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Türkbilig’den Merhaba, 
 
 

Türkbilig, yayın hayatına 2000 yılı sonunda baĢladı. Ġlk sayısını çıkardığımızda 
umutlarımız dergiden daha büyük ve kapsamlıydı. Amaç, uluslar arası bilimsel ölçütler 
içinde yayın yapan ve kapsama alanı olarak Türklerin kültür hayatını tarihi ve coğrafi 
boyutlar içinde inceleyen ve sonuçlarını bilim dünyası ile paylaĢan sadece ve sadece 
akademik düzeyde, sözde değil, özde ve eylemde bir uluslar arası bilimsel dergiyi ülkemize 
kazandırmak hedefimizdi. Bugün, arkadaĢlarımızın özverili çalıĢmaları ile bu düzeyi uzun 
bir süreden beri yakalayıp yolumuza devam etmenin mutluluğunu tadıyoruz. Bütün 
yorgunlukların, koĢuĢturmaların arkada bize bıraktığı bu sinerji kendimizi yeni sayıyı 
hazırlama yolunda yenileyici güce dönüĢmektedir.  

 
Türkbilig, bilimsel düzeyi koruma yolunda gösterdiği titizliği bundan sonra da aynı 

düzeyde takip edecektir. Bugün dergimize yurtdıĢından yayınlanmak üzere gönderilen ve 
dergimizin muhtelif sayılarında yer alan yabancı bilim adamlarının makaleleri de, uluslar 
arası bilimsel ölçütlerde geldiğimiz düzeyin bir baĢka göstergesidir. Türkoloji sahasının 
dünyada tanınmıĢ uzmanlarının göndermiĢ olduğu bilimsel makaleler, ilk kez sadece 
dergimizde yayınlandığı hususu da uluslar arası bir bilimsel dergi hüviyeti kazandığımızın, 
bilimsel güvenilirliğin bir ölçütüdür. Bu bağlamda Almanya, Çin, Macaristan, Polonya, 
Moğolistan gibi Türkoloji alanında birer ekol olan ülkelerin değerli uzmanlarına, dergimize 
gösterdikleri teveccühten ötürü ayrı ayrı burada teĢekkür ediyorum. 

 
Bugün, dergimizin 19’uncu sayısına eriĢmiĢ bulunuyoruz. BaĢlangıçtan bu sayıya 

kadar tam on bir yıl geçti. Bu onbir yılı tamamlamamızda hakemlik yaparak, yazı 
göndererek, yayın kurulunda çalıĢarak katkıda bulunan arkadaĢlara, maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen yöneticilere, bizi yüreklendiren okuyuculara ayrı ayrı teĢekkür 
ederim. Bu arkadaĢlar arasında, derginin sahipliğini ve yazı iĢleri sorumluluğunu tek baĢına 
yüksünmeden büyük bir fedakârlıkla yüklenip götürmeye çalıĢan Bülent Gül’e Türkbilig çok 
Ģey borçludur. Ona da bu çabasından ötürü ayrıca teĢekkür ediyorum. Onun olağanüstü 
çaba ve fedakârlıkları olmasaydı Türkbilig çoktan yayın hayatına veda edebilirdi. 

 
Yeni sayıda buluĢmak dileğiyle hoĢça kalınız. 

 
Dursun YILDIRIM 

Editör 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Türkbilig Yayın Ġlkeleri 

• Türkbilig, yılda iki kez yayınlanır. 

• Türkbilig, hakemli bir yayındır. Türkbilig’de yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, 
YAZI KURULU tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı üç hakem tarafından 
değerlendirilir ve üç hakemin en az ikisinden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır.  

• Türkbilig 2010/20 için yazıların son gönderilme tarihi 15 Eylül 2010’dur. 

• Türkbilig’e gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamıĢ olmalıdır. Derginin yayın 
dili Türkçe’dir. Yayın ilkelerine uygun olmak koĢuluyla yabancı bilim adamlarının yazıları, 
Ġngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça yazılmıĢ olabilir. Ancak Türkçe-Ġngilizce baĢlık, özet ve 
anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir. Yabancı dilde yazılmıĢ yazılara derginin hacmine göre % 30 
civarında yer verilir. 

• Yazılar, basılı üç kopya halinde ve disketiyle birlikte gönderilmelidir. Özel çeviri yazım 
iĢaretlerinin kullanıldığı yazılarda fontlar da (PC uyumlu) diskete yüklenmelidir. 

• Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak 
belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletiĢim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik 
posta adresini vermelidir. 

• Yazıların baĢında kısa birer Türkçe ve Ġngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe ve Ġngilizce 
anahtar sözcükler (en çok 10 sözcük) bulunmalıdır (Ġtalik olarak ve Times 9 punto ile 
yazılmalıdır). 

• Yazılar, Apple Mac Word 5.1 veya MS Word Windows 95 ve üstü programla, Times 10 puntoyla 
ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf baĢlarında tab tuĢu, paragraf aralarında enter tuĢu 
kullanılmamalıdır. 

• Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: 
(Tanpınar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, 
üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 9 
puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.  

• Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.  

• Makalenin sonunda yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler (dergi adı koyu, 
cilt Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta, sayfa numaraları) alfabetik sırayla ve Ģu düzenle 
verilmelidir: 

 ELÇĠN, ġükrü, (1998), “YeĢil Abdal’ın Bir ġiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım 
Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231. 

 STOELTJE, J. Beverly, (1983), “Festival in America”, Handbook of American Folklore, (ed R. 
M. Dorson.), Bloomington: Indiana University Press, 239-246. 

 TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ġstanbul: Çağlayan 
Basımevi. 

 ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve Folklor”, Türk Folklor AraĢtırmaları, II, 33: 513-
514. 

 WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), 
Ġstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. 

 WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), Adam Sanat, 4: 
5-14. 

• Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı 
yıldaki yayınları ise (1985a), (1985b) Ģeklinde harf sırasıyla verilmelidir.  

• Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora...) 
yönelik olduğu belirtilmelidir. 

• Yukarıda belirlenen yazım koĢullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle 
alınmayacaktır. 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Submission Guidelines for Türkbilig 

 Türkbilig is published twice a year. 

 Türkbilig is a refereed publication. After original manuscripts are examined by Executive Board, 
they are peer-reviewed by three referees. They are published if two of three referees send 
affirmative report. The authors bear the full responsibility for their articles. 

 Send your manuscripts untill 15 September 2010 for Türkbilig 2010/20. 

 Manuscripts must be originally sent to the board, and no other places for publication or 
evaluation. The publication language of the issue is Turkish. In condition suited to submission 
guidelines of Türkbilig, foreign authors’ manuscripts, which can be in English, German, French 
or Russian, are published in proportion 30% of issue. The manuscripts must have title, abstract 
and also keywords both Turkish-English. 

 Manuscripts must be sent as three printed copies along with the disk. If any special fonts 
(suitable for PC) are used in manuscripts, they must be in the disk. 

 The authors’ names, last names and academic positions should be written. In addition, the full 
postal address, fax, telephone numbers and e-mail addresses of the author(s) who will check 
proofs and receive correspondence and offprint should also be included. 

 Summaries must be in Turkish and English, should not exceed 100 words and key words may 
not exceed 5 (5 words for Turkish; 5 words for English) words at the beginning of the 
manuscripts. Latin words must be in Times 9 point and italic.  

 Manuscripts must be written in Mac Word 5,1 or Ms Word Windows 95 or further versions (Pc 
compatible) with Times 10 point with 1,5 line spaced. Tab and enter key must not be used for 
paragraphs. 

 Texts must follow in-text footnote system. In paranthesis in the text, author’s name, date of 
publication, and page number is given. If a source is cited many times, parantheses are given in 
stead of “ibid, idem, op. cit. etc.” For example, (Tanpınar 1985) ve ya (Tanpınar 1985: 316). 
Quoted passages under three lines must given by qoutation mark. If quoted passage is over three 
lines, they must be given 1 cm margines from left and right side of line as block with 9 point and 
odd line spaced. 

 Additional information must be given on the same page as footnotes enumerated 1, 2, 3. 
Citations in them must follow the above guidelines. 

 References must include only the cited sources and be given in alphabetical order. Books names 
must be written bold and italic. Articles must be written (name of journal is bold, volume in 
Romen number, issue number, colon and page numbers) as below: 

ELÇĠN, ġükrü, (1998), “YeĢil Abdal’ın Bir ġiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım 
Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231. 

STOELTJE, J. Beverly, (1983), “Festival in America”, Handbook of American Folklore, (ed R. 
M. Dorson.), Bloomington: Indiana University Press, 239-246. 

TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ġstanbul: Çağlayan 
Basımevi. 

ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve Folklor”, Türk Folklor AraĢtırmaları, II, 33: 
513-514. 

WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), 
Ġstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. 

WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), Adam Sanat, 4: 
5-14. 

 If more than one source of the same author is cited, they must be put in an chronological order 
from the oldest to the newest. Sources of the same years must be given letters “1985a, 1985b” 

 The university and the academic degree (MA. or PH.) of academic thesis must be given. 

 Manuscripts not prepared based on the directions above will not be taken into 
consideration for publication in Türkbilig. 
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Ahmet Karadogan (2009), Turkiye Tiirkcesinde Kzhm!i, Ankara: Divan Kitap. 

Erkan HiRiK* 

Turkiye'de kilmis ve bakis konusu yeterince ele almmarms olan bir konudur. Bu 

konudan ilk olarak Ti.irkiye'de Agop Dilacar bahsetmistir. Dilacar'in cahsmasinda 

kihms ve bakis konusu "aspekt" bashgi altmda ele ahnmisur. "Aspekt 1" ve 

"Aspekt 2" tabirleri ile Dilacar, kihnis ve bakis konulanm kastetmistir, Dilacar'm 

cahsmalanm merkeze alarak yapilan birkac tezden sonra Mustafa Ugurlu Turkcede 
bakis konusunu (Demir, Yilmaz, 2005) ele alrms, bu cahsrnasmda kihms (gdruntts) 
konusuna da deginmistir. Turkce fiillerde "kilmis" i.izerine yapilan ilk ve en onemli 
cahsma ise Lars Johanson'a aittir. Asil konusu "bakis" olan bu cahsmada "kihms" 
konusuna da bir bolum aynlmistrr, Bu baglamda Yrd. Doy. Dr. Ahmet Karadogan'm 
bu eseri, Turkce fiillerdeki kilmisi ele alan ilk mustakil kitaptir. 

Kinkkale Oniversitesi, Fen-Edebiyat Fakultesi, Turk Dili ve Edebiyati bolumtl 
ogretim iiyelerinden Y rd. Doy. Dr. Ahmet Karadogan tarafmdan hazirlanan ve 
basmu Divan Kitap tarafmdan yapilan "Turkiye Turkcesinde Kihrns" adh eserin ilk 

baskisi 2009 yilmm Nisan aymda yapildi. Toplam 168 sayfadan olusan kitap 4 
boltlmden olusmaktadir. Bu dart bolumun altmda da toplam 59 tane alt bashk 
bulunmaktadir. Gunumuze kadar Tiirkiye Turkcesinde tam anlamiyla ele almmamis 
olan "Kihms" [actionality] konusunun detayh olarak ele ahndigi henuz icindekiler 
kismma goz anldigmda kendisini gostermektedir. 

Eserin onsozunde "Bakis ["Gori.ini.if', "Aspect"] ile "Kihms" konusunun kimi 

zaman kansnnldrguu belirten Ahmet Karadogan, fiillerle ilgili cesitli di! bilimi 
sorunlarmm asilmasi icin fiillerin "di! ici" yapilarmm incelenmesi gerektigini 
belirtmis ve eserde gecen temel kavramlann Lars Johanson'un cahsrnalanndan esas 

almarak incelendigini soylemistir, Eserin gayelerinden birisinin de genel 

Turkcedeki bazi durumlann aydmlanlmasma katkida bulunmak oldugu Karadogan 
tarafmdan belirtilmis ve eserin basmda "Kisaltma ve lsaretler" ile taranan metinler 

verilmistir, Eserde kullamlan toplam 68 metin aciklamalan izah etmede kullamlan 

orneklerin ne denli genis bir yelpazeden secildiginin gostergesidir. Taranan bu 
metinlerin kimisinin roman, kimisinin hikaye, kimisinin kose yazist olmasi da 

dikkate degerdir. 
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Eserin toplam 7 sayfadan olusan "Giris" kismmda "Kihrns" konusu ile ilgili 
temel kavramlar aciklanrmstir. Aciklamalan cesitli grafiklerle desteklenen bu 
kavramlarm ilki "Olay'tdir. Olay (event), dili kullananlar tarafindan algtlantp 

onemsenen ve digerlerinden aytrt etmek icin bir fiil tabantyla dile tasinan ve 
mutlaka bir durum degisimi bildiren harekettir. (Karadogan, 2009) Eserde ele 
alman konuyla ilgili ikinci temel kavram ise "Zaman (Timej''dir. Dilsel zamanm ii<; 
unsuru olan "Konusma Zamam (Speech Time)", "Olay Zamam (Event Time)" ve 
"Atif Zamam (Reference Time) ile ilgili tamm ve ornekler Karadogan tarafmdan 
verildikten sonra bu omekler grafik uzerinde aciklanrmsnr. "Sirur" ise ele alman 
ucuncu temel kavramdir. "Stntr (Crucial Limit)", fiil tabanznda bildirilen "olay "in 
gerceklesmis saytlabilmesi icin ulastlmast ya da asilmast gereken. ulastlmadigi ya 
da asilmadigi taktirde "olay "in tam anlamzyla gerceklesmis kabul edilemeyecegi 
noktadir. (Karadogan, 2009) Bir diger temel kavram ise "Siirek"tir. Bazi fiillerde 
"olay"m gerceklesmis olmasi icin on simr ya da son smirdan ziyade gecen surek 
onemlidir. Eserin giris krsrmnda izahi verilen "Sonluluk ve Sonsuzluk" 
terimlerinden sonra asil konuyu teskil eden "Kihms" ele almmistir. Kilints 

(stizliiksel goriinii:j, aktionsart, actionality, manner of action, actional content), fiil 
tabantndaki olaytn gerceklesme tarzi itibariyle zaman cizgisinde belli noktalara 
vurgu yapmast veya yapmamastdir. Daha ktsa soyleyisle kiltnts, bir fiilin ic 

zamantdtr. (Karadogan, 2009) 

Dunya dillerinde, bilhassa ban dillerinde aynntih bir bicimde incelenmis olan 
"Kihms" konusu, Turk dilinde yeterince ele almamarrusnr. Eserde "Turkce Fiillerde 
Kihrns" bashgirn tasiyan bolum kendi icinde on alt bashga sahiptir. Bu bashklarda 
Turkcede yeterince ele almmayan konu daha spesifik olarak incelenmeye 
baslanrrustir. Turkiye'de kilmis ve bakis konusundan ilk bahseden kisinin Agop 
Dilacar oldugunu soyleyen Ahmet Karadogan, Turkce fiillerdeki "kihrns" uzerine 
ilk ve en onemli cahsmanm Johanson tarafmdan yaprldigrm belirtmistir. Kitapta 
Johanson'un terimlerinin Mustafa Ugurlu tarafmdan Turkceye cevrilmis hallerini 
kullanan Karadogan, sirastyla "Son Smm Vurgulayanlar (Finaltransformative, 
finitransformative)", "Sirur Vurgulamayanlar (Nontransformative) ve "On Sunn 
Vurgulayanlar (Initialtransformative, initiotransformative )" suuflamasma gore 
konuyu ele alnustir. Genellikle Turkce fiillerdeki kilims ile ilgili yapilan 
cahsmalarda da bu simflandirma kullamlmaktadir, 

Fiil tabanmdaki olaym gerceklesmis olmasi icin son smmmn asilmasi gereken 
fiiller "son smm vurgulayan fiiller"dir. Yani bu tarz fiillerde olaym gerceklesmesi 
icin "kritik nokta" son sirurdir. Ahmet Karadogan bu tarz fiilleri [+SS] olarak 
gostermistir, 

Smir vurgulamayan fiillerde olaym gerceklesmesi icin asilmasi gereken 
herhangi bir simr yoktur. Bu tarz fiillerde asil olan temel kavramlar kismmda 
Karadogan'm tanmum verdigi "siirek"tir. Karadogan bu tarz fiilleri ise [-SV] isareti 
ile gostermektedir. 
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On smm vurgulayan fiillerde ise kritik nokta olaym baslangicmda yer ahr, 
Karadogan Turkce fiiller icerisinde kihrns bakimmdan en ilgi cekici fiillerin [ +OS] 
ile gosterdigi fiiller oldugunu soylemektedir, Bahsi gecen tum bu fiillerin kihrns 

turleri Ahmet Karadogan tarafmdan grafiklerle desteklenerek izah edilrnistir, 

"Tiirkce Fiillerde Kilinis" bolumu altmdaki dorduncu bashk "Kilmis 
Olcutleri'tnde Ahmet Karadogan fiilin kihms tipinin belirlenmesinde herkesce kabul 
edilen bazi olcutler oldugunu belirtmistir. Bu olcutler de alt bashk olarak ele 
almrmstir. -mAyA basla-, -mAyA devam et-, -yor ve zarf-fiil yapilan Turkce 
fiillerin kilmislanmn tiiriinil belirlemede olcut olarak kullamlmaktadtr. Karadogan 
tablo halinde Turkce fiillerin kihms sekillerinin sikhguu vermistir. Tabloda simdiki 
zaman ve gecmis zaman bildiren bicimbirimlerle cekimlenme oram karsilasnrmah 
olarak gosterilmistir. "Tiirkce Fiillerde Kilmts" bolumunun son alt basligr olan 
"Degerlendirme'tde, Ahmet Karadogan dil d1�1 dunyadaki hareket sayismm 

herhangi bir dildeki fiillerden kiyaslanarnayacak kadar cok oldugunu belirtmistir, 

Degerlendirmesini dort maddede toplayan Karadogan, dil d1�1 dilnyadaki 
hareketlerin dil kullamcilan tarafmdan algilanmasmda aym dilin cesitli konusma 

bicimlerinin de farkhhk arz edebilecegini belirterek Tilrkiye Turkcesindeki uyukla 
fi.ili ile Turkrnen Turkcesindeki uukla- fiilinin kihms tipinin farkh oldugunu 

seylemistir. 

Ahmet Karadogan kitabm ii9iincil bolumu olan "Kihrus Degisikligi'tnde aym 
kelimelerin metin baglammda anlamlanm degistirdikleri gibi fiillerin kihms 

rurlerinin de yine bu baglamda degisebilecegini soylemistir, Kiltnts birligi olusturan 
bir .fiil tabani ilk kilintsmt daha da pekistirebilecegi gibi kilints birliginde kendisine 
baglanan veya kendisinin baglandtg: diger kelimelerin ya da birliklerin etkisiyle 
kilims degistirip baska bir kilints tipine gecebilir. (Karadogan, 2009) Cesitli 

bicimlerde gelisen kihms degisikligi (recategorization), Karadogan tarafmdan belli 
bashklar altmda toplanrmstir. Karadogan, eserde bu bashklan Johanson'un 
tasnifinden faydalanarak ele alrrusnr. Johanson, Turkcedeki fiillerin kilmrs 
degisiklerini "limitierung (smirlama)", "serialisierung (tekrarlama)" ve 
"homogenisierung (farksizlasurma) biciminde incelernistir. (Johanson, 197 1 :  198- 
220) Kitapta "srrurlama" konusu Karadogan tarafmdan bir alt bashk olarak ele 
almrms ve smirlamanm da alt bashklan olan "zamanda smirlama", "nesneyi 
smirlarna" konulan orneklerle pekistirilerek aciklanrmstir, Ayru sekilde 
"tekrarlarna" konusu da alt bashklan "zamanda tekrarlama", "nesneyi tekrarlama", 
"ozneyi tekrarlama" ve "genelleyerek tekrarlama" ile ele almrmsttr. Kitabm ucuncu 
bolumunun bir diger bashgmi da kihms degisikliginin tiirii olan "Vurgulama" teskil 
etmektedir. "Surek Vurgulama" ve bunun alt bashklan olan tamlayicilarla 
vurgulama, zarf-fiil ekleriyle vurgulama, yardimci fiille vurgulama, istemle 
vurgulama, cekimle vurgulama, baglarnda vurgulama konulan Karadogan 
tarafmdan detayh bir sekilde ele almnusnr. "On Smm Vurgulama" konusu da surek 
vurgulamayla aym alt bashklan ihtiva etmekle birlikte "cekimle vurgularna" konusu 
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bu bashk altmda bulunmamaktadir. K1lm1� degisikliginin tiplerinin etkinlik derecesi 
de bir bashk altmda incelenmistir, Ahmet Karadogan kitabmda ayn bashklar 
halinde kihms ile tarnlayici, istem, anlam ve cati iliskisine deginerek orneklerle 
izahta bulunmustur. 

Eserin dorduncu bolumu ise "Bitimsiz Fiillerde Kihms" bashgrm tasimaktadir. 
Bilindigi gibi bitimsiz fiiller isim-fiil, sifat-fiil ve zarf fiillerden olusan herhangi bir 
zaman veya kip ekiyle cekimlenmemis fiillerdir. Sifat-fiillerin Tiirkiye 
Turkcesindeki fiillerin kihmsi uzerindeki islevleri ve cesitli ozellikleri kucuk 
bashklarla eserde incelenmistir, -An ile kurulan sifat-fiil parcalan, -Dik ile kurulan 
sifat-fiil parcalan ve -mls ile kurulan sifat-fiil parcalan ele almdiktan sonra "Zarf 
Fiillerde Kihrns" konusuna deginilmistir, Bu baslikta da -Ip ile kurulan zarf-fiil 
parcalan, -ArAk ile kurulan zarf-fiilli parcalan, -A ile kurulan zarf-fiil parcalan, - 
IncA ile kurulan zarf-fiil parcalan -ken ile kurulan zarf fiil parcalan, -Dlkca ile 
kurulan zarf-fiil parcalan, -Dlglnd.A ile kurulan zarf-fiil parcalan, -DiktAn sonra ile 
kurulan zarf-fiil parcalan ve -mAdAn ile kurulan zarf-fiil parcalan ele almrmsnr. 

Kitabm son bolumu ise "Kaynaklar" kisrmndan olusmaktadir. Bu bolumde 

eserin vuciida getirilmesinde kullamlan eserler verilmistir. Zengin kaynaklanyla 
dikkati ceken eser Tiirkliik Bilimi'nde yeterince incelenmemis olan "Kihms'ttaki 

bilgi acikhgmi gidermektedir. Boyle bir eseri bilim diinyasma sundugu icin Yrd. 
Doc. Dr. Ahmet Karadogan'a tesekkur ediyor ve saygilanmizi sunuyoruz. 
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