oluş veya durum, şekil ve
zaman unsuru ile kişi unsuru alarak somut hale gelir. Somut hale gelen fiil aynı zamanda
çekimli fiil olur. Çekimli fiillerde şekil ve zaman unsuru, kelime, ek veya ek alan kelimeden; kişi unsuru ise, kişi zamirleri veya kişi eklerinden oluşur. Türkiye Türkçesinde şekil
ve zaman ifade eden duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş
zaman ve gelecek zaman olmak üzere beş bildirme kipi; sadece şekil ifade eden emir kipi,
istek kipi, şart kipi ve gereklilik kipi olmak üzere dört tasarlama kipi mevcuttur. Tarihî
gelişim süreçlerine bakıldığında bu kiplerden uzun süre kişi unsuruna bağlanmadan kullanıldığı için en geç kip hüviyeti kazanan kip gereklilik kipidir.

Bu çalışmada Türkçenin yazılı kaynaklarla takip edilebildiği ilk döneminden kip hüviyeti kazandığı döneme kadar gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar incelenmiştir. Öncelikle Türkçenin tarihî yazı dilleri olan Eski Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm
Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinde gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar tespit edilmiştir. Daha sonra bu yapılar söz konusu tarihî yazı
dillerine ait metinlerden alınan örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca her yazı dilinde gereklilik
ifadesinde kullanılan yapılar, diğer tarihî yazı dillerinde kullanılan şekilleri ile benzer
ve farklı yönleri bakımından karşılaştırılmış, varsa çağdaş yazı dillerindeki kalıntıları
hakkında bilgi verilmiştir. Böylece gereklilik kipinin tarihî yazı dillerindeki ifade seyri verilerek bu kipin kip hüviyeti kazanmadan önceki gelişim süreci mercek altına alınmıştır.
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The Developmental Process Before the Derivation of the Mode of Necessity in
Turkish
Abstract

Action, happening or state that is abstract in verb roots and trunks becomes concrete
by taking shape, time, and person factor. The concrete verb also becomes a finite verb.
Shape and time factors in finite verbs are composed of word, suffix or words that can take
suffixes while person factor is composed of personal pronouns and person suffixes. There
are five informant modalities for shape and time factors in Turkey Turkish which are
simple past tense, present perfect tense, present continuous tense, simple tense and future
tense while imperative mood, optative mood, conditional mood and necessitative mood
for shape factor. When chronologically investigates, it is seen that necessitative mood is
that latest one that has become a mood because it had been used without depending on
person factor for a long time.
This study investigated necessitative moods from the earliest written manuscripts of
Turkish to the first case that the necessitative mood was identified. First of all, structures that
are used in necessitative mood in Old Uighur Turkish, Karakhanid Turkish, Khorezmian
Turkish, Kypchak Turkish, Chagatai Turkish and Old Anatolian Turkish were detected.
Later, these structures were explained through the samples compiled from texts of old
Turkish manuscripts. Also, necessitative moods used in each language were compared
with other languages in that whether there were any similarities or differences. Thus,
before it gained an identity, the process of necessitative mood in old written languages
were clarified.
Keywords: Turkish, Old Written Languages, Verb Conjugation, Irrealis Moods,
Necessitative Mood.
1. Giriş

Fiil kök ve gövdelerinde soyut olarak ifade edilen kılış, oluş veya durum;  şekil ve
zaman unsuru ile kişi unsuru alarak somut hale gelir. Somut hale gelen fiil aynı zamanda
çekimli fiil olur. Çekimli fiillerde şekil ve zaman unsuru, kelimeden, ekten veya kelime
ve eklerden oluşan birleşik bir yapıdan; kişi unsuru ise, kişi zamirleri veya kişi eklerinden oluşabilir. Türkiye Türkçesinde şekil ve zaman ifade eden duyulan geçmiş zaman,
görülen geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman olmak üzere beş
bildirme kipi;  sadece şekil ifade eden emir kipi, istek kipi, şart kipi ve gereklilik kipi olmak üzere dört tasarlama kipi mevcuttur. Tarihî gelişim süreçlerine bakıldığında bildirme
ve tasarlama kipleri içerisinde, uzun süre kişi unsuruna bağlanmadan kullanıldığı için en
geç kip hüviyeti kazanan kip gereklilik kipidir. Türkçenin yazılı belgelerle takip edilebildiği ilk dönemden Osmanlı Türkçesi dönemine kadar çoğu zaman kelime ve eklerden
mürekkep birleşik yapılarla, bazen kelimeyle bazen ise eklerle ifade edilen gereklilik kipi
çok uzun zaman genellikle kişi unsuruna bağlanmadan kullanılmıştır. Bu bakımdan tarihî
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yazı dillerinde gereklilik ifadesi ilginç bir durum arz eder.

Fiil kök veya gövdelerinin çekimli fiil hüviyeti kazanabilmesi için belirli şekil ve
zaman unsuru ve kişi ekleriyle ifade edilmesi gerekir. Bu durumda fiil çekimli fiil halini
alır ve ifade ettiği soyut anlam somut hale gelir. Ancak verilmek istenen anlam her zaman
çekimli fiil ile verilmeyebilir. Bir araya getirilen kelime ve eklerden teşekkül eden yapılar
da çekimli fiillerin verdiği anlamı pekâlâ verebilir. Ancak işlenmiş zengin bir dilde her
kip genellikle belli şekil ve zaman eki ve kişi ekleriyle ifade edilir. Kipler zamanla kişi
unsuru alan belli bir ek veya yapı ile ifade edilmeye başlandığı için her kipin kip hüviyeti
kazanma süreci farklılık gösterir. Örneğin emir kipi Türkçenin yazılı kaynaklarla takip
edilebildiği ilk dönemden itibaren kip hüviyeti kazanmışken istek kipi Eski Türkçe döneminden sonra, gereklilik kipi ise ancak Osmanlı Türkçesinde kip hüviyeti kazanmıştır.
Bugün Türkiye Türkçesinde beş tane şekil ve zaman ifade eden; dört tane de yalnız şekil
ifade eden kip mevcuttur. Bu kipler içerisinde en geç müstakil kip hüviyeti kazanan kip
gereklilik kipidir.

Fiilin bildirdiği kılış, oluş veya durumu gerçekleşmesinin gerekli olduğunu ifade eden
tasarlama kipine gereklilik kipi denir. Tarihî yazı dillerinde daha çok “kergek>kerek>gerek”
kelimesiyle veya bu kelimenin içerisinde yer aldığı kelime ve eklerden oluşan birleşik yapılarla ifade edilen gereklilik kipi, Osmanlı Türkçesi dönemine kadar tam anlamıyla kip
hüviyeti kazanamamıştır (Ergin 1993:296). Bu döneme kadar kişi unsuruna bağlanmadığı
için tam anlamıyla bir kip hüviyeti kazanamayan gereklilik ifadesi, bazen ekle de ifade
edilmiş, hatta süreklilik arz etmese de bu ifade şekilleri zaman zaman kişi unsuruna bağlanarak kullanılmıştır. Gereklilik, Eski Anadolu Türkçesinin son döneminde teşekkül etmeye başlayan “-mAlI” ekiyle ifade edilmeye başlanmış ve Osmanlı Türkçesi döneminde
kişi unsuruna bağlanarak tam anlamıyla kip hüviyeti kazanmıştır. Türkiye Türkçesinde
“mAlI” eki ve zamir kökenli kişi ekleriyle çekimlenen gereklilik kipi, söz konusu ekin
yanı sıra “gerek, zorunda, lazım” kelimeleri veya bu kelimelerin içerisinde yer aldığı
birleşik yapılarla da ifade edilmeye devam edilmektedir.

Bu çalışmada Türkçenin yazılı kaynaklarla takip edilebildiği ilk dönemden kip hüviyeti kazandığı döneme kadar gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar incelenmiştir. Bunun
için öncelikle gereklilik ifadesinin tarihî yazı dillerindeki ifadesi hakkında ayrıntılı bir
araştırma yapılmış ve Türkçenin tarihî yazı dilleri olan Eski Uygur Türkçesi, Karahanlı
Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesinde gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar tespit edilmiştir. Daha sonra bu yapılar söz
konusu tarihî yazı dillerine ait metinlerden alınan örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca her
yazı dilinde gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar, diğer tarihî yazı dillerinde kullanılan
şekilleri ile benzer ve farklı yönleri bakımından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar
sırasında yer yer bu yapıların varsa çağdaş yazı dillerinde kullanılan kalıntılarıyla aralarındaki benzer ve farklı yönler de irdelenerek karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Böylece
gereklilik kipinin tarihî yazı dillerindeki ifade seyri verilerek bu kipin kip hüviyeti kazanmadan önceki gelişim süreci mercek altına alınmıştır.
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2. Türkçede Gereklilik İfadesinin Kip Hüviyeti Kazanmadan Önceki Gelişim
Süreci

Fiilin bildirdiği kılış, oluş veya durumu gereklilik şeklinde ifade eden tasarlama kipine gereklilik kipi denir. Sadece şekil ifade eden gereklilik kipi, fiildeki kılış, oluş veya durumun gerçekleşmesi istenen başka bir kılış, oluş veya durum için gerekli olduğunu ifade
eder. Söz konusu gereklilik emirden çok vücubiyet bildirir. Tarihî yazı dillerinde kişi
unsuruna bağlanan belirli bir ek yerine çeşitli ek ve yapılarla ifade edilmiştir. Bu ek ve
yapılar, tarihî yazı dillerinde ekseriyetle kişi unsuruna bağlanmadan gereklilik ifadesinde
kullanıldığı için gereklilik kipi, istikrarlı bir şekilde kişi unsuruna bağlandığı Osmanlı
Türkçesi dönemine kadar tam anlamıyla kip hüviyeti kazanamamıştır (Bulak 2017a:357).  
Dolayısıyla gereklilik ifadesinin kip hüviyetini kazanma süreci, Köktürk Türkçesi, Eski
Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi döneminden oluşmaktadır. Bu süreci iyi takip edip bütün
ayrıntılarıyla ortaya koyabilmek için söz konusu tarihî yazı dillerindeki gereklilik ifade
şekillerini incelemek gerekir.
2.1. Köktürk Türkçesinde Gereklilik

Köktürk Türkçesine ait yazıt ve metinlerde gereklilik ifade eden örnekler tespit edilememiştir. Diğer tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde kullanılan “kergek” kelimesinin yer aldığı sınırlı sayıdaki cümlede de açık bir gereklilik anlamı yoktur: özi anca
kergek bol-miş “kendileri öyle vefat etmişler” (KT D 3-4) gibi. Eski Uygur Türkçesinde
gerekliliğin beş farklı şekilde ifade edildiği göz önünde bulundurulursa Köktürk Türkçesinde gereklilik ifadesinin olduğu ancak ele geçen sınırlı sayıdaki yazılı kaynaklarında
kullanılmadığı söylenebilir (Bulak 2017a:358).  
2.2. Eski Uygur Türkçesinde Gereklilik

Eski Uygur Türkçesinde gereklilik ifadesi için belirli (müstakil) bir şekil veya ek yoktur. Gereklilik, “…-mIş kergek” yapısı “-gU(lUk ol) yapısı, “kergek” kelimesi, “…-gU
kergek” yapısı ve “…-mAk kergek” yapısı ile olmak üzere beş farklı şekilde ifade edilir.  
2.2.1. Eski Uygur Türkçesinde 1.Tip Gereklilik İfadesi

Eski Uygur Türkçesinde 1. tip gereklilik, “-mIş” sıfat fiil ekini alan herhangi bir fiil
ile “kergek” kelimesinden oluşan “…-mIş kergek” yapısı ile ifade edilir: tözinte alḳu
nomlar körkdeş teg közünser yime ol nomlar toġmaz erkenki ödte tile-miş kergek (KTUN
XX 257), anı teg işke tuşḳa edgü saḳınç saḳınıp utru edgüleş-miş k(e)rgek (U IV D 5860) gibi. Kişi anlamı, “-mIş” sıfat fiil ekine getirilen iyelik eki ile sağlanır: men yime
amtı nomla-mış-ım kergek (KTLG 552), tınlıġlarıġ ozġurup ḳutġarıp nirvanka bar-mışım kergek (KTLG 552). Bu dönemde çok işlek olarak kullanılan söz konusu gereklilik
ifadesinin örnekleri incelendiğinde bu tip gereklilik ifadesinin genellikle geçmiş zaman,
şimdiki zaman ve geniş zamanlı metinlerde kullanıldığı görülür: men özüm ıtta sansız yėr
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2.3.3. Karahanlı Türkçesinde 3. Tip Gereklilik İfadesi

Karahanlı Türkçesinde 3. tip gereklilik, “kerek” kelimesi ile “-sA” şart kipi ekini alan
herhangi bir fiilden oluşan “kerek …-sA” yapısı ile ifade edilir. “-sA” ekini alan fiil, “kerek” kelimesinden sonra gelir: neçe me bu begler sözin kizlese / bu iki kişike kerek sözle -se (KB-2678),
kerek oğlum er-se yakın ya yaguk / kerek barkın er-se keçigli konuk (KB-817),  ukuşlug kerek ked
ödür-se kişig / biliglig kerek ked bütür-se işig (KB-327) gibi.  Kişi unsuru genellikle “-sA” ekini
alan fiile getirilir: kerek korksalar (KB-2299), kerek sevseler KB-2299) gibi. Bazen de cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır.
2.4. Harezm Türkçesinde Gereklilik

Harezm Türkçesinde gereklilik ifadesi için belirli (müstakil) bir ek yoktur. Gereklilik
ifadesi, “-gU(lUk ol) yapısı, “…-gU kerek” yapısı,   “…-sA kerek” yapısı ve “…-mAk
kerek” yapısı ile olmak üzere dört farklı biçimde ifade edilir.  
2.4.1. Harezm Türkçesinde 1. Tip Gereklilik İfadesi

Harezm Türkçesinde 1. tip gereklilik, “-gU” sıfat fiil eki ile ifade edilir. Kişi unsuru,
cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: arıt-ġu bu tilni ḳamuġdın oza / kedin
bolsa hamd ü senâġa sezâ (MM 16/1-2), oruç ayı içre bėrilse revâ / faḳîrlerġa bėr-gü ya
ol bî-nevâ (MM 174/1-2), namâzdın taş altı taḳı altısı / namaznın içinde erür bil-gü ḥaḳ
(MM 66/3-4) gibi. Metinlerde bu tip gereklilik ifadesinin olumsuz örnekleri de mevcuttur: bol-ma-ġu (MM 358/3) çıḳ-ma-ġu (MM 79/3) ḳıs-ma-ġu (MM 288/3) gibi. “-gU”
eki ile ifade edilen gereklilik ifadesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesinde de
kullanılır.
2.4.2. Harezm Türkçesinde 2. Tip Gereklilik İfadesi

(

Harezm Türkçesinde 2. tip gereklilik, “-gU” sıfat fiil ekini alan herhangi bir fiil ile
“kerek” kelimesinden oluşan “…-gU kerek” yapısı ile ifade edilir. Kişi unsuru cümlenin
öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: şėşip bėlni andın körüş-gü kerek / körüşse köküzni sürüş-gü kerek (MM 289/1-2) gibi. “-gU” ekini alan fiil bazen “kerek” kelimesinden
sonra gelir: on ėkki fariza alıng bu sebaḳ / bilip munı mü’min kerek tur-ġu saḳ (MM 66/12), velî kėl ėşitgil ayâ ‘âḳil ėr / nėtegler kerek bil-gü mü’min işi (MM 15/3-4) gibi. Gereklilik ifadesi taşıyan “-gU” eki, yine gereklilik ifade eden “kerek” kelimesi ile birlikte
kullanılarak gereklilik ifadesi bir nevi pekiştirilir.
“…-gU kerek” yapısı ile ifade edilen gereklilik ifadesi, Eski Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesinde de kullanılır. Ancak bu tarihî yazı dillerinde “kergek/kerek” kelimesi,
“-gU” ekini alan fiilden sonra gelirken Harezm Türkçesinde “kerek” kelimesi, “-gU”
ekini alan fiilden bazen önce bazen sonra gelir: bil-gü kerek (MM 15/4), bile-gü kerek
((MM 95/4), kerek tur-ġu saḳ (MM 66/1-2) gibi.

344 / Yrd. Doç. Dr. Şahap BULAK

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

2.4.3. Harezm Türkçesinde 3. Tip Gereklilik İfadesi

(

Harezm Türkçesinde 3. tip gereklilik, “kerek” kelimesi ile “-sA” şart kipi ekini alan
herhangi bir fiilden oluşan “kerek …-sA” yapısı ile ifade edilir. Kişi unsuru, cümlenin
öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: sücûd cûd u iḥsân ḫayır birle köz / kerek körmese
öz özini bu öz (MM 343/1-2) mürîd muḳtedî tėg kerek tursa râst / ėrür şeyḫ munung tėg
müridġa imam (MM 272-3-4) “-sA” şart kipi ekini alan fiil, bazen “kerek” kelimesinden
önce bazen ise sonra gelir: bėril-se kerek (MM 210/3), kör-me-se kerek (MM 343/2), kerek körmese öz özini bu öz (MM 343/1-2) gibi.
2.4.4. Harezm Türkçesinde 4. Tip Gereklilik İfadesi

(

Harezm Türkçesinde 4. tip gereklilik, “-mAk” isim fiil ekini alan herhangi bir fiil ile
“kerek” kelimesinden oluşan “…-mAk kerek” yapısı ile ifade edilir. Kişi unsuru cümlenin
öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: eger resulnı sizge ata tesem siz andın ol sizdin
ḳaçmaḳ kerek erdi (KE 200v/8), yana ġıybat ḳılmaḳdın saḳlanmaḳ kerek anıng üçün kim
ġıybat ḳılmaḳ uluġ kerek anıng üçün kim ġıybat ḳılmaḳ uluġ yazuḳlardın turur (NF
384/4) gibi. Örnekleri incelendiğinde bu tip gereklilik ifadesinin gelecek zamanlı metinlerde kullanıldığı görülür. Bu durum, Eski Uygur Türkçesinde de görülür.
(

2.5. Kıpçak Türkçesinde Gereklilik

Kıpçak Türkçesinde gereklilik, “…-mAk kerek” yapısı, “…-sA kerek” yapısı, “…-Ar
kerek” yapısı, “-mAlI” eki, “kerek + …-GAy+ kişi ekleri” yapısı ve “…+GA tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” yapısı ile olmak üzere altı farklı şekilde ifade edilir.
2.5.1. Kıpçak Türkçesinde 1. Tip Gereklilik İfadesi

Kıpçak Türkçesinde 1. tip gereklilik, “-mAk/-mAḫ” isim fiil ekini alan herhangi bir fiil
ile “kerek” kelimesinden oluşan “…-mAk/-mAḫ kerek” yapısı ile ifade edilir. Kişi unsuru
cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır. “-mAk” isim fiil ekinin sonundaki ünsüz çoğu zaman k>ḫ değişimiyle /ḫ/ şeklinde kullanılır: bar-maḫ kerek (TB 90) bėr-meḫ
kerek (TB 107) bildir-mek kerek sėn (DM 22b) bol-maḫ kerek (TB 70) cuvap bėr-meḫ
kerek (TB 96) dut-maḳ kerek (İN 34v) gibi. Bu dönemde en sık kullanılan gereklilik
kipi ifadesidir. Örnekleri incelendiğinde bu tip gereklilik kipi ifadesinin gelecek zamanlı
metinlerde kullanıldığı görülür. Bu durum, Eski Uygur Türkçesi ve Harezm Türkçesinde
de görülür.
2.5.2. Kıpçak Türkçesinde 2. Tip Gereklilik İfadesi

Kıpçak Türkçesinde 2. tip gereklilik, “-sA” şart kipi ekini alan herhangi bir fiil ile
“kerek” kelimesinden oluşan “…-sA kerek” yapısı ile ifade edilir: âdet bolsa kerek (MG
18b) gibi. Kişi unsuru, genellikle cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır. “-sA”
şart kipi ekini alan fiil, genellikle “kerek” kelimesinden önce gelir.
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2.5.3. Kıpçak Türkçesinde 3. Tip Gereklilik İfadesi

Kıpçak Türkçesinde 3. tip gereklilik, “-Ar” sıfat fiil ekini alan herhangi bir fiil ile
“kerek” kelimesinden oluşan “…-Ar kerek” yapısı ile ifade edilir. Kişi unsuru, cümlenin
öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: kid-er kerek (MG 21b) gibi. Bu şekilde ifade edilen gereklilik çok az kullanılmıştır. Genellikle geniş zamanlı metinlerde kullanılır.
2.5.4. Kıpçak Türkçesinde 4. Tip Gereklilik İfadesi

Kıpçak Türkçesinde 4. tip gereklilik, “-mAlI” eki ile ifade edilir: ėşit-meli (KZ 150),
kėl-meli (AB 164) gibi. Kişi unsuru cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır.
Ermeni Harfli Kıpçak metinlerinde görülür (Güner 2013:249). Kıpçak Türkçesinde ekle
ifade edilen tek gereklilik kipi ifadesidir. Bu tip gereklilik ifadesi, daha sonraki dönemlerde yaygınlaşarak gereklilik kipine özel bir ifade şekli haline gelmiştir.
2.5.5. Kıpçak Türkçesinde 5. Tip Gereklilik İfadesi

Kıpçak Türkçesinde 5. tip gereklilik, “kerek” kelimesi ile kişi unsuruna bağlanmış “GAy” gelecek zaman ekini alan herhangi bir fiilden oluşan “kerek …-GAy+kişi unsuru”
yapısıyla ile ifade edilir. Kişi unsuru, “-GAy” gelecek zaman eki alan fiile getirilir: kerek
ayt-ḳay (TB 108) kerek bėr-gey-ler (TB 107) kerek çıḫar-ġay (TB 106) kerek kör-gey-ler
(TB 161). Ermeni Harfli Kıpçak metinlerinde görülür (Güner 2013:249). Genellikle gelecek zamanlı metinlerde kullanılır.
2.5.6. Kıpçak Türkçesinde 6. Tip Gereklilik İfadesi

2.6. Çağatay Türkçesinde Gereklilik

(

(

Kıpçak Türkçesinde 6. tip gereklilik, “+GA” yönelme hali ekini alan herhangi bir
isim ile “tiyer/tiyesidir/tiyişlidir” kelimelerinden birinden oluşan “…+GA tiyer/tiyesidir/tiyişlidir” yapısı ile ifade edilir. Kişi unsuru cümlenin öznesi veya ana yükleminden
anlaşılır: angar tiyer ant içmege (TB 48), tiyişlidir manga yazmaġa (TB 26), tiyişlidir
yarġuçıġa (TB 32-33) gibi. Ermeni Harfli Kıpçak metinlerinde görülen bu tip gereklilik
ifadesinde özne yönelme hali ekiyle “tiyer/tiyesidir/tiyişlidir” kelimelerine bağlanır. “tiyer” yapısı ile kurulan örneklere daha az rastlanır (Kasapoğlu Çengel 2012:56). Genellikle geniş zaman ve gelecek zamanlı metinlerde kullanılır. Söz konusu gereklilik ifadesi,
bazı şeklî değişikliklere uğramakla birlikte, Doğu Türkçesinin bazı çağdaş yazı dillerinde
kullanılmaya devam edilmektedir.

Çağatay Türkçesinde gereklilik; “kėrek (turur)” yapısı, “…-mAk kėrek” yapısı, “…sA kėrek/-kėrek …sA” yapısı, “-mAlI” eki ve “GU, -GUlUK” ekleri olmak üzere beş  
farklı şekilde ifade edilir.
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2.6.1. Çağatay Türkçesinde 1. Tip Gereklilik İfadesi

(

Çağatay Türkçesinde 1. tip gereklilik, “-mAk” isim fiil ekini alan herhangi bir fiil ile
“kėrek” kelimesinden oluşan “…-mAk kėrek” yapısı ile ifade edilir. Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: aların ḳutḳarmak fikr ḳılmaḳ kėrek (Z 45a/2),
körmek kėrekher ne Tėngri salmış olsa alına (L Div. P 100a/14), barmaḳ kėrek sizni
pâdşâh köterürler (B 118a/9), anıng ḫâlâtını tamâm bitilse yana bir başḳa kitâb bitimek
kėrek (NM 1), dė-di ol köngül za’fı vü rencürluġın bolġay, anga ‘ilâc ḳılmaḳ kėrek (NM
24) gibi. Bu dönemde en çok kullanılan gereklilik ifadesidir. Örnekleri incelendiğinde
bu tip gereklilik ifadesinin gelecek zamanlı metinlerde kullanıldığı görülür: ya’ni özümiz
arıtmaḳ kėrek ve yitken dervişlere fütûhnı dervîşler işige sarf ḳılmaḳ kėrek. (NM 55), Ve
hem ol dipdür ki her kim bu yolġa kirer, tört ölümni özige tutmaḳ kėrek (NM 63) gibi. Bu
durum, Eski Uygur Türkçesi, Harezm Türkçesi ve Kıpçak Türkçesinde de görülür.
(

(

(

2.6.2. Çağatay Türkçesinde 2. Tip Gereklilik İfadesi

(

Çağatay Türkçesinde 2. tip gereklilik, “kėrek” kelimesiyle “turur” fiilinden oluşan
“kėrek (turur)” yapısı ile ifade edilir. Ancak “turur” fiili çoğu zaman kullanımdan düşer:
tabîbġa öz fennîde hazâḳat kėrek (Mahb. 29/8), vefâ kėrek anga ḳılġan sayı cefâ maḥbûb
(FK 17b/2) gibi. Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır.  
2.6.3. Çağatay Türkçesinde 3. Tip Gereklilik İfadesi

(

(

(

Çağatay Türkçesinde 3. tip gereklilik, “-sA” şart kipi ekini alan herhangi bir fiil ile
“kėrek” kelimesinden oluşan “…-sA kėrek/-kėrek …sA” yapısı ile ifade edilir: Hudâyâ
sining ḳasıngda eger mining ḳadrım bolsa, ölümüm beyne’l-menzileynde kėrek bolsa ėrdi (NM 117), kėrek ki inkâr ḳılmasang (Küll. S 137a/27), kėrektür raḳam tapsa şehnâmeî
(Küll. R 396b/16) gibi.
(

Çağatay Türkçesinde “-sA” ekini alan fiil, bazen “kėrek” kelimesinden önce bazen
ise sonra gelir: körsem kėrek ay u kün bulutsuz (L Div. 148), ėr kėrek ėmgek bile tapsa
huzur (Mahz. 118b/8) gibi.
2.6.4. Çağatay Türkçesinde 4. ve 5. Tip Gereklilik İfadesi

Çağatay Türkçesinde gereklilik, çok nadir olarak “-mAlI” ve “GU(lUk)” ekleriyle de
ifade edilir (Argunşah 2014:177-178).
2.7. Eski Anadolu Türkçesinde Gereklilik

Eski Anadolu Türkçesinde gereklilik ifadesi için özel bir ek yoktur. Gereklilik anlamı
“…-sA+kişi unsuru gerek” yapısı, “gerek (kim) …-A / gerek …-A” yapısı ve “…-mAk/mAḫ gerek” yapısı, “gerek” kelimesi, “…-Up gerek” yapısı, “…-mIş gerek” yapısı ve
“gerek …-IsAr” yapısı ile olmak üzere yedi farklı şekilde ifade edilir.
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2.7.1. Eski Anadolu Türkçesinde 1. Tip Gereklilik İfadesi

Eski Anadolu Türkçesinde 1. tip gereklilik, kişi unsuruna bağlanmış “-sA” şart kipi
ekini alan herhangi bir fiil ile “gerek” kelimesinden oluşan “…-sA+kişi unsuru gerek” yapısı ile ifade edilir: yėl bigi bir subḥ ‘azm-i kûy-i yâr ėt-se-m gerek / ol havâyile
dimaġum müşkbâr ėt-se-m gerek (ŞD 117/6), ya’ni saġ ve sol yanından ver-se-ler gerek
(MC 88b/12) gibi. Bu dönemde en sık kullanılan gereklilik kipi ifadesidir. “-sA” ekini
alan fiil, genellikle “gerek” kelimesinden önce gelir.

Eski Anadolu Türkçesini bu tip gereklilik ifadesi bakımından diğer tarihî yazı dillerinden ayıran özellik, söz konusu gereklilik ifadesinin kişi unsuruna bağlanmasıdır. Diğer
tarihî yazı dillerinde kişi unsuru, ana cümlenin yükleminden ya da cümlenin öznesinden
anlaşılırken Eski Anadolu Türkçesinde 1. tip gereklilik ifadesi kişi unsuruna bağlanmıştır.
Kişi unsuru, “-sA” ekinden sonra gelir ve çekimde kişi unsuru olarak genellikle iyelik
kökenli kişi ekleri kullanılır. Ancak çokluk 1. kişi çekiminde kişi unsuru olarak daha çok
“-vUz” zamir kökenli çokluk 1. kişi eki kullanılır: tevbe vü zühd ü salâḥ ile bulımadum
felâḥ / ḥâzır ol Şeyhî melâmet ihtiyar ėt-se-m gerek (ŞD 117/12), bir ḳaç haslet birle
ârâste ol-sa-ŋ gerek (Mrzb. 64b/14), yine bâd-ı seherihemdem-i cân ol-sa gerek/ çümki
bu pîr-i köhen tâze cevan olsa gerek (ŞD 119/6), dėdiler ki topraḳ olup çüridükten soŋra
ḥayât bulup sînlelerümüzden gėrü mi çıḳa-sa-vuz gerek (TS/Leys. Ar. 167), çü anlar sensüz sohbetler ėdüp gül-se-ler gerek (TS/Maarif 45) gibi.

Batı Türkçesi çağdaş lehçelerinde kullanılmayan “…-sA gerek” yapısı, bazı şeklî değişikliklere uğramakla birlikte Doğu Türkçesinin çağdaş lehçelerinden Tatar Türkçesi,
Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Uygur Türkçesi, Başkurt Türkçesi ve
Kırım Türkçesinde gereklilik ifadesinde kullanılmaya devam edilmektedir.     
2.7.2. Eski Anadolu Türkçesinde 2. Tip Gereklilik İfadesi

Eski Anadolu Türkçesinde 2. tip gereklilik, “-mAk/-mAḫ” isim fiil ekini alan herhangi
bir fiil ile “gerek” kelimesinden oluşan “…-mAk/-mAḫ gerek” yapısı ile ifade edilir. Ekin
sonundaki ünsüz çoğu zaman k>ḫ değişimiyle /ḫ/ şeklinde kullanılır: bir arada bir dem
otur-maḫ gerek/hicâbı aradan götür-mek gerek (SN 160), baba maŋa bir ḳız alıver kim
men yėrümden turmadın ol tur-maḫ gerek, men kara koç atuma binmedin ol bin-mek gerek, men karıma varmadın ol maŋa baş getür-mek gerek (DK 81) gibi. Bu durum, Kıpçak
Türkçesinde daha sıklıkla görülür.

“…-mAk gerek” yapısıyla ifade edilen gereklilik ifadesinde kişi unsuru ana cümlenin
yükleminden ya da cümlenin öznesinden anlaşılır: baba bu sözi sen mânâ de-me-mek gerek idüŋ, çünki dėdüŋ elbetde varsam gerek (DK 175), bir kişi vezîr ėdin-mek gerek kim
anda iki ḥaslet ola (KVH 25b/10) gibi. Söz konusu gereklilik ifadesi, genellikle gelecek
zamanlı metinlerde kullanılır.

Bazı şeklî değişikliklere uğramakla birlikte“…-mAk gerek” yapısı, Batı Türkçesi çağdaş lehçelerinde gereklilik ifadesinde kullanılmaya devam edilmektedir. Bu şeklin yanı
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sıra kaynağını söz konusu şekilden alan “…-mA+iyelik ekleri gerek/lazım” şekli de kullanılmaktadır. Yine bazı şeklî değişikliklere uğramakla birlikte “…-mAk gerek” yapısı,
Doğu Türkçesinin çağdaş lehçelerinden Tatar Türkçesi, Nogay Türkçesi, Özbek Türkçesi,
Kumuk Türkçesi, Uygur Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kırım Türkçesi, Karakalpak Türkçesi ve Çuvaş Türkçesinde de gereklilik ifadesinde kullanılmaya devam edilmektedir.     
2.7.3. Eski Anadolu Türkçesinde 3. Tip Gereklilik İfadesi

Eski Anadolu Türkçesinde 3. tip gereklilik, “gerek” kelimesi, “kim” bağlama edatı
ile kişi unsuruna bağlanmış “-A” istek kipi alan herhangi bir fiilden oluşan “gerek (kim)
…-A” yapısı ile ifade edilir. “-A” istek kipi ekini alan fiil, bazen “gerek” kelimesinden
önce, bazen ise sonra gelir: bu benî âdem gerek ḥalin bile / taŋrıya yalvarmak nedür yolın
bile (APG 159/5), pes padişah gerek kim taŋrı buyruġına uya ve ḳur’ânı imân ėdine (KD
42r), gerek kim beni ḫazrete ḳavuşdurasın (MC 11a/3), ḫastayam lebleri tabîbümdür /
hâlumi ben soram hakîme gerek (KBD 431-1110/3), çü tabîbi cânuŋ oldur zikirüm ger
em dėr ise / göŋüli rızasıyiçün ol eme ölem gerekdür (KBD 366-944/4) gibi. Diğer tarihî
yazı dillerinde görülmeyen bu tip gereklilik kipi ifadesi, Eski Anadolu Türkçesine özgü
bir gereklilik ifadesidir. “gerek (kim) …-A” yapısıyla ifade edilen gereklilik ifadesinde
kişi unsuru, istek kipi eki alan fiile getirilir. Çekimde kişi unsuru olarak zamir kökenli kişi
ekleri kullanılır: ammâ ben bu ılanı gerek bâgubân eliyile öldürem (Mrzb. 22a/8), gerek
kim ferrûḫa gösderdesiz yüz / ola zâhirde bir ü ma’nîde yüz (Işk. 8526) gibi.
Günümüzde “gerek …-A” yapısı, Batı Türkçesi çağdaş lehçelerinden Azerbaycan
Türkçesinde gereklilik ifadesinde kullanılmaya devam edilmektedir. Buna benzer bir yapı
da Gagavuz Türkçesinde kullanılmaktadır. Fakat bu yapı “lazım fiil tabanı+emir/istek
kipi” şeklinde kurulmuştur.
2.7.4. Eski Anadolu Türkçesinde 4. Tip Gereklilik İfadesi

Eski Anadolu Türkçesinde 4. tip gereklilik, isim olan “gerek” kelimesi ile ifade edilir.
Kişi unsuru, cümlenin öznesinden veya ana yükleminden anlaşılır: kanı ol gözleri hûnî
ki bize bâde suna / zirâ sâkî olanuŋ gözleri mestâne gerek (ADD 140-122/4), baŋa yine
tutağuŋdan şerabı nab gerek / diriğ olmayısar ger ciğer kebab gerek (KBD 194-492/1)
kişi yolda izde inen sak gerek / niceme acı gelse söz hak gerek (SN 354-2362) gibi.
2.7.5. Eski Anadolu Türkçesinde 5. Tip Gereklilik İfadesi

Eski Anadolu Türkçesinde 5. tip gereklilik, “-Up” zarf fiil eki alan herhangi bir fiil ile
“gerek” kelimesinden oluşan “…-Up gerek” yapısı ile ifade edilir. Kişi unsuru, cümlenin
öznesinden veya ana yükleminden anlaşılır: yoluŋa varlıgğı koyup gerek ki sohbet idem
/ muhib ki ėre habîbine ne hicâb gerek (KBD 492/5), gölgeŋ cihâna çetr-i hümâyûn olup
gerek / halk üzre sâyebân ėde perr-i hümâsını (ADD 10-4/18) gibi. Mehmet Özmen, söz
konusu zarf fiil ekinin duyulan geçmiş zaman ifadesinde kullanılan “-UpdUr” ekinden
geldiğini ve “-mIş gerek” yapısının yanında ikinci bir anlatım yolunu oluşturduğunu be-
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lirtir (Özmen 2010:468-469).  
2.7.6. Eski Anadolu Türkçesinde 6. Tip Gereklilik İfadesi

Eski Anadolu Türkçesinde 6. tip gereklilik, “-mIş” sıfat fiil eki alan herhangi bir fiil
ile “gerek” kelimesinden oluşan “…-mIş gerek” yapısı ile ifade edilir. Eski Anadolu
Türkçesinde çok seyrek olarak kullanılan bir gereklilik ifadesidir. Kişi unsuru cümlenin
öznesinden veya ana yükleminden anlaşılır: eli ardın ağzın tut-mış gerek, iki batman buğday vėr-miş gerek, namazı dönder-miş gerek (Akkuş 1995:251) gibi.
2.7.7. Eski Anadolu Türkçesinde 7. Tip Gereklilik İfadesi

Eski Anadolu Türkçesinde 7. tip gereklilik, isim olan “gerek” kelimesi ile “-IsAr”
gelecek zaman eki alan herhangi bir fiilden oluşan “gerek …-IsAr” yapısı ile ifade edilir:
apardı şehâ zülfi yüzüŋden seherî yėl / her yele gerek uçmayısar bâz ahı noldı (KBD 163407/11) gibi. Eski Anadolu Türkçesinde çok seyrek kullanılan bir gereklilik ifadesidir
(Özmen 2010:468-469).
3. Sonuç

Gereklilik, Türkçenin yazılı belgelerle takip edilebildiği ilk dönemden Osmanlı Türkçesi dönemine kadar kişi unsuruna bağlanan belirli bir kip eki ile ifade edilmediğinden
tam anlamıyla kip hüviyeti kazanamamıştır. Bu uzun süreçte gereklilik birtakım ek, kelime veya birleşik yapılarla ifade edilegelmiştir. Köktürk Türkçesine ait yazıt ve metinlerde
gereklilik ifade eden örnekler tespit edilememiştir. Eski Uygur Türkçesinde gerekliliğin
çok çeşitli yapılarla ifade edildiği dikkate alınırsa gereklilik ifadesinin Köktürk Türkçesinde de bulunduğu ancak ele geçen sınırlı sayıdaki yazılı kaynaklarında kullanılmadığı
söylenebilir. Eski Uygur Türkçesinde gereklilik, “…-mIş kergek” yapısı, “-gU(lUk ol)
yapısı, “kergek” kelimesi, “…-gU kergek” yapısı   ve “…-mAk kergek” yapısı ile olmak üzere beş farklı şekilde; Karahanlı Türkçesinde “-gU” eki, “…-gU kerek” yapısı ve
“kerek ... -sA” yapısı olmak üzere üç farklı şekilde; Harezm Türkçesinde “-gU(lUk ol)
yapısı, “…-gU kerek” yapısı,  “…-mIş kerek” yapısı, “…-sA kerek” yapısı ve “…-mAk
kerek” yapısı ile olmak üzere beş farklı şekilde; Kıpçak Türkçesinde “…-mAk kerek”
yapısı, “…-sA kerek” yapısı, “…-Ar kerek” yapısı, “-mAlI” eki, “kerek …-GAy+ kişi
unsuru” yapısı ve “…+GA tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” yapısı ile olmak üzere altı farklı
şekilde; Çağatay Türkçesinde “kėrek (turur)” yapıları, “…-mAk kėrek” yapısı, “…-sA
kėrek/-kėrek …sA” yapısı, “-mAlI” eki ve “GU, -GUlUK” ekleri olmak üzere beş  farklı şekilde; Eski Anadolu Türkçesinde “…-sA+kişi unsuru gerek” yapısı, “…-mAk/-mAḫ
gerek” yapısı, “gerek (kim) …-A” yapısı, “…-mIş gerek” yapısı, “kerek” kelimesi, “-Up
gerek” ve “gerek …-IsAr” ile olmak üzere yedi farklı şekilde ifade edilmiştir.
Kip hüviyeti kazanmadan önceki gelişim sürecindeki gereklilik ifade şekilleri yapı-
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sına göre; ek, kelime ve çeşitli şekillerde kurulan birleşik yapılardan oluşmaktadır. Ek
olarak esasen sıfat fiil eki olan “-gU(+lUk ol)” eki ve “mAlI” ekiyle; kelime olarak isim
olan “kergek/kerek/kėrek/gerek” kelimesiyle; birleşik yapı olarak ise, fiilimsi+gereklilik
bildiren kelime, çekimli fiil+gereklilik bildiren kelime ve isim+gereklilik bildiren kelime
şeklinde kurulan birleşik yapılarla ifade edilmiştir. Fiilimsi+gereklilik bildiren kelime
şeklinde kurulan birleşik yapılardan “…-mAk/mAḫ kergek/kerek/kėrek/gerek” yapısı, isim
fiil+gereklilik bildiren kelimeden; “…-mIş kergek/gerek” yapısı, “…-gU kergek/kerek”
yapısı,  ve “…-Ar kerek” yapısı, sıfat fiil+ gereklilik bildiren kelimeden; “…-Up gerek”
yapısı ise, zarf fiil+gereklilik bildiren kelimeden oluşmaktadır. Çekimli fiil+gereklilik bildiren kelimeden oluşan birleşik yapılardan “kerek …-GAy+kişi unsuru” yapısı ve “gerek
…-IsAr” yapısı, bildirme kipleriyle çekimlenmiş fiil+gereklilik bildiren kelimeden; “…sA kerek/kėrek/gerek” ~ “kerek/kėrek/gerek …sA” yapısı ve “gerek (kim) …-A” ~ “gerek …-A” yapısı ise tasarlama kipleriyle çekimlenmiş fiil+gereklilik bildiren kelimeden
oluşmaktadır. İsim+gereklilik bildiren kelimeden oluşan tek birleşik yapı ise, yönelme
hâli eki alan bir isim ile gereklilik bildiren“ tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” kelimelerinden
birinden oluşmaktadır.
Kip hüviyeti kazanmadan önceki gelişim sürecinde gereklilik ifadesinde kullanılan
bazı birleşik yapıların içerisinde yer alan kelimelerin dizilişi yazı dilinden yazı diline göre
farklılık gösterir. Örneğin “…-sA kerek/kėrek/gerek” yapısı ile gereklilik ifade edilirken
Karahanlı Türkçesinde “-sA” şart kipi ekini alan fiil, “kerek/kėrek/gerek” kelimesinden
sonra; Kıpçak Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinde “-sA” şart kipi ekini alan fiil, “kerek/kėrek/gerek” kelimesinden önce gelir. Harezm Türkçesi ve Çağatay Türkçesinde ise,
“-sA” şart kipi ekini alan fiil, bazen “kerek/kėrek/gerek” kelimesinden önce,  bazen ise
sonra gelir.

Kip hüviyeti kazanmadan önceki gelişim sürecinde gereklilik ifadesinde kullanılan
ek, kelime ve yapılar genellikle kişi unsuruna bağlanmadan kullanılmış, kişi unsuru
cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılmıştır. Fakat çekimli fiil ve “kergek/kerek/kėrek/gerek” kelimesinden oluşan birleşik yapılarda, gereklilik ifadesinin genellikle
çekimli fiiller yardımıyla kişi unsuruna bağlandığı görülür. İstikrarlı olmayan bu durum,
belirli dönemlerle sınırlı kaldığından süreklilik kazanamamış ve tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesi tamamen kişi unsuruna bağlanamamıştır. Gereklilik ifadesi, ancak Osmanlı Türkçesi döneminde kişi unsuruna bağlanan bir ekle ifade edilmeye başlanmış ve
tam anlamıyla kip hüviyeti kazanmıştır.  

Kip hüviyeti kazanmadan önceki gelişim sürecinde gereklilik ifadesinde kullanılan
kelime ve ekler, fiilin bildirdiği kılış, oluş veya durumun tasarı halinde olması sebebiyle
genellikle gelecek zaman anlamı taşırken gereklilik ifadesinde kullanılan birleşik yapılar,
içerisinde yer alan fiilimsi ve çekimli fiillerden dolayı şekil anlamının yanı sıra gelecek
zaman dışında geçmiş zaman, şimdiki zaman ve geniş zaman gibi zaman anlamları da
taşır. Taşıdıkları zaman anlamından dolayı bu tür yapılarla gereklilik ifade edilirken metinler arasında zaman ayrımı gözetilmiştir.

2.2.4. Eski Uygur Türkçesinde 4. Tip Gereklilik İfadesi
Eski Uygur Türkçesinde 4. tip gereklilik, “kergek” kelimesi ile
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ADD
APG
BN
BTT, I

Alġış Bitigi
Ahmed-i Dâ’î Divan
Aşık Paşa, Garib-name
Bâburnâme
Fragmente der uigurischen Version des Jin’gangjing mit des Gâthâs
des Meister Fu,

BTT, II
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FK
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İN
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Küll. R
Küll. S
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Dede Korkut Kitabı
Ed-Dürretü'l-Mudiyye fi'l-Lügati't-Türkiyye
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Kadı Burhaneddin Divanı
Kul Mes’ûd, Kelile ve Dimne
Kısasü’l Enbiyâ, Burhânü’d-din Rabgûzî
Kültigin Yazıtı doğu yüzü
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri Fiil- Basit ÇekimKöngül Tözin Uḳıttaçı Nom
Kuanşi-im Pusar
Nevâ’î Külliyât, Rubailer
Nevâ’î Külliyât
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KVH
Kırk Vezir Hikâyeleri
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Kıpçakça Zebur
L Div. P
Lutfî, Dîvân, El yazması, Bibliotheque Nationale
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2.3.Karahanlı Türkçesinde
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