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USAGE OF THE TWO VERBS ( YE   / IC ) IN TURKISH LANGUAGE 

 

Huda Hasan MUSHERY 1 
 

 Abstract: 

This research paper studies the wide use of the two verbs: “lç -” 

and “Ye-”. It studies those two verbs basing on the novel “Arafat ta 

ir Cocuk” by (Zulfu LIVAN ELI) and the novel “Hasret” by (Canan 

TAN) to identify the usages of the verb. The reason for choosing 

those two novels because the novelists are considered very famous 
writers in the present day. Their writings are read widely by 

readers. The novel “Arafat ta ir Cocuk”, that is considered the first 

literary work by (Zulfu LIVAN ELI), has been published in 1978. It 

received a wide interest in Turkey and all over the world. It has 

been published in Turkey for several times and translated into 

German and Persian as well. The novel has been turned to be a 
movie in the German and Swedish TV. They took in consideration 

that the text written in the novel represents daily conversation 

language with a simple style. As for (Canan TAN) and her novel 

“Hasret”, is considered one of the best-selling novels and this why 

we decide to choose it for this study. I want in this study to show 
the wide use of the two verbs “lç -” and “Ye-”. The research paper 

consists of main sections. The first one studies the verb “Ye-” and 

the second studies the verb “lç -”. The final section studies the two 

verbs together. The sections are divided within according to the 

features meaning and pattern and the formalistic and usage 

features. The classification has been indexed in sections according 
to alphabetical letters and in the end of any form I mentioned 

abbreviation of product and the form that is taken from. I identify 

these expressions that widely contain the two verbs “lç -” and “Ye-

” with a bold style following the procedures of the book of (Zeynep 

Korkmaz) entitled (Turkish Language Grammar) and Turkish 
Language Grammar book by (Tahsin Banguoglu). In the 

conclusion I divided the classification as well as what have been 

identified in the usages of the two verbs, the subject of the study. 

Key words: Zulfu Livan Eli, “lç -” and “Ye-”, two verbs: “lç -” and 
“Ye-”. 
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ZÜLFÜ LIVANELI'NIN "ARAFAT’TA BIR ÇOCUK" ADLI ÖYKÜ KITABI ILE CANAN TAN'IN 
“HASRET” ADLI ROMANI TÜRKIYE TÜRKÇESI YAZI DILINDE ''YE-'' VE ''IÇ-'' FIILLERININ 

KULLANIMLARI 

 
Huda Hasan MUŞIRI  

 
ÖZET: 

''ye-'' ve ''iç-'' fiillerinin kullanım sıklıklarının incelediği bu çalışmada Zülfü  

Livaneli'nin "Arafat’ta Bir Çocuk" adlı öykü kitabı ile Canan Tan'ın Hasret adlı 
romanı metinleri esas alınarak incelenmiştir. Söz konu iki roman metinlerinin 

incelemede esas alınması günümüzde bu yazarların popüler olmaları ve 

eselerinin geniş bir kitle tarafından okunmalarından kaynaklanmıştır. Ayrıca 
Zülfü Livaneli'nin günlük konuşma diline yakın bir üslubunun olması da göz 

önünde bulundurulmuştur. Canan Tan'ın çok satanlar listesin yer alıp Hasret 

adlı romanının da önemli bir satış grafiğine ulaşması bizi incelemede 
esas almasını teşvik etmiştir. Bu çalışma ile ''ye-'' ve ''iç-'' fiillerinin kullanım 

sıklığının oldukça yüksek olduğu orta çıkarmak istenmiştir.  

Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ''ye-'' ikinci bölümde ise 
''iç-' fiilinin kullanımları incelenmiştir. Son bölümde ise her iki fiilin de birlikte 

kullanımları ele alınmıştır. ''ye-'' ve ''iç-'' fiillerinin ana bölümleri kendi içlerinde 

anlam bilgisi özelliklerine göre söz kalıpları içindeki kullanımı ve biçimsel 

özelliklerine göre bölümlendirilmiştir. Bölümlerde tasnif edilen kullanımları 

alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Her örneğin sonuna alıntılanan eserin 

kısaltması ve örneğin alındığı sayfa numarasını yazılmıştır. Kullanım 
sıklığı incelenen ''ye-'' ve ''iç-'' fiillerinin geçtiği ifadeleri koyu punto ile belirgin 

hale getirilmiştir. Çalışmada Zeynep Korkmaz'ın Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil 

Bilgisi) Tahsin Banguoğlu'nun Türkçenin Grameri başlıklı eserlerden 

yararlanılmıştır.  

Sonuç bölümünde çalışmada fiillerin kullanımlarına ilişkin yapılan tespit ve 
tasnif ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  

 

GİRİŞ 

Dilin, edebiyatın, kültürün oluşmasında merkez insandır. İnsan dille çevresiyle 

iletişim kurar. İnsanlar dille birlikte bir edebiyat meydana getirirler. İnsanlar duygularını 

düşüncelerini dille anlatırlar. Bu da edebiyatı oluşturur. Edebiyat dili, dil insanı kapsar 

bunların hepsini kültür kuşatır. 

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir vasıta, kendisine mahsus kanunları 

olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen 
zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimai bir müessesedir 

(Ergin, 2007: 3) 

Yaşamla edebiyat arasındaki yapıya eşdeğer olarak, çağın yaşayışını, felsefesini, dünya 

görüşünü ve zevkini takip eder. Değişmeler, kelimeler, deyimlerde, tamlamalarda, cümle 

yapısında olabilir. Dilbilgisi kuralına aykırı düşebilir. Öyle ki daha önceki kuşaklar bu 

yeniliği yadırgayabilirler (Türk, 2021: 137). 

Dil duygu ve düşünceleri aktarmada en önemli unsur olduğu gibi bir milletin zihin 

yapısını gösteren en güçlü kültür ögesidir. Bu bağlamda bakıldığında kültürel bağların 

aktarımının sağlanabildiğini ve toplum yapısının anlaşılırlığını kolaylaştıran asıl unsurdur. 

İnsanların yaşadığı toplum yapısıyla bağlantılı olarak bir yaşayış şekli ve dil yapısı vardır 
(Türk, 2017: 786; Türk-Koç:21). Dil, yaşamın her alanında varlığını gösteren, dilin etkide 

bulunma gücü yaşamın bütün alanlarına yayılır. Dilin kendine mahsus gereksinimleri ve 

koşulları ile kendi çevresini ve yönünü belirler. Bu vasıtasıyla kelimelerin değişik 

coğrafyalarda ve zamanlarda yer değiştirmesi kaçınılmazdır (Türk, 2020: 323). 
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İnceleme  

1- Anlam Olarak ''ye-'' Fiil  

Basit Kullanımıyla ''ye-'' Fiili  

Temel Anlamıyla ''ye-'' Fiili  

Akşam oturması demişler Rıza'yı yemeğe davet ettim. (H, s. 237)  

''Al ye öyleyse, al ye, al ye''. (ABÇ, s.30)  

Alıştıkları yemek düzenin bulamasalar da karınları doyuyordu. (H, s.158)  

Altı üstü bir akşam yemeği. (H, s.229)  

''Ama yola gideceksin, yeseydin''dedi. (ABÇ, s.136)  

Arada bir evde hazırlanıp bize getirilen yemekleri, böreği, çöreği de fırına attığımız 

oluyor. (H, s.193)  

Aylardan beri et yerine tavuk yemekten içleri bulanır olmuştu. (ABÇ, s.16)  

Başını salladı öğretmen. Ye !''diye işaret etti. (ABÇ, s.17)  

''Bayram yemeğine seni de belkiyor''dedi. (H, s.183)  

Bekir simitleri yiyerek yürümeye koyuldu. (ABÇ, s.118)  

Ben bilmeden domuz yedirdiler bana.(ABÇ, s.18)  

Beraberce yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. (H, s.293)  

Berat'ın valizinde kendisine yetecek kadar yiyecek ve bir kolonya bidonuna 

doldurulmuş su vardı. (ABÇ, s.62)  

Berat Koza, öğleden sonra aldırdıkları yiyecekten peynir, ekmek, domates verdi 

adama. (ABÇ, s.62)  

Bir ahıra girdi çocuk, yere yığıldı. ''Aç mısın aç mısın? Al ye!'' (ABÇ, s.30)  

Bir yandan konuşmaların gidişatını yönlendirme iddiasını sürdürekerk ağızlardan 

çıkan tek bir sözü bile kaçırmamaya çalışıyor, arada bir de mutfağa geçip yemek 

hazırlıklarına nezaret ediyordu. (H, s.221)  

''Bir iki lokma bir şey verirsen yerim''dedi. (H, s.140)  

''Bir lokma yemek için peşinden koştururdu beni''.(H, s.223)  

Birkaç ince şilte, yorgan, yastık, kap kacak, yolculuk boyunce yeteceğini umdukları 

miktarda yiyecek... (H, s.101)  

Bir gün sen pişirirsin yemeği, öbür gün de Elini'yle ben. (H, s.178)  

Bir şeyeler söylüyor, tatlılıkla gülümsüyordu. ''Köfteyi ye!''dediği apaçıktı. (ABÇ, s.16)  

Bir şey yiyemez içemez hale gelmişiti.(ABÇ, s.80)  

Bir şeyler yiyecekseniz, gelin göstereyim. (ABÇ, s.75)  

''Bizlere yedirdin ama tek lokma koymadın ağına'' (H, s.31)  

Bu yüzden yabancı ülkelerde karşılanan yiyecek sevkiyatı durma noktasına gelişiti. 

(H, s.322)  

Bu iyimser hali, cuma akşamı Şaziye, kocası ve çocuklarıyla yemek yerlerken, 

çeversindeki herkesi şaşırtacak boyutlara erişti. (H, s.236)  

Bu ruh hali içinde, tabağına konulan yemeklere itibar edecek durumda değildi. (H, 

s.187)  

Büyük salona iki uzun masa kurulmuş, üzerleri çeşit çeşit yiyeceklerle donatılmış, 

kadronun tamamlanması bekleniyordu. (H, s.185) 29- Cuma günü bayrak yemeği ile 

başladı düğün. (H, s.285)  

Çay, çorba, sıcak yemek ve ekmek veriliyordu. (H, s.158)  

Çikolatayı yiyerek istasyondan dışarı çıktı. (ABÇ, s.73)  

Çocuk makarnadan yemeye başladı. (ABÇ, s.16)  

Çocuk maskaralıklar yapıyor, yemek istemiyordu. (ABÇ, s.90)  
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Daha da önemlisi, yola çıktıklarından bu yana ilk kez sıcak yemek girmişti 

kursaklarına. (H, s.145)  

Diğer yemeklerin yanında bir tabak da keşkek konulmuştu sofraya. (H, s.237)  

Düğün kâhyalığı görevini üstlenen Yahya Bey'in nezaretinde, bayrak yemeğine davetli 
misafirler akın akın gelip bahçeye, taşlığa, evin içine kurulmuş sofralara oturup 

yemeklerini yiyor, ''Bayrağınız hayırlı olsun'' diyerek evden ayrılıyorlardı. (H, s.285)  

Efkâr dağıtmaya geliyor yiyip içip dertleşiyor, efkârlarına efkâr katarak ayrılıyordu 

gözünü alamıyordu Tacettin. (H, s.110)  

Daracık mutfakta neşe içinde yemek yediler. (ABÇ, s.90)  

Ekmekle zeytin yedi biraz. (ABÇ, s.149)  

Erkeklerle kadınların aynı masada yemek yiyip sohbet edebildikleri bir ortamda evin 

kızına sorulan küçücük bir sorunun da hoşgörüyle karşılanması gerekirdi. (H, s.233)  

Ev sahibi olmanın bilinciyle yemek servisini Celile Hanım yapıyordu. (H, s.232)  

Fatiş hatun'un gündüz ki keyfi akşam yemeğine de yansımıştı. (H, s.206)  

Fatiş Hatun hem masaya hâkimiyet açısından, hem de mutfağa yakın olup 

yemeklerin servisine nezaret edebilmek için Ali Bey'in karşısına, masanın diğer ucuna 

oturmayı tercih etmişti. (H, s.221)  

Fatiş Hatun'un önceden gönderdiği baklavalar. Celile Hanım'ın börekleri,kurabiyeleri 

yenildi, çaylar içildi. (H, s.270)  

Dersliğin anahtarını yemekhanenin arkasında buldular. (ABÇ, s.31) 46-Dostane bir 

hava içinde geçiyordu yemek. (H, s.276)  

Garip, garip kokuyordu sosis. İyi değildi ona göre. ''Olsun''dedi kendi kendine Yedi. 

(ABÇ, s.132)  

Genç kadın kucağına aldı çocuğu. Yedirmeye uğraştı. (ABÇ, s.90)  

Gene de anlardır et yemediği için pek kötü gelmiyordu. (ABÇ, s.17)  

Gider yemeğimizi yer kalkarız. (H, s.229)  

Hacı Ali Bey'in erkek olsun, kız bütün evlatları karıların, kocalarını, çocuklarını alıp 

gelir, baba evinde yerlerdi yemeklerini. (H, s.183)  

Hacı Ali Bey ve Fatiş Hatun, nişandan bir hafta sonra dünürlerini yemeğe davet 

ettiler. (H, s.275)  

Haşlanmış tavuk, kuru köfte, katı yumurta, turşu, tuz, peynir, zeytin... Gazete kâğıdı 

üstüne yayılmıştı hepsi hepsi de. Birlikte yediler. (ABÇ, s.62)  

Her akşam olduğu gibi, yemekten sonra Ali'yi alıp odasına çekilmişti. (H, s.212)  

İçinden türlü yiyecekler çıkarıp koltuğa yayarken, ''Buyurun, birlikte yiyelim''dedi. 

(ABÇ, s.62)  

İç odada Ali'ye muhallebi yediriyordu. (H, s.116)  

'İhsan Beyler bizi yemeğe davet ediyorlar''dedi. (H, s.229)  

İlginç gelmişti Tacettin'e; masa düzeni evde Şaziye Ablalarla beraber yedikleri son 

yemekteki oturuş biçimine ne kadar benziyordu. (H, s.232)  

İki gün boyunca yemek saatleri dışında odasından adımını atmadı Behire (H, s.260)  

İki yardımcı kadın yemekleri getirip büfenin üzerine koyuyorlar, ancak servise 

karışmıyorlardı. (H, s.232)  

İlginç gelmişti Tacettin'e; masa düzeni evde Şaziye Ablalarla beraber yedikleri son 

yemekteki oturuş biçimine ne kadar benziyordu. (H, s.232) karışmıyorlardı. (H, s.232)  

İki zamanlar meyhanenin mutfak bölümüne arada bir uğrarken, hazırladığı mezeler, 
değişik ağız tatlarına hitap eden yiyecekler beğeni toplayınca günlerinin tamamını burada 

geçirmeye başlamıştı. (H, s.22)  

İhsan Beyler bizi yemeğe davet ediyorlar''dedi. (H, s.229)  

İnzivaya çekilmiş bir dervişin ölmeyecek kadar yiyip içmesi gibi. (H, s.148) 65-

''Kadiriye yemek yapmasın''. (H, s.297)  

Karısının zeytini hep eliyle yediği geldi aklına. (ABÇ, s.1498)  
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Kayınpederi akşam yemeğine davet ediyordu Tacettin'i. (H, s.307)  

Kendini affettirmek ister gibi, ''Yemeğinizi hazırlayayım''dedi. (H, s.304)  

Keskin evlerinde görmeye alışık oldukları sedirlerin, köşe ve yer minderlerinin yerini 

burada beyaz lake üzerine yaldız işlemeli kadife koltukları dikdörtgen şeklinde uzun bir 

yemek masası, koltuklarla bir örnek sandalyeler almıştı. (H, s.231)  

Keyifli geçiyordu yemek. (H, s.222)  

Kızılay'ın ve Kızılhaç'ın verdiği kısıtlı yiyecekle yetinmeleri gerekmiyordu. (H, s.161) 

Kocası Cuma günleri öğle vakti, namazdan sonra Şaziye'yi baba evine bırakır, akşamüzeri 
çiftlik dönünü gelir, beraberce akşam yemeğini yedikten sonra karısını, çocuklarını alır, 

evlerine dönerlerdi. (H, s.43)  

Kocası gelir gelmez de yemeğe falan kalmadan, çocuklarını toparlayıp kaçarak evden 

ayrılmıştı. (H, s.45)  

Köfteyi yedirmek için bilerek mi yapmıştı? (ABÇ, s.17)  

Köfteyi yemeye başladı. (ABÇ, s.17)  

Lambaların altında ya kâğıt oynuyorlar ya yemek yiyorlar ya konuşuyorlar. (ABÇ, 

s.63)  

Masanın üstüne yiyecek bir şeyler hazırlamışlardı. (ABÇ, s.86)  

Nar gibi kızartılmış pişiler, mis kokulu kurabiyeler yendi, çaylar içildi. (H, s.221)  

Nasıl yerdi bu köfteleri! (ABÇ, s.16)  

Ne konuşulanlar umurundaydı, ne de yenilen yemek. (H, s.223)  

'Ne zamanaymış bu yemek daveti?'' (H, s.229)  

O kadar anlatılmıştı ki Alman sosisi, bir tane yemek istedi. (ABÇ, s.72)  

O akşam yemekten sonra Tacettin'le Patricia'yı karşısına alıp konuştu Omorfia. (H, 

s.85)  

O akşam, yemeğin sonların doğru, tam da Tacettin odasına çıkmaya hazırlandığı 

oluyor. (H, s.193)  

Oğlunun en sevdiği yemekleri pişirmiş, masanın başköşesini ona ayırmıştı. (H, 

s.330)  

Oğlanlara, kızlara, gelinlere haber salındı, yemeğe çağrıldı hepsi. (H, s.265)  

O gece yenilip içilecek her şeyi oğlan evinin tedarik etmesi adettendi. (H, s.265)  

O pisliğin ortasında, dayanılmaz kokuyu soluyarak pek bir şey yiyemiyordu. (H, 

s.143)  

Omorfia'nın mutfağının ne kadar zengin olduğunu bilmezmiş gibi, çeşit çeşit  

yiyeceklerle elleri kolları dolu geliyordu her seferinde. (H, s.74)  

Onlar daha yemeklerini söylemeden başkaları da sökün etti. (ABÇ, s.142)  

Önünde iki büklüm olmuş, yemek beğendirmeye çalışan delikanlıya daha fazla eziyet 

etmenin âlemi yoktu. (H, s.165)  

Öyle çok yiyecek hazırlatmıştı ki Ümüş Hatun, öyle mükellef bir sofra kurdurmuştu 

ki orada bulunan herkes sırf bu ziyafet için davet edildiklerini düşünür olmuşlardı. (H, s.68)  

Peksimetleri ezip suyla karıştırarak Ali'ye yediriyordu. (H, s.143)  

Salatalara, yemeklere konulan sebzeler bostandan gelir, mezelerin hepsi taze 

söylemeden geçemedi. (H, s.41)  

Salı günü düğün ekmeği pişirilir, Çarşamba zengin fakir herkes mutlaka hayvan 

keser, Perşembe düğün yemeği pişirilir, cuma günü de... (H, s.284)  

Sergilenen çeyizler incelendi: börekler, kurabiyeler, tatlılar yenildi, çaylar içildi. (H, 

s.300)  

Şaziye, yardımcısı Gülizar Hanım'la beraber sabahtan akşama kendini helak 

edercesine çalışmış, tüm marifetlerini yemeklerine katarak mükemmel bir sofra 

hazırlamıştı. (H, s.238)  

''Şimdi bir iki lokma bir şey yiyelim''(ABÇ, s.90)  



 Huda Hasan MUSHERY 

 

 

 

 
329 

'Tabağındaki yemği bitireceksin''. (H, s.223)  

Tahsin'in getirdiği yemeklerden bir iki çatal aldı. (H, s.165)  

Tam zamanında geldin, yemeğe oturmak üzereydik biz de. (H, s.253)  

Tek lokma yiyecek gali yoktu Behire'nin yer gibi görünüp çatalının ucuyla 

tabağındaki yemekle oynuyordu adeta. (H, s.302)  

Torunların pek sevdiği üzümlü kurabiyeler fırına sürülmüş, akşam yemeğinde 

sofraya konulacak envai çeşit yemeğin ön hazırlıkları hazırlanmıştı. (H, s.221)  

Tavernada misafirlere sunulan rakı ve şarapların ev yapımı olduğunu gururla 

vurgulayan Omorfia, sofradaki yiyeceklerin de kendi emeklerinin ürünleri olduğunu 

söylemeden geçemedi. (H, s.41)  

Tren lokantaları pahalı olur diye düşündüğü için üç günlük yiyecek almıştı yanına. 

(ABÇ, s.122)  

Ya gerçekten domuza yediği? (ABÇ, s.17)  

Yanlışlıkla domuz eti alırız korkusundan hiç et almıyor, hep tavuk eti 

yiyorlardı.(ABÇ, s.16)  

Yediği sosis. çikolatayla karışmış, bütün çevresine yayılan bir koku olmuştu sanki.  

Yediler, içtiler, söyleştiler. (H, s.87)  

Yemek bitip de çaylar içilirken, ''Sizlere bir diyeceğim var''dedi Ümüş Harun.  

Yemek sorun değildi. (H, s.155)  

Yemeğini öylece bırakıp kaldı. (H, s.206)  

Yiyemedi. Bir bardak suyu soluksuz içip kalktı. (Hi s.165)  

114-Yirmi bir fakir fukara evine torbalar dolusu yemek gönderdi.(H, s.151)  

Yiyecekleri azalmıştı. (H, s.143)  

Yemek dağıtımı daha düzenliydi. (H, s.158)  

''Yemek hazırlamana gerek yok''dedi Tacettin. (H, s.304)  

Yemeği bitirdikten sonra kasaya gidip, ''Üzerime para almayı unutmuşum''. (ABÇ, 

s.145)  

Yemek erken bitti. (ABÇ, s.145)  

Yemekten sonra otele gidilecek, girişteki koğuş gibi odada kumar oynayacaktı.  

''Yemekle içmekle de aram iyi değildir''. (H, s.206)  

Yeniliyor, içiliyor. (H, s.16)  

Yemek yenildi önce.(H, s.68)  

Yemekten sonra İstanbullunun çıkardığı armutları yediler. (ABÇ, s.62)  

Yemekten sonra dersliğe dönmüşlerdi. (ABÇ, s.17)  

Yemekten sonra kadın, çocuğu yatırdı. (ABÇ, s.90)  

Yemekten sonra, evin kızı sıfatıyla çay servisi görevini Behire üstlenmişti. (H, s. 234)  

Yemek boyunca kaçamak bakışlarla birbirlerini süzmenin ötesinde tek bir kelime 

konuşmadan yemeklerini yediler. (H, s.307)  

Yılmaz yemeğe başlayacağı sırada aklına gelenle irkildi. (ABÇ, s.16)  

Yiyemezdi bu köfteleri. (ABÇ, s.16)  

Yiyecek paketini açıp içinden biraz haşlanmış yumurtayla börek çıkardı. (ABÇ, s.69) 

Yiyemedi. (ABÇ, s.64)  

''Yumurtayı iki mi yersin, bir mi?''. (ABÇ, s.136)  

''Zahmet verdim sana Despina Ana'' derken, ortaya konan sinideki yiyeceklerden 

gözünü alamıyordu Tacettin, (H, s.110) Yaptığımız incelemede ''ye-'' fiilinin temel anlamıyla 

kullanımının oldukça fazla olduğu görülmüştür. 134 cümle de tespit edildi.  

 

 
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 2
 

330 

 

 

 

2- Mecaz Anlamıyla ''ye-'' Fiili  

Ahşap hamur teknesine koyduğu tereyağıyla havanda inceltip un haline getirdiği 

şekeri iyice yedirdi birbirine. (H, s.191)  

Asıl kurşunu yüreğine yemiş birine, başına dökülecek kurşunun ne faydası olacaktı 

ki?. (H, s.204)  

Birine kızdığında, ''Dert yesin!''dedi Fatiş Hatun. (H, s.111) 4- Bu gün sadece dert 

yemişti Tacettin de. (H, s.111)  

Dayak yemiş köpek gibi omuzları düşmüştü.(ABÇ, s.137)  

Ev ev üstüne gelmemiz yetmezmiş gibi yediğinize içtiğinize ortak çıktık''. (H, s.192)  

İlk tepkisi, büzülmüş duran dayak yemiş köpek tavrıyla dönmek oldu. (ABÇ, s.116)  

Korkuyla konuşan, ayakta dikilmiş, elleri göbeğinde, hafif öne eğik karısına kapitone 

sabahlığına, dayak yemiş gibi duran suratına baktı; ''Dırdır etme fazla dedi!'' (ABÇ, s.149)  

Kuyruksuz it, öfkeyle baktı altında yata çocuğa, saçları pırıl pırıl yanan sarı çocuğa 

''Yiyecek seni!''. (ABÇ, s.24)  

Omorfia da Patricia da gözlerini Keskin'de açmış Keskin'in suyunu içmiş, ekmeğini 

yemişlerdi. (H, s.59)  

Omorfia'nın evinde sığıntı gibi kalmayı yedirmiyordu. (H, s.59) olacaktı ki? (H, 

s.204)  

Omorfia da Patricia da gözlerini Keskin'de açmış, Keskin'in suyunu içmiş, ekmeğini 

yemişlerdi. (H, s.59)  

Mecaz anlamı kullanımın temel anlamlı kullanımına göre daha az olduğu 

görülmüştür. Yaptığımız çalışmada on dört örnekte karşımıza çıkmıştır. Temel anlama göre 

bu oranın az olduğu dikkat çeker.  

 

3- Söz Kalıpları İçinde ''ye-'' Fiili  

İkileme İçinde ''ye-'' Fiili  

Al ye öyleyse, al ye, al ye''. (ABÇ, s.30)  

Bir ahıra girdi çocuk, yere yığdı, '' Aç mısın aç mısın? Al ye!''. (ABÇ, s.30)  

Bir şey yiyemez içemez hale gelmişti. (ABÇ, s.80)  

Efkâr dağıtmaya geliyor yiyip içip dertleşiyor, efkârlarına efkâr katarak ayrılıyordu 

mekândan. (H, s.74)  

O gece yenilip içilecek her şeyi oğlan evinin tedarik etmesi adettendi. (H, s.265)  

''Yemekle içmekle de aram iyi değildir''. (H, s.206)  

Yeniliyor, içiliyor. (H, s.16)  

Taradığımız bu örneklerde ''ye-'' fiili ikilemeler içinde yedi örnekte karşımıza çıkmıştır. 

Bu örneklerde ''ye-'' fiili ''iç-'' fiili ile ikileme oluşturmuştur. Sadece bir örnekte alfiili ile 

kelime oluşturmuştur.  

Deyimler İçinde ''ye-'' Fiili  

Birine kızdığında, '' Dert yesin!''dedi Fatiş Hatun. (H, s.111) 2-Bu gün sadece dert yemişti 

Tacettin de. (H, s.111)  

Omorfia'nın evinde sığıntı gibi kalmayı yedirmiyordu. (H, s.85)  

Omorfia da Patricia da gözlerini Keskin'de açmış, Keskin'in suyunu içmiş, ekmeğini 

yemişlerdi. (H, s.59) Yaptığımız incelemede dört örnekte karşımıza çıkmıştır.  

Atasözleri İçinde ''ye-'' Fiili  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır.  

Dualar-Beddualar İçinde ''ye-'' Fiili  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır.  
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Argo İçinde ''ye-'' Fiili  

Mehmet Özver, ''İyi bok yiyorsun!''diye geçirdi içinden. (ABÇ, s.144) Yapılan 

incelemede bu başlık altında bir örneğe rastlanmıştır.  

Biçim Bilgisi Olarak''ye-'' Fiili  

Basit Çekimiyle ''Ye-'' Fiili  

Belirli Geçmiş Zaman Çekimiyle ''Ye-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Ahşap hamur teknesine koyduğu tereyağıyla havanda inceltip un haline getirdiği şekeri 

yedirdi birbirine. (H, s.191)  

Ben bilmeden domuz yedirdiler bana. (ABÇ, s.18)  

''Bizlere yedirdin ama tek lokma koymadın ağzına''.(H, s.31)  

Daracık mutfakta neşe içinde yemek yediler. (ABÇ, s.90)  

Ekmekle zeytin yedi biraz. (ABÇ, s.1498)  

Fatiş Hatun'un önceden gönderdiği baklavalar, Celile Hanım'ın börekleri, kurabiyeleri 

yenildi, çaylar içildi. (H, s.270)  

Haşlanmış tavuk, kuru köfte, katı yumurta, turşu, tuz, peynir, zeytin... Gazete kâğıdı 

üstüne yayılmıştı hepsi de. Birlikte yediler. (ABÇ, s.62)  

Garip, garip kokuyordu sosis. İyi değildi ona göre. ''Olsun''dedi kendi kendine. Yedi. (ABÇ, 

s.72)  

Nar gibi kızartılmış pişiler, mis kokulu kurabiyeler yendi, çaylar içildi. (H, s.221)  

''Sen yedin mi?''dedi. (ABÇ, s.149)  

Sergilenen çeyizler incelendi: börekler, kurabiyeler, tatlılar yenildi, çaylar içildi. (H, s.300)  

Yemek yenildi önce. (H, s.68)  

Yediler, içtiler, söyleştiler. (H, s.87)  

Yemek boyunca kaçamak bakışlarla birbirlerini süzmenin ötesinde tek bir kelime 

konuşmadan yemeklerini yediler.(H, s.307)  

Belirli Geçmiş Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Berat Koza, öğleden aldırdıkları yiyecekten peynir, ekmek, domates verdi adama 

Yiyemedi.(ABÇ, s.64)  

Yiyemedi. Bir bardak suyu soluksuz içip kalktı. (H, a.165)  

Belirsiz Geçmiş Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiili  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır.  

Belirsiz Geniş Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

''Bir iki lokma bir şey verirsen yerim''dedi. (H, s.140)  

Yumurtayı iki mi yersin, bir mi?''. (ABÇ, 136)  

Yapılan incelemede sadece iki kullanımda karşımıza çıkmıştır.  

belirsiz Geçmiş Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

1-Beraberce yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. (H, s.293)  

2-Düğün kâhyalığı görevini üstlene Yahya Bey'in nezaretinde, bayrak yemeğine davetli 

misafirler akın akın gelip bahçeye, taşlığa, evin içine kurulmuş sofralara oturup 

yemeklerini yiyor, ''Bayrağınız hayırlı olsun'' diyerek evden ayrılıyorlardı. (H, s285)  

3-Lambaların altında ya kâğıdı oynuyorlar ya yemek yiyorlar ya konuşuyorlar. (ABÇ, s.63)  

4-Mehmet Özver, ''İyi bok yiyorsun!''diye geçirdi içinden. (ABÇ, s.144)  

5- Yeniliyor, içiliyor. (ABÇ, s.16)  

Gelecek Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Kuyruksuz it, öfkeyle baktı altında yatan çocuğa, saçları pırıl yanan sarı çocuğa. 

''Yiyecek seni!''. (ABÇ, s.24)  

Gelecek Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı ''Yemeyeceğim dedi Allah'ın 

cezası diye bağırdı Mehmet Özver. (ABÇ, s.136)  

Şart Kipiyle ''ye-'' Fiili  
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Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır.  

Gereklilik kipiyle ''ye-'' Fiili  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır.  

İstek kipiyle ''ye-'' Fiilin Olumlu Kullanımı  

İçinden türlü yiyecekler çıkarıp koltuğa yayarken, ''Buyurun, birlikte yiyelim''dedi. 

(ABÇ, s.62)  

''Şimdi bir iki lokma bir şey yiyelim''. (ABÇ, s.90)  

İstek Kipiyle ''ye-'' Fiilinin olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanımı rastlanmamıştır  

Emir Kipiyle ''ye-'' Fiilinin Olumlu kullanımı  

''Al ye öyleyse, al ye''. (ABÇ, s.30)  

Başını salladı öğretmen. Ye!''diye işaret etti. (ABÇ, s.17)  

Bir şeyler söylüyor, tatlıkla gülümsüyordu. ''Köfteyi ye!''dediği apaçıktı. (ABÇ, s.16)  

Bir ahıra girdi çocuk, yere yığıldı. ''Aç mısın aç mısın? Al ye!''. (ABÇ, s.30)  

Birine kızdığında, ''Dert yesin!''derdi Fatiş Hatun. (H, s.111)  

İçinden türlü yiyecekler çıkarıp koltuğa yayarken, ''Buyurun, birlikte yiyelim''dedi. (ABÇ, 

s.62)  

''Şimdi bir iki lokma bir şey yiyelim''. (ABÇ, s.90)  

 

Birleşik Fiil çekimiyle ''ye-'' Fiili  

Hikâye Birleşik Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

''Ama yola gideceksin, yeseydin''dedi. (ABÇ, s.136)  

İç odada Ali'ye muhallebi yediriyordu. (H, s.166)  

Hacı Ali Bey'in erkek olsun, kız olsun bütün evlatları karılarını, kocalarını çocuklarını 

alıp gelir, baba evinde yerlerdi yemeklerini. (H, s.183)  

Nasıl yerdi bu köfteleri!. (ABÇ, s.16)  

Omorfia da patricia da gözlerini Keskin'de açmış, Keskin'in suyunu içimiş, ekmeğini 

yemişlerdi. (H, s.59)  

Yanlışlıkla domuz eti alırız korkusundan hiç et almıyor, hep tavuk eti yiyorlardı. (ABÇ, 

s.16)  

Hikâye Birleşik Zaman çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Omorfia'nın evinde sığıntı gibi kalmayı yediremiyordu. (H, s.59)  

Yiyemedi. Bir bardak suyu soluksuz içip kalktı. (H, s.165)  

Yiyemezdi bu köfteleri. (ABÇ, s.16)  

Şart Birleşik Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı Bir şeyler yiyecekseniz, 

gelin göstereyim. (ABÇ, s.75)  

Şart Birleşik Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanımı rastlanmamıştır  

Rivayet Birleşik Zaman Çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Rivayet Birleşik Zaman çekimiyle ''ye-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Tasviri Fiil Çekiminde ''ye-'' Fiili  

Olumsuz Yeterlilik İçinde ''ye-'' Fiili  

Yiyemedi. Bir bardak suyu soluksuz içip kalktı. (H, s.165) 2- Yiyemezdi bu köfteleri. 

(ABÇ, s.16) Görüldüğü gibi sadece iki örnekte karşımıza çıkmaktadır.  
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ANLAM OLARAK ''iç-'' Fiili  

Basit Kullanımıyla ''iç-'' Fiili  

Temel Anlamıyla ''iç-'' Fiili  

Ali sütünü içti, diğerleri birer peksimetle geçidiler öğünü. (H, s.140)  

Ali'nin neşesini, Patricia'nın çarşının ortasında limonata içerken duyduğu mahcubiyet... 

(H, s.149)  

Ali'yle Osman'ın uyuduğu, evin diğer kadınlarının çay içip sohbet ettikleri sakin bir İkindi 

vaktiydi. (H, s.181)  

Ama önce bir şeyler içelim. (H, s.243)  

Anası Ümüş Hatun ve Hacı Ali Bey büyük salonda oturmuş kahve içiyorlardı. (H, s.80)  

''Babamın nasıl kahve içtiğini unutmamışsın demek''. (H, s.188)  

Bazı sabahlar Tacettin işe gitmeden büyük odada kahve içiyorlar, memleket meselelerinden 

bahsediyorlardı. (H, s.201)  

Bardağı doldurup içirmeye başladı Ali'ye. (H, s.136)  

Berat ağır ağır içti sütü. (ABÇ, s.89)  

''Beyoğlu gelmiş ha..'' diye güldü ağzının içinde. ''Ne içecek beyz adele?''. (H, s.20)  

Birbirlerini fazla tanımayan insanlara has, mesafeli bir sohbeti paylaşarak içtiler 

kahvelerini. (H, s.243)  

Bir bardak suyu soluksuz içip kalktı. (H, s.165)  

Bir pastanenin önünden geçerken pat diye, ''Soğuk bir şey içsek şurada'' deyiverdi. (ABÇ, 

s.125)  

''Bir tas çorba içirmeden zinhar bırakmam''diye tavrını koydu Despina Ana. (H, s.112)  

Bir adım sonrasında, çaylar içilip sofranın hakkının verilişinin ardından, tahminlerde 

yanılmadığını gördü Tacettin. (H, s.41)  

Bir şey yiyemez içemez hale gelmişti. (ABÇ, s.80)  

Bir güvercin konmuştu çatının kenarına, oluktan yağmur suyu içiyordu. (ABÇ, s.89) 18-
Buram buram tütün kokuyordu ceket. ''Bunlar hep Birinci içerler'' diye geçirdi içinden. 

(ABÇ, s.133)  

Canı içeri girip bir kahve içmek istedi. (ABÇ, s.80)  

Çaylarını içtikten sonra, sıcacık bir bakışla Behire'ye döndü Tacettin. (H, s.307) 21-

Çarşının içinde, hem de önce kem göz üzerindeyken nasıl içerdi bu limonatayı? (H, s.118)  

Çocuk, şoför emmisine yalvarış. ''Dur da anama su içireyim''demiş. (ABÇ, s.41)  

''Çocuğun sütünü içireyim, hazırlarım bir şeyler''dedi Eleni. (H, s.136)  

Çorbalar içilmiş, yayvan bakır bir sininin içinde etli pil ve konulmuştu. (H, s.222)  

Durmadan sigara içiyor kaçamak bakışlarla yanındakileri süzüyordu. (ABÇ, s.61)  

Dükkânın önünde oturmuş, sabah kahvesini içiyordu. (H, s.114)  

Efkâr dağıtmaya geliyor yiyip içip dertleşiyor, efkârlarına efkâr ayarlıyordu mekândan. (H, 

s.74)  

Eleni bir bardak sütü zorla içirdi Ali'ye. (H, s.212)  

Engebli yollarda, tek başına, sert hareketlerle araba kullanmak, durmadan sigara içip 

düşünmek daha iyi geliyordu. (ABÇ, s.140)  

''Geç otur yanıma. Beraber içelim çorbamızı. (H; s.124)  

Genç kadına kahveyi içemeyeceğini söyledi. (ABÇ, s.89)  

Günde iki paket Yeni Harman içerdi. (ABÇ, s.138)  

Hacı Ali Bey'le Ümüş Hatun çorbalarını içmeye koyuldular. (H, s.30) 34-''Hele bir çay 

içelim bavım''dedi. (H, s.192)  
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Hiç içesim yok be anacığım'' diyerek kaytarmaya çalıştı Tacettin. (H, s.30)  

Hiç kimse uzun yerinde oturamıyor, volta atıp sigara içiyordu. (ABÇ, s.70)  

İçinin acısını katarak içmeye koyuldu. (H, 81)  

İnzivaya çekilmiş bir dervişin ölmeyecek kadar yiyip içmesi gibi. (H, s.148)  

İkisi birlikte trene binip sigara içilir işareti olan vagonda bir kompartımana oturdular. 

(ABÇ, s.74)  

İki kadeh içip otele gidecek, odasına çıkacak, kitap okuyup uyuyacaktı. (ABÇ, s.142)  

Kahvelerini içerken, ''Hazır bir araya gelmişken düğün tarihini de tespit edelim 

isterseniz''dedi Hacı Ali Bey. (H, s.276)  

Kâğıtlar dağıtılırken herkes durmadan sigara içiyordu. (ABÇ, s.145)  

Karınlıkta hiç mola vermeden sigara içti, direksiyon salladı. (ABÇ, s.148)  

Karanlıkta sigara içti ve gerçek bir polis olmadığına üzüldü. (ABÇ, s.123) 45-Kendisi de 

gözünün önüne, hep bir bir içki şişesini açarken geliyordu. (ABÇ, s.139)  

Kimi çay içiyor, kimi elimde dondurma, mısır, dalaşıyor ağaçların gölgesine sığınıyordu. 

(ABÇ, s.123)  

Kör ışıklı caddelerde durmadan yürüyor, sigara içiyor, düşünüyordu Bekir. (ABÇ, s.126)  

Koridor, sinirli sinirli sigara içen Türklerle doluydu. (ABÇ, s.70)  

Limonlu, terbiyeli bir şehriye çorbası içti orada. İyi geldi. (ABÇ, s.79)  

Mutfaktan, yarısı içilmiş bir şişe şarap ile bir bardak getirdi. (ABÇ, s.43)  

Nar gibi kızartılmış pişiler, mis kokulu kurabiyeler yendi, çaylar içildi. (ABÇ, s.221)  

gece yenilip içilecek her şeyi oğlan evinin tedarik etmesi adettendi. (H, s.265)  

Ortadaki masada içki şişeleri görülüyordu. (ABÇ, s.83)  

Sabahları bir bardak sütü zorla içiriyordu. (H, s.74)  

''Sabah kahvemi içmedim ben''diye atıldı Hacı Ali Bey. ''Sen de içmediysen eğer..''. (H, 

s.188)  

''Sabah kahvemizi içelim, öyle gidersin''dedi (H, s.201)  

Salon dolduran misafirleriyle keyifli bir çay içmeyi hek ettiğini düşünüyordu. (H, s.206)  

Sessizce içildi kahveler. (H, s.266)  

Söz kesilmiş şerbet içmeye gelmişti sıra. (H, s.267)  

Sergilenen çeyizler incelendi: börekler, kurabiyeler, tatlılar yenildi, çaylar içildi. (H, s.300)  

Sigaradan derin bir soluk aldı. (ABÇ, s.135)  

Sinir içinde sigarasını içmeye koyuldu. (ABÇ, s.122)  

Rakıyı içtikçe içinin biraz ısındığını duyuyordu. (ABÇ, 142)  

Sonra rakısını içer, Kulüp sigarası durur yanında. (ABÇ, s.140)  

Şoför, ''sen su içir ben geliyorum''demiş, gitmiş, kamyona bindiği gibi sürmüş. (ABÇ, s.41)  

Tam çaylarını içmeye hazırlanıyorlardı ki, Hrısto Efendi belirdi kapının eşiğinde. (H, s.210)  

Tek kelime etmeden, sessizce içtiler çaylarını. (H, s.245)  

Vesile Yengesinin kapı aralığından uzattığı tepsileri geri çeviriyor, birtek su içirerek 

geçiştiriyordu öğünlerini. (H, s.147)  

''Yarını ikindi vakti gelir bir çayınızı içerim''.dedi Patircia'ya. (H, s.39)  

Yeniliyor, içiliyor.(H, s.21)  

Yemek bitip de çaylar içilirken, ''Sizlere bir diyeceğim var''dedi Ümüş Hatun. (H, s.68)  

''Yemekle içmekle de aram iyi değildir''. (H, s. 206)  

Yediler, içtiler, söyleştiler. (H, s.87)  

''Zengindiler ama nedense hep Birinci içer bu komünistler''diye düşündü Bekir Yapılan 

incelemede temel anlamlı kullanımın oldukça fazla olduğu görülmüştür.  

örneğe rastlanmıştır.  

Mecaz Anlamıyla ''iç-'' Fiili  
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And içti: Bir daha bu kentli, züppe, komünist çocuklarından biri geçerse eline sağ 

koymayacaktı. (ABÇ, s.130)  

''Ev ev üstüne gelmemiz yetmezmiş gibi yediğinize içtiğinize ortak çıktık''. (H, s.192)  

İçtiği suda can bulmuş gibi gözlerini araladı delikanlı. (H, s.323)  

Omorfia da Patricia da gözlerini Keskin'de açmış, keskin'in suyunu içmiş ekmeğini 

yemişlerdi. (H, s.59)  

Tacettin'in en yakın arkadaşlarıyla, özellikle de içtiği su ayrı gitmeyen Aris'le 

paylaşamadığı sır ne olabilirdi? (H, s.33)  

Tanımadıkları, bilmedikleri, havasını soluyup suyunu içmedikleri yabancı diyarlara 

sürülüp orada ikamete zorlanacaklardı. (H, s.98)  

Yapılan incelemede altı örnekte karşımıza çıkmıştır. Mecaz anlamlı kullanımının temel 

anlamlı kullanıma göre sayısı daha azdır.  

Söz Kalıpları İçinde ''iç-'' Fiili  

İkileme İçinde ''iç-'' Filli  

Bir şey yiyemez içemez hale gelmişti. (ABÇ, s.80)  

Efkâr dağıtmaya geliyor yiyip içip dertleşiyor, efkârlarına efkâr katarak ayrılıyordu 

mekândan. (H, s.74)  

İnzivaya çekilmiş bir dervişin ölmeyecek kadar yiyip içmesi gibi. (H, s.148)  

Yeniliyor, içiliyor. (H, s.21)  

Yapılan incelemede dört örnekte karşımıza çıkmıştır. ''İç-'' fiili, ''ye-'' fiili ile ikileme 

oluşturmuştur.  

Deyimler İçinde ''iç-'' Fiili  

And içti: Bir daha bu kentli, züppe, komünist çocuklarından biri geçerse eline, sağ 

koymayacaktı. (ABÇ, s.130)  

''Ev ev üstüne gelmemiz yetmezmiş gibi yediğinize içtiğinize ortak çıktık''. (H, s.192)  

Omorfia da Patricia da gözlerini Kesin'de açmış, Keskin'in suyunu içmiş, ekmeğini 

yemişlerdi. (H, s.59)  

Tacettin'in en yakın arkadaşlarıyla, özellikle de içtiği su ayrı gitmeyen Aris'le 

paylaşamadığı sır ne olabilirdi? (H, s.33)  

Tanımadıkları, bilmedikleri, havasını soluyup suyunu içmedikleri yabancı diyarlara 

sürülüp orada ikamete zorlanacaklardı. (H, s.98)  

Yapılan incelemede bu başlık altında kullanımın mecazlı kullanıma yakın olduğu 

görülmüştür. Oran olarak birbirine yakındır.  

 Atasözleri İçinde ''İç-'' Fiili Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek 

kullanıma rastlanmamıştır.   

Dualar-Beddualar İçinde ''İç-'' Fiili  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır   

Argo İçinde ''iç-'' Fiili  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır   

Biçim Bilgisi Olarak ''iç-'' Fiili  

Basit Çekimiyle ''iç-'' Fiili  

Belirli Geçmiş Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı   

Ali sütünü içti, diğerleri birer peksimetle geçidiler öğünü. (H, s.140)  

And içti: Bir daha bu kentli, züppe, komünist çocuklarından biri geçerse eline, sağ 

koymayacaktı. (ABÇ, s.130)  

Fatiş Hatun'un önceden gönderdiği baklavalar, Celile Hanım'ın börekleri kurabiyeleri 

yenildi, çaylar içildi. (H, s.270)  

Eleni bir bardak sütü zorla içirdi Ali'ye. (H, s.212)  

Karanlıkta hiç mola vermeden sigara içti, direksiyon salladı. (ABÇ, s.148)  

Karanlıkta sigara içti ve gerçek bir polis olmadığına üzüldü. (ABÇ, s.123)  
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Limonlu, terbiyeli bir şehriye çorbası içti orada. İyi geldi. (ABÇ, s.79)  

Nar gibi kızartılmış pişiler, mis kokulu kurabiyeler yendi, çaylar içildi. (H, s.221)  

Tek kelime etmeden, sessizce içtiler çaylarını. (H, s.245) 10-Sessizce içildi kahveler. 

(H, s.266)  

Sergilenen çeyizler incelendi: börekler, kurabiyeler, tatlılar yenildi, çaylar içildi. (H, s. 300)  

Yediler, içtiler, söyleştiler. (H, s.87)  

Belirli Geçmiş Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Belirsiz Geçmiş Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Çorbalar içilmiş, yayvan bakır bir sininin içinde etli pilav konulmuştu. (H, s. 222)  

Omorfia da Particia da gözlerini Keskin'de açmış, Keskin'in suyunu içmiş, ekmeğini 

yemişlerdi. (H, s.59)  

Belirsiz Geçmiş Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Geniş Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Şonra rakısını içer, Kulüp sigarası durur yanında. (ABÇ, s.140)  

Şoför, ''sen su içir ben geliyorum ''demiş, gitmiş, kamyona bindiği gibi sürmüş. (ABÇ, 

s.41)  

''Yarın ikindi vakti gelir bir çayınızı içerim''dedi Patricia'ya. (H, s.39)  

Geniş Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmıştır  

Şimdiki Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Bazı sabahlar Tacettin işe gitmeden büyük odada kahve içiyorlar, memleket meselelerinden 

bahsediyorlardı. (H, s.201).  

Durmadan sigara içiyor kaçamak bakışlarla yanındakileri süzüyordu. (ABÇ, s.61)  

Kimi çay içiyor, kimi elinde dondurma, mısır, dolaşıyor ağaçların gölgesine sığınıyordu. 

(ABÇ, s. 123)  

Kör ışıklı caddelerde durmadan yürüyor, sigara içiyor, düşünüyordu Bekir. (ABÇ, 

s.126) 5-Yeniliyor, içiliyor. (H, s.21)  

Şimdiki Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır 4.1.5. 

Gelecek Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

''Beyoğlu gelmiş ha...'' diye güldü ağzının içinde. ''Ne içecek beyzadeler?'' (H, s.20)  

Gelecek Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Şart Kipiyle ''iç-'' Olumlu Kullanımı  

Bir pastanenin önünden geçerken pat diye, ''Soğuk bir şey içsek şurada'' deyiverdi. 

(ABÇ, s.125)  

Şart Kipiyle ''iç-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Gereklilik Kipiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Gereklilik Kipiyle ''iç-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

İstek Kipiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

İstek Kipiyle ''iç-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  
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Emir Kipiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Ama önce bir şeyler içelim. (H, s.243)  

''Çocuğun sütünü içireyim, hazırlarım bir şeyler''dedi Eleni. (H, s.136)  

Çocuk, şoför emmisine yalvarmış, ''Dua da anama su içireyim''demiş. (ABÇ, s.41)  

''Hele bir çay içelim bacım''dedi. (H, s.192)  

''Geç otur yanıma. Berder içelim çorbamızı. (H, s.124)  

''Sabah kahvemizi içelim, öyle gidersin''dedi. (H, s.201)  

Emir Kipiyle ''iç-'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Birleşik Çekimiyle ''iç-'' Fiili  

Hikaye Birleşik Zaman Çekimiyle ''İç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Anası Ümüş hatun ve Hacı Ali Bey büyük salonda oturmuş kahve içiyorlardı.(H, 

s.80)  

Bir güvercin konmuştu çatının, oluktan yağmur suyu içiyordu. (ABÇ, s.89) Günde 

iki paket Yeni Harman içerdi. (ABÇ, s.138)  

Hiç kimse uzun süre yerinde oturamıyor, volta atıp sigara içiyordu. (ABÇ, s.70)  

İç odada Ali'ye muhallebi yediriyordu. (H, s.116)  

Kâğıtlar dağıtılırken herkes durmadan sigara içiyordu. (ABÇ, s.145)  

Sabahları bir bardak sütü zorla içiriyordu.(H, s.74)  

Hikâye Birleşik Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin olumsuz Kullanımı  

O pisliğin ortasında, dayanılmaz kokuyu soluyarak pek bir şey yiyemiyordu. (H, 

s143)  

Şart Birleşik Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Şart Birleşik Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin olumsuz Kullanımı ''Sen de içmedi 

yiysen eğer...''. (H, s.188)  

Rivayet Birleşik Zaman Çekimiyle ''iç-'' Fiilinin Olumlu Kullanımı  

Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Rivayet Birleşik Zaman Çekimiyle ''İç'' Fiilinin Olumsuz Kullanımı Yapılan 

incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır  

Tasviri Fiil Çekiminde ''ye-'' Fiili  

Olumsuz Yeterlilik İçinde ''ye-'' Fiili  

Bir şey yiyemez içemez hala gelmişti. (ABÇ, s.80)  

BÖLÜM V  

''ye-'' ve ''iç-'' Fiillerinin Birlikte Kullanıldığı Durumlar   

Temel Anlamıyla ''Ye-'' ve ''İç-'' Fiillerinin Birlikte Kullanımı  

Bir şey yiyemez içmez hale gelmişti. (ABÇ, s.80)  

Efkâr dağıtmaya geliyor yiyip içip dertleşiyor, efkârlarına efkâr katarak ayrılıyordu 

mekândan. (H, s.74)  

Her iki fiilinde bir arada kullanımı isim ya da fiil şeklinde kullanılmıştır.  

İnzivaya çekilmiş bir dervişin ölmeyecek kadar yiyip içmesi gibi. (H, s.148)  

Nar gibi kızartılmış pişiler, mis kokulu kurabiyeler yendi, çaylar içildi. (H, s.221)  

O gece yenilip içilecek her şeyi oğlan evinin tedarik etmesi adettendi. (H, s.256)  

''Yemekle içmekle de aram iyi değildir''. (H, s.206)  

Yeniliyor, içiliyor. (H, s.16)  

Yediler, içtiler, söyleştiler. (H, s.87)  

Yemek bitip de çaylar içilirken, ''Sizlere bir diyeceğim var''dedi Ümüş Hatun. (H, 

s.68)  
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Sonuç  

''ye-'' ve ''iç-'' fiillerinin kullanım sıklıklarını incelediğimiz bu çalışmamda Zülfü 
Livaneli'nin Arafat'ta Bir Çocuk adlı öykü kitabı ile Canan Tan'ın Hasret adlı romanını 

incelenmiştir.  

Çalışmamızın ilk bölümünde ''ye-''fiili incelenmiştir. İnceleme anlam ve biçim bilgisi 

olarak iki ana başlık altında ele alınmıştır. Temel anlamlı kullanımın mecaz anlamlı 

kullanıma göre daha fazla olduğu dikkat edilmiştir. Yüz otuz dört cümlede temel anlamlı 

kullanım tespit edilmiştir. On dört cümlede ise mecaz anlamlı kullanıma rastlanılmıştır. Söz 
kalıpların içindeki kullanımlarına baktığımızda argoda bir kullanım, ikilemede yedi kullanım 

görülmüştür. Deyim içindeki kullanımı ise dörttür. Atasözleri ve dualar-beddualar 

bölümlerinde ise bu fiilin kullanımına rastlanmamıştır.  

Biçim bilgisi olarak incelediğimiz bölümde basit çekim ve birleşik çekimde kip ve 

zaman başlıkları altında örneklerini sıraladık. Basit çekimde kullanımın sıklığı daha 

fazladır. Ayrıca incelemiş olduğumuz cümlelerde bu fiil, fiilimsi olarak da karşımıza çıktığı 

görülmüştür. Bu oranın fiil kullanıma yakın olduğu tespit edilmiştir. İsim fiil, sıfat ve zarf fiil 

olarak kullanılmıştır. Üzerlerine isim işletme görevi almıştır.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde ''iç-'' fiilini inceledik ''ye-'' fiiline göre bu fiil daha az 

kullanılmıştır. Anlam ve biçim bilgisi olarak iki ana başlıkta incelemeye çalıştık.  

Temel anlamlı kullanımın mecaz anlamlı kullanımına göre daha fazla olduğu 
görülmüştür. Yetmiş üç cümlede temel kullanım tespit edilmiştir. Mecaz kullanımın temel 

kullanımdan düşük olduğu ve sadece altı kullanıma rastlandığı görülmüştür. Söz kalıpları 

içindeki kullanımlarına baktığımızda, ikilemede dört kullanım, deyimler içindeki kullanımı 

beştir. Atasözleri dualar-beddualar ve argo içindeki kullanımına rastlanmamıştır.  

 Biçim bilgisi olarak incelediğimiz bölümde basit çekim ve birleşik çekimde kip ve 

zaman başlıkları altında örneklerini sıraladık. Basit çekimde kullanımın sıklığı daha 

fazladır. Ayrıca incelemiş olduğumuz cümlelerde fiilimsi olarak karşımıza çıkmıştır. Bu 

oranın fiil kullanımına yakın olduğu görülmüştür. İsim fiil, sıfat ve zarf fiil olarak 
kullanılmıştır. Üzerlerine isim işletme görevi almıştır. Çalışmamızın son bölümünde ''ye-'' ve 

''iç-'' fiillerinin birlikte kullanıldığı cümle örneklerini vererek çalışmamız bitirmeye çalıştık.  
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