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viiÖnsöz

Önsöz
Sevgili Arkadaşlar, Merhaba.
Türkçe Biçim Bilgisi dersimize başlıyoruz. 
Kitabımızda Türkçenin yapısına ilişkin konuları ele almaya çalıştık. Bildiğiniz gibi, 

Türkçe çok işlek bir dildir ve sağlam bir gramer yapısı vardır. Türkoloji çalışmalarında 
biçim bilgisi çok önemli bir yer tutar ve tam bir biçim bilgisi kitabının yazımı yıllar sürer. 
Bir lisans kitabı olan bu çalışmayı hazırlarken, kullanıcı kitlesini göz önünde bulundura-
rak, gerek terminolojide gerekse içerikte geleneksel çalışmaların çok uzağına düşmemeye 
çalıştık ama yeni araştırma sonuçlarını da araştırarak içeriğe mümkün olduğunca yansıt-
maya özellikle dikkat ettik. 

Kitabımız alanımızın Temel Kavramları ile başlıyor. Diğer konularımız sırasıyla; Ke-
lime Türleri, Ekler ve Yardımcı Sesler, İsim Çekimi, Fiil Çekimi, Sözlüksel Kelime Yapımı 
ile devam ediyor ve Sözdizimsel Kelime Yapımı ile sona eriyor. 

Biçim Bilgisi kitabımızın bölümleri, dört öğretim üyesinin Türkiye, Çin ve Kazakistan’da 
yaptıkları görevler sırasında yazıldı. Yazarlarımız, Pekin Milletler Üniversitesinde bulun-
dukları süre içinde Prof.Dr. Abdurishid Yakup ve Doç.Dr. Erkin Ariz’in sağladığı imkânlar 
kitabın kısa sürede hazırlanmasına büyük katkılar sağladı. Ayrıca Alfarabi Kazak Milli Üni-
versitesinde Dr. Mehmet Arslan’a, Prof.Dr. Oraz Sapaşulı ve Rahımbay Baurcan Kusayınulı 
başta olmak üzere, Türkoloji ve İndoloji Bölümü çalışanlarına da katkılarından dolayı teşek-
kürü borç biliriz. Hacettepe Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Hasan Güzel ve öğrenciler 
Müberra Seydi Ertek, Serap Pılgır, Cihangir Demir, Batuhan Ersoy, Oğuz Kısa, Yağmur Çe-
lik, Yasemin Köksal kitabı baştan sona okuyup görüşlerini bizimle paylaştı. Hasan Güzel, ay-
rıca çekim tabloları ve soruların hazırlanmasına katkıda bulundu. Anadolu Üniversitesinde 
Okt. Nurdan Söker üniteler arasında dil ve anlatım birliğini sağladı. Bu süreçlerde Anadolu 
Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tasarım Birimi yıllardır edindikleri tecrübeyle bize destek 
oldu. Katkılarından dolayı hepsine çok teşekkür ederiz. 

Kitabın içeriğiyle ilgili her tür eksiklik bizlere, editör ve yazarlara, aittir. Okuyucuların 
önerilerini, öğrencilerimizin sorularını bizimle paylaşmalarından mutlu oluruz.

Editör
Doç.Dr. Hülya PİLANCI
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Biçim bilgisinin ilgilendiği konuları sıralayabilecek,
Biçim bilgisinin temel terimlerini kullanabilecek,
Kök ve gövdeyi ayırabilecek,
Kelimeyi analiz edebilecek,
Türetme dışındaki söz yapım yollarını örneklerle açıklayabilecek,
Kopya sözleri tespit edebilecek,
Kısaltma ve başka yollarla ortaya çıkan sözleri ayırt edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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Türkçe Biçim Bilgisi Temel Kavramlar

•	 BİÇİM	BİLGİSİ
•	 KÖK	VE	GÖVDE
•	 ENKLİTİKLER
•	 KELİME
•	 KELİME	YAPIMI

•	 Biçim	Bilgisi
•	 Biçimbirim
•	 Altbiçimbirim
•	 Biçimcik
•	 Kök

•	 Gövde
•	 Kelime
•	 Kelime	Yapımı
•	 Kopyalama
•	 Kısaltma

TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ



BİÇİM BİLGİSİ
Biçim bilgisi; dilbilgisinin ve dilbilimin, dildeki anlamlı ve işlevli en küçük birimler olan 
kelimelerin ve eklerin yapı, işlev ve kullanımını inceleyen koludur. Batı dillerindeki karşı-
lığı Almanca Morphologie, Fransızca morphologie ve İngilizce morphology’dir. Bilimsel ça-
lışmalarda, Fransızca söylenişine göre morfoloji biçiminde Türkçede de kullanılan terim; 
Yunanca morphē “biçim” ve lógos “öğreti, bilgi” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 
İlk olarak Alman şairi J. W. Goethe tarafından “canlı organizmaların biçim ve yapı bilgisi” 
anlamıyla kullanılmış olan morfoloji, 19. yüzyılda çekim ve yapımı göstermek için dil in-
celemelerine aktarılmıştır (Bussmann, 2002). Türkçe yayınlarda, biçim bilgisi yerine yapı 
bilgisi, biçim bilimi, şekil bilgisi, morfoloji gibi terimler de kullanılır. 

Biçim bilgisi, şu konular üzerinde yoğunlaşır: 
•	 Söz	yapımı	kurallarının	belirlenmesi	ve	araştırılması,
•	 Çekim	kurallarının	belirlenmesi	ve	araştırılması,	
•	 Kelime	türlerinin	belirlenmesi	ve	bu	belirlemede	kullanılabilecek	biçim	bilgisi	ölçütleri,	
•	 Kelimelerin	birleşebilme	ilkeleri,	
•	 Yeni	türetilen	kelimelerin	anlamlarının	araştırılması,	
•	 Dilbilgisi	kategorileri	ve	ilişkilerinin	incelenmesi,	
•	 Dil	karşılaştırmalarında,	kökence	akraba	olmayan	diller	arasında	tipolojik	benzer-

liklerin belirlenmesi için ölçütler elde edilmesi.
Biçim bilgisi; ses bilgisi, söz dizimi ve anlam bilimi yanında dilbilgisinin temel bölüm-

lerinden	birini	oluşturur	ve	onlarla	sıkı	iş	birliği	içindedir.	Dilbilgisinin	farklı	bölümleri	
arasına kesin sınırlar koymak, her zaman mümkün değildir. Bu, biçim bilgisi için de ge-
çerlidir. Örnek olarak biçim bilgisinin temel inceleme konularından biri olan eklenme 
sırasında ses bilgisinde nöbetleşmeler olarak adlandırdığımız birtakım ses olayları ortaya 
çıktığından biçim bilgisi ile ses bilgisi arasında doğrudan bir ilişki vardır: 

çocuk + a > çocuğa, ağız + ı > ağzı, çevir - e > çevre, kavuş - ak > kavşak

Biçim bilgisi içinde ele alınan durum ekleri ve çatı gibi konular, doğrudan söz dizimi 
içinde	de	değerlendirilir.	Durum	ekleri	isimlere	gelir	ama	bir	ismin	durum	eki	alıp	alma-
yacağı ya da hangi durum ekini alacağı doğrudan söz dizimindeki göreviyle ilgilidir. Buna 
göre yalın durum özneyi, belirtme durumu nesneyi; yönelme, bulunma ve ayrılma duru-
mu dolaylı tümleci, araç durumu zarfı gösterir. İlgi eki ise isimler arasında ilişki kurar:

Efe, çiçeğ-i okul-a motor-la getirdi. (özne-nesne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem)
kapı-nın kol-u (isim + ilgi eki, isim + iyelik 3. tekil kişi eki)

Temel Kavramlar



Türkçe Biçim Bilgisi4

Çatı	ekleri	de	cümlenin	ögelerinde	değişiklik	yapar.	Örnek	olarak	etken	bir	cümlenin	
nesnesi, cümle edilgen yapıldığında özne olur: 

Kapıyı açtı.
Kapı açıldı.
Yemeği yedi.
Yemek yendi. 

Biçim	bilgisinde	 ele	 alınan	konular,	 anlamla	da	 ilgilidir.	 Sözcük	 türlerinin	belirlen-
mesinde, biçim bilgisi yanında söz dizimi ve anlam bilimi ölçütleri de kullanılır. Yapım 
morfolojisi, çoğu zaman sözlüklerde tanımlanması gereken yeni kelimeler türetir. Türet-
me dışı yollarla ortaya konan yeni kelimelerin tanımlanması veya çekim morfolojisinde 
eklerin taşıdığı anlamlar, anlam bilimin de ilgi alanına girer:

kitap “yazılı ve basılı kâğıt yaprakları bütünü”
kitapçı “kitap satan veya basan kimse, kitap basılan veya satılan yer” 
kitapçılık “kitapçı olma durumu”

Demek	ki	dilbilgisinin	farklı	alt	alanları,	bağımsız	olarak	incelenmelerine	rağmen,	bir-
birlerinden tam olarak ayrılamaz. Hepsi birlikte geleneksel dilbilgisinin temel araştırma 
alanlarını oluşturur.

Biçimbirim
Yapı ve ses açısından anlamlı veya işlevli daha küçük birimlere ayrılamayan ögelere biçim-
birim denmektedir. Biçimbirimler, biçim bilgisinin araştırma konusunu oluşturur. Batı 
dillerinde yaygın olan ve Türkçe kaynaklarda da görülen morfem de aynı anlamdadır. Bu 
tanıma göre bir kök veya gövdeden ibaret, tek başına kullanılabilen, anlamlı veya işlevli 
ögeler biçimbirim olabilecekleri gibi kök ve gövdelere eklenerek onların anlamını, niceli-
ğini, türünü değiştiren veya metindeki diğer kelimelerle ilişkilerini gösteren ekler de birer 
biçimbirimdir: 

Ev-imiz-de-dir.
han-ım-el-i
Gel-iyor mu-sun?
kim, fakat

Tek bir kelimeden oluşmuş Evimizdedir örneğinde, ev kelimesine evin sahibinin 1. 
çoğul kişi olduğunu gösteren bir ek gelmiştir. Öznenin, 1. çoğul kişiye ait olan evin içinde 
olduğunu gösteren bir –de	eki	onu	takip	etmektedir.	Sonra	özneyle	sayı	ve	kişi	açısından	
da örtüşen, 3. tekil kişi bildirme eki dediğimiz -dir ile kelime bitmiş ve bir cümle hâline 
gelmiştir. İkinci örneğimiz, iki kelimeden oluşmuştur. Birleşiği oluşturan kelimelerden 
ikincisi, 3. tekil kişi iyelik eki alırken –ım ekiyle türemiş olan birinci kelime, herhangi bir 
çekim eki almamıştır. Geliyor musun örneğinde ise fiil kökünden hemen sonra en eski 
biçimi –A yorı-r olan bir zaman eki vardır. Bunu; soru eki, soru enklitiği, soru edatı, soru 
parçacığı gibi terimlerle adlandırılan bir mu izlemektedir. En sonda ise sorunun muhatabı 
olan kişinin 2. tekil olduğunu gösteren bir –sun eki bulunur. Buna karşılık, son iki örne-
ğimizin herhangi bir ek almadığını görürüz. Ancak yapılacak bir denemede, kim’in ek 
alabilirken fakat’ın alamadığını belirleyebiliyoruz: 

kimin, kime, kimde, kimden, kimi; *fakat, *fakatta, *fakattan
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Biçimbirimler, kullanılışlarına göre bağımsız biçimbirimler ve bağımlı biçimbirimler 
olmak üzere iki gruba ayrılır. Cümlede tek başına kullanılabilen, başka bir ögeye ihtiyaç 
duymayan biçimbirimlere bağımsız biçimbirimler denir.	Çoğu	zaman	sözlüklerde	tanım-
lanmış kelimeler olduklarından bunlar, sözlüksel biçimbirimler olarak da adlandırılabilir. 
Ancak başka bir ögeyle, daha doğrusu bağımsız bir biçimbirimle birlikte ortaya çıkabilen 
biçimbirimler de vardır. Bunlara bağımlı biçimbirimler denmektedir. Bağımsız biçimbi-
rimlerle birlikte kullanıldıkları ve sözlüklerde değil de dilbilgisi kitaplarında yer aldıkları 
için bunlara dilbilgisel biçimbirimler demek de mümkündür. Bu açıklamalara göre yukarı-
da verilen örneklerde geçen bağımlı ve bağımsız biçimleri şu şekilde gösterebiliriz:

Bağımsız Biçimbirimler Bağımlı Biçimbirimler
ev    -imiz
el    -de
gel-    -dir
kim    -ım
fakat    -i
    -iyor 
    mu 
    -sun

Örneklerde görüldüğü gibi eklerin bağımlı olduklarını göstermek için bitişme noktala-
rına çizgi konulmaktadır. Ancak soru enklitiği mX, bir yazım geleneği olarak ayrı yazıldığı 
için çizgiyle gösterilmemektedir. Bazı yayınlarda isimlere gelen eklerden önce çizgi yerine + 
işaretinin kullanıldığı da görülmektedir. Ayrıca fiil köklerinin veya fiil türeten eklerin sonu-
na da çizgi konur. Bu, fiillerin bağımsız olarak kullanılabilmesi için başka bir ögeye ihtiyaç 
duyduğunu gösterir. Buna göre aldır- fiilinin sonundaki çizgi, kelimenin tek başına kulla-
nılmasını sağlayacak başka bir biçimbirimin gelmesine ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir: 

al-dır-mak 
Al-dır-dı. 
Al- dır –mış.

Ancak bağımlı biçimbirimlerden farklı olarak fiiller, emir kipinin tekil 2. kişisinde hiçbir 
ek almadan kullanılırlar. Yani fiilin eksiz biçimi, aynı zamanda emir kipinin tekil 2. kişisidir. 

Biçimbirimlerin altbiçimbirimleri (allomorph) de vardır. Örnek olarak çoğul ekinin 
fonetik yazımı -lAr biçimindedir. Büyük A harfi, ekteki geniş ünlünün a ve e olabilecek 
biçimde değişken olduğuna işaret eder. Buna göre çoğul biçimbiriminin -lar ve -ler olmak 
üzere iki altbiçimbirimi vardır.	Dar	ünlülü	görülen	geçmiş	zaman	eki	ise	yine	fonetik	ya-
zımla -DX şeklinde verilir. Bu yazım, ekin hem ünsüzünün hem de ünlüsünün değiştiğini 
gösterir: 

-DX	=	-dı, -di, -du, -dü; -tı, -ti, -tu, -tü

Buna göre bu kitapta eklerin yazımında A harfi a, e ünlülerini; X ise ı, i, u, ü ünlülerini 
göstermek için kullanılacaktır. Ek ünsüzlerinin yazımında kullanılan büyük har�er ise 
ünsüzün değişken olduğunu gösterir: D =	d ve t, C=	c ve ç, G	=	g ve k. Tarihî dönemleri il-
gilendiren çalışmalarda G sembolü g	ve	ġ,	K	ise	k ve � olmak üzere önlük-artlık uyumunu 
veya ünsüz uyumunu göstermek için de kullanılır. Aynı şekilde I harfinin ı ve i ünlülerini, 
U harfinin u ve ü ünlülerini göstermek için kullanıldığı da görülür.

Biçimbirimler kullanımda, altbiçimbirimler olarak ortaya çıkarlar. Türkçe biçim bilgisi 
çalışmalarında, bu altbiçimbirimlerin her biri için Batı dillerindeki morph karşılığı olarak 
biçimcik terimi de kullanılır. Altbiçimbirimler birden fazla biçimcikten oluşur (Uzun, 2006). 

Biçimbirim: Yapı ve ses açısından 
anlamlı veya işlevli daha küçük 
birimlere ayrılamayan anlamlı ve 
işlevli ögelerdir.
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Söylenenleri	şöyle	özetleyebiliriz:	Çoğul	ekini	gösteren	biçimbirim	–lAr’dır. Bunun iki 
altbiçimbirimi (alomorf) vardır: -lar ve –ler. Bunların her biri, bir biçimciktir. 

Eklerdeki değişkenliğe, eklerle ilgili ünitede yeniden değineceğiz.

KÖK VE GÖVDE
Kelime	kök	ve	gövdeleri;	anlamları	veya	söz	dizimsel	işlevleri	olan,	tek	başlarına	kullanı-
labilen bağımsız biçimbirimlerdir. Bunlar, Türkçede kelimenin anlamını değiştirmeyen 
çekim eklerini alarak daha büyük dil birliklerinin oluşturulmasına veya yapım ekleriyle 
yeni anlamlı kelimelerin ortaya çıkmasına yararlar. 

Yapım eki almamış, anlamlı veya işlevli daha küçük parçalara ayrılamayan kelimelere 
kök	denir.	Kökler,	Türkçe	kökenli	olabilir	veya	başka	dillerden	kopyalanabilir:

yıldız, start, meşhur 

Türkçede kelime köklerinin genellikle tek heceli olduğu, tek heceli olmayanların da 
yine tek heceli köklerden türemiş olduğu kabulü vardır.

ev, kol, aç

Bazı kökler bugün de tek başlarına kullanılabilir. Örnek olarak ver- fiilinden türemiş 
çok sayıda kelime vardır. Fiil kökü, türevlerin hepsinde çok açık biçimde tanınabilir du-
rumdadır: 

ver-im, ver-gi, ver-iş, ver-dir- 

Bazı kökler ise eklenmede uğradıkları değişiklikler nedeniyle bugün tanınmaz olabi-
lirler.

getir- < Eski Türkçe kel-tür-
ağaç < Eski Türkçe ı-gaç

Bu tür köklerin bir kısmını aldıkları eklerden hareketle çıkarabiliriz. Örneğin Türk-
çede tüken- ve tüket- diye iki fiil vardır. İlk kelime dönüşlülük eki -n-, ikinci kelime ise 
ettirgenlik eki -t- ile türemiştir. Ancak bugün, günlük dilde kullanılan ve sözlükleri-
mizde tanımlanan tüke- fiili yoktur. Yine de bu kökten türemiş iki fiilimizin bulunması, 
eski dönemlerde tüke- kökünün olduğunu gösterir. Bu kitabın ağırlık noktası, günümüz 
Türkçesidir. Türkçe biçim bilgisi, eş zamanlı bir bakış açısıyla anlatılmaya çalışılacaktır. 
Çok	nadir	olarak	konunun	daha	iyi	anlaşılması	için	eski	dönemlerdeki	durumlara	işaret	
edilecektir. 

Bir köke yapım eki getirilerek türetilen yeni kelimelere, geleneksel dilbilgisi incele-
melerinde gövde denir. Bir başka ifadeyle gövdeler, yapım ekleriyle türemiş kelimelerdir:

başlangıç <baş-la-n-gıç, gözlü <göz-lü, bekle- < bek-le-, açtır- < aç-tır-

Kök	ile	gövde	arasında	anlam	ilişkisi	vardır:	

Ankara-lı “Ankara’dan olan”
Ankaralılık “Ankara’dan olma durumu”
fakir-lik “fakir olma durumu”
al-dır- “1. alınmasını sağlamak, 2. önemsemek”

Kimi	çalışmalarda	gövde,	kökten	ayrılmaz.	Bu	durumda	ek	almamış	kelime	için	birin-
cil kök, ek alarak türemiş olan kelime içinse ikincil kök terimleri kullanılır. Bu çalışmada da 
kök terimi; daha genel bir anlamda türemiş, çekim eki almamış kelimeleri de kapsayacak 
biçimde kullanılacaktır.

Kelime kök ve gövdeleri:  
Anlamları veya söz dizimsel 
işlevleri olan, tek başlarına 
kullanılabilen bağımsız 
biçimbirimlerdir. Bunlar, Türkçede 
kelimenin anlamını değiştirmeyen 
çekim eklerini alarak daha büyük 
dil birliklerinin oluşturulmasına 
veya yapım ekleriyle yeni anlamlı 
kelimelerin ortaya çıkmasına 
yararlar. 
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Köklerden	 yeni	 kelimeler	 oluşturulurken	 Türkçenin	 ses	 özellikleri	 göz	 önünde	 bu-
lundurulur. Buna göre köke gelen ek, ünlü ve ünsüz uyumlarına girer. Ayrıca eklenme 
sırasında, sonda bulunamayan ünsüz çi�leri veya Türkçede bulunmayan ikiz ünlü ortaya 
çıkarsa kökle ek arasına yardımcı sesler girer. Bunlar, ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır. Ancak bugün yardımcı ses olarak adlandıran ve belli durumlarda ortaya çı-
kan seslerin bir kısmı, Türkçenin eski dönemlerinde söz sonunda bulunurken daha sonra 
düşmüş olan seslerdir. Ancak bu çalışma çerçevesinde yardımcı ses terimi kullanılacaktır 
(Johanson, 2011). 

Türkçede eklenme sırasında kök ve gövdelerde herhangi bir değişiklik olmadığı gö-
rüşü yaygındır. Bu, kök ve ek arasında bir kaynaşma olmadığı; eklerin, eklendikleri kök 
ve	gövdelerden	kolayca	ayrılabildiği	anlamında,	genellikle,	doğrudur.	Durumu	kavramak	
için farklı dillere ait şu örnekleri karşılaştıralım:

Türkçe Farsça  Almanca
de-  go�en  sagen
dedi  go�  sagte
diyor  mi-guy-ed sagta
gör-  diden  sehen
gördü did  sah
görüyor mi-bin-ed sieht

Ancak Türkçeyle ilgili bu yaygın kanının, ben ve sen zamirlerinin yönelme eki alınca 
bana, sana biçimlerine dönüşmesi gibi istisnaları bulunmaktadır. Ayrıca eklenme sırasın-
da	ortaya	çıkan	pek	çok	ses	olayı	vardır	(Demir,	Yılmaz	2011;	Aslan,	2006).

İsim ve Fiil Kökleri
Türkçede kelimeler, isim ve fiil olmak üzere iki gruba ayrılır. Ayrıca zamirler, sayılar, edat-
lar, bağlaçlar gibi az sayıda kelimeden oluşan kök grupları da vardır; ancak bunlar gerek 
türetmede gerekse çekimde isim ve fiil köklerine göre birtakım sınırlamalara tabidir.

İsim ve fiil kökleri, morfolojik açıdan alabildikleri çekim ekleri yardımıyla birbirle-
rinden	kesin	olarak	ayrılırlar.	Kelime	 türleri	bölümünde	de	göreceğimiz	gibi	 isimler	ve	
fiiller, farklı çekim eklerini alırlar. Buna göre isimlere çoğul, iyelik, durum ve bildirme 
ekleri gelir: 

ev-ler-im-de, el-ler-i-miz-e, iyi-y-iz

Fiillere ise kılınış- görünüş, zaman-kip ve kişi ekleri gelebilir: 

Kov-ala-n-dı-k
Gel-iyor-sunuz.
Ver-iniz.
Boya-sın.

Türetmede de isim ve fiil köklerine gelen ekler farklıdır: 

yol-la-, yol-cu; sat-ıl-, sat-ıcı

Hem isme hem de fiile ekleniyor görünen –sAl, -mAn gibi az sayıda ek de vardır. Bun-
lardan sıfat türeten –sAl eki, eski dönemde, sadece kum-sal ve dağ-sal “dağlık yer” örnekle-
rinde görülürken dilde yenileşme döneminde, Arapça ve Farsça kökenli kelimelere Türkçe 
karşılıklar üretilmesi sırasında, Batı dillerinin etkisiyle işlek hâle getirilmiştir. İsme ve fiile 
geliyor gibi görünse de gör-, işit-, uy- dışındaki fiillerle kullanılması alışılmış değildir.
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İsimlerle: bilim-sel, yöre-sel, yüzey-sel
Fiillerle: gör-sel, işit-sel, eğit-sel 

Fiillere ve isimlere gelen eş sesli ekler vardır ancak bunların anlamları arasında bir bağ 
yoktur: 

diz-e “şiirin satırlarından her biri, mısra” (Fiilden isim türetir.)
tık-a- “delik ve benzerini bir nesneyle kapamak” (Fiilden fiil türetir.)
kan-a- “kan akmak” (İsimden fiil türetir.)

Türkçede az sayıda eş sesli isim ve fiil kökü vardır:

şiş, şiş-; göç, göç-, vb. 

Bugün eş sesli olan isim ve fiil köklerinin bir kısmı, Türkçenin tarihî dönemlerinde 
meydana gelen ses olayları sonucu ortaya çıkmışlardır. Bu nedenle bazıları eş zamanlı bir 
incelemede eş sesli ve eş yazılışlı iken Türkçenin tarihî dönemlerinde eş sesli değillerdi, ses 
olayları sonucu eş sesli hâle gelmişlerdir:

boya- < Eski Türkçe boda; boya < Eski Türkçe bodag (Sondaki	-g düşmüştür.) 
ağrı- < Eski Türkçe agır-ı-; ağrı < Eski Türkçe agır-ı-g (Sondaki	-g düşmüştür.)
on “10” < Eski Türkçe on; on- “iyileşmek” < Eski Türkçe oñ- (Tekin, 1973; Turan, 1998).

Kök ve Anlam
Bir kelimeye, bir anlamın ne zaman ve hangi gerekçeyle yüklendiğini takip etmek bazen 
mümkündür. Örneğin elçi ve Tanrı (Eski Türkçe teñri) kelimeleri, Türkçenin eski dönemle-
rinde görülebilmektedir. Ancak İslam diniyle ilgili terimler olarak kullanılmaları, Türklerin 
İslamiyeti kabulünden sonradır. Yine çok bilinen örneklerden biri olarak yıldız kelimesinin 
“(daha çok eğlence dünyasında) meşhur” anlamını kazanması da Batı dilleriyle, özellikle 
İngilizce ile karşılaşma sonucu gerçekleşmiştir. Bilimsel terimlerin ne zaman kullanılmaya 
başlandığını belirlemek de mümkün olabilmektedir. Bir çeviri nedeniyle Batı dillerindeki 
language contact veya Sprachkontakt terimlerinin karşılığı olarak önerdiğim dil ilişkileri te-
rimi,	bugün	konuyla	ilgili	çalışmalarda	kullanılmaktadır	(Johanson,	2007).	Dil	Devrimi	sı-
rasında türetilen pek çok kelime, bilgisayar ve internet terminolojisi; selpak, işkolik, sırama-
tik gibi kelimeler de çok yenidir; ilk defa ne zaman ve hatta bazı örneklerde kim tarafından 
kullanıldıkları da belirlenebilir durumdadır. Örnek olarak bilgisayar teknolojisiyle ilgili 
bilgisayar, yazılım, donanım	gibi	bugün	yaygın	olarak	kullanılan	pek	çok	kelimeyi	Prof.	Dr.	
Aydın	Köksal	türetmiştir	(2010).	En	yeni	kelimelerden	biri	selfie veya özçekimdir.	Türk	Dil	
Kurumu,	akıllı telefonların yaygınlaşması sonucu, insanların kendi fotoğra�arını çekmesi 
anlamına gelen selfie kelimesine Türkçe karşılık aramış, gelen öneriler arasından özçekim 
kelimesini selfie karşılığı olarak kabul ettiğini basın aracılığıyla duyurmuştur. Ancak dilde-
ki köklerin çoğunun ilk anlamlarını, nasıl ve ne zaman ortaya çıktıklarını, bir ses öbeğine 
bir anlamın nasıl ve ne zaman yüklendiğini belirlemek; çoğu kez imkânsızdır.

İsviçreli	 dilbilimci,	 yapısal	 dilbilimin	 kurucusu	 Saussure’ün	 dilbilime	 kazandırdığı	
önemli bir tespite göre, kelime ile gösterdiği kavram arasında nedensel bir ilişki; başka bir 
ifadeyle varlıkların neden öyle adlandırıldıklarının açıklanabilir bir gerekçesi bulunmaz. 
Örnek olarak a.ğ.a.ç sesleri veya b.a.l.ı.k sesleri ile bu seslerin gösterdiği kavramlar ara-
sında açıklanabilir bir bağ yoktur. Aynı kavramı başka diller, tamamen farklı kelimelerle 
göstermektedir.

Ağaç kelimesinin Almanca, Arapça, Farsça ve Rusça karşılıklarını İnternet yardımıyla bulup 
aralarında benzerlik olup olmadığını tartışınız.1
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Doğadaki	seslerin	taklidi	olan	ve	yansıma kelimeler (onomatopoetic words) olarak ad-
landırılan kelimelerde; gösteren ve gösterilen kavram arasında bir ilişki bulunduğu, ismin 
ses yapısında doğadaki sesin etkili olduğu ileri sürülebilir: 

tak, fokur fokur, cik cik, miyav

Ne var ki doğadaki sesler, dünyanın her yerinde aynı olduğu hâlde, adlandırılmala-
rında diller arasında farklar vardır. Yansıma kelimelerde bile örtüşme tam değildir. Örnek 
olarak köpek havlaması Türkçede hav, İngilizce woof	şeklindedir.	Su	her	yerde	benzer	ses-
ler çıkararak aktığı veya kaynadığı hâlde suyun akışı veya kaynayışının dillerdeki adlandı-
rılışı farklı farklıdır. Ayrıca türevlerde de bir nedenlilikten söz edilebilir. Örneğin dokuz ve 
beş adları nedensizdir ama doksan beş nedenlidir.

ENKLİTİKLER
Eklerden söz ederken ek olmadıkları hâlde ek gibi davranan ögelerden de söz etmek gere-
kir. Enklitikler; ekleşme özelliği taşıyan son çekim edatları, kuvvetlendirme ve pekiştirme 
işlevi taşıyan bağlaçlar, birleşik çekimleri oluşturmakta kullanılan imek fiili gibi dil birlik-
leridir. Bunlar, ek değildir ancak ek gibi davranır; ünlü ve ünsüz uyumu gibi eklere özgü 
ses oylarına tabidir, ancak eklerden farklı olarak vurgulanmazlar.

mA, dA, idi, ile

Günümüz standart dilinde bunların yazılması ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Türkçe-
nin tarihî dönemlerinde, örneğin Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlıcada enklitikler 
bitişik de yazılabilmekteydi. Ama günümüzde vurgulanamayan, kelimenin en sonunda 
bulunan bu biçimler, ayrı yazılabildiği gibi bazıları ekleşerek bitişik de yazılmaktadır. Biti-
şik yazıldıklarında ünlü uyumlarına girmektedirler. 

Güzeldi - Güzel idi.
Yoldaymış - Yolda imiş.
arabayla - araba ile

KELİME
Kelime	denince	akla	ilk	olarak	bir	metinde	aralarına	boşluk	konarak	yazılan	dil	ögelerin-
den her biri gelir. Ancak kelimenin ne olduğunu akademik olarak tanımlamak, ilk bakışta 
göründüğünden	daha	zordur.	Kelimeden	ne	anlaşılması	gerektiği,	kullanılacak	ölçüte	göre	
değişir. Belli ölçütlerle bir tanım vermeye çalışacak olursak kelime; ses açısından, vurgusu 
ve kelime aralarını gösteren sinyallerle birbirinden ayrılan, yazı dilinde araya konan bir 
boşlukla sınırları gösterilen ses birlikleridir. Biçim bilgisi açısından kelime; yapım ve çe-
kime taban oluşturan, aldığı eklerle kendi içinde bir birlik meydana getiren unsurlardır. 
Anlamsal ve sözlüksel açıdan, sözlüklerde kodlanmış bağımsız en küçük anlam taşıyıcısı; 
söz dizimi açısından ise cümlede yeri kaydırılabilen veya başkalarınca değiştirilebilen par-
çadır (Bussmann, 2002). Buna göre aşağıdakilerin hepsi kelimedir: 

gel-, at, güzel, ile, bu, ve, ah 

Ne var ki kelime terimini tanımlamak oldukça sorunludur. Her şeyden önce Türkçe 
gibi eklemeli dillerde kelimeler cümle boyutunda olabilmektedir: 

Ankaralılaştıramadıklarımızdan mısınız?
Aldırıldılar mı?
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Pek çok dilde kelimeler, yukarıda da işaret edildiği gibi, yazı dilinde araya konan bir boşlukla 
birbirlerinden ayrılır. Ancak konuşma sırasında öbekler, çoğu zaman tek kelime gibi söylenir:

Balkonaçıktı.
Balkona çıktı. 
Balkon açıktı. 

Konuşurlar,	yine	de	ana	dillerindeki	kelimeleri	ayırmada	içgüdüsel	bir	bilgiye	sahiptir.	
Bir dilin konuşurları, yazı dilinde neyin bağımsız bir kelime olarak kabul edileceğini ve 
kelimeleri tanımayı eğitimleri sırasında öğrenirler. Ancak bu, yazı dilinde kelime sınırla-
rının çok belirgin olduğu anlamına gelmez. Türkçe yazımda, aralarında boşluk bulunan 
her ögeyi bağımsız kelime saymak zordur. Örnek olarak mX, dA ve ki biçimbirimleri gü-
nümüz Türkçesinde ayrı yazılırlar ama birer kelime sayılmazlar. Yine birleşik kelimelerin 
nasıl	yazılacağı,	Türkçe	yazımın	en	tartışmalı	konularındandır.	Konuyu	anlamak	için	şu	
örnekleri karşılaştıralım: 

alt etmek, arz etmek, azat etmek; emretmek, a�etmek, hissetmek

Birinci sıradaki örnekler, Yazım Kılavuzu’ndaki “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olun-
mak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya 
türemesine uğramazsa ayrı yazılır.” kuralı gereğince ayrı yazılırken ikinci sıradaki örneklerde, 
yapı aynı olduğu hâlde başka bir kural geçerlidir: “Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça 
kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses 
düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır.” (Akalın, 2011).

hanımeli, yeşilbiber, kırmızı kart

Yine iki kelime ve bir ekten oluşan hanımeli örneği, her iki ögenin anlamlarıyla açık-
lanamayan	bağımsız	bir	sözlükbirim	olarak	kabul	edilmekte	ve	sözlüğe	alınmaktadır.	Sıfat	
tamlaması durumundaki yeşilbiber “yeşil renkli, taze, sivri ve dolma biber” birleşik; aynı 
yapıdaki kırmızı kart ayrı yazılmaktadır. Ancak her iki öge de sözlük maddesi olarak Türk-
çe Sözlük’te yer almaktadır.

Şekil 1.1

Kaynak:
www.kurumsalhaberler.
com
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Öbekler,	konuşma	sırasında	tek	kelime	gibi	söylenir.	Kelimeleri	teker	teker	söyleyerek	
aralarındaki boşlukları çok açık biçimde belli etmek mümkündür ancak doğal dillerde 
durum çoğu zaman bunun tersidir; her kelimeden sonra ara verilmez. 

Türkçede, kelime tanımında ve kelime sınırlarının belirlenmesinde kullanılabilecek 
bazı ölçütler bulunmaktadır. Bütün kelimelerini bitişik yazdığımız ama yazım kuralları 
gereği, büyük olması gereken har�eri gösterdiğimiz şöyle bir örneğe bakalım: 

YıllardıroAydınBeyigörmedim.

Bu örnekte, kelime sınırlarını belirlerken kullanabileceğimiz ölçütler şunlardır: 
Türkçenin tipik bir yapısal özelliği olan ses uyumlarına göre kelime bünyesindeki hece-

ler ya art ya da ön ünlülü olabilirler. Ayrıca düz ünlülerden sonra düz, yuvarlak ünlülerden 
sonra dar yuvarlak veya düz geniş ünlüler gelebilir. Bu yönleriyle ses uyumları, kelime sınır-
larını belirlemede kullanılabilecek bir ölçüttür. Elbette Türkçede uyum dışı ekler veya birle-
şiği oluşturan kelimelerin farklı sıradan olabilmeleri nedeniyle doğal olarak uyum dışı kalan 
birleşik kelimeler de vardır. Ancak bizim örneğimizde, her sıra değişimi yeni bir kelimeyi 
gösterir. Yine uzun ünlüden ve ikiz ünlüden kaçınma, ilk hece dışında geniş yuvarlak ünlü-
ler olan /o/ ve /ö/’yü bulundurmama da Türkçenin yapısal özellikleridir. Bazı çekim ekleri 
de ancak söz sonunda bulunabilir. Bizim örneğimizde -dır, -i ve –dim söz sonunda bulunan 
eklerdir. Yazı dilinde, cümlede ilk kelimenin ve özel isimlerin büyük har�e yazımı da kelime 
sınırlarının başlangıcına işaret eder. Metnin okunması durumunda, genellikle son hecede 
olduğu için, vurgu da kelime sonunu işaretleyen bir öge olarak görülebilir. 

Bu ölçütleri kullandığımızda cümledeki kelimelerin sınırlarının açık olduğu görülür: 

Yıllardır o Aydın Beyi görmedim.

Kelime	 sınırlarını	 belirlemek	 yine	 de	 sorunludur.	Çakar çakmaz çakan çakmak ör-
neğinde,	 yazımı	 esas	 alırsak	 birbirinden	 ayrı	 yazılmış	 dört	 kelime	 vardır.	 Söz	dizimini	
esas alırsak bu dört kelime bir cümlede tek bir öge olarak kullanılabilir: Çakar çakmaz 
çakan çakmak, akılda kalıcı bir reklam sloganıydı. Öbek çözümlemesi yaparsak önce bir 
sıfat tamlaması vardır: çakar çakmaz çakan / çakmak. Tamlamadaki niteleyici öge, bir sı-
fatfiil cümleciğidir. Bu cümlecikte ise bir yüklem ve iki sözcükten oluşan bir zarf vardır: 
çakar çakmaz / çak-an.	Sonuç	olarak	bu dört kelimeyi sözlükçülük açısından incelersek iki 
sözlükbirim tespit ederiz: çak- ve çakmak. Ancak –Ar, –mAz ve –An eklerinin kelimelerin 
türünü değiştirdiğini ve sözlüklerde tanımlanmasalar bile dilbilgisel kelimeler türettiğini 
dikkate alırsak Türkçede yapım ve çekim eklerinin sınırlarıyla ilgili güncel tartışma alanı-
na da girmiş olur ve burada üç kelime olduğunu ileri sürebiliriz: çakar çakmaz zarf, çakan 
sıfat, çakmak isim. Ne var ki sıfatfiil ve zar�iil eklerini alan kelimeler, sonuna geldikleri 
fiilin türünü değiştirmelerine rağmen ayrı madde başı olarak sözlüklere dâhil edilmezler. 
Bunlar, kitabın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

KELİME YAPIMI
İnsan hayatındaki sürekli değişikliğe paralel olarak dillerin de yeni durumları ve kavram-
ları	göstermek	 için	yeni	kelimelere	 ihtiyacı	vardır.	Dilin	en	 fazla	yenilenen	bölümü	söz	
varlığıdır.	Konuşurların	 ihtiyaçlarındaki	değişmelere	paralel	olarak	dillerde	bir	 taraftan	
yeni kavramları karşılamak üzere sürekli yeni sözler ortaya çıkarken diğer tara�an artık 
konuşurlar için önemini yitirmiş kavramları gösteren kelimeler kullanımdan kalkar. Yeni 
kavramlar için her dil, kendine özgü söz yapımı araçlarına ve tekniklerine sahiptir. Ör-
neğin son yıllarda, Türkçede birçok kavramı göstermek amacıyla yeni kelimeler ortaya 
çıkmıştır. İhtiyaçlar, Türkçenin yeni söz türetme yolları kullanılarak karşılanmıştır:
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akıllı telefon, tweet atmak, etiketlemek (İnternette fotoğrafa isim eklemek)

Eklemeli bir dil olduğu için, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, 
Türkçe mevcut kök ve gövdelere, türetme ekleri getirilmek suretiyle yeni kelimeler oluştu-
rulabilmektedir. Türetme sırasında isimlere gelerek isim veya fiil, fiillere gelerek isim veya 
fiil yapan ekler birbirinden ayrılmaktadır. Ayrıca bazı ekler, sözlüklerde tanımlanan kalıcı 
isimler yaparken diğerleri sadece isim soylu geçici kelimeler türetebilmektedir.

ver-im, ver-gi, ver-gi-len-dir-mek, ver-iş, ver-i-l-mek, ver-mek, ver-en

Ancak yeni kelime ihtiyacını karşılamanın tek yolu, eklerle yeni kelime türetme değil-
dir. Bunun dışında birleştirme, kelime türünü değiştirme, var olan kelimelere yeni anlam-
lar yükleme, harf veya hece seçerek kısaltma, kopyalama gibi teknikler kullanılmaktadır. 
Bu bölümde türetme dışı söz yapımından da kısaca söz edilecektir. 

Birleştirme
Türetme dışında en çok kullanılan yeni kelime yapma yollarından biri, birden çok kelime-
yi tek bir kavramı ifade etmek için kullanmak yani birleşik kelime oluşturmaktır. Türkçede 
birleşik kelime oluşturmanın farklı teknikleri vardır. 

Birleşik kelimeler, üzerinde epeyce durulmuş bir konudur. Ne var ki birleşik kelime-
lerin birçok prensibi bilinmekle birlikte yan yana duran iki kelimenin ne zaman tek bir 
kavramı gösteren bir kelime, ne zaman her kelimenin kendi anlamıyla kullanıldığı keli-
melerden oluşmuş bir öbek olduğu üzerinde anlaşma sağlandığı söylenemez. Özellikle bir 
kısmının ayrı, bir kısmının bitişik yazılması ciddi bir tartışma konusudur. Birleşiklerle il-
gili yazım kurallarının bir kısmı kendi içinde çeliştiği gibi piyasadaki sözlük ve kılavuzlar 
arasında da tutarsızlıklar vardır (Tekin, 2013). Tür, sınırlamalar, yapısal özellikler vb. bir-
çok sorun henüz araştırılmayı beklemektedir. Bitişik ve ayrı yazım, çoğu durumda işlevsel 
açıdan önemsizdir. Bitişik veya ayrı yazılmış olmasına bakılmaksızın yan yana duran iki 
kelimenin kendi anlamlarıyla mı yoksa tek bir anlamla mı kullanıldığını, bağlamdan hare-
ketle çıkarmak mümkündür. Bitişik veya ayrı yazım, bu yönde belirleyici bir rol oynamaz. 
Birleşik	kelimelerin	yazımıyla	 ilgili	 tereddütlü	durumlarda	Türk	Dil	Kurumunun	Yazım 
Kılavuzu’na	bakılmalıdır	(Menz,	2006;	Menz	ve	Schöreder,	2007).

Birleşik İsimler
İsim olarak kullanılan birleşik kelimelerin önemli bir bölümü; belirtisiz isim tamlaması, 
sıfat tamlaması, eş anlamlı veya zıt anlamlı ikilemeler gibi Türkçenin söz dizimi kurallarına 
göre oluşur. Bunların bir kısmı şöyledir (Tekin, 2013a):

Belirtisiz isim tamlaması: ayakkabı, cumartesi, pazartesi, onbaşı, hanımeli, aslanağzı, 
uluslararası, yurt içi

İyelik eki düşmüş yapılar: Topkapı, şişkebap, kankırmızı, dilbilim, otoyol, bilimkurgu
Sıfat	+	isim:	sütlaç <sütlü aş, kabakulak, yeşilçekirge, kırmızı kart, kırmızı çizgi
İyelik ekli isim+sıfat: karnıyarık, yüzükoyun, başıbozuk
İsim + sıfatfiil: ağaçkakan, cankurtaran, dalgakıran, kuşkonmaz
Cümle biçiminde olanlar: mirasyedi, gecekondu, şıpsevdi
İkilemeler: elalem, alışveriş, altüst, okuryazar, siyah beyaz, az çok, er geç
-lX ekli sıfat tamlaması: delikanlı, serinkanlı, soğukkanlı, ağırbaşlı. Bu örneklerde –lX 

eki, son kelimeye değil öbeğe eklenmiştir.
-lX eki düşmüş sıfat tamlaması: açıkgöz, kırkayak, kılkuyruk
Zarf öbeği: peki / pek iyi, pekala, ilk önce

Türetme dışında en çok kullanılan 
yeni kelime yapma yollarından 
biri, birden çok kelimeyi tek 
bir kavramı ifade etmek için 
kullanmak yani birleşik kelime 
oluşturmaktır.
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Örneklerde de görüldüğü gibi kendi anlamlarıyla da hâlen kullanılmakta olan iki fark-
lı kelime bir araya gelerek her iki kelimeyle de az veya çok oranda ilişkili yeni bir kavramı 
gösterecek biçimde kullanılır olmuşlardır. 

Yeni sözlükbirimin anlamı ile birleşenlerin anlamları arasındaki ilişki kaybolmuş veya 
farklı derecede açık olabilir. Bazı durumlarda birleşiği oluşturan kelimelerin anlamından 
hareketle yeni sözlükbirimin anlamını çıkarmak güçtür: 

devetabanı, kuşkonmaz

Bazı durumlarda ise yeni kelimede, birleşenlerin izlerini bulmak mümkündür:

buzdolabı 

Birleşik kelime sorunu, yine de karmaşık bir konudur. Her şeyden önce ders kitabı, dağ 
başı, öğretmenler odası gibi örneklerin birleşik kelime olup olmadıkları; iki kelimenin an-
lamından hareketle öbeğin anlamı çıkarılabildiği için tartışmalıdır. Ayrıca öbeği oluşturan 
ögelerin bilinirliği de göreceli olabilmektedir. Şu örnekleri karşılaştıralım:

Oltu taşı, zımpara taşı, Çerkes tavuğu

Örneklerden Oltu taşının Oltu’nun Erzurum’da bir yer adı olduğunu, taşın da burada 
çıkarılan kıymetli bir taş olduğunu bilen biri için özel bir anlamı yoktur. Ancak taş keli-
mesinin anlamını bilirken Oltu’nun yer adı olduğunu bilmeyen bir Türkçe konuşuru için 
Oltu taşı yeni bir anlam kazanmış bir kelimedir. Yine zımpara ve taş kelimelerinin anlam-
ları bilindiği hâlde zımpara taşının	nasıl	bir	şey	olduğunu	çıkarmak	kolay	değildir.	Son	
örneğin bir yemek adı olduğunu da çıkarabilecek Türkçe konuşuru sayısı azdır.

Bazı birleşik kelimelerdeki ögeler, uzman olmayanlarca kolay fark edilemeyecek bi-
çimde kaynaşmış olabilir: 

niçin < ne için, nasıl < ne asıl, şimdi < uş imdi < uş amtı, kaplumbağa < kaplu(m) baka

Birleşik isimler konusunu kapatmadan önce birleşik kelimelerde vurgunun, çoğu ke-
limede öbek vurgusunu yansıtacak biçimde ilk kelimenin son hecesinde olduğunu belirt-
mek gerekir. Eski tarihli bazı örneklerde vurgu, ikinci kelimenin son hecesine kayabil-
mektedir:

aYAKkabı, haNIMeli, karaGÖZ

Birleşik Fiiller
Birleşik kelime yapısındaki fiiller, birleşiği oluşturan ilk kelimenin isim veya fiil olmasına 
göre iki gruba ayrılır.

İsim + Yardımcı fiil 
Türkçede fiil yapma yollarından biri, isim + yardımcı fiil ile yapılan birleşik fiillerdir. 

Bu tür birleşiklerde; ilk öge isim soylu bir kelime, ikincisi ise bir yardımcı fiildir. Bu tür 
birleşikler, ismin fiil olarak kullanılmasını sağlayan bir fiilin isimden sonra gelmesiyle 
oluşturulmuştur: 

yardım et-, vefat et-, namaz kıl-, dayak ye-, uyku çek-

Bugün geçerli olan yazım kurallarına göre birinci kelimede bir ses olayı olursa bu tür 
kelimeler bitişik, herhangi bir ses olayı olmazsa ayrı yazılmaktadır: 

a�et- < af et-, reddet- < ret et-; fark et-, yardım et-, vefat et-, namaz kıl-, dayak ye-, hasta ol-,
(birine bir şeyi) borçlu olmak 
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Bu tür birleşiklerin bir kısmını tek kelimeyle karşılamak mümkündür. Örnek olarak 
hasta olmak yerine hastalanmak denebilir, ancak öğretmen olmak yapısını tek kelimeyle 
karşılamak mümkün değildir.

Özellikle ol- yardımcı fiiliyle kurulan birleşik fiillerde bir noktaya dikkat etmek gere-
kir. Bu fiil ile kurulan birleşiklerin hepsi sözlüklerde tanımlanmaz. Ayrıca ol- fiili, şimdiki 
zaman/geniş zaman çekiminde kullanılmayabilir: 

Başarımı babama borçluyum.

Örnekte görüldüğü gibi fiil, aslında (birine bir şeyi) borçlu olmak biçimindedir. Ancak 
şimdiki zaman çekiminde ol- kullanılmamıştır. Bu durumda borçlu ögesi, sanki dolaylı 
nesne ve dolaylı tümleç istiyor gibi görünmektedir. Ancak cümleyi bağımlı hâle getirince 
nesne ve dolaylı tümleci isteyenin borçlu olmak olduğu görülür: 

başarımı borçlu olduğum babam
başarımı babama borçlu olduğum için

İki Ögesi de Fiil Olan Birleşikler
İki fiilin birleşmesiyle oluşan ve ikinci fiilin birincinin anlamını çeşitli açılardan de-

ğiştirdiği birleşik fiiller, Türkçede iyi bilinen bir olgudur. Her iki ögesi de fiil olan birleşik 
fiillerin bilinen yapısı, fiil+zar�iil eki + yardımcı fiil biçimindedir: 

bakadur-, şaşıp kal-, salıver-

Bu tür birliklerde ikinci fiil, zar�iil ekini de bünyesine alarak bir yapım eki gibi dav-
ranır ve kendinden önceki fiilin anlamını tezlik, süreklilik, tekrar, beklenmezlik, yeterlik, 
yaklaşma gibi açılardan değiştirir. Geleneksel terminolojide tasviri fiil veya yardımcı fiil 
olarak adlandırılan ikinci fiil, asıl anlamıyla kullanılan ilk fiilin anlamını dönüştürür. Tür-
kiye Türkçesinde dur-, gel-, git-, kal-, koy-, otur-, var-, ver-, yat-, yürü- gibi az sayıda fiil; 
ikinci fiil olarak kullanılabilir. Adam bela olup çıktı örneğinde olduğu gibi özel bazı kulla-
nımlarda çık- fiilini de buraya dâhil etmek mümkündür. Yeterlik fiili –Abil- ve yaklaşma 
fiili –Ayaz- da birleşik fiildir. Hangi fiilleri alırsak alalım, yardımcı fiil sayısı sınırlıdır.

Ver- yardımcı fiili, sadece dar ünlülü zar�iil ekiyle kullanılabilir: -Iver-. Koy- fiilinin de 
sadece alıkoy- örneğinde dar ünlülü zar�iil ekiyle birleşebilmesini, özel bir durum saymak 
gerekir. Bunun dışında koy-, yaklaşma fiili olan yaz- ve yeterlik fiili bil-, -(y)A zar�iil ekiyle 
kullanılır.	Diğer	fiiller	hem	–(y)A zar�iil ekinden hem de -(y)Xp zar�iil ekinden sonra gelebilir.

Özetlersek, bazı fiiller, sadece ünlü zar�iil ekleriyle birleşebilmektedir. Bunlar bil-, 
koy-, ver- ve yaz- yardımcı fiilleridir: 

yapabil-, alıkoy-, alıver-, düşeyaz-

Geri kalanlar ise -(y)A, -(y)Xp zar�iil ekleri veya bitimli fiillerle birleşebilmektedir:

Söylendi durdu.
Göçüp geldi.
Çıkıp gitti.
Uyumuş kalmışım.
Şaşıp kaldım.

Asıl fiilin bitmiş cümle biçiminde olduğu birleşiklerde, dil tarihi açısından daha geç 
ortaya çıkmış olan -AcAk ve –Xyor ekleri kullanılmaz. Bu tür yapılarda gereklilik kipinin 
kullanımı da alışılmış değildir. Birleşiklerde kendi anlamıyla kullanılan fiilden sonra geniş 
zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, şart, emir ve istek ekleri bulunabilir 
(Demir,	1993;	Demir,	2013):
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Bakar durur.
Baktı durdu.
Bakmış kalmış.
Baksın dursun.

Geleneksel terminolojide hikâye, rivayet, şart gibi birleşik çekim ekleri olarak adlandı-
rılan ekler ve -(y)ken ikinci fiilden sonra gelebilir:

Bakar durursa
Bakmış kalmıştı.
Bakar dururken

Görülen geçmiş zaman ve şart ekiyle kurulan birleşiklerde asıl fiil ile yardımcı fiil ara-
sında kişi eki açısından da bir uyum söz konusudur:

a)     b) 
Baktım durdum.  Baksam kalsam.
Baktın durdun.  Baksan kalsan.
Baktı durdu.   Baksa kalsa.
Baktık durduk.  Baktık kaldık.
Baktınız durdunuz.  Baktınız kaldınız.
Baktılar durdular.  Baktılar kaldılar. 

İki ögesi de aynı eki alan birleşik fiiller, ancak olumlu fiillerle ve bitmiş cümlelerde 
kullanılabilir. “*Bakmayıp durur, *Şaşmayıp kaldı” gibi kullanımlar yoktur. 

İkinci fiilin olumsuz olabilmesi alışılmıştır ama bu durumda ilk fiil zar�iil eki alır: 

Bakar durur ama Bakıp durma! 
Şaşar kalır ama Şaşıp kalmaz.
Çektim gittim ama Çekip gitmedim. 

Her ikisi de bitmiş cümle yapısındaki birleşik fiiller, –(y)Xp ile kurulan birleşik fiillerle 
işlevce eş değerdir. Bunun nedeni, söz konusu zar�iil ekinin işleviyle ilgilidir. Bu zar�iil 
eki, eklendiği fiil ile sonraki fiil arasında “ve” varmış gibi bir içeriğe sahiptir (Johanson, 
1996; Johanson ve Csató, 1997). İkinci fiilin sonunda olan ögeler sanki –(y)Xp’in olduğu 
fiilde de varmış gibi anlaşılır:

Gelip gittim. “Geldim ve gittim.”
Şaşıp kaldım. “Şaştım ve kaldım.”

Her iki ögesi de fiil olan birleşik fiiller konusunda son olarak şu noktaya da işaret et-
mekte yarar vardır: Birleşik fiillerden –Abil-, yeterlik fiili olarak kullanılır. Olumsuzu, bazı 
ağızlarda –ebilme- ile yapılabilir:

Gelebilir.
Olabilir.
Gelebilmez.
Olabilemez.

Ancak standart dilde olumsuz yeterlik fiili, yine yeterlik bildiren ama günümüzde zarf-
fiil ekiyle kaynaşmış ve ekleşmiş olan bir -A u–ma- biçiminden gelişmiş olan –AmA ile 
gerçekleşir. Birinci fiilin sonuna gelen zar�iil eki, yeterlik bildiren u- fiili ile olumsuzluk 
eki –mA kaynaşmış ve yeterlik fiilinin olumsuzunu gösteren eke dönüşmüştür: 
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Gelemedi. < Eski Türkçe Kel-e u-ma-dı.
Alamadı. < Eski Türkçe Al-a u-ma-dı. 

–Ayaz-, yaklaşma fiili olarak kullanılır. Birleşikteki yaz- fiili “hata yapmak, yanılmak” 
anlamındadır. Bu fiilden türemiş olan yazık kelimesi günümüzde kullanılmaktadır. Yazı 
yazmak anlamına gelen fiille ilgisi yoktur. Ancak günümüzde –AyAz- kullanımı azalmış-
tır. Yaklaşma; daha çok az kalsın, az daha, neredeyse gibi ifadelerle gösterilmektedir:

Düşe yazdım. = Az kalsın, az daha / neredeyse düşüyordum.

-iver- biçimi tezlik fiili olarak da bilinir:
Alıver. 
Geliverdi.
Veriver. 

Bu bölüme son vermeden Isınamadım gitti, Verdim gitti gibi örneklerin de bulundu-
ğuna; bunların her ikisinin de çekim eki almış birleşik fiillerden farklı olduğuna işaret 
etmek gerekir. Örneklerde de görüldüğü gibi gitti, anlamı kuvvetlendiren bir öge olarak 
kullanılmaktadır. Unuttum gitti örneğinde olduğu gibi önceki fiil ile arasında kişi ve sayı 
açısından bir uyum yoktur.

Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangileri ayrı yazılmalıdır?
reddetmek, farketmek, terketmek, varolmak, hastaolmak, anadili, kuşburnu

Kopyalama
Dillerde	yeni	kelime	 ihtiyacını	karşılama	yollarından	biri	de	başka	dillerden	kelime	al-
maktır.	Kopyalama,	başka	dillerle	olan	doğrudan	veya	dolaylı	ilişkiler	sonucu	ortaya	çıkar:

hakikat, üniversite, tayfun, internet, selfie

Dil	ilişkileriyle	ilgili	çalışmalarında	Johanson	alıntı, ödünçleme gibi başka çağrışımları 
da olan terimler yerine dildeki durumu daha iyi yansıtan kopyalama terimini önermiştir 
(2007). Alıntı ve ödünçleme kelimeleri, sanki bunlar dilde eğreti duruyormuş; kullanıl-
dıktan sonra geri verilecekmiş gibi bir çağrışım yaratmaktadır. Oysa kelimenin alındığı 
dilde bir şey eksilmemekte, alıcı dile orijinalle her açıdan örtüşen bir söz girmemektedir. 
Alıcı dil, kaynak dildeki orijinalin bir tür kopyasını alır ve alındığı andan itibaren alıcı 
dilin kurallarına tabidir, başka dile ait bir öge, olduğu gibi alınır; ancak alıcı dilde belli 
uyarlamalardan sonra kullanılabilir: Örneğin aşağıdaki kelimelerin İngilizce söylenişleri 
ile Türkçe söylenişleri farklıdır.

e-mail, star, selfie

Bunun yanında dilin söz varlığında belli bir anlamla zaten mevcut olan bir kelimenin 
anlamı, dilde anlamca kısmen örtüştüğü yabancı bir kelimenin etkisiyle yabancı dildeki eş 
değerinin başka anlamlarını da içine alacak biçimde genişletilebilir:

e-posta, özçekim, yıldız (asıl anlamı gök cismi, yeni anlamı “meşhur”)

Zaman zaman yabancı dillerin etkisiyle, başka bir dildeki kelimeye bilinçli olarak ben-
zetilen yeni kelimeler ortaya çıkabilir: 

belleten = Fr. bulletin
imge = Fr. image
okul = Fr. ekol 

2
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Kısaltma
Var olan kelimeleri çeşitli biçimlerde kısaltma da yeni kelime türetme yollarından biridir. 
Kelimelerin	ilk	harflerinin	veya	belli	hecelerinin	seçilmesi	sonucu	yeni	kelimeler	oluştu-
rulmaktadır: 

TBMM , TÜBİTAK, TÖMER, km

Bu tür kısaltmalar, metin içinde kullanılırken diğer kelimelerden farklı davranmaz. 
O nedenle dilbilgisi açısından bağımsız öge durumundadırlar. Bazı kısaltmaların açılımı 
dilde hiç kullanılmaz: 

RAM < Random Access Memory
POS cihazı <Point of Sale
Lazer < Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Faks karşılığı olarak teklif edilen belgeç < belge geçer, e-mail karşılığı teklif edilen elmek 
< elektronik mektup, araştırma-geliştirme yerine kullanılan Ar-Ge gibi kısaltma örnekleri 
de	vardır.	Kelimelerin	harf	veya	heceleriyle	yapılan	kısaltmalar	yanında	bir	bölümleri	alı-
narak yapılan kısaltmalar kırpma olarak da adlandırılır.

Aşağıdaki kısaltmaların açılımlarını yazım kılavuzundan bakarak yazınız. 
LCV, MR, TÜBİTAK, LPG, MOBESE

Yeni Anlam Kazanma
Yeni kelime ihtiyacını karşılama yollarından biri, var olan bir kelimeye yeni anlamlar yük-
leme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu tür yapılarda dilin söz dağarcığında sayıca bir ge-
nişleme olmamakta, ancak kelimelerin anlamında bir genişleme görülmektedir. Türkçede 
yabancı	kelimelere	karşılık	aranırken	sıkça	başvurulan	yollardan	biri	budur.	Kelimelerin	
kazandıkları yeni anlamlar yabancı dillerin etkisinden kaynaklanmakla birlikte, malzeme 
Türkçe olduğu için bu tür sözler yadırganmamakta, hatta Türkçenin güçlü yönlerinden 
biri olarak görülmektedir. Bir kelimenin tamamının değil de aşağıdaki örneklerde olduğu 
gibi anlamının var olan kelimelere kopyalanması, literatürde anlam kopyalaması olarak 
geçer (Johanson, 2007): 

yıldız “gök cismi” yeni anlamı: “meşhur”
dörtlü “dört kişiden oluşan müzik topluluğu, kuartet” < quarte
indirmek < download
sürücü < driver

Yazım 
Türkçedeki ilgi çekici söz yapım yollarından biri de görsel araçlarla farklı kavramları kar-
şılayan	kelimeler	ortaya	çıkarmaktır.	Sözlükçülükte	alışılmış	olan,	aynı	etimolojik	köken-
den gelen, çok anlamlı kelimeleri tek maddede, anlamlarını yaygın olandan daha seyrek 
olana doğru sıralayarak vermektir: 

yüz: 1. surat, 2. yüzey, 3. kılıf 

Buna karşılık farklı kökenlerden gelmekle birlikte söylenişleri ve yazılışları aynı olan, 
yani eş sesli ve eş yazılışlı kelimeler ise ayrı maddeler olarak sözlüğe alınırlar:

yüz I: 1. surat, 2. yüzey, 3. kılıf
yüz II: 1. doksan dokuzdan sonraki rakam, 100.

Kısaltma: Kelimelerin ilk 
har�erinin veya belli hecelerinin 
seçilmesi sonucu yeni kelimeler 
oluşturmaktır.

3



Türkçe Biçim Bilgisi18

Türkçe sözlüklerde ise ilgi çekici bir ayrım yapılmaktadır. Etimolojik olarak aynı kö-
kenden gelen; ancak gösterdiği kavram açısından bazen birbiriyle ilişkisi olmayan kav-
ramları gösteren kelimeler bazen farklı yazılmaktadır:

Yaradan: “Tanrı” (yarat- fiilinden sıfatfiil)
yaratmak: “olmayan bir şeyi var etmek”
cam göz: gözü takma olan
camgöz: “deniz kıyısına yakın yaşayan, yanlarında veya sırtında beyaz lekeleri bulu-

nan, gözü parlak olan, eti yenebilen bir tür köpek balığı”
arı kovanı: “arıların içinde bal yaptıkları çeşitli maddelerden yapılmış yuva”
Arıkovanı: “yengeç takımyıldızı yöresinde bir yıldız kümesi”

Örneklerde de görüldüğü gibi aslında kökence ve yapıca aynı olan kelimeler, yazımda 
farklı verilerek yeni kavramları gösterir duruma getirilmiştir. Ancak Yaradan, yaratmak 
örneği dışındakilerin anlamları arasında tahmin edilebilir bir ilişki yoktur. Ne var ki bu 
tür ayrımların aynı zamanda yazımda ciddi sorunlara neden olduğu da unutulmamalıdır.

Vurgu
Bir kelimenin vurgusunu kaydırmak suretiyle de farklı anlamlar karşılanabilir. Türkçe ke-
limelerde	vurgu	genelde	son	hecededir.	Kelime	ek	aldıkça	vurgu	sona	doğru	kayar.	Ancak	
vurgunun kelimelerin anlamını ayırdığı örnekler de vardır. Şu örneklerde, vurgunun yeri 
değişmek suretiyle kelimelerin anlamı ve/veya türü de değişmiştir:

arTIK “fazla”, ARtık “bundan böyle” 
yalNIZ “tek başına”, YALnız “ancak”
ayDIN “entelektüel”, AYdın “Aydın ili”
kazMA “kazmaya yarayan alet”, KAZma “kaz- fiilinden emir kipinin 2. tekil kişisi”

Dilsel Yaratıcılık
Yeni kelime türetme yollarından biri de hiç olmayan sözleri uydurmak, bir yerde dilsel 
yaratıcılık göstermektedir. Örnek olarak Nurullah Ataç tarafından türetilmiş olan keli-
melerin bir kısmı, günümüz Türkçesinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki örneklerde dikkat 
edilirse bugün kullanımda olan bu kelimelerin ortaya çıkışında Ataç; Türkçenin farklı 
dönemlerinde, ağızlarında veya kardeş dillerinde bulunan kelime köklerini ve Türkçenin 
türetme imkânlarını kullanmıştır. Ancak bir zamanlar popüler dilciliğin sevdiği bir tar-
tışma konusu olmakla birlikte Türkçenin söz yapım ilkelerine göre türetilmiş görünen bu 
tür kelimelerin bir kısmı, Türkçenin türetme kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle çok 
tartışılmış; bunların uydurma olduğu ileri sürülmüştür. Ancak aradan geçen zamanda bu 
kelimelerin bir kısmı daha önce var olanların yerini almışlardır (Tekin, 2013b):

yanıtlamak “cevap vermek”, yöresellik “mahallîlik”, devinme “hareket”, yazın “edebiyat”, 
sorun “mesele”, doğa “tabiat”

Tür Değiştirme
Bazı kelimeler, yapısal hiçbir değişiklik olmadan Türkçede farklı kelime türlerine dâhil ola-
bilmektedir. Örnek olarak güzel ve doğru kelimeleri, yapılarında hiçbir değişiklik olmadığı 
hâlde aşağıdaki örneklerde farklı sözdizimsel işlevlerde kullanılmaktadır (Uzun, 2004):

güzelim (isim), güzel kız (sıfat), Güzel konuşuyor. (zarf)
doğru söz (sıfat), doğruyu söyle (isim), eve doğru (edat), Doğru konuş. (zarf)
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Tekrar
Yeni anlamlar ve işlevler bir kelimenin tamamının, bir kısmının, yakın veya zıt anlamlısı-
nın tekrarlanmasıyla karşılanabilmektedir:

sürü sürü (insan)
güzel güzel (konuşalım)
kocaman kocaman (evler)
aşağı yukarı, iyi kötü, altüst, ağır aksak, yalan yanlış

Ayrıca sıfatlarda ilk hecenin tekrarıyla yeni anlamlar karşılanabilir:

sapsarı, bembeyaz, dopdolu

Özel Adların Genelleşmesi 
Yukarıda sayılanlardan daha seyrek olmak üzere özel adların, marka adlarının yaygınlaşa-
rak genel anlamlı kelimelere dönüşebildiği de görülmektedir:

Behçet hastalığı, selpak, nescafe, bankamatik, kalaşnikof
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Özet

Biçim bilgisinin ilgilendiği konuları sıralamak.
Biçim bilgisi, dilbilgisinin ve dilbiliminin anlamlı ve 
işlevli en küçük birimleri olan kelime ve eklerin yapı, 
işlev ve kullanımını inceleyen koludur. Biçim bilgisi; 
söz yapımı kurallarının belirlenmesi ve araştırılması, 
çekim kurallarının belirlenmesi ve araştırılması, ke-
lime türlerinin belirlenmesi ve bu belirlemede kulla-
nılabilecek biçim bilgisi ölçütleri, kelimelerin birleşe-
bilme ilkeleri, yeni türetilen kelimelerin anlamlarının 
araştırılması, dilbilgisi kategorileri ve ilişkilerinin 
incelenmesi, dil karşılaştırmalarında kökence akraba 
olmayan diller arasında tipolojik benzerliklerin be-
lirlenmesi için ölçütler elde etme konuları üzerinde 
yoğunlaşır.

Biçim bilgisinin temel terimlerini kullanmak.
Yapı ve ses açısından anlamlı veya işlevli daha küçük 
birimlere ayrılamayan ögelere biçimbirim denmekte-
dir. Biçimbirimler, biçim bilgisinin araştırma konu-
sunu oluşturur. Biçimbirimler, kullanılışlarına göre 
bağımsız biçimbirimler ve bağımlı biçimbirimler ol-
mak üzere iki gruba ayrılır. Cümlede tek başına kulla-
nılabilen, başka bir ögeye ihtiyaç duymayan biçimbi-
rimlere bağımsız biçimbirimler denir. Biçimbirimlerin 
altbiçimbirimleri (allomorph) de vardır. Örnek olarak 
çoğul ekinin fonetik yazımı -lAr biçimindedir. Büyük 
A harfi, ekteki geniş ünlünün a ve e olabilecek biçim-
de değişken olduğuna işaret eder. Buna göre çoğul 
biçimbiriminin -lar ve -ler olmak üzere iki altbiçim-
birimi vardır.

Kök ve gövdeyi ayırt etmek.
Kelime	kök	ve	gövdeleri;	anlamları	veya	söz	dizimsel	
işlevleri olan, tek başlarına kullanılabilen bağımsız bi-
çimbirimlerdir. Bunlar Türkçede kelimenin anlamını 
değiştirmeyen çekim eklerini alarak daha büyük dil 
birliklerinin oluşturulmasına veya yapım ekleriyle 
yeni anlamlı kelimelerin ortaya çıkmasına yararlar. 
Yapım eki almamış, anlamlı veya işlevli daha küçük 
parçalara ayrılamayan kelimelere kök denir. Türkçe 
kökler yanında başka dillerden alınan kökler de ya-
pım ekleriyle gövde türetebilirler.

 Bir kök veya gövdeye yapım eki getirilerek türetilen 
yeni kelimelere, geleneksel dilbilgisi incelemelerinde 
gövde denir. Bir başka ifadeyle gövdeler, yapım ekle-
riyle türemiş kelimelerdir ve kök ile gövde arasında 
anlam ilişkisi vardır. 

	 Kimi	çalışmalarda	gövde,	kökten	ayrılmaz.	Bu	durum-
da ek almamış kelime için birincil kök ve ek alarak türe-
miş olan kelime içinse ikincil kök terimleri kullanılır.

 Türkçede kelimeler, isim ve fiil olmak üzere iki gruba 
ayrılır. Zamirler, edatlar, bağlaçlar gibi az sayıda ke-
limeden oluşan kök grupları da vardır; ancak bunlar 
gerek türetmede gerekse çekimde, isim ve fiil kökleri-
ne göre birtakım sınırlamalara tabidirler.

 İsim ve fiil kökleri, morfolojik açıdan alabildikleri 
çekim ekleri yardımıyla birbirlerinden kesin olarak 
ayrılırlar.

Kelimeyi analiz etmek.
Kelime	denince,	akla	ilk	olarak,	bir	metinde	aralarına	
boşluk konarak yazılan dil ögelerinden her biri gelir. 
Ancak kelimenin ne olduğunu akademik olarak ta-
nımlamak, ilk bakışta göründüğünden daha zordur. 
Kelimeden	ne	anlaşılması	gerektiği	kullanılacak	ölçü-
te göre değişir. Belli ölçütlerle bir tanım vermeye çalı-
şacak olursak kelime; ses açısından, vurgusu ve kelime 
aralarını gösteren sinyallerle birbirinden ayrılan, yazı 
dilinde araya konan bir boşlukla sınırları gösterilen 
ses birlikleridir. Biçim bilgisi açısından kelime; yapım 
ve çekime taban oluşturan, aldığı eklerle kendi içinde 
bir birlik meydana getiren unsurlardır. Anlamsal ve 
sözlüksel açıdan, sözlüklerde kodlanmış bağımsız en 
küçük anlam taşıyıcısı; söz dizimi açısından ise cüm-
lede yeri kaydırılabilen veya başkalarınca değiştirile-
bilen parçadır.

Türetme dışındaki söz yapım yollarını örneklerle açıklamak
İnsan hayatındaki sürekli değişikliğe paralel olarak 
dillerin de yeni durumları ve kavramları göstermek 
için	yeni	kelimelere	ihtiyacı	vardır.	Dilin	en	fazla	ye-
nilenen alanı söz varlığıdır. Yeni kavramlar için her 
dil kendine özgü söz yapımı araçlarına ve tekniklerine 
sahiptir. Yeni kelime ihtiyacını karşılamak için Türk-
çede; kelime türünü değiştirme, eklerle türetme, var 
olan kelimelere yeni anlamlar yükleme, birleştirme, 
harf veya hece seçerek kısaltma, kopyalama gibi tek-
nikler kullanılmaktadır. 

1
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Kopya sözleri tespit etmek
Dillerde	yeni	kelime	ihtiyacını	karşılama	yollarından	
biri	 de	 başka	dillerden	kelime	 almaktır.	Kopyalama,	
başka dillerle olan doğrudan veya dolaylı ilişkiler so-
nucu ortaya çıkar. Alıcı dil, kaynak dildeki orijinalin 
bir tür kopyasını alır ve alındığı andan itibaren alıcı 
dilin kurallarına tabidir, başka dile ait bir öge, oldu-
ğu gibi alınır; ancak alıcı dilde belli uyarlamalardan 
sonra kullanılabilir. Bunun yanında dilin söz varlığın-
da belli bir anlamla zaten mevcut olan bir kelimenin 
anlamı, dilde anlamca kısmen örtüştüğü yabancı bir 
kelimenin etkisiyle, yabancı dildeki eş değerinin baş-
ka anlamlarını da içine alacak biçimde genişletilebilir. 
Zaman zaman yabancı dillerin etkisiyle, başka bir dil-
deki kelimeye bilinçli olarak benzetilen yeni kelimeler 
ortaya çıkabilir. 

Kısaltma ve başka yollarla ortaya çıkan sözleri ayırt etmek
Var olan kelimeleri çeşitli biçimlerde kısaltma da yeni 
kelime	 türetme	 yollarından	 biridir.	 Kelimelerin	 ilk	
har�erinin veya belli hecelerinin seçilmesi sonucu 
yeni kelimeler oluşturulmaktadır. Bu tür kısaltmalar, 
metin içinde kullanılırken diğer kelimelerden farklı 
davranmazlar. O nedenle dilbilgisi açısından bağım-
sız öge durumundadırlar. 

 Yeni kelime ihtiyacını karşılama yollarından biri, 
var olan bir kelimeye yeni anlamlar yükleme şeklin-
de karşımıza çıkmaktadır. Bu tür yapılarda dilin söz 
dağarcığında sayıca bir genişleme olmamakta ancak 
kelimelerin anlamında bir genişleme görülmektedir. 
Türkçede yabancı kelimelere karşılık aranırken sıkça 
başvurulan yollardan biri budur. 

 Türkçedeki ilgi çekici söz yapım yollarından biri de 
görsel araçlarla farklı kavramları karşılayan kelimeler 
ortaya	çıkarmaktır.	Sözlükçülükte	alışılmış	olan,	aynı	
etimolojik kökenden gelen, çok anlamlı kelimeleri tek 
maddede, anlamlarını yaygın olandan daha seyrek 
olana doğru sıralayarak vermektir. Buna karşılık farklı 
kökenlerden gelmekle birlikte söylenişleri ve yazılış-
ları aynı olan, yani eş sesli ve eş yazılışlı kelimeler ise 
ayrı maddeler olarak sözlüğe alınırlar.

 Bir kelimenin vurgusunu kaydırmak suretiyle de fark-
lı anlamlar karşılanabilir. Türkçe kelimelerde vurgu, 
genelde	son	hecededir.	Kelime	ek	aldıkça	vurgu	sona	
doğru kayar. Ancak vurgunun kelimelerin anlamını 
ayırdığı örnekler de vardır. 

 Yeni kelime türetme yollarından biri de hiç olmayan 
sözleri uydurmak, bir yerde dilsel yaratıcılık göster-
mektedir. Yeni anlamlar ve işlevler bir kelimenin ta-
mamının, bir kısmının, yakın veya zıt anlamlısının 
tekrarlanmasıyla karşılanabilmektedir. Yukarıda sayı-
lanlardan daha seyrek olmak üzere özel adların, mar-
ka adlarının yaygınlaşarak genel anlamlı kelimelere 
dönüşebildiği de görülmektedir. 

6 7
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi biçim bilgisinin araştırma alanına 
girmez? 

a. Akraba olmayan diller arasında tipolojik benzerlikler 
için ölçütler elde edilmesi

b.	 Kelimelerin	cümle	ögesi	olarak	işlevleri
c.	 Söz	yapımı	kurallarının	belirlenmesi	ve	araştırılması
d.	 Kelimelerin	nasıl	birleştiği
e. Yeni türetilen kelimelerin anlamlarının araştırılması

2.	 “Kalem	açacağı”	söz	öbeğindeki	biçimbirimler,	aşağıda-
kilerin hangisinde doğru ayrılmıştır?

a.	 Ka-lem-a-ça-ca-ğı
b.	 Kalem	aç-acağı
c.	 Kalem	-	açacağı
d.	 Kalem	-	aç-acak-ı
e.	 Kalem	açacak-ı

3. “Vurgu bazı kelimelerin anlamını ayırır.” Buna göre aşa-
ğıdaki kelimelerden hangisi bu yargıya örnektir?

a. dopdolu
b. yalnız
c. teklik
d. topaç
e. Malatya

 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiilin yapısı di-
ğerlerinden farklıdır?

a.	 Sabahleyin	karşı	tepede	yanan	ışığı	fark	ettim.
b. Tanımadığım hâlde yaşlı amcaya yardım ettim.
c.	 Daha	fazla	dayanamayıp	Ankara’dan	çekip	gitti.
d. Geçen sene Bursa’da gezerken hasta oldum.
e. Şair, ikinci kitabı yayımlanmadan vefat etti.

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden han-
gisi sıfat tamlaması ile oluşan birleşik kelimelere örnektir?

a. Yeni bir ayakkabı almak istiyorum.
b. Dilbilim en önemli araştırmacısını kaybetti.
c. Yurt içi gezilere katılıyor musunuz?
d. Kabakulak daha çok çocuklarda görülür.
e. Pazartesi tiyatroya gitmeye ne dersin? 

6. Fiil kökleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ek alınca fiil kökü değişir.
b. Fiil kökünden yeni fiiller türetilebilir.
c. Fiil kökünden isimler türetilebilir.
d. Fiil köklerine çatı ekleri gelebilir.
e. Fiil köklerine kişi eki, zaman ekinden sonra gelir.

7. Aşağıdakiler hangisi, türemiş bir kelime değildir?
a. batı
b. soru
c. sevda
d. seçim
e. görgü

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kök ve anlam göz önüne 
getirilince bilimsel olarak savunulamaz?

a.	 Dilde	yeni	kelime	kökleri	ortaya	çıkabilir.
b.	 Kavramla	kavramın	ismi	arasında	açık	bir	ilişki	vardır.
c. Var olan köklerin anlamı değişebilir.
d. Yabancı dillerle ilişki, mevcut kelime köklerinin yeni 

anlam kazanmasını sağlayabilir.
e.	 Kökler,	yeni	kelimelerin	türetilmesine	taban	oluşturur.

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kısaltma yapım tekniği 
ile oluşturulmuştur?

a. pos
b. özçekim
c. yıldız
d. belleten
e. internet

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi enklitik olarak adlandı-
rılır?

a. zira
b. yol
c. ile
d. fakat
e. ancak
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Yaşamın İçinden

SELFİE
Türk	Dil	Kurumu	‘kendi	fotoğrafını	çekmek’	anlamına	gelen	
selfie’ye	karşılık	arıyor.	Son	zamanlarda	adeta	bir	moda	akımına	
dönüşen	‘Selfie’	kelimesinin	Türkçesi’nin	ne	olduğu	sorusuna	
TDK	cevap	verdi.	TDK	verdiği	cevapta	özellikle	Oscar’daki	fo-
toğrafın	ardından	tüm	dünyada	yayılan	‘Selfie’	ismine	herhangi	
bir	karşılık	bulamadıklarını	belirtti.	TDK,	“Batı	kökenli	selfie	
sözcüğü için kurumumuz herhangi bir karşılık öneremedi. Bu 
söz için uygun bir karşılık konusunu değerlendireceğiz” dedi. 
Bu	cevabın	ardından	sosyal	medyadan	ise	‘Selfie’nin	Türkçesi	
için öneriler gelmeye başladı. O önerilerden bazıları ise şöyle: 
“kendimçektim, e- hatırat, özçekim, otofoto, kendintoplu, oto-
portre, kendimo”

Cem Yılmaz’ın önerisi
Selfie	 pozu	 modasına	 komedyen	 Cem	 Yılmaz	 da	 uydu.	 1	
Mayıs’ta	 yeni	 filmi	 ‘Pek	 Yakında’nın	 çekimlerine	 başlayacak	
olan Cem Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla ofisinde bir araya geldi. 
Yılmaz, aralarında Zafer Alöz’ün de bulunduğu arkadaşlarıy-
la	çalışırken,	selfie	pozu	verip	fotoğraf	çekti.	Sanatçı,	‘selfie’ye	
Türkçe	karşılık	arayan	Türk	Dil	Kurumu’na	da	(TDK)	bu	pozla	
selam	göndermeden	edemedi.	Yılmaz,	bu	pozu,	altına	‘Selfie-
Kendikem’	 yazıp	 Twitter’da	 paylaştı.	 Bu	 paylaşım,	 “selfie”ye	
Yılmaz’dan Türkçe karşılık önerisi olarak yorumlandı. 

Kaynak:	Sabah	Gazetesi,	8	Nisan	2014

Selfie için TDK’ya en ilginç öneriler!
TDK’nın	 ‘selfie’ye	 Türkçe	 karşılık	 bulma	 çağrısına,	 çok	 sa-
yıda	 öneri	 geldi.	 En	 dikkat	 çeken	 öneri	 ise	 ‘Seyfi’	 oldu.
Türk	 Dil	 Kurumunun	 (TDK)	 hafta	 başında	 yaptığı	 “ken-
di fotoğrafını çekmek” anlamına gelen “selfie” kelimesi-
ne karşılık bulma çağrısına, yurt içi ve yurt dışından çok 
sayıda	 öneri	 geldi.	 Son	 günlerde	 özellikle	 gençler	 arasın-

da bir akım haline gelen “selfie” karşılık olarak kuruma 
gelen tavsiyeler arasında “Sosyapoz”,	 “Başyapıt”,	 “Ben-
gil”,	 “Beyani”,	 “Cepimge”,	 “Çekendi”,	 “Çekerol”,	 “Çekinti”,	
“Çeklaçek”,	 “Çektirim”,	 “Çeksun”,	 “Eday”,	 “Ferdi”,	 “Görsel	
Salım”,	 “Seyfi”	 ve	 “Kendirme”	 gibi	 sözcükler	 bulunuyor. 
TDK	 Başkanı	 Prof.Dr.	 Mustafa	 Kaçalin,	 AA	 muhabiri-
ne	 yaptığı	 açıklamada,	 “selfie”	 sözcüğü	 için	 TDK’nın	 fa-
cebook sayfasından, telefon ve mail yoluyla vatandaşla-
rın	 kendilerine	 ulaştığını	 söyledi.	 TDK’nın	 kurulduğu	
ilk yıllardan bu yana Türkçe’deki yabancı sözcüklerin 
karşılığının bulunması çalışmalarını yürüttüklerini be-
lirten	 Kaçalin,	 “Hatta	 Osmanlı	 döneminde	 de	 bu	 konuya	
büyük	 önem	 veriliyormuş.	 Kurumumuzun	 kuruluş	 aşa-
ması doğrultusunda biz de çalışmalarımızı Türkçe’nin 
varlığının korunması doğrultusunda yürütüyoruz” dedi. 

TDK desteğin devamını bekliyor
Vatandaşlardan gelen sorular ve söz konusu sözcüğün kul-
lanımının yaygınlaşmasıyla Türkçe karşılık arayışlarına 
başladıklarını	 bildiren	 Kaçalin,	 şöyle	 konuştu:	 “Karşılık	
aranan yabancı sözler, görüşleri alınmak üzere kurumu-
muz bünyesindeki Yazışma Topluluğu’na gönderiliyor. 
Yazışma Topluluğu’nda her meslek ve yaş grubundan yüz-
lerce kişi var. Ha�a boyunca vatandaşlar bizlere buradan, 
sosyal medyadan, telefon ve mail aracılığıyla ulaşarak öne-
rilerini sundu. Şu ana kadar 800’e yakın kişi önerisini iletti 
ve	 beş	 yüze	 yakın	 farklı	 öneri	 birikti.	 Sadece	 yurt	 içinden	
de	 gelmedi	 öneriler.	 Madrid’ten,	 Kazakistan’dan,	 İran’dan,	
Azerbaycan’dan	 ve	 Kırgızistan’dan	 da	 öneriler	 aldık.	 Öne-
riler,	 görüşler	 alınmak	 üzere	 Türk	 Dil	 Kurumu	 Bilim	
Kurulu’na	 gönderilecek,	 sonrasında	 ‘selfie’	 sözcüğü	 için	 il-
gili kurullarımız tarafından uygun bir karşılık belirlenecek.” 
Halkın, Türkçe’nin korunması ve yabancı sözcüklerden arın-
dırılması amacıyla gösterdiği duyarlılığın kendilerini çok 
mutlu	ettiğini	belirten	Kaçalin,	destek	ve	çabanın	diğer	yaban-
cı sözcükler için de devam etmesini beklediklerini vurguladı. 

Münhasî, nefsi, oben...
“Selfie”nin	Türkçe	 karşılığı	 için	 gönderilen	 önerilerden	 ba-
zıları ise şöyle: “Anfoto, başyapıt, bencik, bencileyin, bençek, 
bengil, benil, benim o, benimce, benimsem, benli, bensel, 
bensi, beyani, bireyselim, cepimge, çekat, çekçeki, çekendi, 
çekerol, çeki, çekiçek, çekilge, çekilim, çekimanım, çekimce, 
çekimim, çekimsel, çekinem, çekinti, çekintim, çeklaçek, çe-
kön, çekpaylaş, çeksun, çektirim, doğaç, eday, e-foto, e-hatırat, 
eldenfoto, elimfoto, ferdi, ferdim, fotoben, fotobiz, fotoçekim, 
fotokendi, fotom, fotöz, görsel salım, göstermelik, gözfiye, 



Türkçe Biçim Bilgisi24

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
gözgüçek, gözgül, gözgülük, haletiben, idey, işte ben, karşı 
pencere, kençek, kendeç, kenden, kendi çekimim, kendicem, 
kendicik, kendiçek, kendikem, kendil, kendimo, kendir, ken-
dirme, kendöz, kenfo, kenka, kenkençek, kol çekim, mahdûd, 
mahdûdî, motoportre, münhasî, nefsi, oben, önünüçek, öz 
yapıt, özanlık, özben, özbeti, özbiçem, özceçekim, özcül, öz-
çekim, özçekmek, özge, özgörünüm, özgüm, özgün, özgünî, 
özimge, öznel, özüçekim, özül, özüm, özünçek, özünü, res-
miyem, salım, selfi, seyfi, sima, sinep, sosyapoz, şahsi, şah-
sim, şipşakım, tekbakış, tipi, yakınçeki, yüzçekim, yüzkare, 
yüzyüze, zat-ı kadraj, zatım.”

Kaynak:	http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/149032.aspx

TDK ‘Selfie’nin Türkçe karşılığını açıkladı
TDK	Bilim	Kurulu	bugünkü	toplantısında	“selfie”	sözcüğü-
nün Türkçe karşılığını “özçekim” olarak belirledi. Yabancı 
sözlere karşılıklar bulma çalışmalarına geniş katılımı sağla-
mak ve konuya katkısı olabilecek herkesin görüşlerini alabil-
mek	amacıyla	yapılan	çalışma	sonucunda	TDK,	“selfie”ye	en	
çok önerilen “özçekim”, “kendiçekim”, “görçek”, “kendinçek” 
ve “bakçek” sözcüklerini yine vatandaşa sorarak seçmişti.  
Yaklaşık 1 ay önce başlatılan çalışma kapsamında öne-
rileri	 alan	 TDK,	 Facebook	 sayfasından,	 telefon	 ve	 mail	
yoluyla kendilerine ulaşan görüşleri geçen ha�a son ola-
rak 5’e kadar indirmiş ve yine son kararı halka bırakmıştı.  
Bu çerçevede bugün	toplanan	TDK	Bilim	Kurulu,	5	karşılıktan	
en fazla önerilen “özçekim”i  “selfie”ye karşılık olarak kabul etti.  
Toplantının	 sonunda	 Kurul,	 Başkan	 Prof.	 Dr.	 Mustafa	
Kaçalin’in	 de	 yer	 aldığı	 bir	 “özçekim”le	 sosyal medyadan 
da kararı paylaştı. Fotoğrafı ve kararı kısa sürede çok sayı-
da kişi beğenirken, olumlu ve olumsuz yorumlar da yapıldı.  
Kurumun	 konuyla	 ilgili	 ilk	 duyurusunda	 binden	 faz-
la öneri gelirken, bunlardan 115’i “özçekim” oldu. Bilim 
Kurulu’nun	 geçen	 hafta	 yaptığı	 ve	 5’e	 kadar	 indirdiği	 seçe-
nekler arasında da 100’den fazla kişi aynı karşılığı önerdi.  
Özçekimden sonra ise en fazla “görçek” önerisi geldi.

Kaynak:	 http://www.radikal.com.tr/hayat/tdk_selfienin_turkce_
karsiligini_acikladi-1193366

1. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Vurgu” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Birleşik Fiiller” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Birleşik İsimler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“İsim	ve	Fiil	Kökleri”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

7.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Kök	ve	Gövde”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.

8.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Kök	ve	Anlam”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.

9.	a	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Kısaltma”	 konusunu	 yeniden	
gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Enklitikler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Her	dil	 tabiattaki	 kavramı	kendine	göre	 adlandırır.	Dilbili-
min temel ilkelerinden biri, gösterenle gösterilen arasında 
bir ilişki olmamasıdır. Türkçe ağaç kelimesi Almanca der 
Baum, Farsça dıraht, Arapça şecer biçimindedir. Türk dille-
rinden olan Azerbaycan Türkçesinde tıpkı Türkçede olduğu 
gibi ağaç,	Kırgızcada	cıgaş, Özbekçede ise dereht biçiminde-
dir.	 Türkçeyle	 kardeş	 diller	 olan	Azerbaycanca	 ve	 Kırgızca	
aynı kökenden gelen kelimeyi kullanırken Özbekçede Farsça 
dıraht’tan kopyalanmış dereht kelimesi kullanılmaktadır. Bu, 
akraba diller arasında söz varlığında bir benzerlik olduğunu; 
ama dil ilişkileri sonucu dillerin söz varlığında değişmeler 
olduğunu göstermektedir. Yine dıraht ve dereht örneklerini 
karşılaştırırsak Özbekçe, Farsçadan kelimeyi almış; ama keli-
menin ses yapısını değiştirmiştir.

Sıra Sizde 2
Reddetmek, fark etmek, terk etmek, var olmak, hasta olmak, 
ana dili, kuşburnu

Sıra Sizde 3
LCV: Lütfen cevap veriniz.
MR: Manyetik rezonans görüntüleme
TÜBİTAK:	Türkiye	Bilimsel	ve	Teknolojik	Araştırma	Kurumu	
LPG:	Sıvılaştırılmış	Petrol	Gazı	(Liquified	Petroleum	Gas)
MOBESE:	Bölgesel	güvenlik	sistemi	(Mobil	Elekronik	Sistem	
Entegrasyonu)
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kelime türlerini belirlemede farklı ölçütler uygulayabilecek,
Biçim bilgisi ölçütlerine göre kelime türlerini örneklerle açıklayabilecek,
Kelime türlerinin biçim bilgisel özelliklerini açıklamak,
Kelime türleri arasındaki farkları karşılaştırabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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KELİME TÜRLERİ
Kelime türleri; söz dizimini, biçim bilgisini, anlam bilimini ve sözlükçülüğü ilgilendi-
ren bir konudur. Kelime türlerinin kaç gruba ayrılacağı, bir kelimenin hangi gruba dâhil 
olacağı; hangi alanın ölçütlerinin kullanıldığına göre değişir. Kelime türleri hakkındaki 
Türkçe yayınlarda, dilbilimin bu alanları birbirinden ayrılmaz. Sını�andırma denemele-
rinde; kelimenin anlamlı olup olmaması, anlamlı ise nasıl bir anlam taşıdığı ve nasıl bir 
söz dizimsel işlevi yerine getirdiği önemli bir yer tutar. Biçim bilgisi ölçütleri daha az kul-
lanılsa da kelime türlerinin biçim bilgisi içinde ele alınması yaygındır. Ama kelime türleri 
konusu, biçim bilgisi içinde ele alınırken diğer alanlara ait ölçütler de kullanılır. Oysa her 
alanın sunduğu ölçütler ve bu ölçütlere göre kelime türlerinin belirlenmesi de farklılık 
göstermektedir. Bu bölümde, kelime türlerini belirlemeye çalışırken, kitabın konusu gere-
ği, biçim bilgisi ölçütleri üzerine yoğunlaşacağız. Ancak kelime türleri, sadece biçim bilgi-
si ölçütleriyle tartışılabilecek durumda değildir. Bir ders kitabı olan bu çalışmada kullanıcı 
kitlesinin beklentilerini daha iyi karşılayabilmek için ayrıntılı olmasa da diğer alanlardan 
ölçütler de kullanılacaktır.

Anlam Bilimi ve Sözlükçülük Açısından Kelime Türleri
Konumuza Güncel Türkçe Sözlük’te (GTS) yer alan aşağıdaki maddeleri inceleyerek baş-
layalım:

ağaç: isim, bitki bilimi “Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli 
bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki”.

güzel: sıfat “Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı”. 
sabahleyin: zarf “Günün başlangıcı, günün ilk saatleri, sabah, sabah vakti, horoz vakti”.
almak: “Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak”.
Görüldüğü gibi bu kelimelerin, yine kelimeler yardımıyla tanımlayabildiğimiz belli 

anlamları; başka bir deyişle gösterilenleri vardır. Bu anlamlar; sözlükteki biçimleriyle so-
mut, ortada olan bir kavrama işaret etmekten çok bilgi, içine doğulan kültür, yaşanılan 
çevre gibi farklı nedenlerle değişebilen kavramların veya eylemlerin ismidir. 

Bir dilin kelimelerini genel olarak iki gruba ayırabiliriz: Bunlardan birincisi, bir bağ-
lam olmadan sözlükte tanımlanabilecek anlama sahip olan, bu nedenle anlamlı kelimeler-
dir. Bu tür kelimelerin sözlüksel anlamları vardır. 

İkinci grup ise bağlam olmadan tanımlanabilecek bir anlam taşımayan, sözlüklerde 
görevi belirtilen; ancak cümle içinde belli ilişkileri gösteren işlevli kelimelerdir.

oh: ünlem “Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz”.

Kelime Türleri
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ben: zamir “Teklik birinci kişiyi gösteren söz”.
ve: bağlaç “İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu an-

latan söz”. 

Anlamlı Kelimeler İşlevli Kelimeler

isimler zamirler

sıfatlar bağlaçlar

zar�ar edatlar

fiiller ünlemler

Birinci gruptaki kelimeler, yine kelimeler aracılığıyla tanımlanıp gösterdiği anlam anla-
şılır hâle getirilmeye çalışılırken ikinci gruptakilerde bu mümkün görünmemekte, madde 
başı; hangi bağlamda kullanılan, neyi gösteren “bir söz” olduğu belirtilerek tanımlanmak-
tadır. 

Sözlükte verilen kelimeleri bu şekilde sını�andırmaya çalıştığımız zaman bazılarının 
dış dünyada olan bir varlığa, bir oluşa, bir eyleme gönderme yapabildiğini; bazılarının ise 
yapamadığını belirleyebiliyoruz. Ancak ayrıntılı bir incelemede, kelimelerde daha fazla 
ayrım olduğunu, sözlükte bir kelimenin yapısında bir değişiklik olmadan başka türlere 
dâhil edilebildiğini görebiliriz. Örnek olarak ağaç kelimesi, aynı zamanda sıfat; güzel keli-
mesi sıfat, zarf ve isim olarak da kullanabilmektedir:

ağaç: sıfat “Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. ‘Ağaç tekne’”.
Yine de sözlükçülükte şöyle bir temel ayrım geçerlidir: tanımlanabilen bir ögeyi göste-

renler, tanımlanabilen bir ögeyi göstermeyenler. 
Sözlükteki madde başlarını incelemeye devam ettiğimizde her madde başının tek ke-

limeden ibaret olmadığını; birleşiklerin, deyim ve atasözü niteliğindeki söz öbeklerinin 
veya cümlelerin de belli bir anlamı karşıladığı veya bir işlevi yerine getirdiğini belirleye-
biliriz: 

hanımeli: isim, bitki bilimi “Hanımeligillerden, tırmanıcı, korularda, çalılıklarda yeti-
şen bir bitki (Lonicera caprifolium)”.

kara gün dostu: isim “Sıkıntılı günlerde de dostluğunu sürdüren ve yardımcı olan 
kimse”.

üzüm üzüme baka baka kararır: “‘Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kim-
seler, birbirlerine huy aşılar.’ anlamında kullanılan bir söz”.

kaldı ki: “bundan başka, bununla birlikte”.
Sözlüklerde tanımlanan bu madde başlarına, kaç kelimeden oluştuklarına bakılmak-

sızın sözlükbirim denir. Ancak sözlükçülük açısından tanımlanma ihtiyacı duyulan üzüm 
üzüme baka baka kararır gibi bir örnek, biçim bilgisi açısından yalın veya çekim eki almış 
kelimelerden oluşur.

Söz Dizimi Açısından Kelime Türleri
Sözlüklerde anlamlı veya işlevli ögeler olarak yer alan kelimeler; cümlede, işlevlerine ve 
bu işlevleri yerine getirirken bulunabildikleri pozisyonlara göre belli gruplara ayrılır. Bu, 
öncelikle söz dizimini ilgilendiren bir konu olmakla birlikte işlevlerin ortaya çıkmasında, 
dilin yapısı gereği, kelimeler bazı ekleri aldığı için, konu biçim bilgisini ve sözlükçülükten 
daha dar anlamda, anlam bilimi de ilgilendirir. Bu durumu, GST’te güzel kelimesinin kul-
lanımlarına bakarak açıklayalım: 

Sözlükte güzel kelimesinin sıfat olduğu belirtilir ve bu sıfat için sekiz farklı tanım ve-
rilir: 
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1. “Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. ‘Güzel kız. Güzel 
çiçek.’ ‘Yalının en güzel odası bizimdi.’” 

2. “İyi, hoş ‘Güzel şey canım, milletvekili olmak!’”. 
Madde başında kelimenin sıfat olduğu belirtilmiş olmakla birlikte 9 ve 11. anlamların-

da farklı durumlarla karşılaşırız:
9. isim “Güzel kız veya kadın ‘Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman âşıklar da kale 

burçlarına ve bedenlerine dolarlar.’” 
11. zarf “Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde ‘Arabayı koştururken boyunla-

rındaki ziller güzel şıngırdıyordu atların’”.
Örneklere baktığımız zaman güzel kelimesinin birincil anlamında sıfat olarak tanım-

landığını ve sıfat olarak kullanılışının örneklerle tanıklandığını görüyoruz. Güzel kız, gü-
zel bir gece vb. Bu örneklerde güzel kelimesi, isimlerden önce gelmiş ama herhangi bir çe-
kim eki almamıştır. Aynı kelimenin hiçbir değişikliğe uğramadan “Güzel kız veya kadın” 
anlamına da gelebildiğini görüyoruz: 

Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman… 
Güzel kelimesi bu işlevinde çoğul eki almıştır. Oysa aynı kelime çoğul eki aldığında 

sıfat olarak kullanılamaz: 

*güzeller kız

Sözlükteki bir başka tanımda kelimenin zarf olduğu belirtiliyor ve tanım, destekleyici 
bir cümleyle örneklendiriliyor. Kelime, yapısında herhangi bir değişme olmadığı hâlde, 
zarf işleviyle kullanılıyor, yani bir fiili niteliyor. Zarf işleviyle kullanılırken de tıpkı sıfat 
olarak kullanılışında olduğu gibi bir çekim eki alamıyor.

Tanımlardan ve örneklerden güzel kelimesinin isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabildi-
ğini tespit edebiliyoruz. Sözlükteki tanımlardan bağımsız olarak yapacağımız denemeyle, 
güzel kelimesinin farklı kelime türü kategorilerine dâhil olabildiğini belirleyebiliriz. Hangi 
kategoriye dâhil olacağı ise söz dizimi açısından bulunduğu pozisyona bağlıdır. Dâhil ola-
cağı her bir kelime türü kategorisinde alabileceği eklerde, birlikte kullanılabileceği sözler-
de birtakım sınırlamaların olduğunu, bunların da ancak bu söz dizimsel şartlarda ortaya 
çıkabildiğini görüyoruz:

isim: (benim) güzel-im
sıfat: güzel kız
zarf: Güzel konuşuyor.

Ayrıca aynı kelime yapısında hiçbir değişiklik olmadan cümlede yüklem de olabilmek-
tedir:

Kız güzeldir.

Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi Açısından Kelime Türleri
Bu çalışmada, kitabın konusunun biçim bilgisi olması nedeniyle, kelimeler; türetme ve 
çekim imkânlarıyla cümlede söz dizimsel işlevleri yerine getirirken alabildikleri ekler göz 
önünde bulundurularak dokuz türe ayrılacaktır: 

1. İsimler: ağaç, taş, güzellik, sevgi 
2. Sayılar: bir, iki, üç, otuz, yüz 
3. Sıfatlar: güzel (kız), hızlı (araba), uslu (çocuk), bir (gün), bu (zamanlar) 
4. Zar�ar: güzel (konuş-), hızlı (yürü-), çabuk (gel-), niçin (bak-), nasıl (söyle-); pek 

(çok), en (iyisi) 
5. Zamirler: ben, sen, onlar, bu 
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6. Fiiller: al-, de-, sor-, koş-, sev- 
7. Bağlaçlar: ama, fakat, ve, ile, hem … hem 
8. Edatlar: ile, doğru, rağmen 
9. Ünlemler: ah, hay Allah 

Kelimelerin, türetme ve çekim imkânlarıyla cümlede söz dizimsel işlevleri yerine getirirken 
alabildikleri ekler göz önünde bulundurularak dokuz türe ayrılabileceğini yukarıda öğren-
dik. Her bir tür için siz de örnekler düşünün ve aşağıdaki boşluklara yazın. 

1. İsim: …………………………………………………….
2. Sayı: …………………………………………………….
3. Sıfat: …………………………………………………….
4. Zarf: …………………………………………………….
5. Zamir: …………………………………………………….
6. Fiil: …………………………………………………….
7. Bağlaç: …………………………………………………….
8. Edat: …………………………………………………….
9. Ünlem: …………………………………………………….

Türkçede, bazı dillerde görülen ön takılar yoktur, buna karşılık kelimelerden sonra 
gelen ve onların başka kelimelerle ilişkisini gösteren edatlar vardır. Edatlar, kaynaklarda 
son takılar ve ilgeçler olarak da geçer.

Bu kitapta, söz dizimi işlevleri ve biçim bilgisi özelliklerini göz önünde bulundurarak 
dokuz grupta ele alacağımız kelime türlerini başka ölçütlere göre de sını�andırmak müm-
kündür. Sadece biçim bilgisi ölçütlerini kullandığımızda kelimeleri, anlam değiştirmeyen 
çekim ekleriyle çekimlenebilenler ve çekimlenemeyenler biçiminde iki gruba ayırabiliriz. 
İsimler, sayılar, zamirler ve fiiller Türkçede çekimlenebilen kelime türleridir; çekim eki 
alırlar. Çekimlenebilen grupta yer alan isimler, sayılar ve zamirler isim çekim eklerini ala-
bilirler ve bu yönleriyle kısmen benzerlik gösterirler. Ancak sayılar, aşağıda da göreceğimiz 
gibi, kapalı bir grup oluşturur ve türetme sırasında diğer isimlerde olmayan sınırlılıklar 
gösterirler. Yine aşağıda göreceğimiz gibi, isim ve zamir çekiminde de farklılıklar vardır. 
Fiiller, isim soylu kelimelerden tamamen ayrı çekim eklerine sahiptir. Başka dillerde, örnek 
olarak Almancada, sıfatlar çekimlenebilir. Türkçede sıfatlar, zar�ar, bağlaçlar, edatlar ve 
ünlemler çekim eki almaz; bu yüzden de çekimlenemeyen kelime türlerini oluştururlar.

Çekimlenebilenler Çekimlenemeyenler

isimler sıfatlar

sayılar zar�ar

zamirler bağlaçlar

fiiller edatlar

ünlemler

İsimler, sayılar, sıfatlar, zar�ar ve zamirler; isim soylu kelimeler olarak da bilinirler. 
İsimler, sıfatlar ve zar�ar arasında türetme açısından ortaklık vardır. Öncelikle, yukarı-
daki örnekte de görüldüğü gibi, kelimeler; yapılarında hiçbir değişme olmadan isim, sıfat 
ve zarf olarak kullanılabilir. Ancak bazı ekler sadece isim veya sadece sıfat olarak kullanı-
labilen kelimeler türetirler. Aynı şekilde, ilgili bölümde göreceğimiz üzere daha çok sıfat 
veya zarf türeten ekler de vardır. Ayrıca sayılara; başka isimlere gelemeyen, sıralama ve 

1
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üleştirme gösteren ekler gelebilmektedir. Ünlemler de isim soylu kelimeler gibi davrana-
bilir veya isimleşebilir. 

Bazı kaynaklarda edatlar (Ergin, 2009) üst başlığı altında da toplanabilen bağlaçlar, 
edatlar ve ünlemler; çekim eki almaz. 

Buna göre isim soylular somut ve soyut varlıkları, fiiller geniş anlamda hareketleri 
gösterirken edatlar ne bir varlığı ne de eylemi gösterir (Yener, 2007; Delice, 2012). 

Kelime türlerini belirlerken türetmeye uygun olup olmamalarını da bir ölçüt olarak 
kullanabiliriz. Buna göre isimler, sıfatlar, zar�ar ve fiiller açık kelime türleridir. Bunlar 
hem sayıca fazladır hem de yapım ekleri veya birleşiklerle yeni kelimelerin türetilmesin-
de kullanılabilir. Buna karşılık sayılar, zamirler, ünlemler, bağlaçlar ve edatlar kapalı bir 
grup oluşturur. Bu gruptaki kelimeler, isim soylu kelimeler ve fiillerle karşılaştırılınca hem 
sayıca azdır hem de yeni kelime türetmeye elverişli değildir. Kapalı grupta yer alan keli-
melerdeki değişim, açık gruptakilere göre daha sınırlı ve daha yavaştır. Açık sını�a yer 
alan kelimeler, sözlükte tanımlanmışken kapalı sını�a yer alanlar daha çok dilbilgisini 
ilgilendirir (Erdem, 2004). 

Yapılarına Göre Kelimeler
Kelimeler, yukarıdaki gruplardan hangisine dâhil olduğundan bağımsız olarak yapılarına 
göre basit, türemiş ve birleşik olarak üç gruba ayrılırlar. 

Herhangi bir yapım eki almamış, sadece kökten ibaret olanlar basit kelimelerdir:

anne, baş, yol; ben, siz, o; çok, pek, hoş; al-, gel-, ver-; ve, ama 

Anlam değişikliği yaratmayan çekim eklerinden birini almış, kök hâlindeki kelimeler 
de basittir:

anneye, sana, geldim 

Bir köke yapım eki eklenmesiyle ortaya çıkmış olanlar türemiş kelimelerdir:

annelik, başkan, yolcu; bencil, sizlik; çokça, peklik; hoşlan-, aldır-, veril-; gelin, vergi, açık

Kelimeler, en az iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş olabilir. Bu tür kelimelere birleşik 
kelime denir. Birleşik kelimeler dile ait söz dizimi ve biçim bilgisi kurallarından yararlanı-
larak oluşturulur. Birleşik kelimeler yeni anlamları ifade etmek için kullanılabilir. Birleşik 
yapının ortaya çıkışında birleşiği oluşturan ögelerin anlamları önemli bir rol oynasa da 
bazı örneklerde, birleşiği oluşturan ögelerin anlamlarına bakarak birleşik kelimenin an-
lamı çıkarılamaz: 

genel başkan, yolcu treni; albeni, unutmabeni, çok anlamlı, çoksatar, mutlu olmak, yor-
gun düşmek, alıver-, gecekondu, çekyat

Birleşik kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusu, Türkçe yazımın 
önemli sorunlarından biridir. Tereddütlü durumlar için TDK Yazım Kılavuzu’na bakılmalıdır.

İsimler ve fiillerle karşılaştırılınca bağlaçlar, edatlar, sayılar ve zamirlerin birleşik keli-
melerde kullanılmaları alışılmış değildir. Birleşik kelimelerle kapalı gruplara ait yeni keli-
me oluşturmak da alışılmış değildir.

Bu üç grubun yanında Türkçedeki diğer söz yapım yollarıyla ortaya çıkmış, yapım 
konusunda ele alacağımız kelimeler de vardır. Örneğin kısaltmaları bunlar arasında sa-
yabiliriz. Kısaltmalar, söz dizimi ve biçim bilgisi bakımından diğer kelimelerden farklı 
davranmazlar. Kısaltmaların bir kısmı kalıcı isimlere dönüşebilir:
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SGK, TÜBİTAK, İLESAM, TÖMER

Pos cihazı < Point of Sales Terminal

İSİMLER
Somut ve soyut varlıkları göstermek için kullanılan isimler, cümle içerisinde bir isim un-
suru olarak işlev görürler. Biçim bilgisi açısından bakınca aldıkları çekim ekleri açısından 
diğer kelime türlerinden ayrılırlar. İsimler çekim eki olarak sırasıyla çoğul, iyelik ve durum 
eklerini alır. Soru cümlelerinde soru enklitiği en sona gelir:

Ev-ler-i-miz-den mi?
Çiçek-ler-i-m-den mi?
Yol-lar-ı-n-dan mı?

Ayrıca isimler, isim cümlelerinde yüklem olarak kullanıldıklarında ekfiil alabilir:

Bu, ağaçtır.
Ben öğrenciyim. 
Ali, asker(dir).
Film güzeldi.

İsimler, isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olarak da karşımıza çıkar. Bu du-
rumda belirtili tamlamalarda tamlayan ilgi eki, tamlanan ise iyelik eki alır. Belirtisiz tam-
lamalarda sadece tamlanan ek alır:

Belirtili İsim Tamlaması Belirtisiz İsim Tamlaması

ev-in kapı-sı ev kapı-sı

ders-in kitab-ı ders kitab-ı

okul-un yol-u okul yol-u

İşlevsel açıdan, belirtili isim tamlamalarıyla belirtisiz isim tamlamaları arasındaki en 
önemli fark şudur: Belirtili tamlamalarda belirli olma, bilinme, tek bir ögeyle ilgili olma söz 
konusu iken belirtisiz tamlamalar genel anlamlar taşır. Belirtisiz tamlamalar Türkçenin en 
yaygın birleşik kelime yapma yollarından birini oluşturur:

buzdolabı, keçi yolu, ayva tatlısı

Ayrıca isimler, sıfat tamlamalarının ve ilgi cümlelerinin baş ögesi, başka bir deyişle 
sıfatların ve sıfat işlevli cümlelerin tamlanan ögesi olarak kullanılır. Bu durumda sıfatlar 
da isimler de özel bir çekim eki almaz:

kara kitap, güzel çocuk, gelen adam, okuduğum kitap

Bazı dillerde tanımlık veya artikel vardır:

Almanca der Tisch “masa”, das He� “de�er”, Arapça el-kamer “ay”

Türkçe isimlere artikel gelmez. Belirsizlik, bir ile ifade edilir ama bir sıfatının işlevi 
Batı dillerindeki one, ein belirsizlik takılarının anlamlarıyla birebir örtüşmez (Johanson, 
1977). 

İsimlerde Cinsiyet
Bazı dillerde, örnek olarak Almancada, doğal cinsiyetle ilgisi olmayan dilbilgisel cinsiyet 
vardır; bütün isimler bir dilbilgisel cinsiyete sahiptir: 



2. Ünite - Kelime Türleri 33

der Tisch (eril) “masa”, des Tisches “masanın”
die Tasche (dişil) “çanta”, der Tasche “çantanın”
das Mädchen (nötr) “kız”, des Mädchens “kızın”

Türkçede dilbilgisel cinsiyet yoktur. Bazı isimler doğal cinsiyeti gösterse de bunun dil-
bilgisine bir yansıması olmaz.

Eril Dişil
oğlan kız
erkek kadın
öküz inek
teke keçi
koç koyun
aygır kısrak
lök maya

Dilbilgisel cinsiyetin bulunduğu bazı dillerden Türkçeye giren isimlerin eril ve dişil 
biçimleri bulunabilir: 

Eril Dişil
aktör aktris
hakim hakime
kral kraliçe
muallim muallime
prens prenses
şair şaire
şantör şantöz

Ancak bu tür örnekler çok sınırlıdır ve Türkçede dilbilgisel cinsiyetin gelişmiş oldu-
ğundan söz edilebilecek kadar yaygın değildir. Bu kelimelerin eril ve dişil biçimleri kaynak 
dillerden ayrı ayrı alınmıştır yani Türkçede türetilmemiştir. Ayrıca bu alıntıların bazıları-
nın eril olanları Türkçede daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Dişilleri gösteren biçimlerin 
kullanılması daha dikkatli ve bilinçli bir dil tercihinin sonucudur. 

Türkçede, cinsiyet ayrımı olmayan sözlerde cinsiyet belirtilmek istenirse söz dizimi 
araçlarına başvurulur ve bayan / kadın veya erkek gibi sıfatlar kullanılır:

erkek öğretmen – kadın öğretmen, erkek şair – kadın şair

Cinsiyetin belirli bir rol oynadığı alanlardan biri, kişi isimleridir. Çocuklara Arapça 
kökenli isimler verilirken, dilbilgisel cinsiyete dikkat edilmektedir:

Arif – Arife, Adil – Adile, Şerif – Şerife 

Türkçe kökenli isimlerde ise erkek veya kadın ismi olarak kullanılması daha alışılmış 
olanlar vardır:

Yiğit, Alpaslan, Döndü

Ancak hem erkek hem kadın ismi olabilen isimler de bulunmaktadır:

Yaşar, Deniz, Durdu, Yağmur
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Anlamlarına Göre İsimler
Konumuz biçim bilgisi olmakla birlikte isimlerin anlam ilişkisinden de, kitabın yapısı ge-
reği, kısaca söz etmek gerekir.

İsimlerin sını�andırılmasında kullanılan anlamsal ayrımlardan biri, gösterilenlerinin 
somut veya soyut olmasıyla ilgilidir. Somut isimler görülebilir, ölçülebilir bir yapısı olan 
nesneleri; soyut isimler ise bir şekle büründürülmeleri güç olan kavramları gösterir. 

Somut İsimler Soyut İsimler
gözlük güzellik
şişe inanç
el sevgi

Her iki grupta da isimlerin gösterdiği kavramlar ve kelimelerden anlaşılan; kişilerin 
deneyimlerine, dünya görüşlerine, sosyal çevrelerine, eğitimlerine ve başka nedenlere 
bağlı olarak değişebilir. Bu, özellikle soyut isimlerde daha belirgindir. 

İsimler, gösterdikleri nesnenin özel veya genel olmasına göre de özel isim veya tür ismi 
olarak iki gruba ayrılır: 

Özel İsimler Tür İsimleri

Türkiye kavak

Pınar ceylan

Ankara güzellik

Ağrı Dağı bahçe

Dilin söz varlığında özel isimlerin ayrı bir yeri vardır. Pek çok durumda, isimlerle gös-
terdikleri kavram arasında değişmez bir bağ kurmak mümkün değildir. Güzellik, inanç 
gibi soyut kavramlar bir yana; bilgisayar, ev, telefon gibi somut varlıkların gösterilenleri 
bile kişinin deneyimleri, bağlam veya başka nedenlerle değişebilmektedir. Buna karşılık 
özel isimler doğrudan ismi oldukları varlıkları göstermeleriyle diğer isimlerden ayrılır. 
Söz gelimi Eskişehir deyince belli bir şehir, Türkçe deyince belli bir dil, Ali deyince belli bir 
kişi akla gelir. 

Özel isimler, mevcut varlıkların ismi olabilecekleri gibi tarihte var olmuş, gerçek veya 
kurgusal varlıkların ismi de olabilir: 

Mete Han, Fatih Sultan Mehmet, Dede Korkut, Babil 

Tür isimleri, genel olarak türleri gösterirken özel isimler, örneğin kişi isimleri, göste-
rende bir değişme olmadığı hâlde her seferinde farklı bir gösterilene işaret eder. Örnek 
olarak Ahmet, kişi ismi olarak hiçbir biçim değişikliğine uğramadan her seferinde farklı 
bir kişinin ismi olabilmektedir. 

Özel isimlerin anlamlarının bulanıklaştığı, daha genel anlamlar kazandıkları durum-
lar az da olsa görülebilmektedir. Ahmetler, Fatmalar örneklerinde olduğu gibi, özel isim-
ler; çoğul eki alarak daha genel, “X ve onunla ilgili olanlar” anlamı kazanmaktadır. 

Türkçede Ağrı (ili, dağı), Van (ili, gölü) gibi birden çok gösterileni olan özel isimlere az 
da olsa rastlanmaktadır. Bu iki isim, tek başlarına söylendiklerinde akla ilk gelen şehirdir. 
Dağ ve göl anlamları ise birleşik kelimelerle gösterilmektedir: 

Ağrı Dağı, Van Gölü
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Yazım Kılavuzu’nda Ağrı (ili) - Ağrı Dağı, Van (ili) - Van Gölü örneklerinde olduğu gibi 
Ağrı ve Van kelimelerinin tek başlarına şehri gösterdiği, buna karşılık dağ ve gölün ismi-
nin Ağrı Dağı ve Van Gölü olduğu; bu nedenle tamlamadaki ikinci kelimelerin de büyük 
yazıldığı belirtilmektedir. Böylece özel isimdeki çok anlamlılık, yani bir gösterenle birden 
çok varlığın gösterilmesi durumu ortadan kalkmış olmaktadır (www.tdk.gov.tr). Ancak şu 
iki halk türküsünün gösterdiği üzere kullanımda bu tür düzenli bir ayrım yoktur: 

Aman Ağrı, canım Ağrı 
Yol ver yâre gidem gayrı 

Giderem Van’a doğru 
Yolum İran’a doğru

Özel isimler, ilk har�eri büyük yazılarak da diğer kelimelerden görsel olarak ayrılmak-
tadır. Türetme sonucunda özel isim olmaktan çıksalar da bugünkü yazım kurallarına göre 
türemiş kelime büyük har�e başlamakta, yani yazım açısından özel isim sayılmaktadır:

Türk - Türkleşmek – Türkçe – Türkçeci, Ankara - Ankaralı 

Özel isimlerin sözlüklerde tanımlanıp tanımlanmayacağı, sözlükçülük açısından cid-
di bir sorundur. Bazı sözlükler, en azından tarihî kişilerin isimleri, yer isimleri gibi özel 
isimlere yer vermektedir. İl ve ilçe isimleri de Türkçe Sözlük’e alınmaktadır. Kişi isimleri ise 
özel isim olarak sözlüklerde yer almaz (Demir ve Aslan, 2009; Demir, 2011).

SAYILAR
Sayı isimleri bazı çalışmalarda ayrı bir kelime türü olarak değerlendirilir (Lewis, 1986; Jo-
hanson,1998). Onum, yüzüm gibi iyelikli yapılar alışılmış olmasa da biçim bilgisi açısından 
baktığımızda sayı isimleri prensip olarak isim çekim eklerini alır ve isimlere benzer; ancak 
isim oldukları gibi sayı sıfatı olarak da kullanılırlar. Üleştirme ve sıra sayılarının sıfat ola-
rak kullanılmaları, daha iyi bilinen bir durumdur. Asıl sayılar, günümüz Türkçesinde bir, 
iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, yüz, bin ve 
daha büyük rakamları göstermek için Batı dillerinden alınmış milyon, milyar, trilyon gibi 
kelimelerden oluşur. Ondalık sayılardan seksen ve doksan birleşik kelime durumundadır. 
Diğer sayıların gösterilmesinde bunlardan yararlanılır (Ergin, 2009). Sayılar, bu yönleriyle 
sayıca çok azdır; kapalı bir grup oluşturmakta ve diğer isimlerden ayrılmaktadır.

Biçim bilgisi açısından sayıların ayrı bir kelime türü olarak görülmelerini gerektirecek 
birtakım özellikleri vardır. Temel sayı isimleri dışındaki sayıların ifadesinde görülen özel 
durumlar ve sayı isimlerinin türetim ve işlevlerindeki özellikler bu yargıyı destekler du-
rumdadır. 

Bir ondalık sayıdan bir üst ondalık sayıya kadar olan sayıların gösterilmesinde yeni 
sayı ismi, önceki ondalık sayı ile sonra gelen birlik sayının toplanmasıyla elde edilir. Bir 
başka ifade ile ondalık sayı ile sonra gelen birlik sayı arasında toplama ilişkisi vardır: 

on bir, on iki, on üç, yirmi dört, otuz beş 

İlk sayının küçük, ikincisinin büyük olduğu sayı isimleri ise sıfat tamlaması biçiminde 
kurulur. Bu durumda iki öge arasında çarpım ilişkisi bulunur:

iki bin, üç yüz, beş milyon (Demir ve Yılmaz, 2014).

Ondalık sayılardan seksen ve doksan da bu şekilde ortaya çıkmıştır. 

seksen < sekiz on, doksan < dokuz on
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Eş zamanlı olarak bakınca, ünlü uyumları sonucu yapıları oldukça belirsizleşmiş ol-
makla birlikte, Anadolu ağızlarında bile hâlâ bu gelişmenin ipuçlarını veren örneklere 
rastlamak mümkündür. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde rastlanan sekizen, dokuzan 
biçimleri buna örnek verilebilir.

Sayı isimleri daha karmaşık yapıda da olabilir. On beş bin altı yüz sayı grubu, öncelikle 
on beş bin + altı yüz gibi iki ögeden oluşur. İlk ögenin içinde on beş x bin sıfat tamlaması, 
bu tamlamanın içinde de on + beş sayı grubu bulunur. İkinci öge ise altı x yüz sıfat tamla-
masıdır (Demir ve Yılmaz, 2014).

Sıra sayı isimleri, –(X)ncX ekinin sayı isimlerine getirilmesiyle oluşturulur. Ek, sayı 
öbeklerinin sonuna gelir:

bir-i-nci, altı-ncı, on-u-ncu, yüz bin-i-nci, bir milyon iki yüz elli yedi-nci 

Sıra sayı isimleri, rakam olarak yazılırken rakamdan sonra konan bir nokta veya ekin 
açıkça yazılıp kesme işaretiyle ayrılması suretiyle gösterilir:

1. veya 1’inci, 3. veya 3’üncü, 10. veya 10’uncu

Üleştirme sayı isimleri; ünsüzle bitenlere –Ar, ünlüyle bitenlere ise –şAr eklerinin ge-
tirilmesiyle oluşturulur:

birer, ikişer, üçer, altışar

Aralarında çarpım ilişkisi olan sıfat tamlaması biçimindeki on bin, yüz milyon gibi sayı 
isimlerinde üleştirme eki; öbeğin iki ögesine de eklenebilir:

onar bin - on biner, yüzer milyon - yüz milyonar, on beşer bin - on beş biner

Üleştirme, ayrıca, sayının tekrarıyla da gösterilebilir:

on bin on bin

Kesir sayı isimleri ise bütünü oluşturan sayı ismine bulunma durumu ekinin eklenme-
si ve onu ilgili parçayı gösteren sayı isminin takip etmesiyle gösterilir: 

üçte bir, onda iki, yüzde beş

Sayıların yaklaşık olarak ifadesinde sayı tekrarları kullanılır: 

bir, iki; üç, beş; beş, on; bin, iki bin

SIFATLAR
Sıfatlar, bir ismin gösterdiği varlığın özünde olan bir niteliği veya özünde olmamakla bir-
likte onunla ilgili bir özelliği gösteren kelimelerdir. Sıfatların belirlenmesinde söz dizimi, 
biçim bilgisinden daha belirleyici bir rol oynar; ama sıfatlara özgü biçim bilgisel özellikler 
de vardır. Söz dizimi açısından sıfatlar, tek başlarına cümle ögesi olamaz; ancak bir ismin 
tamlayanı olarak kullanılabilir. Bir sıfatla, sıfatın bağlı olduğu isim arasına ya söz dizimi 
açısından eş değer sıfatlar ya da isimle birlikte tamlanan kısmı oluşturan sıfatlar girebilir: 

kara / gözler; iri / kara / gözler; kara kaşlı / kara gözlü / çocuk; kara kaşlı / kara gözlü / 
bir çocuk

Sıfatlarla İsimler Arasındaki Farklar
Yukarıdaki güzel örneğinde de görüldüğü gibi sıfatların yapı açısından isimlerden ayrılan 
yönleri yoktur. Türkçede, isimden bağımsız bir kelime türü olarak sıfatın bulunmadığı 
şeklinde yaygın bir görüş varsa da bu doğru değildir. Her şeyden önce her isim sıfat ola-
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rak kullanılamaz. Özel isimler ve bazı eklerle türemiş olan isimler bunlardandır. –mAk, 
–(y)Xş, –GX ekleriyle türemiş isimler sıfat olarak kullanılmazlar. 

gelmek, geliş, bilgi 

Bazı ekler ise daha çok sıfat olarak kullanılan isimler türetir:

bugün-kü (konuşma), tuz-lu (yemek), iki-şer (gün) 

Hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilen kelimeler, sıfat olarak kullanıldıkları za-
man herhangi bir çekim eki almaz. Bu yönleriyle de isimlerden ayrılır; isimlerin başka 
kelimelerle ilişkileri, durum ekleri veya son takılarla sağlanır. 

Sıfatlarda üstünlük, en üstünlük anlamında derecelendirme yapılabilir; isimlerde ya-
pılamaz. 

Sıfatların pekiştirmesi yapılabilir, isimlerin yapılamaz. 

Sıfat Türleri
Sıfatlar, bağlı bulundukları ismin bir özelliğini gösteren niteleme sıfatları ve isimleri sayı, 
soru, gösterme gibi açılardan belirginleştiren belirtme sıfatları olmak üzere iki gruba ay-
rılır:

Niteleme Belirtme
güzel çocuk iki çocuk
yeşil yaprak o çocuk
kırmızı biber kaç çocuk

İlk örneklere baktığımızda çocuğun “güzel”, yaprağın “yeşil”, biberin “kırmızı” olma 
özelliğine işaret edildiğini görürüz. Belirtme sıfatlarında ise çocuğun varlığında olan bir 
özellik gösterilmez. Dilbilgisi çalışmalarında sadece niteleme sıfatlarının asıl sıfat olarak 
kabul edildiği de görülür (Ergin, 2009). Niteleme sıfatlarıyla belirtme sıfatları arasında söz 
dizimini ve biçim bilgisini ilgilendiren farklar vardır. 

Niteleme Sıfatları
Niteleme sıfatları isimlerin bir özelliğini, bir niteliğini gösterir. Anlamsal açıdan, niteledi-
ği isimle niteleme sıfatı arasında, belirtme sıfatlarıyla isimler arasında olduğundan daha 
sıkı bir kaynaşma bulunur. Öyle ki standart dilde renk isimleri, hayvan ve bitki isimle-
rinden önce sıfat olarak kullanıldığında öbeği yeni bir sözlükbirim olarak görüp birleşik 
yazma eğilimi vardır: 

yeşilçekirge, yeşilfasulye, yeşilbiber

Bir ismin önüne birden çok niteleme sıfatı gelebilir:

sarışın, güzel çocuk; büyük, yuvarlak masa

Niteleme sıfatlarını eşitlik, üstünlük ve en üstünlük biçiminde derecelendirmek müm-
kündür:

daha güzel çocuk, güzelce çocuk, en güzel çocuk

Buna karşılık belirtme sıfatlarında derecelendirme yapılamaz. 
Niteleme sıfatlarının pekiştirmesi yapılabilir, belirtme sıfatlarının pekiştirmesi yapı-

lamaz:
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açık – apaçık, kara- kapkara, mor - mosmor

Söz diziminde niteleme sıfatlarının belirtme sıfatlarından önce gelmesi, üslup açısın-
dan daha alışılmıştır; ama belirtmenin önce gelip sıfat tamlamasının sıfatı olduğu durum-
lar da vardır:

kırmızı iki elbise, hoş kokulu iki çiçek, beş büyük çanta, üç güzel adam

Niteleme sıfatları, tamlanan ögeleri düşürüldüğü zaman, tamlananın aldığı çekim ek-
lerini alabilir ve isim olarak kullanılır:

Sarışın çocuğu tanıyorum. > Sarışını tanıyorum.
Kırmızı arabayı gördün mü? > Kırmızıyı gördün mü?

Belirtme Sıfatları
Nesnelerin özünde olmayan bir özelliği bir şekilde belirten sıfatlar; işaret sıfatları, sayı 
sıfatları, soru sıfatları ve belirsizlik sıfatları olmak üzere dört gruba ayrılır.

İşaret Sıfatları
Günümüz Türkçesinde bu, şu, o ve bazı metin türlerinde işbu; işaret sıfatı olarak kullanılır. 
Bu sıfatlar tamladıkları isme işaret eder, onun görece uzaklığını gösterir. Buna göre bu, 
yakında olana; o, uzak olana veya orada olmayana işaret eder. Şu ise bu’ya göre daha uzak, 
o’ya göre daha yakın ve güncel olan gösterilenlere işaret eder. Ancak buradaki mesafenin 
göreceli olduğu, ölçülebilir mesafe olmadığı unutulmamalıdır:

bu kitap, şu kitap, o kitap 

Bazı ağızlarda bu, şu, şo ve o olmak üzere dörtlü bir ayrım vardır. Buna göre şo, daha 
uzakta ama konuşulma sırasında görülen bir varlığa işaret eder. Şo ile o arasındaki fark, 
kabaca, şo’nun konuşma anında gösterilen uzak bir şeye işaret etmesidir; ancak o’da böyle 
bir zorunluluk yoktur, biçiminde açıklanabilir:

şo kitaplar “orada, uzakta görünen kitaplar”
o kitaplar “o anda orada olmayan, sözü geçen kitaplar”

Sayı Sıfatları
Sayı sıfatları, tamladığı ismin sayısını gösteren sıfatlardır. Sayı isimlerinin sayı sıfatı olarak 
kullanılmasıyla oluşurlar. Biçim bilgisi açısından özel bir duruma sahip değildir:

iki çocuk, beş gün, yirmi yıl

Sayı sıfatları sıra, üleştirme, kesir ve topluluk sayı isimleri ile de oluşturulabilir: 

Sıra Üleştirme Kesir Topluluk

birinci gün birer gün üçte bir oran ikiz kule

dördüncü gün dörder gün yüzde dört pay dördüz bebek

beşinci sene beşer kişi binde beş faiz

Dikkat edilirse burada her birinin kendi eki vardır. Her sayı sıfatı türü diğerlerinden 
biçimce, aldığı ekle ayrılmaktadır. Bu ekler yapım ekleri arasında kabul edilmektedir.
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Soru Sıfatları
Soru sıfatları, tamlayanı oldukları ögeleri soru açısından belirten sıfatlardır. Soru sıfatının 
söz dizimindeki yeri, sorunun konusu olan sıfatın yeridir. Kaç, ne, hangi, nasıl, nice ve 
neredeki gibi kelimeler soru sıfatıdır. 

kaç gün, hangi ay, nasıl bir yol, bu adam, nice yıl, neredeki ev 

Belirsizlik Sıfatı
Tamlanan durumundaki isim ögesini genellikle sayı, miktar gibi yönlerden belirten bir, 
kimi, bazı, bütün, her, çoğu gibi sıfatlara belirsizlik sıfatları denir:

bir gün, kimi zaman, bazı günler, bütün insanlar, her yol, çoğu kitap

ZARFLAR
Zar�ar; herhangi bir çekim eki almadan bir fiili zaman, yer, durum, azlık, çokluk, soru gibi 
çeşitli açılardan niteleyen isim soylu kelimelerdir. Zar�ar çekim eki almadan fiile bağlanır. 

Dün geldi.
Hızlı koşuyor. 
Niye baktın? 
Sabahtan beri uğraşıyor. 

Dilbilgisi kitaplarında, bir sıfatı ve bir başka zarfı niteleyen kelimeler de zarf olarak 
kabul edilir: 

en güzel, pek çok, çok iyi

Sözlükbirim olarak zar�ar, isim ve niteleme sıfatı olarak kullanılan kelimelerden farklı 
değildir. Ancak zar�ar, söz dizimi açısından hem fiilleri hem sıfatları hem de zar�arı belir-
tebildikleri için sıfatlardan ayrılır. Ayrıca biçim bilgisi açısından da isimlerden ve sıfatlar-
dan daha sınırlıdır. Niteleme sıfatları, tamlanan ögeleri düşürüldüğü zaman tamlananın 
aldığı çekim eklerini alabilir ancak zar�arda bu olamaz:

Sarışın çocuğu tanıyorum.
Sarışını tanıyorum. 
Çok konuşuyor.
*Çok

Ayrıca niteleme sıfatları, öznenin bir niteliğini bildiren isim cümlelerinde yüklemin 
parçası olarak kullanılabilir. Buna karşılık bir kelimenin zarf olabilmesi için mutlaka bir 
fiile, sıfata veya zarfa bağlı olması gerekir. Örnek olarak Araba hızlıdır > hızlı araba biçi-
mine dönüştürüldüğünde öznenin cümle olarak dile getirilen niteliği, sıfat tamlamasında 
korunur. Ancak Hızlı koşuyor cümlesini benzer biçimde dönüştürmek mümkün değildir.

Yukarıda da işaret edildiği gibi bir kelimenin zarf olabilmesi için bir fiili, bir sıfatı veya 
bir başka zarfı niteliyor olması gerekir.

 
Zar�ar derecelendirilebilir mi? Örneklerle düşünün. 

ZAMİRLER
Zamirler, kelime türleri içinde sayıca en az ama işlevce en geniş grubu oluşturur. Zamir-
leri tanımlarken kullanabileceğimiz çeşitli ölçütler vardır. En bilinenleri, söz dizimsel ve 
anlamsal ölçütlerdir. Zamirleri “isim olmadıkları hâlde isimlerin yerini tutan kelimeler” 
olarak tanımlamak alışılmıştır. Ancak bu, yeterli bir tanım değildir. Zamirler sadece isim-
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lerin değil isim öbeklerinin, hatta bazı cümlelerin yerine de kullanılır. Şu örneklerde keli-
meler, öbekler ve cümleler ile onların yerine kullanılan zamirler; söz dizimi ve gösterilen 
açısından aynı işlevi yerine getirmektedir:

Ali geldi. 
O geldi.
Pınar uyudu. 
O uyudu.
okuma bayramında sunuculuk yapan pembe elbiseli çocuk
o çocuk
Ali’nin İstanbul’dan Ankara’ya arabayla geldiğini biliyorum. 
Bunu biliyorum.

Ancak zamirler hakkındaki bu genelleyici ifadeler, zamirlerin her ismin yerine kul-
lanılabileceği anlamına gelmez. Zamirlerle isimler arasında, biçim bilgisi ve söz dizimi 
açısından önemli farklar vardır. Örnek olarak kişi zamirleri iyelik eki alamaz. Bu nedenle 
de tamlamalarda tamlanan olarak kullanılamazlar:

Pınar’ın kedisi
*Pınar’ın osu

Bu durumun, Pınar-ın kendi-si gibi istisnaları vardır. Ancak her ikisi de isim tamlama-
sı olmakla birlikte Pınar’ın kendi-si ile Pınar-ın baba-sı aynı işlevde değildir. Birincisinde 
tamlayan ögeyi pekiştirme söz konusuyken ikincisinde aitlik ilişkisi bulunur.

Ayrıca zamirler, cümlede belirtisiz isimlerin yerine kullanılamaz:

Kedi süt içti. -*Kedi o içti.
Kedi sütü içti. - Kedi onu içti. 

Zamirleri belirlerken kullanabileceğimiz biçim bilgisel ölçütler de vardır. Her şeyden 
önce zamirler, kapalı bir grup oluşturur. Çoğu durumda yalın, kök durumunda olan keli-
melerdir; yapım ekleriyle de genişletilmeye uygun değildir. Başka bir deyişle zamirlerden 
sınırlı sayıda kelime türetilebilmektedir:

benlik, bencil, kimlik 

Zamirler çekimlenme açısından da isimlerden ayrılır. Örnek olarak Türkçede isimle-
rin çoğulu –lAr ile yapılırken bu ek, tekil kişi zamirlerine eklenemez. Tekil zamirlerin ço-
ğulu için ayrı kelimeler kullanılır. 3. tekil kişi zamiri –lar eki almış gibi görünse de tarihsel 
açıdan kök farklıdır:

Kişi Zamirleri
Tekil Çoğul
ben biz
sen siz
o onlar
 
Yukarıda da işaret edildiği gibi kişi zamirleri iyelik eki alamazken diğer zamirler alabi-

lir, ama burada da belli sınırlamalar vardır:

kimim, şusu, busu, biri
*birim 
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kimisi, bazısı, birisi gibi örneklerde iki iyelik eki üst üste gelmiştir. Bunun nedenini düşü-
nünüz.

Çekim sırasında zamir kökünde değişmeler olabilmektedir: 

ben – bana, sen – sana; o, onda, onlar 

O zamirinden sonra gelen n ögesi, zamir n’si değildir. Bu zamirin ek almış kökü eski 
dönemlerde an-, yalın biçimi ol idi. Bugünkü biçim, eski biçimin ünlüsü yuvarlaklaşmış 
biçimidir. 

Zamirler, edatlarla birleşme açısından da isimlerden ayrılır. İsimlerin yalın durumda 
birleştikleri bazı edatlarla ancak durum eki alarak birleşebilir: 

ev için - bunun için, Pınar kadar - senin kadar, araba ile - benimle 

Zamir Türleri
Zamirlerin kişi, dönüşlülük, soru, gösterme, belirsizlik gibi türleri vardır. 

Kişi zamirleri; konuşan ben, kendisiyle konuşulan sen ve konuşmaya konu olan o ol-
mak üzere üçe ayrılır. Ayrıca bunların sayıca birden fazla olduğunu göstermeye yarayan 
biz, siz, onlar şeklinde çoğul biçimleri de vardır. Çoğul 2. kişi; nezaket, mesafe ve resmiyet 
de ifade edebilir: 

Siz nerelisiniz? 
Beyefendi, sizinle tanışıyor muyuz?

Dönüşlülük zamiri olarak Türkiye Türkçesinde kendi kullanılır. Kişi zamirlerinden 
farklı olarak kendi, çekimde iyelik alır: 

kendim, kendiniz, kendileri

Ancak kendi zamirine gelen iyelik ekleri sahiplik göstermez, zamirin anlamını pekiş-
tirir, ilgili olduğu kişiyi gösterir. Eksiz biçimi 3. tekil kişi için kullanılır (Erdem, 2004; 
Demirci, 2010)

Dönüşlülük zamiri de üst makam sahibi veya saygı duyulan kişileri gösterirken neza-
ket için kullanılabilir: 

Kendileri buyurdular.

Soru zamiri olarak kim ve ne kullanılır. Kim insanları, ne insan dışındaki varlıkları 
gösteren isimlerin yerine kullanılır. 

İşaret zamirleri, işaret sıfatı olarak da kullanılan ögelerdir. Bu, yakında bulunanı; şu, 
görece daha uzakta olanı ve o ise görece en uzakta olan veya konuşmaya konu olan nesneyi 
gösterir.

Belirsizlik zamiri olarak kimse kullanılır. Ancak sıfat tamlamalarında olduğu gibi tam-
lanan olmaz ise bazı, kimi gibi kelimeler de belirsizlik zamiri işleviyle kullanılabilir:

Kimse gelmedi. 
Bazıları geldi.
Kimini tanıyorum.

FİİLLER
Fiiller anlamca hareket, oluş, kılış vb. gösteren; fiillerden türetilen yeni kelimelere taban 
oluşturan ve fiillere gelen çekim eklerini alan, söz diziminde bitmiş veya bağımlı cümle-
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lerin yüklemi olarak kullanılan kelimelerdir. İsim soylu kelimelerden; söz dizimsel pozis-
yonları, alabildikleri yapım ve çekim ekleri, cümledeki rolleri, anlamları gibi yönlerden 
ayrılır. 

Fiiller, biçim bilgisel açıdan isim soylu kelimelerden her şeyden önce türetmede ala-
bildikleri eklerle ayrılır. Fiile gelen yapım ekleri ile isimlere gelen yapım ekleri farklıdır. 
Fiillere ancak fiil yapım ekleri gelebilir.

Fiiller cümle içinde kullanılabilmek için bir çekim ekine veya fiilimsiye ihtiyaç duyar. 
Aldıkları çekim ekleri isimlere gelen çekim eklerinden farklıdır. Emir kipinin tekil 2. kişisi 
fiil köküyle aynıdır, ayrı bir eki yoktur: 

gel, Gel! 
git, Git!

Fiiller aldıkları çekim eklerine göre cümle içerisinde bitmiş veya bağımlı cümlelerin 
yüklemi olarak işlev görür.

Çocuk oynuyor. 
oynayan çocuk, çocuğun oynaması

Cümlede asıl anlamlarıyla kullanılabilirken bir fiilden veya bir isimden sonra gelerek 
birleşik fiil oluşturan yardımcı fiiller de vardır. Yardımcı fiillerle yeni kelimelerin ortaya 
çıkması Türkçede söz yapım yollarından biridir:

görüver-, alabil-, yardım et-, hasta ol-

Fiiller, çekim eki olarak görünüş/zaman, kip, kişi eki ve soru enklitiği alır. Bu eklerle fiil, 
bitmiş bir cümle kurar. Bitmiş cümleler söz dizimsel açıdan başka bir şeye ihtiyaç duymaz. 
Bu tür bir fiille kurulmuş cümlelere bitimli cümleler denir. 

Geldik.
Yapıyorsun.
Bugün eve gelmelisin.

Bu bitmiş cümleleri, aşağıdaki görünüş-zaman-kip ekleriyle aynı pozisyona gelerek 
bağımlı cümleler kuran biçimbirimlerle değiştirmek suretiyle oluşturulan bağımlı cümle-
lerle karşılaştırmak, konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır: 

gelen, yaptığın, bugün eve gelmen

Ayrıca fiiller; fiilin anlamında önemli bir değişiklik yapmayan ama onların kelime tü-
rünü değiştiren, yapım eki ile çekim eki arasında bulunan ekler de alabilir. Bu ekleri alan 
fiiller; isimfiil, sıfatfiil ve zar�iil olarak adlandırılır ve çoğu zaman söz dizimi açısından 
önemli bir değişiklik olmaksızın sonuna geldikleri fiil ve ona bağlı ögelerin cümle için-
de isim, sıfat ve zarf olarak kullanılmalarını sağlar. Kelime türünü değiştiren bu eklerin 
pozisyonu fiil kök veya gövdesinden sonradır. Yani eklenme yerleri, bitimli fiili oluşturan 
eklerle aynıdır. 

Hepsi aynı pozisyonda kullanıldıkları için görünüş/zaman, kip, isimfiil, sıfatfiil veya 
zar�iil eklerinden birinin olması; diğerlerinin kullanılmasını imkânsız kılar. Aynı pozis-
yona gelen eklerden bitimli cümle oluşturanlar (aşağıda –(X)yor ile temsil edilen gruptaki 
ekler), ana cümleyi bitirirken diğerleri bağımlı cümleler kurar.

gel-di, gel-en, gel-ip, gel-mek; aldır-dı, aldır-an, aldır-ıp, aldır-mak
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Kök 1. Pozisyon 2. Pozisyon
 -iyor -um
gel- -me -m
 -ecek (İsimleşirse) İsim çekim ekleri
 -ip -

BAĞLAÇLAR
Bağlaçlar, kelime türleri içinde kapalı gruplardan biridir. Tek başlarına kullanıldıklarında 
bir nesneye, bir varlığa işaret etmez. Sözlükte tanımlanabilecek bir anlama değil dilbilgisel 
bir anlama sahiptir; anlamları ancak bağlam içinde ortaya çıkar. Bu nedenle bağlaçlar 
anlamlı değil işlevli kelimelerdir. Ayrıca türetme için uygun değildir, yeni sözlerin türetil-
mesinde kullanılmaz. Söz dizimi açısından ise kelimeler, kelime grupları, cümlecikler ve 
cümleler arasında çeşitli ilişkileri gösterir.

Türetme için uygun olmamaları ve çekim eki almamaları, söz diziminde kelimeleri, 
öbekleri ve cümleleri birbirine bağlamaları; bağlaçları diğer kelime türlerinden ayıran en 
önemli özelliklerdir. Aynı şekilde, birbirine bağladıkları ögelere de bağlaçlardan kaynakla-
nan bir ek gelmez. Edat olmakla birlikte, söz dizimi bakımından eş değer cümle ögelerini 
birbirine bağlayan ile bunun istisnasını oluşturur. İle, ilerleyen konularımızda da görece-
ğimiz gibi zamirlerin ilgi eki almış biçimleriyle birleşir:

annem ve babam, Leyla ile Mecnun, ne bugün ne yarın, hem bugün hem yarın
Koştum ancak yetişemedim.

Biçimsel olarak bağlaçların çoğu tek kelimeden oluşur. Ancak özellikle çeşitli açılar-
dan sıralama ilişkisine işaret eden bağlaçlar, bağladıkları iki veya daha fazla ögenin başına 
veya sonuna da gelebilir: 

Tek kelime olanlar: ve, ile, ilâ, veya …
İki ve daha fazla kelime olanlar: hem … hem…, ne … ne …, … dA … dA, ya… ya …, 

ya… veya…

Bağlaçlar işlevlerine göre genellikle şu alt gruplar içinde değerlendirilir: 

Sıralama Bağlaçları
ve, ile: Bu iki bağlacın söz dizimindeki görevi; söz dizimi açısından aynı işlevle kullanılan 
ögeleri, öbekleri, cümleleri birbirine bağlamaktır:

Ekmek ile süt aldım.
Kedi ve köpek severim.
Güzel havaları, yeşil yaprakları ve mavi denizleri severim. 
Geldim ve gittim.

Örneklere bakacak olursak ilenin daha sınırlı bir kullanımı olduğu, her örnekte ve ile 
değiştirilemediği görülmektedir. Örnek olarak, ilk cümle hiçbir anlam değişikliği olma-
dan ekmek ve süt biçiminde değiştirilebilir. Ancak Kedi ile köpek severim biçiminde bir 
değişiklik hemen yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Üçüncü örnekte ise değişiklik, üçlü 
bir sıralama olduğu için alışılmış değildir. Sıralamadaki sıfatlardan biri atılınca güzel ha-
valar ile yeşil yaprakları biçiminde, durum eki sondaki ögeye gelirse değişiklik mümkün 
olabilir. Cümleleri bağlamak için ile kullanılmaz. 

Geldi ve gitti.
*Geldi ile gitti.
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Görüldüğü gibi Türkçenin pek çok yönü gibi bu konuların da ayrıntılı olarak incelen-
mesi gerekmektedir. 

ilâ: Sayılar arasına gelerek “kadar” anlamı verir: 
bir ilâ beş “birden beşe kadar”
altı ilâ on iki “altıdan on ikiye kadar”

veya, yahut: İkisi de sıralama bağlacıdır. Her ikisi de bağladıkları eş değer durumdaki 
kelime, öbek veya cümlelerden birinin tercihini gösterir:

ben veya sen (ikimizden biri), ekmek veya süt (ikisinden biri), bugün veya yarın (iki 
günden biri)

ya ... ya (da)…: Bağladığı ögelerin önüne gelerek ancak, veya, yahut bağlaçları gibi 
alternatif iki ögeden birinin tercihini gösterir: 

ya bugün ya yarın, ya süt ya da ekmek, ya görür ya göremeyiz

Benzer işlevlerde kullanılabilen ister ... ister …, gâh … gâh… gibi başka sıralama bağ-
laçları da vardır.

 ... dA ... dA, hem ... hem ...: Bağladıkları ögelerden ikisinin de yüklemin gösterdiği 
eyleme dâhil edildiğini gösteren bağlaçlardır. Aralarındaki fark şudur: ... dA ... dA söz 
dizimi açısından bağladığı ögelerin sonuna gelirken hem .. hem … başa gelmektedir: 

ben de sen de = hem ben hem sen (her ikimiz), ekmek de süt de = hem ekmek hem süt 
(her ikisi)

ne … ne...: Bağladığı ögelerin her ikisinin de yüklemin gösterdiği işe dâhil edildiğini 
gösteren bağlaçlardan farklı olarak ne… ne … bağlacı, bağlanan ögelerin hiçbirinin olum-
lanmadığını veya gerçekleşmediğini ifade eder.

ne bugün ne yarın, ne ben ne sen, ne arar ne sorar

Dikkat edilirse ne … ne … ile kurulan cümlenin yüklemi olumlu olduğu hâlde anlamı 
olumsuzdur. Dilin doğru ve güzel kullanımı ile ilgili yayınlarda, bu bağlacın bulunduğu 
cümlelerde yüklemin olumlu olması gerektiği, bağlaçların zaten olumsuzluk gösterdiği 
belirtilir. Ancak Türkçeyi çok iyi kullanan yazarların eserlerinde bile her ikisine de rastla-
mak mümkündür. Özellikle bağlanan ögelerle yüklem arasındaki mesafe açıldığı ve araya 
başka kelimeler girdiği zaman yüklemin olumlu da olumsuz da olabildiği görülmektedir:

 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 

O kalkışta ne bir mendil ne de bir kol sallanır. 

Cümle Başı Bağlaçları 
Fakat, lakin, ancak, yalnız, ama, keşke, yeter ki, sanki, hatta, çünkü, ne ki gibi cümlelerin 
başına gelerek bir önceki cümle veya cümlelerle sonra gelen(ler) arasındaki çeşitli anlam 
ilişkilerini gösteren bağlaçlardır. Bu bağlaçlarla birbirine bağlanan cümleler arasındaki 
anlam ilişkileri karmaşıktır; ancak konunun ayrıntılarının ele alınması, söz dizimi ve an-
lam bilimin alanına girer. Bir kısmı bağlı iki cümleden ikincisinde beklenmedik bir anla-
mın söz konusu olduğu söylenebilir:

Geldi; fakat görüşemedik. 
Gidiyorum; ama yine geleceğim. 

ilâ Arapça kökenli bir kelimedir; 
sık sık Türkçe ile bağlacıyla 
karıştırılır. Ancak ilâ “-den …-e 
kadar” anlamı verirken ile, 
bağladığı ögelerin sadece ikisinin 
kastedildiğini gösterir: on ilâ yüz 
“ondan yüze kadar” anlamına 
gelirken, on ile yüz  “on ve yüz” 
anlamına gelir. 
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çünkü: Genel işlevi önceki cümlenin nedenini başına geldiği cümlede açıklamak olan 
bir bağlaçtır.

Gidiyorum çünkü sıkıldım.

Sona Gelen Bağlaçlar 
Değil, dahi, dA, bile gibi bir kelimenin, öbeğin, cümlenin sonuna gelerek anlamı kuv-
vetlendirme, bir ögeyi öne çıkarma, olumsuzluk gibi çeşitli anlam ilişkilerine işaret eden 
ögelerdir. 

EDATLAR
Farklı kaynaklarda edatlar, son çekim edatları, son takılar gibi terimlerle de gösterilir. Edat-
lar türetmeye elverişli değildir. İsim soylu kelimelerin, yalın veya durum eki almış biçimiy-
le birleşir. Anlamlı kelimeler, tamlamalar ve öbeklerden sonra onların başka kelimelerle 
söz dizimsel ve anlamsal ilişkilerini göstererek anlamını güçlendirip sınırlayabilir. Batı dil-
lerindeki ön takıların [preposition] Türkçe karşılıkları gibi kullanılır ve yabancı kaynaklar-
da postposition olarak adlandırılır. Tek başlarına cümle ögesi olamazlar. 

Biçim bilgisi açısından edatların en önemli özellikleri çekimlenmemeleridir. Sonlarına 
herhangi bir çekim eki alamazlar. Ancak edatlar, örneğin bağlaçlardan farklı olarak, ken-
dilerinden önceki kelime veya öbeğin belli bir çekim eki almasını gerektirebilirler; başka 
bir ifade ile ancak isimlerin belli durumlarıyla birleşebilirler:

Yalın Durum  gibi, için, içre, ile, kadar, üzere
Yönelme Durumu dair, dek, doğru, göre, karşı, nazaran, rağmen
Ayrılma Durumu başka, beri, yana, dolayı, evvel, itibaren, önce, ötürü, sonra

araba ile, okul için, kedi gibi, el kadar; bize 
karşı, eve doğru, sabaha dek, ona göre, bana 
rağmen; dünden beri, benden yana, gitmeden 
önce, uyumadan evvel, senden başka 

İsimlerin yalın durumuyla birleşen ile, 
için, gibi, kadar vb. edatlar; zamirlerin ilgi du-
rumuyla birleşirler:

benimle, senin için, onun gibi, bizim kadar 

Konuşma dilinde bazı edatların, zamirle-
rin yalın durumuyla kullanılmalarına da rast-
lanır:

benle, sen gibi, ben kadar

ÜNLEMLER
Çeşitli duyguları, heyecanları ifade eden kelimelerdir. Yansıma seslerden de oluşabilir. 
Duyguları anlatan asıl ünlemler yanında (ah, vah), seslenme (hey, yahu), sorma (hani, 
niçin), gösterme (işte, aha), cevap (evet, hayır) işlevli ünlemler de vardır. Ünlem olarak 
kullanılan kelimeler, çekim eki almaz; ancak isimleşirse çekimde iyelik eklerini alır: 

Senin ahın tutar.

Resim 2.1
Kaynak:
www.ailedanismaniniz.
com
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TÜR DEĞİŞTİRME 
Bu bölüme son vermeden önce yukarıda zaman zaman işaret edilen tür değiştirme konu-
suna kısaca değinmek yararlı olacaktır. İlgili bölümlerde bir kelimenin yapısında değişik-
lik olmadan farklı kelime türleri grubuna; örnek olarak isim, sıfat, zarf türüne girebilece-
ğine işaret edilmişti.

Yukarıda tanımlanan türlere ait kelimeler, söz dizimindeki yerlerinde ve biçim bilgisi 
özelliklerinde değişiklik olmak suretiyle de tür değiştirebilir. Örnek olarak fiiller ekler 
yardımıyla, yukarıda da işaret edildiği gibi, fiillere özgü olan durum ekleri almış cümle 
ögelerini yönetebilme özelliğini kaybetmeden fiilimsilerle isim, sıfat ve zarf olarak kulla-
nılabilir. Fiiller, cümlede doğrudan alıntılanarak isim gibi kullanılabilir.

Buraya gel! > “Gel” ne demek?

Yine normal olarak durum eki almayan ünlemlere durum eki getirilebilir. Bu durum-
da, artık ünlem değil biçim bilgisi açısından bir isim olarak kullanılır. Kelimeler tür değiş-
tirdiğinde kendi yeni türleri için geçerli olan yapısal kurallara tabidirler.

ah – Ahı tutar. 
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Kelime türlerini belirlemede farklı ölçütler uygulamak
Kelime türleri; söz dizimini, biçim bilgisini, anlam 
bilimini ve sözlükçülüğü ilgilendiren bir konudur. 
Kelime türlerinin kaç gruba ayrılacağı; bir kelimenin 
hangi gruba dâhil olacağı, hangi alanın ölçütlerinin 
kullanıldığına göre değişir. Kelime türlerini sını�an-
dırma denemelerinde kullanılan genel ölçütler, şu 
şekildedir: Anlam bilimi ve sözlükçülük açısından, 
söz dizimi açısından, biçim bilgisi ve söz dizimi açı-
sından. 

Biçim bilgisi ölçütlerine göre kelime türlerini örneklerle 
açıklamak
Kelimeler, türetme ve çekim imkânlarıyla cümlede 
söz dizimsel işlevleri yerine getirirken alabildikleri 
ekler göz önünde bulundurularak dokuz türe ayrıl-
maktadır: İsimler, sayılar, sıfatlar, zar�ar, zamirler, 
fiiller, bağlaçlar, ünlemler.

Kelime türlerinin biçim bilgisel özelliklerini açıklamak
Herhangi bir yapım eki almamış, sadece kökten iba-
ret olan kelimeler, basit kelimelerdir. Anlam değişik-
liği yaratmayan çekim eklerinden birini almış, kök 
hâlindeki kelimeler de basit sayılır. Bir köke yapım eki 
eklenmesiyle ortaya çıkmış olan kelimeler, türemiş 
kelimelerdir. Kelimeler ayrıca en az iki kelimenin bir-
leşmesiyle oluşmuş olabilir. Bu tür kelimelere birleşik 
kelime denir. Birleşik kelimeler, dile ait söz dizimi ve 
biçim bilgisi kurallarından yararlanılarak oluşturulur.

Kelime türleri arasındaki farkları karşılaştırmak
Sıfatların yapı açısından isimlerden ayrılan yönleri 
yoktur. Türkçede, isimden bağımsız bir kelime türü 
olarak sıfatın bulunmadığı şeklinde yaygın bir görüş 
varsa da bu doğru değildir. Her şeyden önce, her isim 
sıfat olarak kullanılamaz. Özel isimler ve bazı ekler-
le türemiş olan isimler bunlardandır. -mAk, -(y)Xş, 
-GX ekleri sadece isim türetir. Bazı ekler ise sadece 
sıfat olarak kullanılabilecek isimler türetir. Hem isim 
hem de sıfat olarak kullanılabilen kelimeler, sıfat 
olarak kullanıldıkları zaman herhangi bir çekim eki 
almazlar. Bu yönleriyle de isimlerden ayrılırlar; isim-
lerin başka kelimelerle ilişkileri, durum ekleri veya 
edatlarla sağlanır. Sıfatlarda üstünlük, en üstünlük 
anlamında derecelendirme yapılabilir, isimlerde ya-
pılamaz. Sıfatların pekiştirmesi yapılabilir, isimlerin 
yapılamaz. 

 Sözlükbirim olarak zar�ar, isim ve niteleme sıfatı ola-
rak kullanılan kelimelerden farklı değillerdir. Ancak 
zar�ar söz dizimi açısından hem fiilleri hem sıfatları 
hem de zar�arı belirtebildikleri için sıfatlardan ayrı-
lırlar. Ayrıca biçim bilgisi açısından da isimlerden ve 
sıfatlardan daha sınırlıdırlar.

 Zamirler çekimlenme açısından isimlerden ayrılırlar. 
Örnek olarak Türkçede isimlerin çoğulu –lAr ile ya-
pılırken bu ek, tekil kişi zamirlerine eklenemez. Tekil 
zamirlerin çoğulu için ayrı kelimeler kullanılır.

 Fiiller biçim bilgisel açıdan isim soylu kelimelerden, 
her şeyden önce türetmede alabildikleri eklerle ayrılır. 
Fiile gelen yapım ekleri ile isimlere gelen yapım ekleri 
farklıdır. 

Özet

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı bakımından diğer-
lerinden farklıdır?

a. kapıcı
b. bilgin
c. öğretmen 
d. hanımeli
e. gözlem

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden 
hangisi “işlevli kelime türleri” grubuna girer?

a. Buradaki kalemi kim aldı?
b. Nasıl göremedin beni?
c. Yaz mevsimi kısa sürdü.
d. Haberleri izlemedim.
e. Senin için bilet aldım.

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sıfat göreviyle kullanı-
lamaz?

a. uzun
b. görüş
c. sıcak 
d. geniş
e. öyle

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim, hem niteleme 
hem belirtme sıfatı almıştır?

a. Beyaz arabamızı ne zaman satacağız?
b. Yaşlı adam sürükleyici bir kitap almak istiyor.
c. Uzun ve engebeli yolu bitirmek üzereyiz.
d. Sarı saçlı, uzun boylu insanları görünce İsveç aklıma 

geliyor.
e. Neden bu seçeneği kimse düşünmüyor?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” kelimesi diğerlerin-
den farklı bir görevde kullanılmıştır?

a. O kitabı neden okumadın?
b. Çocuklar, o yurda sığındılar.
c. O evin içini yeşile boyadık.
d. Arkadaşım kitap aldı; ama onu masada unuttu.
e. Arabadaki o adam ağlıyordu.

6. “Hasan dün üniversiteye heyecanla gitti.”
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a. Özel isim
b. Durum zarfı
c. Zaman zarfı
d. Sıfat
e. Fiil

7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirlerden hangisinin 
görevi diğerlerinden farklıdır?

a. Durmadan seni aradım.
b. Sen biliyorsun.
c. Ben, Puslu Kıtalar Atlası’nı okudum.
d. Bu saatlerde gelmeyeceğini o da söylemişti.
e. Onlar çalışmayı seven genç çocuklardı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin yapısı diğerlerin-
den farklıdır?

a. Gün geçtikçe hastalığı iyileşiyordu.
b. Seni yarın ziyaret ederim.
c. Soğukta uzun süre kalınca hasta oldum.
d. Size nasıl yardım edebilirim?
e. Tanıştığımıza memnun oldum. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
a. Karşı binadaki kişiler çok ses çıkarıyor.
b. Yarına kadar evden çıkmam gerekiyor.
c. Neden çok hızlı yazıyorsun?
d. Benim için bir ekmek alır mısın?
e. Ne ölüye ağlar ne diriye güler.

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat farklı bir durum 
ekiyle kullanılmıştır?

a. Yarından itibaren farklı bir yerde çalışacağım.
b. Yağmur sabaha karşı yağmaya başladı.
c. Ondan yana hiç şüphen olmasın.
d. Sınavdan önce bir kalem ve bir silgi aldım.
e. Bu soruyu sizden başka kimse çözemez.
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Yaşamın İçinden 

İlk Dil mi?
1980 yılında çekilen “Tanrılar Çıldırmış Olmalı” adlı filmde, 
gökten gelen bir kola şişesi, tuhaf sesler çıkaran Afrikalıların 
arasına düşer. Bu insanların tıkırtıyı andıran seslerle dolu he-
yecanlı konuşmaları, dünyanın dört bir köşesinden izleyici-
lere çok tuhaf gelir; bir o kadar da yabancı.
Küçük bir gruba özgü bu dil hakkında yapılan birkaç araş-
tırma, en eski atalarımızın da iletişim kurmak için tıkırtıya 
benzeyen sesleri kullandığına işaret ediyor. Son dilbilim araş-
tırmaları, bu seslerin, dilbilim çözümlemelerinin sınırların-
da, 10.000 yıldan da daha eski bir zamanda ortaya çıktığını; 
genetik verilerse, tıkırtılı konuşan toplulukların kökeninin 
günümüzden 50.000 yıl önceki bir ortak ataya dayandığını 
gösteriyor. 
Bu sav henüz kanıtlanamamış olsa da Stanford Üniversite-
sinden omurgalı canlılar sistematiği uzmanı Alec Knight’a 
göre, bugünkü tüm insanların ortak ataları olan insan top-
luluğunun Savana’da yaşadığı ve tıkırtı sesleriyle iletişim kur-
duğu akla yakın geliyor. Knight, bugün yeryüzünde yalnızca 
120.000 kişinin bu tuhaf seslerle konuştuklarını tahmin edi-
yor. Bu topluluklar, insanların konuşma yeteneğini nasıl ge-
liştirdiklerine ilişkin yeni bir anlayış sağlıyorlar; özellikle de 
araştırmacıların farklı alanlarda elde edilen verileri bir araya 
getirdikleri düşünülürse. Çünkü, dilbilim, genetik ve arkeo-
loji alanlarında toplanan verilerin bir arada ele alınmasıyla 
çok fazla yol alınabilir. 

Tıkırtıların Bağlamı 
Bugün tıkırtı sesleri, çoğu Botswana, Namibya ve Güney 
Afrika ve çevresinde yaşayan 30 kadar insan topluluğunun 
kendine özgü konuşma biçimlerinin bir parçası. Afrika dı-
şında bilinen tek tıkırtılı dil, Avustralya’daki Aborijinler’in 
yalnızca erkekliğe adım atma törenlerinde kullandıkları ve 
soyu tükenmiş bir dil olan “Damin” dilidir. Afrika’daki tı-
kırtılı konuşanlardaysa günlük konuşmaların bir bölümü 
tıkırtı seslerinden oluşabiliyor; kimi kez “sözler” tümüyle 
yitiyor. 
Tıkırtı sesleri öteki “sözsüz” seslerden, usta dil hareketleri ve 
havanın ağzın içine doğru hareketiyle ayrılıyor. ABD’deki Cor-
nell Üniversitesinden dilbilimci Amanda Miller - Ockhuizen, 
bu seslerin gerçekte yalnızca çok güçlü tela�uz edilen ünsüzler 
olduğunu belirtiyor. Tıkırtılı diller konuşan topluluklar, ortak 
tıkırtı seslerine sahip; ancak dilleri birbirinden çok farklı. Kimi 
araştırmacılar, tıkırtılı dillerin birbirlerinden, İngilizcenin Ja-
poncadan farklı olması kadar farklı olduğunu öne sürüyorlar. 
Ancak bu çeşitliliğin değerinin henüz yeni anlaşılmaya baş-
landığı söylenebilir. 1960’lı yıllarda, etkili bir dilbilimci olan 

Stanford Üniversitesinden Joseph Greenberg, tüm tıkırtı 
dillerini aynı şemsiyenin altına koyarak, “Khoe” adlı ço-
ban topluluğu ve “San” adlı avcı-toplayıcılardan esinlenerek 
“Khoisan Dil Ailesi” olarak adlandırmıştı. Bugünse tarihsel 
dilbilimciler, Greenberg’in sını�andırmasına karşı çıkarak 
Khoisan’ı daha sıkı çözümleme yöntemleriyle ele alıyor ve 
birkaç dil grubuna ayırıyorlar. 
Son çalışmalar, Khoisan dil ailesindeki dilleri coğrafi ve dil-
bilimsel özelliklerine göre en azından üç farklı sınıfa ayırıyor. 
Crawhall, bu dillerin birkaçının bilinen hiçbir dil ailesine uy-
madığını da belirtiyor. Örneğin, 1995 yılında, Kuzey Arizona 
Üniversitesinden Bonny Sands, tıkırtılı konuşanların çoğun-
luğundan 2000 kilometre uzakta, Tanzanya’nın kuzey bölü-
münde yaşayan 1000 kadar “Hadzabe” insanınca konuşulan 
“Hadzane” dilini; dilbilgisi, anlamlar ve sesler bakımından 
yeniden ele almış. Araştırmacı, bu dilin bilinen herhangi bir 
dil ailesiyle ilişkili olduğunu kanıtlayamamış; Bu dil, dilbi-
limsel açıdan da bilinen hiçbir dile benzemiyor. 
Bu bulgu, Hadzane dilinin öteki tıkırtılı dillerden farklı bir 
kökene sahip olduğuna ya da hem bu dilin hem de bugünkü 
öteki tıkırtılı dillerin çok eski bir tıkırtı dilinden kaynaklan-
dığına işaret ediyor olabilir. Sands, tıkırtılı dillerin hep bir-
den fazla sayıda olageldiğini düşünüyor; ancak en başta tek 
bir tıkırtılı dil ailesi varsa da bunun günümüzden on binlerce 
yıl öncede kaldığını belirtiyor. Bu, dilbilim araştırmalarının 
inceleyebileceğinden çok daha eski bir zaman dilimi. 

Eski Toplulukların İzini Sürmek
Tıkırtılı konuşanlarla ilgili genetik veriler toplayan araştırmacı-
lar da var. Bu veriler, genellikle dilbilim verilerinden çok daha 
eski bir geçmişe ışık tutabiliyor. 1992 yılındaki bir araştırma, 
DNA’larındaki çeşitliliğin fazlalığına dayanarak, Hadzabeler’in 
geçmişi çok eskilere dayanan bir topluluk olduğuna işaret edi-
yordu. Daha yakın bir zamanda, geçtiğimiz yıl düzenlenen bir 
fiziksel antropoloji toplantısında, Maryland Üniversitesinden 
genetik bilimci Sarah Tishko�, Hadzabelerin ve Afrika’nın güne-
yinden, tıkırtılı konuşan bir başka topluluk olan Sandaweler’in 
DNA’larında büyük bir çeşitlik bulunduğunu bildirdi. 
Bu toplulukların ve dillerinin kökeni konusundaki bulma-
ca, Knight’ın ve Stanford Üniversitesinden antropolojik 
genetik uzmanı Joanna Mountain’ın ilgisini çekmiş. Geçti-
ğimiz yıl, yalıtılmış Hadzabeler ve güney Afrika’daki Sanlar 
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için genetik verilerden 
yararlanmaya karar vermişler. Hadzabeler’in yakın bir geç-
mişte Tanzanya’ya güneyden göç etmiş olabileceklerini ya da 
Sanlar’ın güneye göç etmiş kuzeyli gruplardan birinin parçası 
olabileceğini düşünmüşler. Araştırmacılar, iki topluluğun ge-
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netik özelliklerinde ortak bir mirasa rastlamayı beklerlerken, 
veriler bunun tam tersini göstermiş. 
DNA’nın belli bölümlerindeki benzerlikler, akrabalığa işaret 
eder. Knight, Mountain ve arkadaşları, 49 Hadzabe’nin ve 
Tanzanya’daki başka üç topluluktan 60 kişinin mitokondri 
DNA’larını ve Y kromozomlarını incelemişler. Namibya ve 
Botswana’daki bir başka San topluluğu olan “Jul’hoansi”lerden 
de Y kromozomu verileri toplamışlar (“Jul’hoansi”ler “Kung” 
olarak da biliniyorlar.).
Araştırmanın sonunda, Hadzabeler’le Sanlar’ın birbirleriyle 
akraba olmadıkları ortaya çıktı. Gen dizilişleri, geçmişlerinin 
çok erken bir aşamasında bu iki grubun yollarının ayrıldığı-
nı, hiçbirinin yakınlarda kuzeye ya da güneye göç etmemiş 
olduklarını gösterdi. Crawhall araştırmanın, Hadzabeler’in, 
en eski tıkırtılı konuşanlar topluluğundan ayrılan ilk gruplar-
dan birinin soyundan geldiğini gösterdiğini belirtiyor. 
Kimi araştırmacılar, Hadzabeler’le tüm öteki tıkırtılı konu-
şanlar arasındaki ayrımın, 100.000 yıl gibi çok çok eski bir 
zamanda gerçekleştiğini düşünseler de Knight’a göre bu ay-
rım günümüzden 70.000 - 50.000 yıl önce gerçekleşmişti. 
Bu, aşağı yukarı, modern insanın, -kimilerine göre dilin ge-
lişmesinden sonra- Afrika’dan çıkarak dünyaya yayıldığı öne 
sürülen zaman aralığıyla da örtüşüyor. Ancak, Knight, araş-
tırmalarının en az kesinlik içeren bölümünün tarihlendirme 
olduğu uyarısını yapıyor. 
Tıkırtılı konuşmanın kökeninin bu kadar eskiye tarihlendi-
rilmesi, yıllardır, insanların 100.000 yıl önce kullandığı “söz-
cüklerin” yalnızca parmak şıklatma ya da bilek hareketleri 
gibi jestler olduğunu iddia eden, Yeni Zelanda’daki Auckland 
Üniversitesinden Michael Corballis’e çekici geliyor. Corballis, 
“tıkırtılar”ın, dillerin otonom bir biçimde sözlü olmadığı za-
mana dayandığını ve jestlere, “sözel öncesi” sesler eklemenin 
bir yolu ya da konuşma için bir basamak olduğunu düşünü-
yor. Knight’a göre, yalnızca atalarının avcı yaşam biçimlerini 
koruyan gruplar tıkırtılara gereksinim duymayı sürdürdüler; 
öteki tıkırtı dilleri, ilk insanlar yeni çevrelere göç ettiklerin-
de yok oldu. Bu sav, Knight’a göre, avlanırken iletişim için 
sözlerin kaybolduğunu, yalnızca tıkırtıları kullandıkları-
nı anlatan bugünkü Hadzabeler’den toplanan verilerle de 
uyumlu. Bu durum, tıkırtılı konuşanlarla ilgili onlarca bel-
gesel film çeken, ABD’deki Watertown’dan (Massachusetts) 
John Marshall’ın da dikkatini çekmiş. Deneyimlerinden, av 
peşindeyken iletişim için yalnızca tıkırtıları kullanmanın çok 
işe yaradığını biliyor. Marshall ve Knight, konuşma seslerinin 
hayvanları kaçırdığını, tıkırtılarınsa, kuru çayırların çıkardı-
ğı sesleri andırdığı için hayvanları ürkütme olasılığının daha 
az olduğunu öne sürüyorlar. 
Tüm bunlar akla yakın gelse de tıkırtıların ilk dil olduğu ku-
ramı, hiçbir biçimde kanıtlanmış değil. Knight’ın çalışmaları, 

Sands’in tıkırtıların tarihi konusundaki düşüncelerini kapsa-
sa da, Sands, Knight’ın, verileriyle çok fazla şeyi açıklamaya 
çalıştığını düşünüyor. Genetik özelliklerle dilin evrimi her 
zaman birlikte ilerlemez; bu durumda en fazla söylenebilecek 
şey, ikisinin birbiriyle bağıntılı olduğudur. Yani, tıkırtıların 
insanların ilk dili olduğunu kanıtlamanın bir yolu yok. 
Bu arada, California Üniversitesinden dilbilim tarih-
çisi Christopher Ehret gibi kimi araştırmacılar, hâlâ, 
Greenberg’ün tıkırtılı dillerin hepsini bir çatı altında top-
layan sını�andırma sistemini savunuyor ve genetik verileri 
önemsizmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Dahası, araştırma-
cıların çoğu tüm tıkırtılı dillerin eninde sonunda tek bir ata 
dilden kaynaklandığında ısrar etseler de, Sands, tıkırtıların, 
örneğin Avustralya’daki Damin’le ve Afrika’daki Hadzane’le 
birden fazla kez evrimleşmiş olup olamayacağını merak edi-
yor. Sand, tıkırtıların normal dil mekanizmasının bir parçası 
olduğuna ve çocukların konuşmayı öğrenirken tıkırtı sesleri-
ni çıkarmayı öğrendiklerine de işaret ediyor. 
Araştırmacıların hepsi de daha fazla çalışma yapılmadan hiç-
bir şeyin yerli yerine oturmayacağını düşünüyorlar. Knight 
ve Mountain, daha fazla gruptan DNA örnekleri toplamak 
için çabalıyorlar; Sands, yeterince hızlı çalışamamaktan kor-
kuyor. Çünkü tıkırtılı konuşan gruplardan birinden geriye 
yalnızca on kişi kalmış. 2000 yılıyla karşılaştırıldığında bu-
gün çok ilerlemiş olduklarını anımsatan Knight ise iyimser-
liğini koruyor. 

Kaynak: Pennisi, E. “�e first language?” Science, 27 Şubat 
2003. 
Mart 2004, BİLİM ve TEKNİK
Çeviri: Aslı Zülâl 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. d Yanıtınız yanlış ise “Yapılarına Göre Kelimeler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Kelime Türleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Sıfatlar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Sıfatlar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Zamirler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Sıfatlar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Zamirler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Fiiller” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Bağlaçlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Edatlar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 

1. İsim: Tanrı 
2. Sayı: bin 
3. Sıfat: kaç (yıl) 
4. Zarf: çok (güzel kız) 
5. Zamir: şu 
6. Fiil: ye-
7. Bağlaç: ne… ne 
8. Edat: göre 
9. Ünlem: vay canına 

Sıra Sizde 2
Niteleme sıfatları gibi zar�ar da derecelendirilebilir, -DAn 
(daha) yapısı ile karşılaştırması yapılabilir: 

Üstünlük hızlı koş-
En üstünlük daha hızlı koş-
 en hızlı koş-
Karşılaştırma -DAn (daha) hızlı koş-
 
Sıra Sizde 3 
kimisi, bazısı, birisi gibi örneklerde iki iyelik eki üst üste gel-
miştir. Bunun nedeni, ilk iyelik ekinin kökle kalıplaşması ve 
işlevinin unutulmuş olmasıdır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Eklerin genel özelliklerini saptayabilecek,
Kelimeler üzerindeki ekleri inceleyebilecek,
Türkçedeki eklerin değişken biçimleri ve değişkenliğin nedenleri hakkında so-
nuç çıkarabilecek,
İsim ve fiil çekimi arasındaki farkları ayırt edebilecek, 
Yardımcı sesleri belirleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler








Türkçe Biçim Bİlgisi Ekler ve Yardımcı Sesler
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•	 Çekim	
•	 Yardımcı	Ses
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EKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Eklemeli dillerin en bilinenlerinden biri olan Türkçe, yeni kelime yapımı ve kelimeler ara-
sı dilbilgisel ilişkileri; büyük ölçüde kelime kök ve gövdelerine getirilen ekler aracılığıyla 
sağlar. Söz yapımında kullanılan pek çok ek yanında zengin fiil ve isim çekimi kategori-
siyle Türkçe, ileri derecede bitişken sayılan bir dildir. Bağımlı biçimbirimler olan ekler, 
bağımsız biçimbirimler olan kelime kök ve gövdelerine gelir. Ekler, bir kök veya gövdeye 
eklenmeden bağımsız biçimbirimler olarak kullanılamaz ve anlam ifade edemez. Türk-
çe ekler, belirgin ortak özellikler yanında ek türüne göre değişen özelliklere de sahiptir. 
Bu bölümde, bu özellikler üzerinde durulacaktır. Önce eklerin ortak yönleri ele alınacak, 
daha sonra özel durumları açıklanacaktır.

Belirgin Ek Sınırları
Eklerin sınırları, çoğu durumda açıktır.  Çok uzun kelimelerde bile ekler birbirinden ko-
layca ayırt edilebilir:

Ankara-lı-la-ş-tır-ama-dık-lar-ımız-dan mı-sınız, ev-ler-imiz-de-ki-ler-den

Zaman içinde ortaya çıkan ses olayları nedeniyle eklenme yerinin güç tanınır olduğu 
az sayıda örnek vardır:

getir- < ET kel-tür-, bana <  baña ~ beñe < ET ben-ke

Standart dille karşılaştırılınca konuşma dilinde ve ağızlarda ekler arasında az da olsa 
kaynaşma olabilir:

başdā < baş-ta-ki, aldīnı < al-dık-ı-n-ı

Hecelilik 
Türkçede eklerin çoğu, hece şeklindedir. Ali’nin ve ördekler kelimelerindeki ilgi durumu 
eki -(n)Xn ve çokluk eki –lAr gibi örnekleri, Almanca ve İngilizce eş değerleriyle karşılaş-
tırırsak bu açıkça görülür (Johanson, 2007):

Türkçe Almanca İngilizce
Ali-nin Alis Ali’s
ördek-ler Enten (tekil. Ente) ducks (tekil. duck)

Ekler ve Yardımcı Sesler
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Art Arda Gelme
Kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılan eklerin art arda gelmesi, Türkçede eklerin kelime-
lere bitişmesinin bir başka özelliğidir. Bu teknik, ifade ile içerik arasında büyük ölçüde 
bir ek = bir işlev ilişkisi ortaya çıkarmak suretiyle eklerin kolayca ayrılabilmesi anlamında 
bir şe�a�ık yaratır (Johanson, 2007). Ancak bazı eklerin birden fazla işlevi üstlenebildiği 
unutulmamalıdır. Bir kelimeye birden çok yapım eki ve farklı işlevleri göstermek üzere çe-
kim ekleri gelebilir. Ekler, her seferinde eklendiği kelimede kendilerinden önceki ögenin 
tamamını ilgilendirir:

ev  ←  ler  ←  imiz  ← den
al  ← dır  ← ıl  ← dı  ← lar

Son Ekler
Dillerde ekler; kelimelerin sonuna, önüne, arasına ve içine gelebilir. Türkçe sondan ekle-
meli bir dildir, ancak ek konusunun iyi anlaşılabilmesi için önce diğer ek türleri hakkında 
kısaca bilgi vermek uygun olacaktır. Örnek olarak Batı dillerinde isim ve sıfat türetmeye 
yarayan in-, un-, non-; kelimenin başına gelen ön eklerdir:

schlafen “uyumak” 
entschlafen “ölmek, uykuya dalmak”: Er war entschlafen im Alter von einundachtzig 

Jahren. “81 yaşında öldü.” 
Almancada öne gelen eklerin bir kısmı çekim sırasında kökten ayrılabilir:
einschlafen “uykuya dalmak”: Er schlief ein. “Uyudu”.

Bazı dillerde kökün veya gövdenin içine eklenen iç ekler de vardır. İlocano dilinde 
-um- iç eki, kökün ilk ünlüsünün önüne gelerek birinin nereli olduğunu gösterir. 

ili “kasaba”
um-ili “kasabalı”
lugar “yer”,
l-um-ugar “yerli” (Aikenwald, 2007)

Meksika yerli dillerinden olan Oaksak Kontalda çoğul, içe gelen bir –l- ekiyle yapılır:

 Tekil Çoğul
sincap cece celce 
yabancı tuwa tulwa 
yaşlı te’a tel’a 
(Jensen, 1995; Uzun, 2006)

Bazı dillerde diğer bağlamlarda tek bir ek ile sunulan herhangi bir biçimbirim, belirli 
bağlamlarda iki ayrı yerde birden ve iki ayrı ses bilgisel içerikle sunulabilmektedir (Uzun, 
2006). Uzun, Almancadaki bu tür ekleri, serpik ek terimiyle Türkçeleştirmiştir. 

machen “yapmak” ge-mach-t “yapılmış” 
loben “övmek” ge-lob-t “övülmüş”

Ayrıca kelimelerin arasına giren ara ekler (interfix) de vardır. Örnek olarak Almanca-
da bazı birleşik kelimelerin arasına bir biçimbirim girer:



3. Ünite - Ekler ve Yardımcı Sesler 55

1. öge 2. öge Birleşik Kelime Anlam

Auge Artz Augenartz göz	doktoru

Jahr Zeit Jahreszeit mevsim	

Uhr Kaste Uhrenkaste saat	kutusu

Türkçede ekler kelimenin sonuna gelir; yani ekler son ektir, başa gelen ön ek veya keli-
menin içine eklenen iç ek yoktur:

yaz-ılı, gör-gü-süz, ver-gi, aç-ı, getir-di-m, yol-cu-lar-dan, yol-da-ki-ler 

Türkçenin söz varlığında, kelimenin başına bi- ve na- ekleri almış örneklere de rast-
lanmaktadır: 

bi-çare, bi-vefa, na-çare, na-mert

Kelimenin başına gelen bu ön ekler, Türkçeye başka dillerden kopyalanmış kelimeler-
de görülür. Farsça olan bi- ve na- ekleri başka kelimelere serbestçe getirilemez, bu eklerle 
yeni kelime türetilemez. Bu da sözcüğün bütün olarak kopyalanmış olduğunu gösterir. 

Türkçe öngör- fiilinde bir tür ön ek var gibi görünmekteyse de bu, Fransızca prévoir 
“öngörmek” kelimesinden anlam kopyalamasıyla ortaya çıkmış bir kelimedir. Bu nedenle 
buradaki ön kelimesini bir ön ek olarak görmemek gerekir.

Sapsarı, kapkara, yemyeşil gibi sıfatların pekiştirilmesinde görülen ilk hece tekrarları; 
ön eklere benzerler. Bunların kuruluşu şöyledir: Pekiştirmesi yapılacak olan sıfatın ilk he-
cesi alınır. Hece ünlüyle bitiyorsa sonuna m, p, s seslerinden biri eklenir. Ünsüzle bitiyorsa 
sondaki ünsüz atılır ve onun yerine adı geçen ünsüzlerden uygun olanı eklenir: 

sarı > sapsarı, kara > kapkara, mor > mosmor, pembe > pespembe 

Görüldüğü üzere bunlar diğer ekler gibi davranmazlar. Her kelimeye göre değişirler. 
Bu nedenle ön ek değil pekiştirme oluşturmanın özel bir tekniği olarak görülmeleri daha 
uygundur (Aslan, 2002).

Esnek Ekler 
Öbeklerin veya sıralı cümlelerin son ögesine eklenen bazı ekler, sıralı yapının bütününü 
kapsayabilir. Bu; özellikle çokluk, durum, iyelik ekleri, çekimde iyelik kökenli olmayan 
kişi ekleri ve bildirme biçimlerinin ekleşmiş varyantları (TT -(y)DI gibi) için geçerlidir 
(Johanson, 2007):

sağ ve soldakiler = (sağ ve sol)-da-ki-ler, görmüş ve duymuşlardı = (görmüş ve duymuş)-
lar-dı, gelir giderlermiş = (gelir ve gider)ler-miş

Değişken Ekler
Türkçede eklerin çoğu, eklendiği kelimenin son hecesindeki ünlünün ve son sesteki ünsü-
zün niteliğine göre değişir. Kelimedeki son hece veya son ses, hangi ekin uygun olduğunu 
belirler:

kapı-da, baş-ta, ev-de, yol-u, rol-ü

Türkçe Ses Bilgisi dersinde gördüğünüz ünlü uyumları konusunu tekrar edin.   

Ünlü ve ünsüz uyumları, değişkenliğin en önemli nedenidir. Düz yuvarlak ünlüler 
olan /o/ ve /ö/ Türkçe kökenli kelimelerde sadece ilk hecede kullanılır, sonraki hecelerde 

Öbek: Söz diziminde tek kelime 
gibi işlev gören, yeri kaydırılabilen 
iki ve daha fazla kelimenin 
oluşturduğu söz birlikeridir. 

1
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kullanılmaz. Bağımsız bir kelimeden (-A yorı-r) ekleşmiş olan şimdiki zaman eki –(X)yor 
bir istisnadır. Bu yüzden eklerde, düz ünlülerden sadece düz geniş ünlüler /a/ ve /e/, dar 
ünlülerin ise hepsi bulunabilir. Patlamalı sesler olup ötümlü ötümsüz biçimleri bulunan 
g/k, d/t, c/ç gibi varyantları olan seslerle başlayan ekler; ayrıca ünsüz uyumlarına da girer. 
Ünsüz uyumlarında kural, ünlülerden ve Türkçenin ötümlü ünsüzleri olan /ğ/, /j/, /l/, /m/, 
/n/, /r/, /v/, /y/ ve /z/’den sonra c, d, g ile başlayan eklerin; ötümsüz /ç/, /k/, /p/, /s/, /ş/, /t/ 
ünsüzlerden sonraysa ç, t ve k ünsüzleriyle başlayan altbiçimlerin kullanılmasıdır. Türkçe 
Ses Bilgisi dersinde görüldüğü üzere tek heceli kelimelerdeki az sayıda istisnası dışında 
ötümlü ünsüzler /b/, /c/, /d/, /g/ ile ötümsüz /f/, /h/ ünsüzleri söz sonunda bulunamaz.

Bünyelerindeki ünlü ve ünsüzün durumuna göre değişken olan eklerin iki, dört ve 
sekiz altbiçimi olabilir. Tek biçimli ekler de vardır.

Ünlülere Göre
Geniş ünlülü, değişken bir ünsüzle başlamayan eklerin önlük artlık uyumuna göre iki alt-
biçimi vardır. Buna göre –(y)A sembolüyle göstereceğimiz yönelme durumu eki, gerçek 
kullanımda önceki sesin niteliğine göre –(y)a, -(y)e biçiminde kullanılır:

yol-a, kapı-y-a, ev-e, gece-y-e

Dar ünlülü ekler, eklenecekleri kelimenin son hecesindeki ünlünün ve son sesindeki 
ünsüzün niteliğine göre önlük artlık ve düzlük yuvarlaklık uyumlarına göre dört altbiçime 
sahiptir. Örnek olarak –(y)X biçiminde göstereceğimiz belirtme eki isimlere -(y)ı, -(y)i, 
-(y)u, -(y)ü biçiminde gelebilir:

araba-y-ı, ev-i, yol-u, söz-ü 

Ünsüzlere Göre
Uyuma giren bir ünsüzle başlayan geniş ünlülü eklerin ikisi ünsüzden, ikisi de ünlüden 
kaynaklanan dört altbiçimi bulunur. Örnek olarak hem ünlünün hem de ünsüzün değişe-
bildiğinden –DA şeklinde göstereceğimiz bulunma eki; eklendiği kelimelerin son hece ve 
son seslerinin niteliğine göre –da, -de, -ta, -te biçiminde gelebilir.

kapı-da, el-de, sokak-ta, iş-te

Değişken bir ünsüzle başlayan dar ünlülü eklerin ise ünlüden ve ünsüzden kaynakla-
nan sekiz altbiçimi vardır. Örnek olarak görülen geçmiş zaman eki –DX ekinin; -dı, -di, 
-du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü varyantlarından uygun olanı eklenir:

Ünlü ve Ötümlü Ünsüzden Sonra Ötümsüz Ünsüzlerden Sonra
al-dı aç-tı
gel-di geç-ti
oku-du tut-tu
gör-dü öt-tü

Ünsüz uyumundan etkilenmeyen ünsüzler, eklerin altbiçim sayısını artırmazlar. Bu 
durumda eklerin olabilecek altbiçim sayısı geniş ünlülü eklerde iki, dar ünlülü eklerde 
dört olabilir:

-lAr -sX
yol-lar anne-si
göz-ler baba-sı
 koyu-su
 büyü-sü
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Alfabede /g/, /k/ ve /l/ ile gösterilen ünsüzler; aslında konuşma dilinde önlük artlık uyumu-
na girerler. Bu seslerin ön ve art biçimleri vardır. Arap har�erinin kullanıldığı dönemde /l/ 
sesi tek işaretle gösterilirken ön damak /g/ sesi kef (ك) ile, art damak /g/ sesi ise gayın (غ) 
har�yle gösterilmekteydi. Aynı şekilde ön damak /k/ sesi kef (ك) ile, art damak /k/ sesi ise 
kaf (ق) ile yazılıyordu. Günümüzde Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerde düzeltme işareti 
olarak kullanılan “^” sembolü eski alfabedeki bu farklılığı yansıtma çabasının bir ürünüdür 
(Demir ve Yılmaz, 2011). Bu ünsüzlerdeki uyum, önlük artlık uyumudur. Önlük artlık uyu-
mu ünlüde de olduğu için ünsüzün bu niteliği eklerin altbiçim sayısını etkilemez:

ol-ağan, gez-egen, dur-ağan 

Kısmen Değişen Ekler
Şimdiki zaman eki –(X)yor’da kısmi bir uyum vardır. Ekin başındaki dar ünlü, ünlü uyum-
larına bağlı olarak değişirken son hecedeki /o/ ünlüsü tek biçimlidir: 

yap-ıyor, gel-iyor, ol-uyor, gül-üyor

Türkçe kökenli kelimelerde ilk hece dışında /o/ ünlüsü bulunmaz. Şimdiki zaman eki 
–(X)yor, -X yorı-r biçiminde zar�iil eki + yorı- yardımcı fiili + geniş zamanın birleşmesin-
den türemiştir. Anadolu ağızlarında ve konuşma dilinde çok farklı biçimlerine rastlanan 
bu ekin standart dilde sadece ilk ünlüsü değişir. Şimdiki zaman eki Türkçenin; eklenmede 
vurgunun sona kayması, ilk hece dışında /o/ bulunmaması, ünlü uyumları gibi yapısal 
özelliklerine ters düşmektedir. Ancak tam da bu yapısal özelliklerin zorlamasıyla kısal-
maya devam etmektedir. Bugün 2 ve 3. kişilerde, konuşma dilinde yapıyo, yapıyosun gibi 
biçimler alışılmıştır. 1. kişi eklerinden önce /r/’siz biçimler henüz ağız özelliği olarak kabul 
edilmekte ancak standart söyleyişte kabul görmemektedir: 

*yapı-yo-m *yapı-yo-z
yap-ıyosun  yap-ıyosunuz
yap-ıyo yap-ıyolar

Sınırlı sayıda örnekte kısmi uyum görülen eklerden biri de –Daş ekidir. Ekin ünsüzü 
uyuma girerken ünlüsü tek biçimli olmaktadır: 

yol-daş, meslek-taş, kardeş < karın-daş, yurt-taş

Tek Biçimli Ekler 
Bazı ekler tek biçimlidir, eklendikleri kelimeye göre değişmezler; başka bir ifade ile ünlü 
ve ünsüz uyumlarına girmezler. Uyuma girmeyen ekler şunlardır:

Uyuma Girmeyen Ekler

-(y)ken gelir-ken,	yapar-ken	

-gil annem-gil,	babam-gil,	dayım-gil

-leyin gece-leyin,	sabah-leyin,	akşam-leyin	

-ki evde-ki,	yolda-ki

-(X)mtırak sarı-mtırak,	yeşil-i-mtırak

Tek biçimli eklerin bir kısmı yaygın değildir, bir kısmının da tek biçimli olmalarının 
açıklanabilir nedenleri vardır. Örnek olarak –ki tarihsel dönemlerde veya ağızlarda uyuma 
girmektedir. Bugün standart dilde uyuma girmemesinin nedeni, Farsça kökenli bağlaç 
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olan ki’yi örneksemesi olmalıdır. Yine -ken eki, bağımsız bir kelimeden türemiştir: -(y)ken 
~  iken < eken < ET erken. Bu zar�iil eki pek çok ağızda uyuma girmektedir: 

gelirken, yaparkan

Kestirilebilirlik
Türkçedeki eklerin bir başka önemli ortak özelliği, çoğunun önceden kestirilebilir olma-
sıdır. Türkçenin yapısal özelliği olan ünlü ve ünsüz uyumları sayesinde bir kelimeye bir 
ekin farklı altbiçimlerinden hangisinin eklenebileceğini önceden kestirmek mümkündür. 
Buna göre -lAr biçimindeki çoğul eki, ön damak sesiyle biten kelimelere ünlü uyumları 
nedeniyle ancak -ler, art damak sesiyle bitenlere ise ancak -lar olarak gelir:

ev-ler, yol-lar

Değişken bir ünsüzle başlayan dar ünlülü öğrenilen geçmiş zaman ekinin sekiz biçimi 
vardır. Son hecesindeki ünlünün ve son sesteki ünsüzün niteliğine göre bir �il bunlardan  
birini alabilir:

kapa-dı, gel-di, ol-du, gör-dü, aç-tı, geç-ti, uç-tu, öt-tü 

Ancak aynı işlevi yerine getiren birden çok ekin olması durumunda bunlardan hangi-
sinin ilgili kelimeye ekleneceğini önceden kestirmek güç olabilmektedir. Ettirgenlik ve tek 
heceli kelimelere gelen geniş zaman ekleri bunun örneklerini oluşturur: 

art-tır- ~ art-ır-, al-ır, yap-ar, san-ır, yat-ar

Özellikle tek heceli �illere eklenen geniş zaman eklerini, çocuklar erken dil edinimleri 
sırasında sıkça karıştırırlar. Çocuklar konuşmaya başladıkları zamanlarda vur- ve dur- fi-
illerinin geniş zamanını karıştırabilmektedir:

vur-ur ~ vur-ar, dur-ur ~ dur-ar

Vurgu
Ekler vurgulanabilen ögelerdir, eklenme sırasında her seferinde sonra gelen ek, vurguyu 
üzerine çeker; kelimeler ek aldıkça vurgu sona doğru kayar: 

ev-lER, 
ev-ler-i-MİZ
ev-ler-i-miz-DE 
ev-ler-i-miz-de-Kİ
ev-ler-i-miz-de-ki-LER
ev-ler-i-miz-de-ki-ler-DEN

Başlarda bağımsız biçimbirimlerken zamanla bağımlı biçimbirimlere dönüşmüş, baş-
ka bir ifade ile bağımsız kelimelerden ekleşmiş olan ögeler ile bugün bitişik ve ayrı yazım-
ları bulunan enklitik unsurlar bunun istinasını oluştururlar:

iYİdir < EAT eyü-dür < eyü durur
geLİrim< EAT gelürem ~gelürven < ET kelür ben
güZEldi ~ güzel idi < gözel edi < ET közel erdi

Vurgulanmamak, geç ekleşmenin ya da ekleşmenin henüz tamamlanmadığının gös-
tergelerinden sayılır. Örnek olarak güzelim biçiminde yazılan kelime, vurgunun yerine 
göre farklı anlamlara gelmektedir: 
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(benim) güzel-İM 
(ben) güzEL-im 

Birinci örnek eskiden de ek olan, vurgulu iyelik ögesine sahipken ikincisi Türkçenin 
bilinen dönemlerinde ekleşmiş, vurgusuz bildirme ekine sahiptir; daha doğrusu vurgu, 
ekten önceki hecededir. Bu vurgulama biçimi, “Birleşik kelimelerde vurgu ilk kelimenin 
son hecesinde olur.” kuralıyla örtüşmektedir. Benzer bir durum anNEMle, güZELse örnek-
lerinde de görülür. Her iki kelimede de vurgu sondan önceki hece üzerindedir. Vurgula-
namayan ekler, genellikle sonradan ekleşmelerinin bir işareti olarak kelimenin sonunda 
kullanılır:

iyiydi ~ iyi idi <edgü erti

Şimdiki zaman eki yeni eklerden biridir ve vurguyu üzerine almaz:

yaPIyor

Fiilden olumsuz fiil türeten –mA- eki de vurgusuzdur, vurguyu kendinden önceki he-
cenin üstüne atar: 

YAP-ma-dı

Fiillerin olumsuz biçimlerini yapan -mA- ekinin de vurgu almaması nedeniyle bağım-
sız bir kelimeden türemiş olduğu görüşü öne sürülmüştür (Tekin, 2003).

Ancak her vurgusuz ek, bağımsız ögelerden türemez veya geç ekleşmeye işaret etmez. 
Örnek olarak Türkçede zar�arın vurgusu ilk hecede olabilmektedir. Bu nedenle Türkçenin 
tarihî dönemlerinde araç bildiren –n veya zarf yapan –sız+ın ve -CA ekiyle türeyen zar�ar-
da da vurgu sonda değildir:

YAzın < yaz-ın, GÜzün < güz-ün, ANsızın < an-sız-ın
GÜzelce konuşun.

Hem isim hem de zarf biçimleri bulunan artık ve yalnız kelimelerinin zarf biçimlerin-
de de vurgu ilk hecede bulunur: 

ARtık < art-ık, YALnız < yalın-ız

Ek Envanteri
Eklerin envanteri bellidir, istendiği zaman yeni ekler türetilemez. Ancak dildeki her öge 
gibi ekler de farklı nedenlerle değişmektedir. Mevcut eklerde zamanla biçim değişiklikle-
ri görülür. Bağımsız ögelerin bağımlı hâle gelmesi, başka dillerin etkisi, örnekseme veya 
başka nedenlerle yeni ekler gelişebilir. Var olan bir ögenin işlev ve yapıca aşınması, birden 
çok işlev taşıması, taşıdığı işlevi tam olarak yerine getirememesi, ayrıntı gösterme ihtiyacı 
gibi nedenler; ek envanterindeki değişmede önemli bir rol oynar. 

Örnek olarak Eski Türkçe –DAçI bir gelecek zaman ekidir: 

Olur-taçı sen “Oturacaksın, yaşayacaksın.”
Yañıltaçı siz “Yanılacaksınız, hata yapacaksınız.”
Eski Anadolu Türkçesi döneminde ise aynı işlev için -IsAr ekinden yararlanılır: 
Gel-iser “Gelecek.”
Ol-ısar “Olacak.”

15. yüzyıldan itibaren bu ek de yerini yavaş yavaş bugün kullandığımız -AcAk’a bı-
rakmıştır. Şimdiki zaman eki –(X)yor yeni eklerimizden biridir ve 18. yüzyıldan sonra 
yaygınlaşmaya başladığı düşünülmektedir (Johanson, 2009).
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İlgi çekici yeni ekler arasında -syon ve -matik örneklerini de sayabiliriz. İlki Batı 
dillerinde kullanılan Latince -tion ekinin Fransızca söylenişine uygun biçimidir:

atma-syon, uydurma-syon

Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten aletler için kullanılan 
otomatik kelimesinde “çalışan” anlamı veren ögenin Türkçede kısmen bir birleşik ismin 
parçası, kısmen ek olarak kullanılır duruma gelmesi daha da ilgi çekicidir. Başka dillerde 
“kendi kendine, kendiliğinden, aracısız” anlamlarına gelen oto kısmı, sözlük ögesi olur-
ken Türkçede ikinci kısım ek olarak yaygınlaşmaktadır. Türetilen çok sayıda kelime henüz 
sözlüklere alınmamıştır: 

banka-matik, çamaşır-matik, zikir-matik, sayı-matik, tercih-matik, dilekçe-matik, tırk-
nak-matik (tırnak süsleme makinesi), borsa-matik, soru-matik, zekat-matik, tv-matik, rad-
yo-matik, web-matik, okey-matik, sağlık-matik 

Bazı ekler öbeklere gelerek onlardan yeni kelime türetebilir: 

kara göz-lü, bugün-kü, uzun yol-cu

Ek, görüldüğü gibi son kelimeye eklense de tamlamanın anlamını değiştirmektedir. 
Örneklerde kara ve bu sıfatları, gözlü ve günkü’nü değil göz ve gün’ü niteler. Öbeklerin 
her zaman birleşik kelime olarak alınmaması nedeniyle burada ekin öbeğe değil de son 
kelimeye gelmiş olduğu gibi bir kanı ortaya çıkabilmektedir ki bu, biçim bilimi inceleme-
lerinde ayrı bir sorundur. Öbeğe gelen ekle isme gelen ek arasındaki farkı anlamak için şu 
örnekleri karşılaştırınız:

uzun / yol-cu, uzun yol-cu

Örneklerimizden ilkinde uzun sıfatı yolcu  sözcüğünü niteler, tamlamadan kast edilen, 
yolcunun (boyunun) uzun olduğudur. İkinci örneğimizde ise uzun sıfatı yol sözcüğünü 
niteler. Ek öbeğe geldiği için öbeğin anlamı “uzun yola giden”, “uzun yolda çalışan”, “uzun 
yol şoförü” gibi  bir anlama sahiptir.

Bugün ek olarak kullanılan kimi ögeler aslında Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz dö-
nemlerinde ek değillerdi. Bunlar daha sonraki dönemlerde, bir kısmı yazılı belgelerle takip 
edilebilen süreçlerden geçerek ekleşmişlerdir. Örneğin bugün gelirim biçiminde söylenen, sı-
rayla -ir ve -im eklerini almış olan kelime, 8. yüzyılda kel-ür ben / kelür men, 14. yüzyılda gelür-
ven / gelürvenin / gelürem, Osmanlıcada gelürüm şeklinde iken aşağı yukarı 18. yüzyıldan iti-
baren bugünkü biçimine gelişmiştir. Bağımsız bir öge olan ben, işlevi aynı kalarak ekleşmiştir:

ET kelür ben > EAT gelürven ~gelürem > Osm. gelür-em ~gelürüm > TT gelir-im 

Ekfiil, koşaç, kopula gibi terimlerle ifade edilen ve bugün kendinden önceki kelimeye 
bitişik yazılabildiği gibi sadece idi, imiş, ise, iken, idük biçiminde ayrı da yazılabilen öge; 
ekleşmenin bir başka örneğini oluşturur. Bu biçim, Eski Türkçede günümüzde olduğun-
dan daha sık kullanılan ve er- (olmak, bir durumda bulunmak) şeklinde olan bir fiildi. 
Daha sonraki dönemlerde er > e- > i- gelişmesi olmuştur. i bugün ünsüzle biten bir keli-
meye bitişik yazıldığında (görünüş olarak) tam ekleşmiş durumdadır: güzeldi < güzel idi. 
Buna karşılık vurgulanması yanında kelime ünlüyle bitiyorsa ekleşmenin tamamlanma-
dığını gösteren bir /y/ görülür: iyiydi <iyi-y-idi. Buradaki /y/ ünsüzü, kelimenin ünlüyle 
bitmesi, ekin de ünlüyle başlaması durumunda, Türkçenin ikiz ünlülerden kaçınması ne-
deniyle araya giren yardımcı ünsüzün kalıntısıdır. Tam ekleşme olsaydı yardımcı sese ge-
rek kalmayacaktı. Eski Anadolu Türkçesinde ekfiilin /y/’siz yazıldığı durumlar da vardır: 

atlanadı = atlanaydı “atına bineydi”
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Türkçede sonradan ekleşen veya henüz ekleşme süreci devam eden ögelerin ekleşme 
süreçlerini gösteren başka izler de vardır. Örneğin geliyor < gel-e-yorı-r yapısında görülen 
ünlü uyumundan sapma, vurgunun sonda olmaması ve ilk hece dışında /o/ ünlüsü bulun-
durması bunlar arasındadır.

Ayrı yazılması nedeniyle zaman zaman edat mı ek mi tartışmalarına konu olan mX 
soru enklitiğinin varlığını da vurgulamalıyız. Ayrı veya bitişik yazılma, dilin özünden çok 
dil planlamasında verilecek kararlarla ilgilidir. Soru enklitiğinde bitişik veya ayrı yazma-
dan kaynaklanan bir anlam ve işlev kaybı yoktur. Vurgulanma dışında mX ögesi eklerden 
ayrılmaz. Birleşik yazılmasının önünde işlevsel ve biçim bilimsel açıdan hiçbir engel bu-
lunmaz. Yazımda ayrı yazılması önerildiği için bitişik yazıldığı durumları yanlış sayma, 
standart yazımla ilgilidir. Bugün mı, mi, mu, mü olan bu enklitik; Arap har�i metinlerde 
kendinden önceki kelimeye bitişik yazılmaktaydı.

Ek İşlekliği
Eklerle ilgili bir başka özellik de işlek olup olmamalarıdır. İşleklik, bir ekin farklı kök ve 
gövdelere gelebilmesini ve kullanım sıklığını anlatır. Eğer bir ek sık kullanılıyor, gerekti-
ğinde yeni kelimeleri türetiyorsa işlek sayılmaktadır. Sık kullanılmıyor, yeni kelime tü-
retmeye yaramıyorsa işlek değildir. Çekim ekleri, aynı türden her kelimeye eklenebildiği 
için yapıları gereği işlektir. Bu nedenle işleklik daha çok, doğal sınırlılıkları olan yapım 
ekleriyle ilgili bir durumdur ve görecelidir. 

İşlek eklere örnek olarak isimden �il türeten –lA-  veya isimden isim türeten –lX veri-
lebilir. Adı geçen ekler, Türkçenin en fazla kullanılan yapım ekleri arasındadırlar: 

-lA -lX
söz-le- söz-lü
göz-le- göz-lü
giz-le- giz-li
retweet-le- Ankara-lı

Buna karşılık -(ş)Ar eki üleştirme işleviyle sadece sayılara,  -ArI sadece yön gösterme 
işleviyle isimlere geldiği için doğal olarak işlek değildir. Bu ekleri kullanarak yeni kelime-
ler türetmek alışılmış değildir.

İşlek ekler zamanla işlekliklerini kaybedebilecekleri gibi işlek olmayan ekler de işlek 
hâle gelebilir. Örnek olarak Türkçenin eski dönemlerinde araç durumunu gösteren bir -n 
eki vardı: 

Ok-ı-n urdı “Okla vurdu.” 

Bu ek bugün yazın, kışın gibi bazı zaman zar�arında kullanılır; ancak işlek değildir. 
Buna karşılık eskiden kumsal, dağsal örneklerinde görülen ve yer adı yapan -sAl eki günü-
müzde işlektir. 1980’li yıllarda çok şiddetli eleştirilere konu olan bu ek, daha çok isimlere 
gelmekle birlikte az sayıda örnekte fiillerden sonra da kullanılabilmektedir: 

tarihsel, görsel 

Bu ekin yaygınlaşmasına paralel olarak benzer işlevlerle kullanılan, isimlerden sıfat 
yapan nispet i’si işlekliğini yitirmektedir. Nispet i’si daha çok Arapça, Farsça kökenli keli-
melere gelmektedir. Ekin kullanımının azalmasında, özleşmenin etkisiyle Türkçenin söz 
varlığındaki Arapça ve Farsça kelimelerin azalması da rol oynamıştır. Bugün Arapça ve 
Farsça kökenli kelimelere de –sAl eki getirilebilmektedir: 

ilmî / bilimsel, hissî / duygu-sal, tarihî / tarih-sel
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Bu etki sonucunda, söz varlığında önceden var olan kopya kelimelerde normal karşı-
lanan nispet i’si, yeni türetilen veya yaygınlaştırılan Türkçe kelimelerde genel olarak tuhaf 
bulunmuş; böylece kullanılmasından kaçınılmış olabilir.

Eklerin Sırası
Türkçede bir kelime köküne birden fazla ek gelebilir. Ancak eklerin belli bir sırası vardır. 
Eklerin kelimedeki yeri, işlevleriyle doğrudan ilişkilidir. Kelimenin anlamını değiştiren, 
yeni kelime türetmeye yarayan ekler, anlamı değiştirmeyen çekim eklerinden; bir başka 
ifade ile yapım ekleri, çekim eklerinden önce gelir: 

yol-cu-ları-mız-dan, göz-le-n-di-ler

Her ek kendinden önce gelen bölümün tamamını etkiler: 

ev  ← ler  ← imiz  ← den

Örnekte  -lAr eki evin birden fazla olduğunu, -(I)mIz bu evler’in bize ait olduğunu, 
-DAn ise bir şeyin hareket noktasının bizim evlerimiz olduğunu gösterir. 

İsim çekim eklerinde sıra; çoğul, iyelik, durum şeklindedir. Çokluk ekleri kendilerin-
den önceki kökü, sayı açısından doğrudan niteler; iyelik ekleri, kendinden önceki keli-
menin gösterdiği varlığa sahip olanın kişi ve sayısını bildirir ve durum ekleri kendinden 
öncekilerin bütün olarak cümle hiyerarşisindeki ilişkilerini gösterir (Johanson, 2007).

ev-ler-imiz-den 

Annemsiz, dayımgil gibi “Yapım eki çekim ekinden önce gelir.” kuralına uymayan ör-
nekler de vardır.

Aitlik eki olarak adlandırılan -ki, yapım ekinin çekim ekinden önce gelmesi prensibine 
aykırı davranabilmekte; ilgi durumu ve bulunma durumu eki almış isimlere gelebilmektedir:

ev-de-ki, Ali-nin-ki

-lXk eki az sayıda örnekte çekim eklerinden sonra gelebilmektedir: 

on-da-lık, gün-de-lik 

Ancak bu örneklerde çekim ekinin sınıf değiştirerek yapım eki olduğu, bu nedenle 
prensibe aykırı bir durumun olmadığı düşünülebilir.

Bazı ekler bir öbeğin sonuna gelir ve niteleme açısından öbeğin tümünü etkileyebilir:

sağ ve soldakiler = sağdakiler ve soldakiler 

Benzer bir durum, yapıca sıralı cümlelerin yüklemleri için de geçerlidir;

Sabah erken kalkar, kahvaltısını yapar, okula gider-di.

Verilen örneklerdeki gibi sıralı cümlelerde ekin sondaki ögeye gelmesi yeterli olduğu 
için önceki ögelere de getirilmesi, Türkçede bir üslup zaafı olarak görülür.

Fiil köklerinden sonra gelen ekler sırasıyla kılınış, çatı, olumsuzluk, görünüş/kip, za-
man, kişi eki şeklindedir:

kovalanmamıştık = kov + sıklık + edilgenlik + olumsuzluk + görünüş/kip + geçmişlik 
+ kişi
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Kılınış gösteren ekler, günümüz Türkçesinde çok az kullanılmaktadır. Örneklerdeki ekler 
sıklık göstermektedir: kov-ala-, eş-ele-, kır-p-…

Çatılar (meçhullük, dönüşlülük, işteşlik, edilgenlik, ettirgenlik), aynı şekilde, önceki 
parçayı anlamsal açıdan niteler; ama aynı zamanda cümledeki ögelerin sayı ve rollerini 
değiştirir. Çatı ekleri, dile özgü anlamlar taşıyan kelime yapımı birlikleridir ve aynı za-
manda söz dizimini de ilgilendirir. Fiillerden olumsuz fiil türeten –mA- eki kendinden 
önce gelen bütün oluş ifadesini olumsuz yapar. Görünüş ve kipler, oluşun özünde bir deği-
şiklik yapmaz; aksine olayın sınırları ve konuşanın buna karşı tavrı yönünden oluşa, farklı 
bakış açıları getirir. Zaman ekleri, bu bakış açısınının hangi zamanda olduğunu belirler. 
Fiil çekiminin en uçtaki üyesi olan kişi ekleri, kendileri özne olmadıkları hâlde özne hak-
kında bilgi verir (Johanson, 2007).

İŞLEVLERİ AÇISINDAN EKLER
Ekler, işlevleri açısından yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Sonu-
na geldiği kelimenin anlamını veya türünü değiştiren eklere yapım ekleri adı verilir. Yapım 
ekleri, her şeyden önce sözlüklerde tanımlanması gereken yeni sözlükbirimler türetir: 

ver-gi, göz-lük-çü  

Çekim ekleri ise kelimelerin anlamını veya türünü değiştirmez; kelimenin çoğul, iye-
lik, kişi, sayı, durum, kiplik, zaman gibi kök anlamının değişmediği farklı kullanımlarının 
ortaya çıkmasını sağlar:

yol-u-muz-dan, anla-dı-lar 

Kaynaklarda yapım eklerini belirlerken kelimenin anlamını değiştirmesi öne çıkarılır. 
Ancak kelime türünün değişmesiyle, örnek olarak fiilin ekler aracılığıyla zar�aştırılması 
veya sıfat olmasıyla da, yeni bir kelime ortaya çıkar. Bu yüzden kelime türünü değiştirenleri 
de yapım ekleri arasında saymak gerekir. Ancak özellikle fiilimsilerde göreceğimiz üzere 
anlamda fark edilir bir değişiklik yapmayan, kelime ve ona bağlı ögelerin cümle içindeki 
işlevini değiştiren eklerin durumu karmaşıktır. Bunlarla türemiş kelimelerin yeni kelime-
ler olarak sözlüklere alınması alışılmış değildir. Kitabın ilgili ünitesinde ayrıntılı olarak 
görüleceği üzere bunlar, sözdizimsel kelimeler yapar. Yine fiillere gelen çatı ekleri de her 
zaman fiilin anlamında değişiklik yapmaz ama fiile bağlı olan ögelerin fiille olan ilişkile-
rini değiştirir. Örnek olarak açıl- fiili, aç- köküne bir –(X)l- ekinin getirilmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Burada kullanılan ek, fiilin anlamını değil ögelerle olan ilişkisini değiştirmiştir. 
Buna göre aç- fiilinde nesne olarak kullanılan öge, açıl- fiilinde edilgen cümlenin öznesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır:

Kapıyı açtı.
Kapı açıldı. 

Aynı kökten türeyen açtır- fiilinde özneyle fiil arasında işi yapan açısından bir değişme 
olmaktadır:

Ali kapıyı açtı. 
Ali kapıyı açtırdı.

Örneklerin ilkinde Ali, kapıyı açan iken ikincisinde kapının açılmasına neden olan, 
kapının açılmasını sağlayandır. Fiilin anlamını değiştirmeden ögelerle ilişkisini değiştiren 
eklere çatı ekleri denmektedir. Çatı ekleri, fiilden fiil yapımıyla ilgili ünitede ayrıca ele 
alınacaktır. 
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Eklerin tür değiştirmesi, yapım ekinin çekim ekine veya çekim ekinin yapım ekine dö-
nüşmesi örneğine nadir rastlanır. Çekim eklerinin kalıcı isimler yapması, yapım eklerinin 
çekim ekine dönüşmesine göre daha alışılmış bir durumdur. 

Yapım Ekleri
Yapım ekleri, var olan kök ve gövdelerden yeni kelimeler türetir. Eklerle yeni kelime yap-
ma, Türkçe söz yapımında en sık başvurulan yollardan biridir. Ekle türetilen yeni kelime 
ile buna kaynaklık eden kök ve gövde arasında belli bir anlam ilişkisi olur: 

göz-lük-çü, ver-im-li

Bu kelimeler incelendiğinde kökün anlamıyla yeni gövdenin anlamı arasında bir ilişki 
vardır: Görme organı olan göz kelimesinin sonuna gelen -lük eki, gözle ilgili bir aletin 
adını göstermek için kullanılan bir kelimeyi; bundan -Çü ile türetilen kelime ise bu aletin 
üretimi, tamiri, alım satımı gibi işlerle uğraşılan bir mesleği göstermektedir. İkinci örnekte 
ver- fiiline eklenen –(i)m ekiyle vermeyle ilgili yeni bir kelime ortaya çıkmış, buna eklenen 
-li eki ise “verimi olan” anlamında yeni bir kelime türetmiştir. 

Yapım ekleri, isim ve fiillerin kök ve gövdelerine eklenerek yeni isimler ve fiiller türetir. 
Eklendikleri köke ve türettikleri kelimeye göre yapım ekleri, sonraki bölümlerde ayrıntılı 
olarak ele alacağımız dört gruba ayrılır:

Yapım Ekleri
 İsim yapımı  Fiil yapımı
İsimden isim baş-lık, söz-lü Fiilden fiil ko-n-dur-, ov-ala-
Fiilden isim aç-ık, gör-gü İsimden fiil kan-a-, yol-la-

Çekim Ekleri
Kelimelerin niceliğini, öbek veya cümle içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren 
eklere çekim ekleri denir. 

ev-e, yap-tı-m, gün-ler-imiz 

Çekim ekleri, kelimenin anlamını değiştirmez; ancak yukarıda da işaret edildiği gibi 
çekim ekleri kalıplaşıp yapım eki olabilir:

gel-ir, gid-er, iç-ecek, söz-de, şimdi-ler-de, bugün-ler-de 

Fiil çekim eklerinin fiillerden kalıcı isimler türeten yapım eklerine dönüşmeleri duru-
munda yeni kelime; yüklem olma yani durum eki almış isimleri yönetme, cümlede kendi-
ne boş yer açma gücünü kaybeder. 

Örnek olarak iç- ve ye- fiilleri geçişli fiillerdir, her ikisi de özne ve nesne ister. Bu fiil-
lerle eksiksiz cümleler kurabilmek için bu ögelerin ya açıkça verilmesi ya da bağlamdan 
çıkarılması gerekir.

Ali suyu içecek.
Ayşe elmayı yiyecek.

Kalıcı isim yaptıkları zaman her ikisi de bu özelliklerini kaybeder:

içecek, yiyecek

Her iki örnekte de yeni türemiş isimler, fiil olma özelliklerini tamamen kaybetmiş-
tir; bunun sonucu olarak fiillere özgü olan cümle ögelerini yönetme güçleri kalmamıştır. 
İsimleşmiş olan kelime, biçimce gelecek zaman ekiyle aynı olmakla birlikte nesne alamaz 
duruma gelmiştir.
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Yine tarihî dönemlerde araç eki olarak kullanılan bir –n eki bulunmaktaydı: 

Ok-ı-n urdı “Okla vurdu.”

Bu ek, daha öncede işaret edildiği üzere, günümüzde az sayıda örnekte yapım eki ola-
rak kullanılmakta, araç durumu ise ile ya da ekleşmiş biçimi -(y)lA ile ifade edilmektedir:

yaz-ı-n, güz-ü-n

Yapım eklerinin genelleşerek çekim eki hâline gelmeleri veya yapım eklerinin parçaları 
olmasına dair örneklere de rastlanmaktadır:

Gel-mekte.
Çalış-makta-y-ım.

Türkçede yapım ekleri ile çekim ekleri birbirinden kesin olarak ayrılabilir mi, araştırın. 

Çekim ve Yapım Ekleri Arasındaki Farklar

Zorunluluk
Çekim eklerinin kullanılması çoğu durumda zorunludur, türetme eklerinin 
kullanılmasında bu zorunluluk yoktur. Örnek olarak ver- fiili ile kurulacak bir cümlenin 
eksiksiz olabilmesi için- bağlamdan çıkarılamıyorsa- özne, nesne ve dolaylı tümleci gös-
teren durum eklerini almış birer ismin mutlaka olması gerekir. Bu ögelerden biri eksik 
olduğu zaman cümle eksik olacaktır: 

Ali kitabı Ahmet’e verdi.
*Ali kitabı verdi. 

Gör- fiili ile kurulacak bir cümlede ise özne için yalın durumda, nesne içinse belirtme 
durumu eki almış iki isim gerekmektedir. 

Ben seni gördüm.

2

Resim 3.1

Kaynak: www.facebook.com/selcukerdem.com
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Buna karşılık kitapçı kelimesindeki yapım ekinin kullanımı, konuşanın isteğine bağlı 
olarak değişebilir. Kitapçı yerine kitap satılan yer veya kitabevi de denebilir (Erdem, 2011).

Kitapçıdan bir kitap aldım. 
Kitap satılan yerden bir kitap aldım. 
Kitabevinden bir kitap aldım.

Biçim bilgisi içinde yer alsa da çekim, aynı zamanda söz dizimiyle de yakından ilgi-
lidir. Kelimelerin belirli şekilleri söz diziminde ortaya çıkan zorunluluk nedeniyle kulla-
nılmaktadır. Örnek olarak Türkçede durum ekleri bu türden eklerdir; özne ancak yalın 
durumda, nesne ise belirtme durumunda olabilir. Buna karşılık yapım ekleri ile türetilmiş 
bir kelimenin kullanımı, söz dizimsel bir zorunluluktan kaynaklanmaz. Dergiyi kitaplıkta 
bulamadı gibi bir cümle, söz dizimsel ilgililik açısından incelenirse dergiyi ve kitaplıkta 
sözlerinin cümlenin ana unsuruna söz dizimsel bir ilgiden dolayı bağlandığı görülür. Fa-
kat –lXk ekiyle türetilmiş olan kitaplık kelimesinin seçimi, söz dizimsel bir gereklilikten 
değil konuşanın tercihinden dolayı cümlede yer almaktadır (Erdem, 2011).

Eklenmede Sınırlılık
Yapım eklerinin birçoğu belli kelimelere gelebilirken çekim ekleri aynı türden her keli-
meye gelir. Yapım ekleri ile çekim ekleri arasındaki önemli farklardan biri budur. Örnek 
olarak oldukça yaygın olan –GX ekiyle pek çok yeni kelime türetmek mümkündür. 

ver-gi, ol-gu, seç-ki, yaz-gı 

Ancak aynı eki her fiile getirmek mümkün değildir: 

*ye-gi
*döv-gü

Yapım ekleri arasında çok yaygın olanlar yanında çok az kullanılanlar hatta sadece bir 
veya birkaç kelimeye gelebilenler de vardır. Örnek olarak –lX eki oldukça yaygındır ve pek 
çok kelimeye getirilebilir. Buna karşılık –mur ekinin tek örneği bulunmaktadır: 

Ankara-lı, bura-lı, yer-li; yağ-mur

Yapım eklerinde, çekim eklerine benzemeleriyle fiilden isim türeten –mAk, -mA, -Xş 
ve olumsuzluk eki -mA- istisnadır. Diğer eklerden farklı olarak bu dört ek bütün fiillere 
gelebilir. Bu yönleriyle çekim ekleri gibi davranırlar. İsimden sıfat yapım ekleri -lX ve –
sXz, isimden fiil yapım eki -lA gibi bazı yapım ekleri de oldukça işlektir. İsimfiil olarak da 
bilinen -mAk, -mA, -Xş yanında kelimenin türünü değiştiren sıfatfiil ve zar�iil eklerini de 
buraya dâhil edebiliriz. Amaca uygun olarak bu çalışmada da fiilimsiler ayrı bir ünitede 
ele alınacaktır. Burada sadece şunu belirtmekte yarar vardır: İsimfiil, sıfatfiil ve zar�iil ek-
leri; sonuna geldikleri kelimeyi isim, sıfat veya zarf hâline getirir. Sonuna geldikleri fiilin 
istemini değiştirmez; ancak türünü isim, sıfat ve zarf olarak değiştirirler.

Çekim ekleri ise ilgili türden her kelimeye; yani fiil çekim ekleri her tür fiile, isim 
çekim ekleri de her tür isme gelebilir. Çekim ekleri, ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır.

Yan Yana Gelebilme
Yapım ve çekim ekleri arasındaki bir başka ayrım da kaç ekin yan yana gelebileceği konu-
sundadır. Bir kelimede birden fazla yapım eki bulunabilir, türemiş olan bir kelimeden yeni 
kelimeler türetilebilir:

göz-lük-çü-lük, Ankara-lı-laş-tır-ama-, al-dır-ıl-mak

İstem: Bir kelimenin, genellikle 
de bir fiilin cümlede diğer ögeleri 
kendine bağlayabilme, boşluk 
açabilme güçlerine istem denir. 
Buna Türkçede değerlilik de denir. 
İngilizce karşılığı valency’dir. 
Örnek olarak geçişsiz yan- fiilinin 
bir, geçişli al- fiilinin iki, ver- 
fiilinin ise üç istemi vardır: Ev 
yandı, Ahmet kitabı aldı, Ahmet 
kitabı Ayşe’ye verdi. Bunlar zorunlu 
olan, cümlenin eksiksiz olması 
için bağlamdan çıkarılması 
veya cümlede açıkça verilmeleri 
gereken ögelerdir.
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Ancak aynı işlevli iki çekim eki yan yana bulunamaz: 

*ev-den-de 
(onların) *ev-ler-leri

İki tane 3. kişi iyelik eki almış olan birisi (<bir-i-si), hepsi (<hep-i-si), Kıbrıs ağızlarında 
rastlanan hepsimiz (<hep-i-si-miz) örneklerinde olduğu gibi aynı işlevli birden çok çekim 
eki; ancak önceki ekin işlev kaybına uğraması durumunda yan yana gelebilir. Buna ek 
yığılması denir (Korkmaz, 1995). 

Eklenmeye Bağlı Değişmeler
Eklenmeye bağlı değişmeler, Türkçe Ses Bilgisi kitabında (Demir, Yılmaz, 2011) ayrıntılı 
olarak ele alınmıştır. Söz konusu kitapta da görüleceği üzere eş zamanlı değişmeler, daha 
doğrusu nöbetleşmeler, eklenme sırasında ortaya çıkmaktadır.

Üzerinde durmamız gereken konulardan biri vurgusuz orta hece düşmesidir. Birincisi 
açık, ikincisi ünsüzle başlayan kapalı bir heceye sahip iki heceli kelimeler; ünlüyle başla-
yan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlülerini düşürebilirler. Bu durum ğ-r, ğ-n, 
ğ-z, ğ-s ya da y-n, l-n, r-n, n-z, m-z ve v-ç yapısında olan organ adlarında görülür: 

bağır>bağrı, ağız>ağzı, beyin>beyni, beniz>benzi 

Ayrıca -yXr-, -vXr-, -ğXr-, -kXr-, -pXr- ve -kXl- yapısındaki fiillere -A, -X, -Xk, -m, -ntX 
ekleri ve edilgen çatı eki getirildiğinde ortaya çıkar: 

ayır->ayrı, ayrım, ayrıntı
buyur-> buyruk, buyrul-
savur- > savruk, savrul- 
süpür- > süprüntü, süprül- (Tekin, 2005a; Aslan, 2006).

Eklenme sırasında görülen bir başka özellik de ötümlüleşmedir. Ötümlüleşme; kelime 
sonundaki ötümsüz /k/, /ç/, /p/, /t/ ünsüzlerinin ünlüyle başlayan bir ekten önce sırasıyla 
ötümlü /ğ/, /c/, /b/, /d/ ünsüzlerine dönüşmesidir. Günümüz Türkçesinde bu değişme, 
Ana Türkçede uzun ünlü bulunduran tek heceli kelimelerle uzunluktan bağımsız olarak 
çok heceli kelimelerin sonunda görülür: 

aç- > ac-ık-, gök > göğ-ü, git- > gid-en, at- > ad-ım, dip > dib-i, kapak > kapağ-ı, ağaç 
> ağac-ı, geçit > geçid-i 

Yukarıdaki ikinci kelimeler, birincilerin ötümlü; yani çıkarılmaları sırasında ses tel-
lerinin titreştiği karşılıklarıdır. Ancak “yumuşak g” harfiyle gösterilen sesi diğerlerinden 
ayırmak gerekir. Bu har�e gösterilen ses, çoğu zaman ön damak ünlüleriyle /y/ olarak 
söylenir, art damak ünlüleri çevresindeyse komşu ünlünün uzamasına neden olur.

Ötümlüleşme, Türkçenin baskın yapısal özelliklerinden biridir ve kopya kelimeler için 
de geçerlidir: kitap > kitab-ı, sokak > sokağ-ı

Ötümlüleşmenin bazı istisnaları vardır:
Ana Türkçede tek heceli, kısa ünlülü kelimeler: at > atı, aç- > aç-ık, kök > kök-ü 
Fiilden isim türeten -t ekiyle türemiş yeni kelimeler: geçit-i, yapıt-ı 
Ötümlü ve ötümsüz biçimler arasında anlam ayrışması olanlar: hukuka “yasaya”, huku-

ğa “hukuk fakültesine”, Yaradan “tanrı”, yaratan “yaratma işini yapan” 
Yazımın etkisiyle ötümsüzleşebilenler: Tokat’a, Irak’a
Arapça –iyet eki: cumhuriyet-i
Eklenme sırasında  ilk hecesi açık, ikinci hecesi kapalı olan az sayıda kelimede ikinci 

hecedeki ünsüz düşebilir: 
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küçük > küçü-cük, büyük > büyücek, ufak > ufa-cık

Bu durum, isimden isim yapma ekleri -CXk, -cek, -rAk, -mAn ve isimden fiil yapım eki 
-msA’dan önce görülür: 

küçük: küçücük, küçürek, küçücek, küçümen, küçümse-
büyük: büyücek, büyürek
ufak: ufarak, ufacık
sıcak: sıcacık

Eklenme sırasında ortaya çıkan bir başka ses olayı da yardımcı seslerle ilgilidir. Ün-
lüyle biten bir eke ünlüyle başlayan ek geldiğinde araya bir /y/ sesi girer: kapı-y-a, tepe-y-e 
Araya giren /y/ sesinin, bazı durumlarda düşmüş eski bir /g/ sesinin eklenme sırasında 
yeniden ortaya çıkan biçimi olduğu görüşü de vardır: kapı-y-a < ET kapıg-ka 

Ünlü daralması, ekleşme sırasında ortaya çıkan bir başka ses olayıdır. Geniş ünlüyle bi-
ten fiillerin son ünlüleri standart dilde şimdiki zaman ekinden önce düzenli olarak daralır: 

gel-mi-yor, başlı-yor

Ayrıca kelime sonundaki geniş ünlü, ünlüyle başlayan eklerden önce araya giren yar-
dımcı ünsüz /y/’nin etkisi veya büzülme sonucu daralabilir: 

di-y-en, yi-y-ecek 

Yardımcı Sesler
Bu bölümde son olarak doğrudan ek veya eklerin bir parçası olmamakla birlikte eklenme 
sırasında ortaya çıkan ve eklenmede önemli bir rol oynayan yardımcı seslerden de söz 
etmek gerekir. Yardımcı sesler; eklenme sırasında ikiz ünlü, söz sonunda bulunmayan ün-
süz çi�leri gibi Türkçenin yapısına aykırı durumlar ortaya çıkınca kullanılır. Kaynaklarda 
bağlama sesleri, kaynaştırma sesleri gibi terimlerle de anılır. Yardımcı seslerin yardımcı 
ünlüler ve yardımcı ünsüzler olmak üzere iki türü vardır.

Ünsüzle biten bir kelimeye, ünsüzden ibaret veya ünsüzle başlayan bir ekin gelmesi so-
nucu Türkçede hece sonunda bulunamayan bir ünsüz çi�inin ortaya çıkması durumunda, 
araya giren ünlüye yardımcı ünlü denir. 

(benim) anne-m, (benim) el-i-m 

Örnekler karşılaştırılırsa anne kelimesinin 1. tekil kişi iyelik ekini -m olarak aldığı gö-
rülür. Oysa el kelimesine aynı ek getirildiği zaman araya bir /i/ sesi giriyor. Bunun nedeni, 
hece sonunda -lm ünsüz çi�inin bulunamamasıdır. Benzer bir durum mavi-msi ile morumsu 
örneklerinde de görülür. Renklerden sonra benzerlik ifade eden -msX eki, ünlüyle biten mavi 
kelimesine doğrudan eklenirken /r/ ünsüzüyle biten mor kelimesine eklenince kelimeyle 
ek arasına bir /u/ ünlüsü getirilmektedir. *morm-su biçiminde bir heceleme, Türkçenin ses 
sisteminde imkânsız olduğu için kelimenin hecelenmesi mo-rum-su şeklini almaktadır. 

el-i-miz, el-i-niz örneklerinde ise durum farklı görünmektedir. Örnek olarak *el-miz 
biçimi prensipte al-mış örneğinden farksızdır. Her ikisinde de /l/ ünsüzü ile biten bir ke-
limeye /m/ ünsüzüyle başlayan bir ek getirilmiştir ve her ikisinde de iki bağımsız hece 
vardır. Ancak birisinde araya yardımcı ünsüz girmezken diğerinde girmektedir. *el-miz, 
*el-niz gibi bir eklenmede Türkçenin ses sistemine aykırı bir durum görünmemekle bir-
likte araya bir yardımcı ünlü girmesinin nedeni, gerçekte bu eklerin yapısında arkaik bir 
çoğul eki olan -z bulunması olmalıdır. -m ve -n ekleri kurala uygun olarak ünsüzle biten 
isim köküne yardımcı sesle bağlanırken çoğul ekiyle genişlemeleri sırasında bu durum 
değişmemiş görünmektedir.
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elimiz < el-i-m-i-z, eliniz < el-i-n-i-z

Tarihî süreç içerisinde bağlama ünlülerinin asıl ekle kaynaştığını veya asıl ekin düşmen-
si sonucu bağlama ünlülerinin onun işlevini üzerine aldığını gösteren örnekler de vardır: 
başla-y-ıp örneğinde olduğu gibi zar�iil eki bugün -(y)Xp biçimindedir. Oysa bu ek, Eski 
Türkçede veya günümüzdeki Türk dillerinin çoğunda -(X)p biçimindedir: 

başla-p

Ekin işlevinin bağlama ünlüsüne geçmesine, her ikisinin de Eski Türkçedeki biçimleri 
-(X)g olan belirtme durumu eki veya fiilden isim yapım eki -X’yi örnek verebiliriz. Batı 
Türkçesinde çok heceli kelimelerin sonundaki /g/ sesi düştüğünden eklerin işlevi bağlama 
ünlülerinin üzerinde kalmıştır: 

ET eb-i-g > TT  ev-i 
ET öl-ü-g > TT öl-ü

Genel olarak bağlama ünlüleri denince akla dar ünlüler  yani /ı/, /i/, /u/, /ü/ sesleri 
gelir. Daracık gibi az sayıda örnekte geniş ünlüler de kullanılabilir. 

Kelimenin ünlüyle bitmesi, ekin ise ünlüyle başlaması durumunda Türkçenin yan 
yana iki ünlüden kaçınması nedeniyle araya giren ünsüz, yardımcı ünsüzdür. Aşağıdaki 
ilk örnekte kelime ünsüzle bitmektedir, bildirme eki olan -(y)Xm kelimeye doğrudan ek-
lenmektedir. İkinci örnekte ise kelime ünlüyle bitmektedir. Ek de ünlüyle başladığı için 
araya /y/ yardımcı ünsüzü girmektedir.

Asker-im.
Öğrenci-y-im.

Türkoloji çalışmalarında sadece /y/ bağlama ünsüzü olarak adlandırılır. 
Ayrıca ev-i-n-de, iki-şer, anne-si örneklerindeki /n/, /ş/ ve /s/ seslerini de bağlama 

ünsüzleri olarak görenler vardır. Bu yaklaşım Türkçenin tarihî gelişimi açısından yanlıştır. 
Günümüz Türkçesinde /n/ sesi; 3. kişi iyelik ekleriyle durum ekleri arasında, zamirlerin 
çekiminde, ilgi ekinin başında ve aitlik eki -ki’den sonra bulunur. Burada herhangi bir 
bağlama veya yardımcı olma söz konusu değildir. Örnek olarak evi kelimesi ünlüyle bittiği 
için -DA ekinin eklenmesinde kapıda, gemide örneklerinde olduğu gibi Türkçenin yapısı 
açısından bir sorun yoktur. Ancak kelime iyelik eki aldığında araya /n/ sesi girmektedir:

ev-i-n-de, kapı-sı-n-da

Eski bir zamirin kalıntısı olduğu düşünüldüğünden bu ses, zamir n’si olarak adlandı-
rılmaktadır: 

ben, ben-de; bu, bu-n-da

Günümüz Türk dillerinin bir bölümünde, örnek olarak Özbekçede, zamir n’si kulla-
nılmamaktadır. 

Üleştirme sayılarında kullanılan –şAr ekinin beşer biçiminin yanlış çözümlenmesi so-
nucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.

İyelik 3. tekil kişi ekinin ünlüyle biten kelimelere gelen biçimi –sX şeklindedir. Bu /s/  
sesi başka örneklerde görülmez (Tekin, 2005b).
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Özet

Eklerin genel özelliklerini saptamak
 Eklemeli dillerin en bilinenlerinden biri olan Türkçe, 
yeni kelime yapımını ve kelimelerin dilbilgisel ilişki-
lerini büyük ölçüde kelime kök ve gövdelerine getiri-
len ekler aracılığıyla sağlar. Söz yapımında kullanılan 
pek çok ekle ve zengin fiil ve isim çekimi kategorisiyle 
Türkçe, ileri derecede bitişken sayılan bir dildir. Ba-
ğımlı biçimbirimler olan ekler, bağımsız biçimbirim-
ler olan kelime kök ve gövdelerine gelir.

 Türkçe ekler belirgin ortak özellikler yanında ek tü-
rüne göre değişen özelliklere de sahiptir. Eklerin sı-
nırları çoğu durumda açıktır. Bazı dillerde görülen ek 
sınırlarını bulanıklaştıracak kaynaşmalar Türkçede 
alışılmış değildir. Çok uzun kelimelerde bile ekler 
birbirinden kolayca ayırt edilebilir. Türkçenin ekleri 
çoğu durumda hece şeklindedir. Kesin sınırlarla bir-
birlerinden ayrılan eklerin art arda gelmesi, Türkçede 
eklerin ve eklerin kelimelere bitişmesinin bir başka 
özelliğidir. Türkçe, sondan eklemeli dillerin en bi-
linenlerindendir. Türkçede ekler kelimenin sonuna 
gelir yani ekler son ektir, başa gelen ön ek veya keli-
menin içine eklenen iç ek yoktur. Öbeklerin veya sı-
ralı cümlelerin son ögesine eklenen bazı ekler, sıralı 
yapının bütününü kapsayabilir. Bu; özellikle çokluk, 
durum, iyelik ekleri, çekimde iyelik kökenli olmayan 
kişi ekleri ve bildirme biçimlerinin ekleşmiş varyant-
ları (TT -(y)dI gibi) için geçerlidir.

 Türkiye Türkçesinin ekleri, çoğunlukla ünlü ve ünsüz 
uyumlarından kaynaklanan nedenlerle, kelimenin son 
hecesine ve son sesine, ekin ünlüsüne ve ek başındaki 
ünsüze göre az, önceden tahmin edilebilen altbiçimle-
re sahiptir. Eklerin bir kısmının tamamı, az sayıda ekin 
ise bir bölümü uyuma girerken sınırlı sayıda ek uyuma 
girmez, bir başka ifade ile tek biçimlidir. Türkçedeki 
eklerin bir başka önemli ortak özelliği, çoğunun 
önceden kestirilebilir olmasıdır. Türkçenin yapısal 
özelliği olan ünlü ve ünsüz uyumları sayesinde, aynı 
ekin farklı altbiçimlerinden hangisinin bir kelimeye 
eklenebileceğini önceden kestirmek mümkündür.   
Ekler, vurgulanabilen ögelerdir; eklenme sırasında 
her seferinde sonra gelen ek vurguyu üzerine çeker, 
kelimeler ek aldıkça vurgu sona doğru kayar.

 Eklerin envanteri bellidir, istendiği zaman yeni ekler 
türetilemez. Ancak dildeki her öge gibi ekler de değiş-
mektedir. Mevcut eklerde zamanla biçim değişiklikle-
ri görülür. Eklerle ilgili bir başka özellik de işlek olup 
olmamalarıdır. İşleklik, bir ekin farklı kök ve gövdele-

re gelebilmesini ve kullanım sıklığını anlatır. Eğer bir 
ek sık kullanılıyor, gerektiğinde yeni kelimeler türe-
tebiliyorsa işlek sayılmaktadır. Sık kullanılmıyor, yeni 
kelime türetmiyorsa işlek değildir.

 Türkçede bir kelime köküne birden fazla ek gelebilir. 
Ancak eklerin belli bir sırası vardır. Eklerin kelimede-
ki yeri, işlevleriyle doğrudan ilişkilidir. Yapım ekleri, 
çekim eklerinden önce gelir. 

Kelimeler üzerindeki ekleri incelemek
 Ekler, işlevleri açısından yapım ekleri ve çekim ekleri 
olmak üzere iki gruba ayrılır. Sonuna geldiği keli-
menin anlamını veya türünü değiştiren eklere yapım 
ekleri adı verilir. Yapım ekleri her şeyden önce sözlük-
lerde tanımlanması gereken yeni sözlükbirimler türe-
tir.  Çekim ekleri kelimelerin anlamını veya türünü 
değiştirmez; kelimenin çoğul, iyelik, kişi, sayı, durum, 
kiplik, zaman gibi kök anlamının değişmediği farklı 
kullanımlarının ortaya çıkmasını sağlar. 

 Türkçede yapım ekleriyle çekim ekleri, çoğu durumda 
kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Ancak kimi eklerin 
sınırı, tam olarak belli değildir. Kaynaklarda hem ya-
pım ekleri hem de çekim ekleri arasında görülenler 
vardır.

 Çekim ve yapım ekleri arasındaki farklar ise şu şekill-
de sayılabilir: Çekim eklerinin kullanılması çoğu du-
rumda zorunludur, yapım eklerinin kullanılmasında 
bu zorunluluk yoktur. Yapım eklerinin birçoğu belli 
kelimelere gelebilirken çekim ekleri aynı türden her 
kelimeye gelir. 

Türkçedeki eklerin değişken biçimleri ve değişkenliğin 
nedenleri hakkında sonuç çıkarmak
 Türkiye Türkçesinin ekleri; çoğunlukla ünlü ve ünsüz 
uyumlarından kaynaklanan nedenlerle, kelimenin 
son hecesine ve son sesine, ekin ünlüsüne ve ek ba-
şındaki ünsüze göre az, önceden tahmin edilebilen 
altbiçimlere sahiptir. Eklerin bir kısmının tamamı, 
az sayıda ekin ise bir bölümü uyuma girerken sınırlı 
sayıda ek uyuma girmez. Şimdiki zaman eki –(X)
yor’da kısmi bir uyum vardır. Ekin başındaki dar ünlü, 
ünlü uyumlarına bağlı olarak değişirken son hecedeki 
/o/ ünlüsü tek biçimlidir.  Uyuma girmeyen ekleri ise 
şunlardır: -(y)ken, -gil, -leyin, -ki,-(X)mtırak.

1
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İsim ve fiil çekimi arasındaki farkları ayırt etmek
Türkçede bir kelime köküne birden fazla ek gelebilir. 
Ancak eklerin belli bir sırası vardır. Eklerin kelime-
deki yeri, işlevleriyle doğrudan ilişkilidir. Kelimenin 
anlamını değiştiren, yeni kelime türetmeye yarayan 
ekler; anlamı değiştirmeyen çekim eklerinden, bir 
başka ifade ile yapım ekleri çekim eklerinden önce 
gelir.  İsim çekim eklerinde sıra genellikle çoğul, 
iyelik, durum şeklindedir. Fiillerde ise ekler sırasıyla 
kılınış, çatı, olumsuzluk, görünüş/kip, zaman, kişi eki 
şeklindedir.

Yardımcı sesleri belirlemek
Doğrudan ek veya eklerin bir parçası olmamakla bir-
likte eklenme sırasında ortaya çıkan ve eklenmede 
önemli bir rol oynayan sesler yardımcı sesler olarak 
bilinir. Bu sesler, eklenme sırasında ikiz ünlü, söz 
sonunda bulunmayan ünsüz çi�leri gibi Türkçenin 
yapısına aykırı durumlar ortaya çıkınca kullanılır. 
Yardımcı seslerin yardımcı ünlüleri ve yardımcı ün-
süzler olmak üzere iki türü vardır. Ünsüzle biten bir 
kelimeye, ünsüzden ibaret veya ünsüzle başlayan 
bir ekin gelmesi sonucu Türkçede hece sonunda 
bulunamayan bir ünsüz çi�inin ortaya çıkması 
durumunda, araya giren ünlüye yardımcı ünlü denir. 
Kelimenin ünlüyle bitmesi, ekin ise ünlüyle başlaması 
durumunda Türkçenin yan yana iki ünlüden kaçın-
ması nedeniyle araya giren ünsüz, yardımcı ünsüzdür.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. “Türkçede bazı eklerin tek biçimleri vardır. Bu ekler ünlü 
ünsüz uyumuna girmezler”. Buna göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde böyle bir ek kullanılmıştır?

a. Eşimin arkadaşı dün akşam bizi ziyaret etti.
b. Yanıma aldığım fotoğraf, dostum olmuştu.
c. Bu saygın ödülü ülkemizde kazanan ilk yazardı.
d. “Fıratgil neden evlerinden taşındı?” diye sordu 

Mertcan.
e. Bu olaylar sizce olağan değil mi?

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden han-
gisi “Kelimeler ek aldıkça vurgu sona doğru kayar.” açıklaması-
na örnek gösterilemez?

a. Sını�a böyle bir şey yapmasınlar.
b. Evimizdekilerden haberim yok.
c. Güvenlik önlemleri istenildiği düzeyde değildi.
d. Her bölümün sonunda konuyla ilgili sorular çözdük.
e. Ha�aya aynı romanlardan sorumluyuz.

3. “kovalanmamıştık” yapısındaki ek sırası aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. +yeterlilik+edilgenlik+olumsuzluk+görünüş/kip 
+sıfatfiil eki+kişi

b. +sıklık+edilgenlik+olumsuzluk+görünüş/kip 
+geçmişlik+kişi

c. +yeterlilik+edilgenlik+olumsuzluk+görünüş/kip 
+isimfiil eki+kişi

d. +sıklık+edilgenlik+olumsuzluk+görünüş/kip+sıfat 
fiil eki+kişi

e. +yeterlilik+edilgenlik+olumsuzluk+sıfatfiil eki+ geç-
mişlik +kişi

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin han-
gisi yapım eki almamıştır?

a. Evlerimizden getirdiğimiz yiyecekleri tüketmeliyiz.
b. Kahramanların başka dünyalara yolculukları renkli 

anlatılmış.
c. İçecekleri nereye bırakmamı istersiniz?
d. Soruları her zamanki gibi çok kolaydı.
e. Araçlarınızı evin hemen yanındaki boşluğa park 

edin.

5. Yapım ekleri ve çekim ekleri ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

a. Çekim eklerinin kullanılması çoğu durumda zorun-
ludur.

b. Yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir.
c. Bir kelimede birden fazla yapım eki bulunamaz.
d. Çekim eklerinden bazıları birden çok işlev üstlenir.
e. Aynı işlevli iki çekim eki yan yana bulunamaz.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgusuz orta hece ün-
lüsü düşmüştür?

a. Bu kızın geleceğini biliyor muydun?
b. Sonbaharda ağaçların yaprakları savrulur.
c. Yoğurdun ekşimsi bir tadı vardı.
d. Yaşlı teyzenin küçücük bir evi vardı.
e. Bebeğin elleri minicikti.

7. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yardımcı ses kullanıl-
mamıştır?

a. elim
b. öğrenciyim
c. beşer
d. yolcusuyum
e. kitapçıyız

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki öbeğin sonu-
na gelip tüm öbeği nitelemiştir?

a. Sporcuları evlerimizde ağırlamak istiyorduk.
b. Sağ ve soldakiler sını�aki tahtayı iyi göremiyorlardı.
c. Yaşamak için bunlara ihtiyacımız mı var?
d. Şehirlerde toplu taşıma için alternati�er üretilmelidir.
e. Çocuklarımız hayvanlarla iç içe büyüyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötümlüleşme örneği 
görülmez?

a. Bardağı boş tarafından görmemelisin.
b. Adım adım zirveye yaklaştı.
c. Acıktıysanız hemen bir şeyler getirebilirim.
d. Suyun dibindeki pisliği gördükten sonra havuza gir-

medim.
e. Çocuk, ağaçların üzerindeki kuş yuvalarında yaşamak 

istiyor. 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklenmeye bağlı bir de-
ğişme gerçekleşmemiştir?

a. Soğuktan burnu buz kesmişti.
b. Devlet Tiyatroları’nın yeni sezonu bu ay başlıyor.
c. Ufacık elleriyle büyük işler yapmak istiyordu.
d. Gidenleri tanıdınız mı?
e. Ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken bir yer 

orası.
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Yaşamın İçinden

Dilinden kim utanıyor? 
Her nesil kendi dilini yaratmaya ve konuşmaya devam edi-
yor. Türkçe en güçlü dönemini yaşarken sürekli “Eyvah, 
Türkçe yozlaşıyor, bozuluyor, kirleniyor.” diye şikâyet edip 
durmak yerine, gelişmeleri inceleyip anlamaya çalışmak çok 
daha faydalı ve kalıcı sonuçları olacak bir yaklaşım.
Gazetenin arkasında bir sanatçımızın dilini çıkarmış resmini 
görünce büyük bir şaşkınlık yaşadım. Sonra resimdeki ya-
zılara baktım. “Dilinizden utanmayın. Türkçe dünyanın en 
köklü, en zengin ve en güzel dillerinden biri. Onu yabancı 
kelimelerle kirletmeyin. Türkçe kullanın!”. Resmin altında 
“X de dilinden utanmıyor. Bu kampanya, dilimizde yaşayan 
kirlenmeye karşı dikkat çekmek amacıyla RYD (Reklam Ya-
ratıcıları Derneği) tarafından hazırlanmıştır. Kampanyaya 
destek vermek için: ...” şeklinde devam ediyor. “Dil Derneği 
kampanyayı desteklemektedir.” notu yer alıyor. Görüldüğü 
gibi reklam Türkçeye giren yabancı kelimelere karşı. Güya 
yabancı kelimeler Türkçeyi kirletiyor. Reklam bu kirlenmeye 
dikkat çekmek istiyor. Reklamcılık açısından bu ilanı değer-
lendirecek durumda değilim ama toplumumuzda pek de hoş 
karşılanmayan bir davranışı, dil çıkarmayı kullandığı için 
dikkat çekici olduğu söylenebilir. Reklamın vermeye çalıştığı 
mesajın ise son derece yanlış olduğunu hemen belirtelim. 
Hangisi köklü?
Bilimsel anlamda köklü, zengin, güzel dil olmadığı gibi fakir, 
köksüz, çirkin dil diye bir şey de yoktur. Daha 19. yüzyılda dün-
yada antropolojik anlamda ilkel toplumlar gibi ilkel dillerin de 
bulunması gerektiği, bu ilkel dilleri keşfetmenin an meselesi 
olduğu düşünülmüştü. Ama doğal dillerin hiçbirisi köksüz, 
fakir veya çirkin değildir. Yazılmıyor olmaları veya tarihi kay-
naklarının eksikliği, bunların son zamanlarda ortaya çıktıkları 
anlamına gelmez. Bütün dilleri tarih içinde belli bir dereceye 
kadar geriye götürmek mümkündür. Eski tarihlerden kalma 
yazılı belgeleri olanlar için bu elbette daha kolaydır. Her dil 
tarih içinde geriye doğru gittikçe bir ağacın dalları gibi başka 
dillerle birleşir. Yazılı belgeleri olmayan dillerin ana dilden ne 
zaman ayrıldığını belirlemek imkânsız olabilir. Ama bu da dil-
lerin birinin ötekinden daha köklü olduğu anlamına gelmez.  
Evrim teorisinin etkisi altında bazı dillerin daha gelişmiş 
olduğu ileri sürüldü. Ancak dil incelemeleri, her dilin konu-
şurlarının sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yetecek, yeni ih-
tiyaçları karşılamada kendine has teknikleri olan bir sistem 
olduğunu ortaya çıkardı. Bir dilde daha çok kelime olması o 
dilde daha çok bilgi üretildiği, o dilin daha geniş işlev alanla-
rı olduğu gibi anlamlara gelebilirse de bu başka dillerin aynı 
işlevleri karşılayamayacağı anlamına gelmez. Konuşurlar ihti-
yaçlarını kendi dillerinde herhangi bir şekilde ifade edebilirler.  

Bazı yayınlarda, insanların günlük hayatlarında sınırlı sa-
yıda kelime ile konuştukları dile getirilir ve bu bir eksiklik 
olarak görülür. Oysa bir insanın dil hakkındaki bilgileri gün-
lük dilde kullandığı kelimelerle sınırlı değildir. Her konuşur, 
kullandığından çok daha karmaşık bir dilbilgisine sahiptir. 
Bu bilgiyi, en ilkel sayılan dili dahi temel alarak ölçebilecek 
bir alet yoktur. Bütün diller inanılmaz derecede karmaşık 
sistemlerdir. Prensip olarak, sağlıklı bir konuşurun anadi-
linde üretip anlayabileceği doğru cümle sayısı sınırsızdır.  
Reklamda kullanılan güzellikse, ölçülebilir olmadığı için bir 
şey ifade etmez. Her dilin konuşuru kendi dilini güzel bu-
luyor olmalı ki yeryüzünde 6,700’den fazla dil konuşuluyor. 
Herhangi bir dil herhangi bir biçimde daha güzel, daha kolay, 
insanın konuşma donanımına daha uygun olsaydı, insanla-
rın doğal olarak o dili benimsemeleri beklenirdi. Ama durum 
hiç de öyle değildir. Yabancı kelime kullanmanın ise dilinden 
utanmakla bir ilgisi yoktur. İnsanların dillerinden utandıkla-
rı için yabancı kelime kullandıklarını düşünmek temelsizdir. 
Yabancı kelimeleri kullananlar, çoğu zaman Türkçeyi de iyi 
kullandığı “varsayılan” okur yazar kesimdir. 
Kirli İngilizce
İşaret edildiği gibi, reklam başka dillerden kelime alınma-
sına, dildeki sözde “kirlenme”, “yozlaşma” ve “bozulma”ya 
karşı bir tepki. Ama kelime almakla dil kirleniyorsa, söz 
varlığının büyük bir bölümü yabancı kökenli kelimelerden 
oluşan İngilizce dünyanın en kirli dillerinden biri. Türkçe 
ise hiç de az sayılamayacak bir kirlilik oranına sahip. Te-
miz bir doğal dil bulmak imkânsız. Nitekim reklam metni 
de bunu açıkça gösteriyor. Reklamı verenler ne derece far-
kındadır bilinmez, ama reklam metninde geçen kelimelerin 
küçümsenemeyecek bir kısmı “kirli” veya “kirli” olma ihti-
mali taşıyor: ‘Destek’, ‘dikkat’, ‘dünya’, ‘hazırlanmak’ fiilindeki 
‘hazır’, ‘kampanya’, ‘reklam’, ‘taraf ’ ve yabancı kelimesindeki 
‘yaban’ ve ‘zengin’. Bunun yanında ‘amaç’ kelimesinin de 
kirli olma ihtimali epeyce yüksek. Reklam kelimeleri hedef 
alıyor olmakla birlikte, Arapça kökenli “ve” ile cümle öge-
lerinin bağlanması da epeyce “kirli” bir durum. Yabancı ke-
limeleri kirlenme olarak gören bir kampanyanın dili “kirli” 
ise dilinin kirli olduğunu fark edemeyen vatandaş ne yapsın!  
Her dönemde ekonomik, politik, siyasi, bilimsel gücü olan 
ülkelerin dilleri büyük bir rekabet içinde oldu. Bugün özellik-
le İngilizce, diğer dillerin en güçlü rakibidir. Birçok dil İngiliz 
dilli konuşulan ülkelerde üretilen bilimi, teknolojiyi, ticari ve 
kültürel değeri olan her şeyi tüketirken, ister istemez kendi 
sınırlarını alabildiğine zorluyor. Onlar var olanı karşılama-
ya çalışırken, karşıladıklarından çok daha fazlası üretiliyor 
ve üretildiği dilin sınırlarını aşmak için kapılara dayanıyor.  
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Türkçe tarihin başka dönemlerinde bugünküne benzer sü-
reçlerden geçti, diller rekabetinden her seferinde başarıyla 
çıktı. Bugün aynı anda devlet, bilim, eğitim ve edebiyat di-
lidir; konuşur sayısı, işlev alanları, konuşulduğu coğrafya 
bakımından tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Nasıl ki 
Çince, Soğdca, Farsça, Arapça, Fransızca, İtalyanca, Yunan-
ca gibi diller yanında bir yığın küçük dille de karşı karşıya 
geldi ve yok olmadı, yaratılmaya çalışılan korkunun tersine 
yakın bir gelecekte yok olacağını gösteren bir işaret yok. Kor-
kulan İngilizcenin elindeki medya, internet, eğitim öğretim 
kurumları gibi yayılma araçları Türkçenin de hizmetindedir.  
Hayatımızdaki her şeyin hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı 
bir biçimde değiştiği bir dönemde uygulanabilir önerisi ol-
mayan, rastgele gözlemlerle elde edilen malzeme ve birkaç 
kelime veya söyleyiş üzerinde, dil meraklılarınca yürütülen 
popüler tartışmaların Türkçenin gelişmesine bir katkısı yok-
tur. Harcanan bunca çabaya rağmen, dedelerimizin, kendimi-
zin ve çocuklarımızın konuştuğu dile bakınca rahatça gözle-
nebileceği gibi her nesil kendi dilini yaratmaya ve konuşmaya 
devam ediyor. Türkçe en güçlü dönemini yaşarken sürekli 
“Eyvah, Türkçe yozlaşıyor, bozuluyor, kirleniyor.” diye şikâyet 
edip durmak yerine, gelişmeleri inceleyip anlamaya çalışmak 
çok daha faydalı ve kalıcı sonuçları olacak bir yaklaşımdır.  
 
Kaynak: Nurettin Demir, Radikal2, 14 Şubat 2007.
(http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno 
=5263)

1. d Yanıtınız yanlış ise “Tek Biçimli Ekler” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Vurgu” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Eklerin Sırası” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Yapım Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Eklenmeye Bağlı Değişmeler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Yardımcı Sesler” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Eklerin Sırası” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Eklenmeye Bağlı Değişmeler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Eklenmeye Bağlı Değişmeler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar

Sıra Sizde 1
Ünlü uyumları, önlük artlık ve düzlük yuvarlaklık olmak 
üzere ikiye ayrılır. Önlük artlık uyumu; bir kelimede ya ön 
sıradan ünlülerin (e,i,ö,ü) ya da art sıradan ünlülerin (a, ı, 
o, u) bulunmasıdır. Düzlük yuvarlaklık uyumu ise kelime-
nin ilk hecesinde düz bir ünlü varsa sonraki hecelerde sa-
dece düz, yuvarlak bir ünlü varsa ya dar yuvarlak (u, ü) ya 
da düz geniş ünlülerin (a, e) gelebilmesi kuralıdır. Ünsüz 
uyumu ise ötümlü ve ötümsüz varyantları olan ünsüzlerle 
başlayan eklerin, kelimenin son sesinde ünlü veya ötümlü 
ünsüz olması durumunda ötümlü varyantın, ötümsüz ünsüz 
olması durumunda ise ötümsüz ünsüzle başlayan varyantın 
kullanılmasıdır (Demir ve Yılmaz,  2011).

Sıra Sizde 2
Türkçede yapım ekleriyle çekim ekleri, çoğu durumda kesin 
çizgilerle birbirinden ayrılır. Ancak kimi eklerin sınırı, tam 
olarak belli değildir. Kaynaklarda hem yapım ekleri hem de 
çekim ekleri arasında görülenler vardır. Örneğin -CA eşitlik 
eki olarak anlamda belirgin bir değişiklik yapmazken diğer 
durumlarda daha belirgin bir değişiklik ortaya çıkarır. Türkçe 
kelimesi Türklerin dilini gösterdiği için  -CA eki, burada tam 
bir yapım eki gibi davranır; fakat bence örneğindeki işlevi 
çekim eki olmaya daha yakındır (Erdem, 2011; Gökdayı ve 
Sebzecioğlu, 2006, 2011). Aynı şekilde aitlik eki dediğimiz -ki 
de hem çekim ekleri hem de yapım ekleri arasında görüle-
bilmektedir. Fiillerden olumsuz fiil türeten -mA- eki ile kü-
çültme eki -CAK, zarf yapan -lAyIn; yapım ve çekim arasında 
görülen başka eklerdir. Bu çalışma çerçevesinde olumsuzluk, 
fiil çekim ekleri gibi her fiilden sonra gelebilmesine rağmen 
kelimenin anlamını değiştirdiği için yapım ekleri arasında 
alınmıştır. Diğer üç ek de günümüzdeki örneklerde kelime-
nin anlamını ve türünü değiştirdiği ve her kelimeye geleme-
dikleri için diğer yapım eklerinden farklı özellikler sergilese 
de yapım ekleri arasında alınmıştır.
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Description Second edition Volume III: Grammatical Ca-
tegories and the Lexicon. Ed. �ymothy Shopen. Camb-
ridge: University Press.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Çekimde kullanılan kişi ekleri ve türlerini sını�andırabilecek,
İsim soylu kelimelerin çoğul, iyelik ve durum çekimini çözümleyebilecek,
Zamir çekimine özgü durumları ayırt edebilecek,
İsimler ile bildirme ekleri arasında ilgi kurabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler






Türkçe Biçim Bilgisi İsim Çekimi

•	 ÇEKİMDE	KULLANILAN	KİŞİ	EKLERİ	VE	
TÜRLERİ

•	 İSİM	SOYLU	KELİMELERİN	ÇEKİM	
ÖZELLİKLERİ

•	 ZAMİR	ÇEKİMİ		
•	 BİLDİRME	ÇEKİMİ

•	 Kişi	Ekleri
•	 İsim	Çekimi
•	 Çoğul
•	 Tekil

•	 Durum	Ekleri
•	 Zamir	Çekimi
•	 Bildirme	Ekleri
•	 Ekfiil

TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ



ÇEKİMDE KULLANILAN	KİŞİ EKLERİ
Cümlede yüklemin belirttiği oluş ya da kılışla ilgili kişiyi gösteren biçimbirimlere kişi ek-
leri denir. Kişi ekleri; öznenin tekil mi çoğul mu olduğunu, yani kişinin sayısını gösterir. 
Bir başka ifade ile kendisi özne olmadığı hâlde özneyi temsil eder. Johanson, bu tür ekle-
ri özne temsilcisi olarak adlandırır (Johanson,1990). Günümüz Türkçesindeki zaman ve 
kiplerin çoğu, zamir kökenli; yani Türk dilinin izlenebilir dönemlerinde henüz zamir iken 
sonradan ekleşmiş kişi eklerini tercih eder. Bunlar, sonradan ekleştikleri için vurgulana-
mayan eklerdir. Bunun yanında gerçekte iyelik eki iken öğrenilen geçmiş zaman ve şart 
çekiminde özne, kişi ve sayı hakkında bilgi veren 2. grup ile istek ve emir kipinde kullanı-
lan 3 ve 4. grup kişi eklerinden söz etmek mümkündür.

Fiil çekiminde kişi her zaman belli bir ek ile ifade edilmez. 3. tekil kişi bugün ek alma-
masıyla belirlenir: 

(O) gelecek.
(O) geliyor. 
Kişi ekleri, zaman ve kip eklerinden sonra gelir. Soru cümlelerinde kişi ekinin yeri; 

zamir kökenli eklerde soru biçimbiriminden önce, diğerlerinde sonradır.

1. Tip Kişi Ekleri
1. tip kişi ekleri; şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve 
gereklilik çekiminde kullanılan zamir kökenli kişi ekleridir. Adından da anlaşılacağı gibi 
bu ekler, Eski Türkçe döneminde zaman ve kip eklerinden sonra gelerek özneye işaret eden 
zamirlerdi. Örnek olarak Eski Türkçede geniş zaman / şimdiki zaman çekimi şöyleydi:

   Geniş zaman
 Tekil  Çoğul
1. kişi kelür ben kelür biz
2. kişi kelür sen kelür siz
3. kişi (ol) kelür (anlar) kelür

Bu zamirler daha sonra ekleşmiştir:

gelür ven ~ gelürem > gelürüm > gelirim, gelür sen > gelirsin, gelürvüz > gelürüz > geliriz

İsim Çekimi

Türkçede bağımsız kelimeler 
zaman içinde ekleşebilmektedir. 
Zamir kökenli kişi ekleri sonradan 
ekleşmiştir: ET. edgü erür men 
“iyiyim”,  edgü erür sen “iyisin”, 
edgü ol “iyi”
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2. çoğul kişide ise Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılmış olan -sXz şekli bıra-
kılarak tekil biçime arkaik bir çoğul eki olan -z’nin eklenmesiyle ortaya çıkan -sınız şekline 
geçilmiştir. 1. tip kişi ekleri bugün şöyle gösterilebilir:

 Tekil  Çoğul
1. kişi  -(X)m -(X)z
2. kişi  -sXn -sXnXz
3. kişi    Ø -lAr

2. Tip Kişi Ekleri
Görülen geçmiş zaman ve şart kipinin çekiminde iyelik kökenli kişi ekleri kullanılır. Bun-
lara 2. tip kişi ekleri de denir. Tarihsel olarak iyelik ekleriyle aynıdırlar, ancak günümüzde 
1. çoğul kişi eki -k biçimindedir:

 Tekil  Çoğul
1. kişi  -m  -k
2. kişi  -n  -nXz
3. kişi  Ø  -lAr

Görüldüğü gibi bugün 3. kişide aslında iyelik olan ek kullanılmamaktadır. Bu konuda 
Benzing (1952) tarafından, görülen geçmiş zaman eki olan -DX’nın yapısında bulunan 
ünlünün, aslında 3. kişi iyelik eki olduğu ve fiillerin -t ile yapılmış isimlerin üzerine gel-
diğinde -ti biçiminde bir zaman eki ortaya çıktığı görüşü öne sürülmüştür (Tekin, 2013). 

kel-i-t-i “onun geliş-i” > Kelti > Geldi. 

Şart eki ise Eski Türkçe döneminde –sAr biçimindeydi. Bir zar�iil eki olarak kullanılı-
yor ve kişi eki almıyordu. Daha sonra /r/ sesi düşmüş ve kişi eki almaya başlamıştır.

3. Tip Kişi Ekleri
Gönüllülük kipinin çekiminde kullanılan eklerdir. Kaynakların bir kısmında emir ve istek 
ekleriyle birlikte verilir.

 Tekil  Çoğul
1. kişi -(y)AyIm  -(y)AlIm
2. kişi     -      -
3. kişi -sXn -sXnlAr

4. Tip Kişi Ekleri 
Anlamsal açıdan bakıldığında, kişilerin kendilerine emir vermelerinin mantıklı olmadı-
ğından hareketle, bugün emir çekiminde 1. kişiler yok sayılmaktadır. Ayrıca emir kipini 
diğer zaman ve kip eklerinden ayıran başka özellikler de vardır. Emir kipinin geçmiş za-
manı ve birleşik çekimleri yapılamaz. Yine emir kipinin sorusu yoktur. Bu nedenle bu 
çalışmada bu ekler ayrı ele alınmıştır. 

Emir kipi ekinin tekilinde herhangi bir kişi işaretleyicisi yoktur. Fiil kök veya gövdesi 
doğrudan emir tekil 2. kişiyi gösterir. 2.çoğul kişi için kullanılan -(X)nXz aynı zamanda 
nezaket ifadesi taşır. Kısa biçimde daha keskin bir emir ifadesi vardır. Emir çekiminde 
dikkat edilirse emri gösteren ayrı bir ek yoktur, ekler; kişiyi, sayıyı ve emri aynı anda 
gösterir.

 Tekil  Çoğul
2. kişi  Ø  - (X)n,-(X)nXz
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İSİM SOYLU KELİMELERİN ÇEKİMİ
Ekler ve Kelime Türleri konularında gördüğümüz gibi kelime türlerinin belirlenmesinde, 
çekimlenebilir olmaları ve çekimlenirken alabilecekleri ekler belirleyicidir. Çekimlenebi-
len kelimeler, alabildikleri çekim eklerine göre isim soylu kelimeler ve fiiller olmak üzere 
iki gruba ayrılır. İsim soylu kelimeler de kendi içinde çekim sırasında gösterdikleri farklar 
nedeniyle farklı gruplara ayrılır. Bu bölümde isim soylu kelimelerin çekimi üzerinde du-
racağız.

İsim soylu kelimelere çekim eki olarak sırasıyla çoğul, iyelik ve durum ekleri gelir. Ay-
rıca isim soylu bir kelime, yüklem olduğu zaman bildirme eki alır. İsim soylu kelimelerin 
çekiminde isimler ve sayı isimleri benzer çekim eklerini alır. Bu nedenle aralarında çe-
kimde bir ayrım yapılmayacaktır. Kişi zamirleri, iyelik eki alamaz. Sayı açısından bakılınca 
kişi zamirlerinin tekil ve çoğul biçimleri vardır, ayrıca belli zamirlere –lAr eki eklenebilir. 
Yine durum çekiminde zamirlere özgü değişmeler vardır. Bu yüzden zamirlerin çoğul, 
iyelik ve durum çekimi ayrıca ele alınacaktır. Ancak zamir çekiminde özel bir durum söz 
konusu değilse ayrıntıya girilmeyecek, isim çekimi için söylenenlerin zamir çekimi için de 
geçerli olduğundan hareket edilecektir. Bildirme çekiminde ise isim soylu kelimeler ortak 
davrandıkları için hepsi aynı başlık altında değerlendirilecektir.

Tekil/Çoğul
Sayı bakımından isimler, Türkçede bir ve daha fazlası anlamında tekil ve çoğul olarak ikiye 
ayrılır. Tekil isimler, tek kavramlar için kullanılır. 

taş, masa, top

Bazı isimler, biçim bilgisi açısından tekil durumda oldukları hâlde, anlamca bir toplu-
luğu gösterirler. Bunlara topluluk ismi de denir. 

alay, bölük, grup, ordu, halk 

Çoğul, Türkçede –lAr ekiyle gösterilir. İsim kök ve gövdelerinden hemen sonra gelen 
çoğul eki, kelimeler arasında ilişki kurmaz. Eklendiği kelimeyi veya öbeği sayı veya mik-
tar bakımından etkiler ve bu yönüyle diğer çekim eklerinden ayrılır. Çoğul ekinin anla-
mı, sayılabilen ve sayılamayan varlıklara göre değişir. –lAr; sayılabilir varlıkları gösteren 
isimlere geldiği zaman gösterilenin birden çok olduğunu, sayılamayan varlıkları gösteren 
isimlerden sonra geldiğinde abartma gösterir:

 Sayılabilenler  Sayılamayanlar
 masalar  sular
 kitaplar duygular
 paralar mutluluklar
 parmaklar ballar

Çoğul eki bu anlamlarından gelişerek “X ve beraberindekiler” anlamıyla topluluk, aile, 
aşama, saygı, benzerlik, abartma gibi işlevleri de yerine getirebilir: 

Ahmetler, Ayşeler; onlar, yüzler; Atatürkler, Mustafa Kemaller
Ankaralara kadar gitti. 

Varlıkların birden çok olduğu, sayı sıfatlarıyla da gösterilebilir. Çoğul eki kesin sayı 
anlamı taşımazken sayı sıfatları kesin sayıyı verir. Türkçenin tipik bir özelliği olarak sayı 
sıfatlarıyla kurulan tamlamalarda nitelenen isim çoğul eki almaz. Söylenenleri anlamak 
için Türkçeyi, ismin de çoğul eki aldığı İngilizce ile karşılaştırabiliriz: 

Biçim bilgisi açısından tekil 
oldukları hâlde anlamca bir 
topluluk, grup gibi kavramları 
gösteren isimler, topluluk ismidir.
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 Türkçe İngilizce
 iki kitap two books
 beş kuş five birds

Ancak sıfat ögesi bir sayı adı olduğu hâlde bir kavram olarak topluluktakilerin tama-
mını gösterecek biçimde özel anlam kazanan tamlamalarda, tamlanan isim çoğul eki alır. 
Bunlar, yukarıdaki kuralın dışında kalan bazı eski ve yeni yapılardır:

kırk haramiler, yedi cüceler, dört büyükler, Beşevler

Örneklere baktığımız zaman yedi cüceler, yedi tane farklı cüceden çok içinde yedi cü-
cenin geçtiği masalın ismi; dört büyükler, futbolda ilk dört sırayı almaları alışılmış olan 
dört büyük takımın bütün ortak ismi olarak kullanılır. Yer ismi olarak kullanılan Beşevler 
ise kuruluşunda belki beş evden oluşan, öyle planlanan veya öyle bir kanaat oluşturan bir 
yerleşim yerinin ismidir.

Yabancı dillerden alınmış olup yapıca çoğul olmakla birlikte çoğul anlamı kaybolmuş 
kelimelere, Türkçe çoğul eki gelebilir: 

evliyalar (tekil: velî), evraklar (tekil: varak)

Çoğul eki, diğer isim çekim eklerinden önce gelmekle birlikte sınırlı sayıda akrabalık 
adında, “X ve beraberindekiler” anlamıyla topluluk ifade ettiği zaman iyelikten sonra gelir: 

annemler, babamlar, teyzenler

Bu örnekleri inceleyecek olursak, tek olan anne ve baba kelimelerinde eklerin sırası 
değiştirildiğinde, yani annelerim veya babalarım yapısında, “annem ve beraberindekiler”, 
“babam ve beraberindekiler” anlamı bulunmaz ve böyle bir diziliş alışılmış değildir. An-
cak doğal olarak birden çok olabilecek teyze sözcüğünde, eklerin sırasını değiştirirsek sı-
ralamanın gösterdiği anlam farkı çok açık biçimde anlaşılır:

 X+çoğul+iyelik X+iyelik+çoğul
 teyzelerim teyzemler
 dayılarım dayımlar
 abilerim abimler

İsim+çoğul+iyelik sıralaması, ismin gösterdiği varlığın birden çok olduğuna işaret 
ederken isim+iyelik+çoğul sıralaması ismin gösterdiği kavramı ve beraberindekileri ifade 
eden bir anlam kazanmakta; bu yönüyle topluluk gösteren yapım eklerine benzemektedir.

İsim+iyelik+çoğul sıralanışıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta da bu 
sıralamanın bütün akrabalık isimleri için geçerli olmaması, -lAr yerine konuşma dilinde 
ve bazı ağızlarda daha alışılmış olan –gil ekinin kullanılmasıdır: 

 X+iyelik+çoğul
 kardeşimgil *kardeşimler
 yeğenimgil *yeğenimler

Bugün Türkiye Türkçesinde kullanılan tek çoğul eki -lAr olmakla birlikte, Eski Türk-
çede sınırlı sayıda örnekte, çoğul bildiren başka ögelere de rastlıyoruz. Bunların bir kısmı 
kök veya gövdeyle kalıplaşıp çoğulluk işlevlerini yitirdikleri için kullanımda yeniden ço-
ğul eki alır: 

ET ogul “çocuk”, ogulan “çocuklar” > TT oğlan “erkek çocuk” > oğlanlar “erkek çocuklar” 
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İsimlerde çoğulluk konusunu bitirmeden önce Türkçe çoğulda, sayının bir ve birden 
çok biçiminde ikili bir ayrıma sahip olduğunu; buna karşılık bazı dillerde, örneğin Arap-
çada birlik, ikilik ve ikiden fazlalık gibi ayrımların bulunduğunu belirtmek gerekir. İkilik 
bildiren Arapça bazı sözler Türkçede de kullanılmaktadır: 

Harameyn “Mekke ve Medine”, Hasaneyn “Hasan ve Hüseyin”, ebeveyn “anne ve baba”

İyelik
İsim çekim eklerinin bir başka grubunu oluşturan; çoğul eklerinden sonra, durum ek-
lerinden önce gelen iyelik ekleri, nesne veya kavramların bir başka nesne ya da kavrama 
ait olduğunu gösterir. İye sahip, iyelik ise sahiplik demektir. Ancak bu sahiplik anlamları; 
belirtisiz tamlamalar, mastarlar ve bağımlı cümlelerdeki iyelik ekleri için geçerli değildir. 

Sonuna geldikleri isme sahip olan varlığa gönderme yapan iyelik işaretleyicileri, çok 
işlevli eklerdir; aynı anda birden çok işlevi yerine getirirler. Bunlar sahiplik, kişi ve sayı’dır. 
Örnek olarak göz-ü-m sözcüğündeki -m ekinden, göz’ün birine ait olduğu, bu birinin ko-
nuşan yani 1. kişi olduğu ve bu kişinin sayıca tek olduğu anlaşılır. Göz-ü-müz örneğindeki 
-müz ekinden ise gözün birine ait olduğu, bu birinin konuşan yani 1. kişi olduğu ve bu 
kişinin birden fazla sayıda olduğu anlaşılır. Bu eklerden söz edilirken bütün işlevlerin ve-
rilmesi gerektiği sık sık gözden kaçırılır. Ayrıştırmalarda iyelik eklerinden söz ederken 
bu üç bilgiyi de vermek gerekir. Üçü de verilmediği zaman, ekin işlevleri eksik söylenmiş 
olur. Bu nedenle eğitim sırasında, eklerden işlevlerin tamamını göstermek için iyelik 1. 
tekil kişi, iyelik 3. çoğul kişi vb. biçiminde söz etmek gerekir. 

İyelik çekiminin ekleri üçü tekil, üçü çoğul olmak üzere altı türlüdür. Köken olarak 
çoğullar, tekillerden gelişmiştir:

 Tekil  Çoğul
1. kişi -(X)m -(X)mXz
2. kişi -(X)n -(X)nXz
3. kişi -(s)X -lArl

İyelik eklerinin isimlere eklenmesindeki ses bilgisel özelliklerden de kısaca söz etmek 
gerekir. 1 ve 2. kişi iyelik ekleri, su ve ne hariç, ünlüyle biten isimlere doğrudan, ünsüzle 
bitenlere ise araya bir yardımcı ünlü alarak eklenir. Türkçede söz sonunda bulunabilen 
ünsüz çi�leri arasında –m ve -n ile biten yoktur (Demir ve Yılmaz, 2011). Bu nedenle, 
Türkçenin yapısı gereği, ünsüzlere iyelik 1 ve 2. kişi ekleri eklenirken araya yardımcı ünlü 
girmek durumundadır: 

 anne kapı ev kol
1. tek. kişi annem kapım evim kolum
2. tek. kişi annen kapın evin kolun
3. tek. kişi annesi kapısı evi kolu
1. çoğ. kişi annemiz kapımız evimiz kolumuz
2. çoğ. kişi anneniz kapınız eviniz kolunuz
3. çoğ. kişi anneleri kapıları evleri kolları
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İyelik 3. kişilerden sonra durum eki geldiğinde araya zamir n’si girmektedir (Demir ve 
Yılmaz, 2011):

kapısında, yolunda; *kapısıda, *ortasıda 

Zamir n’si yardımcı bir ünsüz değildir. Çünkü ünlüyle biten bir kelimeye, ünsüzle baş-
layan bir ek geldiği zaman araya herhangi bir yardımcı ögenin girmesine gerek yoktur: 

kapıda, ortada 

Tekil 3. kişi iyelik ekli az sayıda belirsizlik zamiri, iyelik ekinin görevi unutulmuş oldu-
ğu için, ikinci bir iyelik eki alabilir: 

birisi, kimisi, bazısı 

3. çoğul kişi iyelik eki –lArI biçimindedir. Bu ekin kullanılışında ilgi çekici bir ikilik söz 
konusudur. Ekler bölümünde de gördüğümüz üzere, Türkçede aynı tür iki çekim eki yan 
yana gelemez. Bu nedenle evleri gibi bir örnek birden çok anlam taşır:

onun evleri “bir kişiye ait birden çok ev”
onların evleri “1. birden fazla kişiye ait bir ev. 2. birden fazla kişiye ait birden çok ev”

Onların evleri örneğinde, onların bir evi mi yoksa her birinin birer evi mi olduğu belli 
değildir. Burada, esasında *evlerleri biçiminde, önce evin çok olduğunu, sonra sahip olan-
ların birden fazla olduğunu gösteren ekler gerekirdi. Ama aynı türden iki çekim eki yan 
yana gelemez kuralı nedeniyle bu olmamıştır.

İyelik çekiminde, ünlüyle biten kelimelere iyelik ekleri doğrudan bağlanabilir; yardım-
cı sese ihtiyaç yoktur. İki kelime bunun istisnasını oluşturur: Su ve ne. Su sözcüğüne iyelik 
ekleri -y- yardımcı sesiyle eklenir. Ne zamirinde ise ikili bir durum vardır.

 

Resim 4.1
Kaynak: www.aragec.
com
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               su      ne
Tekil Çoğul Tekil Çoğul
suyum suyumuz neyim~nem neyimiz~nemiz
suyun suyunuz neyin~nen neyiniz~neniz
suyu suları neyi~nesi neleri

İyelik çekimi ile ilgili olarak başka bazı noktalara da kısaca işaret etmekte yarar vardır. 
İyelik eki almış kelimeler, isim tamlamalarında tamlanan ögeyi işaretler:

evin kapısı, ev kapısı, demiryolu

Hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı belirtili tamlamalarda, tamlayanla tam-
lanan yer değiştirse bile tamlama ilişkisinde bir değişiklik olmaz:

kapısı evin

Buna karşılık belirtisiz isim tamlamalarında veya isim ögesi ek almayan sıfat tamlama-
larında, tamlayanla tamlananın yeri, tamlama ilişkisi korunarak değiştirilemez. Sıfat tam-
lamalarında, ögelerin yeri değiştirilirse tamlama yapısı bozulur ve bir cümle ortaya çıkar:

ev kapısı - *kapısı ev
okul yolu - *yolu okul
güzel hava – Hava güzel(dir). 
sarışın kız – Kız sarışın(dır).

Kimi durumlarda kalıplaşma olmuştur ve iyelik eki almış olan tamlanan öge, tamlayan 
öge olmadan kullanılır: 

kimi, burası, böylesi, doğrusu, gerisi

Belirtisiz tamlamalarda tamlananın sonuna gelen 3. kişi iyelik ekleri, sahiplik bildir-
mez. Bu tür birleşik kelimelerdeki anlam ilişkilerinde, 1 ve 2. kişide gördüğümüz türden 
bir sahiplik belirlenemez: 

demiryolu, okul yolu, buzdolabı, çamaşır makinesi, Hacettepe Üniversitesi, el kapıları

Türkçenin yeni kelime türetme yollarından biri olan bu tür yapılarda birinci sözcüğün 
ikinciyi; türü, maddesi, ne için olduğu gibi çeşitli açılardan belirginleştirdiği bir anlam 
ilişkisi söz konusudur. İyelik 3. kişi eki, bu tür birleşiklerin kurulmasına yarar; ancak iyelik 
ekinin, Ali’nin kitabı gibi bir tamlamada olduğu biçimde bir sahiplik göstermediği göz ardı 
edilmemelidir (bk. Birleşik İsimler).

İyelik eklerinin bir özelliği de isimfiil ve sıfatfiil ekleriyle kurulan bağımlı cümlelere 
de eklenebilmeleridir: 

benim gelmem, senin konuşman, Ali’nin gidişi, tanıdığımız (çocuk), okuduğun (kitap)

Bu tür isimlerde, dikkat edilirse bir sahiplikten söz edilemez; çünkü ortada sahip olu-
nacak, üzerinde hak iddia edilecek bir varlık yoktur. Bu tür yapılarda, ayrıştırma sırasında, 
ek türünde bir değişiklik olmadığı için ek türü olarak iyelik eklerinden söz edilebilir. An-
cak iyelik eklerinin buradaki işlevleri; özneyi işaretlemek, özne hakkında bilgi vermektir 
(bk. Fiilimsiler). 

Türkçede sıfat tamlamalarında, tamlayanla tamlanan arasında herhangi bir çekim eki bu-
lunmaz. Ancak iyelik eki almış az sayıda kelime, sıfat olarak da kullanılabilir. Örnekleri siz 
bulunuz.

1
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Durum Ekleri
İsim kök ve gövdelerine gelen durum ekleri, öbek veya cümle içindeki isimleri diğer keli-
melere, farklı anlam ilişkilerini ifade edecek biçimde bağlamaya yarar. 

Dilbilgisi kitaplarında; Türkçede yalın, ilgi, belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma ol-
mak üzere altı durum olduğu belirtilir. Ancak hem bağımsız hem de ekli biçimi olan, 
fiilin gösterdiği eylemin hangi araçla yapıldığını bildiren ve ismin zarf olarak kullanılma-
sını sağlayan –(y)lA ekiyle işaretlenen bir araç durumundan da söz etmek gerekir. Çünkü 
bazı fiiller zorunlu öge olarak araç eki almış bir öge ister. Örnek olarak karıştır-, tanıştır-, 
çiz- gibi fiiller; cümlenin eksik olmaması için araç durumunda verilmesi gereken bir isim 
ögesine ihtiyaç duyar:

(biri, bir şeyi bir şeyle) karıştır-: Yemeği kaşıkla karıştırdım. 
(biri, birini biriyle) tanıştır-: Arkadaşımı Ahmet’le tanıştırdım. 
(biri, bir şeyi bir şeyle) çiz-: Burayı kalemle çizdim. 

Türkçede isim çekimi şöyle gösterilebilir:

 çay ev göz yol
Yalın çay ev göz yol
İlgi çayın evin gözün yolun
Belirtme çayı evi gözü yolu
Yönelme çaya eve göze yola
Bulunma çayda evde gözde yolda
Ayrılma çaydan evden gözden yoldan
Araç çayla evle gözle yolla

Durum ekleri konusunu başka dilbilgisi kitaplarında da inceleyin. Başka durum ekleri var mı?

Durum Ekleri ve Cümle Ögeleri Arasındaki İlişki
İsimler, aldıkları durum eklerine göre farklı cümle ögeleri olarak kullanılır. Buna göre 
ek almamış, yalın durumdaki bir isim unsuru özne; belirtme durumu eki almış bir isim 
unsuru nesne; yönelme, bulunma ve ayrılma eklerinden birini almış olan bir isim unsuru 
da yer tamlayıcısı ya da bazı kaynaklardaki ismiyle dolaylı tümleç olarak kullanır (Ergin, 
2009; Karahan, 2010). –(y)lA eki almış bir isim, geleneksel tanıma göre zarf tümleci gö-
revindedir. 

Ali kitabı Ahmet’e okulda verdi. = özne-nesne-dolaylı tümleç-dolaylı tümleç-yüklem
Evden okula servisle gitti. = dolaylı tümleç-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
İlgi eki -(n)Xn, isim tamlamalarında kullanılır ve tamlayan ögeyi işaretler. 

Durum ekleri tek işlevli değildir. Örnek olarak yönelme eki -(y)A; Almancada in, zu, 
nach, an vb. ön takılarla; ayrılma eki -DAn ise yine Almancada von, als, durch, aus, ab 
vb. ön takılarla karşılanabilmektedir. Aşağıda da görüleceği gibi durum eklerinin farklı 
adlandırılmalarında, araştırmacıların tercihleri kadar eklerin çok işlevli olmalarının da 
rolü vardır.

Yalın Durum
Yalın durumu gösteren herhangi bir ek veya öge yoktur. İsim kök ve gövdelerinin durum 
eki almamış veya bazı çalışmalarda dile getirildiği biçimiyle sıfır ek almış biçimi, yalın 
durumdur. Yalın durumdaki isimler, cümlede özne olarak ortaya çıkar; bir başka ifade ile 
yalın durum cümlede özneyi gösterir: 

2
Cümle içinde özne, yalın durumda; 
nesne belirtme durumunda, 
dolaylı tümleç  yönelme, ayrılma 
ve bulunma durumunda bulunur. 
Araç durumu alan bir kelime ise 
zarf tümleci olur.
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Ali geldi.
Çocuklar oynuyor.
Resim güzel. 

Ancak nesnenin de ek almadığı durumlar vardır: 

Çay içti.
Kitap okuduk. 

Nesnenin ek almadığı durumlarda nesne ile fiil yan yana bulunur. Özne ile yüklem 
arasına başka cümle ögeleri girebilirken belirtisiz nesne ile fiil arasına başka cümle ögesi 
giremez. Ayrıca nesnenin varlığı, ancak geçişli bir fiile bağlıdır; çünkü nesneyi geçişli 
fiiller ister. Oysa öznede böyle bir durum söz konusu değildir, nesnesi belirtisiz olan 
cümlelerde özne ayrıca yer alabilir: 

Ali, çay içti. 

Bu nedenle cümlede ek almamış isim unsurlarının söz dizimindeki işlevini belirlerken 
fiile eksiz bağlanan isimlerin özne mi yoksa nesne mi olduğuna dikkat etmek gerekir.

Yalın durumun kullanılamayacağı cümle tipleri de vardır. Geçişsiz fiillere edilgenlik 
eki getirildiğinde cümlede yalın durumda bir öge bulunamaz. Örneğin gir- ve dur- fiilleri 
geçişsizdir, nesne alamazlar. Bunların edilgen biçimleriyle kurulan cümlelerde yalın du-
rumda bir isim kullanılmaz. Ancak geçişli bir fiil olan iç-, edilgen yapıldığında geçişli fiilin 
nesnesi, edilgen fiilde sözde özne olur. 

Girilmez. (*Yol, girilmez.)
Durulmaz. (*Yol, durulmaz.) 
İnek suyu içti. (Su, içildi.)

İlgi Durumu
İlgi durumu eki, -(n)Xn biçimindedir. İsmi fiile bağlayan diğer durum eklerinden ayrılır 
ve isim soylu bir kelimeyi bir isme bağlayarak isim tamlaması kurmaya yarar: 

evin kapısı, kapının kolu 

Bu tür tamlamaların tamlanan kısmı bir isimfiil veya sıfatfiil de olabilir:

Ali’nin gelmesi, Ali’nin tanıdığı adam, Ali’nin soranı

Şekil olarak belirtili isim tamlaması gibi görünmekle birlikte bu tür yapılarda ilgi eki-
nin işlevi farklıdır. -DXk ekiyle kurulan bu tür yapılarda, ilgi eki almış kelime özneyi gös-
terir. Bunun ayrıntılı olarak incelenmesi, söz diziminin konusudur. Bu konu, fiilimsiler 
bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

İlgi grubu olarak adlandırılan öbeklerde ve tamlayanı özel isim olan tamlamalarda 
tamlayan ilgi eki alır ama tamlanan iyelik eki almayabilir: 

Ali’nin oğlan, Ayşe’nin ev

Belirtme Durumu
Ünlü uyumlarına göre dört farklı varyantı olan belirtme durumu eki -(y)X, cümlede fiilin 
gösterdiği eylemden doğrudan etkilenen isim ögesi olan nesneyi gösterir. Bu eki almış 
olan isim ögesi, cümlede belirtili nesne olarak kullanılır. Belirtme durumu; geçişli, nesne 
isteyen bir fiile bağlı olarak ortaya çıkabilir. 
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Kitabı okudu.
Annesini bekledi.
Kapıyı açtı.

İsimler ve geçişsiz fiiller, belirtme durumu eki almış bir cümle ögesini söz dizimi açı-
sından yönetemezler. Bu nedenle geçişsiz fiillerle kurulan veya yüklemi isim olan cümle-
lerde nesne bulunmaz. 

Araba aniden durdu.
Kırmızı olan, benim arabam.

Yönelme Durumu
Yönelme durumu eki -(y)A; fiilin gösterdiği oluşun yönünü, bedelini göstermek için kul-
lanılır. Bu eki alan öge; cümlede yer tamlayıcısı, bazı kaynaklardaki ismiyle dolaylı tümleç 
işlevindedir:

Eve gitti.
İki yüze aldı.

Yönelme durumu eki, zaman isimlerine eklendiğinde, sınırlama anlamı katar. Bu du-
rumda yönelme eki almış kelime zarf olarak kullanılır:

Sabaha kalmaz gelir.
Akşama görüşürüz.
Okulu seneye bitireceğim.

Ayrıca yönelme ekiyle kurulmuş, fiili düşmüş kısaltma gruplarında da kullanılabilir: 

oyuna düşkün, cana yakın, ağaca bağlı

Göre, rağmen, karşın gibi bazı edatlar; isimlerin yönelme durumu eki almış biçimle-
rinden sonra gelir:

eve doğru, bana göre, söylememe rağmen

Bulunma Durumu
Bulunma durumu eki -DA, fiilin gösterdiği oluşun geçtiği somut ve soyut her tür yeri gös-
terir. Bulunma ekini alan öge, cümlede yer tamlayıcısı ya da bazı çalışmalardaki ismiyle 
dolaylı tümleç olarak kullanılır: 

evde, yolda, gecede

Bulunma durumu kesir sayıların gösterilmesinde, bütünü gösteren sayıya da gelir:

üçte bir, dörtte üç 

Bu yapı, zaman bildiren sözlerden sonra, fiilin gösterdiği işin hangi sıklıkla yapıldığını 
belirtmek için de kullanılabilir:

arada bir, yılda beş defa, günde iki kere 

Bulunma eki ayrıca fiili düşmüş kısaltma gruplarında da kullanılabilir: 

işinde usta, çantada keklik
(Karahan, 2010)
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Ayrılma Durumu
Ayrılma durumu eki –DAn; fiilin gösterdiği oluşun uzaklaştığı, çıktığı, başladığı noktayı, 
kaynağını göstermek, sebep ve miktar belirtmek gibi işlevlerle kullanılır. Bu eki alan öge 
cümlede yer tamlayıcısı ya da bazı kaynaklardaki ismiyle dolaylı tümleç olarak kullanılır. 

evden, yoldan, Ankara’dan

Zaman gösteren isimlere geldiğinde seyrek olarak zarf yapar: 

akşamdan (kalma), sabahtan (geldi) 

Ayrılma durumu, ayrıca fiili düşmüş kısaltma gruplarında kullanılır:

kıldan ince, kılıçtan keskin, yandan çarklı, kendinden emin

Sonra, önce, dolayı, beri gibi bazı edatlar da ayrılma eki almış isimlerle kullanılır: 

yokuştan önce, yıllardan sonra, yıllardan beri, Ali’den dolayı

Araç Durumu
Araç durumu, ile edatının bitişken hâli olan –(y)lA ile ifade edilir. Ünsüzle biten keli-
melere –lA, ünlüyle bitenlere ise ekleşmenin sürdüğünün işareti olarak –(y)lA biçiminde 
gelmektedir. Araç durumu, cümlede zarf olarak kullanılan ögeler kurar:

atla < at ile, arabayla < araba-y-la < araba ile

Kısaltma gruplarında da kullanılabilir: 

kendiyle barışık, parayla alınmış, balonla dolu 

ZAMİR ÇEKİMİ
Zamirler, çekim eki alma yönünden isimlere benzerler; ancak çekim ekleriyle kullanılması 
isimlerle birebir örtüşmez. Bazı zamirler, isimlere gelen her çekim ekini alamaz; bazıları 
çekim eklerini alırken isimlerde olmayan özellikler gösterir.

Teklik/Çokluk
Kişi zamirleri çoğulun belirtilmesinde diğerlerinden farklı davranır:

 Kişi zamirleri
 Tekil  Çoğul
1. kişi ben biz
2. kişi sen siz
3. kişi o onlar

Resim 4.2

Kaynak: www.dil-
bilgisi.net
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Görüldüğü gibi 1 ve 2. kişi zamirleri tekil ve çoğul biçimlerde bağımsız biçimbirimlere 
sahiptir, bunların çoğulu –lAr ile yapılmaz. 3. kişinin çoğulu ise –lAr ile yapılmıştır. Ancak 
kişi zamirleri ve çoğul ilişkisi göründüğünden daha karmaşıktır. Şu örneklere bakalım:

bizler, sizler

Örneklerde de görüldüğü gibi zaten çoğul olan 1 ve 2. kişi zamirleri ayrıca çoğul eki 
alabilmektedir. –lAr eki, zamirlerin anlamını “biz ve bizim gibiler, teker teker her birimiz”, 
“siz ve sizin gibiler, teker teker her biriniz” şeklinde anlaşılacak biçimde değiştirmekte ve 
kuvvetlendirmektedir.

3. çoğul kişi zamiri, onlar biçimindedir. Diğer zamirlerin çoğulu da yine –lAr ekiyle 
yapılmaktadır:

bunlar, kimler, neler

Ancak belirsizlik zamirinin çoğulu –lArI ile yapılır. Bu durumda çoğul biçimleri, bir 
bütünün içinden belirsiz bir çoğulu ifade etmektedir:

kimileri,bazıları

İyelik
Kelime türleri bölümünde açıklandığı gibi kişi zamirleri iyelik eki almazlar. Şu ve bu zamir-
lerine prensip olarak özel kullanımlarda, özellikle bunların birlikte kullanılarak belirsizlik 
gösterdikleri durumlarda, iyelik ekleri gelebilir ama bu kullanımlar alışılmış değildir: 

Şuyunuz buyunuz var mı diye sordu?
Şusunu busunu anlamam? 

Soru zamirleri iyelik eki alabilir. 

            Soru Zamirleri
İyelik ne kaç kim 
1. tekil nem ~ neyim kaçım kimim 
2. tekil nen ~neyin kaçınız kimin 
3. tekil nesi kaçı kimi 
1. çoğul nemiz ~ neyimiz kaçımız kimimiz 
2. çoğul neniz ~ neyiniz kaçınız kiminiz 
3. çoğul neleri kaçları kimleri 

Ancak bunların bazılarının; kaçım, kaçları gibi yapıların, kullanım sıklığı çok düşük-
tür; bu bakımdan yadırgatıcıdır. Ancak kullanımları prensip olarak mümkündür:

Benim kaçım mı var, beşim var.
Sen kaçlara giriyorsun? Beşlere ders veriyorum.

Belirsizlik zamirleri, 3. tekil şahıs kişilerde iyelik veya çoğul iyelik eklerini alabilir. İye-
lik eki bu zamirlerden sonra gelerek bir bütünün içinden belirsiz bir miktarı gösterir.

 
 Belirsizlik Zamirleri
İyelik bazı hepsi kimi 
1. çoğul bazılarımız hepimiz kimimiz 
2. çoğul bazılarınız hepiniz kiminiz 
3. çoğul bazıları hepsi kimileri 

Dönüşlülük zamiri kendi, iyelik eki alır. İyelik, dönüşlülüğün ilgili olduğu kişiyi gös-
terir. Bir sahip ilişkisi göstermez, anlamı pekiştirir. Kişi belirtilmiş ise iyelik eki ve kişi 
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arasında kişi ve sayı bakımından örtüşme olur. Eksiz biçimi 3. tekil kişi için kullanılır 
(Erdem, 2004; Demirci, 2010): 

 Dönüşlülük Zamiri
İyelik Tekil  Çoğul
1. kişi kendim kendimiz
2. kişi kendin kendiniz
3. kişi kendi kendileri

Durum
Zamirlerin durum çekimi, aldıkları durum ekleri ve cümledeki söz dizimsel işlevleri; isim-
lerden farklı değildir. Ancak zamirlerin durum ekleriyle birleşmelerinde isimlerde görül-
meyen birtakım farklılıklar vardır. Burada sadece farklı olanlar üzerinde durulacaktır.

Kişi zamirlerinin durum ekleri ile çekimi şöyledir:

            Kişi Zamirleri
İyelik 1. tekil 2. tekil 3. tekil 1. çoğul 2. çoğul 3. çoğul
Yalın ben sen o biz siz onlar
İlgi benim senin onun bizim sizin onların
Belirtme beni seni onu bizi sizi onları
Yönelme bana sana ona bize size onlara
Bulunma bende sende onda bizde sizde onlarda
Ayrılma benden senden ondan bizden sizden onlardan
Araç benimle seninle onunla bizimle sizinle onlarla

Yukarıda da görüldüğü üzere kişi zamirleri, biçim bilgisi açısından isimlere benze-
mekte ancak isim çekiminde olmayan özellikler de göstermektedirler. Çekim örneğinde 
de görüldüğü üzere 1. tekil kişi zamirlerine ilgi eki, isimlere olduğu gibi –(n)Xn biçiminde 
değil –im biçiminde gelmektedir. Bu, 1. kişi zamirlerinin ilgi eki almış biçimlerinin iyelik-
le sık sık karışmasına neden olur. Benim ve bizim yapılarının iyelik değil ilgi ekli olduğu 
unutulmamalıdır: 

benim kızım, bizim evimiz 

Zamirlerle ilgili olarak dikkat çeken bir durum da 1. ve 2. tekil kişi zamirlerinin yönel-
me durumlarında, eklenmeye bağlı olarak ses değişmesi olmasıdır: 

bana < baña < ben-ke, sana < saña < sen-ke

Bu değişmenin nedeni, kelimelerin eski biçimlerinde yer alan /n/ sesinin artdamak-
sıllaştırıcı etkisidir.

3. kişi zamirlerinde ise eklenmede, ekle zamir arasına bir /n/ girmektedir. Bu da tarih-
sel bir kalıntıdır. 3. kişi zamiri, daha eski dönemlerde, yalın durumdayken ol, ek aldığında 
an- biçimindedir. Ekli biçim eski Arap har�i metinlerde de an- (anuñ, anı, anda, andan) 
biçimindedir. Yuvarlak ünlülü on biçimi, o zamirinin ek almış biçimi değil, ek alınca kul-
lanılan eski an biçiminin kalıntısı olmalıdır. Ancak eş zamanlı olarak o zamirine ek gelmiş 
gibi görünmektedir. 

Kişi zamirlerinin edatlarla birleşirken de isimlerden farklı davrandığına işaret etmek 
gerekir:

bizim ile, senin kadar, onun gibi
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Zamir çekimiyle ilgili olarak ayrıca şu tespitlerde bulunabiliriz. Bu ve şu işaret zamir-
leri, durum ekleriyle birleşirken araya zamir n’si girer:

Durum bu şu
Yalın bu şu 
İlgi bunun şunun
Belirtme bunu şunu
Yönelme buna şuna
Bulunma bunda şunda
Ayrılma bundan şundan
Araç bununla şununla

BİLDİRME ÇEKİMİ
Türkçede yüklemi isim soylu bir kelime olan cümlelere isim cümlesi denir. 

Efe öğrenci.
Hava sıcakmış. 
Öğrenci çalışkandı.

Kimi dillerde fiil olmadan cümle kurulamaz. Türkçede de aynı durumun söz konusu 
olduğu bazı kaynaklarda (özellikle de yabancı) dile getirilir ve isim cümlelerinde, diğer 
dillerdeki kopulanın Türkçedeki karşılığı bildirme eki olduğu için, isim cümlesinde bildir-
me ekinin bulunması gerektiği söylenir. Oysa isim cümlelerinin geniş zamanda, 3. tekil 
kişide hiçbir ek almaya ihtiyaçları yoktur. İsim soylu bir kelime, Efe öğrenci örneğinde de 
görüldüğü üzere, herhangi bir bildirme eki almadan cümlede yüklem olabilir. Ancak isim 
cümlelerinde geçmiş zaman; dolaylılık, şart imek fiili veya ekfiil adı verilen bir fiille yapılır. 
Bu nedenle Türkçede isim cümlelerinin de fiil ögesi bir tarafa bırakılmış fiil cümlelerin-
den geliştiği düşünülebilir.

İsim soylu kelimeler yüklem olarak kullanıldıklarında, kelime türüne bakılmaksızın, 
aynı biçimde ekfiil veya bildirme eki adı verilen fiille çekimlenir. Ekfiil, isimden sonra 
gelerek onların yüklem olarak kullanılmasını sağlayan; isimlerin şimdiki zaman, geçmiş 
zaman, dolaylılık, şart kipi ve zar�iilini oluşturmaya yarayan, ekleşmiş veya ayrı biçimde 
kullanılabilen biçimlerin ortak adıdır.

Ekfiilin iki farklı kaynağı vardır: 1 ve 2. kişiler için, Eski Türkçe er- “olmak, bir durum-
da bulunmak (krş. İng. to be) fiilinden gelişen i-; 3. kişi için yine Eski Türkçe tur- fiilinin 
geniş zaman biçimi olan turur’dan gelişen –DXr eki kullanılır. Ayrıca imek, çekimli fiiller-
den sonra gelerek geleneksel dilbilgisi kitaplarında “birleşik çekim”i oluştururken –DXr 
eki, görülen geçmiş zaman ve şart çekimi dışındaki çekimli fiillere “şüphe, kuvvetlendir-
me” gibi anlamlar katar. 

Bildirme çekiminin kalıbı şöyledir: 

Kişi Geniş Zaman Geçmiş Zaman Dolaylılık Şart
1. tekil -(y)Xm -(y)DXm -(y)mXşXm -(y)sAm
2. tekil -sXn -(y)DXn -(y)mXşsXn -(y)sAn
3. tekil -DXr -(y)DX -(y)mXş -(y)sA
1. çoğul -(y)Xz -(y)DXk -(y)mXşXz -(y)sAk
2. çoğul -sXnXz -(y)DXnXz -(y)mXşsXnXz -(y)sAnIz
3. çoğul -DXRlar -(y)DXlAr -(y)mXşlAr -(y)sAlAr

Ekfiil ile kurulan cümlelerde, Türkçenin eski dönemlerinde olduğu gibi, şimdiki za-
man ve geniş zaman için, sadece geniş zaman biçimleri kullanılır. Başka bir deyişle isim 
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cümlelerinde şimdiki zaman ve geniş zaman arasında ayrım yoktur. Söz konusu ayrım, fiil 
çekiminde de sonradan ortaya çıkmıştır.

Yukarıda da belirtildiği gibi geniş zaman 1 ve 2. kişilerde, i- fiilinin geniş zamanda 
çekimlenmiş biçimi kullanılır. Kişi ve sayı, zamirlerden türemiş eklerle gösterilir: 

iyiyim < edgü er-ür men, iyisin < edgü er-ür sen

Bu çekimlerde görüldüğü gibi, i- fiili ve geniş zaman ekleri düşmüş; geriye kişi za-
mirlerinin ekleşmiş biçimleri kalmıştır. Eski Türkçe er- fiilinden gelişen ama günümüzde 
standart Türkçede isimlerin şimdiki zaman çekiminde düşen i- fiilinin ara biçimi, bugün 
bazı ağızlarda, örneğin Trabzon ağızlarında yaşamaktadır:

Biz de insan iyuk “Biz de insanız.”

Geniş zaman 3. kişide ise -DXr eki kullanıldığından ekleşme daha şe�a�ır. Bu gelişme-
nin değişik basamakları tarihî belgelerle takip edilebilmektedir:

iyidir < EAT eyü durur < ET edgü turur

Bugün Türkçede bildirme çekimi kalıbı şöyledir: 

Kişi güzel yolda
1. tekil güzelim yoldayım
2. tekil güzelsin yoldasın
3. tekil güzel ~güzel(dir) yolda~yolda(dır)
1. çoğul güzeliz yoldayız
2. çoğul güzelsiniz yoldasınız
3. çoğul güzeldirler~güzeller~güzellerdir yoldadırlar~yoldalar~yoldalardır

Günümüz Türkçesinde, 3. kişilerde –DXr ekinin kullanılması düzensizdir. Yukarıda da 
işaret edildiği üzere isim soylu kelimelerin yüklem olabilmesi için –DXr ekinin kullanıl-
ması zorunlu değildir. Kullanıldığı zaman cümleye şüphe, ihtimal, tahmin gibi anlamlar 
katar. Ayrıca 3. çoğul kişide –DXr’ın yeri, ekleşme sürecinin bir sonucu olarak değişkendir.

Ekfiilin görülen ve öğrenilen geçmiş zamanlarında, şart kipi ve zar�iilinde, i- fiilinin 
birleşik veya ayrı yazılan biçimleri kullanılmaktadır: 

Kişi Görülen Geçmiş Dolaylılık Şart
1. tekil idim imişim isem
2. tekil idin imişsin isen
3. tekil idi imiş ise
1. çoğul idik imişiz isek
2. çoğul idiniz imişsiniz iseniz
3. çoğul idiler imişler iseler

Kişi Görülen Geçmiş Dolaylılık Şart
1. tekil -(y)DXm -(y)mXşXm -(y)sAm
2. tekil -(y)DXn -(y)mXşsXn -(y)sAn
3. tekil -(y)DX -(y)mXş -(y)sA
1. çoğul -(y)DXk -(y)mXşXz -(y)sAk
2. çoğul -(y)DXnXz -(y)mXşsXnXz -(y)sAnIz
3. çoğul -(y)DXlAr -(y)mXşlAr ~-lArmIş -(y)sAlAr ~ -lArSA

iyiydim ~ iyi idim, iyiymişsin ~ iyi imişsin, iyiyse ~ iyi ise
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Çekimli fiillerden sonra gelen -(y)mXş gibi, isimlerden sonra gelen -(y)mXş eki de 
öğrenilen geçmiş zaman göstermez. Bu ekin işlevi zaman değil dolaylılık bildirmektir. Do-
laylılık; bir bilginin tespit, deneyim, duyma, tecrübelerden hareketle çıkarımda bulunma, 
varsayma vb. yollarla edinildiğini ifade eder (Demir, 2012). Durumu kavramak için örnek 
cümleleri yorumlamak yararlı olacaktır:

Ankara güzelmiş. 
Yemek sıcakmış.

Örneklerde de -(y)mXş biçimleri zaman ifadesi taşımaz. Birinci cümlede, Ankara’nın 
geçmiş bir zamanda güzel olduğu değil konuşanın Ankara’yı görerek tespitte bulunduğu 
veya başka birisinin kendisine Ankara’nın güzel olduğunu anlattığı gibi ifadeler dile geti-
rilmektedir. Yani Ankara eski bir zamanda değil konuşulan zamanda güzeldir.

İkinci örnek, yemekten bir kaşık alan ve sıcak olduğunu belirleyen birinin söyleyebile-
ceği bir cümledir. Konuşur, yemeği ağzına götürünce sıcak olduğunu fark etmiştir. Yemek, 
eski bir zamanda değil o anda da sıcaktır.

-(y)mXş eki, öyle olduğu varsayılan durumlar için de kullanılabilir: 

Sen öğretmenmişsin.
Ben öğrenciymişim. 
Bir düşünsene, şimdi memleketteymişiz.

İsim cümlelerinin şart kipi de ayrı yazılan ise veya ekleşmiş –sA ile ifade edilir: 

Hava güzelse yürüyüşe çıkarız. 
Yemek soğuksa ısıtalım. 

Bildirme ekinin zar�iil biçimi iken ve bunun ekleşmiş biçimi olan -(y)ken’dir. Bu ek, 
isim cümlelerinin ve zaman eki almış fiillerin zarf olarak kullanılmasını sağlar:

Hava soğukken sokağa çıkma. 
fırsat eldeyken ~ fırsat elde iken
Gelmişken bize de uğra.
Çıkarken haber ver.

Olumsuzluk
İsimlerde; türetmede olumsuzluk veya yokluk bildiren parasız, sessiz örneklerindeki –sXz 
eki yanında çekimde olumsuzluğu göstermenin farklı yolları vardır. Bildirme çekiminin 
olumsuzu değil ile yapılır. Değil, yüklemi oluşturan isim unsurundan sonra olumsuzluğu 
bildiren öge olarak kullanılır. Yüklem olumsuzluk veya yokluk bildiren bir isim ise olumlu 
anlam taşır. 

Hava güzel. - Hava güzel değil. 
Sen iyisin. - Sen iyi değilsin.
Parasız değilim – Paralı değilim. 

Değil, zamir kökenli kişi eklerini alan (şart ve görülen geçmiş zaman dışındakiler) 
görünüş/zaman ekleriyle çekimlenmiş olumlu ve olumsuz fiillerden ve ayrıca olumsuz 
fiil köklerinin öğrenilen geçmiş zaman çekimlerinden sonra da kullanılır. Ortaya çıkan 
anlamlar oldukça karmaşık olabilir. Değilin temel anlamının fiil kökü olumlu ise olum-
suzluk, olumsuz ise olumluluk bildirmek olduğu söylenebilir:
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Bunu görmüş değilim.
Bunu görmemiş değilim.
Sürekli çalışıyor değilim.
Sürekli çalışmıyor değilim.
Ben onu bilmez değilim.
Onu görmedim değil. 

Değil, zamir kökenli kişi ekleriyle çekimlenir:

Tekil  Çoğul
değilim değiliz
değilsin değilsiniz
değil değiller

Türkçede var/yok ile kurulan cümleler, söz diziminde özel bir cümle türü oluşturur. Bu 
tür cümlelerde var olma, olumluluk var ile; var olmama ve olumsuzluk yok ile gösterilir:

Param var.
Param yok. 
Arabası var.
Arabası yok. 

Olumsuzluk ne … ne… bağlacıyla da gösterilebilir. Bu durumda alternatif seçenekler-
den hiçbirinin tercih edilmediği anlamı vardır:

Ne bugün ne yarın. 
Ne sen ne ben. 
Ne çay ne kahve. 

Soru
İsim çekiminde sorudan da söz etmek gerekir. Türkçede soru kelimeleriyle kurulan “bilgi 
sorusu”ndan, mX enklitiğiyle kurulan ve “evet/hayır” yanıtı gerektiren soru tiplerinden 
söz edebiliriz:

Kaç kişiniz?
Bugün günlerden ne?
Nasıl biri?

Soru enklitiğinin yeri, bilgi alınmak istenen ögenin hemen sonudur:

Bu güzel mi?
Bu mu güzel?

Bir cümlede aynı anda birden fazla soru enklitiği kullanılmaz. Alternati�i sorular bu-
nun istisnasını oluşturur:

Çay mı kahve mi?
Güzel mi güzel değil mi?
Bugün mü yarın mı?

Soru ayrıca parçalarüstü ögelerle de yapılabilir:

Biraz daha çorba?
Kahve?
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Özet

Çekimde kullanılan kişi ekleri ve türlerini sını�andırabilmek
Cümlede yüklemin belirttiği oluş ya da kılışla ilgili 
kişiyi gösteren biçimbirimlere kişi ekleri denir. Kişi 
ekleri; öznenin kaçıncı kişi ve tekil mi çoğul mu oldu-
ğunu, yani kişinin sayısını gösterir.

 1. tip kişi ekleri; şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek 
zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve gereklilik çeki-
minde kullanılan zamir kökenli kişi ekleridir.

 Görülen geçmiş zaman ve şart kipinin çekiminde iyelik 
kökenli kişi ekleri kullanılır. Bunlara 2. tip kişi ekleri de 
denir. Tarihsel olarak iyelik ekleriyle aynıdırlar; ancak 
günümüzde 1. çoğul kişi eki –k biçimindedir.

 3. tip kişi ekleri, gönüllülük kipinin çekiminde kulla-
nılan eklerdir. Kaynakların bir kısmında emir ve istek 
ekleriyle birlikte verilir.

 4. tip kişi ekleri, emir kipinin 2.çoğul kişisi için kulla-
nılan -(X)n, -(X)nXz ekleridir. -(X)nXz aynı zamanda 
nezaket ifadesi taşır. 

İsim soylu kelimelerin çoğul, iyelik ve durum çekimini 
çözümleyebilmek
İsim soylu kelimelere çekim eki olarak sırasıyla çoğul, 
iyelik ve durum ekleri gelir. Ayrıca isim soylu bir ke-
lime, yüklem olduğu zaman bildirme eki kullanılır. 
İsim soylu kelimelerin çekiminde isimler ve sayı isim-
leri benzer çekim eklerini alır.

 Sayı bakımından isimler, Türkçede bir ve daha fazla-
sı anlamında tekil ve çoğul olarak ikiye ayrılır. Tekil 
isimler, tek kavramlar için kullanılır. Bazı isimler, bi-
çim bilgisi açısından tekil durumda oldukları hâlde 
anlamca bir topluluğu gösterirler. Bunlara topluluk 
ismi denir. Çoğul, Türkçede –lAr ekiyle gösterilir. İsim 
kök ve gövdelerinden hemen sonra gelen çoğul eki, 
kelimeler arasında ilişki kurmaz. Eklendiği kelimeyi 
veya öbeği sayı veya miktar bakımından etkiler ve bu 
yönüyle diğer çekim eklerinden ayrılır. Çoğul ekinin 
anlamı, sayılabilen ve sayılamayan varlıklarda değişir.

 İyelik ekleri, nesne veya kavramların bir başka nesne 
ya da kavrama ait olduğunu gösterir. Sonuna geldikleri 
isme sahip olan varlığa gönderme yapan iyelik işaretle-
yicileri, çok işlevli eklerdir; aynı anda birden çok işlevi 
yerine getirirler. Bunlar sahiplik, kişi ve sayı’dır. İyelik 
çekiminin ekleri üçü tekil, üçü çoğul olmak üzere altı 
türlüdür. Köken olarak çoğullar, tekillerden gelişmiştir.

 İsim kök ve gövdelerine, iyelik eklerinden sonra ge-
len durum ekleri, öbek veya cümle içindeki isimleri 
diğer kelimelere, farklı anlam ilişkilerini ifade edecek 
biçimde bağlamaya yarar. 

 Dilbilgisi kitaplarında, Türkçede yalın, ilgi, belirtme, 
yönelme, bulunma ve ayrılma olmak üzere altı durum 

olduğu belirtilir. Ancak hem bağımsız hem de ekli bi-
çimi olan, fiilin gösterdiği eylemin hangi araçla yapıl-
dığını bildiren ve ismin zarf olarak kullanılmasını sağ-
layan –(y)lA ekiyle işaretlenen bir araç durumu’ndan 
da söz etmek gerekir. Çünkü bazı fiiller, araç eki almış 
bir zorunlu öge ister.

Zamir çekimine özgü durumları ayırt edebilmek
Zamirler, çekim eki alma yönünden isimlere ben-
zerler; ancak çekim ekleriyle kullanılmaları isimlerle 
birebir örtüşmez. Bazı zamirler, isimlere gelen her 
çekim ekini alamaz; bazıları çekim eklerini alırken 
isimlerde olmayan özellikler gösterir.

 Kişi zamirleri, çoğulun belirtilmesinde diğerlerinden 
farklı davranır. 1 ve 2. kişi zamirleri tekil ve çoğul bi-
çimlerde bağımsız biçimbirimlere sahiptir(ben-biz, 
sen-siz), bunların çoğulu –lAr ile yapılmaz.

 Kişi zamirleri iyelik eki almaz. Şu ve bu zamirlerine 
prensip olarak özel kullanımlarda, özellikle bunların 
birlikte kullanılarak belirsizlik gösterdikleri durum-
larda, iyelik eki gelebilir ama bu kullanımlar alışıl-
mış değildir. Dönüşlülük zamiri kendi iyelik eki alır. 
İyelik, dönüşlülüğün ilgili olduğu kişiyi gösterir. Bir 
sahiplik ilişkisi göstermez, anlamı pekiştirir.

 Zamirlerin durum çekimi, aldıkları durum ekleri ve 
cümledeki söz dizimsel işlevleri, isimlerden farklı değil-
dir. Ancak zamirlerin durum ekleriyle birleşmelerinde 
isimlerde görülmeyen birtakım farklılıklar vardır.
 
İsimler ile bildirme ekleri arasında ilgi kurabilmek
 Türkçede yüklemi isim soylu bir kelime olan cüm-
lelere isim cümlesi denir. İsim soylu kelimeler yük-
lem olarak kullanıldıklarında, kelime türüne ba-
kılmaksızın, aynı biçimde ekfiil veya bildirme eki 
denen fiille çekimlenirler. Ekfiil, isimden sonra 
gelerek onların yüklem olarak kullanılmasını sağ-
layan; isimlerin şimdiki zaman, geçmiş zaman, do-
laylılık, şart kipi ve zarffiilini oluşturmaya yarayan, 
ekleşmiş veya ayrı biçimde kullanılabilen biçimle-
rin ortak adıdır.

 Ekfiilin iki farklı kaynağı vardır: 1 ve 2. kişiler için 
Eski Türkçe er- “olmak, bir durumda bulunmak (krş. 
İng. to be) fiilinden gelişen i-; 3. kişi için yine Eski 
Türkçe tur- fiilinin geniş zaman biçimi olan turur’dan 
gelişen –DXr eki kullanılır. Ayrıca imek, çekimli fiil-
lerden sonra gelerek geleneksel dilbilgisi kitapların-
da “birleşik çekim”i oluştururken –DXr eki, görülen 
geçmiş zaman ve şart çekimi dışındaki çekimli fiillere 
“şüphe, kuvvetlendirme” gibi anlamlar katar. 

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki zamanların hangisinde 1. tip kişi eki kullanıl-
maz?

a. Şimdiki zaman
b. Geniş zaman
c. Gelecek zaman
d. Görülen geçmiş zaman
e. Öğrenilen geçmiş zaman

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin han-
gisinde –lAr eki farklı bir işlevde kullanılmıştır?

a. Hayvanları serbest bırakmalıyız.
b. Ayşe Hanımlar da teşrif etmişler.
c. Şirkette böyle sorunlar yaşanabilir.
d. Ahmet Ümit, nitelikli polisiye romanlar yazmıştır.
e. Penceredeki kuş, düşen yaprakları izliyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin han-
gisinde iyelik ile durum eki arasında zamir n’si görülür?

a. Evlerinde sıcak su yoktu.
b. Farklı renkte elbiseler giymeyi alışkanlık edindi.
c. Sını�a konuşmaktan hoşlanmazdı.
d. Kentteki ağaçların yarısı kurumuştu.
e. Mesajları silmeden önce bir kere daha düşünün.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme eki kullanıl-
mıştır?

a. Bence yeterince güzelim.
b. Konserin güzel geçeceğini düşünmüyor.
c. Şair “Yaşamak güzel şey be kardeşim!” diyor.
d. Benim arabam çok şehir gördü.
e. Neden öğretmenliği düşünmüyorsun?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum ekini almış keli-
mede artdamaksıllaşma gerçekleşmiştir?

a. Benden bir cevap bekle.
b. Ömrümü bu şehirde geçiremem.
c. Bana bir şarkı söyleyebilir misin?
d. Eve geldiğimde duş almak istiyorum.
e. Hasretinden yollara düştü.

6. Aşağıdakilerden hangisi isim çekim ekidir?
a. Kip
b. Zaman
c. İyelik
d. Çatı
e. Olumsuzluk

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik, çoğul ve durum 
eki aynı kelimede kullanılmıştır?

a. Şair, şiirlerinde farklı bir dünya oluşturuyor.
b. O, filmlerde göç olgusunu çalışıyor.
c. Cengizlerde buluşacağız.
d. Sudaki maddelerin ne olduğunu bilmiyoruz.
e. Fotoğraf sanatçıları için Kars, özel bir şehirdir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylılık bildiren ek 
kullanılmıştır?

a. Makaleyi yazarken yazım kurallarını dikkate almadı.
b. Güneş yüzünü pek göstermese de Ankara güzel bir 

şehirmiş.
c. Geçen yazdan beri iki kilo verdim.
d. Soruları çözerken zorlanmayacaksınız artık.
e. Annemin çok sevdiği halısına kirli ayakkabılarımla 

bastım.

9. Aşağıdakilerden hangisi tekillik çoğulluk bakımından 
diğerlerinden farklıdır?

a. dutlar
b. dertler
c. denizler
d. dolar
e. dipler

10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin han-
gisinde –i eki, diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

a. İpi aşağıya sarkıtabilir misin?
b. Problemler bittikten sonra sayfayı değiştirebilirsiniz.
c. Eli piyano çalmaya uygun değildi.
d. Saati görünce siz de haklı olduğumuz göreceksiniz.
e. Umarım sıkıntıyı anlamışsınızdır?
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Yaşamın İçinden

DİLLE GERÇEK YA DA ANLATIM YOLU SORUNU
Kimi araştırıcıların dil ve gerçek, kimi dilcilerin de dil-içi 
dünya görüşü adı altında inceledikleri bu sorunu biz anla-
tım yolu terimiyle açıklamanın daha yerinde olduğunu sa-
nıyoruz. Günümüz dilbiliminin de konularından biri olan 
sorun, Wilhelm von Humbolt’un (1767-1835) dilbilime bir 
katkısı olarak görülebilir; tarihi de ona kadar götürülebilir. 
HUMBOLDT, her dilin kendine özgü bir anlama ve düşün-
me yolu olduğunu savunmuş, dilin bu yönünü dilin iç biçimi, 
iç bünyesi (innere Sprachform, innere Form der Sprache) te-
rimiyle anlatmıştır. Bilgine göre “Ayrı ayrı dillerin sözcükleri 
aynı kavramı gösterseler bile, hiçbir zaman gerçek eşanlamlı 
değildirler”. 
“Her dilde özel bir dünya görüşü vardır”.
Konuyu daha somut bir biçimde açıklayabilmek için, önce 
günlük yaşamımızla ilgili birkaç kavram, birkaç olay üze-
rinde duralım: Hiç kuşkusuz, bizim baş dönmesi biçiminde 
adlandırdığımız, başı dönmek eylemiyle anlattığımız durum, 
dünyada herkesin başına gelebilir. Acaba bu olay her dilde 
aynı anlamdaki sözcüklerle, aynı kavramlardan yararlanıla-
rak mı dile getiriliyor? Bunun cevaplandırabilmek için birkaç 
dile göz atmak yeterlidir, örneğin Fransızcada baş dönmesi, 
sahip olunan bir nesne gibi düşünülür; Latince kökenli ver-
tige sözcüğüyle anlatılır: “j›ai le vertige” (Baş dönmem var, 
Başım dönüyor). Buna karşılık Almanlar, kökeni “güçsüz, 
bilinçsiz kalmak” anlamında olan schwindeln eyleminden 
yararlanırlar (Es schwindelt mir, mir ist schwindelig, der 
Kopf schwindelt mir gibi kullanımlar “Başım dönüyor, Göz-
lerim kararıyor” anlamınadır.). Hemen her gün birkaç kez, 
hatırımızı soranlara söylediğimiz «iyiyim!» sözü acaba her 
dilde aynı biçimde, aynı yoldan mı dile getiriliyor? Türkler 
bu kavramı anlatırken bir sıfata başvurarak bunu kişiyle bir-
leştirmekte (Ben iyiyim. Ahmet iyi gibi.), buna karşılık kimi 
diller daha değişik yollar seçmektedirler. Örneğin bir Fransız 
Je vais bien derken (Sözcük sözcük çevrilirse: Ben gidiyo-
rum +iyi) «gitmek» kavramından yararlanır. Bir Alman da 
es geht mir gut (Gidiyor bana -iyi) biçiminde bir anlatıma 
başvurur. Türkçe üşümek, acıkmak, susamak gibi şeyleri özel 
birer eylemle anlatırken kimi diller bunları, sahip olunan bi-
rer varlık gibi düşünürler (krş. ‹üşümek› için Fransızca avoir 
froid, İtalyanca aver freddo). Resim çekmek, sigara içmek gibi 
eylemlerin çeşitli dillerdeki karşılıkları, yine aynı farklılıkları 
gösterir. Bu dillerden kimisi, sigara içmek işini ayrı bir ey-
lemle anlatır (Alm. rauchen, İng. to smoke gibi), kimisi, Türk-
çede olduğu gibi “içmek” kavramından yararlanır; kimisi de 
“çekmek” kavramına başvurur.

“Sormak” kavramı her dilde vardır. Ama acaba her dilde aynı 
anlatım yolundan gidilerek mi kullanılır? Türkçede bir kim-
seden bir şeyi öğrenmek üzere ona soru yöneltmeyi birine 
bir şey sormak ya da birinden bir şey sormak biçiminde an-
latırız. Burada dikkat edilirse, eylem, yönelme ya da çıkma 
durumlarından birindeki bir tümleç almıştır. Hâlbuki aynı 
şey ingilizcede söylenmek istenirse, yalın durumdaki bir 
adıl kullanmak gerekecektir (to ask someone something). 
Almancada ise bana sorarsanız demek için, belirtme duru-
mundaki bir adıl gerekli olacak, Türkçeye «beni sorarsanız» 
biçiminde çevrilebilecek olan «Wenn Sie mich fragen» sözü 
söylenecektir. Bu dilde sormak (fragen) eyleminin başka kul-
lanımlarının da Türkçeden farklı olduğu görülecektir.
Giymek sözcüğümüzün anlattığı iş, Fransızcada se vetir, mett-
re ‘koymak’, porter ‘taşımak’ eylemleriyle de anlatılır, İngiliz-
cede ‘yuva’, ‘ev’, ‘yurt’, ‘aile ocağı’, ‘sığınak’ anlamlarına kulla-
nılan home sözcüğünü karşılayacak, onun yerini tutacak bir 
Fransızca sözcük yoktur. Almancada Gemüt adından türemiş 
olup çok geniş bir kullanım alanı bulunan gemütlich sıfatının 
başka dillerde tam karşılığı yoktur.
Renkler, dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak aynı renk, baş-
ka başka dillerde değişik biçimde, farklı kavramlara dayanı-
larak anlatılır. Bizim kahverengi adını verdiğimiz, kahveden 
yararlanarak anlattığımız renk, kimi dilde dilde esmer’le bir 
tutulur. Dilimizde renklerin limonküfü, ördekbaşı; kavuniçi, 
camgöbeği gibi ince tonlarını, nüanslarını belirten sözcükler 
pek boldur; bunlar doğadaki varlıklardan yararlanılarak an-
latılmıştır.
Hint-Avrupa dil ailesinden dillerde yeşil, mavi, gri, sarı gibi 
renk adları çoğunlukla tek bir kökten türemiş görünümün-
dedir, hepsi de ‘parlamak’, ‘ışık vermek’ anlamındaki “ghel-” 
ortak köküne bağlanmakta, birbirleriyle ilgili görülmektedir”. 
Buna karşılık, Türkçede bu renkler başka kavramlarla ilişki-
lidir, örneğin en eski yazılı ürünlerimizde geçen yeşil, yaş’tan 
gelmekte, ‘mavi’ anlamındaki kök (bugünkü gök), “gök 
(sema)” kavramına dayalı bir adlandırmayı göstermektedir.
Her dilde kimi kavramlar benzetmelerden ve deyim aktar-
malarından yararlanılarak anlatılırlar. Batı dillerinin genel-
likle ‘Venüs saçı’ anlamına gelen tamlamalarla anlattıkları 
bitkiye, Türkler bir benzetmeyle baldırıkara; lanicera caprifo-
lium bitkisine de hanımeli adını vermişlerdir. 
İşte, HUMBOLDT’un dilbilime getirdiği dilin iç yapısı kavra-
mı, diller arasındaki bu türden başkalıklara ilgiyi çekiyordu. 
HUMBOLDT’un görüşünü geliştirerek ona katkılarda bu-
lunan Alman bilgini Leo WEISGERBER, dilde içeriği temel 
alan bir inceleme yöntemi getirmiştir (ihanltsbezogene Bet-
rachtungstweise). Bilgin, dili «dünyayı söze dönüştürme ola-
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yı» olarak düşünmekte, insanların bir dil ara dünyasında ya-
şadıklarını kabul etmektedir. Dilin anlattığı gerçek de ancak, 
insanların zihninin süzgecinden geçmiş gerçektir. Bilginin 
öğrenci ve arkadaşlarıyla oluşturduğu, Weisgerber okulu adı-
nı verebileceğimiz okul, dilin, zihnin dış dünyadan kavrayıp 
aldığı, birbiriyle sınırlanmış öğelerden oluştuğu görüşünü 
benimsemekte, dış dünyadan kavranıp alınan bu öğelere dil 
kavramaları (Sprachzugri�e) adını vermektedir.
Dilbilimde SAPIR-WHORF varsayımı adıyla anılan varsa-
yım da dille gerçeğin ilişkisi, anlatım yolu sorununa eğilmiş-
tir. Amerikan yerli dillerini inceleyen E. SAPIR, her insanın 
zihninde, kendi dilinin yapısının yerleşik olduğunu, insanoğ-
lunun, herhangi bir şeyi, bütün dil gereçlerinin oluşturduğu 
bu temel şemaya göre anladığını ve anlattığım kabul eder.
B.L. WHORF, bazı Amerikan yerli dilleri ve Eskimo dilinden 
yararlanarak dille o dili konuşan toplumun dünya görüşü 
arasındaki bağlantı, dolayısıyla dille gerçek ilişkisi konusu 
üzerinde durmuştur. WHORF’a göre her toplum, kendi dü-
zeninin koşullarına göre gerekli sözcükleri yapar ve kullanır. 
Çocuk anadilini öğrenirken dünyayı, ancak belli açılardan 
görmeye başlar. Hopi dilinde (Kuzey Amerikada, Arizona 
devleti içinde bir dil) böcek, uçak ve pilot aynı sözcükle an-
latılır: masa’ytaka. Aztekler’de soğuk, buz ve kar kavramları, 
aynı köke getirilen çeşitli soneklerle türemiş sözcüklerle dile 
getirilir. Bunlardan ‘buz’ demek olan sözcük, ad görevini 
taşır; “soğuk”, sıfat biçimidir; ‘kar’ anlamındaki ise ‘buz sisi’ 
demek olan bir sözcüktür.
1930’larda Amerika’da, KORZYBSKI ile başlayan genel an-
lambilim akımının görüşüne göre de dillerin yapısı, insanoğ-
lunun bilgi dünyasını etkilemektedir, insan, gerçeği ancak dil 
aracıyla tanır.
Böylece, gerek SAPIR-WHORF varsayımı gerek WEISGER-
BER okulu gerekse genel anlambilim akımının, dilin gerçeği 
yansıtmadığı konusunda birleştikleri göze çarpmaktadır. Gü-
nümüz dilbilimcileri de genellikle diller arasındaki anlatım 
ayrımlarına ilgiyi çekmektedirler. Örneğin A. MARTINET 
“Dil, gerçeğin bir kopyası değildir.” başlığı altında ele aldığı 
konuyu incelerken batı ulusları arasında kültür ortaklığının 
sağladığı anlatım yakınlıklarına değinmekte, bu yakınlıkla-
rın yanı sıra, dilden dile beliren ayrılıklara işaret etmektedir. 
MARTINET’ ye göre yalnızca Fransızca, “nehir” kavramının 
anlatımında ayrı bir tutuma sahiptir; denize dökülen nehir’le 
(�euve) başka bir akarsuya dökülen nehir (riviere) arasında 
ayrım yapar.
Sonuç olarak özetlemek istersek, gerek varlıkların adlandırı-
lışında beliren ayrımlar gerek sözcüklerin dilden dile değişen 
kullanımları gerekse kültür ve yaşam koşullarındaki başka-

lıklar, insanoğlunun, çevreyi ve gerçeği dile getirirken nesnel 
davranmadığını göstermektedir. Birçok bilginin ve değişik 
akımların benimsediği gibi diller, gerçeği ve dünyayı değil, 
onların insanoğlunun zihin süzgecinden geçmiş biçimlerini 
yansıtmaktadırlar, işte biz, her dilin anlatım sırasında öteki 
dillerden farklı kavramlara başvurma, kendine özgü anlatma 
eylemine anlatım yolu adını veriyoruz.

Kaynak: Aksan Doğan, Her Yönüyle Dil. Ana Çizgileriyle 
Dilbilim. Ankara: TDK. (http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBI-
LIM/aksan_01.php)

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d  Yanıtınız yanlış ise “Çekimde Kullanılan Kişi Ekleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b  Yanıtınız yanlış ise “Tekil/Çoğul” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
3. a  Yanıtınız yanlış ise “İyelik” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
4. a  Yanıtınız yanlış ise “Bildirme Çekimi” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
5. c  Yanıtınız yanlış ise “Yönelme” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
6. c  Yanıtınız yanlış ise “İsim Çekimi” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
7. a  Yanıtınız yanlış ise “İsim Çekimi” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
8. b  Yanıtınız yanlış ise “Bildirme Çekimi” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
9. d  Yanıtınız yanlış ise “Tekil/Çoğul” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
10. c  Yanıtınız yanlış ise “İyelik” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Türkçede sıfat tamlamalarında, tamlayanla tamlanan arasın-
da herhangi bir çekim eki bulunmaz. Ancak iyelik eki almış 
az sayıda kelime, sıfat olarak da kullanılabilir:
güzelim vazo, canım ağaçlar

Sıra Sizde 2
Ünitemizde yer alanların dışında, dilbilgisi kitaplarında daha 
az kullanılan başka durum eklerinden de söz edilmektedir 
(Banguoğlu, 1990; Ergin, 2009). Özellikle eşitlik eki olarak 
bilinen –CA ekinin çekim eki mi yoksa yapım eki mi oldu-
ğu yönünde tartışmalar vardır. Bu tartışmalarda, söz konu-
su ekin ömrümce, kanımca, boyunca örneklerinde görüldü-
ğü üzere; iyelik ekinden sonra gelmek suretiyle “Yapım eki 
çekim ekinden önce gelir.” ilkesini bozması, türetmeye çok 
uygun olmayan zamirlerle bence, sence örneklerinde olduğu 
gibi kullanılabilmesi, çekim eki sayılmasının gerekçesi olarak 
gösterilir. Gökdayı ve Sebzecioğlu yaptıkları çalışmada; söz 
konusu ekin hem yapım eklerine hem de çekim eklerine özgü 
özellikler taşıdığı, yapım ekiyle çekim eki arasında, başka bir 
ifadeyle geçiş aşamasında bir ek sayılması gerektiği sonucu-
na varmışlardır (2006). Ancak çekim eklerinden farklı olarak 
her isimden sonra kullanılamaması ve fiilin istediği zorunlu 
bir cümle ögesini göstermemesi nedeniyle –CA ekini, çekim 
ekleri arasında değil de yapım ekleri arasında saymak daha 
doğru olacaktır (Erdem, 2011). 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Zaman ve zamanla ilgili temel kavramları pekiştirebilecek,
Türkçenin görünüş sistemini tartışabilecek,
Kiplik ve kip kavramlarını ayırt edebilecek,
Türkçedeki bir fiil çekimini çözümleyebileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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ZAMANLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Bu ünitede, zaman konusu ile ilgili temel kavramlar üzerinde durulacaktır. 

Ontolojik Zaman, Gramatikal Zaman
Bu bölümde önce zaman olgusunun daha iyi anlaşılabilmesi için zamanla ilgili temel 
kavramlar tanıtılacak, sonra Türkçe zaman sisteminin özellikleri üzerinde durulacaktır. 
Zamanı, en temel hâliyle ontolojik zaman ve gramatikal zaman olmak üzere iki şekilde 
ele almak mümkündür. Ontolojik zaman; eylemlerin gerçekleştiği, tecrübe ettiğimiz, al-
gıladığımız, yaşadığımız zamandır. Gramatikal zaman ise olayların zaman sırasını ifade 
etmek için bazı dil araçlarıyla; örneğin –DX, -(y)AcAk, -(X)yor vb. biçimbirimlerle anlat-
tığımız ‘dilsel zaman’ı ifade eder. Ontolojik zaman, dilsel ögelere bağlı olmaksızın tecrübe 
edilen zamandır; gramatikal zaman ise ontolojik zamanın dil birimleriyle ifade edilebilir 
hâle gelmesidir. Zamanla ilgili İngilizce kaynaklarda bu ayrım, sırasıyla ‘time’ ve ‘tense’ 
kavramlarıyla anlatılır. Time, algılanan veya tecrübe edilen ontolojik zamanı, tense ise 
gramatikal zamanı karşılar (Fleischman 1982). 

Türkçede gramatikal zaman, fiil çekim sisteminde yer alan biçimbirimlerle/eklerle ifa-
de edilir. Bazı dillerin çekim sistemlerinde ise gramatikal zamanı gösteren biçimbirimler 
bulunmaz. Bu tür diller zamanı, zaman bildiren eklerle değil başka yöntemlerle aktarırlar. 
Örneğin Çince, Burmese dili ve Grönlandca gramatikal zamanın bulunmadığı ‘tenseless’ 
dillerdendir (Comrie, 1985). 

Sizce gramatikal zamanın bulunmadığı diller zamanı hangi yöntemlerle ifade edebilirler? 
Konuyla ilgili düşününüz ve araştırma yapınız. 

Mutlak Zaman, Göreceli Zaman
Üzerinde durmak istediğimiz ikinci ayrım, mutlak zaman (absolute tense) ve göreceli 
zaman (relative tense) ayrımıdır. Bu kavramsal ayrım, gramatikal zamanla ilgilidir. Bir 
eylemin geçmiş, şimdiki ya da gelecek zaman dilimlerinden hangisinde gerçekleştiği/ger-
çekleşeceğini belirlemek ve ifade edebilmek için belirli bir gösterim merkezinin referans 
alınmasına ihtiyaç vardır. Eylem zamanı; bu gösterim merkezine göre geçmişte, gelecekte 
ya da bu gösterim merkeziyle eş zamanlı olabilir. Böylece zaman çizgisi üzerinde belirli 
bir yere konumlanmış olur. Birincil ya da öncelikli gösterim merkezi ‘konuşma anı’dır. 
Başka bir ifadeyle eylem zamanını belirlemede ölçüt alınan asıl nokta ‘şimdi ve bura’sıdır. 
Eylem zamanı ‘şimdi ve bura’ ölçüt alınarak bildirildiğinde ‘mutlak zaman’ ifade edilmiş 

Fiil Çekimi: Zaman, 
Görünüş, Kip

Ontolojik zaman; eylemlerin 
gerçekleştiği, tecrübe ettiğimiz, 
algıladığımız, yaşadığımız 
zamandır. Gramatikal zaman ise 
olayların zaman sırasını ifade 
etmek için bazı dil araçlarıyla 
anlattığımız ‘dilsel zaman’ı ifade 
eder. Ontolojik zaman, dilsel 
ögelere bağlı olmaksızın tecrübe 
edilen zamandır; gramatikal 
zaman ise ontolojik zamanın dil 
birimleriyle ifade edilebilir hâle 
gelmesidir.
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olur. Dün ödevini bitirdi. cümlesinde eylem zamanı şimdi ve buraya göre geçmişte, Yarın 
ödevini bitirecek. cümlesinde gelecektedir. İşte geliyor. cümlesinde ise konuşma zamanı ile 
eylem zamanı eş zamanlıdır yani birbiriyle kesişir. 

Göreceli zamanlar ise zaman eksenine, konuşma anına veya şimdi ve buraya göre değil 
bağlam tarafından belirlenen bir başka zaman noktasına göre konumlanırlar (Comrie, 
1985; Uzun, 2004). Başka bir ifadeyle bu tür zaman bildirimlerinde, eylem zamanını be-
lirlerken konuşma anının dışında ikinci bir gösterim noktasının daha referans alınmasına 
ihtiyaç duyulur. Örneğin Sen geldiğinde Ali gitmişti. cümlesinde eylem zamanının belir-
lenebilmesi için, konuşma anı dışında sen geldiğinde ile ifade edilen ikinci bir gösterim 
merkezine daha ihtiyaç duyulur. Bu konu, aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Konuşma Zamanı, Referans Zamanı ve Eylem Zamanı
Gramatikal zamanın belirlenmesinde, konuşma zamanı ve eylem ilişkisinin yanı sıra bağ-
lam tarafından verilen ikinci bir gösterim merkezi ya da referans alınan ikinci bir zaman 
noktasının daha bulunduğu düşüncesi; daha karmaşık zaman ifadelerinin çözümlenme-
sine de imkân sağlamıştır. Sözü edilen bu ikinci gösterim merkezi, referans zamanı olarak 
anılmaktadır (Reichenbach, 2005). Konuşma zamanı ve eylem zamanına ek olarak bağlam 
tarafından kurgulanan bir ‘referans zamanı’ düşüncesi, çözümlenebilen zaman kombinas-
yonlarının sayısını da artırır. Gösterim noktası olarak sadece konuşma anının alınması 
durumunda konuşma anından önce (geçmiş), konuşma anıyla eş zamanlı (şimdi) ve ko-
nuşma anından sonra (gelecek) olmak üzere üç tür zaman ayrımından bahsedilebilir. Ko-
nuşma zamanının yanı sıra referans zamanı olarak anılan ikinci bir gösterim noktasının 
belirlenmesi ise geçmişin geçmişi, geçmişin geleceği, geleceğin geçmişi vb. daha karmaşık za-
man kesitlerinin çözümlenebilmelerini sağlar. Hans Reichenbach’ın temel gösterim mer-
kezi olan ‘bura ve şimdi’ye/ ‘konuşma anı’na ek olarak tasarlamış olduğu ‘referans zamanı’, 
asıl yöntemsel başarısını göreceli zamanların çözümünde gösterir. İngilizce past perfect 
tense, future perfect tense vb.; Türkiye Türkçesi –mXştX, -(y)AcAktI, -mIş olacak, -(y)AcAk 
oldu vb. yapılarla anlatılan zamanların çözümünde; birincil gösterim merkezinin yeterli 
olmaması nedeniyle ikinci gösterim merkezi olarak referans noktasının da dikkate alın-
ması, önemli bir basamak oluşturur (Aslan Demir, 2012). Örneğin Ha�aya bugün bütün 
işlerimizi bitirmiş olacağız. cümlesinde konuşma anının yani şimdi ve buranın yanı sıra bir 
de ‘ha�aya bugün’le ifade edilen bir referans noktasına ihtiyaç duyulur. Böylece konuşma 
anına göre gelecekte, ‘ha�aya bugün’e (referans zamanına) göre ise geçmişte konumlanan 
bir eylemden söz edilmiş olur. Bu cümleden hareketle eylem (E), konuşma zamanı (K) ve 
referans zamanı (R) ilişkisi aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

Yarın bu saatlerde Ankara’ya doğru uçuyor olacağım., Dün size gelecektim (ama işim çık-
tı). gibi cümlelerde eylem zamanı, konuşma zamanı ve referans zamanı ilişkisinin ne 
şekilde olabileceğini düşününüz ve yukarıdaki türden bir grafikle göstermeye çalışınız. 

TÜRKÇEDE ZAMAN
Türkçede zamanı ele almadan önce geleneksel çalışmalarda zaman kategorisiyle ilgili ola-
rak yer alan ve pek çok açıdan yanıltıcı olan değerlendirmeleri kısaca hatırlamakta yarar 
vardır: i. -DX biçimbirimi görülen geçmiş zamanı, –mXş biçimbirimi duyulan/öğrenilen 
geçmiş zamanı karşılar. Şimdiki zamanı karşılamak için -(X)yor ve –mAktA olmak üzere 

K E R

2



5. Ünite - Fiil Çekimi: Zaman, Görünüş, Kip 103

iki biçimbirim bulunur. -AcAk biçimbirimi gelecek zamanı, -(X/A)r biçimbirimi ise geniş 
zamanı karşılar. ii. Zaman eklerinin idi, imiş ve ise’yi almasıyla birlikte birleşik çekimler 
olarak adlandırılan daha karmaşık yapılar oluşturulabilir. Örneğin ‘geliyordu’ şimdiki za-
manın hikâyesini, ‘geliyormuş’ şimdiki zamanın rivayetini, ‘geliyorsa’ ise şimdiki zamanın 
şartını bildirir. iii. Bir zaman ekinin yaygın olarak bildirdiği zamanının dışında başka bir 
zamanı bildirmesiyle ise zaman kayması adı verilen durum ortaya çıkar. Buna göre Sa-
natçı 1996 yılında, geçirdiği bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybediyor. cümle-
sinde -(X)yor biçimbirimi, şimdiki zamanı değil geçmiş zamanı bildirmiş; böylece zaman 
kayması meydana gelmiştir vb. (Korkmaz, 2003; Yaman, 1999). 

–DX –mXş -(X)yor –mAktA -(X/A)r -(y)AcAk

gel-di-m gel-miş-im gel-iyor-um gel-mekte-y-im gel-ir-im gel-eceğ-im

gel-di-n gelmiş-sin gel-iyor-sun gel-mekte-sin gel-ir-sin gel-ecek-sin

gel-di gel-miş gel-iyor gel-mekte gel-ir ge-lecek

gel-di-k gel-miş-iz gel-iyor-uz gel-mekte-y-iz gel-ir-iz gel-eceğ-iz

gel-di-niz gelmiş-siniz gel-iyor-sunuz gel-mekte-siniz gel-ir-siniz gel-ecek-siniz

gel-di-ler gel-miş-ler gel-iyor-lar gel-mekte-ler gel-ir-ler gel-ecek-ler

Mevcut kaynakların birçoğunda yer alan bu tür değerlendirmeler, Türkçede zaman 
ve görünüşün sistematik bir izahını yapmak ve bu kategorilerin Türkçedeki işleyişini 
kavramak için yeterli değildir. Ayrıca aksayan ve yanıltıcı bazı yönleri de bulunmaktadır. 
Örneğin Türkçeyle ilgili gramer çalışmalarında yaygın olarak –DX için ‘görülen geçmiş 
zaman eki’, -mXş için ‘duyulan geçmiş zaman eki’ adlandırmaları kullanılsa da bu adlan-
dırmaların temsil ediciliği oldukça sınırlıdır. İçim geçmiş, üşümüşüm, yanılmışım vb. -mXş 
biçimbirimini alan örneklerin hiçbirinde eyleme dair bilgi başkasından duyularak elde 
edilmiş değildir. Konuşur, eylemi bizzat kendisi tecrübe etmiştir. Karlofça Antlaşması 1699 
yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalandı. cümlesinde 
ise yüklemde –DX bulunmasına karşılık eylem, konuşur tarafından görülmemiştir. 

Mevcut bilgilerin yanıltıcılığıyla ilgili bir örnek de birleşik çekimlerden hareketle veri-
lecektir. Dün saat ikide yağmur yağıyordu. gibi bir cümlede yağıyordu yükleminin zamanı, 
dilbilgisi kitaplarında ‘şimdiki zamanın hikâyesi’ olarak verilir; ancak gerçekte söz konusu 
olan zaman, şimdiki zaman değil geçmiş zamandır. Yağmurun yağması eylemi geçmiş 
zamanda ve süreklilik görünüşü (intraterminal perspektif, bk. görünüşle ilgili bölüm) ile 
ifade edilmiştir. Bu nedenle ‘şimdiki zamanın hikâyesi’ adlandırması da yanıltıcıdır (Gül-
sevin, 1997). 

Ayrıca Türkçe fiil çekim sisteminde yer alan ve Tablo 5.1’de gösterilen biçimbirimler, 
yalnız zaman açısından değerlendirilmiş; bu biçimbirimlerin görünüş kategorisiyle ilgili 
değerleri ihmal edilmiştir. Oysa Türkçenin sistemini tek başına zamancı bir yaklaşımla 
izah etmek mümkün değildir (Johanson, 1994; Aydemir, 2010). Örneğin Ali geldi. ve Ali 
geliyordu. cümlelerinin her ikisinde de eylemler, konuşma anı öncesini, geçmiş zamanı 
bildirir. Ancak ikincisinde ilkinde olmayan bir özellik daha vardır. Eylemin geçmiş za-
manda sürdüğü ifade edilir. Bu ikinci özellik, görünüş kategorisiyle ilgilidir; ancak görü-
nüş, gramer çalışmalarında neredeyse hiç yer bulamamıştır. Bu nedenle Türkçe zaman sis-
temini tam olarak anlayabilmek için görünüş kategorisini de iyi anlamak gerekir. Aşağıda 
biçimbirimlerin önce zaman bildirme, sonra da görünüş bildirme karakterleri üzerinde 
durulacaktır. 

Tablo 5.1
Zaman Çekimi
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Geçmiş Zaman
Türkçede mutlak geçmiş zamanı bildiren biçimbirimler –DX ve –mXş’tır. Bu biçimbirimler, 
eylemin konuşma zamanından önce gerçekleştiğini ya da başladığını bildirir. Bu biçimbi-
rimlerin geçmiş zaman anlamını karşılayabilmesinde görünüşsel (aspectual) değerleri ol-
dukça önemlidir. İlerleyen bölümlerde görünüş konusu üzerinde ayrıca durulacaktır. 

 

-DX -mXş

gel-di-m gel-miş-im

gel-di-n gel-miş-sin

gel-di gel-miş

gel-di-k gel-miş-iz

gel-di-niz gel-miş-siniz

gel-di-ler gel-miş-ler

–DX ve –mXş biçimbirimlerinin geçmiş zamanı gösterme karakterleri birbirinden 
farklıdır. Bu iki biçimbirim kanıtsallık (evidentiality) kategorisi bakımından farklı de-
ğerlere işaret ederler. Bu farklı özellikleri, geçmiş zamanı anlatma karakterlerine de ayırt 
edici bir özellik olarak yansır. Bu noktada, kanıtsallık kategorisiyle kastedilenin ne ol-
duğu açıklamak gerekir. Kanıtsallık, konuşurun cümlesinde ifade ettiği bilgiyi hangi 
kaynaklardan elde ettiğini gösteren, bilginin kaynağına göndermede bulunan bir dil-
bilimsel kategoridir. Konuşur, ifade ettiği bilgiyi farklı kaynaklardan edinmiş olabilir; 
örneğin doğrudan ve şahit olarak, eylemin sonuçlarını duyu organlarıyla algılayarak, 
ikinci veya üçüncü el kaynaklardan duyarak, sebep-sonuç ilişkisi kurarak elde etmiş 
olabilir. Konuşur bilginin kaynağını ve bilgiyi hangi yollarla elde ettiğini, farklı biçimbi-
rimleri tercih ederek cümlesine de yansıtır. Böylece kanıtsallık kategorisi de cümlenin 
bilgi paketine eklenmiş olur. Birçok dilde bir ifadenin dayandığı kanıtın doğası, dil bi-
rimleri aracılığıyla aktarılabilmektedir. Örneğin Konuşur olayı gördü mü, duydu mu ya 
da bilgiyi çıkarım yaparak mı elde etti, başka birinden mi öğrendi? gibi bilgiler; anlamsal 
kodlarla ifadeye yansır (Aikhenvald, 2003; Bybee, 1985; Willet, 1988; Aikhenvald, 2004; 
Aikhenvald, 2006). 

yesevi.edu.tr/files/article/565.pdf web adresinde yer alan N. Demir’e ait “Türkçede Evi-
densiyel” başlıklı makaleyi okuyunuz ve notlar alınız. 

Türkçede –DX biçimbirimi geçmişi işaretlerken i. eyleme dair bilginin doğrudan elde 
edildiğini ya da ii. eylem konuşur tarafından doğrudan gözlenmese de eylemin ‘bir ger-
çeklik’ olarak ortaya konduğunu, var olduğunu gösterir (Johanson 1971). Örneğin Hande 
dün kardeşiyle birlikte bize geldi. cümlesinde konuşurun bizzat şahit olduğu bir eylem söz 
konusudur, Türkiye İstatistik Kurumu 1926 yılında kuruldu. cümlesinde ise eylem konu-
şur tarafından görülmemiş; ancak bir gerçeklik olarak ifade edilmiştir. –DX biçimbirimi 
–mXş’a kıyasla daha tarihsel bir geçmiş anlatısı sağlar (Johanson, 2000). Aşağıdaki 1 ve 2 
numaralı örneklerde –DX biçimbirimi ile anlatılan olaylar; tarihsel bir akış ile, birbirini 
takip eden eylem zinciri hâlinde verilmiştir. Anlatıda belirgin bir akış ve ilerleme görül-
mektedir. Bu nedenle haber anlatılarında da sıkça kullanılır. 

Tablo 5.2
–DX ve –mXş 
Biçimbirimlerinin 
Çekimi
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(1) Endonezya’da 400 yıllık uykusundan uyanan Sinabung Volkan’ındaki aktivite, çevre-
ye büyük zarar verdi. Henüz lav akışı yok, ancak püsküren küller yanardağ yakınlarını griye 
boyadı. Kül yağmuruna maruz kalan binlerce hektarlık çay bahçeleri de büyük zarar gördü. 
Yanardağ çevresindeki kentlerde okullar tatil edilirken, bölgede 3. derece alarm ilan edildi.

(2) Kızıl Gezegen Mars’ın şu sıralar peş peşe gelen konukları var. NASA’nın gönderdiği 
Maven’ın ardından Hindistan’ın yolladığı uydu da Kızıl Gezegen’in yörüngesine başarıyla 
yerleşti. Uydu, 74 milyon dolarlık maliyetiyle de tarihin en ucuza mal olan gezegenler ara-
sı aracı unvanını da aldı. Mangalyaan’ın yörüngeye girişi, ülkenin güneyindeki Bangalore 
kentinde bulunan kontrol merkezinde heyecan yarattı. Merkezde uydunun yörüngeye giri-
şini takip eden Başbakan Narendra Modi, “ülkesinin imkânsızı başardığını” söyledi. Modi, 
“Kimse yapabileceğimize inanmıyordu ama başardık.” diye konuştu. NASA da Hindistan’ı 
başarısından dolayı kutladı.

-mXş ile ifade edilen geçmişte ise konuşurun, anlattığı eyleme dair bilgiyi edinme 
biçimi ‘dolaylı’dır. Konuşur bilgiyi i. başkasından duymuş olabilir, örneğin Okullar tatil 
edilmiş. ii. Eylemin sonuçlarını duyularıyla algılayarak elde etmiş olabilir, örneğin (Dışarı 
çıktığında yerlerdeki su birikintilerini gören birinin söylediği) Yağmur yağmış. iii. Sebep-
sonuç ilişkisi kurarak, tecrübeleriyle veya mantıksal yolla çıkarabilir, örneğin Çok yanıl-
mışım., Yanlış bir karar vermişim. Bilginin elde edilme biçimindeki bu tür farklılıklardan 
dolayı –mXş daha teşhissel bir geçmiş anlatısı sağlar (Johanson, 2000). Aşağıdaki 3. ör-
nekte –mXş başkasından duyulan bilgiyi gösterirken 4. örnekte başkasından duyulma söz 
konusu değildir. 4. örnekte eyleme dair bilgi, bizzat konuşur tarafından duyu organlarıyla 
algılanarak elde edilmiştir. Konuşur, yemeklerin yapılışını görmemiş; ancak eylemin so-
nuçlarını algılayarak çıkarımda bulunmuştur. 5. örnekte ise konuşurun kendi tecrübeleri 
sonucunda ulaştığı bir bilgi vardır. –mXş ile işaretlenen bu tür bilgiler; dolaylı olarak ya 
da sonradan elde edildiği için beraberinde şaşırma, sürpriz, sonradan fark etme, pişman-
lık vb. yan anlamlar da sezilebilir. 6. örnekte konuşur, eylemin sonuçlarını sonradan fark 
etmiştir. 7. örnekte olduğu gibi –mXş, masal anlatılarında da sıkça kullanılır. 

(3) Az önce haber verdiler, müdür bey odasına gelmiş. 
(4) (Kapıdan girince yemek kokularıyla karşılaşan biri) Hımm, annem nefis yemekler 

yapmış!
(5) Onun hakkındaki düşüncelerimde çok yanılmışım, fazla erken karar vermişim. 
(6) Koltukta öylece uyuyakalmışım, cam da açıktı, üşümüşüm. 
(7) Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanda bir padişah ve üç oğlu varmış. Bunlar ülke-

lerinde mutlu bir hayat sürerlermiş. Küçük oğlan bir gün köşkünde otururken, sokaktaki 
çeşmeden su almak için yaşlı bir ninenin geldiğini görmüş. Oğlan ninenin testisine küçük bir 
taş atmış ve testiyi kırmış. Nine bir şey söylemeden evine dönmüş. Bir testi daha alıp yine 
çeşmeye gelmiş. Oğlan bu sefer de bir taş atıp testiyi kırmış. 

Şimdiki Zaman
Türkçede şimdiki zamanı işaretleyen biçimbirimler –(X)yor, -mAktA ve –(A/X)r’dır. So-
nuncusu literatürde ‘geniş zaman’ olarak da adlandırılır. –(A/X)r biçimbirimi genel şimdiki 
zamanı anlatır ve genel doğruların, alışkanlıkların, düzenli olarak gerçekleşen eylemlerin 
ifadesi için oldukça uygundur: Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Ali dondurmayı çok 
sever. Kapalı çarşıya buradan gidilir. Burada sigara içilmez vb. Genel-geçer doğruları, alış-
kanlıkları, düzenli olarak gerçekleşen eylemleri anlatabilmeye yatkın olması –(A/X)r bi-
çimbiriminin görünüş özelliğiyle de yakından ilgilidir. –(X/A)r biçimbiriminin –(X)yor ve 
-mAktA biçimbirimlerine kıyasla odaksız (non-focal) bir sınırlar arasılık (intraterminallik) 
işaretleyicisi olması, örneğin -(X)yor ile karşılaştırıldığında bakılan noktada eylemsel bir 
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yoğunluğun ve dinamizmin bulunmaması (Johanson, 1994; Johanson, 2000); bu biçimbiri-
mi genel-geçer doğruların, düzenli olarak yapılan eylemlerin anlatımı için daha uygun hâle 
getirir (Sınırlar arasılık ve odaksızlık kavramları için bk. Görünüşsel Bakış Açısı Değerleri 
bölümü.). Aşağıdaki cümleler incelendiğinde –(X/A)r biçimbirimiyle işaretli yüklemlerin, 
şimdiki zamanda geçerliliğini koruyan ancak konuşma anında yapılmak, gerçekleşmek zo-
runda olmayan eylemleri anlattığı görülür. Örneğin 9. cümlede ‘yönetim kurulunun genel 
kurul tarafından seçilmesi’ kuralı, içinde bulunulan zaman diliminde geçerli olmakla bir-
likte şu anda/şimdi bir seçimin yapılıyor olması gerekmez. Bu nedenle genel bir şimdiki 
zaman ifadesi söz konusudur. 

(8) Tarçın, ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabu-
ğun kurutup öğütülmesiyle elde edilir.

(9) Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir. 
(10) Çocuklar çikolata yemeyi çok sever. 
(11) Her pazar bütün aile kahvaltıda buluşur. 

–(A/X)r biçimbirimi dilbilgisi çalışmalarında geniş zaman eki olarak anlatılır ve nasıl 
bir zamanı gösterdiği şu tür tanımlarla ifade edilir: “bütün zamanları kapsayacak kadar 
geniş”, “zaman üstü”, “üç zaman bölümünden şimdiki zamana ait sayılmakla birlikte her 
üçü arasında sınırsız denecek kadar geniş bir kullanılışa sahip” (Banguoğlu, 2004), “her 
zamanı içine alan, fiilin her zaman ortaya çıktığını ve çıkacağını ifade eden zaman” (Ergin, 
1993), “her üç zaman arasında gidip gelen bir esnekliğe sahip” (Korkmaz, 2003), “her-
hangi bir zaman çağrışımı olmayan, zamansız zaman [timeless tense]” (Menges, 1995). 
Ancak –(A/X)r biçimbirimiyle ilgili sınırları belli olmayan bu tür tanımlamalar yanıltıcı 
olabilmektedir. 9. örneğe tekrar dönersek Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından 
seçilir. kuralı, içinde bulunulan zamanda geçerli olmakla birlikte bu uygulama, alınacak 
yeni bir kararla sonlandırılabilir. Bu nedenle tanımlarda yer alan “bütün zamanları kapsa-
yacak kadar geniş”, “zaman üstü” vb. ifadeler fazla iddialıdır. –(A/X)r biçimbirimi, düzenli 
olarak gerçekleşen, içinde bulunulan zamanda da geçerliliğini koruyan eylemlerle ilgili 
bir bildirim sağlar. Ayrıca –(A/X)r biçimbirimi, yalnız genel-geçer eylemlerin anlatımında 
da kullanılmamaktadır; aşağıdaki örneklerde varsayım, tahmin, plansız gelecek bildirmek 
için kullanıldığı da görülür.

(12) Bizim takım bu sene şampiyon olur.
(13) Böyle giderse bütün sınavlarından kötü not alır.
(14) Su çok sıcak, dikkat et, yanarsın!
(15) Ha�aya geliriz ziyaretinize. 

–(A/X)r biçimbiriminin olumsuzu, teklik ve çokluk 1. kişide –mA, diğer kişilerde ise 
–mAz biçimbirimi ile yapılır. Çekimi Tablo 5.3’te gösterilmiştir. 

gelir-im gel-me-m

gel-ir-sin gel-mez-sin

gel-ir gel-mez

gel-ir-iz gel-me-y-iz

gel-ir-siniz gel-mez-siniz

gel-ir-ler gel-mez-ler

Tablo 5.3
–(A/X)r Biçimbiriminin 
Çekimi 
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(16) İşte geliyor. 
(17) Şu anda ders çalışıyor.
(18) Kuzenim Ankara’da yaşıyor.
(19) Önümüzdeki ay Türkiye’ye dönüyorlar. 

-(X)yor biçimbirimi, olay zamanıyla konuşma zamanının örtüştüğünü/eş zamanlı ol-
duğunu bildirir. –(X/A)r’a kıyasla daha yüksek odaklıdır; bu nedenle eylemsel içeriğin ve 
eyleme yönelik psikolojik ilginin yoğunluğuna işaret edebilmektedir. 16 ve 17. örnekler 
incelendiğinde konuşma anıyla örtüşen bir zaman diliminde, eylemsel içeriğin sürdüğü 
görülür. Gelme ve ders çalışma işi konuşma anında da yapılmaktadır. Bununla birlikte -(X)
yor biçimbirimi, düzenli olarak gerçekleşen eylemleri, alışkanlıkları ve planlanmış gelecek 
eylemleri de anlatabilmektedir: Yarın bize geliyor., Ha�aya evleniyorlar. vb. (ayrıca 19. ör-
nek). –mAktA biçimbirimi de şimdiki zamanı karşılamakla birlikte konuşma dilinden çok 
yazı dili üslubunu yansıtır: Türkiye’de çocukların %5,9’u çalışmaktadır. Kurumumuz çatısı 
altında birçok proje yürütülmekte. gibi. Ayrıca -(X)yor ve –(X/A)r’a kıyasla ‘şimdiki zaman 
dışı’ kullanımlara daha kapalıdır. Söz gelimi Yarın geliyor. ya da Yarın gelir. denebilirken 
Yarın gelmekte. denememektedir.

Gelecek Zaman
Türkçede gelecek zaman –(y)AcAk biçimbirimi ile ifade edilir. Bununla birlikte –(y)AcAk’ın 
bir zaman eki mi yoksa kip eki mi olduğu konusunda tartışmalar vardır. Bu durum –(y)
AcAk’tan değil geleceğin doğasından kaynaklanır. Dillerdeki gelecek zaman işaretleyicile-
rinin gerçekte ‘zaman mı, kiplik mi’ bildirdikleri; zaman ve kiplik araştırmalarının tartış-
tığı konulardan biridir. Kiplik; konuşurun, anlatılan eylemin gerçekleşme potansiyeline 
yönelik beklenti ve tutumlarını, varsayımlarını, isteklerini, yeterliliklerini vb. gösteren bir 
anlam kategorisidir. Zamansa olayların şimdi ve buraya göre önceliğini, sonralığını veya 
eş zamanlılığını bildirir. Geleceğin zaman ve kiplik kategorileri için tartışılması kurgusal 
olmasından kaynaklanmaktadır (Comrie, 1985). Gelecek, doğası gereği kurgusaldır ve bu 
nedenle gelecekle ifade edilen; aslında plan, tasarı, istek vb. anlamsal değerlerdir. Bununla 
birlikte geleceğin kiplik anlamları karşılayabilmesi, bir zaman kesiti olarak var olmasına 
engel değildir; dil kullanıcıları, geçmişi olduğu kadar geleceği de anlatma, gelecekteki bir 
noktaya işaret etme ihtiyacı duyarlar (Aslan Demir 2008). “İnsanların geçmişi anımsama 
ve değerlendirme, şimdi ve şu anda olanı geçmişten ayırabilme, geleceği de tasarlama ye-
tisi vardır.” (Akerson, 2000). Aşağıdaki örneklerde –(y)AcAk biçimbirimi, gelecek zamanı 
işaretlemiştir. Bu tür örneklerde eylem, konuşma anından sonra gerçekleşir:

(20) Ha�aya sınavlarımız başlayacak. 
(21) Önümüzdeki ay Ankara’ya gideceğiz.
(22) Ders çalışacağım. 
(23) Toplantı 14.30’da yapılacak. 

Yukarıda da belirtildiği gibi –(y)AcAk dışındaki eklerle de gelecek zaman ifade edile-
bilmektedir. Örneğin Yarın tiyatroya gidiyoruz, Ödevi yarın bitiririm, (kapı zilinin çal-
dığını duyan birinin söylediği) Geldim, geldim! vb. Bu tür gelecek anlatımlarında nasıl 
farklar bulunduğunu, hangi durumda hangi biçimbirimi tercih ettiğimizi düşününüz. 

Anaforik Zaman İfadeleri
Dillerde var olan bütün zamanlar ‘konuşma zamanı, eylem zamanı ve referans zamanı’ 
üçgeninde çözümlenememekte; bazı zamanlar ‘bura ve şimdi’nin ölçü alındığı, gösterime 
dayalı sistemin sınırlarını zorlamaktadır. Bu tür kullanımlara çeşitli çalışmalarda zaman 

3
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kayması, anlam kayması gibi kavramsal çerçevesi net olmayan isimler verilmektedir. An-
cak bu çalışmada bu tür zaman ifadeleri ‘anaforik zamanlar’ başlığı altında değerlendirile-
cektir. Bu tür zamanlar, diğer zaman ifadelerinden farklı olarak ‘bura ve şimdi’ ya da onu 
temsil eden ikinci bir gösterim noktasına göre konumlanamamaktadır. Konumlandırıl-
mak istendiğinde ise “Konuşma anı, geçmiş olaylara yakınlaştırılmaktadır.”, “Geçmiş olay-
lar konuşma anına yaklaştırılmaktadır.” ya da “Zaman dilimleri birbirinin içine geçmekte-
dir.” türü yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıda –(X)yor, –(A/X)r ve –mAktA’nın 
geçmiş zamanı anlattığı zaman ifadeleri, anaforik zamanlara örnek verilebilir: 

(24) Saltanat yılları uzadıkça hükümdar Yıldız Köşkü’ne daha çok kapanıyor.
(25) 1888 yılında Boğaz vapurunda Karcığar makamında besteleniyor bu gü�e.
(26) Devrin büyük bestecisi Hacı Arif Bey, şarkıyı duyduğunda takdir ve teşvikini esir-

gemiyor.
(27) Atatürk de 1936’dan sonraki konuşmalarında uydurma kelimeleri bırakarak nor-

mal Türkçeyi kullanır ve tavrını açıkça belli eder.
(28) Asrın sonlarında her Osmanlı, adam başına 12 altın frank vergi ödemektedir. (Ya-

man, 1999; Korkmaz, 2003)

Bu örneklerde –(X)yor, –A/(X)r ve -mAktA eklerinin geçmiş anlatısında kullanıldıkları 
görülür. Benzer biçimde –DX da zaman zaman gelecek anlatısında kullanılabilir. Örneğin 
babası tarafından çok fazla bilgisayar oyunu oynadığı konusunda uyarılan bir çocuğun 
henüz bilgisayarı kapatmadan önce söylediği Tamam tamam, kapattım! cümlesinde –DX 
yakın geleceği ifade etmek için kullanılmıştır. Böyle zaman ifadeleri gösterime dayalı (de-
iktik) olmayan anaforik zaman ifadeleridir. Anafora; cümledeki ya da metindeki dilsel bir 
unsurun, başka bir unsurla ilişkilendirilmemiş, soyutlanmış şekliyle anlam bakımından 
bulanık olduğu; anlamının, bir öncül (ya da soncul) ile ilişkili olarak yorumlanabildiği ifa-
delerdir (Carter, 1987). Bu öncül ya da soncul ifadeler; zaman zar�arı, tarih bildiren sözler 
ya da söz grupları, önceki ya da sonraki cümlelerde yer alan gramatikal ya da sözlüksel 
zaman bildiricileri vb. dil içi ögeler olabilir. Yukarıda belirtilen örneklerde 1888 yılında, 
1936’dan sonraki vb. zaman sözleri; zamanın ‘geçmiş’ olarak yorumlanmasında etkili ol-
maktadır. Bununla birlikte Saltanat yılları uzadıkça hükümdar Yıldız Köşkü’ne daha çok 
kapanıyor; Ödünç kazan alır hoca bir komşusundan, verirken bir tencere yerleştirir içine, 
komşusu sorar: -Bu ne? vb. örneklerde geçmiş zaman yorumunu sağlayan ne bir zaman 
sözü ne de konuşma ortamına ait bir nesne bulunur. Bu tür örneklerde devreye mental/bi-
lişsel unsurlar girmektedir. Nasrettin Hoca, Saltanat yılları vb. sözler; çağrışım alanlarıyla 
zaten belirli bir zaman yorumunu beraberinde getirmekte, mental düzeyde geçmiş zaman 
temsili oluşturmaktadır (Aslan Demir, 2013). 

GÖRÜNÜŞ
Görünüş (aspect), zaman ve kip gibi fiille ilgili gramer kategorilerinden biridir. Görünüş 
kategorisinin temelini, zamanla ilgili ancak zamanla açıklanamayan dilbilgisel olguların 
fark edilmesi oluşturur. Şu iki örneği karşılaştıralım: Ayşe geldi. ve Ayşe geliyordu. Her iki 
örnekte de söz konusu olan ‘geçmiş zaman’dır; yani konuşur, konuşma anından öncesini 
anlatmaktadır. Ancak Ayşe geldi. cümlesinde, gelme eyleminin tamamlanmış olduğuna 
yönelik bir bilgi elde edilebilirken Ayşe geliyordu. cümlesinden böyle bir bilgiyi elde etmek 
mümkün olmamaktadır. Zaman kavramıyla açıklanamayan bu ikinci olgu, görünüş kate-
gorisinin konusudur. 

Görünüş, eylemin kılınışına ait veya kılınışıyla ilgili bir kesiti görünür hâle getiren 
dilbilimsel bir kategoridir. Görünüş, kılınış üzerinde işlem yapar ve onu belirli bakış açıla-
rıyla görünür hâle getirir. Bu nedenle görünüşün iyi anlaşılabilmesi için önce kılınışın ne 

Görünüş, kılınış üzerinde işlem 
yapan ve onu belirli bakış 
açılarıyla görünür hâle getiren 
dilbilimsel kategoridir.
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olduğunu anlamak gerekir. Aşağıda kılınış kategorisi anlatılacaktır; ancak bu iki kategori 
arasındaki ilişkinin kavranması için aşağıdaki benzetmeyi hatırlatmak, konunun somut-
laştırılması adına önemlidir: 

“Görünüşsel bakış açıları, nesneleri alıcı için görünür hâle getiren bir kamera lensi gibi 
işlev görür. Kılınışlar, bakış açısı lenslerinin üzerinde çalıştığı nesnelerdir. Kamera lensleri 
bir resimde nesnelerin görülebilir olması için nasıl gerekliyse görünüş de söz konusu kılı-
nışın cümlede görülebilir olması için aynı derecede gereklidir.” (Smith, 1991). 

Bu alıntıdan da anlaşılacağı gibi görünüş, eylemin kılınışı üzerinde işlem yapar ve onu 
cümle içinde görülebilir hâle getirir. 

KILINIŞ
Kılınış (aktionsart, actionality), eylemin zamansal iç yapısıyla ilgili bir kategoridir. Kılınış, 
eylemin iç zaman yapısını ve evrelerini konu alır. Eylemler, iç zaman yapıları ve evreleri 
bakımından farklı karakterlere sahip olabilirler. Bu karakter farklılıklarını belirleyen özel-
likler şöyle sıralanabilir:

i. Bazı eylemler kritik bir durum değişikliğine ya da dönüşüm evresine sahip olurlar: 
öl-, bul-, boğul-. 

ii. Bazı eylemler ise belirgin bir dönüşüm evresi ya da durum değişikliği bildirmezler, 
homojen bir iç yapıya sahiptirler: oku-, yaşa-, yürü-. 

iii. Dönüşüm bildiren eylemler için kritik dönüşüm evresi, eylemin başlangıç sınırın-
da (yat-, otur-) ya da bitiş sınırında (ulaş-, bitir-, öl-) bulunabilir. 

iv. Bazı eylemler, oluşum süreci bakımından anlıkken (patla-, hapşur-) bazıları daha 
uzun bir sürece sahip olabilir (donmak). 

v. Süreçli eylemlerin bir kısmı kesintisiz bir sürece sahipken (sahip ol-) bir kısmı tek-
rarlayan daha küçük eylem parçalarından oluşabilir (ovala-, ufala-, silkele-). 

Eylemlerin iç evre yapılarıyla ilgili, temelde ‘eylem içi zaman’ algısına dayanan bu özel-
likler, onların kılınışını oluşturur. Kılınış, eylemin anlamsal iç yapısıyla ilgilidir; ancak bu 
anlamsal yapı eylemin ortaya çıkış, meydana geliş ve son buluş evreleriyle ilgili olduğu için 
doğal bir zamansal karakter de taşır (Johanson, 2000; Bacanlı, 2009; Aslan Demir, 2014). 

Johanson’un Türkçeden hareketle yaptığı sını�andırmaya göre eylemler, kılınışlarına 
göre genel olarak dönüşümlü ve dönüşümsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Dönüşümlü eylem-
ler, doğal bir dönüşüm evresine sahiptir. Kılınış ibaresinin türüne göre eylemin başlangıç 
ya da bitiş sınırında bulunabilen bu doğal dönüşüm evresi; bir durum değişikliğine, dönü-
şümün gerçekleştiği bir zirve noktasına işaret eder. Dönüşümsüz eylemlerde ise bu tür bir 
kritik sınır ya da dönüşüm evresi bulunmaz (oku-, yürü-) (Johanson, 2000). 

Dönüşümlü eylemler, dönüşümün hangi evrede gerçekleştiği ya da kritik sınırı hangi 
evrenin oluşturduğuna bağlı olarak ön-dönüşümlü ya da son-dönüşümlü olabilir. Son-
dönüşümlü kılınış ibarelerinde dönüşüm evresi kılınışsal içeriğin sonunda bulunur. Bu 
eylemler (öl-, ulaş-, boğul-) doğal bir sona doğru ilerliyor gibi tasarlanır ve kritik son sı-
nıra ulaşılmadan gerçekleşmiş sayılmazlar. Ön-dönüşümlü eylemlerde ise eylemin dönü-
şümü ya da durum değişikliği başlangıç evresinde gerçekleşir. Bu eylemler iki evreli bir 
yapı sergilerler. Eylemle birlikte bir de eyleme girme evresi bildirirler, örneğin oturmak: 
i. oturur pozisyona geçmek, ii. bu pozisyonda oturmak; tutmak: i. kavrayıp tutmak, ii. 
tutar hâlde olmak (Johanson, 2000). Dönüşümsüzler ise belirgin bir başlangıç ya da bi-
tiş dönüşümü bildirmeyen, kılınış içeriği bakımından homojen eylemlerdir (ağla-, koş-, 
iste-, çalış-, yaz-, yürü-). 
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GÖRÜNÜŞSEL BAKIŞ AÇISI DEĞERLERİ
Bu bölümde görünüş kategorisinin içeriğini oluşturan ‘görünüşsel bakış açıları’ üzerinde 
durulacaktır. Bu bakış açıları eylemin kılınışını, çeşitli şekillerde görünür hâle getirir ve 
Türkçede fiil çekim morfolojisine ait eklerle işaretlenir. Görünüşsel bakış açıları; eylemle-
rin başlangıç sınırı, bitiş sınırı ve sürekten oluşan kılınışları üzerinde yaptıkları işlemlere 
göre ‘sınıra duyarlı bakış açıları’ ve ‘sınıra duyarlı olmayan bakış açıları’ biçiminde sınıf-
landırılabilir (Aslan Demir, 2014). 

Sınıra duyarlı bakış açıları, eylemleri başlangıç ve bitiş sınırlarıyla ilişkili olarak iz-
leme imkânı sunar (sınırlar arası bakış, sınır sonrası bakış). Sınıra duyarlı olmayan bakış 
açıları ise eylemi, herhangi bir sınırına ya da evresine özel bir vurgu yapmaksızın ‘bir 
bütün’ olarak sunar. Türkçe görünüş sistemi, eylemin sınırlarına duyarlı bakış açılarını 
içermekle birlikte sınıra duyarlı olmayan, eylemi bütüncül bir biçimde sunan bakış açıla-
rını da içermektedir. Türkçede fiil çekim ekleriyle işaretlenebilen bakış açıları şu şekilde 
özetlenebilir:

Sınıra Duyarlı Bakış Açıları Sınıra Duyarlı Olmayan Bakış Açıları

Sınırlar arası 
bakış

Sınır sonrası 
bakış

Sınır öncesi 
bakış  Öngörülülük  Bitmişlik

-(X)yor …-DX 

–(X/A)r -mXş …-AcAk	 -AcAk -DX

-mAktA (örn.	bitti 
bitecek)

Sınırlar Arası Bakış
Sınırlar arası (intraterminal) bakış açısı, eylemin başlangıç ve bitiş sınırları arasındaki bir 
kesiti gözlemler. Türkçede bu bakış açısı –(X)yor, -mAktA ve –(X/A)r biçimbirimleriyle 
işaretlenir. Örneğin Ali kitap okuyor. gibi bir cümle, bize okuma eyleminin başlangıcı ve 
bitişi hakkında bilgi vermez; yalnız eylemin devam eden bir kesitiyle ilgili bilgi verir. Oysa 
Ali geldi. cümlesi, eylemin süreğine dair herhangi bir bilgi vermeksizin eylemi tamamlan-
mış bir bütün olarak sunar. 

Türkçede sınırlar arası bakışı işaretleyen –(X)yor, -mAktA ve –(X/A)r biçimbirimleri; 
‘odaklılığın derecesi’ bakımından birbirinden ayrılır. Odaklılık (focality), görünüş biçim-
birimleriyle işaretlenen görüntüleme alanının, göreceli darlığı ve buna bağlı psikolojik 
yoğunlukla ilgili ölçüsel bir parametredir (Johanson, 2000; Aydemir, 2010). Örneğin Ali 
sık sık sinemaya gider. cümlesinin söylenebilmesi için Ali’nin konuşma anında mutlaka 
sinemaya gidiyor olması gerekmez; ama İşte, Ali geliyor. cümlesinde, konuşma anında da 
gerçekleşen eylemsel bir içerik ve yoğunluk vardır; gelme eylemi o anda gerçekleşmek-
tedir. Bakılan noktada eylemsel bir hareketlilik görülür. Bu durum, söz konusu biçimbi-
rimlerin odaklılık değeriyle ilgilidir. –(X/A)r biçimbirimi odaksız olması nedeniyle ge-
nel doğruları, alışkanlıkları, konuşma anında gerçekleşmese de gerçekleşme potansiyeli 
bulunan eylemleri anlatmak için daha uygundur (Johanson, 2000). –(X)yor ve -mAktA 
ise –(X/A)r’a göre daha yüksek odaklıdır. Sınırlar arası bakış; –(X)yor, -mAktA ve –(X/A)
r biçimbirimlerine idi biçimbiriminin eklenmesiyle geçmiş zamanda da ifade edilebilir: 
Geliyordu., Çalışmaktaydı., Piyano çalardı. vb. Böylece ‘geçmiş zamanda sınırlar arasılık’ 
anlatılmış olur. 

Tablo 5.4
Türkçede Fiil Çekim 
Ekleri ile İşaretlenebilen 
Bakış Açıları

Odaklılık (focality), eyleme 
bakılan noktadaki görüntüleme 
alanının darlığı ve buna bağlı 
psikolojik yoğunlukla, eylemsel 
hareketlilikle ilgili ölçüsel bir 
parametredir (Johanson, 2000; 
Aydemir, 2010). Yüksek odaklılığı 
gösteren görünüş işaretleyicileri, 
konuşma anında da gerçekleşen 
eylemsel bir yoğunluğa işaret 
ederler. Düşük odaklılığı ya da 
odaksızlığı gösteren görünüş 
işaretleyicileri ise ya düşük 
bir eylemsel yoğunluğu ya da 
eylemsel yoğunluğun yokluğunu 
anlatır. 
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Sınırlar arası bakış

Hâlde	sınırlar arasılık Geçmişte sınırlar arasılık

Öğrenciler ders çalışıyor. Öğrenciler ders çalışıyordu.

Sonbahar yaklaşmakta. Sonbahar yaklaşmaktaydı. 

Akşamları kitap okur. Akşamları kitap okurdu.

Bazı görünüşsel bakış açıları ile belirli zamanlar arasında doğal bir yakınlık bulunur; başka 
bir ifadeyle belirli bakış açıları, belirli zamanları çağrıştırabilir. Örneğin sınırlar arası bakış 
şimdiki zamanı, sınır sonrası bakış da geçmiş zamanı ima edebilir (Johanson, 2000). 

Sınır Sonrası Bakış 
Türkçede sınır sonrası bakış (postterminality), –mXş biçimbirimi ile işaretlenir. Sınır son-
rası bakış açısıyla eylemin kritik sınırının aşıldığı bir kesit gözlemlenir (gelmiş, ölmüş, 
oturmuş ). Kritik sınırın eylemin hangi evresinde bulunduğu, eylemin kılınışına göre 
değişebilir. Bu sınır, ön-dönüşümlü ve dönüşümsüz eylemlerde eylemin başlangıcında; 
son-dönüşümlü eylemlerde ise bitişinde bulunur. Örneğin öl-, bul- fiilleri son dönüşümlü 
eylemlerdir. Kritik sınır, eylemin sonunda bulunur. Bu sınır aşılmadan eylem tamamlan-
mış sayılmaz (Johanson, 2000). Bu eylemler –mXş biçimbirimini aldıklarında eylemlerin 
kritik son sınırının aşıldığı ve bir miktar ötesine geçildiği anlaşılır:

(1) Soğuktan donan zavallı kuşlar ölmüşler. 
(2) Kayıp eşyalar bulunmuş.

Otur-, yat-, uyu- vb. eylemler ise kılınışları bakımından ön-dönüşümlüdür. Bu tür ey-
lemler, dinamik bir başlangıç evresi ve bunu takip eden durağan bir evreden oluşur. Söz 
gelimi otur- eylemi i. oturur pozisyona geçmek ii. bu pozisyonda kalmak biçiminde ilki di-
namik, ikincisi durağan olmak üzere iki evreli bir iç yapıya sahiptir. Bu tür eylemler, sınır 
sonrası bakış açısıyla gözlemlendiklerinde eylemin dinamik ilk evresinin/başlangıç sınırı-
nın aşıldığı, durağan evrenin devam ettiği bir kesit görüntülenmiş olur (Johanson, 2000; 
Aydemir, 2010). Bu nedenle Annem uyumuş ve hâlâ uyuyor. denebilir; ancak aynı ifade son-
dönüşümlü eylemlerde mümkün olmaz, söz gelimi Adam ölmüş ve hâlâ ölüyor. denemez. 

–mXş biçimbirimi üzerine idi’nin eklenmesiyle ise ‘geçmiş zamanda sınır sonrasılık 
ifade edilir: Gelmişti., Sormuştu., Anlamıştı.

Sınır Sonrası Bakış

Hâlde sınır sonrasılık Geçmişte sınır sonrasılık

Kayıp eşyalar bulunmuş. Kayıp eşyalar bulunmuştu.

Ailecek sinemaya gitmişler. Ailecek sinemaya gitmişlerdi. 

Erkenden uyumuş. Erkenden uyumuştu. 

Sınır Öncesi Bakış 
Sınır öncesi bakış (preterminality) ise eylemin kritik sınırına henüz ulaşılmadığı ancak 
kritik sınırına epey yaklaşıldığı bir kesiti gözlemler. Bu bakış açısı, Türkçede daha çok ana-
litik yapılarla işaretlenir. Örneğin Şarjım bitti bitecek. gibi bir cümlede ….-DX ….-AcAk 
yapısı ile bitme eyleminin henüz gerçekleşmediği ancak gerçekleşmeye çok yaklaştığı bir 
evre anlaşılır: 

Tablo 5.5
Sınırlar Arası Bakış

Tablo 5.6
Sınır Sonrası Bakış
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(3) Tren geldi gelecek.
(4) İnşaatın kabası bitti bitecek. 
(5) (bazı Anadolu ağızlarında) Bitti oldu ‘nerdeyse bitti’ 

Öngörülülük 
Öngörülü (prospective) bakış açısı, belirgin bir sınır vurgusu yapmaksızın, eylemi gelecek 
projeksiyonuyla bir bütün olarak sunar. Türkçede –(y)AcAk biçimbirimi, öngörülü bakışı 
işaretler. Bu bakış açısı, konuşma anında öngörülen, henüz gerçekleşmeyen, gerçekleşme 
potansiyeline sahip olan eylemlere yönelir: 

(6) Birkaç gün sonra dayımlar bize gelecek. 
(7) Ders çalışacağım. 
(8) Tatilde İzmir’e gideceğiz.

Öngörülü bakış, bir gösterim noktasından henüz gerçekleşmemiş ancak umulan, tah-
min edilen, niyet edilen bir olaya yöneldiği için (Johanson, 1999; Uğurlu, 2003) bu bakışı 
işaretleyen biçimbirimlerin istek, plan, farklı derecelerde kesinlik vb. bazı kiplik anlamları 
taşıması kaçınılmazdır (Demir ve Yılmaz, 2005; Aslan Demir, 2008; Aydemir, 2010). –(y)
AcAk biçimbirimi üzerine –(y)dI’nın eklenmesiyle ise ‘geçmiş zamanda öngörülülük’ ifade 
edilmiş olur: Gelecekti., Soracaktı., Çalışacaktı.

Bitmişlik 
Bitmişlik (perfectivity) görünüşü ise eylemin kılınışıyla ilgili herhangi bir evresine vurgu 
yapmaksızın doğrudan ve tamamlanmış bir bütün olarak gözlemler. Türkçede bu bakış 
açısı –DX biçimbirimi ile işaretlenmektedir. –DX, zaman çizgisinin belli bir noktasında 
gerçekleşen olayı bir bütün olarak yansıtır (Aydemir, 2010). 

(9) Ali geldi. 
(10) Kitap okudum. 
(11) Araba bozuldu. 

KİP
Bu bölümde kiplik ve kip konuları ele alınacaktır. 

Kiplik ve Kip 
Kip konusunu ele almadan önce kip (mood) ve kiplik (modality) arasındaki farkı an-
latmak gerekir. Kiplik; konuşurun bilginin gerçekliğine dair tutumunu, inançlarını, 
ayrıca yükümlülüklerini, isteklerini, dileklerini, yeterliliklerini vb. ifade eden anlamsal 
bir kategoridir. Kip ise kipliğin ifadesini sağlayan, biçimsel açıdan gramatikalleşmiş, 
morfolojik işaretleyiciler yani eklerdir ve fiil çekim kategorisiyle ifade edilir. Bir başka 
ifadeyle kiplik anlamsal, kip ise biçimbirimsel bir kategoridir. Türkçe fiil çekim siste-
minde yer alan kip eklerinin konuşurun i. bilginin gerçeklik değerine dair değerlendir-
melerini, ii. yükümlülüklerini, iii. istek ve dileklerini, yeterliliklerini işaretleyen morfo-
lojik ögeler olduğu söylenebilir. Aşağıda kipler, ‘bilgi kipliği’ ve ‘eylem kipliği’ olmak 
üzere iki ayrı başlık altında değerlendirilecektir. Ancak öncesinde, Türkçe gramer ki-
taplarında kip eki olarak gösterilen biçimbirimleri, Tablo 5.7 aracılığıyla hatırlatmakta 
yarar vardır:
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Gereklilik/
Zorunluluk Dilek- Şart

 İstek 
(Kullanımdan büyük 
oranda çekilmiştir.)

Gönüllülük  Emir

çalış-malı-y-ım gel-se-m gel-e-m al-ayım

çalış-malı-sın gel-se-n gel-e-sin al ver

çalış-malı gel-se gel-e al-sın ver-sin

çalış-malı-y-ız gel-se-k gel-e-k al-alım

çalış-malı-sınız gel-se-niz gel-e-siniz al-ın/al-ınız ver-in/ver-iniz

çalış-malı-lar gel-se-ler gel-e-ler al-sın-lar ver-sin-ler

Bilgi Kipliği ve Bilgi Kipleri
Bilgi kipliği (epistemic modality); konuşurun, bilginin gerçekliğine dair tutum ve yar-
gılarını, eylemin gerçekleşme ihtimaline yönelik değerlendirmelerini yansıtır (Palmer, 
1986; Palmer, 2001; Bybee vd., 1994). Örneğin Ayşe belki de uçağı kaçırmıştır. cümlesini 
söyleyen bir konuşur, aktardığı bilginin gerçeklik değerinden emin değildir. Konuşurlar, 
aktaracakları bilgilerin gerçekliğine dair çeşitli olasılıkları değerlendirirler ve bu değerlen-
dirmelerinin sonuçlarını, farklı ekleri ve kelimeleri seçmek yoluyla, inanma/itimat etme 
ya da tersine inanmama/itimat etmeme, şüphelenme, tahmin etme vb. tutumlar hâlinde 
ifadelerine yansıtırlar (de Haan, 1999). Bilgi kipliği; bu tür olasılıkları, varsayımları, hipo-
tetik durumları, gerçek dışı önermeleri yansıtır:

(1) Belki de mektubu o göndermiştir.
(2) Ali ödevini bitirmiş olmalı. 
(3) Oturmuş televizyon izliyordur.
(4) Bence en geç bir ha�a içinde projeyi kabul ederler.
(5) Makalesini söz verdiği zamanda bitirebilir. 
(6) Sen ağzından kaçırmış olmayasın?

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi –mXş, -(X)yor, -(y)AcAk biçimbirimlerinin 
-DXr koşacını almasıyla oluşan işaretleyiciler veya aynı eklerin ol- yardımcı eylemi ya 
da +mAlI ile oluşturdukları birleşikler; -(A/X)r, –Abil+-ir ve –mA+(y)A biçimbirimleri; 
konuşurun eylemin gerçekleşme olasılığına yönelik farklı derecelerdeki tahmin ve de-
ğerlendirmelerini anlatabilmektedir. Ayrıca –sA biçimbirimi de koşullu cümlelerde; yan 
cümlede bir çeşit ‘varsayım’, ‘hipotetik bir durum’ veya ‘koşul’ ifadesi sağlayarak bilgi 
kipliğini işaretler. Ancak zaman zaman Ya biri görürse? örneğinde olduğu gibi (Aslan 
Demir, 2008) yan cümle görünümünde olmaksızın ‘olasılık’ bildirme işleviyle de kul-
lanılabilir: 

(7) İşlerini bitirirse ha�a sonu gezmeye gidecek. 
(8) Ya aniden içeri girerse?

Eylem Kipliği ve Eylem Kipleri
Eylem kipliği (event modality) kendi içinde yükümlülük kipliği (deontic modality) ve dina-
mik kiplik (dynamic modality) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki kategori arasındaki temel 
farklılık, basitçe şu şekilde açıklanabilir: Yükümlülük kipliğinde konuşuru/eyleyiciyi ha-
rekete geçiren koşullar, dış nedenler ve otoritelerdir; dinamik kiplikte ise konuşuru hare-
kete geçiren etkenler, iç dinamikler ya da iç dinamiklerle ilgili nedenlerdir (Palmer, 2001). 

Tablo 5.7
Türkçe Gramer 
Kitaplarında Kip Eki 
Olarak Gösterilen 
Biçimbirimler
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Emir, zorunluluk/gereklilik, izin; dış kaynaklı etkenlere ve otoritelere bağlı olarak gerçek-
leştiği için yükümlülük kipliğini; istek, gönüllülük, dilek ve yeterlilik ise içsel etkenlerden 
kaynaklandığı için dinamik kipliği yansıtır (9-11). 

(9) Derhal içeri girin! (emir)
(10) Ödevimi bitirmeliyim. (gereklilik)
(11) İçeriye girebilirsiniz. (izin)
(12) Güzel bir evim olsa… (dilek)
(13) Ayşe piyano çalabilir. (yeterlilik)
(14) Yarın size geleyim. (gönüllülük)

Eylem Kipliği

Yükümlülük kipliği Dinamik kiplik

Gereklilik kipi -mAlI İstek kipi -(y)A

Emir kipi

teklik 2. kişi ø, 
teklik 3. kişi -sXn
çokluk 2. kişi -Xn, -XnXz
çokluk 3. kişi -sXnlAr

Dilek kipi -sA

İzin kipi -Abil-ir- Gönüllülük kipi

teklik 1. kişi –(y)AyIm, 
teklik 2. kişi ø
teklik 3. kişi -sXn 
çokluk 1. kişi–(y)
AlIm çokluk 2. kişi -(y)
Xn(Xz) çokluk 3. kişi 
-sXnlAr

Yeterlilik kipi -Abil-

Emir Kipi ve Kişi İlişkisi
Tablo 5.8’de görüldüğü gibi emir kipinin çekim dizgesinde teklik ve çokluk 1. kişiler 
bulunmamaktadır. Bu durum emrin anlamsal içeriği nedeniyledir. Emir; doğası gereği 
bir buyurucu, bir de eyleyicinin bulunduğu en az iki kişili iletişim ortamlarında üretilir. 
Başka bir ifadeyle emrin bir söz eylem olarak ortaya çıkması/üretilebilmesi için en azın-
dan iki kişinin bulunduğu bir iletişim ortamı, buyrulan bir iş, buyurucunun üstünlüğüne 
dayanan güç ilişkisi vb. tamamlayıcıların olması gerekir. Biri buyurucu, diğeri eyleyici 
olmak üzere A ve B’nin bulunduğu iletişim ortamı; emir-kişi ilişkisinin en sadeleştirilmiş 
ifadesidir. Buyurucu ve eyleyici arasında eşit olmayan güç ilişkisi vardır; bu ilişki, emir se-
mantiğinin iletişim ortamına çıkmasına ve ifadenin emir olarak, yorumlanmasına ortam 
hazırlar. Böyle bir ilişkinin gerekliliği nedeniyle, doğal olarak 1. kişilerde emir semantiği 
üretilememektedir (Aslan Demir, 2008). 

Emir kiplerinin yanı sıra diğer eklerle de zaman zaman emir ifade edilebilmektedir: 

(15) Yerleri temizleyeceksin! 
(16) Derhal dışarı çıkıyorsun! 

Bu tip kullanımlarda cümlenin emir değeri kazanmasında bağlam ve kullanımbilim/
pragmatik oldukça etkilidir. Pragmatik; cümlelerin ya da sözcelerin anlamının, konuşu-
run niyetine ve bağlama göre çeşitlenerek değişmesini konu alır. 

Tablo 5.8
Eylem Kipliği
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Dilbilimsel pragmatikle ilgili bir araştırma yapınız ve emrin, emir kipi dışında başka hangi 
dil birimleriyle ifade edilebildiğini düşününüz. 

-(y)A İstek Kipinin Standart Dilden Çekilmesi
-(y)A istek kipi, bugünkü standart Türkçede tarihsel dönemlerdeki işlekliğini büyük 
oranda yitirmiş durumdadır. Çekim dizgesi gid-e-m, gid-e-sin, gid-e, gid-e-k, gid-e-siniz, 
gid-e-ler biçiminde olan bu biçimbirimin standart Türkiye Türkçesindeki kullanım alanı 
oldukça dardır; işlevleri, başta gönüllülük kipi ve birleşik çekimlerde –sA olmak üzere 
diğer işaretleyicilerce devralınmıştır. İstek ifade edebilmek için gidem, gidek, gideler vb. 
biçimlerin kullanımı; günümüzde yalnız ağızlarla sınırlıdır. –(y)A istek eki, standart Türk-
çede tutunduğu belirli kullanımlarında ise çoğunda istek değil olasılık, tahmin, çıkarım, 
nasihat, tembih vb. bildirmektedir: Sen ağzından kaçırmış olmayasın?, Bizi görmeyeler. 
veya Bizi görmüş olmayalar. vb. İstek kipi standart Türkçede Bunun böyle olacağını bilesin 
istedim. gibi içe yerleşik cümlelerde ve İstiyorum ki bana inanasın. vb. bağlı cümlelerde 
istek işleviyle, çok yaygın olmasa da kullanılabilmektedir (Aslan Demir, 2008). 

Bugün standart dilden büyük oranda çekilen -(y)A ekinin Türkçenin tarihsel dönem-
lerinde ne derece işlek kullanıldığıyla ilgili olarak şu makaleyi notlar alarak okuyu-
nuz: Demir, Nurettin ve Aslan, Sema (2010). “Sıklık Kopyası Örneği Olarak İstek Eki 
–(y)A”, Turkish Studies: International Periodical For the Languages, Literature and His-
tory of Turkish or Turkic 5/4: 276-290.

Gönüllülük Kipinin Emir Kipinden Farkı
Tablo 5.8 incelendiğinde emir kipi ile gönüllülük kipi teklik ve çokluk 2 ve 3. kişilerin 
ortak biçimbirimlerden oluştuğu görülür. Ancak karşıladıkları semantik değerde önemli 
farklılıklar vardır. Gönüllülük kipi teklik-çokluk 2 ve 3. biçimbirimleri; konuşurdan din-

Resim 5.1

Kaynak: www.vekarikatur.wordpress.com/
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leyiciye talep, istek, öneri, tavsiye, teklif, nasihat vb. bildirimlerle yönelir ve konuşurun ya 
da dinleyicinin lehine ‘istenir’ olabilen durumları/eylemleri ifade eder. Gönüllülük kipi-
nin emir kipinden farkı, biçimsel nedenlere değil işlevsel ve pragmatik nedenlere dayanır. 
Gönüllülük kipi 2 ve 3. kişi biçimbirimleriyle ifade edilen isteklerde, konuşur ve dinleyici 
arasında toplumsal mesafeden çok yakınlık vardır. Statüye dayalı güç üstünlüğü ve dayat-
ma gibi koşullar yoktur. İfade, belirli oranlarda yönlendiricidir; ama yönlendirme emir-
deki kadar yüksek dereceli ve güçlü değildir. Cümle, emretme niyetiyle söylenmez; basit 
bir isteme, teklif, öneri vb. bildirir. Bu işlev 17, 18 ve 19. örnekler incelendiğinde daha iyi 
fark edilecektir. Oysa emir kipinde buyurucunun üstünlüğüne dayanan güç ilişkisi vardır 
ve ifade, belirli bir yaptırım gücü içerir.

(17) Biz yemek yiyeceğiz, işin yoksa sen de gel, müsaitse Ali de gelsin.
(18) Ders çalışmayı ihmal etmesinler.
(19) Montunun önünü kapat istersen, üşürsün. 

-sA Biçimbiriminin Koşul ve Dilek Bildirme İşlevi Arasındaki 
Sınır
Bilindiği gibi –sA biçimbiriminin hem koşul hem de dilek bildirme işlevi vardır. –sA 
biçimbiriminin koşul bildirme işlevi ve dilek işlevi, farklı kiplik alanların konusudur. –
sA’nın Tatile gideceksen para biriktirmelisin., Çalışırsan başarırsın., Gelseydi çok sevinir-
dik., Ya gelirse? vb. varsayım, olasılık, koşul bildirdiği örnekler; bilgi kipliğinin konusudur 
(Palmer, 1986). –sA’nın dilek bildirdiği örneklerse dinamik kipliğin anlamsal alanına gi-
rer. –sA biçimbiriminin dilek işlevli örneklerinde genellikle gerçek dışı olan ya da normal 
koşullarda gerçekleşmesi mümkün olmayan istek ve dilekler ya da gerçekleştirilebilirliği 
düşük olan istekler anlatılır (20 ve 21. örnekler). Ayrıca dinleyici üzerinde baskı oluştur-
mayan istek ve beklentileri de ifade edebilir (22 ve 23. örnekler). 

(20) Keşke çocuk olsam şimdi. 
(21) Bir kelebek olsam, rengarenk kanatlı. 
(22) Keşke herkes senin gibi anlayışlı olsa. 
(23) Bize biraz daha fazla zaman ayırsan?

BİRLEŞİK ÇEKİMLER
Bu bölümde -(y)DX, -(y)mXş, -(y)sA ile yapılan birleşik çekimler üzerinde durulacaktır. 

-(y)DX 
-(y)DX biçimbirimi; geliyordu, gelmişti, gelecekti, gelirdi örneklerinde görüldüğü gibi gö-
rünüş ve zaman bildiren biçimbirimlerin; ayrıca gelmekteydi, gelmeliydi, geleydi, gelseydi, 
gelebilirdi vb. örneklerdeki gibi emir ve gönüllülük dışındaki bütün kip eklerinin üzerine 
gelebilmektedir. Görünüş ve zaman bildiren biçimbirimlerin üzerine geldiğinde kendin-
den önceki biçimbirimin ifade ettiği görünüş-zaman değerini, görünüş değerinde herhan-
gi bir değişiklik yapmaksızın ‘geçmiş zaman’da konumlandırır. Böylece geliyordu, gelmek-
teydi, gelirdi örneklerinde ‘geçmiş zamanda sınırlar arasılık’; gelmişti örneğinde ‘geçmiş 
zamanda sınır sonrasılık’ (zamansal bir tanımlamayla ‘geçmişin geçmişi’), gelecekti örne-
ğinde ise ‘geçmiş zamanda öngörülülük’ (zamansal bir tanımlamayla ‘geçmişin geleceği’) 
ifade edilmiş olur. Aşağıdaki ilk üç örnek ‘geçmiş zamanda sınırlar arasılık’ yani geçmiş 
zamanda belirli bir süre devam eden eylemleri bildirmektedir. Cümleler bize eylemlerin 
tamamlanıp tamamlanmadığıyla ilgili bir bilgi vermeksizin ilgili zaman kesitinde eyle-
min devam etttiğini anlatır. 4. örnekte eylemin kritik sınırı, geçmişteki bir noktada zaten 
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aşılmış; böylece geçmiş zamanda sınır sonrasılık ifade edilmiştir. 5. örnekte ise geçmiş 
zamanda öngörülülük söz konusudur; eylemin geçmişteki bir noktada, henüz bir öngörü 
ya da plan hâlinde olan durumu belirtilmiştir. 

(1) Yolculuk sırasında ‘Suç ve Ceza’yı okuyordu.
(2) Gazetemizde 200 personel çalışmaktaydı.
(3) Çocukken benimle hep alay ederlerdi. 
(4) Eve geldiğimde söz verdiği gibi bütün işleri bitirmişti. 
(5) Arkadaşılarını doğum gününe davet edecekti. 

-(y)DX biçimbirimi, kip eklerinden sonra da gelebilmektedir. Böyle örneklerde kip ek-
lerinin ifade ettiği gereklilik, zorunluluk, istek, izin, yeterlilik gibi anlamsal içerikler değiş-
meden eylem geçmiş zamanda konumlandırılır: gelmeliydin, gelseydin, gelebilirdin. Ancak 
-(y)DX biçimbirimi gönüllülük kipiyle ve emirle uyumlu değildir: *gelinizdi, *geleyimdi vb. 
-(y)DX ile yapılan birleşik çekimlerin, zaman zaman bir nezaket stratejisi olarak tercih 
edilebildiği de görülür: 

(6) İçeri girmez miydiniz? 
(7) Buyurmaz mıydınız efendim? 
(8) Afedersiniz, bir kilo elma alacaktım. 

-(y)mXş
-(y)mXş biçimbirimi, Türkçenin –mXş dışındaki diğer bir kanıtsallık işaretleyicisidir. -(y)
mXş da tıpkı –mXş gibi bilginin dolaylı yollardan- örneğin söylenti, çıkarım, sonuçlarını 
algılama vb.- elde edildiğini gösterir; ancak –mXş’tan farklı olarak zaman bakımından 
yansızdır (Csató, 2000; Demir, 2012). Yarın geliyormuş., Bize de gelecekmiş., Ders çalışı-
yormuş. vb. örneklerde de görüldüğü gibi eylemlerin geçmiş zamanda gerçekleşmesi gibi 
bir zorunluluk yoktur. Oysa –mXş, bilginin dolaylı kaynağını geçmiş zamanı da bildirerek 
gösterir: Eve dönmüş., Çok yorulmuş. gibi. Türkçede –(y)mXş; söylenti, rivayet vb. ikinci 
el bilgileri, örneğin Kazandığı parayı çar çur ediyormuş.; sebep sonuç ilişkisi kurularak 
mantıksal çıkarımlarla elde edilen dolaylı bilgileri, örneğin Meğer beni kandırıyormuş.; 
ayrıca duyularla algılama yoluyla edinilen bilgileri, örneğin (yemek kokularını duyan bi-
rinin söylediği) Hımm, annem yemek pişiriyormuş., Görmeyeli çok yaşlanmış. gibi karşıla-
yabilmektedir. 

-(y)mXş biçimbirimi isimlerden sonra da kullanılarak hem isimleri yüklemleştirmek-
te hem de bilginin ne şekilde elde edildiğiyle ilgili ipuçları vermektedir: Hastaymış, 
Buraları gerçekten güzelmiş vb. Siz de isim+(y)mXş’tan oluşan örnekler bulun ve bu 
tür örneklerde konuşurun bilgiyi ne şekilde elde etmiş olabileceğini düşünün. 

-(y)sA
-(y)sA, genellikle yan cümlelerde koşul veya varsayım bildirme işleviyle kullanılabilmek-
tedir. Soğuk su içersen hastalanırsın., Üç gün aralıksız çalışırsam makaleyi tamamlayabili-
rim. gibi. Bununla birlikte Ya gelirse?, Ya ağzından kaçırırsa? örneklerinde görüldüğü gibi 
olasılık bildirme işleviyle ana cümle yükleminde de bulunabilir. -(y)sA biçimbirimi; –(X)
yor, -(A/X)r, -AcAk, -DX, -mAlI, -mXş biçimbirimleriyle eş dizimli olarak kullanılabil-
mektedir: geliyorsa, gelirse, çalıştıysa, düştüyse, başlamışsa vb. Emir, gönüllülük ve istek 
kiplerinden sonra ise getirilememektedir: *geleyse, *geleyimse, *gelsinse.

5
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Özet

Zaman ve zamanla ilgili temel kavramları pekiştirebilmek
Zamanı, en temel hâliyle ontolojik zaman ve grama-
tikal zaman olmak üzere iki şekilde ele almak müm-
kündür. Ontolojik zaman; eylemlerin gerçekleştiği, 
tecrübe ettiğimiz, algıladığımız, yaşadığımız zaman-
dır. Gramatikal zaman ise olayların zaman sırasını 
ifade etmek için bazı dil araçlarıyla, örneğin –DX, -(y)
AcAk, -(X)yor vb. biçimbirimlerle anlattığımız ‘dilsel 
zaman’ı ifade eder. Ontolojik zaman, dilsel ögelere 
bağlı olmaksızın tecrübe edilen zamandır; gramati-
kal zaman ise ontolojik zamanın dil birimleriyle ifade 
edilebilir hâle gelmesidir.

 Eylem zamanı ‘şimdi ve bura’ ölçüt alınarak bildiril-
diğinde ‘mutlak zaman’ ifade edilmiş olur. Göreceli 
zaman bildirimlerinde ise eylem zamanını belirlerken 
konuşma anının dışında ikinci bir gösterim noktası-
nın daha referans alınmasına ihtiyaç duyulur.

 Türkçede mutlak geçmiş zamanı bildiren biçimbi-
rimler –DX ve –mXş’tır. Bu biçimbirimler, eylemin 
konuşma zamanından önce gerçekleştiğini ya da baş-
ladığını bildirir. Türkçede şimdiki zamanı işaretleyen 
biçimbirimler; –(X)yor, -mAktA ve –(A/X)r’dır. So-
nuncusu literatürde ‘geniş zaman’ olarak da adlandırı-
lır. –(A/X)r biçimbirimi, genel şimdiki zamanı anlatır 
ve genel doğruların, alışkanlıkların, düzenli olarak 
gerçekleşen eylemlerin ifadesi için oldukça uygundur. 
Türkçede gelecek zaman –(y)AcAk biçimbirimi ile ifa-
de edilir. Bununla birlikte –(y)AcAk’ın bir zaman eki 
mi yoksa kip eki mi olduğu konusunda tartışmalar 
vardır. Bu durum –(y)AcAk’tan değil geleceğin doğa-
sından kaynaklanır.

Türkçenin görünüş sistemini tartışabilmek
 Görünüş, zaman ve kip gibi fiille ilgili gramer katego-
rilerinden biridir. Görünüş kategorisinin temelini, za-
manla ilgili ancak zamanla açıklanamayan gramatikal 
olguların fark edilmesi oluşturur. Görünüş, eylemin kı-
lınışına ait veya kılınışıyla ilgili bir kesiti görünür hâle 
getiren dilbilimsel bir kategoridir. Görünüş, kılınış üze-
rinde işlem yapar ve onu belirli bakış açılarıyla görünür 
hâle getirir. Bu nedenle görünüşün iyi anlaşılabilmesi 
için önce kılınışın ne olduğunu anlamak gerekir.

 Kılınış (aktionsart, actionality), eylemin zamansal iç 
yapısıyla ilgili bir kategoridir. Kılınış, eylemin iç zaman 
yapısını ve evrelerini konu alır. Eylemler, iç zaman ya-
pıları ve evreleri bakımından farklı karakterlere sahip 
olabilirler. Eylemlerin iç evre yapılarıyla ilgili temelde 

‘eylem içi zaman’ algısına dayanan bu özellikler, onların 
kılınışını oluşturur. Kılınış, eylemin anlamsal iç yapı-
sıyla ilgilidir; ancak bu anlamsal yapı eylemin ortaya çı-
kış, meydana geliş ve son buluş evreleriyle ilgili olduğu 
için doğal bir zamansal karakter de taşır.

Kiplik ve kip kavramlarını ayırt edebilmek
 Kiplik; konuşurun bilginin gerçekliğine dair tutumu-
nu, inançlarını, ayrıca yükümlülüklerini, isteklerini, 
dileklerini, yeterliliklerini vb. ifade eden anlamsal bir 
kategoridir. Kip ise kipliğin ifadesini sağlayan, biçim-
sel açıdan gramatikalleşmiş morfolojik işaretleyiciler 
yani eklerdir ve fiil çekim kategorisiyle ifade edilir. Bir 
başka ifadeyle kiplik anlamsal, kip ise biçimbirimsel 
bir kategoridir. Türkçe fiil çekim sisteminde yer alan 
kip eklerinin, konuşurun i. bilginin gerçeklik değeri-
ne dair değerlendirmelerini, ii. yükümlülüklerini, iii. 
istek ve dileklerini, yeterliliklerini işaretleyen morfo-
lojik ögeler olduğu söylenebilir.

Türkçedeki bir fiil çekimini çözümleyebilmek
 Türkçede birleşik çekimler; -(y)DX, -(y)mXş, -(y)sA 
ile yapılır. -(y)DX biçimbirimi; geliyordu, gelmişti, ge-
lecekti, gelirdi örneklerinde görüldüğü gibi görünüş ve 
zaman bildiren biçimbirimlerin; ayrıca gelmekteydi, 
gelmeliydi, geleydi, gelseydi, gelebilirdi vb. örneklerdeki 
gibi emir ve gönüllülük dışındaki bütün kip eklerinin 
üzerine gelebilmektedir.

 -(y)mXş biçimbirimi, Türkçenin –mXş dışındaki di-
ğer bir kanıtsallık işaretleyicisidir. -(y)mXş da tıpkı –
mXş gibi bilginin dolaylı yollardan- örneğin söylenti, 
çıkarım, sonuçlarını algılama vb.- elde edildiğini gös-
terir; ancak –mXş’tan farklı olarak zaman bakımın-
dan yansızdır. Türkçede –(y)mXş; söylenti, rivayet 
vb. ikinci el bilgileri; sebep-sonuç ilişkisi kurularak 
mantıksal çıkarımlarla elde edilen dolaylı bilgileri, 
ayrıca duyularla algılama yoluyla edinilen bilgileri 
karşılayabilmektedir. 

 -(y)sA genellikle yan cümlelerde koşul veya varsayım 
bildirme işleviyle kullanılabilmektedir, bununla bir-
likte olasılık bildirme işleviyle ana cümle yükleminde 
de bulunabilir. -(y)sA biçimbirimi; –(X)yor, -(A/X)r, 
-AcAk, -DX, -mAlI, -mXş biçimbirimleriyle eş dizimli 
olarak kullanılabilmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göreceli zaman anlatı-
mı vardır?

a. Yarın arkadaşım gelecek.
b. Ha�aya bugün işlerimi bitirmiş olacağım.
c. İki gün önce dönmüşler.
d. Az sonra dışarıya çıkıyorum. 
e. Nasıl olsa sıra size de gelir. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anaforik zaman ifadesi 
vardır?

a. Daha önce de böyle olaylar yaşanmıştı.
b. Ben de tam seni arayacaktım.
c. O yıllarda henüz ilkokula gidiyor.
d. Yarın bu saatlerde evime dönüyor olacağım.
e. Annesinin söylediğine göre dün çok ateşlenmiş.

3. Çalıştı ve çalışıyordu fiilleri arasındaki farklılık, aşağıda-
ki kategorilerin hangisiyle ilgilidir?

a. Zaman
b. Görünüş
c. Kılınış
d. Kiplik
e. Kişi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemle ilgili bilgiyi 
edinme biçimi diğerlerinden farklıdır?

a. Duyduğuma göre işi bırakmış.
b. Sınav önümüzdeki ha�aya ertelenmiş.
c. Onu fazla hafife almışım.
d. Film geçen ha�a gösterime girmiş.
e. Hatasından dolayı özür dilemiş. 

5. “Yazılanları okuduğumda çok gülmüştüm.” cümlesinde, 
yüklemin görünüş-zaman değeriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?

a. Geçmiş zamanda sınırlar arasılık
b. Geçmiş zamanda sınır sonrasılık
c. Geçmiş zamanda öngörülülük
d. Hâlde sınır sonrasılık
e. Hâlde sınırlar arasılık

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde planlanmış gelecek za-
man anlatısı vardır?

a. Tren istasyona geldi gelecek.
b. Yarın Ankara’ya gidiyoruz.
c. Faturaları ben öderim.
d. Geldim geldim, kızma.
e. Er geç benden özür dileyecek. 

7. Aşağıdaki eylemlerden hangisi kılınışı bakımından di-
ğerlerinden farklıdır?

a. otur-
b. yat-
c. uyu-
d. tut-
e. bul-

8. Aşağıdakilerin hangisinde son dönüşümlü eylemler bir-
likte ve doğru olarak verilmiştir?

a. ara-, patla-
b. oku-, yaz-
c. yürü-, koş-
d. bul-, boğul-
e. otur-, tut- 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi taşıdığı kiplik, değer ba-
kımından diğerlerinden farklıdır?

a. Belki de bizi o davet etmiştir.
b. Eve dönmüş olmalı. 
c. Bize yanlış bilgi vermiş olmasın?
d. Bence bu işin üstesinden gelebilirsin.
e. Yarına kadar ödevimi bitirmeliyim. 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, yükümlülük 
kipliğiyle ilgili bir anlam taşımaktadır?

a. Yarın buraları bir güzel temizlesinler.
b. Keşke bir kuş olup uçsam.
c. Ali her türlü müzik aletini çalabiliyor. 
d. Annem şimdi nefis yemekler yapıyordur.
e. El birliğiyle okul yapıyorlar. 
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Yaşamın İçinden

Dil Hapishanesi
Nietzsche’nin söylemediği sözlerin en meşhuru şudur: “Dil 
hapishanesinde düşünmeyi reddediyorsak, düşünmeyi bı-
rakmamız gerekir.” Aslında tam olarak söylediği şuydu: 
“Dilsel kısıtlar altında düşünmek istemiyorsak, düşünmeyi 
bırakmamız gerekir. İngilizceye yapılan yanlış çeviri bir slo-
gana dönüştü. Ama işin doğrusu, dilsel görelilikte yanlış olan 
ne varsa hepsini güzelce özetleyen bir cümledir bu. Çünkü 
şimdiye değin karşılaştığımız bütün iddiaların içinde cıva 
gibi kıpır kıpır eden zehirli bir mugalata bulunuyor: konuş-
tuğumuz dilin, anlayabileceğimiz kavramları sınırlayan bir 
hapishane olduğu varsayımı. Zaman kipi sistemi yokluğunun 
konuşanların zaman anlayışını sınırlayacağı iddiası olsun, fiil 
ile nesnenin kaynaşması durumunda konuşanların eylem-
ler ile şeyler arasındaki ayrımı anlamayacağı iddiası olsun, 
bütün bu kanıların yanlış olduğu kadar inceliksiz de olan 
öncülü, “Dilimin sınırları dünyamın da sınırları demektir.” 
önermesidir, yani bir dilde ifade edilen kavramların o dili 
konuşanların anlayabildiği kavramlarla aynı olduğu, gramer 
içinde yapılan ayrımların da o dili konuşanların kavrayabil-
diği ayrımlarla aynı olduğu görüşüdür.
Nereye bakılsa aksi yönde bulguların bas bas bağırmasına 
rağmen böyle gülünç bir düşüncenin bu kadar yaygınlık ka-
zanmış olması anlaşılır gibi değildir. Schadenfreude gibi bir 
kelimenin varlığından bihaber insanlar başkasının başına 
gelen felaketten keyif duyma kavramını anlamakta zorluk 
mu çeker? Ya da tersinden bakarsak, koşul bağlacı (“eğer”) 
ile zaman bağlacı (“…dığında”) için dillerinde tek bir kelime 
(wenn) bulunan Almanlar, belli koşullar altında olacak şey-
ler ile belli bir zamanda her koşulda olacak şeyler arasındaki 
mantıksal farkı anlayamaz mı? Hem “suç” hem de “ceza” için 
aynı arnum kelimesini kullanan Babilliler aradaki farkı an-
lamıyor muydu? Eğer öyleyse, hangi suça tam olarak hangi 
cezanın verileceğini belirlemek için yasalara ve mahkeme 
usul kurallarına ilişkin binlerce yasal belgeyi neden yazdılar?
Örnekler kolayca çoğaltılabilir. Sami dilleri eril ve dişil özne-
ler için farklı fiil biçimleri kullanır (Kadın ya da erkek olma-
nıza göre, “yiyorsun” demenin iki farklı biçimi vardır.); buna 
karşılık İngilizcede fiiller öznenin cinsiyetine göre değişmez. 
George Steiner buna bakarak şu sonuca varır “Sami dillerin-
den farklı olarak fiillerimizin öznenin cinsiyetini belirtmiyor 
oluşu, bütün cinsel eşitlik antropolojisini örtük olarak içinde 
barındırır.” Gerçekten öyle midir? Cinsel açıdan o derece ay-
dınlanmış diller vardır ki, zamirleri bile cinsiyet ayrımı yap-
maz, İngilizcenin he ve she zamirleri yerine tek bir cinsiyet-
siz plastik sentetik yaratı olarak “o” gibi bir zamir kullanırlar. 
Bunlar hangi dillerdir acaba? Birkaç örnek saymak gerekirse 
Türkçe, Endonezce, Özbekçe- ama bu dilleri konuşan toplum-
ların cinsel eşitlik antropolojileri ile ün saldığı pek söylenemez.
Elbette George Orwell’in 1984 romanından söz edilmezse, 
böyle bir falsolar listesi eksik kalır. Bu romanda siyasi iktidar-

dakiler dilin gücüne öyle inanırlar ki aykırı kelimeleri kelime 
dağarcığından silerek bütün siyasi muhalefeti ortadan kaldı-
rabileceklerini varsayarlar. “Sonunda düşünce suçunu keli-
menin tam anlamıyla imkansız hale getireceğiz, çünkü böyle 
bir şeyi ifade edecek kelimeler olmayacak.” Peki ama burada 
durmak neden? “Açgözlülük” kelimesini yok etsek de dünya 
ekonomisinin sorunlarını hallediversek, “ağrı” kelimesini at-
sak da parasetamole harcanan onca paradan tasarruf etsek, 
“ölüm” kelimesini çöpe atsak da evrensel ölümsüzlük için 
pratik bir çözüm bulsak iyi olmaz mı?
(…)
Whorfçuluğun hatalarından çıkarılacak ikinci büyük ders dil 
hapishanesinden kaçmamız gerektiğidir. Daha doğrusu dilin 
düşünce için bir hapishane olduğu yanılsamasından, konu-
şanların mantıklı bir şekilde akıl yürütme yeteneğini kısıtla-
dığı, onları başka dilleri konuşanların fikirlerini anlamaktan 
alıkoyduğu kuruntusundan kaçmamız gerekir.
Elbette, bir dil o dili konuşanları herhangi bir kavramı an-
lamaktan alıkoymaz derken, mevcut hâlleriyle her dilde her 
konuda konuşulabileceğini kastetmiyorum. Bir bulaşık ma-
kinesi kullanım kılavuzunu Papua yaylalarından bir kabile-
nin diline çevirmeyi bir deneyin bakalım. Çatal, tabak, bar-
dak, düğme, sabun, durulama programları ya da yanıp sönen 
ikaz ışığı için kelimeler olmadığından kısa sürede takılıp ka-
lırsınız. Ama Papualılar’ı bu kavramları anlamaktan alıkoyan 
dilin derin doğası değildir; sadece söz konusu kültürel dona-
nımla tanışık olmamalarıdır. Yeterli zaman ayırırsanız bütün 
bu şeyleri onlara anadillerinde açıklayabilirsiniz.
Anadilimizde hazır bulunan kavram stoğunun anlayabilece-
ğimiz kavramları belirlediği kuramı size hâlâ çekici geliyorsa, 
bu kuram doğru olsaydı yeni kavramlar öğrenmeyi nasıl be-
cereceğimizi kendinize sorun. Şöyle bir örneğe bakın: Mes-
lekten dilbilimci değilseniz, “olgusallık” herhalde kullandı-
ğınız dilin bir parçası değildir. Ama anadiliniz (yani güncel 
Türkçe) “olgusal fiiller” ile “olgusal-olmayan fiiller” arasında-
ki ayrımı anlamanızı engeller mi? Bir bakalım. “Bilmek”, “far-
kına varmak” gibi fiillere “olgusal fiiller” denir, çünkü “Aliye 
arkadaşının gittiğini fark etti”, gibi bir şey söylediğinizde, 
Aliye’nin doğru bir olguyu fark ettiğini kastedersiniz (“Aliye 
arkadaşının gittiğini fark etti ama arkadaşı aslında gitme-
mişti.” demek çok tuhaf olurdu.) Öte yandan “düşünmek” 
gibi “olgusal-olmayan bir fiil doğru bir olgu gerektirmez: 
“Aliye arkadaşının gittiğini düşündü.” dediğinizde, cümleyi 
“ve arkadaşı gerçekten de gitmişti” diye ya da “ama arkadaşı 
aslında gitmemişti” diye iki eşit ölçüde doğal olarak devam 
ettirmeniz mümkündür. İşte bu kadar. Size anadilinizde daha 
önce bulunmayan yeni ve oldukça soyut bir kavramı, olgusal-
lığı açıkladım. Anadiliniz bir engel oluşturdu mu?

Kaynak: Deutscher, Guy (2013). Dilin Aynasından. İstanbul: 
Metis. s. 150-153. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Mutlak Zaman, Göreceli Za-

man” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. c Yanıtınız yanlış ise “Anaforik Zaman İfadeleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz. 
3. b Yanıtınız yanlış ise “Görünüş” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
4. c Yanıtınız yanlış ise “Görünüşsel Bakış Açısı Değerle-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
5. b Yanıtınız yanlış ise “Görünüşsel Bakış Açısı Değerle-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6. b Yanıtınız yanlış ise “Görünüşsel Bakış Açısı Değerle-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
7. e Yanıtınız yanlış ise “Kılınış” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz. 
8. d Yanıtınız yanlış ise “Kılınış” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz. 
9. e  Yanıtınız yanlış ise “Kip” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz. 
10. a Yanıtınız yanlış ise “Kip” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bazı dillerde gramatikal zaman yoktur; bu tip dillerde ey-
lemler, zaman kategorisi bakımından çekimlenmez. Örneğin 
Çincede geçmiş, şimdi ya da gelecekten söz edilirken eylem-
ler gramatikal açıdan değişmez. Bunun yerine Çincede za-
man bildiren zar�ar, sözler veya yardımcı eylemler kullanılır. 
Ancak Türkçe, İngilizce, Almanca gibi birçok dilde grama-
tikal zaman vardır. Örneğin İngilizce walk ‘yürümek’, walks 
‘yürür’, is walking ‘yürüyor’, walked ‘yürüdü’; Almancada ge-
hen ‘gitmek’, geht ‘gider’, ging ‘gitti’, wird gehen ‘gidecek’ vb. 

Sıra Sizde 2
Yarın bu saatlerde Ankara’ya doğru uçuyor olacağım:

Dün size gelecektim:

Sıra Sizde 3
“Yarın tiyatroya gidiyoruz.”, “Ödevi yarın bitiririm.”, (kapı 
zilinin çaldığını duyan birinin söylediği) “Geldim, geldim!” 
vb. örnekler gözden geçirildiğinde –(X)yor biçimbirimiyle 
planlanmış gelecek zamanı; -(X/A)r biçimbirimiyle plansız, 
varsayıma dayalı gelecek zamanı anlatabildiğimizi görürüz. 
“Geldim, geldim!” gibi bir cümleyle ise çok kısa bir zaman 
sonrayı, yakın geleceği (imminent future) ifade ederiz. 

Sıra Sizde 4
Pragmatik, bir ifadenin bağlamsal koşullara bağlı olarak 
ürettiği anlamla ilgilenir. Başka bir ifadeyle konuşurun, 
cümlesiyle neyi kastettiği ve iletinin dinleyici tarafından 
ne şekilde yorumlandığını konu alır. Bir cümlenin içindeki 
kelimelerin ne anlama geldiği ile değil konuşurun onunla 
neyi kastettiğiyle ilgilenir. Bu nedenle pragmatikle ilgili ça-
lışmalarda konuşur, dinleyici, konuşma ortamı, konuşur ve 
dinleyicinin toplumsal statüsü, yaşı, cinsiyeti vb. etkenler de 
anlamlandırma aşamasında dikkate alınır. Bu açıdan bakılın-
ca “Yerler derhal temizlenecek!”, “Hemen dışarıya çıkıyorsun.”, 
“Ayşe Hanım, yarın faturaları siz yatırırsınız.” vb. cümleler; 
yüklemleri emir dışındaki kip ekleriyle çekimlenmiş olsa da 
bağlamsal koşullar elverdiği ölçüde emir bildirebilir. 

Sıra Sizde 5
Senin böyle olduğunu bilmiyordum, çok iyi kalpli bir insan-
mışsın. (Gözlem ve tecrübeye dayalı bilgi)
Arabası kapının önünde duruyor, Ali evdeymiş. (Duyularla 
algılamaya ve çıkarıma dayalı bilgi)
Sözünü ettiğin pastanenin tatlısı gerçekten de mükemmelmiş, 
ağızda dağılıyor. (Duyularla algılamaya dayalı bilgi)
Annesi aradı, Ali bugün gelemiyor, çok yorgunmuş. (Başkasın-
dan duyularak elde edilen bilgi). 

K E=R
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İsimden isim yapım eklerini tespit edebilecek,
İsimden fiil yapım eklerini tespit edebilecek,
Fiilden isim yapım eklerini tespit edebilecek,
Türkçenin türetim sistemi hakkında sonuç çıkarabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler






Türkçe Biçim Bilgisi Sözlüksel Kelime Yapımı-I

•	 SÖZLÜKSEL	KELİME	YAPIMI
•	 İSİMDEN	İSİM	YAPIM	EKLERİ
•	 İSİMDEN	FİİL	YAPIM	EKLERİ
•	 FİİLDEN	İSİM	YAPIM	EKLERİ

•	 Türetme
•	 İsimden	İsim	Yapımı
•	 İsimden	Fiil	Yapımı
•	 Fiilden	İsim	Yapımı

•	 Kök
•	 Ek
•	 Pekiştirme	ve	Derecelendirme

TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ



SÖZLÜKSEL KELİME YAPIMI 
Türetimin temel işlevi, özellikle dilin türetime elverişli kelimelerinden olan isim, sıfat, zarf 
ve fiil türleriyle yeni kelimeler yapmaktır. Dil konuşuru isim, sıfat, zarf ve fiil gibi kelime 
türlerine çeşitli ekler (biçimbirimler) getirerek yeni türetim yapma yoluna başvurur. Di-
ğer tara�an dildeki bazı kelime türleri diğerleri kadar türetime elverişli değildir. Örneğin 
zamirlerin türetime girmiş biçimleri (bencil, senli benli gibi biçimler) oldukça sınırlıdır. 
Edat ve bağlaçların da kolayca türetime girmediklerini burada belirtelim. Dilbiliminde 
türetime giren kelimeler anlamlı, girmeyen kelimeler görevli kelimeler olarak adlandırılır.

Türetim yapan ekler, eklendikleri kelimelerin de türlerini belirlerler. Örneğin başla- 
kelimesindeki –lA- eki kelimenin fiil olduğunu gösterir. Bir ek, örnek olarak -cAk eki, 
oyuncak kelimesinde olduğu gibi kelimenin türünü değiştirmeden de görev yapabilir. Bu 
tür türetimler Türkçede oldukça yaygındır. Yani bir kelime isimken üzerine gelen bir ekle 
türetilmiş bir isim olmaya devam edebilir. 

Burada kimi eklerin çekim eki mi, türetim eki mi olduğuna dair geleneksel dilbilgi-
si kitaplarında bir sorun olmaya devam eden konuya kısaca değinmek gerekir. Örneğin 
yaygın olarak fiilimsi adıyla bilinen ekler, geleneksel yaklaşımda türetim veya çekim eki 
olarak değerlendirilebiliyorlar. Burada, söz konusu eklerin üç ayrı işlevini birbirinden 
ayırmak gerekir:

1. Çekim işlevi: Bu işlevleriyle fiillerden yüklem kurarlar: Ali gel-ecek, Düzenli çalış-ır 
2. Türetim işlevi: Fiilimsi olarak bilinen ekler, bu işlevleriyle kalıcı isimler yani söz-

lüksel isimler türetirler ve yapım ekidirler: dol-muş “taşıma aracı”, giy-ecek “giysi”, 
bilgisay-ar

3. Sözdizimsel isimleştirici işlevi: Geleneksel dilbilgisi kitaplarında genellikle ta-
nımlanmayan bu işlev, söz konusu eklerin ilk iki durumdan daha farklı bir işlevini 
gösterir:

 Yaz sonunda kızar-mış elmalarla dolu ağacın görüntüsü çok güzeldi.
 Her gün aynı yoldan geç-eceğ-ini biliyordu.

Bu ve benzer örneklerdeki işaretlenmiş ekler, kızar- ve geç- fiillerinin cümle içinde, 
yani sözdizimi içinde isim gibi kullanılmalarını sağlamıştır; ancak kızarmış ve geçeceğini 
kelimelerini sözlüklerde bulamayız. Bu ekler, bu işlevleriyle kalıcı, sözlüksel isimler türe-
temezler. Bu, türetim ve çekimden daha farklı bir kategoridir ve ayrı ele alınması gerekir. 
Bu nedenle söz konusu eklere, bu işlevlerinde sözdizimsel isimleştirici denmektedir. 

Sözlüksel Kelime Yapımı-I

Türetimin temel işlevi, 
özellikle dilin türetime elverişli 
kelimelerinden olan isim, sıfat, 
zarf ve fiil türleriyle yeni kelimeler 
yapmaktır.
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Yukarıdaki açıklamalardan yararlanarak bir ekin çekim işlevi, türetim işlevi ve sözdi-
zimsel isimleştirici işlevini ortaya koyan örnekler düşünün. 

Aşağıda, kelime türetimi için kullanılan yapım ekleri ele alınacaktır.

İSİMDEN İSİM YAPIM EKLERİ
İsimden isim türeten eklerin bir bölümü, sıfat ve zar�ara eklendiğinde eklendiği sıfat ve 
zarfın anlamında pekişme ve derecelenmeye neden olabilmektedir. Bu yolla sıfat ya da 
zarf işlevli kelimenin belirttiği nitelik, nicelik ya da tarzı taşıma derecesi, ayrıca bu sıfat ve 
zar�arca nitelenen kavram ve fiillerin bu özelliklere sahip olma düzeyi de daha ayrıntılı 
bir biçimde anlatılmış olur. Bu nedenle isimden isim yapım ekleri i. Sıfat ve zar�arda pe-
kiştirme ve derecelendirme yapabilenler, ii. Diğer isimden isim yapım ekleri olmak üzere 
iki başlık altında incelenecektir.  

Sıfat ve Zar�arda Pekiştirme ve Derecelendirme Yapabilenler
+CA: Oldukça işlek bir yapım ekidir. Bu ek, sıfat işlevli kelimelere eklendiğinde irice taş, 
serince hava, genişçe bir oda vb. örneklerde görüldüğü gibi genellikle sıfatın derecesini, asıl 
anlamına oranla azaltır. +CA ekinin getirildiği sıfatlarca nitelenen isimler, sıfatın belirttiği 
niteliği tam olarak taşımazlar; ancak bu niteliğe yaklaşma gösterirler. Örneğin güzelce bir 
kız, büyükçe bir sahne tamlamalarında, kızın ve sahnenin güzellik ve büyüklük niteliğini 
tam olarak taşımadığı; ancak bu niteliklere epey yakın olduğu anlaşılır. Aynı durum aşa-
ğıdaki örneklerde de görülmektedir:

Damın önünde uzunca boylu, genç bir kadın dolanıyordu. 
Yaşlıca bir kadın çiçekliğin yanından geçiyor.
Lokma; mayalı, suluca bir hamurun kızgın yağda kızartılması ile yapılır. 

Ekin zarf işlevli kelimelerdeki yaygın eğilimi ise zarfın derecesini asıl anlamına oranla 
çoğaltmak ya da pekiştirmektir: Kolayca kazandı. (Çok kolay bir şekilde kazandı.), İyice 
temizledi. (Tertemiz yaptı.), Sıkıca bağladı. (Çok sıkı bağladı.) vb. +CA ekinin, sıfat ve zarf 
türünden kelimelere eklenmesi sonucu ortaya çıkan bu işlev değişimine paralel olarak ke-
lime vurgusunun yeri de değişir. +CA eki ayrıca yer adları, örn. Bağlıca, Çukurca, Çamlıca, 
Kumluca vb. ve dil adları türetmede de işlek olarak kullanılır: Türkçe, İngilizce, Japonca, 
Almanca, Fransızca vb.

+CAk: +CAk eki; isim, sıfat ve zarf işlevli kelimelere eklenebilen, kullanım alanı ol-
dukça sınırlı bir ektir. İsimlere eklendiğinde yavru-cak örneğindeki gibi sevgi ve acıma 
bildirir. Zaman zaman sonuna bir de +ız ekini alır, böylece acıma duygusu daha etkili 
ifade edilmiş olur: kadın-cağız, çocuk-cağız, yavru-cağız, adam-cağız vb. Ek; ayrıca ailecek, 
sülalecek, evcek örneklerinde görüldüğü gibi beraberlik de ifade eder. +CAk ekinin sıfat ve 
zarf işlevli kelimelerdeki türetim alanı ise büyü(k)cek, küçü(k)cek vb. sıfatlarla ve çabu(k)
cak, tezcek, şimdicek, demincek gibi bir kısmı ancak ağızlarda veya konuşma dilinde kulla-
nılan zar�arla sınırlıdır. Ek, cins isimlere gelerek yeni isimler de türetebilmektedir: oyun-
cak, kolçak vb. 

+CXk: İsim, sıfat ve zarf işlevli kelimelere eklenebilen işlek bir ektir. İsimlere eklendi-
ğinde küçültme ve sevgi ifade eden yeni isimler türetir: kitap-çık, tepe-cik, küme-cik, kedi-
cik, yavru-cuk, bebe-cik vb. Sıfat ve zarf işlevli kelimelere eklendiğinde ise sıfat ya da zarfın 
anlamında pekişme ve kuvvetlenme sağlar, böylece sıfat ya da zar�a bildirilen nitelik ya 
da tarzın derecesi artırılmış olur. Kısa-cık, sıca(k)-cık, ufa(k)-cık, dar-a-cık, yumuşa(k)-cık, 
ince-cik vb. örneklerde kısalık, darlık, sıcaklık, incelik, ufaklık niteliklerinin yoğunluğu an-

1
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laşılır: incecik ‘çok ince’, yumuşacık ‘çok yumuşak’ vb. Aşağıdaki örneklerde +CXk ekinin 
eklendiği sıfatın anlamını pekiştirdiği görülür.   

Çorbayı yumuşacık ekmeklerle servis ederler, sahanda yumurtayı küçücük tavalarda 
getirirlerdi.

Bazen kısacık bir yanıt, bir durumu çok daha açık anlatmaya yeter.

+CXk eki az sayıda zarf işlevli sözcüğe de eklenebilmektedir. Özellikle +CA ekli zar�a-
ra gelerek pekiştirilmişliğin derecesini daha da artırabilir: 

Sağlık ekipleri hemencecik yetiştiler. 
Soruları kolaycacık cevaplayıverdi. 

Küçük, ufak, sıcak vb. sonu /k/ ünsüzüyle biten kelimeler +CXk ekini aldıklarında söz 
sonundaki /k/ ünsüzü düşmektedir: sıcacık, küçücük, ufacık vb. Dar, bir, az gibi keli-
melere eklendiğinde kelimeyle ek arasında ünlü türemesi gerçekleşir: daracık, azıcık, 
biricik vb. Bu tür ses olaylarına ‘morfofonolojik’ yani eklenmeye bağlı ses nöbetleşme-
leri denir. 

+CXk ekinin sıfat ve zar�ardaki pekiştirme ve derecelendirme işleviyle ilgili ayrıntılar 
için S. Aslan “Türkiye Türkçesinde Küçültme ve Pekiştirme Kavramları, -CIk Eki Üze-
rine” (Türk Dili 2002, 603: 224-228) adlı makaleyi okuyabilirsiniz. 

+CXl: İşlek olmayan bir yapım ekidir. +CXl eki isimlere eklendiğinde ‘eğilimli, alış-
kın ya da bağımlı olma’ anlamı taşıyan ve genellikle sıfat olarak kullanılan sözler türetir: 
ölümcül, evcil, bencil, insancıl, öncül (Lewis, 1967). Bu ek, renk bildiren bazı sıfatlara da 
eklenerek bu sıfatlardan ‘sıfatın belirttiği niteliği tam olarak taşımayan ancak ona eğilimli/
yakın olan’ anlamlarında benzerlik sıfatları türetir: akçıl: aka çalan, gökçül: gök rengine 
çalan, mavimsi; kırçıl: kır renge yakın.

+(X)msX: +(X)msX eki, isim ve sıfat işlevli kelimelere eklenerek bunlardan benzer-
lik, gibilik ifade eden ve genellikle sıfat olarak kullanılan yeni kelimeler türetir. Bu ek, 
eklendiği sıfat işlevli kelimelerde niteliğin taşınma derecesini, sıfatın asıl anlamına oranla 
azaltır; bu sıfatlarla nitelenen isimlerin, sıfatın belirttiği niteliği tam olarak değil benzerlik 
ve yakınlık derecesinde taşıdığı anlaşılır. Örneğin pembemsi elbise, sarımsı kumaş vb. tam-
lamalarda; elbise ve kumaşın pembelik ve sarılık niteliğini tam olarak taşımadığı, ancak 
pembeyi ve sarıyı andırdığı anlaşılır. Mor-umsu, beyaz-ımsı, kahverengi-msi, kırmızı-msı, 
kızıl-ımsı, pembe-msi, turuncu-msu, gri-msi, mavi-msi, yeşil-imsi, sarı-msı vb. renk bil-
diren sıfatlara; tatlı-msı, acı-msı, ekşi-msi, kekre-msi, tuzlu-msu vb. tat bildiren sıfatlara; 
sivri-msi, şe�af-ımsı, bayat-ımsı, güzel-imsi, sulu-msu gibi diğer niteleme sıfatlarına gele-
bilmektedir. Ek; ağac-ımsı, odun-umsu, bal-ımsı, masal-ımsı örneklerinde görüldüğü gibi 
cins isimlere de eklenerek isimlerden benzerlik ifade eden sıfatlar türetebilir. 

+(X)mtırak: Bu ek; eklendiği kelimelerden yakınlık, benzerlik ifade eden ve genellikle 
sıfat olarak kullanılan yeni kelimeler türetir. Ekin kullanım alanı, renk ve bazı tat bildiren 
sıfatlarla sınırlıdır: siyah-ımtırak, sarı-mtırak, beyaz-ımtırak, yeşil-imtırak, kızıl-ımtırak, 
kırmızı-mtırak, mavi-mtırak, mor-umtırak, acı-mtırak, ekşi-mtırak vb.

+mAn: Sınırlı sayıda sıfat işlevli kelimeye eklenebilen +mAn eki; eklendiği sıfatla-
rın niteliği taşıma derecesini, asıl anlamlarına oranla genellikle azaltıp benzerlik ifade 
eden yeni sıfatlar türetir: deliş-men ‘biraz deli, delimsi’; küçü-men ‘küçükçe’ vb. Zaman 
zaman sıfatın niteliği taşıma derecesini; asıl anlamlarına göre artırdığı, pekiştirdiği de 
olur: koca-man.
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+rAk: Türkçenin erken tarihli metinlerinde karşılaştırma, üstünlük ve en üstünlük 
derecelerini bildirme işleviyle kullanılan; ancak günümüzde kullanım alanı oldukça sınırlı 
olan bir ektir. Erken tarihli Türkçe metinlerde yigrek ‘daha iyi’, artukrak ‘daha fazla’, tat-
lurak ‘daha tatlı’ gibi örneklerde karşılaştırma ve daha üstünlük; täŋri biliçiräkdür ‘Tanrı 
en bilicidir.’, sevdüm yahşırak ‘Çok sevdim.’ vb. (Mansuroğlu, 1998) örneklerde ise en üs-
tünlük derecesi bildirme işleviyle kullanılmıştır. Günümüzde karşılaştırma işlevi, yaygın 
olarak …+DAn   daha… vb. yapılarla ifade edilir: Ali Ayşe’den daha çalışkandır vb. +rAk 
eki çok az örnekte, azalma derecesi veya benzerlik işleviyle kullanılabilmektedir. Bu tür 
örneklere daha çok konuşma dilinde rastlanmaktadır: 

Uzunca boylu, incerek yüzlü, gözleri birbirine yakın bir efendi, alçarak bir sandalyede, 
bacak bacak üstüne atmış bir şeyler yazıyordu. 

+sX: +sX eki; isim ve sıfatlara eklenerek benzerlik ifade eden ve genellikle sıfat, zaman 
zaman da zarf işleviyle kullanılan yeni kelimeler türetir. +sX eki, sıfatın belirttiği niteliği 
asıl anlamına göre azaltarak benzerlik düzeyine indirir: kızıl-sı, ayrık-sı, yaban-sı, yanık-
sı vb. Ek, cins isimlere de eklenerek sıfat ve zarf işlevli yeni kelimeler türetebilmektedir: 
kadın-sı, erkek-si, çocuk-su, diken-si, ot-su vb.  

Sıfat ve zar�arda pekiştirme ve derecelendirme konusu hakkında daha ayrıntılı bilgi 
için bk. Aslan, S (2002). Türkiye Türkçesinde Sıfat ve Zar�arda Pekiştirme ve Derece-
lendirme Yolları. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Diğer İsimden İsim Yapım Ekleri
+Ak: İşlek olmayan bir isimden isim yapım ekidir, genellikle tek heceli isimlere eklenir. 
Az sayıda örneği vardır: yan-ak, top-ak, baş-ak, sol-ak, ben-ek vb. Bazı çi� organ adları-
nın yapısında da bu ekin bulunduğu düşünülmektedir: *böbrek,*kulak, *ayak (<adak) vb. 
(Eker, 2005). 

+Ar/+şAr: Asıl sayılardan üleştirme bildiren sayı sıfatları türetmektedir. Ünsüzle biten 
sayılara +Ar, ünlüyle biten sayılara ise +şAr biçiminde eklenir. Ekin başında bulunan /ş/ 
yardımcı ses olmayıp bu sesin yanlış heceleme ve yanlış çözümleme sonucu beşer biçimin-
den ortaya çıktığı ve sonra analojik yolla altışar, yedişer vb. sayılarda kullanılmaya devam 
ettiği düşünülmektedir. İki sayı sözcüğünden türetilen üleştirme sıfatının eski biçimi ise 
ikirer olup /ş/li biçimi daha sonra ortaya çıkmıştır (Tekin, 2000b; Ergin, 1993): bir-er, iki-
şer, üç-er, dörd-er, beş-er, altı-şar, on-ar, yüz-er, bin-er vb. 

+Ay: Az sayıda örnekte görülen bir ektir. Gün-ey ve kuz-ey gibi yön isimlerinde; yüz-
ey, bir-ey, düz-ey kelimelerinin yapısında bulunur. 

+CX: Oldukça işlek bir isimden isim yapım ekidir. Meslek isimleri, bir işle uğraşanı 
veya bir işi düzenli olarak yapanı, bir görüş ya da inancı benimseyeni bildiren isimler 
türetmektedir: boya-cı, demir-ci, kapı-cı, kitap-çı, gazete-ci, sağlık-çı, keman-cı, göz-cü, 
söz-cü, ev-ci, av-cı, edebiyat-çı, yorum-cu,  yatırım-cı, miras-çı, inat-çı, hile-ci, hesap-çı, 
konuşma-cı, cumhuriyet-çi, halk-çı vb.  

+dAk: Yansıma isimlere gelerek araç gereç ya da nesne isimleri türeten veya türettiği 
yeni ismin, yansımanın bildirdiği sesle/görüntüyle ilgili bir niteliğe sahip olduğunu belir-
ten bir ektir. Az sayıda örneği bulunur: fırıl-dak, ışıl-dak, kıkır-dak, bıngıl-dak vb. 

+DAş: İsimlerden ortaklık veya aidiyet bildiren yeni isimler türetir: vatan-daş, yurt-
taş, meslek-taş, çağ-daş, yol-daş, adaş (<ad+daş), soy-daş vb. +DAş eki, son hecesi ön ün-
lülü olan kelimelere eklendiği kimi örneklerde önlük-artlık uyumuna girerken uyuma 
girmediği örnekler de vardır. Örneğin iş-teş, ses-teş, tür-deş vb. örneklerde uyuma girmiş; 
ancak meslek-taş, din-daş, ülkü-daş örneklerinde önlük-artlık uyumuna girmemiştir.
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+gil: Topluluk, akraba topluluğu, aynı aileye veya türe mensup olma bildiren isimler 
türetir. Annem-gil, teyzem-gil, dayım-gil, amcam-gil, halam-gil, amcan-giller, dayısı-gil 
vb. örneklerde görüldüğü gibi iyelik eklerinden sonra da kullanılabilmektedir. Bu yö-
nüyle yapım eklerinin genelinden ayrılır. Ayrıca bakla-giller, turunç-giller, kedi-giller vb. 
bitki ya da hayvan familyası bildiren terimler türetir. Ekin ünlüsü, önlük-artlık uyumu-
na girmemektedir. 

+gil eki annemgil, teyzemgil örneklerinde görüldüğü gibi iyelik eklerinden sonra gelebil-
mektedir. İyelik eki, isim çekim ekleri arasında yer alır. Türkçenin morfosentaktik dizili-
şine (ek dizilişine) göre çekim ekleri, yapım eklerinden sonra gelmektedir. Ancak bu 
dizilişe uymayan az sayıda ek de vardır. +gil eki gibi aşağıda anlatılacak olan +ki eki 
de bazı çekim eklerinden (ilgi ve bulunma durum eklerinden) sonra gelebilmektedir.
 

+ki: İsimlerden aitlik bildiren, belirli bir unsur ya da nesneye atı�a bulunarak temsil 
edici ya da niteleyici karakter taşıyan isim veya sıfatlar türetir. +ki ekinin isim kök ve 
gövdelerine eklenme biçimi üç farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. i. İsim kök ve gövde-
lerine doğrudan eklenir: dün-kü, bugün-kü, yarın-ki, akşam-ki, sabah-ki vb. Ekin doğru-
dan eklenebildiği kelime sayısı fazla değildir. ii. Bulunma durumu eki almış kelimelere 
de eklenmekte; böylece belirli bir mekâna, zamana, kişiye ya da nesneye ait olma bildiren 
sıfat ya da temsil etme işlevli isimler türetmektedir. Ekin bu kullanımı oldukça yaygın-
dır: masada-ki, okulda-ki, sende-ki, onda-ki, sizde-ki, bizde-ki, bu çevrede-ki, hastanede-ki, 
çiçekçide-ki, sokakta-ki, üniversitede-ki, geçmişte-ki, gelecekte-ki vb. iii. İlgi durumu eki al-
mış kelimelere eklenerek aitlik ifade eden ve belirli bir unsura atı�a bulunan, temsil etme 
işlevli isimler türetir: Senin-ki, benim-ki, okulun-ki, yolun-ki, bu çevrenin-ki vb. (Ergin, 
1993). Bugün +ki eki, az sayıda örnekte görülen +kü’lü biçimler hariç (dünkü, bugünkü 
vb.), ses uyumlarına girmez; tek şekilli bir ektir. Ancak ekin Türkçenin erken dönemle-
rinde önlük-artlık uyumuna girebildiği görülür: yırya-kı ‘kuzeydeki’, kurya-kı ‘batıdaki’, 
içre-gi ‘içerideki vb. (Tekin, 2000a). 

+(X)l: İşlek olmayan isimden isim yapım eklerinden biridir. Birinci-l, ikinci-l, özne-l, 
nesne-l, tek-il, çoğ-ul, er-il, dişi-l, doğa-l vb. sıfat olarak da kullanılabilen kelimelerin; ay-
rıca yeşil (<yaş-ı-l, yaş: ‘taze, yeşil ot’), kızıl (*kız: ‘sıcak’) (Tekin, 2000a) renk isimlerinin 
yapısında bulunur. 

+lAk: İşlek bir ek değildir; isimlerden, bir kısmı sıfat olarak da kullanılabilen yeni 
isimler türetir: yay-lak, kış-lak, su-lak, ot-lak vb. Ek, az sayıda yansıma isme de gelerek 
yeni isimler türetebilmektedir: çat-lak, cır-lak, hort-lak vb. 

+lX: Oldukça işlek bir isimden isim yapım ekidir. Genellikle, eklendiği ismin an-
lam değerinden kaynaklanan bir niteliğe sahip olma bildiren sıfat işlevli kelimeler tü-
retir: akıl-lı, tuz-lu, tat-lı, su-lu, ev-li, nişan-lı, düzen-li, yaş-lı, bıyık-lı, bilgi-li, görgü-lü, 
duygu-lu, anlayış-lı, kapsam-lı, saygı-lı, söz-lü, öz-lü, giz-li, sağlık-lı, hastalık-lı, neşe-li, 
üzüntü-lü, keder-li, ayrıntı-lı vb. Ayrıca isimlerden memleket ve aidiyet bildiren isimler 
türetir: Ankara-lı, İzmir-li, Rize-li, Belçika-lı, Afrika-lı, Amarika-lı, Almanya-lı, kolej-li, 
Fenerbahçe-li vb. Doğrudan sayılara ya da +(ş)Ar eki alarak türetilen üleştirme sayı sıfat-
larına eklenerek gruplama bildiren sıfatlar türetebilmektedir: iki-li, ikişer-li, üçer-li, beşer-
li, onar-lı vb. (Korkmaz, 2003). 

+lXk: İşlek bir isimden isim yapım ekidir. İsim ve sıfatlardan meslek ve uğraş isim-
leri; bir şeyin içine konduğu, ilgili olduğu, kapsadığı ya da çokça bulunduğu yer ya da 
nesne isimleri, soyut ya da somut bir özelliği taşıyor olmayı anlatan isimler, belirli bir 
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düşünce ya da inanca dayalı sistem ve akım isimleri vb. farklı anlam alanlarıyla ilgili yeni 
kelimeler türetebilmektedir: odun-luk, kömür-lük, kalem-lik, göz-lük, funda-lık, çimen-lik, 
çalı-lık, ay-lık, yıl-lık, mevsim-lik, dönem-lik, ömür-lük, hasta-lık, sağ-lık, gelin-lik, damat-
lık, belirgin-lik, beceriksiz-lik, ilgisiz-lik, yolsuz-luk, gizli-lik, iyi-lik, kötü-lük, geçimsiz-lik, 
genç-lik, yaşlı-lık, yolcu-luk, soyut-luk, somut-luk, geçerli-lik, doktor-luk, aşçı-lık, ressam-
lık, şair-lik, yazar-lık, Müslüman-lık, Hristiyan-lık, Musevi-lik, vali-lik, muhtar-lık, elçi-lik, 
konsolos-luk vb. 

+(X)n: +(X)n eki Tükçenin tarihsel dönemlerinde araç eki işleviyle kullanılmaktaydı: 
okun urdı ‘Ok ile vurdu.’, közün körmedök ‘gözle görülmemiş’ vb. (Tekin, 2000a). Bu ek 
zamanla kullanımdan düşmüştür. Bugün, az sayıda sözcüğün bünyesinde kalıplaşmış şe-
kilde, isimden zarf işlevli kelimeler türeten bir yapım eki olarak yer almaktadır: ansız-ın, 
dem-in, yaz-ın, kış-ın, güz-ün vb. 

+(X)ncX: Türetim alanı sayılarla sınırlı ancak hemen bütün sayılara eklenebilen, bu 
nedenle kendi türetim alanında işlek olarak kullanılan bir ektir. Sayılara gelerek sıra bildi-
ren sayı sıfatları türetir. Ayrıca son, kaç vb. birkaç sözcüğe daha eklenerek derece bildiren 
kelimeler türetebilmektedir: Bir-inci, iki-nci, üç-üncü, on-uncu, yirmi-nci, yüz-üncü, on 
bin-inci, bir milyon-uncu, son-uncu vb. 

+sAl: Sonradan ortaya çıkan ve kullanım alanını oldukça genişleten bir ektir. Farsça 
nispet i’sinin (hukuki, ahlaki, mantıki vb.) yerini tutmak üzere kullanılmaya başlamış ve 
giderek yaygınlaşmıştır. Bir şeyle ilgili olma ya da bir şeye ait olma bildiren ve genel-
likle sıfat olarak kullanılan kelimeler türetir: kamu-sal, hukuk-sal, kuram-sal, beden-sel, 
ruh-sal, mantık-sal, ilke-sel, biliş-sel, bilim-sel, dilbilim-sel, toplum-sal, yapı-sal, tarih-sel, 
yüzey-sel vb. 

+sXl: İsimlerden benzerlik bildiren yeni isimler türetir. Kullanım alanı yok-sul, damak-
sıl, dudak-sıl vb. az sayıdaki örnekle sınırlıdır. 

+sXz: İsimlerden belirli bir niteliğin yokluğunu bildiren ve genellikle sıfat olarak 
kullanılan yeni kelimeler türetir. Çoğu durumda +lX eki ile belirli bir niteliğin varlığı 
ya da yokluğu temelinde anlamsal bir karşıtlık oluşturabilmektedir: akıllı: akılsız, sonlu: 
sonsuz, anlamlı: anlamsız, kararlı: kararsız vb. +lX eki gibi +sXz eki de oldukça işlektir: 
görgü-süz, bilgi-siz, sebep-siz, umut-suz, yorum-suz, uç-suz bucak-sız, gerek-siz, tutar-
sız, umar-sız, anlayış-sız, benzer-siz, zarar-sız, ölüm-süz, gam-sız, değer-siz, saygı-sız, 
yakışık-sız, taraf-sız vb. 

+(X)t: boy-ut, eş-it, yaş-ıt vb. az sayıda sözcüğün yapısında görülen ve işlek olmayan 
bir isimden isim yapım ekidir.

+tX: Patır, çatır, homur, horul, fıkır, hırıl, kütür vb. +(X)r ve +(X)l’la genişletilmiş yan-
sıma sözlere eklenerek patır-tı, çatır-tı, gürül-tü, homur-tu, horul-tu, hırıl-tı vb. isimler 
türeten bir isimden isim yapım ekidir. 

+(X)z: İki-z, üç-üz, dörd-üz, beş-iz, altı-z, yedi-z gibi topluluk bildiren isimlerin ya-
pısında bulunur. Eski bir çokluk eki olup zamanla işlekliğini kaybetmiş ve az sayıda söz-
cüğün yapısında kalıplaşarak tutunabilmiştir. Omuz, boynuz, diz, göz vb. ikili organ adla-
rında, ayrıca biz, siz gibi çokluk 1 ve 2. kişi zamirlerinin yapısında da bu ekin bulunduğu 
düşünülmektedir. 
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İSİMDEN FİİL YAPIM EKLERİ
+A-: Çok işlek bir ek değildir, bununla birlikte Türkçenin eski dönemlerinden bu yana 
isimden fiil türetme işleviyle kullanılagelmiştir. +A- eki, isimlerden geçişli ve geçişsiz fiil-
ler türetebilir: ad-a-, yaş-a-, oyn-a- (<oyun-a-), tür-e-, benz-e- (<beniz-e-), boş-a-, dil-e-, 
döş-e-, kan-a- vb. 

+Al-: Daha çok sıfatlara eklenerek sıfatın belirttiği niteliğe girme, o niteliği alma yö-
nünde bir dönüşüme işaret eden fiiller türetir. Bu tür fiiller, özneye yönelik bir nitelik 
değişikliğine işaret ettiklerinden cümlede nesneye yer açmazlar; geçişsizdirler: az-al-, 
çoğ-al- (<çok-al-), düz-el-, dar-al-, dik-el-, kör-el-, genc-el- vb. Şu örneklerde ise isimlere 
gelerek ‘bir hâle girme’, ‘bir hâlde olma’ bildiren fiiller türetmiştir: bun-al- (buñ: sıkıntı), 
yön-el- vb. 

+Ar-: Türkçede, köken bakımından ayrı biçimbirimlere dayanan; ancak birinin zaman 
içinde geçirdiği ses değişikliği nedeniyle artık eş sesli hâle gelen iki ayrı +Ar eki vardır. 
Bunlardan ilki renk isimlerinden geçişsiz fiiller türetmektedir: ağar-(<ak+ar-), sarar- 
(<sarı+ar-), karar- (<kara+ar-), mor-ar-, boz-ar-, göv-er- (gök-er-) vb. ‘Bir hâle dönüşme-
yi’ ya da ‘bir hâlde olmayı’ bildiren bu fiiller, cümlede nesne için yer açmazlar: Yapraklar 
sarardı (yapraklar özne, sarardı yüklem). İkinci biçimbirim ise Eski Türkçede +gar/+ger 
şeklinde olup zamanla ek başındaki ünsüzün düşmesiyle +Ar hâlini almıştır. Bu ek, ilkin-
den farklı olarak isimlerden geçişli fiiller türetir: ev-er-, baş-ar-, iç-er-, suv-ar- (hayvana su 
vermek, su içirmek) vb. 

+Aş-: İşlek olmayan bir isimden fiil yapım ekidir. Çok az örnekte görülür: yan-aş-, ül-
eş- ‘paylaşmak’ (ül: pay, hisse) vb. 

+dA-: Daha çok yansıma sözlere gelerek yansımanın bildirdiği ses ya da görüntünün 
ortaya çıkmasını/çıkarılmasını anlatan geçişsiz fiiller türetir: çatır-da-, çıtır-da-, patır-da-, 
fokur-da-, gürül-de-, ışıl-da-, vızıl-da-, mırıl-da-, horul-da-, takır-da-, hışır-da-, fısıl-da-, 
homur-da, gıcır-da-, kütür-de- vb. Ayrıca al-da-t- (al: hile), bağ-da- ‘birkaç şeyi birbirine 
bağlamak’ vb. örneklerde görüldüğü gibi yansıma olmayan az sayıda isimden geçişli fiil 
türetmiştir. 

+(X)k-: İşlek olmayan bir isimden fiil yapım ekidir. Sınırlı sayıda isme eklenerek geçiş-
siz fiiller türetir: ac-ı-k-, bir-i-k-, göz-ü-k-, gec-i-k- vb. Bu ekin Türkçenin tarihsel dönemin-
de daha işlek olduğu, zamanla işlev alanının daraldığı izlenmektedir. Örneğin Eski Türkçe 
taş-ı-k- ‘çıkmak’, yol-u-k- ‘yolda karşılaşmak’, iç-i-k ‘bağımlı olmak’ vb. (Tekin, 2000a). 

Resim 6.1

Kaynak: www.
piyalemadra.com
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+kXr-: Yansıma isimlerden fiil türeten bir ektir. Eklendiği yansıma sözün bildirdiği 
sesin çıkarılmasını ya da yansıma ses eşliğinde ortaya çıkan eylemleri anlatan ve genellikle 
geçişsiz olan fiiller türetir: tü-kür-, hay-kır-, püs-kür-, fış-kır-, hıç-kır- vb.  

+l-: Bu ek de tıpkı +Al eki gibi daha çok sıfatlara gelerek sıfatın belirttiği niteliğe girme, 
o niteliği alma yönünde bir dönüşüme işaret eden fiiller türetir. Bu tür fiiller, özneye yöne-
lik bir nitelik değişimine işaret ettiklerinden cümlede nesneye yer açmazlar, geçişsizdirler: 
kısa-l-, ince-l-, sivri-l- vb. Sonunda /k/ ünsüzü bulunan sıfatlara eklendiğinde ise söz sonun-
daki /k/ ünsüzünün eklenme sırasında düştüğü görülür: seyre(k)-l- , küçü(k)-l-, ufa(k)-l- vb. 

+lA-: Buraya kadar sözü edilen isimden fiil yapma ekleri arasında en işlek olanıdır ve 
geniş bir kullanım alanına sahiptir. İşlekliğine bağlı olarak isim, sıfat, zarf, yansıma söz, 
alıntı söz vb. farklı nitelikteki isim kök ya da gövdelerine gelerek fiil türetebilmektedir. 
İşleklik, bir ekin farklı kök ve gövdelere gelebilmesini ve kullanım sıklığını anlatır. Eğer bir 
ek sık kullanılıyor, gerektiğinde yeni kelimeler türetebiliyorsa işlek sayılmaktadır. +lA- eki 
alıntı sözlerle de kullanılarak fiil türetebilmektedir: tweetlemek, retweetlemek; göz-le-, giz-
le-, av-la-, tuz-la-, yağ-la-, köz-le-, dilim-le-, kaşık-la-, kucak-la-, koli-le-, paket-le-, yavru-
la-, ilaç-la-, posta-la-, ferah-la-, kara-la-, al-la-, ak-la-, yavaş-la-, gaz-la-, dış-la-, temiz-le-, 
geniş-le-, ucuz-la-, hav-la-, gür-le-, pat-la-, çat-la-, çit-le-, hor-la-, gıdak-la- vb. 

+lAn- (<+lA-n): +lA- isimden fiil yapma eki ve –n- dönüşlülük ekinden oluşan birle-
şik yapılı bir ektir. Bu ekle türetilen fiillerin büyük bir kısmında +lA- ekini almış ara biçim, 
anlamlı bir aşamaya işaret etmez. Bu nedenle ek +lAn- biçiminde gösterilmektedir: hasta-
lan-, ev-len-, huysuz-lan-, hoş-lan-, dalga-lan-, iç-len-, ayak-lan- vb. 

+lAş- (<+lA-ş): Tıpkı +lAn- eki gibi birleşik yapılı bir ektir. +lA- isimden fiil yapma eki 
ve -ş-fiilden fiil yapma ekinden oluşmaktadır. +lAş- ekiyle türetilen fiiller genellikle ‘dö-
nüşme, kendi kendine oluşma’ (Korkmaz, 2003), nitelik değiştirme, bir özelliği taşır hâle 
gelme vb. anlamlar bildirir: güzel-leş-, sessiz-leş-, belirgin-leş-, taş-laş-, iri-leş-, beyaz-laş-, 
iyi-leş-, alıngan-laş-, fakir-leş-, zengin-leş- vb. 

+(X)msA-: Az sayıda örneği bulunan, kullanım alanı oldukça dar bir isimden fiil ya-
pım ekidir. az-ı-msa-, ben-i-mse-, öz-ü-mse-, küçü-mse- vb. az sayıda örneği bulunur. Sı-
fatlara getirildiğinde sıfatın belirttiği niteliğin, özne tarafından nesneye yüklendiği geçişli 
fiiller türetilir. Öz-ü-mse-, ben-i-mse- örneklerinde ise bir şeyi sahiplenme, kendine mâl 
etme vb. anlamlar taşıyan fiiller türetmiştir. 

+(X)r-: İşlek olmayan bir isimden fiil yapım ekidir. Deli-r-, hapşu-r-, üf-ü-r, kaba-r- vb. 
az sayıda örnekte bulunur. Türkçenin tarihsel dönemlerinde örneği nispeten daha fazla-
dır: kadgu-r- “kaygılanma” (kadgu “kaygı”), belgü-r- “belirmek” (belgü “belli”) vb. 

+sA-: Mühim-se-, önem-se-, umur-sa-, garip-se-, hafif-se-, su-sa- vb. az sayıda örnekte 
görülen ve kullanım alanı sınırlı bir ektir. Ek; önemse-, umursa-, garipse- gibi örneklerde, 
ismin anlamıyla ilgili olarak ‘öyle görme’ ya da ‘öyle hissetme’ bildiren fiiller türetir. Susa- 
örneğindeyse bir şeyi istemek, bir şeye ihtiyaç duymak anlamında bir fiil türetmiştir. Bu 
ikinci işlevin boğasa-, tekese- vb. örnekleri de vardır.  

+sXn-: Eklendiği isimden ‘öyle görmek’, ‘öyle hissetmek’ anlamında fiiller türetir. İşlek 
bir ek değildir. Yük-sün- ‘yük gibi hissetmek’, az-sın- ‘az bulmak’, adam-sın- ‘adam yerine 
koymak’, gerek-sin- ‘ihtiyaç hissetmek’ vb. 

FİİLDEN İSİM YAPIM EKLERİ
Ø (sıfır biçimbirim): Çağdaş Türkçede eksiz görünen kimi yapılar, Eski Türkçedeki 
fiilden isim yapan –(X)G ekinin düşmesiyle oluşmuştur. Bunun için bugün bu kelime-
lerdeki ek, sıfır biçimbirim olarak adlandırılmaktadır: kuru- < kuru-g, boya- <bodu-g, 
acı- <açı-g vb.
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-(y)A:  Aslında tarz zar�arı türeten bu zar�iil eki, kimi örneklerde kalıplaşarak kalıcı 
isimler yapmıştır:  sap-a, öt-e, ert-e, nöbetleş-e, diz-e, doğ-a, çevir-e> çevre, sür-e vb.

-(y)AcAk: Zaman ve sıfatfiil eki görevlerinde bir çekim ekiyken kalıplaşarak kalıcı 
isimler de türetmiştir: gel-ecek, giy-ecek, yak-acak, iç-ecek, al-acak, tut-acak, vb.

-AcAn: Sev-ecen, ev-ecen gibi az sayıda örnekte görülen, işlek olmayan bir fiilden isim 
yapım ekidir.

-(A)ç: Fiillerden isim ya da sıfat türetir: büyüt-eç, tıka-ç, gül-eç, kaldır-aç gibi az sayıda 
örneğin yanında bu ekin yaygın olarak kullanıldığı bir durum, fiillerin edilgenlik/dönüş-
lülük eki –n- ile biten tabanlarından sonradır: kıskan-ç, sevin-ç, bilin-ç, korkun-ç vb. Yeni 
türetilmiş dilbilgisi terimlerinde de karşımıza çıkar: tümle-ç, bağla-ç, ula-ç. Bu ekin, daha 
eski –gAç ekindeki sözbaşı –g sesinin düşmesiyle oluştuğu kabul edilir (bk. –gAç eki ).

-AğAn: Süreklilik ve aşırılık bildiren isimler türetir: ol-ağan, gez-egen, dur-ağan, sür-
eğen vb.

-Ak:  Fiilin gösterdiği hareketi sıkça yapan anlamında isimler türeten bu ek, ayrıca kimi 
yer ve alet adlarında da görülür: dön-ek, ürk-ek, kork-ak, kaç-ak, uç-ak, bıç-ak, kaydır-ak, 
bin-ek, sap-ak, bat-ak, sığın-ak, kavuş-ak>kavşak, derin-ek>dernek, barın-ak vb.

Bazı kelimeler, üzerlerine ayrıca +lı/+li sıfat yapım ekini alarak kalıplaşmıştır: dokun-
aklı, okun-aklı vb.

-Al: İşlek olmayan bir isim yapım ekidir: çat-al, kur-al, san-al vb.
-AlAk: Yine işlek olmayan fiilden isim yapım eklerinden biridir: yat-alak, çök-elek, 

as-alak vb. 
-AlgA: Aslında Moğolca olan bu ekin işlekliği çok sınırlıdır: çiz-elge. Ağızlarda bit-elge 

“verimli toprak” gibi daha farklı örnekleri de vardır.
-(A)m: İşlekliği tut-am, dön-em, kur-am, anla-m, çiğne-m, ekle-m, gözle-m gibi yeni ör-

neklerle sınırlıdır. Yuvarlak ünlülü yardımcı ses alan –(X)m biçimi çok daha işlektir. 
-AmAç: dön-emeç, tut-amaç gibi az sayıda örnekte görülür.
-AmAk: Yer ve alet isimleri türeten bu ek; tut-amak, bas-amak gibi az sayıda kelimede 

görülür. Kaç-amak gibi soyut isimlerde de karşımıza çıkar.
-(y)An: Aslında fiillerin sözdizimi içinde isim gibi kullanılmasını sağlayan eklerden 

biri olan –(y)An, kimi örneklerde kalıplaşarak kalıcı isimler türetmiştir: düz-en, bak-an, 
kap-an, yarad-an, böl-en, bölün-en vb.

-(A)nAk: Oldukça işlek sayılabilecek bu ek, yer ve alet adları yanında soyut adlar da 
türetmiştir. Kimi fiillere eklenirken ses değişmeleri ortaya çıkmıştır: gör-enek, ol-anak, 
değnek < değ-enek, yığ-ınak < yığ-anak vb. 

-(A)r, -(X)r: Aslında geniş zaman ve sıfatfiil eki olan bu ek, kimi örneklerde kalıplaşa-
rak kalıcı isimler türetmiştir: gid-er, yaz-ar, kes-er, oku-r, gel-ir vb.

-ArgA: İşlek olmayan bir ektir: duy-ar-ga vb.
-arı: Çağdaş Türkçedeki kullanımı uç-arı örneğiyle sınırlıdır.
-(y)AsI: Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman sıfatfiil eki işlevinde olan bu ek; gü-

nümüz Türkçesinde ol-ası, ver-esi, giysi <giy-esi gibi örneklerde kalıplaşarak isim türetme 
işleviyle kullanılmaktadır.

-(A)v: Bu ek, Dil Devrimi sırasında Tatarcadan alınmış bir isim türetme ekidir: sına-v, 
gör-ev, öde-v, işle-v, türe-v vb.

-(A)y: Fiillerden isim ve sıfat türetir, çok işlek değildir: yap-ay, dik-ey, düş-ey, yat-ay, 
dene-y, ada-y, ona-y, ol-ay vb.

-bAç: Eklenmesi, fiillerin dönüşlülük eki almış biçimleriyle sınırlıdır: dolam-baç < 
dolan-baç, saklam-baç <saklan-baç vb.

-CA: Fiillerin dönüşlülük eki almış biçimlerine gelerek soyut adlar türeten –CA ekinin 
en yaygın kullanılan örnekleri şunlardır: düşün-ce, çekin-ce, eğlen-ce, izlen-ce, sakın-ca, 
söylen-ce, güven-ce vb. Bu ek, isimlere gelerek isim türeten ve Alman-ca, güzel-ce, sen-ce 
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gibi türetimlerde gördüğümüz ek ile karıştırılmamalıdır. Bu ekin –ma ile genişlemiş bir 
örneği de görülür: sürün-ceme.

-cak: salın-cak (bk. –gAç eki).
-DX: Aslında geçmiş zaman ekiyken yapım eki işlevinde kalıplaşan –DX, soyut ve so-

mut isimler türetir: gir-di, uy-du, bağır-tı, belir-ti, kızar-tı, bunal-tı, ürper-ti, doğrul-tu, 
şıpsev-di, ayakbas-tı, gecekon-du, imambayıl-dı vb. Dönüşlülük eki ile biten fiil tabanlarına 
da yaygın olarak eklenir: alın-tı, görün-tü, sallan-tı, bulan-tı vb.

Ancak bu ekin –n- dönüşlülük eki ile biten fiil tabanlarına eklendiği durumlarda –n- 
ile biten taban kullanılmıyorsa, bu durumda kalıplaşmış bir -(X)ntX ekinden söz edilebilir 
(bk. -(X)ntX).

-DXk: Bir sıfatfiil eki iken kalıplaşarak kalıcı isimler de türetmiştir. Çok işlek değildir: 
tanı-dık, bilin-dik, bil-dik, isten-dik vb. 

-gA: Çok işlek olmayan bu ek; fiillerden hareketin sonucunu, hareketi yapanı veya 
hareketten etkilenen nesneleri gösteren isimler türetir: böl-ge, bil-ge, süpür-ge, göster-ge, 
sömür-ge, diz-ge, bildir-ge, yon-ga vb.

-GAç: Yukarıda verilmiş olan –(A)ç ekinin daha eski biçimi sayılır. Alet adlarının yapı-
mında ve sıfat türetiminde görülür: süz-geç, yüz-geç, solun-gaç, utan-gaç, üşen-geç vb. Yeni 
türetimlerde farklı işlevlerde de görülür: il-geç “edat”. Kimi örneklerde eklenmede bazı ses 
olayları da gelişmiştir:  kıs-kaç <kıs-gaç, salın-cak<salın-gaç.

-GAn: Genellikle çok heceli fiillere eklenerek alışkanlık ifade eden isimler ve sıfatlar 
türetir: kay-gan, çekin-gen, ilet-ken, devin-gen, sürün-gen, ısır-gan, kemir-gen, yapış-kan, 
sırıt-kan, unut-kan, giriş-ken, doğur-gan vb. Dil Devrimi’nden sonra türetilmiş et-ken, 
edil-gen, ettir-gen gibi terimlerde de görülür.

-GX: Çok işlek bir fiilden isim yapım ekidir. Araç gereç isimleri yanında soyut isimler de 
türetir: say-gı, gör-gü, bil-gi, bul-gu, sev-gi, iç-ki, dol-gu, as-kı, ör-gü, iliş-ki, yanıl-gı, tep-ki vb.

-gXç: Çok işlek olmayan bu ek, fiilin gösterdiği işi yapanı veya yapılan işten etkileneni 
gösteren isimler türetir: dal-gıç, bil-giç, yar-gıç (<yar- “hüküm vermek”) vb. 

-GXn: Genellikle tek heceli fiillere gelerek aşırılık, abartma bildiren isimler türeten 
çok işlek bir yapım ekidir: vur-gun, dur-gun, sol-gun, ol-gun, bil-gin, iliş-kin, er-gin, gir-gin, 
bık-kın, bit-kin, vb. Kimi örneklerde kök yaşamadığı için ancak uzmanlarca tanınabilir: 
ar-gın (ar- “yorulmak”), çap-kın (<çap- “hırsızlık yapmak, talan etmek”), dar-gın (<tar- 
“dağıtmak”) vb.

-X: Çağdaş Türkçede çok işlek olan bu ek, eski –XG ve –GX eklerindeki /G/ sesleri-
nin düşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Soyut ve somut isimler yanında sıfatlar da türetir: 
yaz-ı, ayrı <ayır-ı, doğ-u, sanc-ı, sür-ü, gez-i, beğen-i, çarp-ı, çağrı <çağır-ı, başar-ı, bat-ı, 
güldür-ü, yumru<yumur-u vb.

-(y)XcX: Fiillerden çokluk, aşırılık, süreklilik anlatan isimler ve sıfatlar türeten çok 
işlek bir ektir: al-ıcı, ver-ici, gör-ücü, sor-ucu, uç-ucu, oyala-y-ıcı, besle-y-ici, tut-ucu, dü-
şündür-ücü, seç-ici vb. Fiilin gösterdiği işi yapan alet adları türetiminde de görülür: yaz-ıcı, 
arıt-ıcı, dondur-ucu, sustur-ucu vb.

-(X)k: Her türlü fiile gelerek isim ve sıfat türeten çok işlek bir ektir: art-ık, aç-ık, göç-
ük, kaç-ık, iste-k, dile-k, il-ik, boz-uk, yit-ik, bulaş-ık, sök-ük, uyuş-uk, ez-ik, alış-ık, çürü-k, 
çatla-k, titre-k, uğra-k, fırılda-k, kıkırda-k  vb.

-(X)l: Eski Türkçe döneminde de işlek olmayan bu ekin, günümüz Türkçesinde çok 
sınırlı sayıda örneği vardır: ışı-l, çak-ıl, çap-ul, koş-ul, kur-ul vb.

-(X)m: Geniş ünlülü –(A)m biçimine göre çok işlek sayılabilir, isim ve sıfat türetir: bil-
im, öl-üm, dön-üm, iletiş-im, sindir-im, edin-im, özle-m, kavra-m, yaşa-m, ye-m, sağla-m 
vb. Ayrıca kimi gövdelere eklenirken vurgusuz orta hece ünlüsü düşer: ayrım<ayır-ım, 
çevrim<çevir-im, büklüm<bükül-üm vb. 
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Geç-im ve tasar-ım kelimelerini inceleyin. Yukarıda öğrendiğimiz –(X)m ekiyle türetilmiş 
olabilirler mi düşünün. 

-mA: Aslında isimfiil eki olan –mA, bu işlevinin dışında, kalıplaşarak araç gereç, yiye-
cek isimleri ve soyut isimler türetir ve çok işlektir: dol-ma, sar-ma, dondur-ma, kavur-ma, 
doku-ma, ayaklan-ma, dayanış-ma vb. Ayrıca Dil Devrimi’nden sonra terim türetiminde 
de kullanılmıştır: topla-ma, böl-me, çıkar-ma, bütün-leme, tamla-ma vb. 

-mAcA: İki ekin birleşmesiyle oluşan bu ekin kullanımı, daha çok oyun adlarıyla sınır-
lıdır: bul-maca, sor-maca, gül-mece, kandır-maca, kovala-maca, bil-mece, aldat-maca vb. 
Bunun dışında çek-mece, kes-mece, at-maca gibi örnekler de vardır.

-mAç: Az sayıda örnekte görülen, işlek olmayan bir ektir: yırt-maç, de-meç vb.
-mAk: Mastar eki olarak bilinen ve fiillerden hareket isimleri yapan bu ek, kimi du-

rumlarda kalıplaşarak kalıcı isimler türetmiştir: ye-mek, çak-mak, tok-mak <tokı- “vur-
mak”, il-mek  vb.

-mal: Tek örnekte ve sıfat yapım işlevinde görülür: sağ-mal (inek).
-mAn: Çok işlek olmayan bu ek, çatı eki almış fiillere gelemez. Kimi durumlarda aşı-

rılık ve abartma bildiren sıfatlar ve isimler türetir: az-man, şiş-man, öğret-men, eğit-men, 
seç-men, say-man, yaz-man, vb.

-mAz: Olumsuz geniş zaman eki ve sıfatfiil eki olarak bütün fiillere gelebilen bu ek, ka-
lıcı isimler türetme konusunda işlek değildir; az sayıda örnekte görülür: tüken-mez, yara-
maz, sol-maz, yıl-maz, su geçirmez vb.

-mXk: İşlek olmayan bir fiilden isim yapım ekidir: kıy-mık, kus-muk, il-mik  vb. 
-mXş: Aslında geçmiş zaman eki ve sıfatfiil eki olan –mXş, az sayıda örnekte kalıcı 

isimler türetmiştir: geç-miş, dol-muş, dur-muş, er-miş, bil-miş, ye-miş vb.
-(X)mlX: -(X)m ekli isimlerin, –lX sıfat yapım ekiyle genişlemesi sonucu az sayıda 

isimde  -(X)mlX biçiminde bir ek ortaya çıkmıştır: bak-ımlı, al-ımlı, tut-umlu, ol-umlu, 
sor-umlu, ılı-mlı vb. 

-mur: Tek örnekte görülen yapım eklerinden biridir: yağ-mur.
-(X)n:  Eski Türkçe döneminden beri çok işlek olan fiilden isim yapım eklerinden 

biridir. Genellikle fiilin gösterdiği hareketin sonucunu ifade eden isimler türetir: ak-ın, 
sor-un, ek-in, gel-in, düğ-ün (düğ- “düğümlemek”), tüt-ün, diz-in, bas-ın, ışı-n vb.

-(X)ntX: Yukarıda, -DX ekinin anlatımında, bu ekin dönüşlülük eki ile biten fiil taban-
larına eklendiğinde –n- ile biten taban kullanılmıyorsa -(X)ntX ekinden söz edilebileceği 
söylenmişti. Ek, bu biçimiyle oldukça işlektir: süpr-ü-ntü, çök-ü-ntü, sız-ı-ntı, il-i-nti, ke-
si-nti, üz-ü-ntü, çarp-ı-ntı, sık-ı-ntı, kıs-ı-ntı, kal-ı-n-tı vb.

-sAk: İşlekliği çok az olan bu ek, günümüz Türkçesinde tut-sak, sav-sak gibi birkaç 
kelimede görülen birleşik bir ektir.

-sAl: Eski Türkçede sadece isimlere gelerek isim yapan ve bu işlevi de kum-sal ve dağ-
sal örnekleriyle sınırlı olan bu ek, Dil Devrimi’nden sonra fiillere de eklenmeye başlanmış 
ve işlekliği artmıştır: uy-sal, gör-sel, işit-sel, eğit-sel vb.

-sX: İşlek olmayan bu ek; tüt-sü, yat-sı, sin-si (sin- ‘saklanmak, gizlenmek’) gibi birkaç 
türetimde görülür.

-(y)Xş: Aslında isimfiil eki olan –(y)Xş, kimi örneklerde kalıplaşarak kalıcı isimler tü-
retmiştir: bil-iş, gör-üş, bak-ış, anla-y-ış, davran-ış, vb.

-(X)t: Eski dönemlerde kuru-t “peynir”, um-ut gibi az sayıda örneği bulunan bu yapım 
eki; Dil Devrimi’nden sonra türetimde biraz daha fazla kullanılmaya başlanmıştır: geç-it, 
taşı-t, dön-üt, an-ıt, yap-ıt vb. Yeni türetimlerin bir özelliği de eklenmede ötümlüleşme-
meleridir: yapıtı, anıtı vb. 

-van: Tek örneği yay-van türetimidir.

2
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Özet

İsimden isim yapım eklerini tespit etmek
İsimden isim yapım eklerini, sıfat ve zar�arda 
pekiştirme ve derecelendirme yapabilenler ve diğer 
isimden isim yapım ekleri olmak üzere iki başlık 
altında incelemek mümkündür.

 Sıfat ve zar�arda pekiştirme ve derecelendirme ya-
pabilen ekler, şöyle sıralanabilir: +CA, +CAk, +CXk, 
+CXl, +(X)msX , +(X)mtırak, +mAn, +rAk , +sX.

 Diğer isimden isim yapım ekleri ise şunlardır: 
+Ak,+Ar/+şAr, +Ay, +CX,  +dAk, +DAş, +gil, +ki, 
+(X)l, +lAk,  +lX, +lXk, +(X)n, +(X)ncX,  +sAl, +sXl, 
+sXz, +(X)t, +tX, +(X)z.

İsimden fiil yapım eklerini tespit etmek 
+A-, +Al-, +Ar-, +Aş-, +dA-, +(X)k-, +kXr-, +l-, +lA-
, +lAn- (<+lA-n), +lAş- (<+lA-ş), +(X)msA-, +(X)r-, 
+sA-, +sXn-  yapım ekleri; isimlerden fiil türetimi için 
kullanılan eklerdir. Bu eklerin işlekliği farlılık göster-
mektedir.

Fiilden isim yapım eklerini tespit etmek
Türkçede fiilden isim türetmek için kullanılan yapım 
ekleri şunlardır: -(y)A, -(y)AcAk, -AcAn, -(A)ç, -AğAn, 
-Ak, -Al, -AlAk, -AlgA, -(A)m, -AmAç, -AmAk, -(y)An, 
-(A)nAk, -(A)r, -(X)r, -arı, -(y)AsI, -(A)v, -(A)y, -bAç, 
-CA, -cak, -DX, -DXk, -gA, -GAç, -GAn, -GX, -gXç, 
-GXn, -X, -(y)XcX, -(X)k, -(X)l, -(X)m, -mA, -mAcA, 
-mAç, -mAk, -mal, -mAn, -mAz, -mXk, -mXş, -(X)mlX, 
-mur, -(X)n, -(X)ntX, -sAk, -sAl, -sX, -(y)Xş, -(X)t, -van. 
Bu eklerin bazıları çok işlekken bazıları sınırlı sayıda 
örnekte görülmektedir. 

Türkçenin türetim sistemi hakkında sonuç çıkarmak
Türetimin temel işlevi, özellikle dilin türetime elveriş-
li kelimelerinden olan isim, sıfat, zarf ve fiil türleriyle 
yeni kelimeler yapmaktır. Dil konuşuru isim, sıfat, 
zarf ve fiil gibi kelime türlerine çeşitli ekler (biçimbi-
rimler) getirerek yeni türetim yapma yoluna başvurur.

 Türetim yapan ekler, eklendikleri kelimelerin de tür-
lerini belirlerler. Bir ek, kelimenin türünü değiştirme-
den de görev yapabilir. Bu tür türetimler Türkçede ol-
dukça yaygındır. Yani bir kelime isimken üzerine gelen 
bir ekle türetilmiş bir isim olmaya devam edebilir. 

 Türkçede türetim için kullanılan ekler dört başlıkta 
toplanır:

•	 İsimden	isim	yapım	ekleri
•	 İsimden	fiil	yapım	ekleri
•	 Fiilden	isim	yapım	ekleri
•	 Fiilden	fiil	yapım	ekleri

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –AcAk eki “sözdizim-
sel isimleştirici” işleviyle kullanılmıştır?

a. “Geleceğin Ustaları” adlı geleneksel sanatlar yarışma-
sı geçen ha�a yapıldı.

b. Olayların bizi bu noktaya getireceğini hiç tahmin et-
memiştik.

c. Yarın akşamki etkinliğe sen de katılacak mısın?
d. Bu tesise dışarıdan yiyecek getirilmesi yasaktır.
e. İçeceklerimizi soğusun diye buzdolabına koyduk.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde +CA eki, “belirli bir ni-
teliği tam olarak taşımama ancak bu niteliğe epey yaklaşma” 
bildiren bir kelime türetmiştir?

a. İçeriye uzunca boylu bir delikanlı girdi. 
b. İki yıldır Kumluca’da oturuyorlar.
c. Yarışmayı zorlanmadan kolayca kazandı.
d. Bildiği diller arasında Almanca ve Rusça da var.
e. Odanı iyice temizlemeden dışarı çıkma. 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, +CXk eki alan kelime-
de eklenmeye bağlı bir ses olayı gerçekleşmemiştir?

a. Üstünde kısacık, eski bir palto vardı. 
b. İhtiyar, azıcık yürüyünce tıkanıveriyor. 
c. Daracık sokaklardan hızlı adımlarla yürüdük.
d. Ekmekleri küçücük parçalara bölüp kuşlara attı.
e. Sıcacık çay, simit ve kaşar; daha ne olsun! 

4. I. Doğadaki canlanma insanların psikolojisini olumlu          
 etkiliyor. 

 II. Dün akşam halamgil geldiler.
 III. Misafirler hemen gidiverdi. 
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde türetim eki almış kelime 
vardır?

a. Yalnız I.
b. Yalnız II.
c. Yalnız III.
d. I ve II.
e. I, II ve III.

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde +sAl eki, diğerlerin-
den farklı bir türetim yapmıştır?

a. yapısal
b. sanatsal
c. işitsel
d. bedensel
e. hukuksal

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isimden 
isim yapım eki almış bir kelime vardır?

a. Eleştirmen; yapıtı, dönemin koşullarını inceleyerek 
daha iyi anlar.

b. Sanatçıya dönük eleştiri tarzının belirli eksikleri vardır.
c. İkinci yazıda, eserin anlamı ve değeri üzerinde du-

rulmuştur. 
d. Yapısalcı yaklaşıma göre edebiyat da dil gibi bir ileti-

şim aracıdır. 
e. Bazı eleştirmenlere göre estetik yargılar, doğru ya da 

yanlış olamaz.  

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eylem kökünden türetil-
miştir?

a. odunsu
b. tütsü
c. bebeksi 
d. kadınsı
e. çocuksu

8. Aşağıdaki türetme örneklerinin hangisinde –Ak eki fark-
lı bir işlevde kullanılmıştır?

a. Korkak
b. Başak
c. Kaçak
d. Kaydırak
e. Sapak 

9. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde –Ay eki diğerlerinden 
farklı bir işlevde kullanılmıştır?

a. güney
b. yatay
c. düşey
d. olay
e. yapay 

10. Aşağıdaki isimden isim yapım eklerinden hangisi, türet-
tiği kelimenin anlam özelliği düşünüldüğünde diğerlerinden 
ayrılır?

a. +(X)msX
b. +sX
c. +lXk
d. +cXk
e. +mAn
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Yaşamın İçinden

Dilin En Güzel Tarihi
-(Çocukların) ilk söyledikleri sözcükler nelerdir? Her zaman 
baba ve anne midir? 
-Çoğunlukla öyle. Daha çok da baba derler, anne demeden 
önce; zaten baba demek kuşkusuz anne demekten daha ko-
laydır. Önce çok basit sözcükler söylerler, söz gelimi Fransız-
cadaki papa (baba), dada (çocuk dilinde: at, “dah dah”), bobo 
(çocuk dilinde: acı, ağrı, “uf ”) gibi… Ama tela�uzu daha güç 
olan fifi  (çocuk dilinde: minik kuş) ya da pioupiou (küçük 
asker) gibi sözcükleri hiç söylemezler. Heceler çoğu zaman 
yinelenir, söz gelimi bébé (bebek) ya da bonbon (şekerleme, 
bonbon) benzeri gerçek sözcüklerde olduğu gibi.

-Bu ilk sözlük temelde adları içerir.
-Bu konuda da kültürlere ve anadilin yapısına bağımlılık 
vardır. Söz gelimi, Koreli bebekler fiilleri, özellikle adları 
kullanan İngiliz bebeklerden daha çok kullanırlar. Japon 
kültüründe nezaketle ilgili kalıplaşmış sözler çok önemlidir. 
Japon bebekler de bunları kısa sürede kullanmaya başlarlar. 
Buna karşılık eylem sözcüklerinin (oynamak, atlamak, dans 
etmek) kullanımı İsveç bebeklerde ağır basar. Yiyeceklere 
ilişkin sözcükler de Fransız bebeklerin sözcük dağarcığında 
önemli yer tutar.
-Çocuğun on sekizinci ay ile ikinci yaş arasında sözcük hazine-
si kat kat artar: Günde 10 sözcük öğrendiği söylenir! Peki, bu 
hız nereden kaynaklanır?
-Birçok varsayım var. Ya beyindeki ani bir olgunlaşma soru-
nudur söz konusu olan, çocuk çok daha fazla sözcük depo 
edebilir ya da açıklama işlevsel türdendir, tıpkı kayakta da 
olduğu gibi başlangıçta sık sık düşersiniz, batonları birbiri-
ne karıştırırsınız… O zaman uslu uslu yeşil pistte kalırsınız. 
Sonra, birden yeteri kadar gelişme göstermişsinizdir ve hop 
bu kez siyah piste atılırsınız! Dil öğrenimindeki bu evre, böy-
lece bir beceriklilik eşiği, eklemleyicilere egemen olunduğu 
andan itibaren kendine güvenme eşiği sorunu olur. Elbette 
bu hızlanma artık kıpırdayan ve kendi deneylerini yapan 
bebeğin büyük bir zenginliğinden kaynaklanmıyorsa. Bebek 
oyuncağını sandalyesinden birkaç kez düşürebilir, alabilir, 
yeniden düşürebilir vb. Tıpkı evrenin karşısındaki genç bir 
Adem gibi bebeğimiz kendi keşfettiği bütün bu şeyleri ad-
landırmaya gereksinim duyar. Bu üç varsayım zaten birbirine 
ters düşmez.

-Sözcüklerin artmasıyla ilk cümleler gelir.
-Çoğu kez pek iyi kurulmamıştır, söz gelimi Fransızcada 
“papa parti” (baba attaa), “bébé bobo” (bebek uf oldu) gibi. 
Çocuk ne zamirleri ne de tanımlıkları kullanır, cümleleri 
de iki üç sözcükten öteye gitmez. Zaten uzun süre bu yaş-

taki çocukların işlev sözcüklerini anlamadıklarından kuş-
kulanılmıştır. Belki de böyle sanılmasının nedeni o sıralar 
incelemelerin büyük bölümünün İngilizce konuşan çocuk-
larla ilgili olması ve İngilizcede de bunların çok az vurgu-
lanan sözcükler arasında yer almasıydı. Ne var ki, bir gün 
bir deney yapıldı: Bebeklere yalnız adlar ve fiillerden olu-
şan cümleler dinletildi. Bu onların hiç hoşlarına gitmedi! 
Aslında tanımlıkları, edatları vb. anlıyorlar ve bekliyorlar. 
Anne Christophe’un son çalışmaları bu küçük sözcüklerin 
bebekleri için çok önemli olduğunu, onlara bir cümle içinde 
bir sonraki sözcüğün dilbilgisel işlevinin ne olduğunu be-
lirtmekte yardım ettiğini gösterdi. Yirmi üç aylık bir bebek 
eğer “regarde, il vouiche” ya da “regarde, la vouiche”i duyar-
sa birinci durumda vouiche’in bir fiil olduğunu ve bir eylemi 
belirttiğini, ikinci durumdaysa vouiche’in bir ad olduğunu 
ve bir nesneyi belirttiğini anlayacaktır. Demek ki, çocuklar 
bu küçük dilbilgisel sözcükleri söylemezlerse bunun nede-
ni dilbilgisini bilmemeleri değildir. Hiç kuşkusuz, birçok 
sözden oluşan bir diziyi birbirine bağlamak, yeteneklerinin 
sınırında olan motor eklemleme sekansının hassas bir kont-
rolünü gerektirir. Biz ikinci derecede önemli olan sözcükleri 
unutalım, anlaşılmamızı sağlamak için içerikle ilgili sözler-
de yoğunlaşalım! Gerisi sonradan gelecektir.

Kaynak: Ghislaine Dehaene (2012), Dilin En Güzel Tarihi, 
İstanbul: TC İş Bankası yay. s. 121-123 (özet)
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. b Yanıtınız yanlış ise “-AcAk Eki” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

2. a Yanıtınız yanlış ise “+CA Eki” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

3. a  Yanıtınız yanlış ise “+CXk Eki” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

4. d Yanıtınız yanlış ise “Sözlüksel Kelime Yapımı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. c Yanıtınız yanlış ise “+sAl Eki” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

6. d  Yanıtınız yanlış ise “İsimden İsim Yapım Ekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. b  Yanıtınız yanlış ise “Fiilden İsim Yapım Ekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. b Yanıtınız yanlış ise “-Ak Eki” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

9. a  Yanıtınız yanlış ise “-Ay Eki” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

10. c Yanıtınız yanlış ise “İsimden İsim Yapım Ekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Çekim işlevi: Bu işlevleriyle fiillerden yüklem kurarlar.

Sanırım bu kış bütün odunları yakacağız.

Türetim işlevi: Fiilimsi olarak bilinen ekler, bu işlevleriy-
le kalıcı isimler yani sözlüksel isimler türetirler ve yapım 
ekidirler.

Üşüyordu ama yakacak almak için parası kalmamıştı.

Sözdizimsel isimleştirici işlevi: Geleneksel dilbilgisi kitap-
larında genellikle tanımlanmayan bu işlev, söz konusu ekle-
rin ilk iki durumdan daha farklı bir işlevini gösterir.

O belgeleri soracağını hiç tahmin etmemiştim. 

Sıra Sizde 2
Geç-im ve tasar-ım kelimelerinde –(X)m eki varmış gibi gö-
rünse de yapıları sorunludur. Türkçede “geçinmek” anlamıy-
la ilişkili bir geç- kökü yoktur. Ayrıca Türkçede tasar- fiili de 
yoktur.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Fiilden fiil yapım eklerini sını�andırabilecek,
Fiilden fiil yapan eklerin biçimsel özelliklerini belirleyebilecek,
Fiilden fiil yapan eklerin ve çatı eklerinin sözdizimine etkisini inceleyebilecek,
Fiilden fiil yapan eklerle yapılan kelimelerin sözlüklerdeki durumunu eleştirebilecek,
Biçim bilgisi ve sözdizimi etkileşimini yorumlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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FİİLDEN FİİL YAPIM EKLERİ
Bu bölümde biçimbilgisinin önemli konularından biri olan, fiilden fiil yapım ekleri üze-
rinde durulacaktır. Sayıca diğer yapım eklerinden daha az olan bu eklerin dilbilgisindeki 
işlevleri birbirlerinden farklılaşır. Aşağıda görüleceği gibi bazı fiilden fiil yapım ekleri, az 
sayıda fiile gelir ve kullanım alanları oldukça sınırlıdır. Bazısının (olumsuzluk eki gibi) 
anlamsal görevi vardır ve bütün fiillere gelerek düzenli, tahmin edilebilir anlamlar oluştu-
rur. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta; bu tür eklerin çoğunun sadece basit 
bir türetim yapmadıkları, türetimin yanında cümlede büyük sözdizimsel etkileri, yaptırım 
güçlerinin olduğudur. Bu açıdan bakıldığında bu konu biçimbilgisi ile sözdiziminin kesiş-
tiği önemli alanlardan birini oluşturur. Yani fiile veya fiil gövdesine küçük bir ekin eklen-
mesi basitçe bir kelime türetimi olmakla kalmaz, etken cümlenin gramatikal unsurlarının 
da değişmesine neden olur. Aşağıdaki bölümde ilk önce özellikle bu eklerin biçimbilgisel 
türetim özelliklerinden, daha sonra da sözdizimsel değişimlerde üstlendikleri görevlerden 
bahsedilecektir.

Yapım ve çekim eklerinin sını�andırılması, geleneksel gramerlerle modern gramer-
lerde bazen farklılaşır. Geleneksel dilbilgisi kitaplarında yapım ekleri sınıfında yer alan 
bazı ekler, modern çalışmalarda çekim eki sınıfına dâhil edilir. Eklerin bu açıdan farklı 
ele alınması, özellikle fiilden fiil yapan eklerini de yakından ilgilendirir. Örneğin Ergin’de 
(1985) fiilden fiil yapım ekleri arasında olumsuzluk, dönüşlülük, ettirgenlik vb. ekler yer 
alır. Fakat Göksel ve Kerslake (2005) fiilden fiil yapan ekleri (olumsuzluk eki, çatı ekleri), 
çekim eki sınıfında verir (Erdem, 2011). Böyle farklı anlayışların gelişmesinin; bu eklerin 
gramer işlevlerinin olması ve kelime yapımında tahmin edilebilir, düzenli olarak görev 
yapmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Geleneksel gramerlerde bu ekler, her ne kadar 
türetim ekleri sınıfında verilseler de türetimlerin hepsini sözlüklerde bulmak mümkün 
değildir.

Biçimbilgisi kapsamında çekim ve türetim kavramlarını araştırınız.

FİİLDEN FİİL YAPAN EKLERİN BİÇİMBİLGİSEL ÖZELLİKLERİ 
Bu bölüm, söz konusu eklerin biçimbilgisel özellikleri üzerine yoğunlaşacaktır. Bu grup-
taki ekleri, sözdizimsel görevlerini daha iyi görmek açısından gruplara ayırarak incele-
mek yerinde olacaktır. Birinci grupta olumsuzluk eki, ikinci grupta çatı ekleri (dönüşlü-
lük, işteşlik, edilgenlik, ettirgenlik) ve üçüncü grupta diğer fiilden fiil yapım ekleri yer 
almaktadır.

Sözlüksel Kelime Yapımı-II

Fiile veya fiil gövdesine küçük bir 
ekin eklenmesi basitçe bir kelime 
türetimi olmakla kalmaz, etken 
cümlenin gramatikal unsurlarının 
da değişmesine neden olur.

1
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1. Grup
Fiillere gelen ve vurgusuz olan olumsuzluk işaretleyicisi -mA- çatı eklerinden (dönüşlü, 
edilgen, işteş ve ettirgenlik) sonra, zaman/kiplik işaretleyicilerinden önce yer alır:

oku-ma-dı-lar, sür-me-meli-sin 
Geniş zamanın olumsuz biçimi, 2. ve 3. kişilerde diğer çekimlerden farklılaşır:
gel-mez-sin, yap-maz, oku-maz-lar 

2. Grup 
Fiillere eklenerek cümlenin unsurlarını etkileyen ekler, genellikle çatı ekleri diye isim-
lendirilir. Bir fiil kök/gövdesine kural gereği bütün çatı ekleri gelebilir. Fakat bunların fiil 
kök veya gövdesine eklenişinde belli bir sıra vardır. Bu sıralanış giyiniştirilmek örneğinde 
görüldüğü gibi basitçe şöyledir:

giy-in-iş-tir-il-
kök+dönüşlülük eki + işteşlik eki + ettirgenlik eki +edilgenlik eki

Dönüşlülük ifade eden -(X)n- eki, özellikle geçişli fiillere eklenerek cümlenin nesnesi-
ni ortadan kaldırır. Doğal olarak bütün çatı eklerinde olduğu gibi dönüşlülük anlamının 
ortaya çıkması için bir konunun, bir cümlenin olması gerekir. -(X)n-, isimden fiil türeten 
+lA- ekiyle kalıplaşarak +lAn- biçiminde de dönüşlülük ifade edebilir:

hasta-lan- (*hastala-)
ev-len- (*evle-)

-(X)n- eki, uygun bir bağlamda edilgenlik anlamı da taşıyabilir:

boya-n- , süsle-n-

-(X)n- yanında -(X)l- ile de dönüşlülük yapılabilmektedir:

üz-ül-, büz-ül- , süz-ül-, boz-ul-

Edilgenlik türetiminin asıl eki -(X)l-’dir: yazıl-, yapıl- vb. Tıpkı dönüşlülük yapımında 
olduğu gibi -(X)n- eki de edilgen anlamlı türetimler yapabilmektedir. Hangi durumlarda 
-(X)n-, hangi durumlarda -(X)l-’nin oluştuğu biçimbilgisel anlamda önemlidir. Modern 
Türkçede eğer fiil kök / gövdesi ünlü veya ünsüz ile bitiyorsa hem dönüşlü hem de edilgen 
anlam için -(X)n- eki kullanılır. Fakat Türkçenin tarihî dönemlerinde, günümüzde -(X)
n- ile kurulan bazı edilgen biçimler -(X)l- ile kurulabilmektedir (Aşağıdaki örneklerde 
Modern Türkçe için MT, Eski Türkçe için ET kısaltması kullanılmıştır. * işaretli olanlar 
yanlış biçimleri göstermektedir.):

süs-len-, top-lan-, uza-n-, bürü-n-
sal-ın- (*MT salıl-)
bul-un- (*MT bulul-, ET bulul-)
al-ın- (*MT alıl-, ET alıl-)
bil-in- (*MT bilil-, ET bilil-)

Günümüz Türkçesinde genellikle dönüşlülük için -(X)n-, edilgenlik için -(X)l- ekleri 
tercih edilir:

gez-in- ~ gez-il-
giy-in- ~ giy-il-
sev-in- ~ sev-il- 
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Dönüşlü ve edilgen çi�ler arasındaki anlamsal fark, bazen tahmin edilen anlamlardan 
çok değişik olabilir. Örneğin sürün- ~ sürül- gibi dönüşlü ve edilgen biçimlerde dönüşlü 
ve edilgen anlamlar, kendi içlerinde de farklılaşır. Sürün- dönüşlü fiili, aşağıdaki birinci 
örnekte ‘karnı üzerinde sürünerek gitmek (Güncel Türkçe Sözlük =GTS)’ veya ikinci ör-
nekte olduğu gibi ‘kendi üzerine koku, krem vb. sürmek (GTS)’ biçiminde farklı anlam ve 
sözdizimsel yapılara sahip olabilir: 

Bebek sürünerek karşı odaya geçti. 
Krem süründü. 

Dönüşlülük ve edilgenlik için kullanılan bu çi�lerin bütün fiillere uygulanamadığını 
da belirtmek gerekir. Dönüşlü türetimlerin anlamsal sınırlılığı ve daha sözcükselleşmiş 
olmalarından dolayı -(X)n- türetimleri bütün fiillere uygulanamaz. Bu yüzden aşağıdaki 
örneklerde dönüşlü biçimler yanlıştır:

çiz-il- ~ *çiz-in-
yaz-ıl- ~ *yaz-ın-
kes-il- ~ *kes-in-

Bilindiği gibi Türkçede eklerin işlevleri açıktır. Fakat zaman zaman bazı nedenlerden 
dolayı aynı görevdeki iki ekin art arda geldiği durumlar hem isim çekiminde hem de fiil 
çekiminde görülür. Az sayıdaki fiil, üzerine tekrar edilgenlik eki alabilir:

de-n-il-, ye-n-il- 

Türkçede işteş fiiller -(X)ş- ekiyle yapılır. Bu ek, bazı fiil köklerine ve isimlerden türe-
miş fiil gövdelerine -ş- olarak doğrudan eklenir, diğer durumlarda ise araya bir yardımcı 
ünlü girer: 

selam-la-ş-, söyle-ş- ; gül-üş-, döv-üş- 

İşteş fiiller de dönüşlü fiiller gibi sınırlıdır ve kısmen kalıplaşmış, sözcükselleşmiş bi-
çimlerdir. Yani her fiile, ettirgenlik ekinde olduğu gibi, işteşlik eki getirilemez. Bazıları o 
kadar kalıplaşmışlardır ki aşağıdaki örneklerde olduğu gibi etken biçimleri tahmin edile-
mez olmuştur:

barış-, güreş- 

Yukarıda örnek olarak verilen barış- ve güreş- kelimelerinin üzerinde düşünün ve ge-
lişimlerini araştırın.

Dilbilgisi kitaplarında genellikle ettirgen ve oldurgan ayrımıyla verilen yapılar oldukça 
önemlidir. Fakat söz konusu ekler benzer gramatikal değişimlere neden olduklarından 
burada ettirgen, oldurgan ayrımı yapılmayacak; sadece ettirgen, ettirgenlik gibi terimler 
kullanılacaktır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Türkçede çoğu durumda bir işlev 
için bir ek (işteş) veya iki ek (dönüşlü ve edilgen yapılar) kullanılmaktadır. Örneğin yaz- 
fiilinin edilgen biçimi için sadece bir ek vardır: yazıl- (*yazın-). Aynı şekilde giy- fiilinin 
sadece bir tane dönüşlü biçimi vardır: giyin-. Aynı fiilin giyil- biçimi, dönüşlülük için kul-
lanılamaz; edilgen biçimi ifade eder. Fakat bu tek ve çi� biçimlilik, ettirgen yapılar için 
geçerli değildir. Ettirgen durumları ifade etmek için Türkçede bir kısmı oldukça işlek olan 
birçok ek vardır. Bu eklerden biri Türkçedeki fiillere rahatlıkla eklenebilir. Eklerin çok ol-
ması, hangi fiile hangi ekin ekleneceği konusunda bazı belirsizlikler ortaya çıkarır. Hangi 
fiile hangi ettirgenlik ekinin getirileceğinin kesin biçimbilgisel şartlara göre gerçekleşme-
diği söylenebilir. Eklerin seçiminde fiilin tek veya çok heceli olması, ünlü veya ünsüzle bit-

2
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mesi, bazı ünsüzlerle sonlanması vb. unsurlar etkili olmaktadır. Bu yüzden burada hangi 
fiile hangi şartlarda ettirgenlik ekinin geleceği, çok genel kurallarıyla verilecektir. 

Ettirgenlik ekleri içinde en yaygın olanı -DXr- ekidir. Bu ek, ünlüyle biten tek heceli 
fiillere ve ünsüzle biten fiil kök veya gövdelerine şu örneklerde olduğu gibi rahatlıkla 
gelebilir:

ye-dir-, de-dir- ; kan-dır-, sil-dir-, bas-tır-, it-tir-, gül-dür-, don-dur-

-(X)t- ettirgenlik ekinin yardımcı ünlüsüz biçimi -t-, çok heceli ve titreşimli (sonorant) 
seslerden l, r ile biten fiil tabanlarına gelir:

Ünlü ile biten fiiller: anla-t-, bekle-t-, söyle-t-, üşü-t-, kuru-t- 
l ile biten fiiller: düzel-t-, küçül-t-, kısal-t- 
r ile biten fiiller: belir-t-, şaşır-t-, kabar-t-, otur-t-

Ekin yardımcı ünlü taşıyan biçimi, genellikle tek heceli fiillere eklenir:

ak-ıt-, kok-ut-, ürk-üt-, yon-t- (yon-: ‘kesmek’)

Ettirgenlik eklerinden -(X)r- ve -Ar- sınırlı sayıdaki fiillere eklenir. Bu ekler ünlü ile 
biten fiillere eklenemez. Her iki ek de genellikle tek heceli fiillere eklenmektedir. -(X)r- eki 
çoğu durumda ç, ş, ve t ünsüzleriyle biten fiillere gelmektedir.

-(X)r- eki: piş-ir-, bit-ir-, kaç-ır-, düş-ür-, doy-ur-, yat-ır- 
-Ar- eki: çık-ar-, gid-er-, on-ar-, kop-ar- 

Az sayıda fiilde -DXr- ettigenlik eki; ünsüzle sonlanan bazı fiillerle bitiştiğinde, kelime 
tabanlarının yalın durumlarında ve ettirgenlik çekimi dışındaki diğer bitişme biçimlerin-
de korunan son ünsüzünün sıfırla nöbetleştiği görülür. -DXr- ekiyle bitiştiklerinde ünsüz 
yitimine neden olacak yeni bir morfonolojik ortama izin veren fiiller şunlardır (Aslan, 
2006): 

gel- > getir- [getir- < ketür- < kel-tür-]
kalk- > kaldır- [<kal-dır- <kaldur- < kalk-dur-]

Bunların dışında kalan bazı fiiller aşağıdaki gibi ettirgen yapılırlar:

em- > emzir- (<em-iz-ir-)
gör- >  göster- 

Bu örneklerin ilkinde fiil, sırasıyla -(X)z- ve -(X)r- eklerini alarak ettirgen yapılmıştır. 
Ettirgenlik ekini almış bir fiilden sonra tekrar ettirgenlik eki gelebilir. Eklerin sayısı 

zorlandığında ikiyi de aşabilir. -DXr-, -(X)r-, -Ar- eklerinden sonra -(X)t- eki; -(X)t- ekin-
den sonra ise -DXr- eki getirilir:

besle-t-tir-, otur-t-tur-, söyle-t-tir- ; yaz-dır-t-, piş-ir-t-, çık-ar-t-

Modern Türkçede bazı durumlarda iki ettirgen biçim de bir fiilde kullanılabilir ama bu 
ettirgen biçimler arasında anlamsal fark bulunur. Örneğin eğ- fiilinden iki ettirgen biçim 
elde edilebilir: eğ-it- ~ eğ-dir-. Bu fiillerin anlamları ise Güncel Türkçe Sözlük’te aşağıdaki 
gibi verilir: 

eğdir-: Eğik duruma getirmek, getirtmek. “Eğdirme fesini yâr yâr kalkar da giderim.”
eğit-: Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli dav-

ranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun 
belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek. “Çocukları eğitmek”
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Yine sap- fiilinden iki ettirgen yapı elde edilebilir: sapıt- ve saptır-. Bu iki biçim de 
Güncel Türkçe Sözlük’te yer alır ve sözlükteki anlamları aşağıdaki gibidir:

sapıt-: Ruhsal bir düzensizlik içine düşmek.
saptır-: Sapma işini yaptırmak.

Sınırlı sayıda olan ikili ettirgen biçimlere ait diğer örnekler ve anlamları aşağıdaki gibi 
verilebilir: 

kırıt-: Hoş görünmek çabasıyla cilveli davranışlarda bulunmak.
kırdır-: Kırma işini yaptırmak.

emdir-: Emmesini sağlamak .
emzir-: Kadın veya dişi hayvan, memesindeki sütü yavruya vermek.

Fiillerin aldığı ettirgenlik eklerinin zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. Yani fiilin 
eskiden aldığı ettirgenlik eki, günümüzde farklı bir ettirgenlik ekiyle değişebilir. Örneğin 
sız- fiili, eskiden sızır- biçiminde ettirgen yapılırken günümüzde sızdır- şeklinde ettirgen 
yapılmaktadır. Buna ait diğer bir örnek de öl- fiiliyle ilgilidir. Eskiden ölür- biçiminde ettir-
gen yapılan fiilin günümüzdeki ettirgen biçimi öldür- biçimindedir. 

3. Grup
Yukarıda özellikle ikinci maddede verilen fiilden fiil yapım ekleri dışında Türkçede az 
işlek olan, sadece birkaç fiile gelen ve herhangi bir sözdizimsel değişime neden olmayan 
türetimler de vardır. Bu grupta yer alan bazı ekler ve örnekleri aşağıdaki gibidir: 

-A-: tık-a- 
-X-: kaz-ı-, sür-ü- 
-p-: ser-p-, kır-p- 
-y-: ko-y-, do-y- 
-(X)msA-: gül-ü-mse- 
-AlA-: kov-ala-, ov-ala, silk-ele, eş-ele

Bu eklerin dışında Türkçenin tarihî dönemlerinde kullanılan başka türetimlerin de var 
olduğu unutulmamalıdır. 

FİİL ÇATISI: BİÇİM-SÖZDİZİMSEL ÖZELLİKLER
Daha önce de bahsedildiği gibi Türkçe biçimbilgisi, sözdizimiyle ve dilbilgisinin diğer 
alanlarıyla yakından ilişkilidir. Fiil çatısı; biçimbilgisi ve sözdizimi arasındaki bağlan-
tıyı, etkileşimi çok iyi gösteren bir alandır. Fiile eklenen küçük bir ek, biçimbilgisel bir 
bağlantıyı gösterirken yükleme bağlı unsurlarda da (özellikle özne ve nesne üzerinde) 
büyük değişimlere yol açar. Edilgen, ettirgen vb. anlatımların, konuşur ya da yazar ta-
rafından tercih edilmesinin tamamen edimbilimsel nedenlere bağlı olarak gerçekleştiği 
unutulmamalıdır. 

Çatı, özne ve nesnenin fiilin etkisiyle gramatik olarak çeşitli nedenlerden dolayı hem 
anlamsal hem de sözdizimsel olarak biçim değiştirmesidir. Fiile getirilen çatı ekleri (bazı 
fiilden fiil yapım ekleri) özneyi veya nesneyi doğrudan etkiler. Edilgen, dönüşlü, işteş ve 
ettirgen çatıların daima etken çatıyla ilişkilendirilerek ele alındığı unutulmamalıdır. Çatı 
eklerinin hepsinin bir fiile getirildiği düşünülürse bunların belli bir sıra içinde fiile eklen-
diği görülür:

giy-in-iş-tir-il-

Fiil çatısı; biçimbilgisi ve sözdizimi 
arasındaki bağlantıyı, etkileşimi 
çok iyi gösteren bir alandır. Fiile 
eklenen küçük bir ek, biçimbilgisel 
bir bağlantıyı gösterirken yükleme 
bağlı unsurlarda da büyük 
değişimlere yol açar.
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Örnek türetimde sırasıyla dönüşlülük, işteşlik, ettirgenlik ve edilgenlik eki fiil köküne 
getirilmiştir. Çatı eklerinin bir fiil gövdesinde ikili, üçlü kullanımlarında da yukarıdaki sı-
ralanış değişmez. Örneğin bir fiile dönüşlülük ve edilgenlik ekleri veya başka bir sıralanış 
şekli yukarıdaki sıralanışa göre yapılmalıdır:

giyindir- (*giydirin-)
sevinil- (*sevilin-)
öldürül- (*ölündür-)
gülüştür- (*güldürüş-)

Şimdi bu yapıların ana özelliklerine kısaca bakabiliriz:

Dönüşlü Yapılar 
Dönüşlü bir yapı, dönüşlülük zamiriyle sağlanabileceği gibi -(X)n- /-(X)l- dönüşlülük ek-
lerinin fiile eklenmesiyle de yapılabilir. Dönüşlülük eki farklı anlamsal değerlere sahiptir. 
Fiile eklenen dönüşlülük eki, fiilin nesnesini ortadan kaldırır ve ek, özne üzerinde doğ-
rudan bir etki yapar. Aşağıdaki örneklerde fiilin gösterdiği hareket, öznelerin üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

Kadıncağız dövündü.
Adam yıkandı / giyindi / tarandı / kurulandı.

Bazen öznenin üzerindeki etki doğrudan olmayabilir (Banguoğlu, 2004):

Zeynep bir elbise dikinmiş.
Bavulu yüklendim. 
Amcam madalyasını takınmalı.

Genellikle dönüşlülük ekleri, yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, geçişli etken bir fiili 
geçişsiz (nesnesiz) yaparken bazı durumlarda dönüşlü fiilin nesne alabildiği kullanımlar, 
hem günümüzde hem de tarihî dönemlerde seyrek de olsa görülür:

Adam yorgan örtündü. 
Bir şişe kolonyayı süründüm.

İşteş Yapılar
İşteş bir yapı, işteşlik zamiriyle (birbiri) veya işteşlik ekinin fiile eklenmesiyle yapılır. İşteş-
lik zamiri, cümleye farklı işteşlik anlamları katar. Diğer tara�an fiile eklenen işteşlik eki 
sayesinde özne en az iki katılımcıdan meydana gelir. Fiile eklenen işteşlik eki de işteşlik 
zamiri gibi farklı seviyelerde işteşlik ifadesi taşır. Bunlardan en belirgin olanı karşılıklı 
yapılmadır. Bu tür kullanımlarda her katılımcı birbirini karşılıklı olarak doğrudan etkiler 
ve bunlar, en kuvvetli işteşlik ifadesi taşıyan yapılardır.

Çocuklar dövüştüler. 
Köpekler boğuştu.

Diğer tara�an bazı yapılardaki işteşlik anlamı, yukarıdaki örnekler kadar kuvvetli ol-
mayabilir. Aşağıdaki örnekte katılımcılar, yani özneler, anlamsal olarak birbirlerini etkile-
mez; fiilin gösterdiği hareketi beraber, birlikte yaparlar.

Çocuklar gülüştüler.
Gençler koşuştular.

Fiillerin karşılıklı yapılma ve birlikte yapılma anlamları, fiillerin nesne alıp almama-
sıyla (geçişli olup olmamasıyla) yakından ilgilidir. Döv- fiili kendisine nesne istediği için 
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geçişliyken dövüş- işteş yapısında nesne düşer ve cümle etken cümledeki nesneden dolayı 
karşılıklı yapılma anlamı kazanır. 

Diğer tara�an gül- fiili nesne alamadığı için geçişsizdir ve doğal olarak herhangi bir 
nesneyi etkilemez. Gülüş- biçimine dönüştürülen fiil, karşılıklı yapılma anlamı taşımaz; 
etken biçimde nesne olmamasından dolayı birlikte yapılma anlamı taşır. 

İşteşliği sağlayan unsurlar her yapıda gerçekleşmeyebilir. Yani bazı yapılar -(X)ş-/-lA-ş- 
ekini taşısalar bile işteş bir anlam taşımazlar:

Rüzgâr sakinleşti. 
A takımı kazanmaya alıştı.

Ettirgen Yapılar 
Türkçede ettirgen yapıların cümlede meydana getirdikleri değişimler üzerinde pek durul-
mamıştır. Geçişli fiillerin ettirgen yapılmasıyla ettirgen fiillerin, geçişsiz fiillerin ettirgen 
yapılmasıyla da oldurgan fiillerin yapıldığı birçok eserde yer alır. 

Dilbiliminde ise ettirgen yapılar, eş zamanlı çalışmalarda cümlenin sözdiziminde 
önemli değişimlere neden olmalarından dolayı çok farklı açılardan incelenmiştir. Comrie 
(1989) ettirgen yapıları a) Formal parametre b) Anlamsal parametre olmak üzere iki grup-
ta inceler. Anlamsal açıdan bakıldığında ettirgen yapılar, doğrudan yapılma veya dolaylı 
yapılma ifade eder. Formal olarak ise ettirgen yapılar üç grupta incelenir: a) Analitik ettir-
gen yapılar b) Morfolojik ettirgen yapılar c) Sözcüksel ettirgen yapılar. 

Analitik ettirgen yapılar Ali’nin gitmesine neden oldu. gibi iki yüklemli yapılar için kul-
lanılırken morfolojik ettirgen yapılar ise Türkçedeki gibi eklerle yapılan ettirgen yapılar 
için kullanılmaktadır. Sözcüksel ettirgen yapılar ise dilde işlek olmayan bir ettirgen yapma 
yöntemidir. Bu tip yapılarda kelimelerin etken ve ettirgen biçimleri birbirlerinden bağım-
sızdır ve biçimbilgisi olarak birbirleriyle ilgileri yoktur, İngilizcedeki kill ‘öldürmek’ ve 
die ‘ölmek’ örneklerinde olduğu gibi. Türkçede zamanla düzensizleşen bazı fiilleri (gel- > 
getir-, git- > götür- vb.) bu grupta değerlendirmek uygundur. 

Morfolojik ettirgen yapılar, fiilin geçişlilik durumuna göre düzenli bir değişim göste-
rirler. Türkçe, bu değişimin güzel bir örneğini sunar. Etken yapıdan ettirgen yapıya geçişte 
düzenlilik gösteren bu değişimleri Tablo 7.1’de basitçe göstermek mümkündür:

Etken Ettirgen 

Geçişsiz fiil Özne Özne
Nesne

Geçişli fiil Özne
Nesne

Özne
Nesne
Dolaylı Tümleç

Üç değerli �il Özne
Nesne
Dolaylı Nesne

Özne
Nesne
Dolaylı Nesne
Zarf (vasıtasıyla, aracılığıyla)

Tablo 7.1 incelendiğinde ettirgen yapının unsurlarının etken yapıya göre bir fazla ol-
duğu görülür. Yani etken cümlenin bir unsuru varsa bunun ettirgen biçiminde iki unsur 
yer alır. İki unsurlu etken bir cümle, ettirgen yapıda üç unsurlu yapıya dönüşür. Aynı bi-
çimde üç unsurlu bir etken fiilin unsurları, ettirgen yapıda dört unsurlu hâle gelir. 

Tabloda yer alan etken ve ettirgen cümleler arasında gerçekleşen gramatikal deği-
şimleri örneklendirmeye çalışalım. Aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi geçişsiz bir fii-

Tablo 7.1
Etken Yapıların Ettirgen 
Yapıya Geçişindeki 
Değişimler
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lin öznesi; ettirgen yapıda ilk uygun pozisyona, cümlenin nesnesi olmadığı için nesneye 
dönüşmektedir:

Çocuk güldü. 
Adam çocuğu güldürdü.

Bir sonraki aşama, geçişli bir fiilin ettirgen yapıya dönüştürülmesidir. Bilindiği gibi 
geçişli etken bir fiil, özneye ve nesneye sahiptir. Nesne, ettirgen yapıya aynen taşındığı 
için etken cümlenin öznesi, yukarıdaki örnekte olduğu gibi nesne pozisyonuna taşınamaz. 
Ettirgen yapıda nesne pozisyonu dolu olduğundan özne için bir sonraki uygun pozisyon; 
dolaylı nesne pozisyonudur ve etken cümlenin öznesi, aşağıdaki örneklerde görüldüğü 
gibi, dolaylı tümleç pozisyonuna taşınır:

Ali kitabı okudu. 
Ahmet Ali’ye kitabı okuttu. 

Tamirci arabayı tamir etti. 
Süleyman tamirciye arabayı tamir ettirdi. 

Son örneğimiz üç değerli bir fiilin ettirgen yapılmasıyla ilgilidir. Üç değerli bir fiil bir 
özneye, nesneye ve dolaylı nesneye sahiptir. Etken yapının nesnesi ve dolaylı tümleci et-
tirgen yapıya herhangi bir gramatikal ilişki değişimine uğramadan aynen taşınır. Etken 
cümlenin öznesi, nesne ve dolaylı nesne pozisyonu dolu olduğu için bunların dışında, 
uygun olan bir pozisyona taşınmalıdır. Bu uygun pozisyon da zarf pozisyonudur. Etken 
cümlenin öznesi, vasıtasıyla / aracılığıyla edatlarından birine eklenerek ettirgen cümlede 
yer alır.

Ahmet arkadaşına bir hediye aldı. 
Veli Bey, arkadaşına Ahmet vasıtasıyla bir hediye aldırdı.

Örnekler dikkatlice incelendiğinde öznenin uygun pozisyona taşınması, gramatikal 
bir hiyerarşiyle ilişkilidir. Ettirgen yapıda özne, her durumda kendisi için uygun olan 
pozisyona taşınmak zorundadır. Bu uygun pozisyon da fiilin aldığı unsurlarla yakından 
ilgilidir. Özne, cümlede nesne yoksa nesne pozisyonuna; nesne varsa dolaylı nesne pozis-
yonuna, nesne ve dolaylı tümleç varsa edat nesnesi pozisyonuna taşınır. 

Etken cümlenin ettirgen yapıya dönüştürülmesi kadar ettirgen yapının etken yapıya 
dönüştürülmesi de önemlidir. Böyle bir işlemde dikkat edilmesi gereken nokta, yukarıda 
anlatılanların geriye dönük yapılmasıdır. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

Şehmus, Ökkeş’i Ali’ye dövdürdü.

Bu örneğin etken biçimini elde etmeye çalışalım. Bunun için aşağıdaki işlemler yapıl-
malıdır: 

a) Fiil ettirgen yapıdan kurtarılmalıdır: dövdürdü > dövdü
b) Daha önemlisi, ettirgen yapıda değişen etken cümlenin öznesini doğru bir şekilde 

bulmaktır. Verilen cümlede bu unsur yönelme durum ekiyle verilen Ali’ye kelime-
sidir. Bu unsur etken cümlenin öznesidir ve Ali olarak etken cümleye taşınmalıdır.

c) Ettirgen cümlenin nesnesi, aynen etken cümleye taşınmalıdır: Ökkeş’i 
d) Ve ettirgen yapının öznesi (bu cümlede Şehmus) etken cümlede yer almamalıdır. 
Bütün bunlar yapıldıktan sonra elde edilecek etken yapı aşağıdaki gibi olacaktır:

Ali Ökkeş’i dövdü.

Ettirgen Yapılar:
•	 Formal	parametre
•	 Anlamsal	parametre
 (Comrie, 1989)

Anlamsal	açıdan	ettirgen	yapılar;
•	 Doğrudan	yapılma	ya	da
•	 Dolaylı	yapılma	ifade	eder.

Formal Olarak Ettirgen Yapılar:
•	 Analitik	ettirgen	yapılar
•	 Morfolojik	ettirgen	yapılar
•	 Sözcüksel	ettirgen	yapılar
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Edilgen Yapılar
Fiil çatısında son önemli konu da edilgen yapılardır. Fiile eklenen -(X)l- veya -(X)n- ekleri, 
fiilin öznesini ortadan kaldırır ve varsa nesnesini edilgen fiilin öznesi konumuna getirir. 
Bir konuşurun veya yazarın edilgen yapıyı seçmesinin edimbilimsel nedenleri vardır. An-
latımda vurgulanmak istenen unsura bağlı olarak edilgen yapı tercih edilir. Şimdi aşağı-
daki örneklere bakalım:

Çi�çi fidanları suladı. 
Fidanlar (çi�çi tarafından) sulandı.

İlk örnekte fidanları nesnesine sahip bir fiil vardır. İkinci örnekte edilgen fiilin eklen-
mesiyle cümlenin öznesi ortadan kalkmış ve belirtme durum ekli nesne de özne konumu-
na yükselmiştir. Öznenin bir edat grubu içinde verildiği edilgen yapılar da vardır. Bu tür 
yapılarda nesne konumundan özne konumuna geçen unsura sözde özne denmektedir. Fa-
kat özne, nesne, tümleç gibi kavramların sadece gramatikal ilişkiyi ifade ettiği unutulma-
malıdır. Gramatikal ilişkiyi gösteren kavramların anlamsal bir içeriği yoktur. Bu yüzden 
sözde özne gibi kavramları kullanmak doğru değildir. Tahmin edilebileceği gibi bu tür 
düzenli değişimler; bir nesneye sahip olan yapılar, yani geçişli fiiller için geçerlidir. Cüm-
lenin anlamı düşünüldüğünde etken cümle ile edilgen yapı arasında öznenin düşürülmesi 
dışında bir fark yoktur. Anlamsal roller düşünüldüğünde nesne rolündeki unsurun (fidan-
ları) özne rolündekinden (fidanlar) farklı olmadığını söyleyebiliriz. Ama vurgulanmak 
istenen unsurun gramatikal rolü, nesneden özneye doğru değişmiştir. 

Birçok dil, geçişsiz fiillerin edilgen yapılmasına izin vermez. İngilizce bu dillerden bi-
ridir. İngilizcede aşağıdaki gibi nesnesi olmayan bir cümlenin edilgen biçimi yapılamaz.

�e train arrived late.

Fakat bazı dillerde, Türkçe ve Japonca gibi, geçişsiz bazı fiillerin rahatlıkla edilgen bi-
çimleri yapılabilir:

Öğrenci otobüse bindi.
Otobüse binildi. 

Çocuklar bütün gün bahçede gezdiler. 
Bütün gün bahçede gezildi.

Yukarıdaki cümlede nesne yer almadığı için edilgen yapının öznesi de yoktur. Bu tür 
yapılara öznesiz edilgen yapılar denmektedir. 

Türkçede biçimbilgisel anlamda edilgen yapılamayan fiiller de vardır:

a) Güneş doğdu. / Yemek pişti. / Su aktı. 
b) *Güneş doğuldu. / *Yemek pişildi. / *Su akıldı.

Bu tür cümlelere (a’ daki gibi cümleler) bakıldığında bu yapılardaki öznelerin anlam-
sal olarak edilgen yapılardaki öznelerden farklı olmadığı söylenebilir. Bu cümlelerdeki öz-
neler, anlamsal olarak edilgen cümlelerin öznesiyle aynıdır. Yani bu cümlelerin özneleri 
bir anlamda ‘anlamsal nesne’ gibidir.

Edilgen yapılar, yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, nesnelerin özne pozisyonuna 
taşınmasıyla ilgilidir. Dilbiliminde nesnelerin farklı durum ekleri taşıdıkları, bilinen bir 
konudur. Nesnenin farklı durum ekleriyle de işaretlenebileceği, Türkçe için geçerlidir. 
Nesneler, belirtme durum ekiyle işaretlenebildiği gibi (birinci örnek), yönelme (ikinci ör-
nek), ayrılma (üçüncü örnek) durum ekleriyle işaretlenebilir: Ancak bu çalışma çerçeve-
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sinde belirtme durumu dışında kalanlar, geleneksel yaklaşımdan çok uzaklaşmamak için 
dolaylı tümleç olarak adlandırılmıştır.

a) Yazar kitaplarını sattı.
b) Yazar kitaplarını çocuklara verdi. 
c) Böceklerden nefret eder.

Bu nesnelerden sadece belirtme durum ekiyle işaretlemiş olanlar, edilgen yapıda nes-
ne olmaktan çıkıp özne pozisyonuna taşınır (aşağıdaki a örneğinde olduğu gibi). Diğer 
durum ekleriyle donatılmış olanlar, edilgen yapıda herhangi bir değişime uğramaz (b ve 
c örneğindeki gibi). Yani etken biçimdeki gramatikal ilişkileri ne ise edilgen yapıda da 
bunlar korunur:

a) Kitaplar satıldı. 
b) Kitaplar çocuklara verildi. 
c) Böceklerden nefret edilir.

SÖZLÜKLERDEKİ DURUM
İsimler ve fiiller, sözlüklerde madde başı olan kelimelerdir. Dilde var olan, işlek olan 
veya olmayan birçok kelime sözlüklerde bulunabilir. Türkçede türetilmiş fiil gövdele-
rinin, özellikle çatı ekleriyle türetilenlerin, sözlüklerde yer alış biçimleri bazı düzen-
sizlikler içerir. Çatı ekleriyle türetilmiş bazı fiil gövdeleri sözlüklerde yer alırken bazı 
gövdeler sözlüklere dâhil edilmemiştir. Sözlüklere, genellikle fiillerin bir veya iki çatı 
ekli biçimleri -her zaman olmasa da- dâhil edilirken üçlü çatı ekini almış fiiller genel-
likle sözlüğe dâhil edilmemiştir. 

Resim 7.1

Kaynak: www.
komikkarikatur.net
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Örneğin yazmak fiiliyle ilgili Güncel Türkçe Sözlük’te yer alan türetimler şunlardır:

yazdırmak, yazılmak, yazdırtmak

 Bu fiilin yazdırılmak biçimi sözlükte yoktur.
Aşağıdaki ikili veya üçlü biçimler Güncel Türkçe Sözlük’te yer almaz.

tutturulmak, soruşturulmak, getirtilmek, unutturulmak, sarkıtılmak, kabartılmak, 
örttürülmek, vedalaşılmak

-lA-n-/-lA-ş- ekleri ile türetilen bazı biçimler de GTS’de bulunmaz. Bunlardan bazıları 
aşağıdaki gibidir:

hassaslaşmak, meyillenmek, odunsulaşmak, yakutlaşmak, kelebeklenmek,
mahzunlaştırmak

Bu tür türemiş fiillerin sözlüklerde yer alıp almaması, eklerin fiil tabanlarına kattıkları 
düzenli anlamlarla ilgili olmalıdır. Çatı eklerinin fiillere tahmin edilebilir anlamlar yük-
lemesi, sözlükçülerde bazı türetimlerin sözlüğe dâhil edilmemesi gerektiği fikrini uyan-
dırmış olmalıdır.
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Özet

Fiilden fiil yapan eklerini sını�andırabilmek
Sayıca diğer yapım eklerinden daha az olan fiilden 
fiil yapan eklerin dilbilgisindeki işlevleri birbirlerin-
den farklılaşır. Bazı fiilden fiil yapım ekleri, az sayı-
da fiile gelir ve kullanım alanları oldukça sınırlıdır. 
Bazısının (olumsuzluk eki) anlamsal görevi vardır ve 
bütün fiillere gelerek düzenli, tahmin edilebilir an-
lamlar oluşturur. Bu tür eklerin çoğu, sadece basit bir 
türetim yapmaz; türetimin yanında cümlede büyük 
sözdizimsel etkileri, yaptırım güçleri vardır. Yani fiile 
veya fiil gövdesine küçük bir ekin eklenmesi, basitçe 
bir kelime türetimi olmakla kalmaz; etken cümlenin 
gramatikal unsurlarının da değişmesine neden olur.

Fiilden fiil yapan eklerin biçimsel özelliklerini belirlemek
 Fiilden fiil yapan ekler, biçimbilimsel olarak üç grup-
ta ele alınabilir. Birinci grupta olumsuzluk eki, ikin-
ci grupta çatı ekleri (dönüşlülük, işteşlik, edilgenlik, 
ettirgenlik) ve üçüncü grupta diğer fiilden fiil yapım 
ekleri yer almaktadır. 

 1. gruptaki olumsuzluk işaretleyicisi –mA-; fiillere 
gelen ve vurgusuz olan çatı eklerinden (dönüşlü, edil-
gen, işteş ve ettirgenlik) sonra, zaman/kiplik işaretle-
yicilerinden önce yer alır. 

 Fiillere eklenerek cümlenin unsurlarını etkileyen ek-
ler genellikle çatı ekleri diye isimlendirilir ve ikinci 
grupta yer alır. Bir fiil kök/gövdesine kural gereği bü-
tün çatı ekleri gelebilir. Fakat bunların belli bir sırası 
vardır.

 Özellikle ikinci gruptaki fiilden fiil yapım ekleri dı-
şında Türkçede az işlek olan, sadece birkaç fiile gelen 
ve herhangi bir sözdizimsel değişime neden olmayan 
türetimler de vardır. Bu grupta yer alan bazı ekler 
şunlardır: -A- (tık-a-), -X- (kaz-ı-), -p- ( ser-p-), -y- 
(ko-y-), -msA- (gülümse-), -AlA- (kov-ala-)…

Fiilden fiil yapan eklerin ve çatı eklerinin sözdizimine 
etkisini incelemek
 Dönüşlü bir yapı dönüşlülük zamiriyle sağlanabilece-
ği gibi -(X)n- /-(X)l- dönüşlülük eklerinin fiile eklen-
mesiyle de yapılabilir. Dönüşlülük eki farklı anlamsal 
değerlere sahiptir. Fiile eklenen dönüşlülük eki, fiilin 
nesnesini ortadan kaldırır ve ek, özne üzerinde doğ-
rudan bir etki yapar.

 İşteş bir yapı işteşlik zamiriyle (birbiri) veya işteşlik 
ekinin fiile eklenmesiyle yapılır. İşteşlik zamiri cüm-
leye farklı işteşlik anlamları katar. Diğer tara�an fii-

le eklenen işteşlik eki sayesinde özne en az iki katı-
lımcıdan meydana gelir. Fiile eklenen işteşlik eki de 
işteşlik zamiri gibi farklı seviyelerde işteşlik ifadesi 
taşır. Bunlardan en belirgin olanı, karşılıklı yapılma-
dır. Diğer tara�an bazı yapılardaki işteşlik anlamında 
katılımcılar, yani özneler, anlamsal olarak birbirlerini 
etkilemez; fiilin gösterdiği hareketi beraber, birlikte 
yaparlar. 

 Anlamsal açıdan bakıldığında ettirgen yapılar doğru-
dan yapılma veya dolaylı yapılma ifade eder. Formal 
olarak ise ettirgen yapılar üç grupta incelenir: a) Ana-
litik ettirgen yapılar, b) Morfolojik ettirgen yapılar, c) 
Sözcüksel ettirgen yapılar.

 Fiile eklenen -(X)l- veya -(X)n- ekleri, fiilin öznesini 
ortadan kaldırır ve varsa nesnesini edilgen fiilin özne-
si konumuna getirir. Anlatımda vurgulanmak istenen 
unsura bağlı olarak edilgen yapı tercih edilebilir.

Fiilden fiil yapan eklerle yapılan kelimelerin sözlükler-
deki durumunu eleştirmek
İsimler ve fiiller sözlüklerde madde başı olan önemli 
kelimelerdir. Dilde var olan, işlek olan veya olmayan 
birçok kelime sözlüklerde bulunabilir. Türkçede türe-
tilmiş fiil gövdelerinin, özellikle çatı ekleriyle türeti-
lenlerin, sözlüklerde yer alış biçimleri bazı düzensiz-
likler içerir. Çatı ekleriyle türetilmiş bazı fiil gövdeleri 
sözlüklerde yer alırken bazı gövdeler sözlüklere dâhil 
edilmemiştir. Sözlüklere, genellikle fiillerin bir veya 
iki çatı ekli biçimleri, her zaman olmasa da, dâhil edi-
lirken üçlü çatı ekini almış fiiller genellikle sözlüğe 
dâhil edilmemiştir.

Biçimbilgisi ve sözdizimi etkileşimini yorumlamak
Türkçe biçimbilgisi, sözdizimiyle ve dilbilgisinin diğer 
alanlarıyla yakından ilişkilidir. Fiil çatısı; biçimbilgisi 
ve sözdizimi arasındaki bağlantıyı, etkileşimi çok iyi 
gösteren bir alandır. Fiile eklenen küçük bir ek, bi-
çimbilgisel bir bağlantıyı gösterirken yükleme bağlı 
unsurlarda da (özellikle özne ve nesne üzerinde) bü-
yük değişimlere yol açar. Çatı, özne ve nesnenin fiilin 
etkisiyle gramatik olarak çeşitli nedenlerden dolayı 
hem anlamsal hem de sözdizimsel olarak biçim de-
ğiştirmesidir. Fiile getirilen çatı ekleri (bazı fiilden fiil 
yapım ekleri) özneyi veya nesneyi doğrudan etkiler. 
Edilgen, dönüşlü, işteş ve ettirgen çatılar daima etken 
çatıyla ilişkilendirilerek ele alınır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki fiilden fiil yapım eklerinden hangisi sözdizim-
sel bir değişikliğe neden olmaz?

a. –mA- 
b. –DXr- 
c. -(X)n-
d. –Ar- 
e. -(X)l-

2. Aşağıdakilerden hangisi 2. grup ekler arasında yer 
almaz?

a. Dönüşlülük eki
b. Edilgenlik eki
c. Olumsuzluk eki
d. Ettirgenlik eki
e. İşteşlik eki

3. –Ar- ekiyle yapılmış kelimelerden hangisi diğerlerinden 
farklıdır?

a. gider-
b. onar-
c. kopar-
d. bozar-
e. çıkar-

4. Aşağıdaki dönüşlü yapıların hangisinde öznenin üzerin-
deki etki dolaylıdır? 

a. Sabah uyandığında aynaya hiç bakmadan giyindi. 
b. Yeni elbiselerini giydi, temizlendi. 
c. Çimen kolonyasını sürdü, aynada tarandı. 
d. İşçiler ilk önce yıkanıp temizlenmeleri için uyarılıyor. 
e. Yaşlı kadın terziye gidip bir elbise dikindi. 

5. Aşağıdaki fiillerden hangisi işteş yapıldığında ‘karşılıklı 
yapılma’ anlamı kazanır? 

a. koş- 
b. döv-
c. uç- 
d. gel-
e. kaç-

6. ‘Çocuk parka doğru koştu.’ cümlesinin ettirgen biçimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çocuk babasını parka doğru koşturdu. 
b. Babası çocuğu parka doğru koşturdu. 
c. Çocuk parka doğru koşturdu. 
d. Çocuk babasıyla parka doğru koşturdu. 
e. Babasıyla çocuk parka doğru koşturdu.

7. “Ahmet arabayı tamir etti.” cümlesinin ettirgen biçimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Mehmet, Ahmet’e arabayı tamir ettirdi. 
b. Ahmet, tamirciye arabayı tamir ettirdi. 
c. Selçuk, Ahmet vasıtasıyla arabayı tamir ettirdi. 
d. Araba, Ahmet tarafından tamir ettirildi. 
e. Ahmet, arkadaşına arabayı tamir ettirdi. 

8. “Ayşe arkadaşına bir hediye aldı.” cümlesinin ettirgen bi-
çimi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ayşe arkadaşına bir hediye aldırdı. 
b. Ayşe Fatma vasıtasıyla arkadaşına bir hediye aldırdı. 
c. Fatma, Ayşe’ye bir hediye aldırdı. 
d. Fatma, arkadaşına bir hediye aldırdı. 
e. Fatma, Ayşe vasıtasıyla arkadaşına bir hediye aldırdı. 

9. Aşağıdaki edilgen yapılardan hangisi diğerlerinden 
farklıdır?

a. Kumbaracı Yokuşu’ndan Tophane’ye inilir. 
b. Belki Balat’ta bir banka oturulur. 
c. Karlı dağların tepesi köyden görülür.
d. Şuncacık bir yol için faytona binilir. 
e. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 

10. Koşuştururum çekimli biçiminde yer alan ekler aşağıda-
kilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. çatı+zaman+kip+kişi
b. çatı+zaman+çatı+kişi 
c. çatı+zaman+kişi
d. çatı+çatı+zaman+kişi
e. çatı+kip+kişi 
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Yaşamın İçinden

Dile Genel Bir Bakış
Çok eskiden tanıdığım bir Zehra Hanım vardı. Bu Zehra 
Hanım bir köyde büyümüştü, okuması yazması yoktu. O 
zamanlar televizyon gibi şeyler de yoktu. Zehra Hanım, kö-
yünde Türkçe dışında hiçbir dil duymamıştı, dünyada baş-
ka dillerin olabileceğinden habersizdi. Otuz yaşlarındayken 
İstanbul’a yerleşti ve Türkçeden başka dillerle karşılaştı. Baş-
ka dillerin varlığını bir süre sonra kabul etti. Ama yanıtlaya-
madığı bir soru hep kaldı, o da şuydu: “Biz Türkçeyi, yani as-
lolan dili bildiğimiz için Türkçe üstünden, örneğin Fransızca 
öğrenebiliyoruz. Önce Türkçe sayesinde neyin ne olduğunu 
öğreniyoruz, yani dünyadaki şeylerin adlarını biliyoruz. Ama 
bu Fransızlar, neyin ne olduğunu bilmeden, yani Türkçede-
ki doğru adları bilmeden, nasıl doğrudan doğruya Fransızca 
öğrenebiliyorlar ve aralarında anlaşabiliyorlar?”
Şimdi buna gülebilirsiniz; ama bu, can alıcı bir sorudur ve 
dil hakkındaki bazı önemli noktalara parmak basar. Örne-
ğin Zehra Hanım’ın kavrayışında, dünya ve dil hemen hemen 
aynı şeydi. Adlar, nesnelerin adları değil neredeyse nesnele-
rin kendileri idiler. Dünya bilgimizle dil bilgimiz aynı şeydi. 
Dolayısıyla kendisi dünyayı hangi dilde öğrenmişse dünya da 
o dilde gerçeklik kazanıyordu. Başka bir dil, ancak bu temel 
üzerine kurulabilirdi. Başka bir deyişle dünyayı anlamaya 
yarayacak bir tek doğru sistem olabilirdi, yani kendi anadili. 
Sonra belki bu sistemin bazı silik kopyaları oluşturulabilirdi, 
örneğin Fransızca gibi. Zehra Hanım Fransızcaya bu kadar-
cık bir yaşam hakkı tanıyordu.
Ama Zehra Hanım, dilin önemli bazı işlevlerine de değinmiş 
oluyordu sorusuyla. Dilin dünyayı bilmeye yaradığını sez-
mişti örneğin, üstelik insanlar arasındaki iletişimi sağlamaya 
yaradığını da görmüştü. Ayrıca diller arasındaki bir ben-
zerliği de keşfetmişti: Türkçeyi, yani aslolan, hakiki sistemi 
bilince buna benzer başka sistemleri de öğrenmek mümkün 
oluyordu onun gözünde. Ama acaba tüm sistemler eşit de-
ğerde olabilir miydi? Yani dünyayı bilme, anlama, başkalarıy-
la anlaşma her dilde aynı oranda sağlanabilecek miydi? Zehra 
Hanım haksız mıydı? En güzel şiir, insanın anadilindeki şiir 
değil midir?
Zehra Hanım’ın çocuksu gibi görünen ama aslında hiç de 
çocuksu olmayan sorusuna, hemen hemen aynı yıllarda 
(1950’lerde) ünlü Amerikalı dilbilimci Chomsky bazı yanıt-
lar getirmişti. Zehra Hanım’ın çıkmazı, belki de Chomsky’den 
haberi olmamasıydı.
Noam Chomsky (1928-), insanların zihninde kalıtımsal bir 
dil bilgisi olduğunu söylüyordu. Ama bu kalıtım, boş bir bil-
gisayar gibiydi. Bilgisayar, belli bir sistem dâhilinde kendisi-
ne yüklenebilecek herhangi bir programı kabul etmeye ha-

zırdır. Chomsky, bilgisayar örneğini vermiyordu ama buna 
yakın şeyler söylüyordu. İnsan zihninin herhangi bir dilin 
programını öğrenmeye elverişli bir ön donanımla dünyaya 
geldiğini ileri sürüyordu. Başka bir deyişle zihnimiz, bir dili 
edinebilmek için gerekli olan verileri doğuştan birlikte getir-
miş oluyordu. Bu donanım olduktan sonra içine herhangi bir 
dilin programını işlemek mümkündü. Chomsky, bu donanı-
ma dil yetisi diyordu. İşlenen programın hangi dil olacağı da 
çocuğun yetiştiği ortama bağlıydı. Yani zihindeki dil yetisi 
ancak belli bir dille (programla) desteklendiği zaman işlerlik 
kazanıyordu.
Buradaki önemli nokta şu: Doğuştan getirdiğimiz dil yetisi 
rastgele değil. Çok kabaca da olsa belli ana çizgileri var. Tıp-
kı bedenlerimizdeki organların dünyanın her yerinde aynı 
yapıya sahip olmaları gibi. İnsan dediğimiz yaratık; hep iki 
eli, bir karaciğeri, bir midesi (Örnekleri uzatabilirsiniz.) olan 
bir varlık. Eğer dil yetisi, insanın kalıtımsal bir özelliği ise o 
zaman tek tek dillerin işleyişi ve kurgusu da bir dereceye ka-
dar birbirine benzemek durumunda. Nitekim beyin üstüne 
yapılan incelemeler de beynimizde belli dil merkezlerinin ol-
duğunu ortaya çıkardı. Bu dil merkezleri, herkesin beyninde 
aynı bölgelerde oluşmuştu. Beynin belli bölgelerinin zedelen-
mesi durumunda dil yetisinde hep aynı yitimler gözleniyor-
du. Ama dil yetisi, beyinde topluca bir bölgede toplanmış da 
değildi. Farklı yerlerdeki zedelenmeler, farklı yitimlere (afazi) 
yol açıyordu. Ne var ki zedelenen yer ile yitimin türü ara-
sındaki bağıntı hep aynı kalıyordu. Ancak, zedelenmenin yo-
ğunluğuna, yaralanan kişinin yaşına göre bazen beynin başka 
bir bölgesi, zedelenen bölgenin işlevlerini üstlenebiliyordu.

Kaynak: Erkman-Akerson, Fatma (2007) Dile Genel Bir Ba-
kış, Genişletilmiş Yeni Basım, İstanbul: Multilingual, s. 19-21.
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Sözcük Türetme Farkı 
Özelliği gereği sondan eklemeli bir dil olduğundan Türkçede basit bir kökten çok sayıda sözcük türetmek mümkündür. Bu 
özelliğin bulunmadığı Hint-Avrupa Dilleri kolundan gelen İngilizce, Almanca ve İspanyolca aşağıda Türkçe ile karşılaştırıl-
mıştır.

İsim:
Türkiye Türkçesi İngilizce Almanca İspanyolca

göz eye Auge ojo

gözlük eyeglasses Brille gafas

gözlükçü optician:	some	one	who	sells	glasses Augenoptiker,	Brillenverkäufer
óptico,	vendedor

de	gafas

gözlükçülük the	business	of	selling	glasses
Das	Geschäft	des	Brillenverkaufes,	
Der	Beruf	des	Augenoptikers

óptica,	tienda	donde	se	venden	
gafas

 
Eylem:

Türkiye Türkçesi İngilizce Almanca İspanyolca

yat- lie	down sich	hinlegen acostarse

yatır- lay	down	[that	is,	cause	to	lie	down] Jemanden	hinlegen acostar	[a	alguien]

yatırım instance	of	laying	down:	investment Investition inversión

yatırımcı depositor,	investor Kapitalanleger,	Investor spónsor,	inversor

yatırımcılık to	be	an	investor ein	Investor	sein ser	un	inversor

Eklerle Tümce Oluşturma:
Diğer yaygın olarak konuşulan dillerle karşılaştırıldığında, daha az sayıda sözcük ve harf ile daha çok bilgi aktarmak olanak-
lıdır. Diğer pek çok dilde olmayan bir özelliğe göre, bir sözcük köküne ekler ekleyerek, tek sözcüklü tümce oluşturulabilir.

Türkiye Türkçesi İngilizce Yeni Sözcükleri Oluşturan Temel Sözcükler Açıklama

pazartesi Monday pazar	(«Sunday»)	ve	ertesi	(«after”) pazardan	sonra

bilgisayar computer bilgi	(«information”)	ve	say-	(«to	count”) bilgi	sayıcı

gökdelen skyscraper gök	(«sky”)	ve	del-	(«to	pierce”) gök	delici

başparmak thumb baş	(«prime»)	ve	parmak	(«finger”) birincil	parmak

önyargı prejudice ön	(«pre/proto”)	ve	yargı	(«splitting;	judgement”) ön	yargı

kahvaltı breakfast kahve	(«coffée”)	ve	alt kahve	altı

Türkiye Türkçesi İngilizce Almanca İspanyolca Hollandaca

ev house Haus casa huis

evde at	home,	within	the	house zu	Hause en	casa thuis

eviniz your	house euer	Haus su	casa jullie	huis

evinizde at	your	house in	eurem	Hause en	su	casa in	jullie	huis

evinizdeyiz we	are	at	your	house wir	sind	in	eurem	Hause estamos	en	su	casa wij	zijn	in	jullie	huis

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e’den yararlanılmıştır.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise  “Fiilden Fiil Yapım Ekleri “konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. c  Yanıtınız yanlış ise “2. Grup Ekler” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.  
3. d  Yanıtınız yanlış ise “2. Grup Ekler” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz. 
4. e Yanıtınız yanlış ise “Dönüşlü Yapılar” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz. 
5. b Yanıtınız yanlış ise “İşteş Yapılar” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Ettirgen Yapılar” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Ettirgen Yapılar” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Ettirgen Yapılar” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “Edilgen Yapılar” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “2. Grup Ekler” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Biçimbilgisi, geniş anlamda kelimelerin iç yapılarıyla ilgile-
nir. Çekim ve türetim kavramları da biçimbilgisinin merke-
zindedir ve bu kavramlar, bir dilin işleyişinde temel unsurlar 
arasında yer alır. Çekim, daha çok bir kelimenin farklı bi-
çimlerini ifade eder ve dilbilgisel bir amaçla cümleye katılır. 
Türetim ise bir ekle yeni kelime yapımı demektir. Gramer-
ciler arasında Türkçedeki çoğu çekim ve yapım ekinin türü 
konusunda bir uyum göze çarparken bazı ekler konusunda 
bir birlik görülmez.

Sıra Sizde 2
Barış- kelimesinin gelişimi oldukça ilginçtir. Türkiye Türkçe-
sinde var- biçiminde yer alan kelime eskinden bar- biçimin-
deydi; işteşlik eki, bar- fiiline getirilerek yapılmış ve bu biçim 
günümüze kadar korunmuştur. Diğer tara�an güreş- (Ağız-
larda güleş- biçiminde de kullanılır.) fiilinin kökü kür keli-
mesine dayanır. Divanü Lügati’t-Türk’te kür ‘yiğit, sarsılmaz, 
pek yürekli, kabadayı’ anlamıyla kür er ‘yiğit, sarsılmaz, pek 
yürekli, kabadayı adam’ biçiminde geçer (Atalay 1939: 324). 
Bu isim +A- isimden fiil yapım ekiyle fiilleşmiş ve üzerine 
işteşlik eki –ş- getirilerek güreş- biçimi ortaya çıkmıştır. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Fiilimsi eklerini sını�andırabilecek,
Fiilimsi yapan eklerin yapısal özellikleri konusunda sonuç çıkarabilecek, 
Fiilimsilerin işlevlerini belirleyebilecek,
Fiilimsi türleri arasındaki farkları ayırt edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler






Türkçe Biçim Bilgisi Sözdizimsel Kelime Yapımı:
Fiilimsiler

•	 FİİLİMSİ	EKLERİ
•	 BAĞIMLILAŞTIRMA	EKLERİNİN	
DİLBİLGİSİ	KİTAPLARINDAKİ	YERİ

•	 Fiilimsi
•	 İsimfiil
•	 Sıfatfiil
•	 Zarffiil

•	 Bağımlılaştırıcı
•	 Niteleme
•	 Bağımlı	Cümle

TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ



FİİLİMSİ EKLERİ
Bu kitapta fiilimsi ekleri olarak adlandırdığımız -mA, -mAk, -(y)Xş, -DXK, -(y)AcAk, 
-(y)An, -mXş, -(y)p, -(y)ArAk vb. ekler; hem adlandırma hem tür hem de sözdizimsel iliş-
kiler açısından Türkçe dilbilgisinin en tartışmalı konularındandır.  

Bu ekler; eklendikleri fiilin isim, sıfat veya zarf olarak kullanılmalarını sağlamaları 
açısından sırasıyla isimfiil, sıfatfiil ve zar�iil ekleri olarak adlandırılırlar: 

gel-mek
gel-en (adam)
gel-ip (gitti) 

Fiilimsi ekleri, fiillerden isim soylu kelimeler türetir. Ancak diğer fiilden isim yapma 
eklerinden ayrıldıkları önemli yönler vardır. İlke olarak ana cümle yüklemi durumundaki 
bir fiilin aldığı bütün cümle ögelerini alabilirler: Kitabı dün sana evde verdi. cümlesini her-
hangi bir ögesini değiştirmeden isimfiil cümlesi, sıfatfiil cümlesi, zar�iil cümlesi hâline 
getirebiliriz: 

Kitabı dün sana evde vermek (istedim.)
Kitabı dün sana evde veren (çocuk şimdi burada.)
Kitabı dün sana evde vererek (okumanı istemişti.) 

İsimfiillerle kurulan yan cümleler, özne ve nesne gibi zorunlu ögelerdir ama sıfatfiiller 
ve zar�iillerle kurulan yan cümleler seçimliktir. Sıfatfiil yan cümleleri isimleri, zar�iil yan 
cümleleri ise fiilleri ve cümleleri nitelerler.

Söz konusu eklerin yapı ve işlev özellikleri verilmeden önce aşağıda bu eklerin ad-
landırılmaları, türleri, ait oldukları dilbilgisi kategorileriyle ilişkileri gibi konulara kısaca 
değinilecektir.

Literatürde fiilimsi ekleri için başka terimler de kullanılmakta mıdır, araştırınız.

Yapım Eki mi Çekim Eki mi?
Tür açısından bakıldığında fiilimsi eklerinin hem yapım eki hem çekim eki olarak değer-
lendirildiklerini görebiliriz. Kelimenin türünü değiştirdikleri için yapım eki olarak gö-
rülmeleri gerekir. Ancak diğer yapım eklerinden farklı olarak bir fiil, bu eklerden birini 
aldığı zaman fiillere özgü yüklem olma gücünü kaybetmez. Bu nedenle adı geçen ekler, 
sonuna eklendikleri fiili ona bağlı olan diğer ögelerle birlikte değiştirirler. Fiilimsi ekleri 

Sözdizimsel Kelime Yapımı: 
Fiilimsiler

İsimfiillerle kurulan yan cümleler, 
özne ve nesne gibi zorunlu 
ögelerdir ama sıfatfiiller ve 
zar�iillerle kurulan yan cümleler 
seçimliktir. Sıfatfiil yan cümleleri 
isimleri, zar�iil yan cümleleri ise 
fiilleri ve cümleleri nitelerler.

1
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bu yönleriyle kalıcı (sözlüksel) isimler yapmaktan çok cümlelerin isim, sıfat ve zarf olarak 
kullanılmalarını sağlar ve bağımlı cümleler kurmaya yararlar. Fiil, yüklem olma gücünü 
kaybetmediği için bu ekler, çekim eklerine benzer özellikler de taşırlar. Hatta daha ilginci, 
çekim ekleriyle aynı pozisyonda bulunurlar. Örnek olarak gel- fiiline bu eklerin ekleneceği 
pozisyon, zaman eklerinin ekleneceği pozisyonla aynıdır: 

gel-di-k, gel-mek-te, gel-en-i 

Burada söz konusu eklerin doğrudan yapım eki oldukları durumları ayırmak gerekir. 
Fiil çekim eklerinin, fiillerden kalıcı isimler türeten yapım eklerine dönüşmesi durumun-
da yeni kelime yüklem olma; yani durum eki almış isimleri yönetme, cümlede kendine 
boş yer açma gücünü kaybeder. Örnek olarak iç- fiili nesne ister: 

Suyu içecek. 
Suyu içeceğini biliyorum. 

Ancak kalıcı isim türettiği zaman bu gücünü kaybeder: 
içecek “meşrubat”: Ders arasında kantinden bir içecek aldı.
(Erdem, 2011).

Fiilimsiler
Fiilimsi eklerinin fiillerle oluşturdukları tabanların adlandırılmasında da farklı terimlerle 
karşılaşırız: fiilimsiler, eylemsiler, yatık fiiller, bitmemiş fiiller, çekimsiz fiiller, bitimsiz fiiller 
vb. Bu kitapta fiilimsiler terimi kullanılmıştır.

Fiilimsi ekleriyle oluşan bitimsiz fiillerin üçe ayrıldığı konusunda görüş birliği varsa 
da terimler yine farklıdır:

isimfiil, adfiil, adeylem,mastar, infinitiv
sıfatfiil, ortaç, partisip
zar�iil, ulaç, bağfiil, gerundium

Burada, geleneksel dilbilgisi kitaplarında ilk gruba sadece -mA, -mAk, -(y)Xş eklerinin 
alındığını; ama -DXK, -(y)AcAk eklerinin de buraya alınması gerektiğini belirtmek gere-
kir. Bu konu aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

Basit Cümle mi Birleşik Cümle mi?
İçinde fiilimsi bulunan sözdizimsel yapının basit cümle mi birleşik cümle mi olduğu yö-
nünde, Türkiye Türkolojisine özgü bir tartışma yürütülmektedir. Bitimsiz fiil bulunduran 
bütün cümleler, yaygın görüşe göre birleşik sayılsa da fiilimsi ekini alan kelimelerin isim, 
sıfat ve zar�ardan bir farkı olmadığını ve bu kelimelerle kurulan cümlelerin basit sayılma-
sı gerektiğini savunanlar da vardır (Karahan, 1995). İki görüşten de farklı olarak sadece 
zar�iil taşıyan yapıları birleşik cümle, diğerlerini basit cümle sayan dilbilgisi kitapları da 
vardır (Atabay-Özel-Çam, 1981).

Burada; literatürde birleşik cümle yanında bileşik cümle, girişik birleşik cümle, kompleks 
cümle vb. terimlerin de bulunduğunu belirtmek gerekir. Fiilimsinin yönettiği sözdizimsel 
yapının adı için de literatürde yan cümle, önerme, tümcemsi, yan tümcecik vb. terimlerle 
karşılaşırız.

Yukarıda da belirtildiği üzere bu, Türkiye Türkolojisine özgü bir tartışmadır; Batı 
Türkolojisi bu tür cümleleri, tipolojik farkları da dikkate alarak Batı dillerindeki birle-
şik cümlelerin karşılığı sayar. Örneğin “Yüklemi bir fiilimsi (isimfiil, sıfatfiil veya zar�iil) 
olan Türkçe önermeler, Hint-Avrupa dillerindeki ‘yardımcı’ cümlelerin hiç olmazsa sırf 

Alanda fiilimsi ekleriyle oluşan 
bitimsiz fiillerin üçe ayrıldığı 
konusunda görüş birliği varsa da 
kaynaklarda kullanılan terimler 
farklıdır:
•	 isimfiil,	adfiil,	adeylem,	mastar,	

infinitiv
•	 sıfatfiil,	ortaç,	partisip
•	 zarffiil,	ulaç,	bağfiil,	gerundium
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dağılım bakımından yakın karşılıklarıdır. Ne tipolojik sözdizimi farkları ne de morfolojik 
farklar–yani Türkçe yan önermelerde yüklemin bir çekimli fiil olmayışı- bu benzerliği 
örtmemelidir. Görevsel düzeyde de önemli koşutluklar olduğu kuşkusuzdur. Avrupa dil-
lerindeki normal çeviri eşlerine karşıt olarak Türkçe fiilimsi önermelerin ‘tam bir düşün-
ceyi’ anlatamadığı yolundaki itirazların anlamsızlığı açıktır. Sırf biçim ya da sözde anlam 
farklarına dayanan bu gibi basit yargıların bizce pek değeri yoktur” (Johanson, 1975).

Ana cümlelerden sadece sonlarına aldıkları eklerle ayrılan bu cümleler, bağımlı cüm-
leler olarak değerlendirilmelidir. Bunların normal cümle ögesi olarak kabul edilmesi, 
Çocuk, koşarak geldi. , Çalışan kazanır. , Çalışmak ilerlemektir. gibi basit durumlar için 
geçerli gibi görünse de daha karmaşık yapıları normal isim, sıfat ve zarf ile aynı görmek 
imkânsızdır: 

Çocuk, hızla koşarak geldi.
Burada çok çalışan kazanır.
Bir işte uzun süre çalışmak, ilerlemektir.

Ayrıca isim, sıfat ve zar�arın cümle oluştururken öge yönetme güçleri sınırlıdır. Oysa 
ana cümle yüklemi ne kadar öge alabilirse isimfiil, sıfatfiil ve zar�iiller de o kadar öge ala-
bilirler ve aldıkları ögelerle birlikte başka bir cümlenin içerisinde onun bir ögesinin veya 
bir bölümünün tamlayıcıları olarak ortaya çıkarlar. Yapı bakımından olmasa bile işlev ba-
kımından Batı dillerindeki yan cümlelere benzerler: 

gelen adam = (Alm.) der kommende Mann veya der Mann, der kommt 

Bunlar çoğunlukla ana cümlelere biçimsel olarak o kadar benzerler ki aralarındaki tek 
fark, ana cümle bitirmeyen bir yüklemleştiricinin seçilmesinden ibarettir (Csató, 1990). 
Bu tip bağımlı cümleler, bir cümlenin sahip olduğu her türlü ögeye (özne-nesne-tüm-
leç-yüklem çekirdeği, serbest ögeler) sahip olabilirler: 

Bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe giden-
ler, fabrikanın önünde bir parça dinlenirlerdi.

Örneğe baktığımız zaman şu tespitlerde bulunabiliyoruz:

bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe giden-
ler özne, 

fabrikanın önünde dolaylı tümleç,
bir parça zarf tümleci, 
dinlenirlerdi yüklemdir. 

Bunun yanında gidenler ögesini yan cümle yüklemi olarak aldığımızda;

 işe dolaylı tümleç, 
erkenden zarf tümleci,
bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak zarf tümlecidir.

Aynı şekilde kırarak ögesini bağımlı zar�il cümlesi yüklemi olarak aldığımızda bo-
zuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını ögesi, belirtili nesne olur. Benzer 
bir şekilde çamur parçalarının nitelemesi durumundaki bozuk kaldırımların üzerinde buz 
tutmuş yan cümlesinin yüklemi buz tutmuş, bozuk kaldırımların üzerinde ise bu yüklemin 
dolaylı tümleci durumundadır.

Yüklemleştirici: Bir kelimenin 
yüklem olarak kullanılmasını 
sağlayan eklerdir. Bu eklerin 
bir kısmı (-DX, -mXs vb.) bitmiş 
cümleler kurarken bir kısmı da 
bağımlı cümle oluşturur (-mAK, 
-Xp, -An vb.).
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BAĞIMLILAŞTIRMA EKLERİNİN DİLBİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ 
YERİ
Bu konunun dilbilgisi kitaplarında ele alındığı bölümler de kitaptan kitaba değişir.  Bi-
çim bilgisi; hecelerin yapısı, kelimeler ve eklerle ilgilendiği için zaten genel olarak hem 
ses bilgisiyle hem de söz dizimi ve anlam bilgisiyle ilişkilidir. Bu nedenle bitimsiz fiillerin 
dilbilgisi kitaplarının hem biçim bilgisi hem kelime türleri hem de sözdizimi bölümlerinde 
ele alınması, son derece anlaşılır bir durumdur. Ancak dilbilgisi kitaplarında bu açıdan bir 
tutarlılık yoktur. 

Konuyla ilgili olarak yakın zamanda hazırlanmış iki ayrıntılı çalışmayı anmakta yarar var-
dır. Biri, büyük ölçüde geleneksel dilbilgisi anlayışıyla yazılmış olan Türkiye Türkçesinde 
Eylemsi (Özlem Deniz Yılmaz, 2009, Ankara: TDK) adlı kitap ve diğeri de dilbilimcilerin 
görüşlerini yansıtan bir yüksek lisans tezidir: Türkiye Türkçesinde Eylemsilerle Kurulan 
Tümcelerin Yapısı (Turgay Sebzecioğlu 2004, Mersin Üniversitesi, SBE).

Yapı ve İşlev Açısından Bağımlılaştırma Ekleri

İsimfiil Ekleri

Genel Özellikleri
 İsimfiil ekleri, fiillerin veya fiillerin gösterdiği oluşun adını yaparlar: gel-mek, gel-me, gel-
iş vb. Her fiile eklenebilir, isimlerin aldığı her eki alabilirler. Ancak -mAk isimfiil eki; ilgi, 
iyelik ve çoğul eklerini almamasıyla diğerlerinden ayrılır. -mAk eki bu eklerden önceki 
görevini, giderek yaygınlaşan -mA ekine bırakmış görünmektedir. 

Yine -mAk eki, -lX ve -sXzXn gibi sınırlı sayıda yapım ekini alarak sıfat ve zarf göre-
viyle kullanılabilir: 

ağla-maklı (bir ifade), dinle-meksizin (konuşmak)

-mAk dışındaki -DXK, -(y)AcAk, -mA ve -(y)Xş fiilimsi ekleri; ortak yapısal özellikler 
gösterirler. –mAk eki açık bir öznesinin olmayışıyla diğerlerinden ayrılır.

-DXK, -(y)AcAk, -mA ve -(y)Xş fiilimsi eklerinin bulunduğu yan cümlelerde ise açık 
bir özne yer alır; ancak bu özne, ana cümle öznesi gibi yalın durumda olamaz. Eğer fiilimsi 
eki –DXK ve -(y)AcAk ise yan cümlenin öznesi ilgi eki, fiilimsi de iyelik eki alır. -mA veya 

Resim 8.1

Kaynak: Piyale 
Madra, http://www.
dunya.com.
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–(y)Xş alan yan cümlelerde ise tümüyle değilse bile çoğunlukla durum aynıdır:

Ali’nin okulda olduğ-u-nu sanıyordum.
Ben-im gülüş-üm-ü yanlış anlamışlar. 

-mAk
Mastar olarak da adlandırılan bu ek –mak/-mek altbiçimbirimleriyle görülür. Esas ola-

rak bir aktivite, bir hareket veya soyut, genel bir durum hakkında konuşmak için kullanı-
lır. Temel fiilin gösterdiği hareket veya aktiviteye karşı öznenin tavır ve duruşunu anlatır: 

Kitap okumak istiyorum.

Yukarıda da belirtildiği gibi genellikle açık bir öznesi yoktur ve çoğunlukla herhangi 
bir durum eki almadan yalın olarak kullanılır: 

Burada direksiyon çalış-mak yasaktır.
Yabancı dil öğren-mek kolay değildir.

-mAk eki sadece iste- fiiline yalın durumda nesne olarak eklenebilir:

Sen ne yap-mak istiyorsun?

Diğer geçişli fiiller, ancak  –mA eki üzerine gelen belirtme ekli biçimleri nesne olarak 
alabilirler: 

Tatile git-meyi düşünüyor musun?

-mAk ekli biçimler, üzerlerine bulunma ve ayrılma durum eklerini alarak dolaylı tüm-
leç olarak kullanılabilirler.

-mAktA biçimi daha çok diren-, diret-, ısrar et-, yarar gör- fiilleriyle kullanılır:

Cevap verme-mekte direniyordu.
Listeye bunu da ekle-mekte yarar görüyorum.

-mAktAn biçimi ise daha çok vazgeç-, kork-, çekin-, kaçın-, nefret et- fiilleriyle kullanılır:

Sağlığınıza zarar ver-mekten kaçınmalısınız.
Olayın ayrıntılarını anlat-maktan vazgeçtim.

-mAktAn biçimi, karşılaştırma ifadelerinde de sıklıkla görülür:

Harekete geçmek, uzun uzadıya düşün-mekten daha verimli olabiliyor.

–mAk eki; övün-, suçla- gibi bazı fiillerle kullanıldığında üzerine –(y)lA edatını alarak 
zarf işlevinde bulunur:

Soruların tümünü cevaplamış ol-makla övünüyor.

-mA 
-mAk ekinden daha somut yapılar türetir ve bu nedenle –mA’lı fiil isimlerinde sözlük-

selleşme yaygındır: böl-me, süz-me, iv-me 
-mAk’lı cümlelerden farklı olarak -mA’lı cümleler, çoğu durumda kendi öznelerini 

içerirler:

Ayşe her gün bir saat yürü-me-ye çalışıyor.

-mA eki herhangi bir durum veya iyelik eki almadan kullanılabilir:

İsimfiil ekleri, fiillerin veya fiillerin 
gösterdiği oluşun adını yaparlar.
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Bu küs-meler, boyun bük-meler, habersiz git-meler yetmez mi?

-mA ekinin durum ekleriyle kullanımı
Belirtme ekli –mAyI biçimi geçişli fiillerin nesnesi olabilir:

İkinci sını�a daha fazla ders al-mayı düşünüyorum.
O da arkadaşlarını gör-meyi umuyordu.

Yönelme ekli –mAyA biçimi, ana cümle yükleminin dolaylı tümleç istediği durumlar-
da görülür. başla-, karar ver-, devam et-, çalış- fiilleri yönelme ekli fiilimsi ister:

Ödevlerimi düzenli yap-maya çalışıyorum.

Çağdaş Türkçede –mAyI yerine –mAsInI kullanımı da görülse bile –mAyI kadar stan-
dart değildir:

Türkçe konuş-masını biliyor mu?

İlgi ekli -mAnIn biçimi; tıpkı -mAk gibi aktivite, hareket veya genel durum bildirir:

Bu kalabalıkta onu ara-manın bir faydası olmayacak.

İyelik ekli -mA yapıları
Bu yapılar özne olarak kullanılır ve genellikle zorunluluk, gereklilik, neden, istenen bir 

hareket veya durum, dolaylı emir, rica, öneri bildirir:

Fatma Hanım’ın üç kat merdiven çık-ması zor.
8.30’da havaalanında ol-mamız gerekiyor.
Herkesin bir hikâye anlat-ması istenmiş.
Bunu anlayışla karşıla-manız gerekiyor.

İyelik ekli yapılar, özne tamamlayıcısı olarak kullanılabilir:

Sorun, Ayşe’nin gittiği okuldan hoşlanma-ması.

İyelik ekli  –mA yapıları,  durum eklerini de alarak ana cümleye nesne ve dolaylı tümleç 
olarak bağlanabilirler:

Müdür toplantıya sizin de katıl-ma-nız-ı rica ediyor.
Arkadaşının bu kadar rahat davran-ma-sı-na çok şaşırmıştı.
Dikkatlerin üzerinde yoğunlaş-ma-sı-ndan çok sıkılmıştı.

-mA + iyelik yapıları üzerine ilgi eki de gelebilir:

Bunları düşün-me-n-in artık bir yararı yok. 

Bu yapı ile düşün-me-nin yapısının, yani –mA +ilgi eki yapısının eş sesli olduğuna dikkat 
edilmelidir.

–(y)Xş
Bu ek, isim yapım eki olarak işlekken yan cümle eki olarak işlevleri diğer eklere göre 

daha sınırlıdır. Genellikle belli bir öznenin hareket veya durumunu gösterir ve bu özne, 
genellikle iyelik ekinin eklenmesiyle gösterilir. Bu ek, –mAk ekinin herhangi bir işlevinde 
kullanılamaz. Çoğu durumda –DXK ve –(y)AcAk eklerinin kullanıldığı bağlamlarda da 
kullanılamaz.
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–(y)Xş eki; ilgi, iyelik ve iyelik+durum ekleriyle kullanılabilir; öbek oluşturabilir, ana 
cümle yüklemine farklı görevlerle bağlanabilir:

Umarım gelme-yiş-iniz-in açıklanabilir nedenleri vardır.
Zamansız gid-iş-in-i neye yormalıyım?
Şiirin uygarlıklardan süzül-üş-ü-ne hep hayranlık duymuştu.
Bu yoldan her geç-iş-i-nde Ayşe’nin söylediklerini hatırlıyordu.

-DXK ve -(y)AcAK 
Türkçenin geleneksel dilbilgisi kitaplarında -DXK ve -(y)AcAK ekleri, sadece sıfatfiil 

ekleri arasında sayılırlar. Ancak işlev açısından bakıldığında her zaman bir ismi niteleme-
dikleri, doğrudan ana cümle yüklemine bağlanabildikleri için isimfiil ekleri arasında da 
ele alınmaları gerektiği görülmektedir:

Fakat bu anların çabucak geç-eceğini biliyordu.
Bütün isimfiil eklerinin birbirinin yerine kullanılama-dığı görülmektedir.

Ancak bu ekler; -mA, -mAk ve –(y)Xş isimfiil eklerinden farklı olarak zaman da göste-
rirler. -DXK, ana cümle yükleminin gösterdiği zamanla aynı veya daha eski, –(y)AcAK eki 
ise daha sonraki bir zamanı gösterir.

Bu eklerden sonra, her zaman, yan cümlenin öznesini gösteren bir iyelik eki gelir. İyelik 
ardından gelen durum ekleriyle ana cümlenin öznesi, nesnesi veya dolaylı tümleci olabilirler:

Ömrünü dört duvar arasında geçir-diğ-i anlaşılıyordu. (özne)
Bulutların durumundan yağmur yağ-acağ-ı belliydi. (özne)
Beni anla-yacağın-ı sanmıyorum. (nesne)
Eski coşkusundan eser kalma-dığın-ı görüyordum. (nesne)
Bu kadar kısa sürede gel-eceğin-e inanmamıştım. (dolaylı tümleç)
Bu konuyu tartış-tığınız-dan haberim yoktu. (dolaylı tümleç)

Eğer –DXK ve-(y)AcAK ekli biçimlerin bulunduğu yan cümleler, ana cümlenin dolaylı 
tümleci ise, bu durumda söz konusu ekler  –mA’lı biçimlerle yer değiştirebilirler:

Çocuğun öyle bir suç işle-diğine  üzüldük.
Çocuğun öyle bir suç işle-mesine üzüldük. (Göksel-Kerslake, 2005)

Bu ekler, ilgi ekiyle de kullanılabilirler:

Sonucun düşündüğüm gibi olma-dığı-nın bilincindeyim.

İsim tamlaması içinde (ilgi-iyelik yapılarında) kullanıldıklarında tamlanan öge, ço-
ğunlukla bir zaman birimidir:

İstanbul’a var-dığının üçüncü gününde sıkıldığını hissetmişti.

-DXK ve -(y)AcAK eklerine dolaylı soru ifadelerinde de sık sık rastlanır:

Sürekli bana kitabı beğenip beğenme-diğimi soruyordu.

-DXK eki, belli bir durumun sıklığını anlatmak için de kullanılır:

O yaşlarda okuldan kaç-tığımız da çoktu.
Ne yapacağını bilme-diğin oldu mu hiç?

İsimfiiller konusunda son olarak bu eklerin seçiminde, fiilin gerçekleşip gerçekleşme-
mesine dayalı bir ayrımdan da söz etmek gerekir:
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Can kitabı al-dığını unuttu.
Can kitabı al-mayı unuttu.

İlk cümle yüklemin gösterdiği eylem gerçekleşmiş olduğu için olgu cümleciği, ikinci 
cümle ise eylem gerçekleşmemiş olduğu için devinim cümleciği olarak adlandırılmaktadır.  
Buna göre -DXK, –(y)Xş, -(y)AcAK ekleri; olgu cümleciği ekleri, -mA, -mAk ekleri de devi-
nim cümleciği ekleri olarak adlandırılır (Özsoy-Balcı-Turan, 2012). 

-DXK ve -(y)AcAk  niçin isimfiil ekleri arasında da ele alınmalıdır?

Sıfatfiil Ekleri

Genel Özellikleri
Sıfatfiillerin temel işlevlerini üç açıdan ele alabiliriz: Sözlüksel açıdan, öbek yapı açısından 
ve cümle açısından.

Sözlüksel açıdan baktığımızda kalıcı isimler türetebildiklerini, öbek yapı açısından 
baktığımızda fiilleri sıfatlaştırarak sıfat tamlamaları içinde niteleyici olarak kullanılmala-
rını sağladıklarını, cümle açısından baktığımızda fiili sözdizimsel isimleştirici hâline geti-
rerek bitimsiz cümleler kurduklarını görürüz. Bu eklerden –DXK ve -(y)AcAK biçimleri-
ni, yukarıda isimfiil işlevleriyle de görmüştük. Söz konusu ekler burada sıfatfiil işlevleriyle 
ele alınacaktır.

Sıfatfiil ekleri, farklı işlevleri yerine getirme açısından farklı işleklik derecelerine sa-
hiptirler.

Sözlüksel Açıdan Sıfatfiil Ekleri
Sıfatfiil eklerinin kalıcı (sözlüksel) isimler türetmeleri, işlekliği her ek için aynı düzeyde 
olmasa da oldukça yaygın bir durumdur:

gelir “kazanç”
gider “masraf ”
bilgisayar
okuryazar
uyurgezer
Sönmez, Yılmaz  (özel isim)
tanıdık “tanınan, bilinen, arkadaş”
bildik “tanınan, bilinen”
gelecek “istikbal”
silecek “arabalarda camları silmeye yarayan alet”
geçmiş “mazi” 

-(y)An eki, kalıcı isimler türetme açısından çok işlek değilse de kır-an “salgın hastalık” 
gibi örneklerden söz edilebilir. Ayrıca tamlayan, tamlanan örneklerinde görüldüğü gibi 
terim türetmede daha işlektir.

Öbek Yapı Açısından Sıfatfiil Ekleri
Sıfatfiillerin en yaygın işlevlerinden biri de, yukarıda sözü edildiği gibi, fiilleri sıfatlaştıra-
rak sıfat tamlamaları içinde niteleyen öge olarak kullanılmalarını sağlamaktır. –DXK, bu 
açıdan çok işlek değildir; ancak olumsuz biçimi daha yaygındır:

tanıdık (adam)
bakmadık (yer kalmadı) 

2

Sıfatfiillerin temel işlevleri;
•	 Sözlüksel	açıdan,	
•	 Öbek	yapı	açısından,
•	 Cümle	açısından
olmak üzere ele alınabilir.
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geçmiş zaman
gelecek yıl
gülen ayva
ağlayan nar
akar (su)
bilir (kişi) 

Aşağıda özellikleri verilmiş olan sıfatfiil örneklerini bulunuz.
Kalıcı isim:
Sıfat tamlaması içinde niteleyen öge: 

Sıfatfiilin gösterdiği niteliğin, nitelenen isimden daha önemli olduğu durumlarda ni-
telenen isim ögesi düşebilir ve bu durumda sıfatfiil ekli yapı tek başına kullanılabilir, isim-
lerin alabildiği her eki alabilir:

Gelen adamı tanıyorum. >Gel-eni tanıyorum.
Gördün mü yaptığın şeyi? >Gördün mü yap-tığını? 

Sıfatfiil ekleri, bu gibi durumlarda geçici isimler türetirler ve fiilin isim gibi kullanıl-
masını sağlarlar. Yani sözdizimsel isimleştirici işlevindedirler. 

Cümle Açısından Sıfatfiil Ekleri
 -DXK, -(y)AcAK, -(y)An ve -mXş ekleri; bir isim öbeğini niteleyen bitimsiz/bağımlı cüm-
leler, geleneksel anlayışta yaygın kullanılan terimle, yan cümleler kurabilirler. En yaygın 
olarak kullanılan bağımlılaştırma ekleri –(y)An ve -DXK’tır. Bunun yanı sıra -(y)AcAK ve 
-mXş ekleri de bağımlılaştırma işleviyle kullanılır. 

Kimi dilbilgisi kitaplarında –(y)Ar, -(y)Xr ve olumsuz biçimi olan –mAz eki de bağım-
lılaştırma ekleri arasında gösterilir ama bu eklerin sözdizimi içinde isimleştirme işlevleri 
yoktur, yani kendilerine bağlı ögeler alamazlar. Bu nedenle –(y)Ar, -(y)Xr ve -mAz eklerine 
bağımlılaştırma işlevinin anlatıldığı bu bölümde yer verilmemiştir.

Bir sıfatfiilin nitelediği isim, genellikle bağımlı cümle yükleminin öznesi veya nesnesi olur:

oyuncaklarını kıran küçük kız / Kız (özne) oyuncaklarını kırdı.
her gün okulda gördüğüm kız / Kızı (nesne) her gün okulda görüyorum.

Başka bir deyişle fiile eklenecek –(y)An ve -DXK eklerinin seçimi; cümlede nitelenen 
ögenin özne, nesne, tümleç gibi dilbilgisel işlevlerine bağlıdır. Özne nitelenecekse –(y)An, 
başka bir öge nitelenecekse -DXK eki kullanılır. Evrensel olarak en yaygın sıfatfiil, özneyi 
niteleyen sıfatfiildir.

Sıfatfiil eklerine, bağımlılaştırma işlevleriyle biraz daha yakından bakalım:

-(y)An 
Bu ekin yaygın olarak bağımlı cümlenin öznesini nitelediğini yukarıda belirtmiştik:
derste anlatılan konu /Konu derste anlatıldı.
Bu ek ayrıca sahip olan ögenin, bağımlı cümlenin öznesinin bir parçası olduğu ve 

üçüncü kişi iyelik eki almış bir öge ile başlayan yan cümlelerde de görülür:

bahçesinde güller bulunan ev/ Evin bahçesinde güller var. 
üzerinden yol geçen dağ/ Dağın üzerinden yol geçiyor.

Bu ek, ilgi+iyelik öbeği yapısındaki sıfatfiil yan cümlelerinde de karşımıza çıkar:

arkadaşımın beklenen gelişi

3
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-DXK ve -(y)AcAk
Bu iki ek, rolleri açısından aynı yapısal özellikleri gösterirler; ancak zaman açısından 

farklıdırlar.  –(y)AcAk geleceğe, -DXK ise geçmişe veya şu andaki bir duruma gönderme 
yapar. Bu iki ekle kurulan bağımlı cümleler ilgi-iyelik yapısına sahiptirler:

Ali’nin yarın vereceği konferans
Ayşe’nin gördüğü film

Her iki ek de sıfatfiil yan cümlesinin nesnesini, dolaylı tümlecini, zarf tümlecini nite-
leyebilirler:

yazdığım kitap / Bir kitap yazıyorum.
temizleyecekleri ev / Bir evi temizleyecekler.
ayrıldığım şehir /Bu şehirden ayrılıyorum.
Ali’nin kapıyı açacağı anahtar / Ali kapıyı anahtarla açacak.

-DXK ve –(y)AcAk ekleri, bölünmüş ögelerde de karşımıza çıkarlar: 

Ayşe’nin kilidini değiştireceği mücevher kutusu
kendisine her gün uğradığım arkadaşım

Nitelenen öge belirsiz olduğu durumda veya yaş kelimesinden önce -(y)AcAK sıfatfiil 
eki, kişi eki almadan kullanılabilir:

çayla yiyecek bir şeyler
Seni anlayacak yaşta değil. 

-mXş
-mXş ekli sıfatfiillerin oluşturduğu bağımlı cümleler; ana cümlenin yüklemi, öznesi, 

nesnesi ve dolaylı tümleci olabilirler:

Yasak Şehir, Pekin’in en iyi korunmuş tarihî bölgesidir. (yüklem)
Kararmış yağmur bulutları gökyüzünü kaplamıştı. (özne)
Görevliler kirlenmiş örtüleri değiştirdiler. (nesne)
Erken çöken akşamla birlikte kendileri için ayrılmış otele döndüler. (dolaylı tümleç)

Sıfatfiil Eklerinin Diğer İşlevleri
Sıfatfiil eklerinin bir başka özelliği, başka eklerle veya kelimelerle genişleyerek zar�iil ek-
lerine gelişebilmeleridir: 

gel-diğinde
gel-diği zaman
gel-eceği zaman
yap-tıktan sonra  

Zar�iil Ekleri
Zar�iil eklerini, öbek yapı ve cümle açısından değerlendirebiliriz. Öbek yapı açısından 
baktığımızda ünlü ile biten -(y)A, -(y)X, -(y)Xp zar�iil eklerinin iki ögesi de fiil olan bir-
leşik fiiller kurduklarını görürüz: bak-a kal-, al-ı ver-, gid-e dur- gibi. Zar�iil eklerinin 
öbek yapıyı ilgilendiren bu işlevleri, Birleşik Fiiller bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmış 
olduğu için bu ünitede üzerlerinde daha fazla durulmayacaktır.
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Cümle Açısından Zar�iil Ekleri
İsimfiil ve sıfatfiil ekleri gibi zar�iil ekleri de sözdizimi içinde bağımlı cümleler kurmaya 
yararlar.  Fiilleri ve bu fiillere bağlı cümle ögelerini başka fiillere bağlayarak zaman, koşul, 
tarz, neden-sonuç gibi çok çeşitli anlam ilişkilerini ortaya koyarlar. Zar�iillerle kurulan 
bağımlı cümleler, zarf yan cümlesi veya belirteç yan cümlesi olarak da adlandırılır. 

Zar�iillerin Yapısal Özellikleri
Zar�iil ekleri, isimfiil ve sıfatfiil ekleri gibi sınırlı sayıda değillerdir; çok farklı anlam iliş-
kileri kuran çok sayıda zar�iil eki vardır. Bunlardan  -(y)A, -(y)ArAk, -(y)XncA gibi bazı 
zar�iil ekleri fiillere doğrudan eklenebilir: 

-(y)A: gül-e gül-e git- 
-(y)XncA:  gel-ince görüş-
-(y)ArAk: ağla-y-arak git-

Bazıları ise üzerlerine durum ekleri alır ve/veya kendilerinden sonra bir kelime gelir:

-DXğX-ndA: sor-duğu-n-da cevap ver-
-(y)AlI: gid-eli beri arama-

Zar�iiller arasındaki en önemli yapısal ayrım, bazılarının kişiyi gösteren ekleri alma-
sı, bazılarının ise alamamasıdır. –DXK+edat, –(y)AcAk+edat ve –mA+edat yapısındaki 
zar�iiller; kişi gösteren ekler (iyelik) alabilir. Ancak –DXkçA ve –DXktAn sonra yapıları 
içinde iyelik alamazlar:

kapıda karşılaş-tığı-mız zaman
uçağa bin-eceği-niz sırada
görüş-me-si için
yaklaş-tıkça
geldik-ten sonra

Gülsevin, Gürer (2001). AKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2.

-(y)Xp ve -(y)ArAk Zar�iil Ekleri
-(y)Xp ve –(y)ArAk ekleri; zaman, görünüş ve kip açılarından eşit statüdeki cümleleri 

bağlar. Bu ekler; zaman, görünüş ve kip eklerinin yerini de alabilirler:

Dışarı çıkıp güzel bir yemek yesek. / Dışarı çıksak ve güzel bir yemek yesek.
Odasına giderek kapısını kapattı. / Odasına gitti ve kapısını kapattı.

Ana cümlenin yüklemi olumsuzsa -(y)Xp ekli yan cümle de yapısında olumsuzluk eki 
olmasa bile olumsuz anlaşılır:

Bu kadar uzun bir mesafeyi yürüyüp gitmeyeceğiz herhâlde.

Ancak ana cümle yüklemi ise –(y)Xp ekli zar�iil, olumsuzluk eki de alabilir.

Kendisinden sonra dA bağlacı geliyorsa ve vurguluysa –(y)Xp ekli zar�iille kurulan 
yan cümle aslında bitimli bir cümleye denktir:

Ödevimi bitirip de dışarı çıktım.

Zar�iiller, fiilleri ve bu fiillere 
bağlı cümle ögelerini başka fiillere 
bağlayarak zaman, koşul, tarz, 
neden-sonuç gibi çok çeşitli anlam 
ilişkilerini ortaya koyarlar.

Bilinen zar�iil ekleri dışında, 
zar�iil şekilleri olarak doğmayıp 
başka ek ve edatların bir araya 
gelip birleşmeleri sonucunda bu 
işlevi üstlenen yapılar da vardır.
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Zar�iillerin Anlamsal Sını�andırılması
Zar�iillerin çok çeşitli anlamsal ilişkileri karşılayabildiklerinden söz edilmişti. Bunların 
tümünü sıralamak mümkün değilse de belli başlı işlevlerine şu şekilde işaret edebiliriz. 
Her işlev için birden çok zar�iil eki varsa da her işlev burada sadece bir zar�iil ekiyle 
örneklendirilecektir:

Zar�iiller; ayrıca, bir de anlamını karşılayabilirler: 

Kendisi herhangi bir şey yapmadığı gibi yapılanları da bozuyordu.

Karar verme, sözleşme işlevinde bulunabilirler: 

Ertesi gün aynı saatte buluşmak üzere ayrıldılar.

Karşıtlık ilişkisi kurabilirler: 

Sorumluluklarını yerine getirmediği hâlde takdir edilmeyi bekliyor.

Zar�iiller koşul koyma anlatabilirler: 

En kısa zamanda teslim etmek koşuluyla kitabı ödünç alabilirsin.

Zar�iillerin en yaygın işlevi, -(y)Xp ve -(y)ArAk ekleriyle gerçekleştirilen bağlama iş-
levidir: 

Pekin’de kaç gün kalacağını öğrenip/öğrenerek derslerini ona göre planlamıştı.

Çıkarım bildirebilirler: 

Ali okula devam etmediğine göre bölümünü sevmiyor demek ki.

Yine zar�iillerin en yaygın işlevlerinden olan tarz bildirme için çok sayıda ekten söz 
edebiliriz: 

-(y)A … -(y)A, -(y)ArAk, -(A)r/-(X)r gibi, -(A/I)rcAsIna, -mXş gibi, -mXşçAsInA, 
-DXğX/-(y)AcAğX/-mAsI gibi, -mAdAn, -mAksIzIn.

En küçük bir şikâyette bulunmaksızın görevini yerine getiriyordu.

-(y)ArAk, -mAk suretiyle, -mAklA gibi yapılar fiilin gerçekleştirildiği araç’ı göstere-
bilirler: 

Her gün bir tane sunmak suretiyle konferanslarını tamamladı.

-DXkçA, -DXğX oranda/nispette/ölçüde gibi zar�iiller oran belirtebilirler: 

Çalıştığın oranda başarılı olursun.

-mAk için, -mAsI için, -mAyA yapılı zar�iiller; amaç göstermek için yaygın olarak kul-
lanılırlar: 

Herkesin toplantıya katılabilmesi için uygun bir saat arıyordu.

Karşılaştırma veya miktar bildirmek için -(y)AcAk kadar/derecede, -DXğX/-(y)AcAğI 
kadar vb. zar�iil yapıları kullanılabilir: 

Dışarıda durulamayacak kadar keskin bir soğuk vardı.
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-DXğX/-(y)AcAğI için yapılı zar�iiller neden göstermek için kullanılırlar:

 Sabah erkenden uçağa bineceğim için erken yatmalıyım.

-(y)AcAğInA, -mAk yerine zar�iilleri yer değiştirme işlevinde kullanılırlar: 

Seni kaybetmek yerine kazanmaya çalışabilirdi.

Yapısal olarak en fazla çeşit gösteren zar�iil türlerinden biri zaman işlevli olanlardır. 
Zaman, çok çeşitli ekler ve edatlar yardımıyla ifade edilebilir: 

Zil çalar çalmaz öğrenciler bahçeye akın ettiler.
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Özet

Fiilimsi ekleri sını�andırmak
Fiilimsi ekleri olarak adlandırılan -mA, -mAk, 

 -(y)Xş, -DXK, -(y)AcAk, -(y)An, -mXş, -(y)p, ArAk 
vb. ekler; eklendikleri fiilin isim, sıfat veya zarf ola-
rak kullanılmalarını sağlamaları açısından sırasıyla 
isimfiil, sıfatfiil ve zar�iil olarak adlandırılırlar. Fii-
limsi ekleri, fiillerden isim soylu kelimeler türetir. An-
cak diğer fiilden isim yapma eklerinden ayrıldıkları 
önemli yönler vardır. İlke olarak ana cümle yüklemi 
durumundaki bir fiilin aldığı bütün cümle ögelerini 
alabilirler. 

 Diğer yapım eklerinden farklı olarak bir fiil, bu ekler-
den birini aldığı zaman fiillere özgü yüklem olma gü-
cünü kaybetmez. Bu nedenle adı geçen ekler, sonuna 
eklendikleri fiili ona bağlı olan diğer ögelerle birlikte 
değiştirirler. Fiilimsi ekleri, bu yönleriyle kalıcı (söz-
lüksel) isimler yapmaktan çok cümlelerin isim, sıfat 
ve zarf olarak kullanılmalarını sağlar ve bağımlı cüm-
leler kurmaya yararlar.

Fiilimsi yapan eklerin yapısal özellikleri konusunda 
sonuç çıkarmak
 İsimfiil ekleri ( -mA, -mAk, -(y)Xş, -DXK, -(y)AcAk), 
sıfatfiil ekleri ( -DXK, -(y)AcAK, -(y)An, -mXş, 

 -(y)Ar, -(y)Xr) ve zar�fil ekleri (-(y)A, -(y)X, -(y)Xp, 
-(y)ArAk, -(y)XncA, –DXkçA, …); ünlü ve ünsüz 
uyumlarına göre farklı altbiçimbirimleriyle görülür.

Fiilimsilerin işlevlerini belirlemek
Fiilimsiler, fiillerden isim soylu kelimeler türetir; an-
cak kelimeler, kalıcı (sözlüksel) isimler değil cümlele-
rin isim, sıfat ve zarf olarak kullanılmalarını sağlayan 
kelimelerdir ve bağımlı cümleler kurmaya yararlar.

 İsimfiiller, fiillerin veya fiillerin gösterdiği oluşun 
adıdır. Sıfatfiillerin temel işlevleri üç açıdan ele alı-
nabilir: Sözlüksel açıdan bakıldığında kalıcı isimler 
türettikleri, öbek yapı açısından bakıldığında fiilleri 
sıfatlaştırarak sıfat tamlamaları içinde niteleyici ola-
rak kullanılmalarını sağladıkları, cümle açısından 
bakıldığında ise fiili sözdizimsel isimleştirici hâline 
getirerek bitimsiz cümleler kurdukları görülür.

 Zar�iiller “ayrıca, bir de” anlamını karşılayabilir; ka-
rar verme, sözleşme işlevinde bulunabilir; karşıtlık 
ilişkisi kurabilir, koşul koyma anlatabilir; bağlama, çı-
karım, tarz bildirip amaç ve araç gösterebilirler. Zarf-
fiiller ayrıca karşılaştırma, miktar, neden ve zaman 
göstermek için de kullanılırlar.

Fiilimsi türleri arasındaki farkları ayırt etmek
 İsimfiillerle kurulan yan cümleler, özne ve nesne gibi 
zorunlu ögelerdir; ama sıfatfiiller ve zar�iillerle ku-
rulan yan cümleler seçimliktir. Sıfatfiil yan cümleleri 
isimleri, zar�iil yan cümleleri ise fiilleri ve cümleleri 
nitelerler.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Ferit (benim kuvvet ilacımdan almaya) hazırlanıyor.
Yukarıdaki cümlede ayraç içinde gösterilen yan cümlenin 
türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. İsimfiil yan cümlesi
b. Sıfatfiil yan cümlesi
c. Zar�il yan cümlesi
d. Koşul yan cümlesi
e. Yönelme yan cümlesi

2. Dolap kapaklarının metal tutacaklarına, yatağın yanına 
atılmış bluzuma baktı.
Yukarıdaki altı çizili kelimenin türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

a. İsimfiil yan cümlesi
b. Sıfatfiil yan cümlesi
c. Zar�iil yan cümlesi
d. İsim
e. Yüklem

3. (Paketi aldığınızı) bana bildirirseniz sevinirim.
Yukarıdaki cümlede ayraç içinde gösterilen bağımlı cümle-
nin türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sıfatfiil yan cümlesi
b. İsimfiil yan cümlesi
c. Zar�iil yan cümlesi
d. Bağımsız cümle
e. Koşaçlı cümle

4. Aşağıdaki sıfat�il cümlelerinin hangisinde nitelenen 
isim ögesi düşürülmüştür?

a. Dergimiz, yayımladığınız Karagöz adlı eser üzerinde 
de durmak istiyor.

b. Saklanacak bir yer arıyorsun, yok!
c. Birleşmiş olan tara�ardan her biri şark meselesini 

kendi maksatlarına uygun bir şekilde halletmeye ça-
lışıyordu.

d. Biz de o tarihlerde Feneryolu’nda oturduğumuz eve 
yeni taşınmıştık.

e. Ben çok beğendim, hattâ bizde de böyle ilginç yazılar 
yazabilen var diye göğsüm kabardı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mXş ekli sıfatfiil, 
farklı bir işlevde kullanılmıştır?

a. Bir akşam odamda oturmuş çayımı içiyordum.
b. Dikili, zelzeleden harap olmuş bir sahil kasabası.
c. Biz unutulmuş bir memleketiz.
d. Ayaklarımız uyuşmuş bir hâlde idi.
e. Arpası yolunmuş bir tarlaya saparak oturuyorlar yo-

lun kıyısına.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, zar�iil yan cümlesi içer-
mektedir?

a. Beni yakından tanıyanlar bunu teyit edeceklerdir.
b. Beni tanıyan herkes üç yıldır nişanlı olduğumu bilir.
c. Oysa büyüdükten sonra, onu yakından tanımaya can 

atıyordum.
d. Eşini -şimdi adını unuttum- iyi tanırım.
e. Tanıdığını sandığın birini, hiç tanımadığını düşün-

meye başladın.

7. Aşağıdaki cümlelerde zar�iil eklerinden hangisi kişi gös-
teren bir ek almıştır?

a. Günaydın’ın çıktığı o ilk günleri anımsayınca Aziz 
Nesin galiba heyecanlanmıştı gene.

b. Ayağa kalkarak: ‘’Ben bundan iyi yaparım.’’ dedim.
c. Derisini yüzüp içini doldurmuşlar.
d. Ne olur, siz de bu kitabın hemen basılması için eliniz-

den geleni yapın.
e. Tırmandıkça ondan uzaklaşıyor, dağlık ve ağaçlıklı 

yerlere yükseliyorduk.

8. Aşağıdakilerin hangisinde zar�iil yan cümlesi üst cüm-
leyle bir “bağlama” ilişkisi kurmuştur?

a. Heyecanla koşup açtım.
b. Koştuğum hâlde onlara yetişemedim.
c. Kumsallarda koşup durursun.
d. Koşa koşa çıktım avluya.
e. Koşunca huzurlu oluyorum, mutlu oluyorum.

9. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik cümle yoktur?
a. Seninle konuşalı beri daha iyiyim.
b. Bütün isyanlarım utançla, tiksintiyle, suçlulukla 

bitiyor.
c. Hem İngilizce hem Fransızca bildiğimden sözcülük 

ediyordum.
d. Keseri tutuşu, testereyi kullanışı, çivileri ıslatıp ıslatıp 

çakması ona hayranlığımı artırıyordu.
e. Sabah beri yağan yağmur nihayet dinmişti.

10. Aşağıdaki yan cümlelerin hangisinde açık bir özne 
yoktur?

a. İstanbul’da bir ha�a kalacağını, bir ha�a için de 
İzmir’e uğrayacağını yazıyordu.

b. Postacının kapıyı çalmasının gecikmesi en büyük di-
leğimdir.

c. Ahmet o kadınla yalnız kalmanızı istemiyordu.
d. Zeynep o gün okula gitmek üzere evden çıktı.
e. Sevaptır böyle kitap okumak.
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Yaşamın İçinden

Türkçe Bilişim Sözleri
Bilgisayarlar, bilgi işlem ve bilişim konularında bilim sözleri, 
yeni gelişmekte olan öteki teknik bilimlerde olduğu gibi, ge-
nellikle İngilizce temeline oturmuştur. Bu durumun ulusla-
rarası düzeyde belli bir anlaşma kolaylığı sağladığı gerçektir. 
Bununla birlikte uluslararası düzeyde sağlanan kolaylık, bu 
konulara ilişkin genel dil içinde İngilizce sözcükler oranının 
belli bir ölçüyü aşmasıyla, ulusal düzeydeki çalışmaları gerek 
eğitim, gerek uygulama bakımından bir kördöğüşüne dönüş-
türmektedir.
Bilgisayar programlama derslerinde neredeyse her iki söz-
cükten birinin İngilizce olarak, hatta İngilizce bile sayılama-
yacak biçimde Türkçe ses birimlerine doğru kaymış İngilizce 
sözcükler olarak söylenmesi, İngilizce bilmeyeni ya da az 
bileni bir anlamsızlık duvarıyla karşı karşıya bırakırken, iyi 
İngilizce bileni de tedirgin etmektedir. Öğreten ise aynı bi-
çimde sözdizim ve seslendirim zorlukları yüzünden anadilini 
konuşma doğallığından uzaklaşmaktadır. Bütün dinleyicile-
rin ve öğretenin tedirgin olduğu bir ortamda, zaten başlayana 
güç gelen bir konuda, öğrenme, olağanüstü bir çaba gerektir-
mektedir.
Bilgisayar çevresinde yapılan çalışmalarda düzenli bir yapı 
ve tutarlılık duygusu önemlidir. Düşüncede ve çalışma yön-
teminde gerekli bu tutarlılığın, düşünceyi taşıyan araç olan 
dilde yitirilmesi de apayrı bir olumsuz koşul sayılmalıdır. 
Türkçe, kurallarının ayrıcalıksız geçerliği, düzenli yapısı ve 
anlamsal saydamlığıyla öteki doğal dillerde pek görülmeyen 
ölçüde tutarlı bir düşünme ve iletişim aracıdır. Bu durumdan 
yararlanarak, Türkçe konuşmada İngilizce terimler bolluğu-
nun yarattığı keşmekeşi ortadan kaldırmak için yapılan çalış-
maları, işin niteliği gereği son derece tutarlı, kendi içinde çe-
lişkisiz bir bilişim Türkçesiyle ortaya koymak, düşünmek ve 
geliştirmek gerekir. Tutarlı ve kendi içinde çelişkisiz bilişim 
Türkçesi ise doğal Türkçenin düzenli yapısı içinde türetilmiş 
bilişim sözlerinin ortaya atılması ve bunların günlük yaşantı-
da kullanılmasıyla gelişir. Kendimizin olan, özgün bir bilişim 
düşüncesine çıkan başka yol da yoktur.
Bu düşüncelerin oluşturduğu ana çizgi üzerinde, meslek 
yaşantımızın başlangıcından beri duraksamaksızın sürdür-
düğümüz terim çalışmalarımızın ürünleri, öğretim çalış-
malarımızda ve özellikle Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem 
Merkezi’nin günlük yaşantısında, yazılarımızda sınanmakta-
dır. Kimi terimler Türkçenin doğal yapısının kolayca doğu-
rabildiği sözcüklerdir; “mnemonic operation codes” karşılığı 
olarak “bellenir işlem kodları” örneğindeki gibi. Kimi terimler 
halk dilinde, hatta devlet dilinde var olan fakat yeni doğan 
bilgisayarlar çevresindeki her şeyin yeni sayılması sonucu 

Türkçe’de yok sanılan sözcüklerdir; İngilizce “file”, Osmanlı-
ca dosya ya da Türkçe bir ara kullanılan dizi yerine, nüfus kü-
tüğü sözündeki kütük sözcüğü gibi. Kimi terimlerse İngilizce 
“computer”, Fransızca “ordinateur” karşılığı olarak günlük 
yaşantımızda iyice yerleşmiş bulunan bilgisayar sözcüğü gibi, 
ileri sürülmeden pek çok araştırma ve çalışma gerektirmiş 
olan sözcüklerdir.
Bugün varılan yerde, konuları rahatça ve tutarlı bir biçimde 
Türkçe tartışma, öğretme, yazma olanağına erişmiş bulunu-
yoruz. Bu süre içinde sürdürülen teknik çalışmaların, yine 
aynı terimlerle belgelendirilmiş olması, dile gösterilen bu 
özenden bütünüyle bağımsız olmayan önemli bir sonuçtur.
Yapılan çalışmanın tümü, 840 terimlik bir listeye eklenmek 
üzere bekleyen kimi yeni açıldığımız kavramlarla birlikte, 
1000 terim dolaylarındadır. Bunların hemen bütünü metin 
içinde kullanılmış, derslerde, konuşma ve konferanslarda, 
hatta resmî kurullardaki konuşmalarda alışkanlık dolayısıy-
la çekinilmeden kullanılmıştır. Sözcükler yaşayan tümceler 
içinde kuru varlıklar olmaktan çıkar, yaşarlık kazanırlar. 
Bunun için sözlüklerde örneklere önem verilir ve bunun 
için yalnızca sözlükler bir dilin ve sözcüklerinin yaşarlığı-
nı yansıtamazlar. Bundan dolayı kuru bir listede ilk görüşte 
yadırganan kimi sözcükler, konuşma sırasındaki birkaç kez 
yeniden kullanılışlarıyla bile, eğer Türkçenin kurallarına göre 
yaratılmışlar ve tutarlı biçimde kullanılmışlarsa, iletişimi bal-
talamaktan başka, sağlamlaştırmaktadırlar.
Türk Dil Kurumu yöneticileri, Kurumun öteki konularda ya-
yımladığı terim sözlükleri gibi, Bilişim Terimleri Sözlüğü’nün 
de yayımlanmasındaki yararı belirtmişlerdir. Çalışmanın bu 
düzeye gelmeden bir liste olarak düzenlenmesinde ve ilgili 
kimselerin eleştirisine sunulmasında yarar gördük. Bir süre-
dir gelen eleştiriler arasında gerçekten uyarıcı ve ilginç olan-
lar vardır. Başta bilgisayar sözcüğü olmak üzere birkaç terim 
de Türk Dili Dergisi’nde kamuya duyurulmuştur. Sözlük ola-
rak yayımlamadan önce, elimizdeki listeden kimi terimleri, 
yorum yapmaksızın, yalnızca İngilizce karşılıklarıyla sırala-
yacağız. Karşılıkların İngilizce olarak verilmesi, konunun ye-
niliği dolayısıyla kimi durumlarda buna zorlanmamızdandır.
Türkçeyi severek, çalışma konumuzun ulusal varlığımızın 
yarınındaki önemine inanarak giriştiğimiz ve yıllardır sür-
dürdüğümüz çaba yürek ister. Ve de sözcüklerin yaşarlık 
kazanması zaman ister. Beceriksizliklerimiz Türkçeyi sevdi-
ğimize bağışlana.
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Türkçe Bilişim Sözcüklerinden Örnekler

Adım: step
Ağ: net
Alfa bilgi: alphabetic data
Alfasayısal: alphanumeric
Altbölüm: section
Anahtar: key, switch
Anahtar sözcük: keyword
Anlambilim: semantics
Aramak: search
Ayraç: parenthesis
Bağ: link
Bağdaştırıcı: adaptor
Bağlam: context
Belge:document
Bellek: memory
Bellek yeri: memory byte 
Benzer: analog
Bildiri: message
Bilgi: informatio
Boy: size
Çapraz sağlama: crosscheck
Çevirici: converter
Çıkış: exit
Çıktı: output
Çok düzeyli: multiplex
Çözümsel: analytical
Değer: value
Denence: hypothesis
Denetim: control
Denetim birimi: control unit
Devingen: mobile
Devinik: dynamic
Direnç: resistor
Dizge: system
Dizinlemek: index
Donanım: hardware
Dur: stop
Eğilim: trend
En büyük değer: maximum value 
En küçük değer: minimum value
Esneklik: �exibility
Evrim: evolution
Geçerlik: validity
Geçiş:pass         
Gereç: material
Girdi: input
Gizilgüç: potential

Görüşme: interview
Güç: power
Günlük:log
Hazır bilgi: literal
Hız: speed
İkileme: duplication
İkincil: secondary
İletişim: communication
İş: job
İşlemek: record
İşlev: function
İşlevsel: functional
Kart kodu: card code
Kaydırmak: shi�
Kesim: segment
Kodlamak: code
Konum: position
Koşut: parallel
Kullanıcı: user
Kuram: theory
Mıknatıs: magnet
Mıknatıslı: magnetic
Nesnel: objective
Nicelik: quantity
Olumlu: positive
Olumsuz: negative
Ortanca: media
Öbek: block
Öge: element
Ölçek: scale 
Örgensel: organic
Örneksel: analog
Örnekseme: analogy
Özet, özetlemek: abstract
Öznel: subjectiveSayılaştırılmış bilgi: 
Sayısal: digital
Seçenek: alternative
Seçici: selector
Seçmeli: optional
Sorun: problem
Sözcük: word
Sözdizim: syntax
Süre aşımı: time-out
Süzgeç: filter               
Tasarı: project
Tasarım: design
Teknik: technique
Teknikbilim: technology
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Tutanak: record
Uç: terminal
Uzman: specialist
Uzmanlık: specialty
Üreteç: generator
Veri (bk. bilgi): data
Yaklaşık: approximate
Yanlış: error
Yazıcı: printer
Yönetmen: manager

(Örnekler kısaltılmıştır.)

Kaynak : Aydın Köksal,  Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel 
Sayısı, Ağustos – Eylül 1971, cilt 15, sayı 176-177, s. 61-68.

1. a Yanıtınız yanlış ise “İsimfiil Ekleri”  konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

2. d Yanıtınız yanlış ise “İsimfiil Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “İsimfiil Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Sıfatfiil Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Sıfatfiil Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Zar�iil Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “Zar�iil Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Zar�iil Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Yapı ve İşlev Açısından Bağımlı-
laştırma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Yapı ve İşlev Açısından Bağımlı-
laştırma Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Literatürde yaygın olarak kullanılan fiilimsi ekleri, eylemsi ek-
leri yanında daha çok dilbilimcilerce kullanılan sözdizimsel  
isimleştirme ekleri, bağımlılaştırma ekleri, bitimsizlik ekleri 
vb. gibi terimlerle de karşılaşırız.

Sıra Sizde 2
Türkçenin geleneksel dilbilgisi kitaplarında -DXK ve
-(y)AcAK ekleri, sadece sıfatfiil ekleri arasında sayılır. Ancak 
işlev açısından bakıldığında her zaman bir ismi nitelemedik-
leri, doğrudan ana cümle yüklemine bağlanabildikleri için 
isimfiil ekleri arasında da alınmaları gerekmektedir.

Sıra Sizde 3
Kalıcı isim: dolmuş
Sıfat tamlaması içinde nitelenen öge: tükenmez (kalem)

Atabay, Neşe, Sevgi Özel, Ayfer Çam (1981), Türkiye 
Türkçesinin Sözdizimi, Ankara: TDK.

Csató, Éva Ágnes (1990), “Non-finite verbal constructions in 
Turkish”, Altaistica Osloensia, Bernt Brendemoen (ed.), 
Oslo: Universitetsforlaget, 75-88.

Demir, Nurettin, Emine Yılmaz (2014), Türk Dili El Kitabı, 7. 
baskı, Ankara: Grafiker.

Erdem, Mevlüt (2011), “Türkçede Çekim ve Yapım Eklerinin 
Özellikleri ve Sınırları”, bilig 58: 71-90.

Göksel, Aslı, Celia Kerslake (2005), Turkish: A Comprehensive 
Grammar, London and New York: Routledge.

Johanson, Lars (1975), “Fiilimsi Önermelerin Görevleri 
Üzerine”, Bilimsel Bildiriler 1972, Ankara: TDK, 525-529.

Karahan, Leyla (1995), “Türk Gramerinin Sorunları” 
Toplantısı (22-23 Ekim 1993), Ankara: TDK.

Özsoy, Sumru, Ayşe Balcı, Ümit Deniz Turan (2012), Genel 
Dilbilim-I, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yay.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar
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A
Anafora: Cümledeki ya da metindeki dilsel bir unsurun, 

başka bir unsurla ilişkilendirilmemiş, soyutlanmış şek-
liyle anlam bakımından bulanık olduğu; anlamının, bir 
öncül (ya da soncul) ile ilişkili olarak yorumlanabildiği 
ifadelerdir.

B
Biçim Bilgisi: Dilbilgisinin ve dilbilimin, dildeki anlamlı ve 

işlevli en küçük birimler olan kelimelerin yapı, işlev ve 
kullanımını inceleyen koludur.

Biçimbirim: Yapı ve ses açısından anlamlı veya işlevli daha 
küçük birimlere ayrılamayan ögelerdir. 

Ç
Çekim Eki: Kelimelerin niceliğini, öbek veya cümle içeri-

sinde birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren eklerdir. 

D
Dinamik Kiplik: Konuşuru harekete geçiren etkenlerin, iç 

dinamiklerin ya da iç dinamiklerle ilgili nedenlerin yan-
sıtılmasıdır. 

Dönüşümlü Eylem: Doğal bir dönüşüm evresine sahip olan 
eylemlerdir.

Dönüşümsüz Eylem: Kritik sınır ya da dönüşüm evresi bu-
lunmayan eylemlerdir

Durum Eki: İsim kök ve gövdelerine iyelik eklerinden sonra 
gelerek, öbek veya cümle içindeki isimleri diğer kelime-
lere, farklı anlam ilişkilerini ifade edecek biçimde bağ-
layan eklerdir.

E
Ekfiil: Türkçede isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yük-

lem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit fiiller-
den bileşik zamanlı fiil yapan eklerdir.

Enklitik: Ekleşme özelliği taşıyan son çekim edatları, kuv-
vetlendirme ve pekiştirme işlevi taşıyan bağlaçlar,  birle-
şik çekimleri oluşturmakta kullanılan imek fiili gibi dil 
birlikleridir. 

F
Fiil:  Anlamca hareket, oluş, kılış vb. gösteren; fiillerden tü-

retilen yeni kelimelere taban oluşturan ve fiillere gelen 
çekim eklerini alan, söz diziminde bitmiş veya bağımlı 
cümlelerin yüklemi olarak kullanılan kelimelerdir.

G
Göreceli Zaman: Zaman eksenine, konuşma anına veya 

şimdi ve buraya göre değil bağlam tarafından belirlenen 
bir başka zaman noktasına göre konumlanan zamandır.

Görünüş: Eylemin kılınışına ait veya kılınışıyla ilgili bir ke-
siti görünür hâle getiren dilbilimsel bir kategoridir.

Gramatikal Zaman: Olayların zaman sırasını ifade etmek 
için bazı dil araçlarıyla; örneğin –DX, -(y)AcAk, -(X)yor 
vb. biçimbirimlerle anlattığımız dilsel zamandır.

İ 
İyelik Eki:  Nesne veya kavramların bir başka nesne ya da 

kavrama ait olduğunu gösteren eklerdir.
İsim Cümlesi: Yüklemi isim soylu bir kelime olan cümledir.
 
K
Kanıtsallık: Konuşurun cümlesinde ifade ettiği bilgiyi hangi 

kaynaklardan elde ettiğini gösteren, bilginin kaynağına 
göndermede bulunan dilbilimsel bir kategoridir.

Kelime Kök ve Gövdeleri: Anlamları veya söz dizimsel iş-
levleri olan, tek başlarına kullanılabilen bağımsız biçim-
birimlerdir.

Kip: Kipliğin ifadesini sağlayan, biçimsel açıdan gramatikal-
leşmiş, morfolojik işaretleyiciler, eklerdir.

Kiplik: Konuşurun bilginin gerçekliğine dair tutumunu, 
inançlarını, ayrıca yükümlülüklerini, isteklerini, dilek-
lerini, yeterliliklerini vb. ifade eden anlamsal bir kate-
goridir.

Kişi ekleri: Cümlede yüklemin belirttiği oluş ya da kılışla 
ilgili kişiyi gösteren biçimbirimlerdir. Öznenin tekil mi 
çoğul mu olduğunu, yani kişinin sayısını gösterir, kendi-
si özne olmadığı hâlde özneyi temsil eder. 

Kılınış: Eylemin zamansal iç yapısıyla ilgilidir; eylemin iç 
zaman yapısını ve evrelerini konu alan bir kategoridir. 

M 
Mutlak Zaman: Eylem zamanı ‘şimdi ve bura’ ölçüt alınarak 

bildirildiğinde ifade edilen zamandır. 

O-Ö
Odaklılık: Görünüş biçimbirimleriyle işaretlenen görüntü-

leme alanının, göreceli darlığı ve buna bağlı psikolojik 
yoğunlukla ilgili ölçüsel bir parametredir.

Ontolojik Zaman: Eylemlerin gerçekleştiği, tecrübe ettiği-
miz, algıladığımız, yaşadığımız zamandır. 

Öngörülülük:  Belirgin bir sınır vurgusu yapmaksızın, eyle-
mi gelecek projeksiyonuyla bir bütün olarak sunan bakış 
açısıdır.

R
Referans Zamanı: Gramatikal zamanın belirlenmesinde, 

konuşma zamanı ve eylem ilişkisinin yanı sıra bağlam 
tarafından verilen ikinci bir gösterim merkezi ya da re-
ferans alınan ikinci bir zaman noktasıdır.  

Sözlük 
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S 
Sıfat: Bir ismin gösterdiği varlığın özünde olan bir niteliği 

veya özünde olmamakla birlikte onunla ilgili bir özelliği 
gösteren kelimelerdir.

Sınırlar Arası Bakış: Eylemin başlangıç ve bitiş sınırları ara-
sındaki bir kesiti gözlemleyen bakış açısıdır.

Sınır Öncesi Bakış: Eylemin kritik sınırına henüz ulaşıl-
madığı ancak kritik sınırına epey yaklaşıldığı bir kesiti 
gözlemleyen bakış açısıdır. 

Sınır Sonrası Bakış: Eylemin kritik sınırının aşıldığı bir ke-
siti gözlemleyen bakış açısıdır.

Y
Yapım Eki: Kelime kök ve gövdelerinden yeni kelimeler tü-

reten eklerdir.
Yüklemleştirici: Bir kelimenin yüklem olarak kullanılması-

nı sağlayan eklerdir.
Yükümlülük Kipliği: Konuşuru/eyleyiciyi harekete geçiren 

koşullar, dış nedenler ve otoritelerin yansıtılmasıdır.

Z
Zarf: Herhangi bir çekim eki almadan bir fiili zaman, yer, 

durum, azlık, çokluk, soru gibi çeşitli açılardan niteleyen 
isim soylu kelimelerdir.
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	Ünite 7: Sözlüksel Kel�ime Yapımı-II
	FİİLDEN FİİL YAPIM EKLERİ
	FİİLDEN FİİL YAPAN EKLERİN BİÇİMBİLGİSEL ÖZELLİKLERİ
	FİİL ÇATISI: BİÇİM-SÖZDİZİMSEL ÖZELLİKLER
	SÖZLÜKLERDEKİ DURUM
	Özet
	Kendimizi Sınayalım

	Ünite 8: Sözdizimsel Kelime Yapımı: Fiilimsiler
	FİİLİMSİ EKLERİ
	BAĞIMLILAŞTIRMA EKLERİNİN DİLBİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ YERİ
	Özet
	Kendimizi Sınayalım

	Sözlük
	Dizin



