KİP EKİ

EK FİİL (EK EYLEM)

* Sadece fiillere eklenerek fiillerin yapılış zamanını ya da yapılış amacını
belirten çekim ekleridir.
* Eklendiği fiili yüklem yapar.
* Eklendiği fiili çekimli fiil yapar.
* Sadece kip eki almışsa basit zamanlı fiil denir.
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* Türkçede dört tane ek fiil vardır: idi, imiş, -dir, ise.
* Türkçede ek fiilin üç görevi vardır:
1. İsme eklenerek ismi yüklem yapar.
İsmi yüklem yapanlar: “idi, imiş, -dir”
İsim + Ek Fiil + Kişi (Şahıs) Eki
güzel + imiş + -sin
hasta + idi + -m
2. Şart cümlesi yapar. Sadece “ise” şart cümlesi yapar.
Bu kitap güzelse ben de okuyacağım.
“ise” şart “-ecek” gelecek zaman kipi
Hastaysan okula gelme.
“ise” şart
emir kipinin olumsuzu
3. Basit zamanlı fiile eklenerek birleşik zamanlı fiil yapar.
Fiil + Kip eki + Ek Fiil + Kişi (Şahıs) Eki
gel- + -ecek + imiş + -sin (gelecekmişsin)
bil- + -miş + idi + -m (bilmiştim)

Ek Fiilin “Hikayesi – Rivayeti – Şartı”
* Eğer “idi” kullanılırsa ek fiilin hikaye birleşik zamanı denir.
Fiil + Kip Eki + Kişi (Şahıs) Eki
yap-acak-idi-m (yapacaktım) / gel-(i)yor-idi-k (geliyorduk)
gel- + -ecek + -im
* Eğer “imiş” kullanılırsa ek fiilin rivayet birleşik zamanı denir.
yap-acak-imiş (yapacakmış) / gel-(i)yor-muş-lar (geliyormuşlar)
bil- + -di
+ -in
DİKKAT! Eş sesli sözcüklerin yüklem olduğu cümlelere
sor- + -malı + -(y)ız dikkat etmek gerekir. Masanın üstünde kitap varmış.(imiş) * Eğer “ise” kullanılırsa ek fiilin şart birleşik zamanı denir.
yap-acak-ise-n (yapacaksan) / gel-(i)-yor-ise (geliyorsa)
ver- + -se
+
Yarım saat sonra varacağız. (-ecek)
Fiilin Olumsuzu
Fiiller olumsuzluk eki “-me, -ma” ile olumsuz yapılır. Geniş zamanın
olumsuzu “-mez, -maz” ile yapılır. Gel (gelme) / Oturacak (oturmayacak)
Gelir (gelmez) / Oturur (oturmaz)
astagos

Ek Fiilin Olumsuzu
Ek fiilin olumsuzu “değil” ile yapılır.
Üzerindeki kazak güzelmiş. / Üzerindeki kazak güzel değilmiş.
Hastaysan okula gelme. / Hasta değilsen okula git. (şartın olumsuzu)

DİKKAT! Kip eki “-di ve -miş” ile ek fiil “idi ve imiş” birbiriyle karıştırılmamalı.
Fiile gelirse kip’tir, isme gelirse ek fiil’dir.
*Dün amcamlar geldi. (-di) / Giydiğin kazak güzeldi. (idi) *Öğrenci soru sormuş. (-miş) / Soru çok zormuş. (imiş)

