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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; biçim bilgisi-
nin ilgilendiği konuları sıralayabilecek, temel terimlerini kullanabilecek, 
kök ve gövdeleri ayırabilecek, kelimeyi analiz edebilecek, türetme dı-
şındaki söz yapım yollarını örneklerle açıklayabilecek, kopya sözleri 
tespit edebilecek, kısaltma ve başka yollarla ortaya çıkan sözleri ayırt 
edebileceksiniz. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu
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BİÇİM BİLGİSİ
Biçim bilgisi; dilbilgisinin ve dilbilimin, dildeki anlamlı ve işlevli en küçük birimler olan kelimelerin ve 

eklerin yapı, işlev ve kullanımını inceleyen koludur. Bilimsel çalışmalarda, Fransızca söylenişine göre 
morfoloji biçiminde Türkçede de kullanılan terim; Yunanca morphē “biçim” ve lógos “öğreti, bilgi” kelime-
lerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Türkçe yayınlarda, biçim bilgisi yerine yapı bilgisi, biçim bilimi, şekil bil-
gisi, 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, • Kelimele-
rin birleşebilme ilkeleri,

 ➣ Yeni türetilen kelimelerin anlamlarının araştırılması,
 ➣ Dilbilgisi kategorileri ve ilişkilerinin incelenmesi,
 ➣ Dil karşılaştırmalarında, kökence akraba olmayan diller arasında tipolojik benzerliklerin belirlen-
mesi için ölçütler elde edilmesi.

Biçim bilgisi; ses bilgisi, söz dizimi ve anlam bilimi yanında dilbilgisinin temel bölümlerinden birini 
oluşturur

Biçimbirim
Yapı ve ses açısından anlamlı veya işlevli daha küçük birimlere ayrılamayan ögelere biçimbirim 

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 iba-
ret, tek başına kullanılabilen, anlamlı veya işlevli ögeler biçimbirim olabilecekleri gibi kök ve gövdelere 
eklenerek onların anlamını, niceliğini, türünü değiştiren veya metindeki diğer kelimelerle ilişkilerini gös-
teren ekler de birer biçimbirimdir:

Ev-imiz-de-dir.
han-ım-el-i 
Gel-iyor mu-sun? 
Biçimbirimler, kullanılışlarına göre bağımsız biçimbirimler ve bağımlı biçimbirimler olmak üzere iki 

gruba ayrılır. Cümlede tek başına kullanılabilen, başka bir ögeye ihtiyaç duymayan biçimbirimlere ba-
ğımsız biçimbirimler denir. Çoğu zaman sözlüklerde tanımlanmış kelimeler olduklarından bunlar, söz-
lüksel biçimbirimler olarak da adlandırılabilir. Ancak başka bir ögeyle, daha doğrusu bağımsız bir biçim-
birimle birlikte ortaya çıkabilen biçimbirimler de vardır. Bunlara bağımlı biçimbirimler denmektedir. Ba-
ğımsız biçimbirimlerle birlikte kullanıldıkları ve sözlüklerde değil de dilbilgisi kitaplarında yer aldıkları için 
bunlara dilbilgisel biçimbirimler demek de mümkündür.

TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE

1

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Bağımsız Biçimbirimler Bağımlı Biçimbirimler
ev -imiz
el -de
gel- -dir
kim -ım
fakat -i

mu
-sun

     
Örneklerde görüldüğü gibi eklerin bağımlı olduklarını göstermek için bitişme noktala- rına çizgi ko-

nulmaktadır. Ancak soru enklitiği mX, bir yazım geleneği olarak ayrı yazıldığı için çizgiyle gösterilme-
mektedir. Fiil köklerinin veya fiil türeten eklerin sonuna da çizgi konur. Bu, fiillerin bağımsız olarak kulla-
nılabilmesi için başka bir ögeye ihtiyaç duyduğunu gösterir.

al-dır-mak 
Al-dır-dı. 
Al- dır –mış.
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.

-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 harfler ise ünsüzün değişken olduğunu gös-
terir: D = d ve t, C= c ve ç, G = g ve k. Tarihî dönemleri ilgilendiren çalışmalarda G sembolü g ve ġ, K ise 
k ve ḳ 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,  
biçimcik terimi de kullanılır. 

Çoğul ekini gösteren biçimbirim –lAr’dır. İki altbiçimbirimi vardır: -lar ve –ler. 

KÖK VE GÖVDE
Kelime kök ve gövdeleri; anlamları veya söz dizimsel işlevleri olan, tek başlarına kullanılabilen ba-

ğımsız biçimbirimlerdir. Bunlar, Türkçede kelimenin anlamını değiştirmeyen çekim eklerini alarak da-
ha büyük dil birliklerinin oluşturulmasına veya yapım ekleriyle yeni anlamlı kelimelerin ortaya çıkması-
na 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
ev, kol, aç
Bazı kökler bugün de tek başlarına kullanılabilir. Örnek olarak ver- fiilinden türemiş çok sayıda ke-

lime vardır. 
ver-im, ver-gi, ver-iş, ver-dir-
Bir köke yapım eki getirilerek türetilen yeni kelimelere, geleneksel dilbilgisi incelemelerinde gövde 

denir. Bir başka ifadeyle gövdeler, yapım ekleriyle türemiş kelimelerdir:
başlangıç <baş-la-n-gıç, 
Kök ile gövde arasında anlam ilişkisi vardır:
Ankara-lı “Ankara’dan olan”
Kimi çalışmalarda gövde, kökten ayrılmaz. Bu durumda ek almamış kelime için birincil kök, ek ala-

rak türemiş olan kelime içinse ikincil kök terimleri kullanılır.
Köklerden yeni kelimeler oluşturulurken Türkçenin ses özellikleri göz önünde bulundurulur. Buna 

göre köke gelen ek, ünlü ve ünsüz uyumlarına girer. Ayrıca eklenme sırasında, sonda bulunamayan ün-
süz çiftleri veya Türkçede bulunmayan ikiz ünlü ortaya çıkarsa kökle ek arasına yardımcı sesler girer.  
Ancak bugün yardımcı ses olarak adlandıran ve belli durumlarda ortaya çıkan seslerin bir kısmı, Türk-
çenin eski dönemlerinde söz sonunda bulunurken daha sonra düşmüş olan seslerdir. Ancak bu çalışma 
çerçevesinde yardımcı ses terimi kullanılacaktır.
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İsim ve Fiil Kökleri
Türkçede kelimeler, isim ve fiil olmak üzere iki gruba ayrılır. Ayrıca zamirler, sayılar, edatlar, bağlaç-

lar gibi az sayıda kelimeden oluşan kök grupları da vardır; ancak bunlar gerek türetmede gerekse çe-
kimde isim ve fiil köklerine göre birtakım sınırlamalara tabidir.

İsim ve fiil kökleri, morfolojik açıdan alabildikleri çekim ekleri yardımıyla birbirlerinden 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.
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.
İsimlerle: bilim-sel, yöre-sel, yüzey-sel 
Fiillerle: gör-sel, işit-sel, eğit-sel
Türkçede az sayıda eş sesli isim ve fiil kökü vardır:
şiş, şiş-; göç, göç-, vb.
Kök ve Anlam
Bir kelimeye, bir anlamın ne zaman ve hangi gerekçeyle yüklendiğini takip etmek bazen mümkün-

dür. Örneğin elçi ve Tanrı (Eski Türkçe teñri) kelimeleri, Türkçenin eski dönemlerinde görülebilmekte-
dir. Ancak İslam diniyle ilgili terimler olarak kullanılmaları, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonradır. Yıl-
dız kelimesinin “(daha çok eğlence dünyasında) meşhur” anlamını kazanması da Batı dilleriyle, özellik-
le İngilizce ile karşılaşma sonucu gerçekleşmiştir.

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 ses-
leri ile bu seslerin gösterdiği kavramlar arasında açıklanabilir bir bağ yoktur. Aynı kavramı başka diller, 
tamamen farklı kelimelerle göstermektedir.

Doğadaki seslerin taklidi olan ve yansıma kelimeler (onomatopoetic words) olarak adlandırılan keli-
melerde; gösteren ve gösterilen kavram arasında bir ilişki bulunduğu, ismin ses yapısında doğadaki se-
sin etkili olduğu ileri sürülebilir:

tak, fokur fokur, cik cik, miyav

ENKLİTİKLER
Ek olmadıkları hâlde ek gibi davranan ögelerdir. Enklitikler; ekleşme özelliği taşıyan son çekim edat-

ları, kuvvetlendirme ve pekiştirme işlevi taşıyan bağlaçlar, birleşik çekimleri oluşturmakta kullanılan imek 
fiili gibi dil birlikleridir. 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
Güzeldi - Güzel idi. 
Yoldaymış - Yolda imiş. 

KELİME
Kelime; ses açısından, vurgusu ve kelime aralarını gösteren sinyallerle birbirinden ayrılan, yazı di-

linde 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 
cümlede yeri kaydırılabilen veya başkalarınca değiştirilebilen parçadır.

gel-, at, güzel, ile, bu, ve, ah
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KELİME YAPIMI
Dilin en fazla yenilenen bölümü söz varlığıdır.  Yeni kavramlar için her dil, kendine özgü söz yapımı 

araçlarına ve tekniklerine sahiptir.
Eklemeli bir dil olduğu için, Türkçe mevcut kök ve gövdelere, türetme ekleri getirilmek suretiyle yeni 

kelimeler oluşturulabilmektedir. Türetme sırasında isimlere gelerek isim veya fiil, fiillere gelerek isim ve-
ya fiil yapan ekler birbirinden ayrılmaktadır. 

ver-im, ver-gi, ver-gi-len-dir-mek, ver-iş, ver-i-l-mek, ver-mek, ver-en
Bunun dışında birleştirme, kelime türünü değiştirme, var olan kelimelere yeni anlamlar yükleme, harf 

veya hece seçerek kısaltma, kopyalama gibi teknikler kullanılmaktadır
Birleştirme
Türetme dışında en çok kullanılan yeni kelime yapma yollarından biri, birden çok kelimeyi tek bir 

kavramı ifade etmek için kullanmak yani birleşik kelime oluşturmaktır. Türkçede birleşik kelime oluştur-
manın farklı teknikleri vardır.

Birleşik İsimler
İsim olarak kullanılan birleşik kelimelerin önemli bir bölümü; belirtisiz isim tamlaması, sıfat tamlama-

sı, 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, uluslarara-
sı, yurt içi

İyelik eki düşmüş yapılar: Topkapı, şişkebap, kankırmızı, dilbilim, otoyol, bilimkurgu Sıfat + isim: süt-
laç <sütlü aş, kabakulak, yeşilçekirge, kırmızı kart, kırmızı çizgi İyelik ekli isim+sıfat: karnıyarık, yüzü-
koyun, 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 ön-

ce
Bazı durumlarda birleşiği oluşturan kelimelerin anlamından hareketle yeni sözlükbirimin anlamını çı-

karmak güçtür:
devetabanı, kuşkonmaz
Bazı durumlarda ise yeni kelimede, birleşenlerin izlerini bulmak mümkündür: 
buzdolabı
Bazı birleşik kelimelerdeki ögeler, uzman olmayanlarca kolay fark edilemeyecek bi- çimde kaynaş-

mış olabilir:
niçin < ne için, nasıl < ne asıl, şimdi
Birleşik Fiiller
Birleşik kelime yapısındaki fiiller, birleşiği oluşturan ilk kelimenin isim veya fiil olmasına göre iki gru-

ba ayrılır.
İsim + Yardımcı fiil
Türkçede fiil yapma yollarından biri, isim + yardımcı fiil ile yapılan birleşik fiillerdir. Bu tür birleşikler-

de; ilk öge isim soylu bir kelime, ikincisi ise bir yardımcı fiildir.
yardım et-, vefat et-, namaz kıl-
İki Ögesi de Fiil Olan Birleşikler
İki fiilin birleşmesiyle oluşan ve ikinci fiilin birincinin anlamını çeşitli açılardan değiştirdiği birleşik fiil-

ler, Türkçede iyi bilinen bir olgudur. Her iki ögesi de fiil olan birleşik fiillerin bilinen yapısı, fiil+zarffiil eki 
+ yardımcı fiil biçimindedir:

bakadur-, şaşıp kal-, salıver-
Bazı fiiller, sadece ünlü zarffiil ekleriyle birleşebilmektedir. Bunlar bil-, koy-, ver- ve yaz- yardımcı fi-

illeridir:
yapabil-, alıkoy-, alıver-, düşeyaz-
Geri kalanlar ise 
Söylendi durdu. 
Göçüp geldi.
Çıkıp gitti. 
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Asıl fiilin bitmiş cümle biçiminde olduğu birleşiklerde, Kendi anlamıyla kullanılan fiilden sonra geniş 
zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, şart, emir ve istek ekleri bulunabilir.

Bakar durur. 
Baktı durdu. 
Bakmış kalmış. 
Baksın dursun.
hikâye, rivayet, şart gibi birleşik çekim ekleri ikinci fiilden sonra gelebilir:
Bakar durursa 
Bakmış kalmıştı. 
Bakar dururken
Görülen geçmiş zaman ve şart ekiyle kurulan birleşiklerde asıl fiil ile yardımcı fiil arasında kişi eki 

açısından da bir uyum söz konusudur:
a) Baktım durdum. 
 Baktın durdun. 
b) Baksam kalsam. 
 Baksan kalsan. 
Her ikisi de bitmiş cümle yapısındaki birleşik fiiller, –(y)Xp ile kurulan birleşik fiillerle işlevce eş de-

ğerdir. Bunun nedeni, söz konusu zarffiil ekinin işleviyle ilgilidir. 
Gelip gittim. “Geldim ve gittim.” 
Şaşıp kaldım. “Şaştım ve kaldım.”
Birleşik fiillerden –Abil-, yeterlik fiili olarak kullanılır. 
Gelebilir. 
Olabilir. 
Olumsuz yeterlik fiili, –AmA ile gerçekleşir. Birinci fiilin sonuna gelen zarffiil eki, yeterlik bildiren u- fiili 

ile olumsuzluk eki –mA kaynaşmış ve yeterlik fiilinin olumsuzunu gösteren eke dönüşmüştür:
Gelemedi
Alamadı
–Ayaz-, yaklaşma fiili olarak kullanılır. 
Düşe yazdım. = Az kalsın, az daha / neredeyse düşüyordum.
-iver- biçimi tezlik fiili olarak da bilinir: Alıver.
Geliverdi.
Veriver.
Isınamadım gitti, Verdim gitti  bunların  çekim eki almış birleşik fiillerden farklı gitti, anlamı kuvvetlen-

diren bir öge olarak kullanılmaktadır.
Kopyalama
Dillerde yeni kelime ihtiyacını karşılama yollarından biri de başka dillerden kelime almaktır.
hakikat, üniversite, tayfun, internet, selfie
Zaman zaman yabancı dillerin etkisiyle, başka bir dildeki kelimeye bilinçli olarak benzetilen yeni ke-

limeler ortaya çıkabilir:
belleten = Fr. bulletin imge = Fr. image okul = Fr. ekol
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
RAM < Random Access Memory
POS cihazı <Point of Sale
Lazer < Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Yeni Anlam Kazanma
Yeni kelime ihtiyacını karşılama yollarından biri, var olan bir kelimeye yeni anlamlar yükleme şeklin-

de karşımıza çıkmaktadır. 
yıldız “gök cismi” yeni anlamı: “meşhur”
indirmek < download
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Yazım
Türkçedeki ilgi çekici söz yapım yollarından biri de görsel araçlarla farklı kavramları karşılayan keli-

meler ortaya çıkarmaktır. 
yüz: 1. surat, 2. yüzey, 3. kılıf
Aynı kökenden gelen; ancak gösterdiği kavram açısından bazen birbiriyle ilişkisi olmayan kavramla-

rı gösteren kelimeler bazen farklı yazılmaktadır:
camgöz: “deniz kıyısına yakın yaşayan, yanlarında veya sırtında beyaz lekeleri bulunan, gözü par-

lak olan, eti yenebilen bir tür köpek balığı”
arı kovanı: “arıların içinde bal yaptıkları çeşitli maddelerden yapılmış yuva” 
Arıkovanı: “yengeç takımyıldızı yöresinde bir yıldız kümesi”
Vurgu
Bir kelimenin vurgusunu kaydırmak suretiyle de farklı anlamlar karşılanabilir. Türkçe kelimelerde 

vurgu genelde son hecededir. Kelime ek aldıkça vurgu sona doğru kayar. Ancak vurgunun kelimelerin 
anlamını ayırdığı örnekler de vardır.

arTIK “fazla”, ARtık “bundan böyle”
yalNIZ “tek başına”, YALnız “ancak”
Dilsel Yaratıcılık
Yeni kelime türetme yollarından biri de hiç olmayan sözleri uydurmak, bir yerde dilsel yaratıcılık gös-

termektedir. 
yanıtlamak “cevap vermek”, yöresellik “mahallîlik”, devinme “hareket”, yazın “edebiyat”, sorun “me-

sele”, doğa “tabiat”
Tür Değiştirme
Bazı kelimeler, yapısal hiçbir değişiklik olmadan Türkçede farklı kelime türlerine dâhil olabilmektedir. 
güzelim (isim), güzel kız (sıfat), Güzel konuşuyor. (zarf)
doğru söz (sıfat), doğruyu söyle (isim), eve doğru (edat), Doğru konuş. (zarf)
Tekrar
Yeni anlamlar ve işlevler bir kelimenin tamamının, bir kısmının, yakın veya zıt anlamlısının tekrar-

lanmasıyla karşılanabilmektedir:
sürü sürü (insan)
güzel güzel (konuşalım)
Özel Adların Genelleşmesi
Yukarıda sayılanlardan daha seyrek olmak üzere özel adların, marka adlarının yaygınlaşarak genel 

anlamlı kelimelere dönüşebildiği de görülmektedir:
Behçet hastalığı, selpak, nescafe, bankamatik, kalaşnikof
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Hiçbir yapım eki almamış, anlamlı daha kü-
çük parçalara bölünemeyen sözcüklere 
................ adı verilir.

 Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) kök 
B) ek 
C) gövde
D) yapı 
E) biçim

AÇIKLAMA
Hiçbir yapım eki almamış sözcükler kök durumun-
dadır. Sözcüğün anlamlı en küçük birimine kök 
denir.

YANIT: A

2. Türkçede sözcük kökleri ile ilgili olarak 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Türkçede sözcük köklerinin genellikle tek 
heceli olduğu görüşü yaygındır.

B) Bir kök, ad veya eylem kökü olabilir.
C) Sözcük kökleri, tek başlarına anlamları 

veya söz dizimsel işlevleri olan ögelerdir.
D) Ad ve eylem kökünün aynı şekilde görül-

düğü az sayıda sözcük vardır.
E) Türkçede sözcük köklerinde eklenme sı-

rasında herhangi bir değişiklik olmaz.

AÇIKLAMA
Türkçe sözcük kök veya gövdelerinde eklenme 
sırasında genel olarak herhangi bir değişiklik ol-
madığı görüşü yaygındır. Ancak bu genelleme-
nin istisnası az değildir. Örneğin ben + e > bana,  
sen + e > sana, ağaç + ı > ağacı, burun + u > bur-
nu, buyur  uk > buyruk gibi birçok örnekte kök, ek 
alınca değişmektedir.

YANIT: E

3. Kök ve gövde kavramlarıyla ilgili olarak 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bugünkü Türkçede eş sesli olan ad ve 
eylem köklerinin bir kısmı Eski Türkçe 
döneminde eş sesli değildir.

B) Sözcük kök ve gövdelerinin tek başlarına 
anlamları ve söz dizimsel işlevleri vardır.

C) Hiçbir yapım eki almamış, anlamlı daha 
küçük parçalara bölünemeyen sözcükle-
re kök denir.

D) Köklerin yapım eki ve çekim eki almış du-
rumlarına gövde denir.

E) Türkçede, sözcüklerin kök ve gövdele-
rine eklerin getirilmesiyle yeni sözcükler 
türetilir.

AÇIKLAMA
Sözcüklerin çekim eki almış değil, yalnızca yapım 
eki alarak türemiş durumlarına gövde denir.

YANIT: D

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A) gözlükçü 
B) sevgili 
C) kalemlik
D) masa 
E)  sütçü

AÇIKLAMA
“Sevgili” sözcüğünün kökü “sev-” fiil köküdür. Di-
ğer seçeneklerde yer alan kelimelerin kökleri (göz, 
kalem, masa, süt) ise isim köküdür.

YANIT: B

5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi gövde du-
rumunda değildir?

A) büyük  
B) kilitli 
C) sandalyeler 
D) temizlik
E) bilgi

AÇIKLAMA
Bir sözcüğün gövde durumunda olabilmesi için 
“yapım eki” alması gerekir. Büyü-k, kilit+li, temiz 
+ lik, bil - gi sözcüklerinde (-k, +li, +lik, -gi) ekle-
ri yapım ekidir.

YANIT: C
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6. Sözcüklerin sözcük öbeği veya cümle içe-
risinde birbirleriyle olan ilişkilerini göste-
ren biçimlere ne ad verilir?

A) çekim eki 
B) yapım eki 
C) kök
D) gövde 
E) morfem

AÇIKLAMA
Çekim ekleri sözcüğün anlamını ya da biçimini et-
kilemez, sadece sözcük öbeği veya cümle içerisin-
deki görevleri ve ilişkileri belirler.

YANIT: A

7. I. kural
 II. çatal
 III. güzel
 IV. genel
 V. gövel
 Yukarıdakilerden hangilerinde -Al eki ey-

lemden ad yapım ekidir?

A) I ve II 
B) I ve III 
C) I, II ve III
D) III, IV ve V 
E) Yalnız V

AÇIKLAMA
-Al eki “kur-al” ve “çat-al” gibi az sayıda sözcükte 
eylemden ad yapmıştır.

YANIT: A

8. “Oto-matik” sözcüğünde “çalışan” anlamını 
veren öge; Türkçede kısmen bir birleşik adın 
parçası, kısmen ek olarak kullanılmaktadır. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu durumu ör-
neklemez?

A) bankamatik
B) çamaşırmatik
C) matematik
D) zikirmatik
E) sorumatik

AÇIKLAMA
Soruda verilen durumu sağlayan sözcükler ara-
sında “borsamatik, bankamatik, sayımatik, çama-
şırmatik” sayılabilir.

YANIT: C

9. -CA eşitlik eki, kimi durumda sözcüğün anla-
mında belirgin bir değişiklik yapmazken bazı 
durumlarda bir değişiklik ortaya çıkarır. 

 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde -CA, 
bir çekim eki olmaya daha yakındır?

A) bence 
B) Arapça 
C) usulca
D) açıkça 
E) Çamlıca

AÇIKLAMA
-CA eşitlik durumu ekinin “ben-ce” örneğindeki iş-
levi çekim eki olmaya daha yakındır. B seçeneğin-
de kelimeye “dil adı” kavramı katmıştır. C ve D se-
çeneğinde sıfat olarak kullanılan sözcükleri, pekiş-
tirme işlevinde belirteç yapmıştır. E seçeneğinde 
ise yer adı yapmakta kullanılmıştır.

YANIT: A

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kısaltma 
yapım tekniği ile oluşturulmuştur?

A) belleten
B) imaj
C) lazer
D) hakikat
E) güzel

AÇIKLAMA
Lazer (Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation)
Kısaltma bir sözcük türetme yoludur. Kelimelerin 
ilk harflerinin veya belli hecelerinin seçilmesi so-
nucu yeni kelimeler oluşturulur. Lazer sözcüğü bu 
şekilde oluşturulmuştur.

YANIT: C
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım 
ekinin çekim ekinden önce gelmesi ilkesi-
ne aykırı bir örnek bulunmaktadır?

A) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.
B) Evdeki hesap çarşıya uymaz.
C) Kargadan korkan bakla ekmez.
D) Emanet eşeğin yuları gevşek olur.
E) Dereden geçerken at değiştirilmez.

AÇIKLAMA
Aitlik eki -ki, yapım ekinin çekim ekinden önce gel-
mesi ilkesine aykırı davranabilmektedir:
  ev – de – ki
                 çekim yapım
                   eki      eki

YANIT: B

12. Aşağıdaki eylem çekimlerinin hangisinde 
eklenme sırası “eylem - zaman - soru - kişi” 
biçiminde değildir?

A) gidiyor muyuz?
B) güldün mü?
C) gelecek misin?
D) okumalı mıyım?
E) yazacak mısınız?

AÇIKLAMA
gül      –  dü      –  n     mü
eylem   zaman   kişi    soru

YANIT: B

13. Aşağıdakilerden hangisinde ad çekim ek-
leri doğru olarak verilmiştir?

A) durum, iyelik, zaman, kişi, ek eylem
B) ek eylem, zaman, durum, kişi, çokluk
C) kip, kişi, ek eylem, çokluk, soru
D) iyelik, durum, ek eylem, kişi, soru
E) çokluk, iyelik, durum, soru, ek eylem

AÇIKLAMA
Adların üzerine gelen “çokluk, iyelik, durum, soru, 
ek eylem” gibi birimlere ad çekim ekleri denir.

YANIT: E

14. Bazı ekler, bir öbeğin sonuna gelmekle bir-
likte niteleme açısından öbeğin tümünü etki-
leyebilir. 

 Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi bu 
durumu örnekler?

A) anne ve babam
B) sen ve ben
C) hayat ve günler
D) okulun ve işim
E) öncesi ve sonrası

AÇIKLAMA
Bu seçenekte “anne ve babam” öbeğinin sonun-
daki 1. tekil kişi iyelik eki “annem ve babam” şek-
linde bütün bir öbeği nitelemektedir.

YANIT: A

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkçede söz-
cük türetme yollarından değildir?

A) Var olan sözcüklere yeni anlamlar yükle-
me

B) Eklerle yeni sözcük türetme
C) Kelime köklerine harf ekleyerek kökleri 

değiştirme
D) Birleştirme
E) Harf veya hece seçerek kısaltma

AÇIKLAMA
Türkçe; yeni sözcük ihtiyacını karşılamak için var 
olan sözcüklere yeni anlamlar yükleme, birleştir-
me, eklerle yeni sözcükler türetme, harf veya hece 
seçerek kısaltma, uyarlama, kopyalama gibi yolla-
rı kullanmaktadır.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Sonuna geldikleri kökün anlamını ve biçi-
mini çeşitli açılardan değiştiren biçimlere 
ne ad verilir?

A) kök 
B) gövde 
C) enklitik
D) çekim eki 
E) yapım eki

2. Türkçedeki eklerin yapısı ve özellikleri 
ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi doğru değildir?

A) Bazı çekim ekleri kalıplaşarak yapım eki 
özelliği kazanır ve kalıcı adlar yapabilir.

B) Türkçede ekler sözcüğün sadece sonu-
na gelir, yani son ektirler.

C) Bugün ek olarak kullanılan ögeler, aslın-
da Türkçenin ilk dönemlerinde ek değil-
dir.

D) Bağımlı biçimler olan ekler, bağımsız bi-
çimler olan sözcüklere aradaki sınır belli 
olacak şekilde eklenir.

E) İhtiyaç durumunda dilde yeni ekler türeti-
lebilmektedir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin son-
radan ekleşen ögelerinden değildir?

A) ek eylem -l
B) sıfat yapım eki -sAl
C) olumsuzluk eki -mA
D) bildirme eki -lm
E) şimdiki zaman eki -yor

4. Aşağıdakilerden hangisi yeni eklerin 
oluşmasındaki sebepler arasında göste-
rilemez?

A) Bağımsız ögelerin bağımlı hâle gelmesi
B) Başka dillerin etkisi
C) Var olan bir ögenin işlev ve yapıca aşın-

ması
D) Türkçenin ek türetme zenginliği
E) Var olan bir ögenin birden çok işlevi taşı-

ması

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkçede yeni 
kullanılmaya başlanan eklerden değildir?

A) -AcAk 
B) -DX 
C) -syon
D) -matik 
E) -Al

6. Aşağıdakilerden hangisi bütün eylemlere 
gelebilen yapım eklerinden değildir?

A) mastar eki -mAk
B) mastar eki -mA
C) eylemden ad yapım eki -glç
D) mastar eki -lş
E) olumsuzluk eki -mA

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcükte bulunan bir çekim eki, yapım eki 
işlevinde kullanılmıştır?

A) Çocuklar sokakta oyun oynuyor.
B) Karda yürürken dikkatli olunmalıdır.
C) Kullandığı kelimelerdeki uyuma önem 

verirdi.
D) O eski günlerimiz şimdi nerede?
E) Bu işi sözde çok iyi yapacaktı.

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem-
den ad yapım eki almamıştır?

A) barınak 
B) sömürge 
C) davranış
D) yönetici 
E) birinci

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan 
eylem yapım eki almamıştır?

A) boşamak 
B) çoğalmak 
C) sararmak
D) tanışmak
E) sulamak
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10. Addan eylem yapım eklerinden en işlek 
olanı hangisidir?

A) + (X) k- 
B) + (I) rgA- 
C) + IA-
D) + rA- 
E) + sI

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-
mi kök bakımından diğerlerinden farklı-
dır?

A) Yarışmalar, medya - edebiyat ilişkisinin 
farklı bir alanını meydana getirmektedir.

B) Edebiyat alanında da yarışmalar, ilkel 
dönemlerden beri yapılıyor.

C) Daha sonraki dönemde yazılı metin mer-
kezli edebiyat yarışmaları ortaya çıkmış-
tır.

D) Edebiyat yarışmaları ve dağıtılan ödüller, 
ulusal ve uluslararası nitelik taşımakta-
dır.

E) Uluslararası ödüller içinde en saygın ola-
nı  Nobel Edebiyat Ödülü’dür.

12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili birleşik 
sözcüklerden hangisi farklı bir şekilde ya-
pılmıştır?

A) Ne saygısız ne vurdumduymaz bir adam.
B) Hanımeli, bahçelerin en sevilen çiçeğidir.
C) Gökyüzünü seyretmek insanı duygulan-

dırabiliyor.
D) Ayşe yine kahverengi kazağını giymiş.
E) Yine mi bozuldu buzdolabı.

13. “Vurgu, bazı kelimelerin anlamlarının ayı-
rır.” ifadesine göre aşağıdaki kelimelerden 
hangisi bu yargıya örnektir? 

A) ancak
B) Ankara
C) apaçık
D) gülüş
E) kazma

14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi enklitik 
olarak adlandırılır?

A) yalnız 
B) açı
C) ile
D) ama
E) için

15. Bir eylemi, herhangi bir çekim eki almadan 
zaman, yer, durum, azlık - çokluk, soru gibi 
çeşitli açılardan niteleyen ad soylu sözcükle-
re ................ denir.

 Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) adıl 
B) ilgeç 
C) eylem
D) ön ad 
E) belirteç
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Yapım ekleri köklere eklenerek yeni söz-
cükler türettikleri için kökün biçimini ve 
anlamını değiştirir.

2. E Eklerin envanteri bellidir, istendiği zaman 
yeni ekler türetilemez. Ancak mevcut ek-
ler zamanla kullanımdan kalkabildiği gibi 
çeşitli nedenlerle yeni ekler gelişebilmek-
tedir.

3. B Sıfat yapım eki -sAl, eski dönemlerde 
“kum-sal” ve “dağ-sal” adlarında görü-
lür. Günümüzde ise işlev alanını genişle-
terek eylemlerden sonra da kullanılmak-
tadır. Diğer seçeneklerdeki ekler ise Eski 
Türkçe döneminde ek değilken sonradan 
ekleşmişlerdir.

4. D Türkçede eklerin sayısı ve içeriği bellidir. 
Türkçenin zengin bir dil olmasının yanı 
sıra dilde istendiği zaman ekler oluşturu-
lamaz. Yeni eklerin oluşması için A, B, C, 
E gibi nedenlere ihtiyaç vardır.

5. B -DX belirli geçmiş zaman eki Türkçenin 
en eski dönemlerinden bu yana kullanıl-
maktadır.

6. C gIç eki, çok az örnek vermiş bir ek türü-
dür: başlan -gıç , bil-giç, dal-gıç

7. E Kimi çekim ekleri, yapım eki işlevini üze-
rine alarak sınıf değiştirebilmektedir: 

  göz-de , söz-de , gel-ir , gid-er.

8. E Barın-ak, sömür-ge, davran-ış, yönet-ici 
örneklerinde eylemden ad yapım eki kul-
lanılmıştır.

  Bir-inci sözcüğünde ise “bir” adından 
“-inci” ekiyle ad yapılmıştır.

9. D Boş + a-
  çok + al- > çoğal-
  sarı + ar- > sarar-
  su + la-
  “Tanışmak” sözcüğünün kökü ise “tanı-” 

fiilidir. Sözcüğe eylemden eylem yapım 
eki -ş eklenmiştir. Seçeneklerdeki tüm 
sözcüklerde görülen -mak eki eylemden 
ad yapım ekidir.

10. C Addan eylem yapım ekleri arasında şüp-
hesiz en işlek olanı +lA- ekidir. Bu ek te-
orik olarak her türlü ada gelebilmekte-
dir: “ağırla- , arzula- , bağışla- , parçala- , 
suçla- , tuzla- , ilerle- , yavaşla- , kokla- , 
sızla- , postala- , tamamla-”

11. E “getir-, yap- , çık- , taşı-” yüklemleri ey-
lemdir. E seçeneğinin yüklemi ise bir ad 
öbeğidir: Nobel Edebiyat Ödülü.

12. A “Hanım eli, gök yüzü, kahve rengi, buz 
dolabı” bu örnekler belirtisiz ad tamla-
ması şeklinde oluşturulmuştur. “Vurdum 
duymaz” örneği iki çekimli fiilin birleşme-
siyle oluşmuştur.

13. E Bir kelimenin vurgusunu kaydırılarak 
farklı anlamlar karşılanabilir. Kazma söz-
cüğünde vurgu -ma da olunca bir araç-
gereç; kaz’da olduğunda olumsuzluk an-
lamı kazanır.

14. C “ile” enklitik olarak adlandırılan kelimeler-
dendir.

15. E Belirteçler; eylemlerden, sıfatlardan, sı-
fat - eylemlerden ve belirteç niteliğinde-
ki sözlerden önce gelerek onları zaman, 
yer, yön, nitelik, durum, azlık - çokluk bil-
dirme, pekiştirme ve sorma gibi çeşit-
li yönlerden etkileyen, anlamlarını daha 
belirgin duruma getiren sözcüklerdir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; kelime türlerini 
belirlemede farklı ölçütler uygulayabilecek, biçim bilgisi ölçütlerine gö-
re kelime türlerini örneklerle açıklayabilecek, kelime türlerinin biçim bil-
gisel özelliklerini açıklayabilecek, kelime türleri arasındaki farkları kar-
şılaştırabileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1

KELİME TÜRLERİ
Kelime türleri; söz dizimini, biçim bilgisini, anlam bilimini ve sözlükçülüğü ilgilendiren bir konudur. 

ANLAM BİLİMİ VE SÖzLÜKÇÜLÜK AÇISINDAN KELİME TÜRLERİ
Bir dilin kelimelerini genel olarak iki gruba ayırabiliriz: Bunlardan birincisi, bir bağ- lam olmadan söz-

lükte tanımlanabilecek anlama sahip olan, bu nedenle anlamlı kelimeler- dir. Bu tür kelimelerin sözlük-
sel 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”.
ben: zamir “Teklik birinci kişiyi gösteren söz”.
ve: bağlaç “İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz”.
Anlamlı Kelimeler İşlevli Kelimeler
isimler zamirler
sıfatlar bağlaçlar
zarflar edatlar
fiiller ünlemler

Birinci gruptaki kelimeler, yine kelimeler aracılığıyla tanımlanıp gösterdiği anlam anlaşılır hâle geti-
rilmeye çalışılırken ikinci gruptakilerde bu mümkün görünmemekte, madde başı; hangi bağlamda kulla-
nılan, neyi gösteren “bir söz” olduğu belirtilerek tanımlanmaktadır.

SÖz DİzİMİ AÇISINDAN KELİME TÜRLERİ
Sözlüklerde anlamlı veya işlevli ögeler olarak yer alan kelimeler; cümlede, işlevlerine ve bu işlevleri 

yerine getirirken bulunabildikleri pozisyonlara göre belli gruplara ayrılır. 
Sözlükte güzel kelimesinin sıfat olduğu belirtilir ve bu sıfat için sekiz farklı tanım ve- rilir:
1. “Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. ‘Güzel kız. Güzel çiçek.’ 
2. “İyi, hoş ‘Güzel şey canım, milletvekili olmak!’”.
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’”.
Tanımlardan ve örneklerden güzel kelimesinin isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabildi- ğini tespit ede-

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

2

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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BİÇİM BİLGİSİ VE SÖz DİzİMİ AÇISINDAN KELİME TÜRLERİ
Kelimeler; türetme ve çekim imkânlarıyla cümlede söz dizimsel işlevleri yerine getirirken alabildikle-

ri ekler göz önünde bulundurularak dokuz türe ayrılacaktır:
 ➣ İsimler: ağaç, taş, güzellik, sevgi
 ➣ Sayılar: bir, iki, üç, otuz, yüz
 ➣ Sıfatlar: güzel (kız), hızlı (araba), uslu (çocuk), bir (gün), bu (zamanlar)
 ➣ Zarflar: güzel (konuş-), hızlı (yürü-), çabuk (gel-), niçin (bak-), nasıl (söyle-); pek
 ➣ (çok), en (iyisi)
 ➣ Zamirler: ben, sen, onlar, bu
 ➣ Fiiller: al-, de-, sor-, koş-, sev-
 ➣ Bağlaçlar: ama, fakat, ve, ile, hem ... hem 8. Edatlar: ile, doğru, rağmen
 ➣ Ünlemler: ah, hay Allah

Biçim bilgisi özelliklerini göz önünde bulundurarak dokuz grupta ele alacağımız kelime türlerini baş-
ka ölçütlere göre de sınıflandırmak mümkündür. Sadece biçim bilgisi ölçütlerini kullandığımızda kelime-
leri, anlam değiştirmeyen çekim ekleriyle çekimlenebilenler ve çekimlenemeyenler biçiminde iki gruba 
ayırabiliriz. İsimler, sayılar, zamirler ve fiiller Türkçede çekimlenebilen kelime türleridir; çekim eki alırlar. 

Çekimlenebilenler Çekimlenemeyenler
isimler sıfatlar
sayılar zarflar
zamirler bağlaçlar
fiiller edatlar

ünlemler

İsimler, sayılar, sıfatlar, zarflar ve zamirler; isim soylu kelimeler olarak da bilinirler. Kelimeler; yapı-
larında hiçbir değişme olmadan isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilir. Ancak bazı ekler sadece isim ve-
ya sadece sıfat olarak kullanılabilen kelimeler türetirler. Aynı şekilde, ilgili bölümde göreceğimiz üzere 
daha çok sıfat veya zarf türeten ekler de vardır. Ünlemler de isim soylu kelimeler gibi davrana- bilir ve-
ya isimleşebilir.

İsimler, sıfatlar, zarflar ve fiiller açık kelime türleridir. Bunlar hem sayıca fazladır hem de yapım ek-
leri veya birleşiklerle yeni kelimelerin türetilmesinde kullanılabilir. Buna karşılık sayılar, zamirler, ünlem-
ler, bağlaçlar ve edatlar kapalı bir grup oluşturur. Bu gruptaki kelimeler, isim soylu kelimeler ve fiiller-
le karşılaştırılınca hem sayıca azdır hem de yeni kelime türetmeye elverişli değildir. Kapalı grupta yer 
alan kelimelerdeki değişim, açık gruptakilere göre daha sınırlı ve daha yavaştır. Açık sınıfta yer alan ke-
limeler, sözlükte tanımlanmışken kapalı sınıfta yer alanlar daha çok dilbilgisini ilgilendirir (Erdem, 2004).

YAPILARINA GÖRE KELİMELER
Kelimeler, 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. 
genel başkan, yolcu treni; albeni, unutmabeni, çok anlamlı, çoksatar, mutlu olmak, yorgun düşmek, 

alıver-, gecekondu, çekyat
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İSİMLER
Somut ve soyut varlıkları göstermek için kullanılan isimler, cümle içerisinde bir isim unsuru olarak iş-

lev görürler. İsimler çekim eki olarak sırasıyla çoğul, iyelik ve durum eklerini alır.
Ev-ler-i-miz-den mi? 
Çiçek-ler-i-m-den mi? 
Ayrıca isimler, isim cümlelerinde yüklem olarak kullanıldıklarında ekfiil alabilir:
Bu, ağaçtır.
Ben öğrenciyim. 
İsimler, isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olarak da karşımıza çıkar. Bu du- rumda belir-

tili tamlamalarda tamlayan ilgi eki, tamlanan ise iyelik eki alır. Belirtisiz tam- lamalarda sadece tamla-
nan 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 şu-
dur: Belirtili tamlamalarda belirli olma, bilinme, tek bir ögeyle ilgili olma söz konusu iken belirtisiz tam-
lamalar genel anlamlar taşır. Belirtisiz tamlamalar Türkçenin en yaygın birleşik kelime yapma yolların-
dan birini oluşturur:

buzdolabı, keçi yolu, ayva tatlısı

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

yansıması olmaz.
Eril    Dişil
oğlan   kız 
erkek   kadın 
öküz    inek
Dilbilgisel cinsiyetin bulunduğu bazı dillerden Türkçeye giren isimlerin eril ve dişil biçimleri buluna-

bilir:
Eril    Dişil
aktör    aktris 
hakim   hakime 
kral    kraliçe 
Bu kelimelerin eril ve dişil biçimleri kaynak dillerden ayrı ayrı alınmıştır yani Türkçede türetilmemiştir. 
Türkçede, cinsiyet ayrımı olmayan sözlerde cinsiyet belirtilmek istenirse söz dizimi araçlarına baş-

vurulur ve bayan / kadın veya erkek gibi sıfatlar kullanılır:
erkek öğretmen – kadın öğretmen, erkek şair – kadın şair

ANLAMLARINA GÖRE İSİMLER
Somut isimler görülebilir, ölçülebilir bir yapısı olan nesneleri; soyut isimler ise bir şekle büründürül-

meleri güç olan kavramları gösterir.
Somut İsimler  Soyut İsimler
gözlük   güzellik
şişe   inanç
el    sevgi 
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
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Özel isimler doğrudan ismi oldukları varlıkları göstermeleriyle diğer isimlerden ayrılır. Söz gelimi Es-
kişehir 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 var-
lıkların 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 değiş-

me 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.

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 isminin Ağrı Dağı ve Van Gölü ol-
duğu; bu nedenle tamlamadaki ikinci kelimelerin de büyük yazıldığı belirtilmektedir. 

Özel isimler, ilk harfleri büyük yazılarak da diğer kelimelerden görsel olarak ayrılmaktadır. 

SAYILAR
Biçim bilgisi açısından baktığımızda sayı isimleri prensip olarak isim çekim eklerini alır ve isimle-

re benzer; ancak isim oldukları gibi sayı sıfatı olarak da kullanılırlar. Üleştirme ve sıra sayılarının sıfat 
olarak 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 sayılar-
dan seksen ve doksan birleşik kelime durumundadır. Diğer sayıların gösterilmesinde bunlardan yarar-
lanılır (Ergin, 2009). Sayılar, bu yönleriyle sayıca çok azdır; kapalı bir grup oluşturmakta ve diğer isim-
lerden ayrılmaktadır.

Bir ondalık sayıdan bir üst ondalık sayıya kadar olan sayıların gösterilmesinde yeni sayı ismi, önce-
ki 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 du-

rumda iki öge arasında çarpım ilişkisi bulunur:
iki bin, üç yüz, beş milyon

SIFATLAR
Sıfatlar, bir ismin gösterdiği varlığın özünde olan bir niteliği veya özünde olmamakla birlikte onunla 

ilgili bir özelliği gösteren kelimelerdir. 

SIFATLARLA İSİMLER ARASINDAKİ FARKLAR
Yukarıdaki güzel örneğinde de görüldüğü gibi sıfatların yapı açısından isimlerden ayrılan yönleri 

yoktur. Her şeyden önce her isim sıfat olarak kullanılamaz. Özel isimler ve bazı eklerle türemiş olan isim-
ler 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 zaman herhangi bir 

çekim eki almaz. 
Sıfatlarda üstünlük, en üstünlük anlamında derecelendirme yapılabilir; isimlerde yapılamaz.
Sıfatların pekiştirmesi yapılabilir, isimlerin yapılamaz.

SIFAT TÜRLERİ
Sıfatlar, bağlı bulundukları ismin bir özelliğini gösteren niteleme sıfatları ve isimleri sayı, soru, gös-

terme gibi açılardan belirginleştiren belirtme sıfatları olmak üzere iki gruba ayrılır:
Niteleme  Belirtme
güzel çocuk   iki çocuk
yeşil yaprak   o çocuk
kırmızı biber  kaç çocuk
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Niteleme Sıfatları
Niteleme sıfatları isimlerin bir özelliğini, bir niteliğini gösterir. 
Bir ismin önüne birden çok niteleme sıfatı gelebilir:
sarışın, güzel çocuk; büyük, yuvarlak masa
Niteleme sıfatlarını eşitlik, üstünlük ve en üstünlük biçiminde derecelendirmek mümkündür:
daha güzel çocuk, güzelce çocuk, en güzel çocuk
Buna karşılık belirtme sıfatlarında derecelendirme yapılamaz.
Niteleme sıfatlarının pekiştirmesi yapılabilir, belirtme sıfatlarının pekiştirmesi yapılamaz:
Söz diziminde niteleme sıfatlarının belirtme sıfatlarından önce gelmesi, üslup açısından daha alışıl-

mıştır; ama belirtmenin önce gelip sıfat tamlamasının sıfatı olduğu durumlar da vardır:
kırmızı iki elbise, hoş kokulu iki çiçek, 
Niteleme sıfatları, tamlanan ögeleri düşürüldüğü zaman, tamlananın aldığı çekim eklerini alabilir ve 

isim olarak kullanılır:
Sarışın çocuğu tanıyorum
Kırmızı arabayı 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 sıfat-

lar tamladıkları isme işaret eder, onun görece uzaklığını gösterir. Buna göre bu, yakında olana; o, uzak 
olana veya orada olmayana işaret eder. 

bu kitap, şu kitap, o kitap
Sayı Sıfatları
Sayı sıfatları, tamladığı ismin sayısını gösteren sıfatlardır. 
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

Her sayı sıfatı türü diğerlerinden biçimce, aldığı ekle ayrılmaktadır. Bu ekler yapım ekleri arasında 
kabul edilmektedir.

Soru Sıfatları
Soru sıfatları, tamlayanı oldukları ögeleri soru açısından belirten sıfatlardır. 
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, bü-

tün, her, çoğu gibi sıfatlara belirsizlik sıfatları denir:
bir gün, kimi zaman, bazı günler, bütün insanlar, her yol, çoğu kitap

zARFLAR
Zarflar; herhangi bir çekim eki almadan bir fiili zaman, yer, durum, azlık, çokluk, soru gibi çeşitli açı-

lardan niteleyen isim soylu kelimelerdir. Zarflar çekim eki almadan fiile bağlanır.
Dün geldi.
Hızlı koşuyor.
Niye baktın?
Sabahtan beri uğraşıyor.
Sözlükbirim olarak zarflar, isim ve niteleme sıfatı olarak kullanılan kelimelerden farklı değildir. Ancak 

zarflar, söz dizimi açısından hem fiilleri hem sıfatları hem de zarfları belirtebildikleri için sıfatlardan ayrı-
lır. Ayrıca niteleme sıfatları, isim cümlelerinde yüklemin parçası olarak kullanılabilir. 



TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ

20

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

zAMİRLER
Zamirler, kelime türleri içinde sayıca en az ama işlevce en geniş grubu oluşturur. Zamirleri “isim ol-

madıkları hâlde isimlerin yerini tutan kelimeler” olarak tanımlamak alışılmıştır. 
Zamirler sadece isimlerin değil isim öbeklerinin, hatta bazı cümlelerin yerine de kullanılır. 
Ali geldi.
O geldi.
Ali’nin İstanbul’dan Ankara’ya arabayla geldiğini biliyorum. 
Bunu biliyorum.
Kişi zamirleri iyelik eki alamaz. 
Pınar’ın kedisi 
*Pınar’ın osu
Bu durumun, Pınar-ın kendi-si gibi istisnaları vardır. Pınar’ın kendi-si ile Pınar-ın baba-sı aynı işlev-

de değildir. Tamlayan ögeyi pekiştirme söz konusuyken ikincisinde aitlik ilişkisi bulunur.
Ayrıca zamirler, cümlede belirtisiz isimlerin yerine kullanılamaz:
Zamirler, kapalı bir grup oluşturur. Çoğu durumda yalın, kök durumunda olan kelimelerdir; yapım 

ekleriyle de genişletilmeye uygun değildir. Başka bir deyişle zamirlerden sınırlı sayıda kelime türetile-
bilmektedir:

benlik, bencil, kimlik
–lAr tekil kişi zamirlerine eklenemez.

  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 bura-

da da belli sınırlamalar vardır:
kimim, şusu, busu, biri 
*birim
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. 
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

zAMİR TÜRLERİ
Zamirlerin kişi, dönüşlülük, soru, gösterme, belirsizlik gibi türleri vardır.
Kişi zamirleri; ben, sen o olmak üzere üçe ayrılır. Ayrıca biz, siz, onlar şeklinde çoğul biçimleri de 

vardır. 
Siz nerelisiniz?
Beyefendi, sizinle tanışıyor muyuz?
Dönüşlülük zamiri olarak Türkiye Türkçesinde kendi kullanılır. Kişi zamirlerinden farklı olarak ken-

di, çekimde iyelik alır:
kendim, kendiniz, kendileri
Kendileri buyurdular.
Soru zamiri olarak kim ve ne kullanılır. 
İşaret zamirleri, bu, şu, o.
Belirsizlik zamiri olarak kimse kullanılır, bazı, kimi
Kimse gelmedi. 
Bazıları geldi. 
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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 cümlelerin yüklemi olarak kullanılan 
kelimelerdir. İsim soylu kelimelerden; söz dizimsel pozisyonları, alabildikleri yapım ve çekim ekleri, cüm-
ledeki rolleri, anlamları gibi yönlerden ayrılır.

Fiiller, biçim bilgisel açıdan isim soylu kelimelerden her şeyden önce türetmede alabildikleri ekler-
le ayrılır. Fiile gelen yapım ekleri ile isimlere gelen yapım ekleri farklıdır. Fiillere ancak fiil yapım ekle-
ri gelebilir.

Fiiller cümle içinde kullanılabilmek için bir çekim ekine veya fiilimsiye ihtiyaç duyar. Aldıkları çekim 
ekleri isimlere gelen çekim eklerinden farklıdır. 

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

Çocuk oynuyor.
oynayan çocuk, 
Bir fiilden veya bir isimden sonra gelerek birleşik fiil oluşturan yardımcı fiiller de vardır. Yardımcı fiil-

lerle 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 kurul-
muş cümlelere bitimli cümleler denir.

Geldik.
Yapıyorsun.
Bugün eve gelmelisin.
Fiilin anlamında önemli bir değişiklik yapmayan ama onların kelime türünü değiştiren, yapım eki ile 

çekim eki arasında bulunan ekler de alabilir. Bu ekleri alan fiiller; isimfiil, sıfatfiil ve zarffiil olarak adlan-
dırılır ve çoğu zaman söz dizimi açısından önemli bir değişiklik olmaksızın sonuna geldikleri fiil ve ona 
bağlı ögelerin cümle içinde isim, sıfat ve zarf olarak kullanılmalarını sağlar. 

BAĞLAÇLAR
Bağlaçlar, kelime türleri içinde kapalı gruplardan biridir. Tek başlarına kullanıldıklarında bir nesne-

ye, bir varlığa işaret etmez. Anlamları ancak bağlam içinde ortaya çıkar. Bu nedenle bağlaçlar anlam-
lı değil işlevli kelimelerdir. 

Türetme için uygun olmamaları ve çekim eki almamaları, söz diziminde kelimeleri, öbekleri ve cüm-
leleri birbirine bağlamaları; bağlaçları diğer kelime türlerinden ayıran en önemli özelliklerdir. 

Biçimsel olarak bağlaçların çoğu tek kelimeden oluşur. 
Tek kelime olanlar: ve, ile, ilâ, veya ...
İki ve daha fazla kelime olanlar: hem ... hem..., ne ... ne ..., ... dA ... dA, ya... ya ...,

SIRALAMA BAĞLAÇLARI
ve, ile
Ekmek ile süt aldım.
Kedi ve köpek severim.
Geldim ve gittim.
ilâ: Sayılar arasına gelerek “kadar” anlamı verir: 
bir ilâ beş “birden beşe 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), 
ya ... ya (da)...: Bağladığı ögelerin önüne gelerek ancak, veya, yahut bağlaçları gibi alternatif iki 

ögeden birinin tercihini gösterir:
ister ... ister ..., gâh ... gâh... gibi başka sıralama bağ- laçları da vardır.
... dA ... dA, hem ... hem ...: Bağladıkları ögelerden ikisinin de yüklemin gösterdiği eyleme dâhil edil-

diğini gösteren bağlaçlardır. Aralarındaki fark şudur: ... dA ... dA söz
ne ... ne...: Bağlanan ögelerin hiçbirinin olumlanmadığını veya gerçekleşmediğini ifade eder.
ne bugün ne yarın, 
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CÜMLE BAşI BAĞLAÇLARI
Fakat, lakin, ancak, yalnız, ama, keşke, yeter ki, sanki, hatta, çünkü, ne ki gibi cümlelerin başına ge-

lerek bir önceki cümle veya cümlelerle sonra gelen(ler) arasındaki çeşitli anlam ilişkilerini gösteren bağ-
laçlardır. 

Geldi; fakat görüşemedik. 
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
İsim soylu kelimelerin, yalın veya durum eki almış biçimiyle birleşir. Anlamlı kelimeler, tamlamalar 

ve öbeklerden sonra onların başka kelimelerle söz dizimsel ve anlamsal ilişkilerini göstererek anlamını 
güçlendirip sınırlayabilir. Tek başlarına cümle ögesi olamazlar.

Edatlar, 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, bize karşı, eve doğru, dünden beri, benden yana, uyumadan evvel, senden baş-

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

şirler:
benimle, senin için, onun gibi, bizim 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.

TÜR DEĞİşTİRME
Bir kelimenin yapısında değişiklik olmadan farklı kelime türleri grubuna; örnek olarak isim, sıfat, zarf 

türüne girebilir.
Durum eki almayan ünlemlere durum eki getirilebilir. Bu durumda, artık ünlem bir isim olarak kulla-

nılır.
ah - Ahı tutar.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. “Güneş, ay, dünya” sözcükleri tür adı olarak 
kullanıldığında büyük harfle yazılmaz. Ancak 
bu sözcüklere birer özel ad değeri verilince 
büyük harfle yazılır.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu ku-
rala aykırı bir kullanım vardır?

A) Akşamleyin Güneş’in batışını seyredalar.
B) Ay tutulmasını izlemek için toplandık.
C) Hiçbir şeyle ilgilenmiyor; dünyadan ha-

beri yok.
D) Ay, Dünya’nın uydusudur.
E) Dünya, Güneş’in etrafında belli bir yörün-

gede dönmektedir.

AÇIKLAMA
“Güneş” sözcüğü bu cümlede özel ad değerinde 
kullanılmamıştır. “Yavaş yavaş akşam olmaya yüz 
tutmak, güneşin ufukta kaybolması” anlamında, 
tür adıdır. Büyük harfle yazılmaması gerekir.

YANIT: A

2. Aşağıdaki altı çizili tür adlarından hangisi 
o türün tümünü anlatmaktadır?

A) Bahçedeki ağaç budanacak.
B) Evi bu hafta taşıyacağız.
C) Bu devirde çocuk büyütmek çok zor.
D) Atılan taş camı kırdı.
E) Gül çok erken soldu.

AÇIKLAMA
A, B, D, E seçeneklerindeki “ağaç, ev, taş ve gül” 
sözcükleri yalnızca bir tane “ağaç, ev, taş, gül” için 
kullanılmıştır. Yani bahçedeki budanacak ağaç, 
bu hafta taşınacak ev, camı kıran taş ve erken 
solmuş gül için kullanılmıştır. Bu sözcükler türle-
rinin tamamını anlatmamaktadırlar. Dar ve sınırlı 
bir kullanımda bulunuyorlar. C seçeneğindeki “ço-
cuk” sözcüğü ise daha geniş kapsamlı ve türün tü-
münü anlatacak şekilde kullanılmıştır.

YANIT: C

3. “İyi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde ad olarak kullanılmıştır?

A) Onunla iyi günler geçirdik.
B) İyi bir çırak olarak kalacaktı.
C) Kalan kumaşlardan iyi bir elbise çıkardı.
D) Adamın iyisi iş başında belli olur.
E) Bu tedaviden sonra iyi olacaksın.

AÇIKLAMA
A, B, C seçeneklerinde “iyi” sözcüğü sıfattır. E se-
çeneğinde ise birleşik fiil yapısına katılmıştır.

YANIT: D

4. Türkçedeki yapım ve çekim ekleriyle ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Türkçede bir sözcük köküne birden fazla 
ek gelebilir.

B) Genellikle yapım ekleri çekim eklerinden 
önce gelir.

C) Çekim ekleri sözcüğün anlamını değişti-
ren eklerdir.

D) Bir ekin işlek olup olmadığı sık kullanılıp 
kullanılmamasına bağlıdır.

E) Bir sözcükte birden fazla çekim eki olabi-
lir.

AÇIKLAMA
Sözcüğün anlamını değiştiren ekler yapım ekidir. 
Çekim ekleri ise sözcüğe cümlede işleklik kazan-
dırır.

YANIT: C

5. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük 
değildir?

A) niçin
B) utangaç
C) gecekondu
D) hanımeli
E) dedikodu

AÇIKLAMA
utangaç utan- fiiline gelen -gaç yapım ekiyle tü-
retilmiş bir sözcüktür. niçin (ne+için), gecekon-
du (gece+kondu), hanımeli (hanım+eli), dediko-
du (dedi+kodu) şeklinde oluşmuş birleşik sözcük-
lerdir.

YANIT: B
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme 
farklı bir görevdedir?

A) İçim tir tir titriyor
B) Uzun uzun baktı gözlerimin içine
C) Yerli yersiz konuşup durma
D) Saçma sapan sözler duymak istemiyo-

rum
E) Düşe kalka geldik buralara

AÇIKLAMA
Saçma sapan sözler söz grubunda saçma sapan 
öbeği sıfat olarak kullanılmıştır. Diğer ikilemeler 
ise fiillerin anlamlarının nitelediklerinden zarf gö-
revinde kullanılmışlardır.

YANIT: D

7. “Cengiz geçen sene okula umutla başlamış-
tı.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A) özel ad
B) zaman belirteci
C) yer-yön belirteci
D) durum belirteci
E) sıfat

AÇIKLAMA
Cengiz (özel ad), geçen sene (zaman belirteci), 
umutla (durum belirteci) geçen sene (geçen: sıfat 
görevinde kullanılmıştır.
Yer-yön belirteci bulunmamaktadır.

YANIT: C

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen işaret söz-
cüklerden hangisi, sıfat göreviyle kulla-
nılmıştır?

A) Şunları diğer tarafa alın 
B) Sana bu işten bir hayır gelmez.
C) Bunu da mı bilemedin
D) Şu benim, öteki de senin olsun. 
E) Bunu senin için aldım. 

AÇIKLAMA
Şunları, bunu, şu sözcükleri bir adın yerini tutan 
adıllardır. B seçeneğinde “bu işten” tamlamasın-
daki “bu” iş adını işaret yoluyla gösteren sıfattır.

YANIT: B

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat gö-
reviyle kullanılamaz?

A) kısa
B) dar
C) sivri
D) büyük
E) bakış

AÇIKLAMA
kısa, dar, sivri, büyük sözcükleri kendilerinden 
sonra gelen isimleri niteleyebilirler. Ancak “bakış” 
sözcüğü bak- fiiline eklenen -ış isim-fiil ekiyle oluş-
turulmuş isim türünden bir sözcüktür.

YANIT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre di-
ğerlerinden farklıdır?

A) geliver
B) gitmiş
C) sorayım
D) baktı
E) geliyor

AÇIKLAMA
Sözcükler yapı bakımından üçe ayrılır. Basit söz-
cükleri, yapım eki almamış sözcüklerdir. Yukarı-
daki seçeneklerdeki fiillerin geliver- dışında basit-
tir. Gel-i-ver- kurallı birleşik fiilden tezlik fiiline ör-
nektir.

YANIT: C

11. Aşağıdakilerden hangisi birleşik eylem-
lerden biri değildir?

A) yeterlik
B) sürerlik
C) yaklaşma
D) gereklilik
E) isteklenme

AÇIKLAMA
yeterlik (-e bil-), sürerlik (-a dur-), yaklaşma (-a 
yaz-) istek-lenme (-aşı / -acağı gel-) şeklinde oluş-
muş birleşik fiillerdir. Gereklilik bir kip ekidir.

YANIT: E
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12. “Sarmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangi-
sinde eylem görevinde kullanılmıştır?

A) Alevler her tarafı sarınca kaçacak yer 
aradık

B) İçimi saran keder beri günden güne eriti-
yor.

C) Bahçeyi böcekler sardı.
D) Kuşağını beline sarmadan güne başla-

mazdı.
E) Çardağı saran bitkileri bulduk.

AÇIKLAMA
A ve D seçeneklerinde “sarınca” zaman belirteci, 
B ve E seçeneklerinde “saran” sıfat görevinde kul-
lanılmışlardır. C seçeneğinde ise temel yargının 
yüklemi olarak eylem görevinde kullanılmıştır.

YANIT: C

13. Aşağıdakilerden hangisi “göre” ilgeci 
cümleye “uygunluk” anlamı katmıştır?

A) Ona göre futbol her şeydi
B) Ayağını yorganına göre uzat
C) Hava soğuk olduğuna göre yanıma ceket 

almalıydım
D) Henüz kendime göre bir uğraş bulama-

dım
E) Sınıfa göre çok tembel bir öğrenciydi

AÇIKLAMA
“Göre” sözcüğü A seçeneğinde “düşünce, görüş”, 
B seçeneğinde “ölçü”; C seçeneğinde “neden-so-
nuç; E seçeneğinde “kıyaslama” anlam ilgisi kur-
muştur. 

YANIT: D

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç 
kullanılmamıştır?

A) Mademki öyle düşünüyorsun, o zaman 
istediğini yap.

B) Duyduğuma göre filmin en tehlikeli sah-
nelerinde dublörler kullanılmış.

C) En sevdiği dutları da onu kara gününde 
yalnız bırakmış.

D) Burdan sonra ne borç veririm ne de borç 
alırım.

E) Pek çok insan çalışması gerektiğini bili-
yor; fakat bunun için çaba göstermiyor.

AÇIKLAMA
Bağlaç tek başına anlamı olmayan ve cümlede bir 
görevi olan sözcüklerdir. A’da mademki, C’de -da, 
D’de ne... ne E’de fakat bağlaçları kullanılmıştır.
B seçeneğinde ise bağlaç yoktur.

YANIT: B

15. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik adılı kul-
lanılmıştır?

A) Sabahtan akşama dek karşısında ayna-
nın

B) Tarardı altın saçlarını o kadın
C) Görürdüm söndürdüğünü yangını yüreği-

nin
D) Böyle tam ortasındaydı tratejidimizin
E) Tutturmuş bir hava çalıyor inanmaksızın.

AÇIKLAMA
İyelik eki; adlara gelerek onlara aitlik anlamı katan 
eklerdir. A’da karşısında, B’de saçlarını, C’de yü-
reğinin D’de tratejidimizin
E seçeğinde iyelik adılı alan bir sözcük yoktur.

YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. “yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde ötekilerden farklı görevde kul-
lanılmıştır?

A) Testteki yanlış soruyu ilk ben fark ettim.
B) Size yanlış telefon numarası vermişler.
C) Bana göre sen yanlış düşünüyorsun.
D) Yalan yanlış sözlerle beni onaylamayın.
E) Bunları konuşmak için yanlış zaman seç-

mişsin.

2. Aşağıdakilerden hangisinde “açık” sözcü-
ğü, türü yönünden ötekilerden farklıdır?

A) Açık söylemek gerekirse sizi düşünmü-
yorum

B) Sözü uzatmayıp açık açık konuşalım ar-
tık

C) Ne söyleyeceksek açık söyle
D) Açık havada yaparım yürüyüşlerimi
E) Açık bırak pencereyi

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru an-
lamı belirteçle sağlanmıştır?

A) Bu okula hangi yoldan gidilir?
B) Buradaki notu kim aldı?
C) Hiç yüreğin sızlamaz mı?
D) Bunları nereden öğrenmiş?
E) Nasıl tanıyamadın beni?

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
hem ad hem de eylem türetmeye elveriş-
lidir?

A) Duvarların rengini değiştirmek için boya 
almamız gerekiyor.

B) Yaşlı insanları çok seviyorum.
C) Onun gözüne girmek için çok çalışı-

yor. 
D) Damlaya damlaya göl olur.
E) Çok güzel bir elbise aldım.

5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi farklı bir 
yapım eki almıştır?

A) kapının
B) gençlik
C) sizleri
D) çocukların
E) sözler

6. Aşağıdakilerden hangisinde “küçük” söz-
cüğü görevce diğerlerinden farklıdır?

A) Küçük, büyükten daha zeki
B) Küçük dağları kendisinin yarattığının sa-

nıyor.
C) Küçük kızım bugün sınava girecek
D) Bu küçük ağaç bu sene çok meyve verdi.
E) Küçük, şirin bir araba almışlar.

7. “Bu saatler olunca hep eve gitmek istiyorum”
    I  II       III     IV          V
 Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili söz-

cüklerden hangisi ad görevindedir?

A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.

8. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerle-
rinden farklıdır?

A) Tahta sandık
B) Mermer saray
C) Taş köprü
D) Güzel hacı
E) Sırma saç

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ler eki 
eklendiği sözcüğe “aşağı, yukarı, ona ya-
kın” anlamı katmıştır?

A) Bu şehirdeki köy yolları bugün ulaşıma 
kapandı.

B) Yazları yaylaya çıkmayı çok severim.
C) Hasan, okula o tarihlerde başlamıştı.
D) Geceleri gözüme uyku girmiyor.
E) Halamlar yarın bize gelecek.
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10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, niteleme 
sıfatı değildir?

A) OIdukça zeki bir çocuktu.
B) Küçük yaşta okuldan ayrıldı.
C) Babası ona bir saz alacak
D) İnce bedenine ne giyse yakışıyor.
E) Mutlu bir hayat sürmek onun da hakkıydı.

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat gö-
reviyle kullanılabilir?

A) şunlar B) kimi
C) biri D) diğeri
E) onlar

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru an-
lamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A) Hangi elbiseyi alayım? 
B) Yarın sen de bizimle gelecek misin?
C) Kim benimle çarşıya gelmek ister?
D) Neresini daha çok beğendiniz?
E) Niçin yanıma gelmiyorsunuz?

13. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir ey-
lemdir?

A) kaçtı B) kaçırdı
C) kaçıverdi D) kaçacak
E) kaçabilirmiş

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” 
sözcüğü ilgeç olarak kullanılmıştır?

A) Doğru söze kim, ne diyebilir?
B) Doğrusunu söylemek gerekirse bu iş ol-

maz.
C) Doğru bildiğinden şaşma
D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
E) Eve doğru yürürken Ahmet’le karşılaş-

tım.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl yok-
tur?

A) Dün seni arayan bendim.
B) Ne gelen var ne giden var.
C) Uzun süredir buralara gelmemiştim.
D) Ne diyeyim sana bilemiyorum.
E) Tatile kiminle gitmeyi düşünüyorsun?

16. Aşağıdakilerden hangisi belirtme sıfatları-
nın görevleri bakımından ayrıldığı bölüm-
lerden değildir?

A) Küçültme B) Soru sıfatı
C) İm sıfatı D) Belgisiz sıfat
E) Sayı sıfatı

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biçimce 
çoğullanmamış bir tür adı çoğul anlamda 
kullanılmıştır?

A) Günümüzün en yaygın iletişim aracı tele-
fondur.

B) Marmara Denizi, bir iç deniz durumunda-
dır.

C) Bütün sevinçler senin olsun.
D) Ordu, büyük bir zafer kazandı.
E) Halamlar bize gelecek. 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç 
iki sıfatı bağlamıştır?

A) Yavaş ve yumuşak bir sesle bir gece 
önce sevecenliğin sınırlarını aştığımızı 
söyledi.

B) Ona özgüven sağlayacak bir giysi arıyor 
ve giysileri benim seçmemi istiyordu.

C) Araya girmek ve gördüğüm herşeyin be-
nim için önemli olduğunu söylemek isti-
yorum.

D) Diğerleriyse böyle hissetmiyor ve karar-
sızlıklarını ortaya döküyorlar.

E) Arabayı çalıştırdım ve hep birlikte yola 
koyulduk.

19. Trablus’u ele geçiren adamın, doğrudan er-
kek soyundan ve on sekizinci kuşaktan toru-
nuyum ben.

 Yukarıdaki parçada aşağıdaki sözcük tür-
lerinden hangisi yoktur?

A) İsim B) Edat
C) Bağlaç D) Sıfat
E) Zamir

20. Aşağıdakilerden hangisi işlevli kelime tür-
lerindendir?

A) İsimler B) Sıfatlar
C) Zarflar D) Zamirler
E) Filler
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. C “Yanlış” sözcüğü düşünüyorsun çekimi 
fiilini nitelediği için belirteçtir. A, B, D ve 
E seçeneklerinde ise adları nitelediği için 
sıfat olarak kullanılmışlardır.

2. D “açık” sözcüğü D seçeneğinde “açık bir 
yer” söz grubunda A, B,. C, E seçenekle-
rinde zarf görevinde kullanılmışlardır.

3. E A’da soru sıfat, B’de ve D’de soru zamiri, 
C’de mı ile sağlanan soru anlamı E seçe-
neğinde “nasıl” belirteci gerçekleştirilmiş-
tir.

4. A boya sözcüğü “Duvarı boyadım.” cümle-
sinde eylem; “Bir kutup boya al.” cümle-
sinde ise ad olarak kullanılmıştır.

5. B genç + lik sözcüğü türemiş bir sözcüktür.

6. A A seçeneğindeki “küçük” adlaşmış sıfat-
tır. Diğer seçeneklerde sıfat görevinde 
kullanılmışlardır.

7. D Bu: sıfat, olunca: zarf, hep: zarf, istiyo-
rum: eylem

8. D A, B, C, E’deki söz grupları ad tamlama-
sıdır.

9. C A’da çoğul, B’de zaman, D’de her zaman 
E’de aile C’de ise “aşağı yukarı, ona ya-
kın anlamlarında kullanılmıştır.

10. C A, B, D, E seçeneklerinde sıfat, C’de ise 
zarf görevinde kullanılmıştır.

11. B (kimi) sorular, insanlar, düşünceler .... 
şeklinde çoğaltabiliriz.

12. A B’de soru edatı mı, C ve D’de soru zami-
ri, E’de ise soru zarfıdır.

 “Hangi elbise” hangi soru sıfatıdır.

13. B kaçtı, kaçacak: basit
  kaçıverdi, kaçabilirim: birleşik
kaç -ır -dı : kaç: fiil
                 ır: fiilden fiil yapım eki
               dı : görülen geçmiş zaman 
       kip eki

14. E “Doğru” sözcükleri A’da sıfat B’de adlaş-
mış sıfat C ve D’de zarf görevinde kulla-
nılmışlardır.

15. B A’da seni C’de buralara D’de sana E’de 
kiminle adıldır.

16. A Belirtme sıfatları görevleri bakımından 
dörde ayrılır:

• İşaret (im) sıfatları
• Sayı sıfatları
• Belgesiz sıfatlar
• Soru sıfatları

17. A Bu cümledeki telefon sözcüğü biçimce 
tekil olmasına rağmen çoğul anlamda 
kullanılmıştır.

18. A “Yavaş ve yumuşak bir ses”

19. B Trablus: ad, ve: bağlaç, on sekizinci: sıfat 
ben: zamirdir. Edat yoktur.

20. D İşlevli kelimeler: Zamir, bağlaç, edat ve 
ünlemlerdir. 
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Öğretmen Diyor ki!  Bu üniteyi tamamladıktan sonra; eklerin genel 
özelliklerini saptayabilecek, kelimeler üzerindeki ekleri inceleyebile-
cek, Türkçedeki eklerin değişken biçimleri ve değişkenliğin nedenle-
ri hakkında sonuç çıkarabilecek, isim ve fiil çekimi arasındaki farkları 
ayırt edebilecek, yardımcı sesleri belirleyebileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1

EKLERİN GENEL ÖzELLİKLERİ
Türkçe, yeni kelime yapımı ve kelimeler arasın dilbilgisel ilişkileri; büyük ölçüde kelime kök ve göv-

delerine getirilen ekler aracılığıyla sağlar. Bağımlı biçimbirimler olan ekler, bağımsız biçimbirimler olan 
kelime ve gövdelerine gelir. Ekler, bir kök veya gövdeye eklenmeden bağımsız biçimbirimler olarak kul-
lanılamaz ve anlam ifade edemez. Eklerin ortak yönleri;

Belirgin Ek Sınırları
Eklerin sınırları, çoğu durumda açıktır. Çok uzun kelimelerde bile ekler birbirinden kolayca ayırt edi-

lebilir:
Ankara-lı-la-ş-tır-ama-dık-lar-ımızı-dan mı-sınız,
Hecelik
Türkçede eklerin çoğu, hece şeklindedir.
Art Arda Gelme
Kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılan eklerin art arda gelmesi, Türkçede eklerin kelimelere bitişme-

sinin bir başka özelliğidir.
Türkçede ekler kelimenin sonuna gelir; yani ekler son ektir.
yaz-ılı, gör-gü-süz, ver-gi, aç-ı,
Türkçenin söz varlığında, kelimenin başına bi- ve na- ekleri almış örneklere de rastlanmaktadır:
bi-çare, bi-vefa, na-çare, na-mert
Kelimenin başına gelen bu ön ekler, Türkçeye başka dillerden kopyalanmış kelimelerde görülür.
Esnek Ekler
Değişken Ekler
Türkçede eklerin çoğu, eklendiği kelimenin son hecesindeki ünlünün ve son sesteki ünsüzün niteli-

ğine göre değişir. Kelimedeki son hece veya son ses, hangi ekin uygun olduğunu belirler:
kapı-da, baş-ta, ev-de, yol-u, rol-ü
Ünlü ve ünsüz uyumları, değişkenliğin en önemli nedenidir.
–(y)A sembolüyle göstereceğimiz yönelme durumu eki, gerçek kullanımda önceki sesin niteliğine 

göre –(y)a, -(y)e biçiminde kullanılır:
yol-a, kapı-y-a, 
Dar ünlülü ekler, eklenecekleri kelimenin son hecesindeki ünlünün ve son sesindeki ünsüzün niteli-

ğine 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
-DA bulunma eki, eklendiği kelimelerin son hece ve son seslerinin niteliğine göre -da, -de, -ta, -te bi-

çiminde gelebilir.
kapı-da, el-de, sokak-ta, iş-te

EKLER VE YARDIMCI SESLER 3

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Ünlü ve Ötümlü Ünsüzden Sonra Ötümsüz Ünsüzlerden Sonra
al-dı      aç-tı
gel-di     geç-ti 
oku-du     tut-tu

Ünsüz uyumundan etkilenmeyen ünsüzler, eklerin altbiçim sayısını artırmazlar.
-lAr   -sX
yol-lar  anne-si 
göz-ler  baba-sı
   koyu-su 
   büyü-sü

Kısmen Değişen Ekler
Şimdiki zaman eki -(X)yor’da kısmi bir uyum vardır. Ekin başındakik dar ünlü, ünlü uyumlarına bağ-

lı olarak değişirken son hecedeki /o/ ünlüsü tek biçimlidir.
yap-ıyor, gel-iyor, ol-uyor, gül-üyor
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
Kestirilebilirlik
Çoğunun önceden kestirilebilir olmasıdır. Ünlü ve ünsüz uyumları sayesinde bir kelimeye ekin farklı 

altbiçimlerinden hangisinin eklenebileceğini önceden kestirmek mümkündür.
ev-ler, yol-lar
Vurgu
Ekler vurgulanabilen ögelerdir, eklenme sırasında her seferinde sonra gelen ek, vurguyu üzerine çe-

ker; 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
Vurgulanmamak, geç ekleşmenin yada ekleşmenin henüz tamamlanmadığının göstergelerinden sa-

yılır.

(benim) güzel-İM 
(ben) güzEL-im

Şimdiki zaman eki vurguyu üzerine almaz.

yaPIyor

Fiilden olumsuz fiil türeden “-mA” vurguyu kendinden önceki hecenin üstüne atar:

YAP-ma-dı

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

ARtık < art-ık, YALnız < yalın-ız
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Ek Envanteri
Eklerin envanteri bellidir, istendiği zaman yeni ekler türetilemez. Ancak dildeki her öge gibi ekler de 

farklı nedenlerle değişmektedir. Mevcut eklerde zamanla biçim değişiklikleri görülür. 
Eski Türkçe -DAçI bir gelecek zaman ekidir.

Olur-taçı sen “Oturacaksın, yaşayacaksın.”

15. yüzyıldan itibaren bu ek de yerini yavaş yavaş bugün kullandığımız “-AcAk”a bırakmıştır.
İlgi çekici yeni ekler arasında -syon ve -matik örneklerini de sayabiliriz.

atma-syon, uydurma-syon

“kendi kendine, kendiliğinden, aracısız” anlamlarına gelen oto kısmı, sözlük ögesi olurken Türkçede 
ikinci kısım ek olarak yaygınlaşmaktadır.

banka-matik, çamaşır-matik

Öbeklere gelerek onlardan yeni kelime türetebilir;

kara göz-lü, bugün-kü, uzun yol-cu

Ek, tamlamanın anlamını değiştirmektedir.

uzun / yol-cu, uzun yol-cu

Örneklerimizden ilkinde uzun sıfatı yolcu sözcüğünü niteler, tamlamadan kast edilen, yolcunun (bo-
yunun) 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.

Ekfiil, koşaç, kopula gibi terimlerle ifade edilen ve bugün kendinden önceki kelimeye bitişik yazılabil-
diği gibi sadece idi, imiş, ise, iken, idük biçiminde ayrı da yazılabilen öge; ekleşmenin bir başka örneği-
ni oluşturur. Bu biçim, Eski Türkçede günümüzde olduğundan daha sık kullanılan ve er- (olmak, bir du-
rumda bulunmak) şeklinde olan bir fiildi. Daha sonraki dönemlerde er > e- > i- gelişmesi olmuştur. i bu-
gün ünsüzle biten bir kelimeye bitişik yazıldığında tam ekleşmiş durumdadır: güzeldi < güzel idi. iyiydi 
<iyi-y-idi. Buradaki /y/ ünsüzü, giren yardımcı ünsüzün kalıntısıdır. Tam ekleşme olsaydı yardımcı sese 
gerek kalmayacaktı. Eski Anadolu Türkçesinde ekfiilin /y/’siz yazıldığı durumlar da vardır:

atlanadı = atlanaydı “atına bineydi”

Ayrı yazılması nedeniyle zaman zaman edat mı ek mi tartışmalarına konu olan mX soru enklitiğinin 
varlığını da vurgulamalıyız.

Ek İşlekliği
İşleklik, bir ekin farklı kök ve gövdelere gelebilmesini ve kullanım sıklığını anlatır. Eğer bir ek sık kul-

lanılıyor, gerekti- ğinde yeni kelimeleri türetiyorsa işlek sayılmaktadır. Çekim ekleri, aynı türden her ke-
limeye eklenebildiği için yapıları gereği işlektir. 

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

-lA   -lX
söz-le-  söz-lü 
göz-le-  göz-lü 

Buna karşılık -(ş)Ar eki üleştirme işleviyle sadece sayılara, -ArI sadece yön gösterme işleviyle isim-
lere geldiği için doğal olarak işlek değildir.

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

Ok-ı-n urdı “Okla vurdu.”
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Bu ek bugün yazın, kışın gibi bazı zaman zarflarında kullanılır; ancak işlek değildir. Buna karşılık es-
kiden kumsal, dağsal örneklerinde görülen ve yer adı yapan -sAl eki günümüzde işlektir. 

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 kelimelere gelmektedir. Ekin kul-
lanımının 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

Eklerin Sırası
Ancak eklerin belli bir sırası vardır. Eklerin kelimedeki yeri, işlevleriyle doğrudan ilişkilidir. Yapım ek-

leri, çekim eklerinden önce gelir.

yol-cu-ları-mız-dan, göz-le-n-di-ler

Aitlik eki -ki, yapım ekinin çekim ekinden önce gelmesi prensibine aykırı davranabilmekte; ilgi duru-
mu 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

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.

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

Çatı ekleri, dile özgü anlamlar taşıyan kelime yapımı birlikleridir ve aynı za- manda söz dizimini de il-
gilendirir. Fiillerden olumsuz fiil türeten –mA- eki kendinden önce gelen bütün oluş ifadesini olumsuz ya-
par. Görünüş ve kipler, oluşun özünde bir deği- şiklik yapmaz; aksine olayın sınırları ve konuşanın bu-
na karşı tavrı yönünden oluşa, farklı bakış açıları getirir. Zaman ekleri, bu bakış açısınının hangi zaman-
da 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. 

ver-gi, göz-lük-çü

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

yol-u-muz-dan, anla-dı-lar
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Kelime türünü değiştirenleri yapım ekleri arasında saymak gerekir. Sözdizimsel kelimeler yapar. Fiil-
lere gelen çatı zaman fiilin anlamında değişiklik yapmaz ama fiile bağlı olan ögelerin fiille olan ilişkilerini 
değişitirir. Burada kullanılan ek, fiilin anlamını değil ögelerle olan ilişkisini değiştirmiştir. aç- fiilinde nes-
ne olarak kullanılan öge, açıl- fiilinde edilgen cümlenin öznesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kapıyı açtı
Kapı açıldı.

açtır- fiilinde özneyle fiil arasında işi yapan açısından bir değişme olmaktadır.

Ali kapıyı açtı.
Ali kapıyı açtırdı.

YAPIM EKLERİ
Yapım ekleri, var olan kök ve gövdelerden yeni kelimeler türetir.

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.

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-  

ÇEKİM EKLERİ
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 ka-
lıplaşıp 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 durumunda yeni keli-
me; yüklem olma yani durum eki almış isimleri yönetme, cümlede kendine boş yer açma gücünü kay-
beder.

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

Ali suyu içecek.

Kalıcı isim yaptıkları zaman her ikisi de bu özelliklerini kaybeder:

içecek, yiyecek

İsimleşmiş olan kelime, biçimce gelecek zaman ekiyle aynı olmakla birlikte nesne alamaz duruma 
gelmiştir.

Yapım eklerinin genelleşerek çekim eki hâline gelmeleri veya yapım eklerinin parçaları olmasına da-
ir örneklere de rastlanmaktadır.

Gel-mekte.
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Çekim ve Yapım Ekleri Arasındaki Farklar
Zorunluluk
Çekim eklerinin kullanılması çoğu durumda zorunludur, türetme eklerinin kullanılmasında bu zorun-

luluk yoktur. Örnek olarak ver- fiili ile kurulacak bir cümlenin eksiksiz olabilmesi için- bağlamdan çıkarı-
lamıyorsa- özne, nesne ve dolaylı tümleci gösteren durum eklerini almış birer ismin mutlaka olması ge-
rekir. 

Ali kitabı Ahmet’e verdi.

Buna karşılık kitapçı yapım ekinin kullanımı değişebilir.

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

Çekim, aynı zamanda söz dizimiyle de yakından ilgilidir. Özne ancak yalın durumda, nesne ise be-
lirtme durumunda olabilir. Buna karşılık yapım ekleri ile türetilmiş bir kelimenin kullanımı, söz dizimsel 
bir zorunluluktan kaynaklanmaz. Kitaplık, dizimsel bir gereklilikten değil konuşanın tercihinden dolayı 
cümlede yer almaktadır.

Eklenmede Sınırlılık
Yapım eklerinin birçoğu belli kelimelere gelebilirken çekim ekleri aynı türden her kelimeye gelir.

ver-gi, ol-gu, seç-ki, yaz-gı

Ancak aynı eki her fiile getirmek mümkündür.

*ye-git
*döv-gü

Çekim ekleri ise ilgili türden her kelimeye, yani fiil çekim ekleri her tür fiile, isim çekim ekleri de her 
tür isme gelebilir.

Yan Yana Gelebilme
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

Eklenmeye Bağlı Değişmeler
Eş zamanlı değişmeler, daha doğrusu nöbetleşmeler, eklenme sırasında ortaya çıkmaktadır.
Vurgusuz orta hece düşmesidir. Birincisi açık, ikincisi ünsüzle başlayan kapalı bir heceye sahip iki 

heceli kelimeler; ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlülerini düşürebilirler. Bu du-
rum 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 edil-
gen çatı eki getirildiğinde ortaya çıkar:

ayır->ayrı, ayrım, ayrıntı
buyur-> buyruk, buyrul-
savur- > savruk, savrul-
süpür- > süprüntü, süprül- 
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/ ün-
süzlerine dönüşmesidir.

aç- > ac-ık-, gök > göğ-ü, git- > gid-en, ağac-ı, geçit > geçid-i
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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”, hukuğa “hukuk fa-

kültesine”, Yaradan “tanrı”, yaratan “yaratma işini yapan”
Yazımın etkisiyle ötümsüzleşebilenler: Tokat’a, Irak’a
Eklenme sırasında ilk hecesi açık, ikinci hecesi kapalı olan az sayıda kelimede ikinci hecedeki ün-

süz düşebilir:
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 ön-
ce görülür:

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

Eklenme sırasında ortaya çıkan bir başka ses olayı da yardımcı seslerle ilgilidir. Ünlüyle biten bir eke 
ünlüyle başlayan ek geldiğinde araya bir /y/ sesi girer: kapı-y-a, tepe-y-e

Ünlü daralması, ekleşme sırasında ortaya çıkan bir başka ses kolayıdır. Geniş ünlüyle biten fiillerin 
son ünlüleri standart dilde şimdiki zaman ekinden önce düzenli olarak daralır.

Yardımcı Sesler
Yardımcı sesler; eklenme sırasında ikiz ünlü, söz sonunda bulunmayan ün- süz çiftleri gibi Türkçe-

nin yapısına aykırı durumlar ortaya çıkınca kullanılır. Kaynaklarda bağlama sesleri, kaynaştırma ses-
leri gibi terimlerle de anılır. Yardımcı seslerin yardımcı ünlüler ve yardımcı ünsüzler olmak üzere iki tü-
rü vardır.

Ünsüzle biten bir kelimeye, ünsüzden ibaret veya ünsüzle başlayan bir ekin gelmesi sonucu Türk-
çede hece sonunda bulunamayan bir ünsüz çiftinin ortaya çıkması durumunda, araya giren ünlüye yar-
dımcı ünlü denir.

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.

Öğrenci-y-im

Türkoloji çalışmalarında sadece /y/ bağlama ünsüzü olarak adlandırılır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yardım-
cı ses kullanılmamıştır?

A) Güçlüyüm B) Sabıkalıyım
C) Beşer D) Müdavimiyim
E) Simitçiyiz

AÇIKLAMA
A’da güçlü-y-üz, 
B’de sabıkalı-y-(ı)m
D’de müdavim-(i)-y-iz
E’de simitçi-yiz
C’de ise beş-er sözcüğün kökünde bulunmaktadır 
-ş ünsüzü.

YANIT: C

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm 
sözcükler basit yapılıdır?

A) Ödevlerini yapar yapmaz dışarı çıktı.
B) Dün hava çok soğuktu; ama bugün iyi.
C) Seninle gurur duyuyorum dedi ve gitti.
D) Gelen konukları salona alın lütfen.
E) En büyük zevki şarkı söylemekti.

AÇIKLAMA
Sen-in-le   gurur   duy-(u)yor-um
         vasıta eki            şimdiki  I. kişi eki
             zaman

de-di     ve    git-ti
       görülen               Geçmiş zaman kipi 
       geçmiş
      zaman kip            

cümlesinde kelimeler çekim eki almıştır.
YANIT: C

3. Sözcük türetmeye ya da sözcüklerin gö-
revlerini belirtmeye yarayan parçalara ne 
ad verilir?

A) kök B) gövde
C) ek D) biçim
E) şekil

AÇIKLAMA
Ek adı verilen biçimbirimler sözcüklerden yeni 
sözcükler türetilirken ve sözcüklerin cümle içeri-
sindeki yerleri belirlenirken kullanılır.

YANIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi gövdeden türe-
miş bir sözcüktür?

A) gitmekten
B) yüzücüler
C) şekersiz
D) tanıdıklar
E) sessizlik

AÇIKLAMA
Ses   -   siz   -   lik 
 isim         isimden        isimden
                   isim              isim
               yapım eki     yapım eki

Sessizlik kelimesi gövdeden türemiş bir sözcüktür.
YANIT: E
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5. Aşağıdakilerin hangisinde durum eki al-
mış bir ad yoktur?

A) Arkadaşımın kardeşi dün akşam hasta-
lanmış

B) Arabayı kapının önüne park ettim.
C) Çocuklar koşa koşa okula gidiyor.
D) Gerçeği öğrenince ağzım açık kaldı.
E) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın

AÇIKLAMA
B seçeneğinde; 
araba- y -ı, 
         belirtme  
       durum eki                   

C’de okul-a
 yönelme
 durum eki

D seçeneğinde; 
gerçeğ- i 
            belirtme  
          durum eki                   

E seçeneğinde; 
pilav- dan 
            ayrılma  
          durum eki 

A seçeneğinde ise durum hal eki alan kelime yok-
tur.

YANIT: A

6. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz-
cükteki /n/ farklı bir görevdedir?

A) Gelseydin bütün bunlar olmayacaktı.
B) Anlattıkların hiç inandırıcı değil.
C) Sen gidiyorsun, ben ise dönüyorum o 

yollardan
D) Telefonlarıma cevap vermiyorsun demek
E) Zeynep’e ne anlattın bakalım?

AÇIKLAMA
A, C, D ve E seçeneklerinde /n/ altı çizili sözcükler-
de 2. tekil kişi eki, yeni eylem çekim ekidir. B seçe-
neğindeki “anlattıkların” sözcüğünde ise /n/ 2. tekil 
kişi iyelik eki yani ad çekim ekidir.

YANIT: B

7. Aşağıdaki addan eylem yapım eklerinden 
hangisi diğerlerine göre daha çok kullanı-
lan işlek bir ektir?

A) +la– B) +kır– C) +a–
D) +lan– E) +laş–

AÇIKLAMA
Addan eylem yapmakta kullanılan bu ekler genel 
olarak işlek olmakla beraber, bunlar arasında en 
çok kullanılan ek “-la” dır. baş-la, otla-, sızı-la, yu-
murta-

YANIT: A
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötümlü-
leşme örneği görülmez?

A) Bu gerçeği bilişimdendir baş eğişim
B) Varlık sebebim, gerçek yaşama sevin-

cimsin.
C) Aşk dedim, kendimi buldum kendim.
D) Bir kez doğan bir daha ölmez, inancım 

bu.
E) Sevdiğin insanlardır ayakta durma gücü 

veren.

AÇIKLAMA
Ötümlüleşme; kelime sonundaki ötümsüz “k, ç, p, 
t” ünsüzlerinin ünlüyle başlayan bir ekten önce “ğ, 
c, b, d” ünsüzlerine dönüşmesidir. A seçeneğin-
de “gerçeği”, B seçeneğinde “sebebim”, D seçe-
neğinde “inancım” sözcüklerinde sırasıyla /k/, /ğ/ 
ye; /p/, /b/ ye /ç/, /c/ ye dönüşmüştür. Ancak C se-
çeneğinde bu durum görülmemektedir.

YANIT: C

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ünlü da-
ralmasına” örnek kullanım vardır?

A) Bize ne kara bir köpeğin ölümünden
B) Öyle sıkı germişiz ki iplerimizi, susarız
C) Susarız konuşacağımız vakte kadar
D) Biz konuşalım  diye konuşur herkes
E) Şükür ki kulakları mühürlenmişlerden de-

ğiliz.

AÇIKLAMA
diye: de -y e sözcüğünde daralma vardır.

YANIT: C

10. (I) Coşkulandım da
 İçimden (II) göğe uçmak geliyor.
 (III) Mutluluğu yok (IV) eden gönlü
 karartan (V) derdi sıkmak geliyor.
 Yukarıdaki dizelerde numaralanmış söz-

cüklerden hangisinde diğerlerinden fark-
lı bir ses olayı vardır? 

A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.

AÇIKLAMA 
A seçeneğinde;
Coş-ku-landım sözcüğünde ünsüz benzeşmesi
Coş-sert sessizle biten fiile -gı eki -ku şeklinde ge-
lir.

B seçeneğinde;
gök-e

C seçeneğinde;
mutluluk-u

D seçeneğinde;
et-en

E seçeneğinde;
dert-i

sözcüklerinde yumuşama vardır.
A seçeneğinde ünsüz benzeşmesi (farklı) ses ola-
yı vardır.

YANIT: A

11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonu-
na “-i” eki getirildiğinde hece düşmesi ol-
maz?

A) demir B) emir
C) ömür D) özür
E) hatır

AÇIKLAMA
Ünlü eki “-i” getirildiğinde 
B seçeneğinde “emri”
C seçeneğinde “ömrü”
D seçeneğinde “özrü”
E seçeneğinde “hatrı”
şeklinde hece düşmesi gerçekleşir. A seçeneğin-
de ise hece düşmesi yoktur.

YANIT: A
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12. Soru eki “mı, mi” aşağıdakilerin hangisin-
de cümleye “koşul” anlamı kazandırmıştır?

A) Biraz bekleyin iş bitti mi gidersiniz.
B) Verilen görevleri yerine getirmedi mi iş-

ten atılır.
C) Ceren o yıllarda yaramaz mı yaramaz bir 

çocuktu.
D) Belki 20 yıldır görmediğim bir arkadaşım  

toplantıda karşıma çıkmasın mı!
E) Bu kitapların hepsini hafta sonunda mı 

okuyacaksın?

AÇIKLAMA
Koşul, şart anlamı B seçeneğinde mevcuttur.
A seçeneğinde bittiği zaman
C seçeneğinde pekiştirme
D seçeneğinde birden karşılaşılan, hayret içeren 
bir durum
E seçeneğinde soru anlamı katmıştır.

YANIT: B

13. Aşağıdakilerden hangisinde “-cık, -cik” eki 
farklı görevde kullanılmıştır?

A) Yeni sözcükler türetmeliyiz.
B) Adam, ufacık çocuklarla bile tartışıyor.
C) Kedicik, yağmurun altında titriyordu.
D) Yapıtlarında küçük kahramanlara “insan-

cık” der.
E) Dağdan ovaya doğru akan birçok derecik 

vardı.

AÇIKLAMA
A’da sözcük’te “-cık” eki yapım eki görevinde kul-
lanılmıştır.
B’de küçültme, C’de sevgi, D ve E’de küçültme an-
lamları katmıştır.

YANIT: A

14. Türkçe’de bazı ekler ünlü uyumuna gir-
mez. Buna göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde böyle bir ek kullanılmamıştır?

A) Adamın bu olanlarda hiç haberi olmamış
B) Kitap okumak yegane avuntumdu.
C) Bunların işten çıkarılması gerektiğini söy-

ledi.
D) Uzun süre gelmiyor evine.
E) Bu çalışmalarıyla hepimizi gururlandırdı.

AÇIKLAMA
D’de gelmiyor sözcüğünde “uyor” şimdiki zaman 
eki kullanılmıştır. Bu ek ünlü uyumuna girmez.

YANIT: D

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-dır, 
-dir” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin.
B) Bir daha korkmamak için korkmaz görü-

nen korku budur.
C) Anlatılmaz uzun bir havadır geceler.
D) Bilirim ellerin vardır bir de senin
E) Dost olup çıkmıştır, cümle ayrılık şarkıları

AÇIKLAMA
E seçeneğinde “-dır” ek fiili çekimli fiile eklene-
rek birleşik zamanlı yapmıştır. Diğer seçeneklerde 
isim ya da isim soylu sözcüklere eklenmiş ve onla-
rı cümlenin yüklemi yapmıştır. 
A’da ... düşüncesi - dir.
 ad
B’de ... bu - dur.
 adıl
C’de ... hava - dır.
 ad
D’de ... var - dır.
 ad

YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ortak kök değil-
dir?

A) kuru
B) sıva
C) tat
D) yat
E) şiş

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem-
den türemiş ad soylu bir sözcük vardır?

A) Herkes bize bakıyor.
B) Ayşe, sınıfın en çalışkan öğrencisidir.
C) Çocuğun dizi çok kanıyor.
D) Tuzluğu verebilir misin lütfen?
E) Yeni bir yazlık alacaklarmış.

3. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım 
hem çekim eki almıştır?

A) Temizliyoruz
B) Temizlik
C) Temizlemek
D) Temizdir
E) Temizler

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerle-
rinden farklı bir ek almıştır?

A) Çalgıcı
B) Yazıcı
C) Bakıcı
D) Koruyucu
E) Koşucu

5. Aşağıdakilerden hangisi hem yapım hem 
çekim eki almıştır?

A) Gözlüyorum
B) Gözüm
C) Gözlerinin
D) Gözlükçü
E) Gözlükçülük

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-
mi farklı bir şekilde türetilmiştir?

A) Pencereye çarpınca başı kanadı.
B) Bir an evvel başlayalım artık
C) Üstün başın niye kirlendi bu kadar?
D) Bir kahve yapayım da biraz dertleşelim 

seninle
E) Yüksek tonlu kahkahasıyla herkesi bize 

baktırdı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde addan 
türemiş bir eylem vardır?

A) Kısa zamanda çok büyük işler yaptık.
B) Bütün hareketlerimiz biri tarafından gö-

zetleniyor.
C) Bir anda maskeli adamlar içeriye girdi.
D) İzlediğimiz filmi bir türlü anlayamadım.
E) Parktaki bütün çiçekleri bir bir koparmış.

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisinde “ünsüz türemesi” yoktur?

A) Sert, şiddet yüklü ve heyecanlı insanlardı 
bunlar.

B) Kutsal bildikleri her şeyi reddetmişlerdi.
C) Gazete haberinden sonra olayı sırrı çö-

zülmüş
D) Çin seddi binlerce yıldır ayakta duruyor.
E) Son sorunumuzu da amcam halletmişti.
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9. Bir iki gün şehre gitse demir kır atı (I) huy-
suzlanıyor, (II) tepiniyor, yanım gidenleri kor-
kunç bir öfkeyle (III) ısırıyor, (IV) tekmeliyor 
ve yem (V) yemiyordu.

 Yukarıdaki parçada numaralanmış yük-
lemlerden hangilerinde ünlü daralması 
vardır?

A) I, II B) II, III C) III, V
D) IV, V E) II, IV

10. Bazı sözcükler küçültme eki alırken ünlü tü-
remesi görülebilir.

 Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala 
örnek bir kullanım vardır?

A) Sen benim biricik muhabbetimsin bu ha-
yatta

B) Ne söylesem sevdiceğim sana az gelir.
C) Yaşanmıyor senden ayrı küçücük bir gü-

nüm
D) Ufacık aynalardan bile taşıyor güzelliğin
E) Varılabilecek en son durak, bıçak sırtı

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A) Yol boyunca birbirleriyle hiç konuşmadı-
lar.

B) Elinde cisim suya batınca ağırlığını fark 
etti.

C) Bebek, acıkınca ağlıyordu.
D) Hava kararınca korkmaya başladılar.
E) Babası ölünce adeta yıkıldı.

12. Şairim şair olmasına.
 Altı çizili sözcüğün aldığı eski alan bir 

sözcük aşağıdakilerin hangisinde kulla-
nılmıştır?

A) Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına
B) Şiirin hasını, ayak sesinden tanırım
C) Yeter ki şiir olsun eğri büğrü, kör topal 

kabulüm
D) Yurdumun taşından şurup gelir nakışla-

rım
E) İçersine insan kokusu sinmiş muralara 

vurgunum

13. “Kelimeler ek aldıkça vurgu sona doğru ka-
yar.” ifadesini örnekleyen bir sözcük aşa-
ğıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Arkadaşları bizi ziyarete geldi.
B) Evimizdekilerden alalım yanımıza.
C) Bizi bir daha aramasınlar.
D) Yarın sizinkilerden haber bekleyeceğim.
E) Devlet Tiyatroları’nın yeni sezonu bu ay 

başlıyor.

14. Kök ve anlamla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Kökler, yeni kelimelerin türetilmesine ta-
ban oluşturur.

B) Dilde yeni kelime kökleri ortaya çıkabilir.
C) Var olan köklerin anlamı değişebilir.
D) Kavramla kavramın adı arasında açık bir 

ilişki vardır.
E) Yabancı dillerle ilişki, mevcut kelime kök-

lerinin yeni anlam kazanmasını sağlaya-
bilir.

15. Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime 
değildir?

A) güçlü
B) kalın
C) sevgi
D) basın
E) dizgi
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D “yat” kelimesi fiil köküdür. İsim kökü hali 
yoktur.

2. B Çalışkan →  çalış-kan 
 eylemden türemiş ad soylu sözcüktür.

3. A temiz +   li   -  yor   -  uz
              y.e     ç.e       ç.e

4. A B, C, D ve E seçeneklerindeki sözcükler 
eylemden ad yapım eki, A seçeneğindeki 
sözcük ise addan ad yapım eki almıştır.

5. A Bu seçenekte “gözlüyorum” sözcüğü 
“göz-le-yor-um” şeklinde ad kök+addan 
eylem yapım eki+eylem çekim eki (kip) 
+ eylem çekim eki (kişi) olarak ham çe-
kim hem de yapım eki almıştır. B ve C’de 
sadece çekim eki, D ve E seçeneğinde 
sadece yapım eki almış sözcükler bulun-
maktadır.

6. E A seçeneğinde yüklem “kan-a”, B seçe-
neğinde “baş-lar”, C seçeneğinde “kir-
len”, D seçeneğinde “dert-leş-” olmak  
üzere addın eylem yapım ekiyle türemiş-
tir. E seçeneğinin yüklemi ise “bak-tır-” 
ise eylemden eylem yapım ekiyle türe-
miştir.

7. B Bu cümlenin yüklemi olan “gözet-” eylemi 
“göz” ad kökünden türemiştir.

8. A Arapça’dan dilimize giren ve özgün bi-
çimlerinde sonunda ikiz ünsüz bulunan 
sözcükler Türkçe’de tek ünsüzle kullanı-
lır. Bu kelimeler, ünlüyle başlayan ek al-
dıklarında sondaki ünsüz ikizleşir. Şiddet 
sözcüğü Arapça olup kök halindedir.

9. D Tekmele-yor , ye-me-yor 
 yüklemlerinde şimidiki zaman eki “-yor”u 

alan son hecesinde düz geniş ünlü bulu-
nan sözcüklerde ünlü daralması vardır.

 “-yor” şimdiki zaman eki “-ma” olumsuz-
luk ekinde de daralmaya sebep olur.

10. A Küçültme eki “-cik” biri-cik sözcüğünde 
ünlü türemesine sebep olmuştur.

11. A A’da boy-unca eki vardır. B, C, D ve E se-
çeneklerinde ek “nca”dır.

12. E şair-im
 vurgun-um birer ek fiildir.
 A’da can-ım (I. kişi iyelik eki)
 B’de tanır-ım (I. kişi eki)
 C’de kabul-üm (I. kişi eki)
 D’de nakışlar-ım (I. kişi eki)

13. C “aramasınlar” sözcüğünde “-ma” olum-
suzluk ekinden önceki hecede vurgu bu-
lunur.

14. D Kavramla kavramın ismi arasında bağ ta-
mamen sebepsizdir.

15. B A’da güç-lü
 B’de kalın sözcüğü basit yapılıdır.
 C’de bas-ın
 D’de diz-gi
 E’de sev-gi
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; çekimde kullanı-
lan kişi ekleri ve türlerini sınıflandırabilecek, isim soylu kelimelerin ço-
ğul, iyelik ve durum çekimini çözümleyebilecek, zamir çekimine özgü 
durumları ayırt edebilecek, isimler ve bildirme ekleri arasında ilgi ku-
rabileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1

ÇEKİMDE KULLANILAN Kİşİ EKLERİ
Cümlede yüklemin belirttiği oluş ya da kılışla ilgili kişiyi gösteren biçimbirimlere kişi ekleri denir. Kişi 

ekleri; öznenin tekil mi çoğul mu olduğunu, yani kişinin sayısını gösterir. Bir başka ifade ile kendisi öz-
ne olmadığı hâlde özneyi temsil eder.

1. TİP Kİşİ EKLERİ
1. tip kişi ekleri; şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve gereklilik 

çekiminde kullanılan zamir kökenli kişi ekleridir.

2. TİP Kİşİ EKLERİ
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 biçi-
mindedir.

Şart eki ise Eski Türkçe döneminde “-sAr” biçimindeydi. Daha sonra /r/ sesi düşmüş ve kişi eki al-
maya başlamıştır.

3. TİP Kİşİ EKLERİ
Gönüllülük kipinin çekiminde kullanılan eklerdir. Kaynakların bir kısmında emir ve istek ekleriyle bir-

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

4. TİP Kİşİ EKLERİ
Kişilerin kendilerine emir vermelerinin mantıklı olmadığından emir çekiminde 1. kişiler yok sayıl-

maktadır. Emir kipinin geçmiş zamanı ve birleşik çekimleri yapılamaz. Yine emir kipinin sorusu yoktur.

İSİM SoYLU KELİMELERİN ÇEKİMİ
İsim soylu kelimelere çekim eki olarak sırasıyla çoğul, iyelik ve durum ekleri gelir. İsim soylu bir ke-

lime, yüklem olduğu zaman bildirme eki alır.

TEKİL/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 topluluğu gösterirler. 

Bunlara topluluk ismi de denir.
 alay, bölük, grup, ordu, halk

4

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Çoğul, Türkçede –lAr ekiyle gösterilir. İsim kök ve gövdelerinden hemen sonra gelen çoğul eki, ek-
lendiği kelimeyi veya öbeği sayı veya miktar bakımından etkiler.

Biçim bilgisi açısından tekil oldukları hâlde anlamca bir topluluk, grup gibi kavramları gösteren isim-
ler, topluluk ismidir.

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.
Sayı sıfatlarıyla kurulan tamlamalarda nitelenen isim çoğul eki almaz.

Türkçe İngilizce
iki kitap two books
beş kuş five birds

Ancak sıfat ögesi bir sayı adı olduğu hâlde bir kavram olarak topluluktakilerin tamamını gösterecek 
biçimde özel anlam kazanan tamlamalarda, tamlanan isim çoğul eki alır.

 kırk haramiler, yedi cüceler, dört büyükler, Beşevler

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, teyzemler

Bütün akrabalık isimleri için “-IAr” yerine konuşma dilinde ve bazı ağızlarda daha alışılmış olan “-gil” 
ekinin kullanılışıdır.

 X+iyelik+çoğul
 kardeşimgil   *kardeşimler 
 yeğenimgil   *yeğenimler
 
İyelik
İyelik ekleri, nesne veya kavramların bir başka nesne ya da kavrama ait olduğunu gösterir. İye sa-

hip, iyelik ise sahiplik demektir.

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

İyelik eklerinin isimlere eklenmesindeki 1 ve 2. kişi iyelik ekleri, su ve ne hariç ünlüyle biten isimlere 
doğrudan, ünsüzle bitenlere ise araya bir yardımcı ünlü alarak eklenir.

İyelik 3. kişilerden sonra durum eki geldiğinde araya zamir n’si girmektedir.

 kapısında, yolunda; *kapısıda, *ortasıda

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

 kapıda, ortada

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

 birisi, kimisi, bazısı
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3. çoğul kişi iyelik eki –lArI biçimindedir. 

 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”

Su ve ne. Su sözcüğüne iyelik ekleri -y- yardımcı sesiyle eklenir. Ne zamirinde ise ikili bir durum var-
dır.

İyelik eki almış kelimeler, isim tamlamalarında tamlanan ögeyi işaretler.

 evin kapısı, ev kapısı, demiryolu

DURUM EKLERİ
Türkçede yalın, ilgi, belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma olmak üzere altı durum -(y)IA araç du-

rumundan söz etmek gerekir.

DURUM EKLERİ VE CÜMLE ÖGELERİ ARASINDAKİ İLİşKİ
İsimler, aldıkları durum eklerine göre farklı cümle ögeleri olarak kullanılır. Buna göre ek almamış, ya-

lın 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 ismiy-
le dolaylı tümleç olarak kullanır.

Ali kitabı Ahmet’e okulda verdi. = özne-nesne-dolaylı tümleç-dolaylı tümleç-yüklem 
Evden okula servisle gitti. = dolaylı tümleç-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
Yalın Durumu
İsim kök ve gövdelerinin durum eki almamış biçimi, yalın durumudur.
İlgi Durumu
İlgi durumu eki, isim soylu bir kelimeyi bir isme bağlayarak isim tamlaması kurmaya yarar.
 
 evin kapısı, kapının kolu

Belirtme Durumu
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.

 Kitabı okudu. 
 Annesini bekledi. 

Yönelme Durumu
Yönelme durumu eki -(y)A eki alan öge; cümlede yer tamlayıcısı, dolaylı tümleç işlevindedir:

 Eve gitti.
 İki yüze aldı.

Bulunma Durumu
Bulunma durumu eki -DA, bulunma ekini alan öge, cümlede yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç ola-

rak kullanılır:

 evde, yolda, gecede

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

 arada bir, yılda beş defa, günde iki kere
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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

Araç Durumu
“ile” edatının bitişken hali olan -(y)IA ile ifade edilir. Araç durumu, cümlede zarf olarak kullanılan öge-

ler kurar.

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

zAMİR ÇEKİMİ
Teklik / Çokluk

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

İyelik
Kişi zamirleri iyelik eki almazlar.
Belirsizlik zamirleri, 3. tekil şahıs kişilerde iyelik veya çoğul iyelik eklerini alabilir.
Dönüşlülük zamiri kendi, iyelik eki alır. İyelik, dönüşlülüğün ilgili olduğu kişiyi gösterir. Bir sahip iliş-

kisi göstermez.

Durum
Zamirlerin durum çekimi, isimlerden farklı değildir.
1. ve 2. tekil kişi zamirlerinin yönelme durumlarında, eklenmeye bağlı olarak ses değişmesi olma-

sıdır:

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

3. kişi zamirlerinde ise eklenmede, ekle zamir arasına bir /n/ girmektedir.

Ben ve şu işaret zamirleri, durum ekleriyle birleşirken araya zamir n’si girer.

 bunun, şunun
 bundan, şundan
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BİLDİRME ÇEKİMİ

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

 Efe öğrenci.
 Hava sıcakmış.

İsim soylu kelimeler yüklem olarak kullanıldıklarında, kelime türüne bakılmaksızın, aynı biçimde ek-
fiil veya bildirme eki adı verilen fiille çekimlenir. Ekfiil, isimden sonra gelerek onların yüklem olarak kul-
lanılmasını sağlayan; isimlerin şimdiki zaman, geçmiş zaman, dolaylılık, şart kipi ve zarffiilini oluşturma-
ya yarayan, ekleşmiş veya ayrı biçimde kullanılabilen biçimlerin ortak adıdır.

-DXr ayrıca imek, çekimli fiiller “birleşik çekim”i oluştururken -DXr eki, görülen geçmiş zaman ve şart 
çekimi dışındaki çekimli fiillere “şüphe, kuvvetlendirme” gibi anlamlar katar.

İsimlerden sonra gelen -(y)mXş eki dolaylılık bildirmektir. Dolaylılık; bir bilginin tespit, deneyim, duy-
ma, tecrübelerden hareketle çıkarımda bulunma, varsayma vb. yollarla edinildiğini ifade eder.

Ankara güzelmiş.
Yemek sıcakmış.

-(y)mXş zaman ifadesi taşımaz.

Olumsuzluk 
İsimlerde; türetmede olumsuzluk veya yokluk bildiren -sXz eki yanında çekimde olumsuzluğu gös-

termenin farklı yolları bildirme çekiminin olumsuzu değil ile yapılır.

Hava güzel. - Hava güzel değil. 
Sen iyisin. - Sen iyi değilsin. 
Parasız değilim – Paralı değilim.

Türkçede var/yok ile kurulan cümleler, söz diziminde özel bir cümle türü oluşturur. Bu tür cümleler-
de var olmama ve olumsuzluk yok ile gösterilir.

Param var.
Param yok.

Olumsuzluk ne ... ne .... bağlayıcı da gösterilebilir.

Ne bugün ne yarın.
Ne sen ne ben.

Soru
Türkçede soru kelimeleriyle kurulan “bilgi sorusu”ndan, mX enklitiğiyle kurulan ve “evet/hayır” yanı-

tı gerektiren soru tiplerinden söz edebiliriz.
Soru enklitiğinin yeri, bilgi alınmak istenen ögenin hemen sonudur:

Bu güzel mi?
Bu mu güzel?
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdaki zamanların hangisinde 1. tip ki-
şi eki kullanılmaz?

A) Geniş zaman
B) Şimdiki zaman
C) Gelecek zaman
D) Öğrenilen zaman
E) Görülen geçmiş zaman

AÇIKLAMA
1. tip kişi ekleri, şimdiki zaman, geniş zaman, ge-
lecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve gerek-
lilik çekiminde kullanılan zamir kökenli kişi ekleri-
dir. Bunlar arasında görülen geçmiş zaman bulun-
mamaktadır.

YANIT: E

2. Aşağıdakilerden hangisi tekillik-çoğulluk 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) sebzeler B) kitaplar
C) eserler D) polar
E) izler

AÇIKLAMA
sebze, kitap, eser, iz isimlerine eklenip, bu söz-
cükleri çoğul yapan “-lar” eki D seçeneğinde polar 
sözcüğünün bünyesinde bulunmaktadır.

YANIT: D

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı-
lık bildiren ek kullanılmıştır?

A) Evin perdelerini yıkamış.
B) Bugün gelmeseniz de olur artık.
C) Pek yağmur yağmasa da bu yaz kıvırcık 

geçmeyecekmiş.
D) Kitabı okuyunca size nelerden bahsetti-

ğimiz daha iyi anlayacaksınız.
E) Üzüntüsünden başka hiçbir şey düşün-

müyor.

AÇIKLAMA
Dolaylılık, başkasından öğrenilen bilginin kendi 
ağzından aktarımıdır. Seçeneklerde başkasından 
duyulma anlamı C’de mevcuttur. “Bu yazın kurak 
geçmeyeceği” bilgisi başkasından öğrenilmiş ve 
aktarılıyor.

YANIT: C

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme 
eki kullanılmıştır?

A) Bence yeterince okudum.
B) Buranın hakimi benim.
C) Uzun zamandan beri sizi arıyorum.
D) Bizi arayan soran yoktu.
E) Evimize en kısa zamanda döneceğiz.

AÇIKLAMA
Bildirme eki; “i-” ek fiilinin şahıslara göre çekimin-
de kullanılan, yükleme kesinlik, belirsizlik, ihtimal 
gibi anlamlar katan ektir. B seçeneğinde -im, ben 
kişi zamirine eklenerek bu zamiri cümlenin yükle-
mi yapmıştır.

YANIT: B

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -IAr eki 
farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz.
B) Bülent Beyler de buraya teşrif etmişler.
C) Meyveleri yıkamadan yemeyiniz.
D) Aklınıza gelen soruları öğretmeninize so-

rabilirsiniz.
E) Düşen yapraklarla seni hatırlarım.

AÇIKLAMA
A, C, D, E seçeneklerinde sorun, meyve, soru, 
yaprak adlarını çoğul yapan “-lar” eki B seçene-
ğinde saygı ya da alay anlamı kazandırmıştır.

YANIT: B

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum 
ekini almış kelime artdamaksılaşmıştır?

A) Bana bir şarkı söyle içinde hüzün olsun.
B) Sizi bu şehirde göremeyecek miyim?
C) Birazdan yağar yağmur usul usul.
D) Buraları terk edince anlayacaksın kıymeti-

ni.
E) Hasretinden de uzağım bu şehrin.

AÇIKLAMA
Artdamaksıllaşma; boğumlama noktası art dama-
ğa götürülen bir sesin uğradığı değişikliktir. İsim-
ler yönelme hal eki “-a, -e” aldıklarında bu durum 
gerçekleşir. A seçeneğinde “bana” sözcüğünde bu 
durum ben kişi zamirinin “-a” hal eki almasıyla ger-
çekleşmiştir.

YANIT: A
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7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili 
kelimelerin hangisinde “-i” eki, diğerlerin-
den farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bu para evi satın almanıza yetmez.
B) Süren dolunca TV’yi kapatabilirsin.
C) Durumu bu parayı ödemeye müsait değil.
D) Arabayı çok ucuza satmışlar.
E) Bize verilen sözleri unutmayız.

AÇIKLAMA
ev-i, TV-yi, araba-y-ı, sözler-i sözcüklerindeki -i 
belirtme durum ekidir. Ancak C seçeneğindeki 
durum-u sözcüğündeki -u üçüncü çoğul iyelik eki 
görevindek kullanılmıştır.

YANIT: C

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ler eki 
eklendiği sözcüğe “aşağı, yukarı, ona ya-
kın” anlamı katmıştır?

A) Bu şehirdeki köy yolları bugün ulaşıma 
kapatıldı.

B) Yazları yaylaya çıkmayı çok severim.
C) Hasan o sıralarda okula yeni başlamıştı.
D) Geceleri gözüme uyku girmiyor.
E) Halamlar yarın bize gelecek.

AÇIKLAMA
“-lar” çoğul ekinin eklendiği sözcüğe “tahmini, aşa-
ğı yukarı” anlamları da katar. C seçeneğinde o sı-
ralardan söz öbeğinde bu anlamlar mevcuttur.

YANIT: C

9. Aşağıdakilerin hangisinde “mı” enklitiği 
cümleye pekiştirme anlamı katmıştır?

A) Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.
B) Vaz mı geçtin her şeyden?
C) Verecek misin çocuğu yurda?
D) Güzel mi güzel bir kızı var.
E) Sevdin mi, tam seveceksin.

AÇIKLAMA
A ve E seçeneklerinde “mi” enklitiği “zaman”; B ve 
C seçeneklerinde soru görevlerinde kullanılmışlar-
dır. D seçeneğinde “güzel mi güzel” söz öbeğinde 
pekiştirme işlevinde kullanılmıştır. 

YANIT: A

10. Aşağıdakilerden hangisi isim çekim eki-
dir?

A) İyelik eki
B) Zaman
C) Kişi
D) Çatı
E) Olumsuzluk

AÇIKLAMA
İsim çekim ekleri; durum, iyelik, ilgi zamiri -ki, ço-
ğul eki “mi” soru eki, ek-fiil ekleri tamlama ekleri-
dir. Zaman, kişi, çatı, olumsuzluk ekleri fiil çekim 
ekleridir.  

YANIT: A

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lar” ço-
ğul eki abartma işlevi ile kullanılmıştır?

A) Kurtuluş Savaşı Fara Fatmalarla, Nene 
Hatunlarla kazanılmıştır.

B) Adam Ankaralara gitmiş.
C) Mustafa Kemaller tükenmez.
D) Anadolu’dan gelen haberler umut verici
E) İnsanlar umutlanmakta haksız değildir.

AÇIKLAMA
“-lar” eki eklendiği sözcüğü çoğullamanın yanın-
da belirli bir aileyi, soy anlamını, saygıyı, yaklaşık-
lık, alay, abartma” gibi anlamlar da katar. B seçe-
neğinde “Ankaralara” derken abartma anlamı söz 
konusu olmuştur. 

YANIT: B
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12. Aşağıdakilerin hangisinde bulunma duru-
mu eki eklendiği sözcüğe sınırlama anla-
mı katmıştır?

A) Sizinle aksama kalmaz görüşürüz.
B) Kardeşi oyuna düşkün bir çocuktu.
C) Eve doğru geliyorum.
D) Size güzel bir hikaye anlatayım.
E) Bu işler bana göre değil be kardeşim.

AÇIKLAMA
Yönelme hal eki “-a, -e” cümlede yer tamlayıcısı  
-dolaylı tümleç- görevinin yanında sınırlama anla-
mı katabilir. Fiili düşmüş kısaltma gruplarında kul-
lanılabilir. “Göre, rağmen, karşın” gibi bazı edatlar-
dan önce isimlere eklenerek kullanılabilir. A seçe-
neğinde “aksam” zaman ismine eklenmiş ve sınır-
lama anlamı katmıştır. 

YANIT: A

13. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik, çoğul ve 
durum eki aynı kelimede kullanılmıştır?

A) Sinemacılar için bu ödül çok değerlidir.
B) Arkadaşımda buluşacağız birazdan.
C) Adam kitaplarında bu kenti bir şair duyar-

lılığıyla anlatmış
D) Uzun zamandan beri sizlerle görüşmek 

istiyoruz.
E) Kitaplığını ihtiyacı olan öğrencilere aça-

cakmış 

AÇIKLAMA
C seçeneğinde kitap-lar-ı-n-da sözcüğünde “-lar” 
çoğul, “-ı” iyelik, “-n” zamir n’si, “-da” ise bulunma 
hal ekidir. Diğer cümlelerde yer alan sözcüklerde 
böyle bir kullanım söz konusu değildir.

YANIT: C

14. “İlgi” adılı ile ilgili olarak verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) “İlgi” adılı “-ki”dir ve bu adıl ünlü uyumla-
rına aykırıdır.

B) “İlgi” adılı “-ki”, ad tamlamalarında tümle-
nenin yerini tutar.

C) “İlgi” adılı “-ki”, yalnızca tekil durumlarda-
ki tümleyenlerin sonuna eklenir.

D) Tümlenen görevinde olan “-ki”den tümle-
yenin malı olan varlığın yerini tutar.

E) Çoğul eki, ilgi adılı “-ki”den sonra gelir.

AÇIKLAMA
“İlgi” adılı “-ki”, yalnızca tekil durumdaki tümleyen-
lerin değil çoğul durumdaki tümleyenlerin de sonu-
na gelir: arkadaşlarınınki...

YANIT: C

15. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki adılı 
kullanılmamıştır?

A) Sözlerimi geri alamam
B) Yazdığımı yeniden yazamam
C) Çaldığımı baştan çalamam
D) Bir daha geri dönemem
E) Akıyorsa gözyaşım kurumasın 

AÇIKLAMA
Kişi adıllarıyla kurulan “benim sözüm, senin kita-
bın, bizim çocuğumuz” gibi tamlamalardaki altı çi-
zili tümlenen ekleri iyelik adılı olarak adlandırıl-
maktadır.
(benim) sözlerim gözyaşım
 çaldığım 
 yazdığım
altı çizilmiş 1. tekil kişi ekleri, “iyelik adılı”dır.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Çoğul eki “-ler” tür adlarına her zaman çoğul 
anlamı katmaz. 

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul 
eki eklendiği sözcüğe küçümseme anlamı 
katmıştır?

A) Hayvanları sevmek, doğaya duyulan 
saygının gereğidir.

B) Ben gelinceye kadar neler yaptınız.
C) Beyfendiler istediler diye mi böyle yaptı-

nız?
D) Bu vatan için ne kanlar döküldü.
E) Gözlerim ağrıyor.

2. Aşağıdakilerden hangisi fiil çekim eki de-
ğildir?

A) Dilek kipleri
B) Şahıs ekleri
C) İyelik eki
D) Olumsuzluk eki “-ma, me”
E) Ek fiil

3. İsimler aldıkları durum eklerine göre farklı 
cümle ögeleri olarak kullanılır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin 
sıralanışı özne, nesne, dolaylı tümleç ve 
yüklem şeklinde düzenlenmiştir?

A) Evden okula servisle gidiyor.
B) Sizi evinizde ziyarete gelmek isterim.
C) Ali kitabı Ahmet’e okulda verdi.
D) Buralardan ayrılmak istiyorum.
E) Şiirlerini dergiye gönderecekmiş.

4. Aşağıdakilerin hangisinde ilgi adılı kulla-
nılmıştır?

A) Esra’nın notları, Kübra’nınkinden yük-
sektir.

B) Senin için daha ne yapabilirim ki?
C) Gençlikteki kararlarımız sağlam olmaya-

biliyor.
D) Birçok gidenin her biri memnun ki yerin-

den
E) Birçok seneler geçti dönen yok seferin-

den

5. Kişi adıllarıyla oluşturulan ad tümlemele-
rinde kimi zaman tümlenenin aldığı iyelik 
eki düşebilir?

A) O yıllarda bizim şirket bu kadar büyük de-
ğildi.

B) Sana çantayı getiren çocuk onun karde-
şiymiş.

C) Ömrün çoğunu geride bıraktık, diyordu.
D) Bu, onun yapabildiği tek işti.
E) Mahalledeki çocukların arasında yalnız 

benim bilgisayarım vardı.

6. Aşağıdakilerin hangisinde 1. tip kişi eki 
kullanılmaz?

A) Öğrenilen geçmiş zaman
B) Görülen geçmiş zaman
C) Gelecek zaman
D) Emir kipler
E) Şimdiki zaman

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme 
eki kullanılmıştır?

A) Adım adım sokakları ezberledim.
B) Sana öyle hasretim.
C) Hayalinle avunurum geceleri.
D) Bu adam çok acılar yaşadı.
E) Yine gelirim yokluğuna
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li kelimede yer alan “-i” eki, diğerlerinden 
farklı görevde kullanılmıştır?

A) Odanı temizlemeyi unutmamalısın.
B) İşinin ehli insanları severim.
C) Gittin gideli değişen birşey yok şimdi.
D) Kitapları pek çok ülkede çok satanlar lis-

tesinde.
E) Beni bu havalar mahvetti.

9. Aşağıdakilerden hangisi fiil çekim ekidir?

A) Soru eki
B) Ek fiil
C) Vasıta eki
D) İyelik
E) Yönelme

10. Aşağıdakilerden hangisi tekillik çoğulluk 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) İsimler
B) Güller
C) Halılar
D) Popüler
E) Sinirler

11. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizi-
li kelimelerin hangisinde iyelik eki durum 
eki arasında zamir n’si görülür?

A) Sınav kağıdına bir göz attım da.
B) Çalışmalarını titizlikle inceledim.
C) Olanların biri daha yaşanmamasını dili-

yorum.
D) Köydeki akrabaların hepsi gelmişti.
E) Kuşları beklermiş gözleri yolda.

12. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylılık bildi-
ren ek kullanılmıştır?

A) Bu filmi çekerken çok ilginç olaylar yaza-
mışlar.

B) Makale bazı bilgilendirmekle kalmıyor, 
önümüze yeni hedefler de koyuyor.

C) Şairler için yaşanmışlıklar çok değerlidir.
D) İçini dökmekten hoşlanan biri değildi.
E) Acılı bir geçmiş, insanın geleceğini de 

şekillendiriyor.

13. “-mı, -mi” enklitiği aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde fiile kesinlik anlamı katar?

A) Hava bulutlandı mı çıkın dedi.
B) Sizi beğenir mi beğenmez mi bilmem.
C) Bizi arayanı gördünüz mü acaba?
D) Sizin işinizi yaptı mı yaptı.
E) Bu uzun mu uzun günün sonunda ara-

dım.

14. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki almış 
bir sözcük vardır?

A) Yaşanan sorunları adam anlatacakmış
B) Yapılan hatalar bir daha tekrarlanmama-

lı.
C) Geçmiş güzel zamanlar geride kaldı.
D) Anılarınızı başkalarıyla paylaşmalısınız.
E) Sizin değil bu yaşanmışlıklar

15. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil farklı bir 
görevde kullanılmıştır?

A) Ahmet çok başarılı bir öğrencidir.
B) Dışarda mevsim baharmış.
C) Gezip dolaşanlar varmış.
D) Günler su gibi akarmış.
E) Gözlerin ışığıymış umutsuzların.
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. C “-lar” çoğul eki isimleri çoğullamanın ya-
nında eklendiği sözcüğe saygı, abartma, 
ala, soy-sülale gibi anlamlar da kazandı-
rır. “Beyefendiler” sözcüğünde “-ler” eki 
sözcüğe alay anlamı kazandırmıştır.

2. C İyelik eki isim çeki ekidir.
 Fiil çekim ekleri ise haber kipleri, dilek 

kipleri, ek fiil, olumsuzluk eki, şahıs ekleri

3. C İsimler, aldıkları durum eklerine göre 
farklı cümle ögeleri olarak kullanılır. Ya-
lın durumdaki isim özne; belirtme durum 
eki almış bir isim unsuru nesne, yönel,e 
bulunma ve ayrılma eklerinden birini al-
mış olan bir isim unsuru da yer tamlayıcı-
sı ya da dolaylı tümleç olarak kullanılır.

 Buna göre,
A) Evden (dolaylı tümleç) okula (dolay-

lı tümleç) servisle (zarf tümleci) gidiyor 
(yüklem)

B) Sizi (belirtili nesne) evde (dolaylı tümleç) 
ziyarete gelmek (belirtisiz nesne) istiyo-
rum (yüklem)

D) Buralardan (dolaylı tümleç) ayrılmak (be-
lirtisiz nesne) istiyorum (yüklem)

E) Şiirlerini (belirtisiz nesne) dergiye (dolay-
lı tümleç) göndereceksin (yüklem)

C) Ali (özne) kitabı (nesne) okulda (dolaylı 
tümleç) verdi (yüklem) dir. 

4. A B ve D seçeneklerinde kullanılan “-ki” 
bağlaçtır. C seçeneğinde eklendiği keli-
meyi sıfat yapmıştır. A seçeneğinde ise 
bilgi adılıdır.

 Kübra’nın notları
 Kübra’nınkiler

5. A Bizim şirketi(miz) ad tümlemesinden 
“-imiz” iyelik eki düşmüştür.

6. D Emir kipleri 3. tip kişi eklerindendir.

7. B Bildirme eki ek-fiilin isim soylu sözcükle-
re eklenerek onları cümlenin yüklemi ya-
parlar.

 B seçeneğindeki hasret-im sözcüğünde-
ki hasret adı “-im” ek-fiilini alarak cümle-
nin yüklemi olmuştur.

8. E Oda-n-ı insanlar-ı (onun) kitapları söz-
cüklerine gelen “-i” iyelik ekidir. C seçe-
neğindeki “gittin gideli” deki “-i”, değil, 
“-alı, -eli” ulaç ekidir.

 E seçeneğindeki “beni” sözcüğündeki “-i” 
ise belirtme durum ekidir.

9. A Soru enklitiği “-mı, -mi” fiillere gelir. Sıra-
lanan gider ekler ise isim unsurlarına ge-
len çekim ekleridir.
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10. D Popüler sözcüğü “-ler” bünyesinde barın-
dırır. Diğer seçeneklerde isim unsurları-
na gelerek onları çoğulamıştır. İsimler, 
gül-ler, halı-lar, sinir-ler.

11. B Zamir n’si iyelik 3. kişi eklerinden sonra 
sözcüğe durum eki geldiği zaman araya 
giren ektir.

12. A “-mış” ek fiili dolaylılık yani başkaların-
dan duyulma anlamı katar sözcüğe... ya-
şamışlar cümlesinde başkasından duy-
ma anlamı vardır. Bu anlamın diğer se-
çeneklerde yoktur.

13. D A seçeneğinde mı, zaman; B’de olumlu 
olumsuz C’de soru, E’de ise pekiştirme 
görevlerinde kullanılmışlardır. D’de ise 
“mı” kesinlik ifade eder.

14. D anı - lar - ınız - ı
çoğul

eki
belirtme

durum ekiiyelik
eki

15. D Ek-fiil öğrenci, bahar, var, ışık isim unsur-
larına eklenerek onları cümlenin yüklemi 
yapmıştır. 

 Ek-fiilin bir diğer işlevi olan çekimli fiillere 
gelerek onları bileşik zamanlı yapma du-
rumu D akar-(i)imiş sözcüğünde bulun-
maktadır.
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ARA DENEME SINAVI - 1

1. Dilde bir anlam taşıyan, yapı ve ses açı-
sından daha küçük birimlere ayrılamayan 
ögelere ne ad verilir?

A) harf 
B) gövde 
C) morfem
D) fonem 
E) hece

2. Bir sözcüğün yapım eki alarak türemiş bi-
çimine ne ad verilir?

A) morfem 
B) gövde 
C) biçim
D) ek 
E) kök

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde işlek 
bir ek kullanılmamıştır?

A) iyileşmek 
B) duygusal 
C) alımlı
D) zararsız 
E) yağmur

4. Aşağıdaki ilgeçlerden hangisi yönelme 
durumuyla kullanılır?

A) için 
B) ile 
C) gibi
D) başka 
E) doğru

5. Aşağıdakilerden hangisi bir sözcük türü 
olarak adların özelliklerinden değildir? 

A) Tanıtmak için varlıklara verilmiş sözcük-
lerdir.

B) Teklik, çokluk veya topluluk ifade edebi-
lirler.

C) Cümle içerisinde yüklem de dahil olmak 
üzere pek çok görev alabilirler.

D) Yapı bakımından basit, türemiş ve birle-
şik adlar biçiminde sınıflandırılabilirler.

E) Adlar cümlede farklı görevlerde kullanılır-
ken herhangi bir ek almazlar.

6. Varlıklar oluşlarına göre ................ ad ve 
................ ad olmak üzere iki türlüdür.

 Boş bırakılan yerlere hangileri getirilmeli-
dir?

A) teklik - çokluk
B) soyut - somut
C) özel - cins
D) basit - türemiş
E) genel - özel

7. Aşağıdakilerden hangisi çoğul ekinin gö-
revlerinden değildir?

A) Tümleyeni düşmüş ad tamlamalarında, 
tümlenene getirilen -ler eki, kimi durum-
da, sonuna geldiği sözcüğün değil tüm-
leyenlerin çoğul olduğunu göstermeye 
yarar.

B) Çoğul eki, tekil adların sonuna gelerek 
bu adları topluluk adı yapar.

C) Çoğul eki -ler, öz anlamından sıyrılarak 
adlara aile anlamı katar.

D) Çoğul eki; yüceltme için, saygı için, ne-
zaket için tekil kişilere ilişkin eylemlere 
getirilebilir.

E) -ler eki, “bir” belgisiz sıfatıyla “zaman, va-
kit” sözcüklerinden oluşan tamlamalara 
gelince geçmişe yönelik sürerlik ayrıntısı 
katar.
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8. Dört nala haberci ilk yazdan
 Aşağıdan inceden beyazdan
 Dumanı tüten sıcak tohum
 Dolan kara toprağı dolan
 Ulaş yeryüzüne ak tohum
   Melih Cevdet Anday

 Şiirde ad durumu eki almış kaç tane söz-
cük vardır?

A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru 
anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Kaç bahar geçti haber almayalı o yar-
dan?

B) Hangisi bir tas su verdi çağıl akan ırmak-
tan?

C) Ne çare olur yüreğimdeki yangını sön-
dürmeye?

D) Söyleyin kuşlar söyleyin o yar geldi mi?
E) Gelip de beni yüreğini koymadan göçüp 

gitti mi?

10. “Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Bir yıl sonra sınava girmek gerekiyor.
B) Bir ton kömürle yazı getirebileceğimizi 

hiç zannetmiyorum.
C) Pazardan bir kilo elma alabilir misin?
D) Sadece bir sınıf açarak Türkçeye olan 

talebi karşılayamayız.
E) Benim ne demek istediğimi bir gün çok iyi 

anlayacaksın.

11. Aşk mı insanı budala yapıyor, yoksa yalnızca 
   I         II             III
 budalalar mı âşık oluyor?
        IV  V
 Altı çizili sözcüklerden hangisi adlaşmış 

sıfattır?

A) I B) II C) III
D) IV E) V

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümle-
yeni ile tümleneni yer değiştirmiş ve tüm-
leyeni nitelenmiş bir ad tamlaması bulun-
maktadır?

A) Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
B) Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünya-

da eşi?
C) Geçen akşam eve geldim. Dediler: Seyfi 

Baba
D) Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşa-

mak
E) Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğra-

nan

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
başlangıcını gösteren bir zaman belirteci 
kullanılmıştır?

A) Öğrenciler, o günü çok iyi hatırladı.
B) İstanbul’a gitmek için bilet alacak.
C) Kolumdaki ağrı birkaç günden beri sürü-

yor.
D) Adam, satıcıyla düpedüz dalga geçiyor-

du.
E) Bahçenin hemen düzeltilmesi gerekiyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böyle” 
sözcüğü belirteç olarak kullanılmıştır?

A) Ben böyle işlerle uğraşmak istemiyorum.
B) Sana böyle konuşmak hiç yakışmadı.
C) Böyle bir teklifi kabul etmeyebilir.
D) Ona böylesi kararlarından dolayı soru 

sorulmazdı.
E) Daha önce kayıtlarda böyle bir isme rast-

lanmamıştı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru an-
lamı belirteçle sağlanmamıştır?

A) Bütün bu hareketlere nasıl katlanıyor-
sun?

B) Beni ne diye bu işlere bulaştırdın?
C) Söylediklerimin senin için bir anlamı yok 

mu?
D) Niçin kendini bu işlerden uzak tutmuyor-

sun?
E) Hani ona verdiğin sözü tutacaktın?
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16. Aşağıdakilerden hangisine verilen yanıt 
belirteç değildir?

A) – Evi ne zaman boyayacaksın?
 – Yarın.
B) – Paris’te ne kadar konakladınız?
 – Üç gün.
C) – Adayları nasıl belirlediniz?
 – Aldıkları puanlara göre.
D) – Bu salona kaç izleyici sığabilir?
 – Yedi bin.
E) – Söylediklerini ne vakit yapacaksın?
 – Bir yıl içinde.

17. “Kendi” sözcüğü ile ilgili olarak verilenler-
den hangisi yanlıştır?

A) “Kendi” sözcüğü ad tamlamasında tüm-
leyen olarak yer alabilir.

B) “Kendi” sözcüğü ad tamlamasında tüm-
lenen olarak yer alabilir.

C) “Kendi” sözcüğü cümlede pekiştirme gö-
reviyle kullanılabilir.

D) “Kendi” sözcüğü tümlenen olarak kulla-
nıldığında tümlenen eki düşebilir.

E) “Kendi” sözcüğü tümleyen olarak kulla-
nıldığında tümleyen eki almaz.

18. Günümüzde elli yaşlarında olanlardan han-
gisi, bir dönem başkalarının hayatını yönlen-
dirmediğini ve onlardan etkilenmediğini; bu-
nun asla başına gelmediğini söyleyebilir ki?

 Verilen paragrafta aşağıdaki adıllardan 
hangisi kullanılmamıştır?

A) Dönüşlülük adılı
B) İyelik adılı
C) Belgisiz adıl
D) Soru adılı
E) İşaret (im) adılı

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıldan 
türemiş bir eylem vardır?

A) Arabadan indi, yavaş yavaş yürümeye 
başladı.

B) Film o kadar sıkıcıydı ki sonunu izleme-
den kalktım.

C) Kırmızı boyalı evinde inzivaya çekilmişti.
D) Kardeşinin paltosunu benimsedi, bir türlü 

geri vermiyor.
E) Ünlü ressamın birçok yapıtı yurt dışında 

sergilendi.

20. “Ne” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde adıl görevindedir?

A) Elinde ne varsa satıp savdı.
B) Ne Şam’ın şekeri ne Arap’ın yüzü.
C) Ne adam ama, hepimizi uyuttu.
D) Efendi, sen de ne üstüme abanıyorsun?
E) Sınav sonucunu beklemek ne zordu.

1. C
2. B
3. E
4. E
5. E

6. B
7. B
8. C
9. A

10. E

11. D
12. A
13. C
14. B
15. C

16. D
17. E
18. A
19. D
20. A

YANITLAR
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ARA DENEME SINAVI - 2

1. Dil bilimin sözcüklerin biçimini inceleyen 
koluna ne denir?

A) biçim bilgisi 
B) dil bilgisi
C) ses bilgisi  
D) cümle bilgisi
E) sözlük bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi ad köküne örnek 
olarak gösterilebilir?

A) bil– 
B) gül– 
C) gel–
D) al– 
E) kol

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil çe-
kim eki kullanılmamıştır?

A) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
B) Harcını bilmeyen kasap, ne satır kor, ne 

masat.
C) Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış 

günü.
D) İki at bir kazığa bağlanmaz.
E) Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar.

4. Hayatın çirkin ve bencil yüzüne katlanamayıp 
            I
 takma adlarla ıssız adalarda yeni hayatlar kur-
   II                 III     IV
 mak isteyen yazarlar vardır.
                          V
 Altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapı-

lıdır?

A) I B) II C) III
D) IV E) V

5. I. Hava sıcaklığı normalin üzerindeydi.
 II. Kasabanın daracık sokakları insan kay-

nıyordu.
 III. Acılarımı paylaşacak bir dost arıyorum.
 IV. Gelecek endişesi insanları karamsarlığa 

itiyor.
 V. Senin güzelliğini ve çocuksu çekiciliğini 

hiç unutmayacağım.
 Altı çizili adlardan hangileri varlıkların 

oluşlarına göre farklıdır?

A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve IV
D) III ve IV 
E) IV ve V

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -i duru-
munda bulunan bir ad vardır?

A) Abanın kadri yağmurda bilinir.
B) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.
C) Kırk hırsız bir çıplağı soyamamış.
D) Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
E) Yalancının evi yanmış, kimse inanma-

mış.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-
mi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

A) Boşaymış sana ağlayan gözlerin döktü-
ğü yaş.

B) Çok geç olmasına rağmen dükkânlar 
açıktı.

C) Mutluluğu üretmeden tüketmeye hakkı-
mız yoktur.

D) Buranın ürünleri eskisi kadar kaliteli de-
ğil.

E) Bu yıl ekinler daha erken sarardı.
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8. Takısız ad tamlamalarında tümleyen sözcük 
genelde somut addır. Sıfat tamlamalarında 
ise tümleyen, genellikle soyut, göreli ve nite-
lik bildiren bir sözcüktür.

 Verilen durum göz önüne alındığında aşa-
ğıdakilerden hangisi takısız ad tamlama-
sıdır?

A) tatlı biber  
B) kırık masa
C) ahşap çerçeve 
D) tuzlu bisküvi
E) fakir adam

9. Varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini, 
özelliklerini gösteren sözcüklere ................. 
denir.

 Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) işaret sıfatı 
B) belirtme sıfatı
C) niteleme sıfatı 
D) sayı sıfatı
E) soru sıfatı

10. Aşağıdakilerden hangisi küçültme sıfatla-
rına gelen eklerden birisi değildir?

A) -ce 
B) -imsi 
C) -cağız
D) -(i)mtırak 
E) -cik

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümle-
yeni adlaşmış sıfat olan bir ad tamlama-
sı vardır?

A) Kitapların eski baskıları benim için daha 
kıymetlidir.

B) Bu konuda birçoğunun fikri ortakmış.
C) Bize karşı daha anlayışlı davranmasını 

beklemiştik.
D) Bilginin iki yolu vardır:
E) Birincisi bilgiyi bilmek, ikincisi bilgiye na-

sıl ulaşacağını bilmek.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ad tam-
laması” sıfat görevinde kullanılmamıştır?

A) Dükkân sahibi bizlere avuç dolusu fındık 
ikram etti.

B) Savaşlarda çocuklar, yürekler acısı du-
rumlara düşmektedirler.

C) Yağmur yağınca bizim yollar diz boyu ça-
murla kaplanıyor.

D) Köyün muhtarı Hasan, ihtiyar heyetiyle 
ters düşmüş.

E) Sonbahar rüzgarları içimizi titretiyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bugün” 
zaman belirteci farklı anlamda kullanıl-
mıştır?

A) Ben de tatilden daha bugün geldim.
B) Bugün birlikte ders çalışabiliriz.
C) O işi bugün halledebilir misiniz?
D) İlginç olanı bugün yüzünün hep gülme-

siydi.
E) Bugün bana ise yarın sana.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bugün” 
sözcüğünün yazımı yanlıştır?

A) Bu günün işini yarına bırakma.
B) Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.
C) Bugünden tezi yok, çalışmalara başla-

malıyız.
D) Bugüne bugün sınıfın en çalışkanı odur.
E) 29 Ekim 1923: Bu gün tarihimizin dönüm 

noktalarından biridir.

15. Bir gün beni unutup
 Başkalarına bakma
 Birazcık sevgin varsa
 Beni yalnız bırakma
 Her gün seni düşünür
 Her an seni yaşarım
 Seni sevmekten değil
 Kaybetmekten korkarım
 Yukarıdaki dizelerde altı çizili öbeklerin 

görevi hangisidir?

A) Belgisiz sıfat
B) Belgisiz adıl
C) Durum belirteci
D) Zaman belirteci
E) Ad tamlaması
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16. (I) Her yazar toplumu dikkatle izlemek zorun-
dadır. (II) Halkın anlayabileceği bir dil kulla-
narak daha fazla kişiye ulaşmalıdır. (III) Bu-
nu yapmazsa sanatını dar bir kitleye kabul 
ettirmeye mecbur olur. (IV) Bugün dünyada 
yazarlar; kitlelere nasıl ulaşırım, daha faz-
la okuru nerede bulurum gibi sorulara cevap 
arıyorlar. (V) Yerelden evrenselliğe ulaşmak 
ve çok etkili olmak istiyorlar.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde be-
lirteç bulunmamaktadır?

A) I B)  II C)  III
D) IV E)  V

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştir-
meli özne vardır?

A) Kendinle çelişiyorsun.
B) Bunları o kendisi istedi.
C) Hepsini ben yaptım.
D) Söylediklerini o duymadı.
E) Lütfen kendine gel.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnızca 
tümleyeni belgisiz adıl olan bir ad tamla-
ması vardır?

A) Kiminin parası kiminin duası, derler.
B) Bu konuda birçoğu titiz davranıyor.
C) Buralardan birçokları eli boş döndü.
D) Neyin nesi olduğu belli değil zaten.
E) İltifatlarıyla beni aldatacağını sanıyor.

19. I. Bahçeye rengârenk çiçekler diker; sonra 
da balkona oturup onları zevkle seyreder-
di.

 II. Beni asıl sinirlendiren durum, bu semtte, 
bu evde yalnız kalmaktır.

 III. Bir başkası olmak istemeyecek kadar bir 
başkası gibi hissediyordu.

 IV. Evdeki buzdolabını değiştirmek istiyordu.
 V. Bu konuda ilgili makamla kendim görüşe-

ceğim.
 Numaralanmış cümlelerle ilgili verilen 

yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede işaret adılı kullanılmıştır.
B) II. cümlede kişi adılı kullanılmıştır.
C) III. cümlede belgisiz adıl vardır.
D) IV. cümlede ilgi adılı görevinde bir ek var-

dır.
E) V. cümlede dönüşlülük adılı kullanılmış-

tır.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden 
fazla adıl vardır?

A) Her bireyin diğerlerinden üstün bir yönü 
mutlaka vardır.

B) Kimsesiz kimse yoktur şu dünyada.
C) Bu, son veda olsun artık, kimse ayrılma-

sın.
D) Pek çoğu yurt dışındaki yaşıtlarından 

daha zekidir.
E) Kimdir bu aynadaki yabancı yüz?

1. A
2. E
3. A
4. D
5. A

6. C
7. E
8. C
9. C

10. C

11. B
12. E
13. E
14. A
15. D

16. C
17. B
18. A
19. D
20. C

YANITLAR
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; zaman ve za-
manla ilgili temel kavramları pekiştirebilecek, Türkçenin görünüş siste-
mini tartışabilecek, kiplik ve kip kavramlarını ayırt edebilecek, Türkçe-
deki bir fiil çekimini çözümleyebileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 4
 

zAMANLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Bu ünitede, zaman konusu ile ilgili temel kavramlar üzerinde durulacaktır.

oNToLojİK zAMAN, GRAMATİKAL zAMAN
Zamanı, en temel hâliyle ontolojik zaman ve gramatikal zaman olmak üzere iki şekilde ele almak 

mümkündür. Ontolojik zaman; eylemlerin gerçekleştiği, tecrübe ettiğimiz, algıladığımız, yaşadığımız za-
mandır. 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.

Türkçede gramatikal zaman, fiil çekim sisteminde yer alan biçimbirimlerle/eklerle ifade edilir. 

MUTLAK zAMAN, GÖRECELİ zAMAN
Üzerinde durmak istediğimiz ikinci ayrım, mutlak zaman ve göreceli zaman ayrımıdır. Bu kavramsal 

ayrım, gramatikal zamanla ilgilidir. 

KoNUşMA zAMANI, REFERANS zAMANI VE EYLEM zAMANI
Gramatikal zamanın belirlenmesinde, konuşma zamanı ve eylem ilişkisinin yanı sıra bağ- lam tara-

fından verilen ikinci bir gösterim merkezi ya da referans alınan ikinci bir zaman noktasının daha bulun-
duğu düşüncesi; daha karmaşık zaman ifadelerinin çözümlenmesine de imkân sağlamıştır. 

TÜRKÇEDE zAMAN
–DX ve –mXş biçimbirimlerinin geçmiş zamanı gösterme karakterleri birbirinden farklıdır. Bu iki bi-

çimbirim kanıtsallık kategorisi bakımından farklı değerlere işaret ederler. 
Türkçede –DX biçimbirimi geçmişi işaretlerken i. eyleme dair bilginin doğrudan elde edildiğini ya da 

ii. eylem konuşur tarafından doğrudan gözlenmese de eylemin ‘bir gerçeklik’ olarak ortaya konduğunu, 
var olduğunu gösterir.

-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 du-
yularıyla algılayarak elde etmiş olabilir, örneğin (Dışarı çıktığında yerlerdeki su birikintilerini gören biri-
nin söylediği) Yağmur yağmış. iii. Sebep- sonuç ilişkisi kurarak, tecrübeleriyle veya mantıksal yolla çı-
karabilir, örneğin Çok yanılmışım., Yanlış bir karar vermişim. –mXş ile işaretlenen bu tür bilgiler; dolaylı 
olarak şaşırma, sürpriz, sonradan fark etme, pişmanlık vb. yan anlamlar da sezilebilir. –mXş, masal an-
latılarında da sıkça kullanılır.

şİMDİKİ zAMAN
Türkçede şimdiki zamanı işaretleyen biçimbirimler –(X)yor, -mAktA ve –(A/X)r’dır. Sonuncusu lite-

ratürde ‘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 siga-
ra içilmez.

FİİL ÇEKİMİ: ZAMAN, GÖRÜNÜŞ, KİP 5

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Genel-geçer doğruların, düzenli olarak yapılan eylemlerin anlatımı için daha uygun hâle getirir.
 –(A/X)r biçimbirimi, düzenli olarak gerçekleşen, içinde bulunulan zamanda da geçerliliğini koruyan 

eylemlerle ilgili bir bildirim sağlar. Ayrıca –(A/X)r biçimbirimi, varsayım, tahmin, plansız gelecek bildir-
mek için kullanıldığı da görülür.

Bizim takım bu sene şampiyon olur.
Böyle giderse bütün sınavlarından kötü not alır. (14) Su çok sıcak, dikkat et, yanarsın!
Haftaya geliriz ziyaretinize.
–(A/X)r biçimbiriminin olumsuzu, teklik ve çokluk 1. kişide –mA, diğer kişilerde ise –mAz biçimbiri-

mi ile yapılır. 
-(X)yor biçimbirimi, olay zamanıyla konuşma zamanının örtüştüğünü/eş zamanlı olduğunu bildirir.

GELECEK zAMAN
Türkçede gelecek zaman –(y)AcAk biçimbirimi ile ifade edilir. 
 Haftaya sınavlarımız başlayacak. 
 Önümüzdeki ay Ankara’ya gideceğiz. 
 Ders çalışacağım.

zaman kayması, anlam kayması “anaforik zamanlar”.
-(X)yor, ?(A/X)r ve -mAktA’nın geçmiş zaman anlattığı zaman ifadeleri, anaforik zamanlara örnek 

verilebilir:
Saltanat yılları uzadıkça hükümdar Yıldız Köşkü’ne daha çok kapanıyor.
1888 yılında Boğaz vapurunda Karcığar makamında besteleniyor bu güfte.
Devrin büyük bestecisi Hacı Arif Bey, şarkıyı duyduğunda takdir ve teşvikini esirgemiyor.

GÖRÜNÜşSEL BAKIş AÇISI DEĞERLERİ
Görünüşsel bakış açıları; eylemlerin başlangıç sınırı, bitiş sınırı ve sürekten oluşan kılınışları üze-

rinde yaptıkları işlemlere göre ‘sınıra duyarlı bakış açıları’ ve ‘sınıra duyarlı olmayan bakış açıları’ biçi-
minde sınıflandırılabilir.

Sınıra duyarlı bakış açıları, eylemleri başlangıç ve bitiş sınırlarıyla ilişkili olarak izleme imkânı sunar 
(sınırlar arası bakış, sınır sonrası bakış). Sınıra duyarlı olmayan bakış açıları ise eylemi, herhangi bir sı-
nırına ya da evresine özel bir vurgu yapmaksızın ‘bir bütün’ olarak sunar. 

SINIRLAR ARASI BAKIş
Sınırlar arası bakış açısı, eylemin başlangıç ve bitiş sınırları arasındaki bir kesiti gözlemler. Türkçe-

de bu bakış açısı -(X)yor, -mAktA ve -(X/A)r biçimbirimleriyle işaretlenir. Örneğin Ali kitap okuyor.
Türkçede sınırlar arası bakışı işaretleyen -(X)yor, -mAktA ve -(X/A)r biçimbirim odaklılığın derecesi 

bakımından birbirinden ayrılır. Odaklılık görünüş biçimbirimleriyle işaretlenen görüntüleme alanının, gö-
receli darlığı ve buna bağlı psikolojik yoğunlukla ilgili ölçüsel bir parametredir. Ali geliyor.

SINIR SoNRASI BAKIş
Türkçede sınır sonrası bakış, –mXş biçimbirimi ile işaretlenir. Sınır sonrası bakış açısıyla eylemin 

kritik sınırının aşıldığı bir kesit gözlemlenir (gelmiş, ölmüş, oturmuş ). Kritik sınırın eylemin hangi evre-
sinde bulunduğu, eylemin kılınışına göre değişebilir. Bu sınır, ön-dönüşümlü ve dönüşümsüz eylemler-
de eylemin başlangıcında; son-dönüşümlü eylemlerde ise bitişinde bulunur.

 Soğuktan donan zavallı kuşlar ölmüşler. 
 Kayıp eşyalar bulunmuş.
Otur-, yat-, uyu- vb. eylemler ise kılınışları bakımından ön-dönüşümlüdür. Bu tür eylemler, dinamik 

bir başlangıç evresi ve bunu takip eden durağan bir evreden oluşur.

   Sınır Sonrası Bakış

Hâlde sınır sonrasılık  Geçmişte sınır sonrasılık
Kayıp eşyalar bulunmuş.  Kayıp eşyalar bulunmuştu.
Ailecek sinemaya gitmişler. Ailecek sinemaya gitmişlerdi.
Erkeden uyumuş.  Erkenden uyumuştu. 
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SINIR ÖNCESİ BAKIş
Sınır öncesi bakış ise eylemin kritik sınırına henüz ulaşılmadığı ancak kritik sınırına epey yaklaşıl-

dığı bir kesiti gözlemler. Bu bakış açısı, Türkçede daha çok analitik yapılarla işaretlenir. Örneğin Şar-
jım bitti bitecek. 

ÖNGÖRÜLÜLÜK
Öngörülü (prospective) bakış açısı, belirgin bir sınır vurgusu yapmaksızın, eylemi gelecek projeksi-

yonuyla bir bütün olarak sunar. Türkçede –(y)AcAk biçimbirimi, öngörülü bakışı işaretler. 
Birkaç gün sonra dayımlar bize gelecek.
Ders çalışacağım.
Öngörülü bakış, henüz gerçekleşmemiş ancak umulan, tahmin edilen, niyet edilen bir olaya yöneldi-

ği için (Johanson, 1999; Uğurlu, 2003) bu bakışı işaretleyen biçimbirimlerin istek, plan, farklı dereceler-
de kesinlik vb. bazı kiplik anlamları taşıması kaçınılmazdır.

BİTMİşLİK
Bitmişlik 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. 
 Ali geldi.
 Kitap okudum. 

KİP
KİPLİK VE KİP
Kiplik; konuşurun bilginin gerçekliğine dair tutumunu, inançlarını, ayrıca yükümlülüklerini, istekleri-

ni, 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. i. bilginin gerçeklik değeri-
ne dair değerlendirmelerini, ii. yükümlülüklerini, iii. istek ve dileklerini, yeterliliklerini işaretleyen morfolo-
jik ögeler olduğu söylenebilir. 
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

a) Bilgi Kipliği ve Bilgi Kipleri
Bilgi kipliği konuşurun, bilginin gerçekliğine dair tutum ve yargılarını, eylemin gerçekleşme ihtimali-

ne yönelik değerlendirmelerini yansıtır. Örneğin Ayşe belki de uçağı kaçırmıştır. inanma/itimat etme ya 
da tersine inanmama/itimat etmeme, şüphelenme, tahmin etme

Belki de mektubu o göndermiştir.
Ali ödevini bitirmiş olmalı.
Oturmuş televizyon izliyordur.
Bence en geç bir hafta içinde projeyi kabul ederler. 
Makalesini söz verdiği zamanda bitirebilir.
Sen ağzından kaçırmış olmayasın?
–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 biçim-
birimleri; konuşurun eylemin gerçekleşme olasılığına yönelik farklı derecelerdeki tahmin ve de- ğerlen-
dirmelerini anlatabilmektedir. Ayrıca –sA biçimbirimi de koşullu cümlelerde; yan cümlede bir çeşit ‘var-
sayım’, ‘hipotetik bir durum’ veya ‘koşul’ ifadesi sağlayarak bilgi kipliğini işaretler. 

İşlerini bitirirse hafta sonu gezmeye gidecek. 
Ya aniden içeri girerse?



TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ

64

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI

b) Eylem Kipliği ve Eylem Kipleri
Eylem kipliği kendi içinde yükümlülük kipliği ve dinamik kiplik olmak üzere ikiye ayrılır. Yükümlülük 

kipliğinde konuşuru/eyleyiciyi ha- rekete geçiren koşullar, dış nedenler ve otoritelerdir; dinamik kiplikte 
ise konuşuru harekete geçiren etkenler, iç dinamikler ya da iç dinamiklerle ilgili nedenlerdir.

Emir, zorunluluk/gereklilik, izin; dış kaynaklı etkenlere ve otoritelere bağlı olarak gerçekleştiği için 
yükümlülük kipliğini; istek, gönüllülük, dilek ve yeterlilik ise içsel etkenlerden kaynaklandığı için dinamik 
kipliği yansıtır.

Derhal içeri girin! (emir)
Ödevimi bitirmeliyim. (gereklilik)
İçeriye girebilirsiniz. (izin)
Güzel bir evim olsa... (dilek)

Eylem Kipliği
Yükümlülük kipliği Dinamik kiplik

Gereklilik -mAII 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
Emir kipinin çekim dizgesinde teklik ve çokluk 1. kişiler bulunmamaktadır. Bu durum emrin anlam-

sal içeriği nedeniyledir. Emir; doğası gereği bir buyurucu, bir de eyleyicinin bulunduğu en az iki kişili ile-
tişim ortamlarında üretilir. 

 Yerleri temizleyeceksin!
 Derhal dışarı çıkıyorsun!
Gönüllülük Kipinin Emir Kipinden Farkı
Emir kipi ile gönüllülük kipi teklik ve çokluk 2. ve 3. kişilerin ortak biçimbirimlerden oluştuğu görülür. 

Gönüllülük kipi teklik-çokluk 2 ve 3. biçimbirimleri; konuşurdan dinleyiciye talep, istek, öneri, tavsiye, tek-
lif, nasihat vb. bildirimlerle yönelir.

-sA Biçimbiriminin Koşul ve Dilek Bildirme İşlevi Arasındaki Sınır
–sA biçimbiriminin hem koşul hem de dilek bildirme işlevi vardır. – sA’nın Tatile gideceksen para bi-

riktirmelisin., Çalışırsan başarırsın., –sA’nın dilek bildirdiği örneklerse dinamik kipliğin anlamsal alanı-
na girer. –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.

 Keşke çocuk olsam şimdi.
 Bir kelebek olsam, rengarenk kanatlı.
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BİRLEşİK ÇEKİMLER

a) -(y)DX
-(y)DX biçimbirimi; geliyordu, gelmişti, gelecekti, gelirdi örneklerinde görüldüğü gibi görünüş ve za-

man bildiren biçimbirimlerin; ayrıca gelmekteydi, gelmeliydi, geleydi, gelseydi, gelebilirdi vb. örneklerde-
ki gibi emir ve gönüllülük dışındaki bütün kip eklerinin üzerine gelebilmektedir. Görünüş ve zaman bildi-
ren biçimbirimlerin üzerine geldiğinde kendinden önceki biçimbirimin ifade ettiği görünüş-zaman değeri-
ni, görünüş değerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın ‘geçmiş zaman’da konumlandırır. 

b) -(y)mXş
-(y)mXş biçimbirimi, Türkçenin –mXş dışındaki diğer bir kanıtsallık işaretleyicisidir. -(y) mXş da tıp-

kı –mXş gibi bilginin dolaylı yollardan- örneğin söylenti, çıkarım, sonuçlarını algılama vb.- elde edildiği-
ni gösterir; ancak –mXş’tan farklı olarak zaman bakımından yansızdır. Yarın geliyormuş., Bize de ge-
lecekmiş., 

c) -(y)sA
-(y)sA, genellikle yan cümlelerde koşul veya varsayım bildirme işleviyle kullanılabilmektedir. Soğuk 

su içersen hastalanırsın., Üç gün aralıksız çalışırsam makaleyi tamamlayabilirim. gibi. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Bu bir eski sözdür söylenir ezel
 Dilber para ister dinlemez gazel
 Verilen dizelerdeki eylemlerin kipi aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) Geniş zaman kipi
B) Gelecek zaman kipi
C) İstek kipi
D) Emir kipi
E) Dilek-şart kipi

AÇIKLAMA
Dizelerdeki eylemler “söylenir, ister, dinlemez” ge-
niş zaman kipiyle çekimlenmiştir.

YANIT: A

2. I. Bulgurlu köyünün en eski adetlerinden 
biri de her yıl bahar mevsiminde şenlik-
ler düzenlenmesiymiş.

 II. Bu günlerde büyük çadırlarda büyük gü-
reşler tertip edilir, İstanbul’un dört yanın-
dan konuklar gelirmiş.

 III. Günümüzde ise bu türlü büyük etkinlikler 
yeniden belediyelerce düzenleniyor.

 IV. Bu etkinliklere halkımız daha çok rağbet 
etmeli ve bunların istenilirliğini artırmalı.

 V. Diliyoruz ki bu tür etkinliklerin sayısı ve 
kalitesi artsın, herkes de bu etkinliklere 
katılsın.

 Yukarıda numaralandırılmış cümleler-
den hangisinin yükleminde zaman anlamı 
yoktur?

A) I. ve III. B) I. ve IV.
C) II. ve III. D) III. ve V. 
E) IV. ve V.

AÇIKLAMA
Eylemlere gelen kiplerden haber kipleri eyleme 
zaman anlamı verirken, dilek kipleri herhangi bir 
zaman anlamı vermez. Buna göre, I, II, III. cümle-
ler haber kipleriyle çekimlendiği için zaman anla-
mı taşımakta, IV. ve V. cümleler dilek kiplerinden 
gereklilik ve emirle çekimlendiği için zaman anla-
mı taşımamaktadır. Bu nedenle doğru yanıt E’dir.

YANIT: A

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iş ile 
anlatış aynı anda gerçekleşmektedir?

A) Yemekten önce mutlaka bir bardak ılık 
su içiyor.

B) Hiçbir zaman sır saklamayıp herkese her 
şeyi anlatıyor.

C) Yarın akşam Tuğçelerde büyük bir parti 
veriliyor.

D) Kardeşim aradı, telefonda onunla konu-
şuyorum.

E) Sen burada olmadığında ben hep seni 
özlüyorum.

AÇIKLAMA
Şimdiki zaman kipi geniş ve gelecek zaman an-
lamında da kullanılanabilmektedir. A, B ve E se-
çeneklerinde şimdiki zaman kişi geniş zaman an-
lamında, C seçeneğinde ise gelecek zaman an-
lamında kullanılmıştır. D seçeneğinde ise şimdiki 
zaman kipi içinde bulunulan anı anlattığı için doğ-
ru yanıt D’dir.

YANIT: D

4. I. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül...
 II. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül...
 III. Dokunur gayretine, karışma hikmetine
 IV. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül...
 V. Sevmekten geri kalma, yaban ol, yıkan 

olma
 VI. Sevene diken olma, gülü incitme gönül...
               Yunus Emre

 Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerden 
hangisinde diğerlerinden farklı bir kiple 
çekimlenmiş eylem kullanılmıştır?

A) I B) II C) III
D) IV E) V

AÇIKLAMA
Diğer cümlelerde eylemler emir kipi ile çekimlen-
miştir, ancak III. cümlede “dokunur” eylemi geniş 
zaman kipiyle çekimlenmiştir.

YANIT: C
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5. Aşağıdakilerin hangisinde anaforik za-
man ifadesi vardır?

A) Kardeşim çocukken ağaçtan düşüp ba-
cağını kırıyor.

B) Bizde size geliyorduk.
C) Ben de tam sana geliyorum.
D) Duyduğuma göre dün çok yorulmuşsu-

nuz.
E) Haftaya bugün işlerimi bitirmiş olacağım.

AÇIKLAMA
“Dillerde var olan bütün zamanlar “konuşma za-
manı, eylem zamanı, referans zamanı” üçgeninde 
çözümlenmekte; bazı zamanları “bura ve şimdi”in 
ölçü alındığı, gösterime dayalı sistemin sınırla-
rı zorlanmaktadır. Bu tür kullanımları zaman kay-
ması, anlam kayması denmektedir. A seçeneğin-
de geçmiş zamanda yaşanmış bir olay şimdiki za-
man kipi ile ifade edilmiştir.

YANIT: A

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, 
yükümlülük kipliğiyle ilgili bir anlam taşı-
maktadır?

A) Enstürman çalabiliyor.
B) Arkadaşlarını mutlaka arasın.
C) Ailesi büyük hazırlıklar yapıyordur onun 

için
D) Deryada bir balık olsam.
E) Çok güzel bir konser veriyorlar.

AÇIKLAMA
Yükümlülük kipliği; gereklilik, emir ve izin kipleri alt 
başlıklarını kapsar. B seçeneğinde “arasın” eyle-
minin aldığı “-sın” emir kipidir.

YANIT: B

7. “Okudu” ve “okuyordu” fiilleri arasındaki 
farklılık aşağıdaki kategorilerin hangisiy-
le ilgilidir?

A) Zaman
B) Görünüş
C) Kılınış
D) Kiplik
E) Kişi

AÇIKLAMA
Görünüş, eylemin kılınışına ait veya kılınışıyla ilgi-
li bir kesiti görünür hale getiren bir kategoridir. Gö-
rünüş, kılınış üzerinde işlem yapar ve onu belirli 
bakış açılarıyla görür. Görünüş zamanla ilgili an-
cak zamanla açıklanamayan dilbilgisel bir olgudur.
Okudu ile okuyordu arasında zaman bakımından 
bir farklılık yoktur. Farklılık görünüşle ilgilidir.

YANIT: B

8. Aşağıdakilerden hangisi kılınışı bakımın-
dan diğerlerinden farklıdır?

A) uyu-
B) yat-
C) bak-
D) otur-
E) bul-

AÇIKLAMA
Kılınış, eylemin iç zaman yapısını ve evrelerini ko-
nu alır. Buna göre, A, B, C ve D seçeneklerinde-
ki fiiller dönüşüm bildiren eylemler için kritik dönü-
şüm evrelerini, eylemin başlangıç sınırında bulu-
nurken E’de bu- fiilinde eylemin bitiş sınırında ol-
duğunu görürüz.

YANIT: E
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9. İki bin kağıt su parası koymuşuz
 Vermezse ana avrat düz gideriz
 Olmazsa belediyeye fitleriz.
 Daha olmazsa ibreti alem şişleriz.
 Verilen dörtlükte altı çizili eylemde görü-

len anlatım özelliği aşağıdaki eylemlerden 
hangisinde vardır?

A) Üç yıldır burada oturdukları halde duy-
mamışlar.

B) Ağaçlardaki meyveler iki günde toplan-
mış.

C) Gençliğinde üçüncü sınıf yerlerde çalış-
mış

D) biri beni ararsa burada olmadığımı söyle-
yin.

E) Gurbetten gelmişim yorgunum hancı.

AÇIKLAMA
Örnek cümlede duyulan geçmiş zaman kipi, görü-
len geçmiş zaman anlatımı kazanmıştır. E seçe-
neğindeki “gelmişim” eyleminde de böyle bir an-
latım vardır.

YANIT: E

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi emir kipin-
dedir?

A) Yabancı dil öğrenmek istiyorsan çok ça-
lışmalısın

B) Araçlar, bir süre daha beklesin.
C) Haftaya halamlara gidelim.
D) Sen burada durup biletleri kontrol ede-

ceksin
E) Bizimkiler her yaz İstanbul’a gider.

AÇIKLAMA
A seçeneğinde gereklilik kipi, C’de istek kipi, D’de 
gelecek zaman kipi, E’de geniş zaman kipi kulla-
nılmıştır.

YANIT: B

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi 
diğerlerinden farklı bir kiple çekimlenmiş-
tir?

A) Güzel günler göreceğiz çocuklar
B) Motorları maviliklere süreceğiz
C) Işıklı maviliklere süreceğiz.
D) Çocuklar inanın, inanın çocuklar
E) Güzel günler göreceğiz.

AÇIKLAMA
A, B, C ve E seçeneklerinde yüklem gelecek za-
man kipiyle çekimlenirken, D seçeneğindeki cüm-
lenin yüklemi emir kipiyle çekimlenmiştir.

YANIT: D

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem 
istek kipindedir?

A) Anlatacaklarımı dikkatle dinleyiniz.
B) Bu akşam benimle gelmelisiniz.
C) Hep birlikte yemeğe çıkalım.
D) O gelirse ben gelmem.
E) Herkese kurallar açıklanan.

AÇIKLAMA
A ve E seçeneklerinde emir kipi, B seçeneğinde 
gereklilik kipi, D seçeneğinde geniş zaman kipi 
kullanılmıştır. C’de ise istek kipinin 1. çoğul kişi-
si kullanılmıştır.

YANIT: C
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13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-
mi, geniş zaman kipiyle çekimlenmemiş-
tir?

A) Aradığımı ona söyleyebilir misiniz?
B) Şehirde yıldızlar bu kadar parlak görül-

mez.
C) Gelmedin, söz verdiğin halde
D) Bu işi yapmak istemez misiniz?
E) Yaptığın iyilikleri hiçbir zaman unuta-

mam.

AÇIKLAMA

  

gel  -  me  -  di   -   n

olumsuzluk
eki

kesin geçmiş
zaman eki

II. tekil kişi eki

YANIT: C

14. Hatıralar sarmış dört bir yanımı
               I
 Bastığın her yerde izin duruyor
     II      III
 Ben seni düşünmek istemesem de
     IV
 Bana her şey seni hatırlatıyor.
    V
 Altı çizili sözcüklerden hangisinde dilek-

şart kipiyle çekimlenmiş fiil vardır?

A) I B) II C) III
D) IV E) V

AÇIKLAMA

  

iste  -  me  -  se   -   m

olumsuzluk
eki

dilek şart
kipi

I. tekil kişi eki

YANIT: D

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde planlan-
mış gelecek zaman anlatısı vardır?

A) Telefonu şimdi çaldı çalacak.
B) Sizi yine ararım.
C) Hafta sonu geliyoruz.
D) Beni dün aradılar.
E) Mutlaka beni arayacak.

AÇIKLAMA
Görünüşsel bakış açısı değerleri, eylemlerin baş-
langıç sınırı, bitiş sınırı ve sürekten oluşan kılınış-
ları üzerinde yaptıkları işlemlere göre sınıra duyar-
lı bakış açıları, sınır sonrası bakış) Planlanmış ge-
lecek zaman anlatısı C seçeneğinde mevcuttur.  

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerin hangisinde son dönüşüm-
lü eylemler birlikte ve doğru olarak veril-
miştir?

A) otur-, öl- B) ufala-, silkele-
C) oku-, yaşa- D) don-, yürü-
E) patla-, yokla-

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin taşıdı-
ğı kiplik, değer bakımından diğerlerinden 
farklıdır?

A) Ali, verilen işi zamanında bitirebilir.
B) İçinde yaşadığımız dünyadan biraz uzak-

laşsak
C) Sizi aramış olmalı.
D) Sakın bize yanlış kitabı önermiş olmasın.
E) Bu soruları çözebilirsin.

3. “Başımıza gelecekleri ben tahmin etmiştim.” 
cümlesinde yüklemin görünüş - zaman 
değeriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A) Halde sınırlar arasılık
B) Halde sınır olasılık
C) Geçmiş zamanda sınırlı olasılık
D) Geçmiş zamanda sınırlar arasılık
E) Geçmiş zamanda öngörülürlük

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anaforik 
zaman ifadesi vardır?

A) Başarılı olmak için biraz gayret edecek-
sin.

B) Eve yarın mı geleceksin? 
C) Bu borcu hemen öde.
D) Şair, ölüm yılı dönümünde anılacak
E) Rumelihisarına oturmuşum, 
 Oturmuş da bir türkü tutturmuşum
     Orhan Veli

5. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem istek 
kipindedir?

A) Duysun cümle alem, senin ne çılgın oldu-
ğunu.

B) Gitsek o günlere, yaşasak o günleri gün-
leri.

C) Bir kez olsun göreydim o ahu gözlü cey-
lanı.

D) Gözden kaybolacağına o köşede mutla-
ka durmalıydın.

E) Söylesin kuşlar adını, anlatsın ağaçlar 
güzelliğini.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem-
le ilgili bilgiyi edinme biçimi diğerlerinden 
farklıdır?

A) Çok özel bir durummuş bu gerçekten.
B) Sanırım sizi çok üzmüş.
C) Yaşadığı acılar onu güçlendirmiş.
D) Ben size neler yapmışım böyle?
E) Konser geçen günmüş.

7. “Geldi” ve “geliyordu” fiilleri arasındaki 
farklılık aşağıdaki kategorilerin hangisiy-
le ilgilidir?

A) Kılınız
B) Kişi
C) Kiplik
D) Görünüş
E) Zaman

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde planlan-
mış gelecek zaman anlatısı vardır?

A) Bir yıl sonra bu sorunlardan kurtulmuş 
olacağım.

B) Haftaya bize gelecek.
C) Geçen hafta sınava girmişler.
D) Biraz daha beklesem ağaç olacağım.
E) O kuş en kuytu bahçelerde öter.



71

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

9. Ek fiilin geniş zaman çekimi olan “-dır” eki ço-
ğu zaman kullanılmaz.

 Aşağıdakilerden hangisinde bu durumu 
örneklendiren bir kullanım görülmekte-
dir?

A) Sınav anında dışarı çıkmak kesinlikle ya-
saktır.

B) Dilinin ucundaki ne acaba? Belki de has-
ta.

C) Elbette vardır bir bildiği onun da
D) Hızlı koşar çocukluğundan beri herkes-

ten.
E) Önemli olan kararlarımızı uygulamamız-

dır.

10. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil cümleye 
“olasılık” anlamı katmıştır?

A) Şimdi arkadaşlarıyla sınav sorularını tar-
tışıyordu.

B) Eğitim seminerimiz bu dersle birlikte ta-
mamlanmıştır.

C) Zamanını yazmaktan çok okumaya ayır-
mış bir şairdir.

D) Neredeyse aylardır yüzünü görmüyorum 
onun

E) Yıllarca dillerden düşmeyen birçok şarkı-
nın yazarıdır.

11. Aşağıdakilerin hangisinde “-(y)mXş” bi-
çimbirimi farklı işlevlerde kullanılmıştır?

A) Yarın hepimizden hesap soracakmış
B) Kardeşi daha çok küçükmüş
C) Daha neler gelecekmiş bu garip başa?
D) Geleceğimize bakacakmış
E) Unutulmuş güller gahçesinde kararmış 

umutlarımız

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik 
çekimli fiil kullanılmıştır?

A) Bir kuş olsam gökyüzünde
B) Ders çalışmayı ihmal etmesinler
C) Hem oku hem yaz
D) Keşke herkes sizin gibi anlayışlı olsa
E) Okulumuzda 25 personel çalışmaktaydı

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öngörü-
lü bakış açısı eylemi geçmiş zamanda ön-
görülülük anlamı bildirir?

A) Haftaya tatile gideceğim.
B) Halamlar bize gelecek.
C) Bizi arayacaktı.
D) Gelecek de birgün gelecek.
E) Bir daha bizi görmek istemiyormuş.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 
gönüllülük kipiyle çekimlenmiştir?

A) Gül yaprağını rüzgara versin
B) İçten gelmeli sevgi, merhamet
C) Bir görsem güzel yüzünü gam yemem
D) Gönlünü alayım kalbini kırdıklarımın
E) Bir daha yazamayalım kalp kırıklıkları

15. Aşağıdaki eylemlerin hangisi kılınışı bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A) doğ-
B) konuş-
C) yürü
D) söyle-
E) dinle- 
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Dönüşüm bildiren eylemler belirgin bir 
dönüşüm evresine sahip olurlar. A seçe-
neğinde “otur-” dönüşüm bildiren eylem-
lerin başlangıcına, “öl-” ise bitiş sınırına 
örnek fiildir.

2. B B seçeneğinde “uzaklaşsak” fiilinde istek 
anlamı bulunmaktadır. A, C, D ve E se-
çeneklerinde gereklilik, zorunluluk anla-
mı bulunur.

3. B “Başımıza gelecekleri ben tahmin etmiş-
tim. cümlesinde geçmiş zamanda görü-
nüş-zaman değeriyle ilgili “geçmiş za-
manda sınırlı olasılık” ifadesi doğrudur.

 Görünüş, eylemin kılınışına ait veya kılı-
nışıyla ilgili bir kesiti görünür hak getiren 
dilbilimsel bir kategoridir. Görünüş, eyle-
min kılınışı üzerinde işlem yapar ve onu 
cümle içinde görülebilir hale getirir.

4. A A seçeneğinde, “gayret edeceksin” ifade-
sinde gerekliliğe kayma durumu söz ko-
nusudur. Dilgisi kaynaklarından fiil kipin-
de “anlam kayması” olarak ifade edilmek-
tedir.

5. C A seçeneğindeki “duysun” emir kipinde, 
B seçeneğindeki “gitsek” ve “yaşasak” 
dilek-şart çekiminde,

 E seçeneğindeki “söylesin” ve “anlatsın” 
emir çekiminde

 C seçeneğindeki “göreydim” ise istek ile 
çekimlenmiştir.

6. D Sonradan fark etme B’de başkasından 
sonradan duyulma

7. A B, C, D, E seçeneklerinde mutlak zaman 
A seçeneğinde görevli zaman konuşma 
anında veya şimdi ve buraya göre değil 
bağlam tarafından belirlenen başka bir 
zaman noktasına göre konumlanma söz 
konusudur.

8. A B, C, D, E seçeneklerinde mutlak zaman 
A seçeneğinde göreceli zaman, konuş-
ma anında veya şimdi ve buraya göre 
değil bağlam tarafından belirlenen baş-
ka bir zaman noktasına göre konumlan-
ma söz konusudur.

9. B Ek fiilleri isim cümlelerinin sonunda ge-
nellikle kullanmama eğilimi vardır.  
“.... hastadır”

10. A B’de kesinlikle C, D ve E seçeneklerinde 
isimlere gelerek, onları cümlenin yüklemi 
yapmıştır.

11. B “-müş” ek fiili isim soylu küçük sözcüğü-
ne eklenerek sözcüğü cümlenin yüklemi 
yapmıştır. Diğer seçeneklerde ek fiil bir-
leşik çekimli zaman yapmıştır.

12. E “Çalış-makta-idi”
 “makta” şimdiki zaman, “-idi” ekfiili birle-

şik çekimli fiildir.

13. C “Bizi arayacaktı.” cümlesinde geçmiş za-
manda öngörülürlük anlamı söz konusu-
dur.

14. D A’da emir, B ve E’de gereklilik C’de dilek, 
D’de ise istek kipi ile çekimlenen fiilde gö-
rülülük anlamı vardır.

15. A “dog-” kritik bir durum değişikliğini ifade 
eder. B, C, D ve E seçeneklerinde ise 
belirgin bir dönüşüm evresi ya da durum 
değişikliği bildirmezler, homojen bir iç ya-
pıya sahiptirler.
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; isimden isim ya-
pım eklerini tespit edebilecek, isimden fiil yapım ekleri tespit edebile-
cek, fiilden isim yapım eklerini tespit edebilecek, Türkçenin türetim sis-
temi hakkında sonuç çıkarabileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 4

SÖzLÜKSEL KELİME YAPIMI
Türetimin temel işlevi, özellikle dilin türetime elverişli kelimelerinden olan isim, sıfat, zarf ve fiil türle-

riyle yeni kelimeler yapmaktır.
Türetim yapan ekler, eklendikleri kelimelerin de türlerini belirlerler.

 ➣ Çekim işlevi: Bu işlevleriyle fiillerden yüklem kurarlar: Ali gel-ecek, Düzenli çalış-ır. 
 ➣ Türetim işlevi: Fiilimsi olarak bilinen ekler, bu işlevleriyle kalıcı isimler yani sözlüksel isimler 
türetirler ve yapım ekidirler: dol-muş “taşıma aracı”, giy-ecek “giysi”, bilgisay-ar

 ➣ Sözdizimsel isimleştirici işlevi: Bu işlev, eklerin ilk iki durumdan daha farklı bir işlevini gösterir:
 
 Yaz sonunda kızar-mış elmalarla dolu ağacın görüntüsü çok güzeldi.

Bu ve benzer örneklerdeki işaretlenmiş ekler, fiillerinin cümle içinde, isim gibi kullanılmalarını sağla-
mıştır; ancak kelimeleri sözlüklerde bulamayız. Bu ekler, sözlüksel isimler türetemezler. Söz konusu ek-
lere, bu işlevlerinde sözdizimsel isimleştirici denmektedir.

İSİMDEN İSİM YAPIM EKLERİ
a) Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve Derecelendirme Yapabilenler
+CA: Oldukça işlek bir yapım ekidir. Bu ek, sıfat işlevli kelimelere eklendiğinde irice taş, serince ha-

va, genişçe bir oda vb. örneklerde görüldüğü gibi genellikle sıfatın derecesini, asıl anlamına oranla azal-
tır. +CA ekinin getirildiği sıfatlarca nitelenen isimler, sıfatın belirttiği niteliği tam olarak taşımazlar; ancak 
bu niteliğe yaklaşma gösterirler.

Damın önünde uzunca boylu, 
Yaşlıca bir kadın çiçekliğin yanından geçiyor. 

+CAk: +CAk eki; kullanım alanı oldukça sınırlı bir ektir. yavru-cak sevgi ve açıma bildirir. Zaman za-
man sonuna +ız ekini alır, acıma duygusu daha etkili ifade edilmiş olur: kadın-cağız, çocuk-cağız, aile-
cek, sülalecek, evcek örneklerinde beraberlik de ifade eder.

+CXk: İşlek bir ektir. İsimlere eklendiğinde küçültme ve sevgi ifade eden yeni isimler türetir: kitap-
çık, tepe-cik, küme-cik, kedicik, yavru-cuk sıfat ya da zarfın anlamında pekişme ve kuvvetlenme sağlar. 
Kısa-cık, sıcak(k)-cık, ufak(k)-cık, dar-a-cık.

+CXk eki zarflara gelerek pekiştirilmişliğin derecesini daha da artırabilir:

 Sağlık ekipleri hemencecik yetiştiler
 Soruları kolaycacık cevaplayıverdi.

SÖZLÜKSEL KELİME YAPIMI - I 6

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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+(X)msX: +(X)msX eki, isim ve sıfat işlevli kelimelere eklenerek bunlardan benzerlik, gibilik ifade 
eden ve genellikle sıfat olarak kullanılan yeni kelimeler türetir. 

 Pembemsi elbiser, sarımsı kumaş
+(X)mtırak: Bu ek; eklendiği kelimelerden yakınlık, benzerlik ifade eden ve genellikle sıfat olarak kul-

lanılan yeni kelimeler türetir.
  sarı-mtırak
 acı-mtırak
+Xs: +sX eki; isim ve sıfatlara eklenerek benzerlik ifade eden yeni kelimeler türetir.
 kızıl-sı, ayrık-sı

DİĞER İSİMDEN İSİM YAPIM EKLERİ
+Ar/+şAr: Üleştirme bildiren sayı sıfatları türetmektedir.
 altı-şar, 
 on-ar
+CX: Oldukça işlek bir isimden isim yapım ekidir. Meslek isimleri bir işle uğraşanı veya bir işi düzen-

li olarak yapanı, bir görüş ya da inancı benimseyeni bildiren isimler türetmektedir.
 boya-cı
 demir-ci
+dAk: Yansıma isimlere gelerek araç gereç ya da nesne isimleri türeten.
 fırıl-dak,
 ışıl-dak,
 kıkır-dak,
+DAş: İsimlerden ortaklık veya aidiyet bildiren yeni isimler türetir: 
 vatan-daş
 yurt-taş
+gil: Topluluk, akraba topluluğu, aynı aileye veya türe mensup olma bildiren isimler türetir.
  Annem-gil
 dayım-gil
Ayrıca bakla-giller, turunç-giller
+ki: İsimlerden aitlik bildiren, belirli bir unsur ya da nesneye atıfta bulunarak temsil edici ya da nitele-

yici karakter taşıyan isim veya sıfatlar türetir. +ki ekinin isim kök ve gövdelerine eklenme biçimi üç fark-
lı şekilde gerçekleşebilmektedir.

i. İsim kök ve gövdelerine doğrudan eklenir: dün-kü, bugün-kü, 
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. 
masada-ki, okulda-ki, sende-ki, onda-ki, hastanede-ki, 
iii. İlgi durumu eki almış kelimelere eklenerek aitlik ifade eden ve belirli bir unsura atıfta bulunan, 

temsil etme işlevli isimler türetir: 
Senin-ki, benim-ki
+lX: Oldukça işlek bir isimden isim yapım ekidir. Genellikle, eklendiği ismin an- lam değerinden kay-

naklanan bir niteliğe sahip olma bildiren sıfat işlevli kelimeler türetir: 
akıl-lı, tuz-lu, tat-lı, su-lu, bilgi-li, kapsam-lı, söz-lü, giz-li, hastalık-lı, üzüntü-lü, ayrıntı-lı
Ayrıca isimlerden memleket ve aidiyet bildiren türetir: Ankara-lı, İzmir-li, Rizel-li
+lXk: İşlek bir isimden isim yapım ekidir. Meslek ve uğraş isimleri; bir şeyin içine konduğu, ilgili ol-

duğu, kapsadığı ya da çokça bulunduğu yer ya da nesne isimleri düşünce ya da inanca dayalı sistem 
ve akım isimleri odun-luk, göz-lük, ay-lık, ömür-lük, sağ-lık, ilgisiz-lik, yolsuz-luk, doktor-luk, genç-lik, 
Müslüman-lık, muhtar-lık, elçi-lik

+(X)ncX: Türetim alanı sayılarla sınırla ancak hemen bütün sayılara eklenebilen bu nedenle kendi 
türetim alanında işlek olarak kullanılan bir ektir. Bir-inci, iki-nci

+sAI: Sonradan ortaya çıkan ve kullanım alanını oldukça genişleten bir ektir. Bir şeyle ilgili olma ya 
da bir şeye ait olma bildiren ve genellikle sıfat olarak kullanılan kelimeler türetir: kamu-sal, hukuk-sal, 
biliş-sel, bilim-sel, yapı-sal, tarih-sel.

+sXI: İsimlerden benzerlik bildiren yeni isimler türetir.
+sXz: İsimlerden belirli bir niteliğin yokluğunu bildiren ve genellikle sıfat olarak kullanılan yeni keli-

meler türetir. Çoğu durumda +IX eki ile belirli bir niteliğin varlığı ya da yokluğu temelinde anlamsal bir 
karşıtlık oluşturabilmektedir. akılsız, anlamlı: anlamsız
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İSİMDEN FİİL YAPIM EKLERİ
Türkçenin eski dönemlerinden bu yana isimden fiil türetme işleviyle kullanılagelmiştir.
oyn-a(<oyun-a-)
tür-e
boş-a-
dil-e

+AI: Daha çok sıfatlara eklenerek sıfatın belirttiği niteliğe girme, o niteliği alma yönünde bir dönüşü-
me işaret eden fiiller türedir.

düz-el
dar-al
dik-el
kör-el

+Ar: İlk renk isimlerinden geçişsiz fiiller türetmektedir: ağar-(<ak+ar-), sarar-(<sarı+ar). İkinci biçim-
birim, +Ar hâlini almıştır. İsimlerden geçişli fiiller türetir: ev-er, baş-ar

+kXr: Yansıma isimlerden fiil türeten bir ektir.

tü-kür-
hay-kır
hıç-kır

+IA-: Buraya kadar sözü edilen isimden fiil yapma ekleri arasında en işlek olanıdır.

tweetlemek,
göz-le
av-la
yağ-la
dilim-le
kucak-la
ferah-la
kara-la

+IAn-(<+IA-n): +IA- isimden fiil yapma eki ve -n- dönüşlülük ekinden oluşan birleşik yapılı bir ektir.

hasta-lan
ev-len

+IAş-(<+IA-ş): Birleşik yapılı bir ektir. Genellikle dönüşme, kendi kendine oluşma nitelik değiştirme 
anlamlar bildirir:

güzel-leş
sessiz-leş
iri-leş
fakir-leş

+(X)msA: az-ı-msa

+(X)r: 
Deli-r
hapşu-r

+sA: Mühim-se-, önem-se
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FİİLDEN İSİM YAPIM EKLERİ
Ø (sıfır biçimbirim): Eksiz görünen kimi yapılar, Eski Türkçedeki fiilden isim yapan –(X)G ekinin 

düşmesiyle oluşmuştur.
kuru- < kuru-g
-(y)AcAk Zaman ve sıfat-fiil eki görevlerinde bir çekim ekiyken kalıplaşarak kalıcı isimler de türet-

miştir: gel-ecek, giy-ecek, yak-acak, 
-AcAn: Sev-ecen
-(A)ç: büyüt-eç, tıka-ç
-AğAn: Süreklilik ve aşırılık bildiren ol-ağan, gez-egen, dur-ağan
-AmAk: Yer ve alet isimleri türeten bu ek; tut-amak, bas-amak, kaç-amak gibi soyut isimlerdir.
-(A)nAk: Yer ve alet adları soyut adlar türetmiştir. gör-enek, ol-anak, değnek < değ-enek, yığ-ınak 

< yığ-anak vb.
-(A)r, -(X)r: gid-er, yaz-ar.
-(y)AsI: ol-ası, ver-esi, giysi < giy-esi
-(A)v: sına-v, gör-ev, öde-v, işle-v
-(A)y: yap-ay, dik-ey
-CA: söylen-ce, güven-ce
-DX: Geçmiş zaman ekiyken yapım eki işlevinden kalıplaşan -DX, soyut ve somut isimler türetir:  

gir-di, uy-du, ayakbas-tı, gecekon-du. Dönüşlülük eki ile biten fiil tabanlarına eklenir: alın-tı, sallan-tı, 
bulan-tı vb.

-DXk: tanı-dık,bilin-dik.
-gA: böl-ge, bil-ge, göster-ge.
-GAç: il-geç “edat”. kıs-kaç, salın-cak < salın-gaç.
-GAn: Alışkanlık ifade eden isimler türetir. kay-gan, ilet-ken
-GX: Çok işlek. Araç gereç isimleri, soyut isimler türetir. say-gı, gör-gü, bul-gu, sev-gi, iç-ki, yanıl-

gı, tep-ki
-GXn: vur-gun, dur-gun, ol-gun, iliş-kin, er-gin, bit-kin
-X: yaz-ı, ayrı < ayır-ı, doğ-u, sanc-ı, sür-ü, gez-i, çağrı < çağır-ı, bat-ı, güldür-ü
-(y)XcX: al-ıcı, ver-ici, gör-ücü, tut-ucu
-(X)k: art-ık, aç-ık, göç-ük, kaç-ık
-(X)I: çak-ıl, çap-ul
-(X)m: im, öl-üm, dön-üm
-mA: Aslında isimfiil eki olan -mA, bu işlevinin dışında, kalıplaşarak araç gereç, yiyecek isimleri ve 

soyut isimler türetir. dol-ma, sar-ma, dondur-ma, kavur-ma, doku-ma, ayaklan-ma
-mAcA: bul-maca, sor-maca
-mAk: Mastar eki olarak bilinen ve fiillerden hareket isimleri yapan bu ek, kimi durumlarda kalıplaşa-

rak kalıcı isimler ye-mek, çak-mak, tok-mak
-mAn: say-man, yaz-man.
-mAz: Olumsuz geniş zaman eki ve sıfatfiil eki olarak bütün fiillere gelebilen bu kalıcı isimler türet-

me konusunda işlek değildir. sol-maz, yıl-maz
-(X)n: tüt-ün, diz-in, bas-ın
-sAI: uy-sal, gör-sel, işit-sel
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mış” 
eki sözdizimsel isimleştirici işleviyle kul-
lanılmıştır?

A) Okumuş yazmış insanın hali başka
B) Günü geçmiş ürünleri kullanmamalıyız.
C) Anlatılanları başkasından duymuş.
D) Seçilmişleri bir kenara bırakın artık
E) Değinmemişler bizim konuşmalarımı-

za 

AÇIKLAMA
“-mış”, “-ecek” ekleri bazı kelimelerde kalıcı, söz-
lüksel isimler türetmezler. Türetim ve çekimden 
farklı bir kategoride değerlendirilen eklerin bu iş-
levlerine sözdizimsel kategori denir.

YANIT: B

2. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “-ki” eki 
diğerlerinden farklı bir işlevde kullanıl-
mıştır?

A) Dünkü sınav geçersiz sayılmış
B) Geçmişteki olayları unutmak zamanıdır.
C) Sınava seninki girmemiş
D) Onun düşüncelerindeki tutarsızlık eserle-

rine yansımış
E) Sokaktaki adam değilsin sen. 

AÇIKLAMA
A seçeneğindeki “dünkü (sınav)”, B seçeneğindeki 
“geçmişteki (olaylar), D seçeneğindeki “düşünce-
lerindeki (tutarsızlık)”, E seçeneğindeki “sokaktaki 
(adam)”  söz öbeklerinde “-ki” sıfat yapar. C seçe-
neğinde ise “seninki” sözcüğünde “ki” ilgi zamiridir. 

YANIT: C

3. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “+sAL” 
eki diğerlerinden farklı bir türetim yap-
mıştır?

A) Nedensel
B) İşlevsel
C) Düşünsel
D) Sanatsal
E) Denetimsel 

AÇIKLAMA
A seçeneğinde “-sel” eki isim türetmişken, B, C, 
D, E seçeneklerinde sıfat yapımı söz konusudur.

YANIT: A

4. I. Yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzü-
mü aradım.

 II. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye  
düşündüm.

 III. Çiçeklere söyleyelim şarkımızı
 Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde türe-

tim eki almış kelime vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III 

AÇIKLAMA
I. de, döv - me  -  li

fiilden 
isim y.e

isimden 
isim y.e

2 2

II. de, bul - mak
fiilden 

isim y.e

2

YANIT: D
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5. Aşağıdaki türetme örneklerinin hangisin-
de “-(y)AcAk” eki farklı bir işlevde kullanıl-
mıştır? 

A) Giyeceklerini özenle seçmelisin
B) Geleceğin önemli piyanistlerinden ola-

caktır.
C) Kış vakti yakacak odunu kalmamış
D) Bize yarın gelecek sıra 
E) Alacaklıları kapıda bekliyormuş

AÇIKLAMA
A, B, C ve E seçeneklerinde “-acak” eki adlaşmış 
sıfat yaparken; D seçeneğinde zaman anlamı ka-
zandırmıştır.

YANIT: D

6. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “-cA” 
eki diğerlerinden farklı bir işlevde kulla-
nılmıştır? 

A) güvence
B) eğlence
C) izlence
D) güzelce
E) sakınca

AÇIKLAMA
A, B, C, D seçeneklerinde “-cA” eki fiilden isim ya-
parken, D seçeneğinde isimden isim yapmıştır.

YANIT: D

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eylem kö-
künden türetilmiştir?

A) yapay
B) dikey
C) olay
D) deney
E) onay

AÇIKLAMA
A, C, D ve E’de fiile gelerek isim yapan ek isim 
olan dik köküne gelmiş - isimden isim yapmıştır.

YANIT: B

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “mIş” 
yapım eki görevinde kullanılmıştır?

A) Susamış çocuk, bütün gün güneşin altın-
da terlemekten

B) Sararmış yapraklar sonbaharın vazgeçil-
mez simgesidir.

C) Ilımış su, işçileri beklerken yazın sıcağın-
da

D) Tükenmiş tüm güzellikler, anılar, akraba-
lar

E) Küflenmiş peynirler bunca zaman açıkta 
kalmaktan.

AÇIKLAMA
A, C, D ve E seçeneklerinde eylemin zamanını bil-
diren ek B seçeneğinde“-mış” ekini alarak yaprak 
adını niteleyen bir sıfat olmuştur.

sar(ı)  -  ar  -  mış
isimden 
fiil y.e

fiilden 
isim y.e

2 2

YANIT: B

9. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi bir-
den fazla yapım eki almıştır?

A) Çarpık kentleşme sürecinde gereken ön-
lemler alınmalıydı.

B) Ağaran saçlarına dokunuyor aynada 
kendini izleyerek.

C) Alaca desenli bir kumaşı ortadan ayıra-
rak yarayı sardı.

D) Artık ekmekleri, kuşlara yem olarak bir 
pakette saklar.

E) Kırık masalarla sandalyelerin yerine ye-
nilerini istetti.

AÇIKLAMA
Ak - ar - an

isimden 
fiil y.e

fiilden 
isim y.e

2 2

YANIT: B
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10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eylem kö-
künden türemiştir?

A) sözleşme
B) toplantı
C) özellikle
D) yansıma
E) başarılı

AÇIKLAMA
“denetimsiz” sözcüğünün kökü “dene-” fiilidir. A 
seçeneğinde “söz”, B seçeneğinde “top”, C seçe-
neğinde “öz”, E seçeneğinde “baş” sözcüklerinin 
isim kökleridir.

YANIT: D

11. “+IAk” eki aşağıdakilerden hangisinde 
farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) dişlek
B) otlak
C) sulak
D) hortlak
E) izlek

AÇIKLAMA
“hortlak” sözcüğünde “hort” yansıma bir sözcüktür.
A, B, C ve E seçeneklerinde sırasıyla “diş, ot, su, 
iz” isimlerinden türetilmiştir.

YANIT: D

12. Aşağıdakilerden hangisi addan ad yapım 
eki “-a”nın özelliklerinden değildir?

A) Bu ek, topluluk adlarına ya da topluluk 
kapsayan yer adlarına bütünlük anlamı 
katar.

B) Bu ek, belirtme sıfatlarına gelerek tarz 
anlamlı sözcükler yapar.

C) Bu ek, çoğullanmış sayılara nicelikte 
abartı anlamı katar.

D) Bu ek sıfatların sonuna geldiğinde somut 
ad ya da özel ad yapabilir.

E) Bu ek, kişi adıllarından sonra geldiğinde 
somut ad ya da özel ad yapabilir.

AÇIKLAMA
“-cA” eki belirtme sıfatlarına değil, niteleme sıfat-
larıyla sıfat gibi kullanılan sözcüklere gelir: kahra-
manca davranış.

YANIT: B

13. Sözcük türetmeye ya da sözcüklerin gö-
revlerini belirtmeye yarayan parçalara ne 
ad verilir?

A) kök B) gövde
C) ek D) biçim
E) şekil

AÇIKLAMA
Ek adı verilen biçimbirimler sözcüklerden yeni 
sözcük türetirken ve sözcüklerin cümle içerisinde-
ki yerleri belirlenirken kullanılır.

YANIT: C

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem-
den türemiş ad soylu bir sözcük kullanıl-
mıştır?

A) Senden uzaklaşmasaydım eğer bula-
mazdım kendimi

B) Sözlerin değil gözlerindi ve en çok beni 
incitiyordu

C) Bunların hiçbirini sana anlatamadım çün-
kü

D) Ondan uzaklaşmaktaydı, her gün bir ya-
nım

E) Şimdi bu kalıntıların içerisinde seni arıyor 
gözlerim

AÇIKLAMA
Bu cümlede “kalıntı sözcüğü”, “kal-” eyleminden 
türemiş ad soylu bir sözcüktür.

YANIT: E

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eylem kö-
künden türetilmiştir?

A) Fiilimsi
B) Hayvansı
C) Sarımsı
D) Sinsi
E) Erkeksi

AÇIKLAMA
A, B, C ve E seçeneklerinde sözcükler isim kökle-
rinden türemişlerdir.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
 Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
 şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman gele-

ceğini bilmeden
 güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bı-

yıklarıyla duruyordu ki mevzerinin yanında
 birden bire beş adım sağında onu gördü
 Paşalar onun arkasındaydılar. O, saati sor-

du.
 Paşalar: “Üç” dediler.
 Sarışın bir kurda benziyordu.
 Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
    N. Hikmet RAN
 Yukarıdaki dizelerde yapım eki almış kaç 

sözcük bulunmaktadır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem ad 
hem eylem türetmeye elverişlidir?

A) sıva
B) koş
C) kal
D) dur
E) sil

3. Aşağıdakilerin hangisinde “-sız, -siz” eki 
ile türetilen sözcük farklı görevde kulla-
nılmıştır?

A) Nerede bir uğursuz varsa gelir bizi bulur.
B) Biraz yanında dursanız, mutlaka uygun-

suz bir hareketini görürsünüz.
C) Vatansız kuşlar konar, dağın omuzlarına
D) Bu asılsız iddialara artık kimse inanmıyor
E) Parasız günlerinde yoksulluğun acısını 

bin kere duyardı.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen 
altı çizili sözcük işlevi yönüyle farklı bir ek 
almıştır?

A) Ekim yapılmayan alanlar, haritada taralı 
alan olarak gösterilmiştir.

B) Bu bölgelerin yatırıma kapalı olduğu be-
lirtilmiş

C) Kapıdan içeri gireli on dakika olmamıştı.
D) Bütün bina, baştan aşağı halı döşeli
E) Köşkün çevresini düzgün taşlarla örülü 

bir duvar kuşatıyordu.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden 
fazla yapım eki almış olan bir sözcük kul-
lanılmıştır?

A) Seninle beraberdir, bütün güzellikler
B) Ocaklar seninle yanar.
C) Yemekler seninle yenir.
D) Balıkların yüzdüğünü duyarım.
E) Senden sonra anlaşılır olacak.

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
ötekilerden daha çok yapım eki almıştır?

A) Kavramları tanımlamak, mantıkçının işi 
olarak bilinir.

B) Konuşmadan beklediği verimi elde ede-
meyen kişi değişik bahaneler bulur.

C) Bir yapıtı değerlendirmek neden yalnız 
eleştirmenin işi olsun?

D) “Günce” sözcüğü edebiyatımızda değişik 
anlamlarda kullanılmıştır.

E) Kültürün dilden ayrı sayılamayacağı apa-
çık bir gerçektir.

7. - Bir an önce karşıya geçin
 - Basın bazı olayları abartıyor
 - Sen de biraz sevin artık
 - Şehir, yazın boşalıyor
 Yukarıdaki cümlelerde “-ın, -in” eki kaç 

farklı işlevde kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
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8. “-IIk” eki, aşağıdaki cümlelerde kullanılan 
altı çizili sözcüklerin hangisinde zaman 
adından sıfat türetmiştir?

A) Elbiselik kurmaş almak için çarşıya çık-
mış.

B) Yüzlük paketleri ayrı bir çekmeceye koy-
muş.

C) Kiralık ev bulmak için sokak sokak dolaş-
mış

D) Yazlık elbiselerini kuru temizlemeciye 
vermiş

E) Yemeklik zeytinyağı üretimi için fabrika 
kurmuş

9. “-A” eki isimden fiil veya fiilden isim yapabi-
len eklerdir.

 Aşağıdakilerden hangisinde “-A” ötekiler-
den farklı bir görevdedir?

A) Yıllarca katlandığı kocasını bu yaşta bo-
şadı

B) Dizindeki yarayı biraz eşince dizi kanadı.
C) Uyumadan önce sınavından iyi bir not al-

mayı diledi.
D) Okul şehir merkezindeydi ama yolu sa-

paydı.
E) Ünlü bir yönetmenin çektiği bir filmde oy-

nadı.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
türetilirken ünlü kaybına uğramıştır?

A) Kıvrılıyor yollarda hasta bir tren inleye in-
leye

B) Kağıtlar, poşetler ve yapraklar savruluyor 
fırtınada.

C) Kamyon il sınırına varmadan yoldan çev-
riliyor.

D) Tarihin durmaz akışında bir dev devrili-
yor.

E) Evi yıkılan insanlara birer çadır veriliyor.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-AcAk” 
eki sözdizimsel isimleştirici işleviyle kul-
lanılmıştır?

A) Toplantıda sen de bulunacak mısın?
B) Sizinle bir geleceği olacağına ihtimal ver-

miyorum.
C) Annesini hiç konuşturmayacağını düşü-

nüyorum.
D) Evine bir kasa gazlı içecek getirmiş.
E) Bir daha buraya geleceğini sanmıyorum.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-CXk” 
eki alan kelimede eklenmeye bağlı bir ses 
olayı gerçekleşmemiştir?

A) Üstünde incecik bir elbise vardı.
B) Daha küçücük bir çocuktum bunları ya-

şadığımda.
C) Mardin’in daracık sokaklarından geçmek 

zor.
D) Sıcacık bir yazdı içimizi ısıtan.
E) Azıcık soluklanmak için mola verdik.

13. Aşağıdaki isimden isim yapan yapım ek-
lerinden hangisi türettiği kelimenin an-
lam özelliği düşünüldüğünde diğerlerin-
den ayrılır?

A) -DAş B) -Cx C) -sX
D) -mtırak E) Cxk

14. “-CA” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de, zarf işlevli kelimenin derecesinin asıl 
anlamına oranla artırmıştır?

A) İnsanca konuşmak varken bu kavga ne-
den?

B) Kumluca pek güzel ören yerlerimizden-
dir.

C) Konuşabildiği tek yabancı dil Almanca.
D) Güzelce bir kızdı senin kardeşin.
E) Sizce bu problemi nasıl çözeriz?

15. Aşağıdakilerden hangisinde “-A” eki alan 
bir kelimede eklenmeye bağlı bir ses olayı 
gerçekleşmiştir?

A) Pek çok isim türemiş bu sözcüklerden
B) Dilimizde bunların birçoğu yaşar.
C) Çocukların hiçbiri birbirine benzemez.
D) Herkesin inadına yaşayacaksın.
E) Kaç yıllık karısını boşamış adam.
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D 6 sözcük;  ışıltı, kalpaklı, geleceğini bil-
meden, sarışın gülen sözcükleri türemiş-
tir.

 
ışı - ıltı

fiilden isim
yapan ek

2

   

kalpak - lı
isimden isim

yapan ek

2

   

gel - ecek
fiilden isim
 yapan ek

2

 
bil - meden

fiilden isim
(zarf) yapan ek

2

  

sarı - şın
isimden isim

yapan ek

2

  

gül - en
fiilden isim
yapan ek

2

2. A “sıva” sözcüğü hem ad hem eylem kökü-
dür.

3. A “Uğursuz” sözcüğünde “-slz” eki isim 
yapmışken B seçeneğinde “uygunsuz”, 
C seçeneğinde “vatansız”, D seçeneğin-
de “asılsız”, E seçeneğinde sıfat yapım 
görevini üstlenmiştir.

4. C “gireli” sözcüğünde “-eli” eki zaman anla-
mı kazandırmıştır.

5. E A seçeneğinde güzel - lik
yapım eki

2

 B ve C seçeneğinde yapım eki alan söz-
cük yok.

 D seçeneğinde, yüz - düğü - nü
fiilden isim 
yapım eki

2

 
 E seçeneğinde ise anla - ş - ıl - ır (olmak)

fiild
en

 fii
l 

ya
pım

 ek
i

fiild
en

 fii
l 

ya
pım

 ek
i

fiild
en

 is
im

 

ya
pım

 ek
i

2 2 2

 

6. C değer - len - dir - mek

isim
de

n fi
il 

ya
pım

 ek
i

fiild
en

 fii
l 

ya
pım

 ek
i

fiild
en

 is
im

 

ya
pım

 ek
i

2 2 2

7. E geçin; emir, basın (-ın fiilden isim yapım 
eki), sevin (emir), yazın (zaman anlamı)

 kışın (tamlayan eki), sevin (dönüşlü çatı 
eki)

8. D yazlık sözcüğünde “yaz” zaman adına 
“-lık” eklenerek “yazlık (elbise)” sıfat tü-
retmiştir.

9. D (yolu) sapaydı sap - a -
    fiilden isim yapım eki 
 boş - a - ,  kan - a -
  isimden fiil y.e   isimden fiil y.e
 
 dil - e -   oy(u) - a -
  isimden fiil y.e isimden fiil y.e

10. E A seçeneğinde “kıv(ı)r - ıl -
 B seçeneğinde sav(u)r - ul -
 C seçeneğinde çev(i)r - il -
 D seçeneğinde dev(i)ril -
 E seçeneğinde türetilirken ünlü kaybına 

uğrayan bir sözcük yoktur.

11. E “geleceğini (sanmıyorum)” cümlede isim 
gibi kullanılan sözcük “-ecek” ekiyle tü-
retilmiştir ve sözlükte anlamı bulunmaz. 
Türetim ve çekimden farklı bir kategori-
dir. “-acak” ve “-mış” eklerine sözdizim-
sel isimleştirici denir.

 

12. A “ince-cik” sözcüğünde türetme esnasın-
da bir ses olayı gerçekleşmemiştir. B se-
çeneğinde “küçü(k)-cük”, C seçeneğinde 
“dar-a-cık” (ünlü türemesi), D seçeneğin-
de “sıca(k)-cık” (ünsüz düşmesi), E se-
çeneğinde “az(ı)cık” (ünlü türemesi) ses 
olayları gerçekleşmiştir.

13. C C seçeneğinde “-mtırak” eki sıfat türetir-
ken A, B, D ve E seçeneğindeki sözcük-
leri isim yaparlar.

14. D “-CA” eki A seçeneğinde “insan gibi”, B 
seçeneğinde “yer adı”, C seçeneğinde dil 
adı, E seçeneğinde “size göre” anlamları 
kazandırırken D seçeneğinde “güzel ol-
ma durumuna yakın olduğu” anlamını ka-
zandırır.

15. C “benzemez” kelimesinin kökü “beniz” dir. 
“-(i)yor” şimdiki zaman eki alan kelimede 
“-i” ünlüsü düşmüştür. 
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; fiilden fiil yapım 
eklerini sınıflandırabilecek, fiilden fiil yapan eklerin biçimsel özellikleri-
ni belirleyebilecek, fiilden fiil yapan eklerin ve çatı eklerinin sözdizimi-
ne etkisini inceleyebilecek, fiilden fiil yapan eklerle yapılan kelimelerin 
sözlüklerdeki durumunu eleştirebilecek, biçim bilgisi ve sözdizimi etki-
leşimini yorumlayabileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 4

Bu bölümde fiilden fiil yapım ekleri fiile veya fiil gövdesine küçük bir ekin eklenmesi basitçe bir kelime 
türetimi olmakla kalmaz, etken cümlenin gramatikal unsurlarını da değişmesine neden olur.

FİİLDEN FİİL YAPAN EKLERİN BİÇİMBİLGİSEL ÖzELLİKLERİ
Birinci grupta olumsuzluk eki.
1. Grup
Fiillere gelen ve vurgusuz olan olumsuzluk işaretleyicisi -mA- çatı eklerinden (dönüşlü, edilgen, iş-

teş ve ettirgenlik)
 oku-ma-dı-lar, sür-me-meli-sin
 gel-mez-sin

2. Grup
Fiillere eklenerek cümlenin unsurlarını etkileyen ekler, genellikle çatı ekleri diye isimlendirilir. Ekle-

nişinde belli bir sıra vardır. 
 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 nesnesini ortadan kal-
dırır. -(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-

-(X)n- eki de edilgen anlamlı türetimler yapabilmektedir.

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-

SÖZLÜKSEL KELİME YAPIMI - II 7

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Dönüşlü ve edilgen çiftler arasındaki anlamsal fark çok değişik olabilir. 
Sürün- dönüşlü “karnı üzerinde sürünerek gitmek”
kendi üzerine koku, krem vb. sürmek” biçiminde farklı anlam ve sözdizimsel yapılara sahip olabilir:

 Bebek sürünerek karşı odaya geçti.
 Krem süründü.

Az sayıdaki fiil, üzerine tekrar edilgenlik eki alabilir:
 de-n-il, ye-n-il-

Türkçede işteş fiiller -(X)ş- ekiyle yapılır.
 selam-la-ş, söyle-ş-; gül-üş-, döv-üş-

İşteş fiiller de dönüşlü fiiller gibi sınırlıdır ve kısmen kalıplaşmış, sözcükleşmiş biçimlerdir.
 barış-, güreş-

Ettirgenlik ekleri içinde en yaygın olanı -DXr- ekidir.
 ye-dir, de-dir-; kan-dır-, sil-dir

-(X)t-
Ünlü ile biten fiiller: anla-t-, bekle-t
I ile biten fiiller: düzel-t, küçül-t-, kısal-t-
r ile biten fiiller: belir-t, şaşır-t-, 

 -(X)r- eki: piş-ir, bit-ir
 -Ar- eki: çık-ar-, 

Az sayıda fiilde -DXr- ettirgenlik
-DXr- ekiyle bitiştiklerinde yitimine neden olacak yeni bir morfonolojik ortama izin veren fiiller şun-

lardır.
 gel- > getir- [getir- < ketür- < kel-tür-]
 kalk- > kaldır- [<kal-dır- <kaldur- < kalk-dur]

Ettirgenlik ekini almış bir fiilden sonra tekrar ettirgenlik eki gelebilir.
 besle-t-tir, otur-t-tur

3. Grup
Türkçede sadece birkaç fiile gelen ve herhangi bir sözdizimsel değişime neden olmayan türetim-

ler de vardır.

 -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

FİİL ÇATISI: BİÇİM-SÖzDİzİMSEL ÖzELLİKLER
Fiil çatısı; biçimbilgisi ve sözdizimi arasındaki bağlantıyı gösteren bir alandır. Fiile eklenen küçük bir 

ek, biçimbilgisel bir bağlantıyı gösterirken yükleme bağlı unsurlar büyük değişimlere yol açar.
Çatı, özne ve nesnenin fiilin etkisiyle gramatik olarak çeşitli nedenlerden dolayı hem anlamsal hem 

de sözdizimsel olarak biçim değiştirmesidir. Fiile getirilen çatı ekleri özneyi veya nesneyi doğrudan etki-
ler. Çatı belli bir sıra içinde fiile eklenir.

 giy-in-iş-tir-il    
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Dönüşlü Yapılar
Dönüşlü bir yapı, dönüşlülük zamiriyle sağlanabileceği gibi -(X)n- /-(X)l- dönüşlülük eklerinin fiile ek-

lenmesiyle de yapılabilir. Dönüşlülük eki farklı anlamsal değerlere sahiptir. Fiile eklenen dönüşlülük eki, 
fiilin nesnesini ortadan kaldırır ve ek, özne üzerinde doğrudan 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, geçişli etken bir fiili geçişsiz (nesnesiz) yaparken bazı durumlarda dö-

nüşlü fiilin nesne alabildiği kullanımlar, 
 Adam yorgan örtündü.
 Bir şişe kolonyayı süründüm.
İşteş Yapılar
İşteş bir yapı, işteşlik zamiriyle (birbiri) veya işteşlik ekinin fiile eklenmesiyle yapılır. İşteşlik zamiri, 

cümleye farklı işteşlik anlamları katar. Fiile eklenen işteşlik eki de işteşlik zamiri gibi farklı seviyelerde iş-
teşlik ifadesi taşır. Bunlardan en belirgin olanı karşılıklı yapılmadır.

 Çocuklar dövüştüler. 
 Köpekler boğuştu.
Özneler, fiilin gösterdiği hareketi beraber, birlikte yaparlar.
 Çocuklar gülüştüler. 
 Gençler koşuştular.
Ettirgen Yapılar
Dilbiliminde ise ettirgen yapılar, eş zamanlı çalışmalarda cümlenin sözdiziminde önemli değişimle-

re neden olmalarından dolayı çok farklı açılardan incelenmiştir. Comrie (1989) ettirgen yapıları a) For-
mal parametre b) Anlamsal parametre olmak üzere iki grupta inceler. Anlamsal açıdan bakıldığında et-
tirgen yapılar, doğrudan yapılma veya dolaylı yapılma ifade eder. Formal olarak ise ettirgen yapılar üç 
grupta incelenir: a) Analitik ettirgen yapılar b) Morfolojik ettirgen yapılar c) Sözcüksel ettirgen yapılar.

Analitik ettirgen yapılar Ali’nin gitmesine neden oldu. gibi iki yüklemli yapılar için kullanılırken morfo-
lojik ettirgen yapılar ise Türkçedeki gibi eklerle yapılan ettirgen yapılar için kullanılmaktadır. 

Morfolojik ettirgen yapılar, fiilin geçişlilik durumuna göre düzenli bir değişim gösterirler. Türkçe, bu 
değişimin güzel bir örneğini sunar. Etken yapıdan ettirgen yapıya geçişte düzenlilik gösteren bu deği-
şimleri Tablo 7.1’de basitçe göstermek mümkündür:

Etken Ettirgen
Geçişsiz fiil Özne Özne

Nesne
Geçişli fiil Özne

Nesne
Özne
Nesne
Dolaylı Tümleç

Üç değerli fiil Özne
Nesne
Dolaylı Nesne

Özne
Nesne
Dolaylı Nesne
Zarf (vasıtasıyla, aracılığıyla)
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Geçişsiz bir fiilin öznesi; ettirgen yapıda ilk uygun pozisyona, cümlenin nesnesi olmadığı için nes-
neye dönüşmektedir:

 Çocuk güldü.
 Adam çocuğu güldürdü.
Geçişli bir fiilin ettirgen yapıya Özneye ve nesneye sahiptir. Nesne, ettirgen yapıya aynen taşındığı 

için etken cümlenin öznesi, yukarıdaki örnekte olduğu gibi nesne pozisyonuna taşınamaz. Ettirgen ya-
pıda nesne pozisyonu dolu olduğundan özne için bir sonraki uygun pozisyon; dolaylı nesne pozisyonu-
dur 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 ettirgen yapıya herhangi bir gra-
matikal ilişki değişimine uğramadan aynen taşınır. Etken cümlenin öznesi, nesne ve dolaylı nesne po-
zisyonu dolu olduğu için bunların dışında, uygun olan bir pozisyona taşınmalıdır. Bu uygun pozisyon da 
zarf pozisyonudur. Etken cümlenin öznesi, vasıtasıyla / aracılığıyla edatlarından birine eklenerek ettir-
gen cümlede yer alır.

 Ahmet arkadaşına bir hediye aldı.
 Veli Bey, arkadaşına Ahmet vasıtasıyla bir hediye aldırdı.
Ettirgen yapıda özne, her durumda kendisi için uygun olan pozisyona taşınmak zorundadır. Bu uy-

gun pozisyon da fiilin aldığı unsurlarla yakından ilgilidir. Özne, cümlede nesne yoksa nesne pozisyo-
nuna; nesne varsa dolaylı nesne pozisyonuna, nesne ve dolaylı tümleç varsa edat nesnesi pozisyonu-
na taşınır.

Edilgen Yapılar
Fiile eklenen -(X)l- veya -(X)n- ekleri, fiilin öznesini ortadan kaldırır ve varsa nesnesini edilgen fiilin 

öznesi konumuna getirir. 
 Çiftçi fidanları suladı.
 Fidanlar (çiftçi tarafından) sulandı.
İlk örnekte fidanları nesnesine sahip bir fiil vardır. İkinci örnekte edilgen fiilin eklenmesiyle cümlenin 

öznesi ortadan kalkmış ve belirtme durum ekli nesne de özne konumuna yükselmiştir. Öznenin bir edat 
grubu içinde verildiği edilgen yapılar da vardır. Bu tür yapılarda nesne konumundan özne konumuna ge-
çen unsura sözde özne denmektedir. Gramatikal ilişkiyi gösteren kavramların anlamsal bir içeriği yok-
tur. Bu yüzden sözde özne gibi kavramları kullanmak doğru değildir. 

 Geçişsiz bazı fiillerin rahatlıkla edilgen biçimleri 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 özne-
siz edilgen yapılar denmektedir.

SÖzLÜKLERDEKİ DURUM
İsimler ve fiiller, sözlüklerde madde başı olan kelimelerdir. Çatı ekleriyle türetilmiş bazı fiil gövdeleri 

sözlüklerde yer alırken bazı gövdeler sözlüklere dâhil edilmemiştir. Sözlüklere, genellikle fiillerin bir ve-
ya iki çatı ekli biçimleri -her zaman olmasa da- dâhil edilirken üçlü çatı ekini almış fiiller genellikle söz-
lüğe dâhil edilmemiştir.

 yazmak
 yazdırmak, yazılmak, yazdırtmak
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. “Selin bütün soruları çözdü.” cümlesinin et-
tirgen biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Annesi Selin’e bütün soruları çözdürdü.
B) Selin annesine bütün soruları çözdürdü.
C) Selin bütün soruları çözdürdü.
D) Selin annesi vasıtasıyla bütün soruları 

çözdürdü.
E) Bütün sorular Selin tarafından çözdürül-

dü.

AÇIKLAMA
Geçişli etken bir fiil, özne ve nesneye sahiptir. 
Nesne, ettirgen yapıya aynen taşındığı için etken 
cümlenin öznesi, nesne pozisyonunda taşınmaz. 
Ettirgen yapıda nesne pozisyonu dolu olduğundan 
özne için bir sonraki uygun pozisyon; dolaylı nes-
nedir.
Annesi Selin’e

Dolaylı 
Tümleç

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi 2. grup ekler ara-
sında yer almaz?

A) İşteşlik eki
B) Oldurganlık eki
C) Olumsuzluk eki
D) Edilgenlik eki
E) Ettirgenlik eki

AÇIKLAMA
2. grup ekler çatı ekleridir. Olumsuzluk eki 2. grup 
eklerindendir.

YANIT: C

3. Aşağıdaki fiillerden hangisi işteş yapıldı-
ğında “karşılıklı yapılma” anlama kazanır?

A) geliş- B) takış-
C) uçuş- D) kaç-
E) bekleş-

AÇIKLAMA
A, C, D ve E seçeneklerine eklendiğinde birlikte 
yapma anlamı kazandıran ek B seçeneğinde kar-
şılıklı yapma anlamı gösterir.

YANIT: B

4. “Görüştürürüz” çekimli biçiminde yer alan 
ekler aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) çatı + zaman + kip + kişi
B) çatı + zaman + çatı + kişi
C) çatı + çatı + zaman + kişi
D) çatı + zaman + kişi
E) çatı + kip + kişi

AÇIKLAMA
gör  -  üş  -  tür  -  ür  -  üz

işteş 
çatı 
eki

ettirgen 
çatı eki

geniş
zaman 

eki

I. çoğul
kişi eki

2 2 2 2

YANIT: C
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5. “Mehmet arkadaşına bir kitap aldı.” cümle-
sinin ettirgen biçimi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Mehmet arkadaşına bir kitap aldırdı.
B) Arkadaşı, Mehmet’e bir kitap aldırdı.
C) Ahmet Bey, arkadaşına Mehmet vasıta-

sıyla bir hediye aldırdı.
D) Mehmet arkadaşına annesi vasıtasıyla 

bir kitap aldı.
E) Ahmet, arkadaşına bir hediye aldırdı. 

AÇIKLAMA
Fiil çatısının sözdizimsel özelliklerine göre; etken 
yapının nesnesi ve dolaylı tümleci ettirgen yapıya 
herhangi bir gramatikal ilişki değişimine uğrama-
dan aynen taşınır. Etken cümlenin öznesi, nesne 
ve dolaylı nesne pozisyonu cümlenin öznesi, vası-
ta/aracılığıyla edatlarından birine eklenerek ettir-
gen cümlede yer alır. 
Bu durumu C seçeneğinde Ahmet Bey arkadaşına 
Mehmet vasıtasıyla kitap aldırdı, örneklemektedir.

YANIT: C

6. Aşağıdaki edilgen yapılardan hangisi di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Yemekler yenildi, çaylar içildi.
B) Maaşlar bayramdan önce verilecek
C) Okullar bu yıl erken açılacak
D) Şehir, uzun camların arasından görülür.
E) İşe geç gelen eleman kovuldu. 

AÇIKLAMA
A, B, C ve E seçeneklerinde sözde özne olan et-
ken cümledeki nesne görevindeki sözcükler, edil-
genlik eki aldıklarından sözde özne olurlar. D se-
çeneğinde görünür (kendini gösterir) anlamı taşı-
yan fiil etken ve dönüşlü özellik gösteren bir öz-
nedir.

YANIT: D

7. Aşağıdaki dönüşlü fiillerin hangisinde öz-
nenin üzerindeki etki dolaylıdır?

A) Çamaşırlar 45 dakikadır uzun programda 
yıkanıyor.

B)  Hakan hiç durmadan övünüyordu hoca-
nın karşısında.

C) Zeynep düğüne gitmeden önce bir saat 
süslendi.

D) Oğlunu bulamayan kadın haberi alıncaya 
kadar dövündü.

E) Annemin hazırladığı yollukları yüklen-
dim.

AÇIKLAMA
Dönüşlülük ekinin E seçeneğinde diğerlerinden 
farklı anlamsal değere sahip olduğunu görürüz. 
Fiilin gösterdiği hareket özne üzerinde dolaylıdır.

YANIT: E

8. “Öğrenciler sınıfa doğru koştu” cümlesinin 
ettirgen biçimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Öğrenciler sınıfa doğru koşturdu
B) Öğretmen öğrencileri sınıfa doğru koştur-

du
C) Öğretmenle çocuk parka doğru koştu
D) Öğrenciler sınıfa doğru koştular
E) Öğrenciler öğretmenle sınıfa doğru koş-

turdu

AÇIKLAMA
Geçişsiz bir fiilin öznesi ettirgen yapıda ilk uygun 
pozisyona, cümlenin nesnesi olmadığı için nesne-
ye  dönüşür.
B seçeneğinde öğretmen, öğrencileri sınıfa doğ-
ru koşturdu.

YANIT: B
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9. Aşağıdakilerden hangisi 3. grup eklerin-
den değildir?

A) -A-
B) -p-
C) -AIA
D) -(x)msA
E) -ma 

AÇIKLAMA
“-ma” eki 1. grupta yer alır.

YANIT: E

10. Aşağıdaki fiillerden hangisi işteş yapıldı-
ğında “birlikte yapma” anlamı kazanır?

A) Toplantıda yeni projeyi uzun uzun tartış-
tık.

B) Yurtdışındaki arkadaşımla birkaç yıl ya-
zıştık.

C) Hepimiz küçük bir arabaya doluştuk.
D) İlkokul arkadaşımla buluştuk.
E) Hiç tanımadığı biriyle selamlaştı. 

AÇIKLAMA
A, B, D ve E seçeneklerinde karşılıklı yapılma an-
lamı kazandıran “-(X)ş” işteş yapım eki C seçene-
ğinde “doluştuk” eylemin birlikte yapıldığı anlamı-
nı kazandırmıştır.

YANIT: C

11. “Görüştürürüm” çekimli biçiminde yer alan 
ekler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve 
doğru verilmiştir?

A) çatı + zaman + kip + kişi
B) çatı + çatı + zaman + kişi
C) çatı + çatı + kip + kişi
D) çatı + kip + kişi
E) çatı + zaman + kişi 

AÇIKLAMA
gör  -  üş  -  tür  -  (ü)r  -  üm

işteş 
çatı 
eki

oldurgan 
çatı eki

geniş
zaman 

eki

I. kişi 
eki

2 2 2 2

YANIT: B

12. Aşağıdaki dönüşlü yapılardan hangisi di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Yaralı sürünerek arabaya bindi.
B) Bebek sürünerek annesine gitti.
C) Mağazadan aldığı parfümleri sürürdü.
D) Yerlerde sürünerek eve gelmiş.
E) Çocuklar oyun alanında süründüler. 

AÇIKLAMA
Dönüşlü fiillerde C seçeneğinde kendi üstüne ko-
ku sürmek anlamında kullanılmıştır. A, B, D ve E 
seçeneklerinde ise diz ve karnının üzerinde ilerle-
mek anlamında kullanılmıştır.

YANIT: C
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13. Aşağıdakilerden hangisi “-I” edilgenlik eki 
kullanılmamıştır?

A) Şikayetiniz yersiz görülmüş.
B) Alacağım pantolon çoktan satılmış.
C) Hastanın üzerindeki yorgan açılmış.
D) Son işinden de bir ay önce atılmış.
E) Paket mavi bir kağıtla sarılmış. 

AÇIKLAMA
A, B, D ve E seçeneklerinde yüklemde bildirilen 
işin etken çatılı fiilde nesne olan ögenin edilgen 
çatı ekini alan yüklemle beraber özne (sözde öz-
ne) olduğunu görürüz. C seçeneğinde ise gerçek 
özne

YANIT: C

14. Aşağıdaki dönüşlü yapıların hangisinde 
öznenin üzerindeki etki dolaylıdır?

A) Selim söylediğin sözlere çok kırılmış.
B) Adam hep kendisiyle övünüyor.
C) Çocuk babasının kollarına atıldı.
D) Genç sporcu madalyasını takındı.
E) Genç kız camın üründen çekildi. 

AÇIKLAMA
Dönüşlülük eki farklı anlamsal değerlere sahiptir. 
Ancak fiilin gösterdiği hareket özne üzerindeki et-
kisi dolaylı olabilir. D seçeneğinde böyle bir durum 
söz konusudur.

YANIT: D

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden 
hangisinde “-ş” eki, cümleye bir işi karşı-
lıklı ya da birlikte yapma anlamı katma-
mıştır?

A) Mağaza müdürüyle babam tekrar görüş-
müş

B) Aşıklar sazla sözle atışırmış eskiden.
C) Biraz acele ederseniz otobüse yetişecek-

siniz.
D) Çocuklar bir anda şekercinin başına üşü-

şür.
E) Dünyanın en büyük ustaları bu yıl 

Türkiye’de yarışacak 

AÇIKLAMA
A ve B seçeneklerinde karşılıklı; D ve E seçenek-
lerinde ise beraber yapma anlamı kazandıran “-ş” 
işteş çatış eki C seçeneğnide “yetiş-” fiilinde kar-
şılıklı ya da birlikte yapma anlamı mevcut değildir. 
Ulaş-, er-, var- anlamı taşıyan sözcüktür.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Dönüşlü fiiller genellikle nesne almazlarken 
bazı durumlarda bu fiilin nesne alabildiği kul-
lanımlar görülmektedir.

 Aşağıdakilerin hangisinde bu durum söz 
konusudur?

A) Size büyük bir paket hazırladı.
B) Bir elbise giyindim.
C) Bu haber hepimizi çok sevindirdi.
D) Bir güzel yıkandım.
E) Banyodan çıkınca kurulandım.

2. Aşağıdakilerden hangisinde ettirgen çatılı 
fiil edilgen olmuştur?

A) Bugün bankalar erken kapanacakmış.
B) Tüm misafirlere pasta ve çay ikram edil-

di.
C) Arama kurtarma çalışmalarına devam 

ediliyor.
D) Dün parkta iki saat oturuldu.
E) İki kardeş dün dil kursuna yazdırıldı.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisini yüklemi 
birden çok çatı eki almıştır?

A) Bir ömrü bir kitaba sığdırdım.
B) Bu kitabı bir ustaya yazdırttım.
C) O ustaya her derdimi bildirdim.
D) Gece gündüz dertlerimi anlattım.
E) Dertlerimle o ustayı ağlattım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi 
hem işteş hem de edilgen çatılıdır?

A) Şehri yeşillendirme çalışmaları başlatıldı.
B) Çevre kirliliği enine boyuna tartışıldı.
C) Gürültü kirliliği her zaman göz ardı edilir.
D) Parklarda, bahçelerde kuşlar ötüşüyor 

artık.
E) Çocuklar sokaklarda koşuşuyor.

5. Aşağıdaki çekimli eylemlerden hangisi bir 
cümlede yüklem olursa cümlenin öznesi 
“gerçek özne” olur?

A) satılacak
B) verilecek
C) konuşulacak
D) görüşülecek
E) düşünecek

6. “-I” yapım eki, etken fiillere getirildiğinde fiilin 
edilgen olmasını sağlar.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-I” eki 
bu görevinin dışında kullanılmıştır?

A) Ne yazık ki yine işten kovuldum.
B) Söylediğine göre çöpler sabahleyin atıl-

mış.
C) Pişmiş aşa ne diye su katılır?
D) Akşam, çok erken bir saatte yatılacak
E) Büyük bir sevgiyle annesine sarılmış.

7. “-r” eki geniş zaman eki olabileceği gibi çatı 
eki olarak da kullanılabilir.

 Aşağıdakilerden hangisinde “-r” eki yuka-
rıdaki açıklamanın dışında kullanılmıştır?

A) Öğretmen sınâı beş dakika önce bitirdi.
B) Devlet yoksulların kömür ihtiyacını gider-

di.
C) Her sabah bir bardak süt içerdi.
D) Kötü haberi duyunca yüzü sarardı.
E) Çocuğa yatmadan önce ilaçlarını içirdi.

8. “Geçiştiririz” çekimli fiillinde yer alan ekler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?

A) çatı + çatı + kip + kişi
B) çatı + zaman + kişi
C) çatı + zaman + çatı + kişi
D) çatı + çatı + zaman + kişi
E) çatı + kip + kişi
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9. “Ali kitabın tanıtımını yaptı.” cümlesinin et-
tirgen biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakan, Ali’ye kitabın tanıtımını yaptırdı.
B) Ali, arkadaşına kitabın tanıtımını yaptırdı.
C) Selim, Ali vasıtasıyla kitabın tanıtımını 

yaptırdı.
D) Kitabın tanıtımı Ali tarafından yapıldı.
E) Ali öğretmenine kitabın tanıtımını yaptırt-

tı.

10. “Köpekler çiftliğe doğru koştu” cümlesinin 
ettirgen biçimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Adamla köpekler çiftliğe doğru koşturdu.
B) Köpekler adamla çiftliğe doğru koşturdu.
C) Adam köpekleri çitfliğe doğru koşturdu.
D) Köpekler adamı parka doğru koşturdu.
E) Köpekler parka doğru koşturdu.

11. “Deniz kardeşine bir sürpriz hazırladı” cüm-
lesinin ettirgen biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Deniz kardeşine bir hediye aldırdı.
B) Ali, Deniz vasıtasıyla kardeşine bir sürp-

riz hazırladı.
C) Deniz kardeşine bir hediye aldı.
D) Ali Deniz’e bir hediye aldırdı.
E) Deniz, Ali vasıtasıyla kardeşine bir hedi-

ye aldırdı.

12. Aşağıdakilerden hangisi 2. grup ekler ara-
sında yer almaz?

A) -AIA-
B) -Dxr-
C) -(X)n-
D) -(X)t-
E) -(X)I-

13. Aşağıdakilerden hangisi 2. grupta yer 
alan oklardan birini alan fiil yoktur?

A) İnsanlar kaçışıyorlardı.
B) Çamaşırlar toplanmış.
C) Habere çok sevinemedi.
D) Bunu düşünmemişlerdi.
E) Ödevini arkadaşına yaptırmamış.

14. Aşağıdakilerin hangisinde ettirgen çatılı 
bir fiil yoktur?

A) Hastane inşaatını tekrar başlattırdı.
B) Konuklarına ısrar ederek kahve içirdi.
C) Bardakların dışında vazoyu da kırdı.
D) Reklam metnini başka birine yazdırdı.
E) Vergi kayıtlarını yeniden inceletti.

15. I. Ailesinin geçimini kendisi üstlendi.
 II. Otobüsü kaçırırım diye telaşlandı.
 III. Akıllarına gelmeyecek bir yere saklandı.
 IV. Zam oranında iki kesim de uzlaştı.
 V. İlk defa o gün bayılmıştım.
 Yukarıdaki cümlelerin hangisi işteş çatılı 

bir fiille çekimlenmiştir?

A) I B) II C) III
D) IV E) V
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B Dönüşlülük ekleri, genellikle geçişli etken 
bir fiili geçişsiz (nesne, iz) yaparken bazı 
durumlarda da dönüşlü fiilin nesne alabil-
diği kullanımlar seyrek de olsa söz konu-
sudur.

2. E  yaz  -  dır  -  ıl2 2

ettirgen
çatı eki

edilgen
çatı eki

3. B A seçeneğinde,  sığ  -  dır  -  ıl
dönüşlülük

eki

 C seçeneğinde,  bil  -  dir  -  dim
dönüşlülük

eki
 

 D seçeneğinde,  anla  -  t  -  tım
dönüşlülük

eki

 E seçeneğinde,  ağ - la - t - tım
dönüşlülük

eki

 B seçeneğinde ise  yaz - dır - t  - tım
ettirgen
çatı eki

ettirgen
çatı eki

    (iki çatı eki almıştır)

4. E  tart  -  ış  -  ı - dı

2 2

işteş
çatı eki

edilgen
çatı eki

5. E düşünecek (o ---- düşünecek) cümlesi 
kurabiliriz. Kurduğumuz bu cümlede “O” 
gerçek özne olur.

A seçeneğinde;  “Kitaplar satılacak”
sözde 
özne

2

B seçeneğinde;  “Söz verilecek”
sözde 
özne

2

C seçeneğinde;  “Durum konuşulacak”
sözde 
özne

2

 

D seçeneğinde;  “Sorular görülecek”
sözde 
özne

2

6. E A seçeneğinde “kov-ul”, B seçeneğinde 
“at-ı seçeneğinde “kat-ıl”, “yat-ıl” sözcük-
lerinde edilgen çatı eki olarak kullanılan 
ek, E seçeneğinde “sar-ıl” dönüşlülük ki-
pi olarak kullanılmıştır.

7. D A, B, C ve E seçeneklerinde geniş za-
man kip eki olarak kullanılan ek D seçe-
neğinde sar(ı)  -  (a)r

2 2

ad 
kökü

isimden
fiil 

yapım eki

8. D geç   -   iş   -   tir   -   ir   -   iz

2 2 2 2

işt
eş

ça
tı e

ki
ett

irg
en

ça
tı e

ki
ge

niş
za

man
 ek

i
I. ç

oğ
ul

kiş
i e

ki

9. A Geniş yapılı bir fiil ettirgen yapıya dönüş-
türülürken nesne ettirgen yapıya aynen 
taşındığından etkin cümlenin öznesi nes-
ne pozisyonuna taşınamaz. Ettirgen ya-
pıda nesne pozisyonu dolu oluduğundan 
özne için sonraki pozisyon dolaylı nesne 
pozisyonudur. Etkin cümlenin öznesi, do-
laylı tümleç pozisyonuna taşınır. A seçe-
neğinde Hakan, Ali’ye kitabın tanıtımını 
yaptırdı.
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10. C A seçeneğinde “tartış-”, B seçeneğinde 
“yazış-”, D seçeneğinde “buluş-”, E seçe-
neğinde “selamla-ş-” karşılıklı yapma an-
lamı taşınır. C seçeneğinde “doluştuk” fii-
linde ise hep beraber yapılma anlamı bu-
lunmaktadır.

11. B Ettirgen yapıda özne olan “Deniz”, cüm-
lede nesne ve bu dolaylı tümleç bulundu-
ğu için edat nesnesi pozisyonuna taşın-
mıştır.

 B seçeneğinde “Ali, Deniz vasıtasıyla 
kardeşine bir sürpriz hazırladı.” cümlenin 
ettirgen biçimidir.

12. A “-AIA” 3. grup ekler arasında yer almak-
tadır.

13. D düşünmemişler 1. grup ek.
A seçeneğinde “gör - ül - müştür”
B seçeneğinde “sat - ıl - mış”
C seçeneğinde “aç - ıl - mış”
E seçeneğinde (fakat) sar - ıl - mış   

              (edilgen çatı ekleri iken)

14. C C seçeneğinde 
 “bardakların dışında vazoyu da kırdı” 

cümlesinde fiil etken çatılıdır.

15. D A seçeneğinde;  üst - len - di2

isimden fiil
yapım eki

 B seçeneğinde;  telaş - lan - dı2

isimden fiil
yapım eki

 C seçeneğinde;  sak - lan - dı2

isimden fiil
yapım eki

 D seçeneğinde;  uz - laş - tı2

isimden fiil
yapım eki

(işteş anlam)

 E seçeneğinde;  bayıl - mış - tım2

geçmiş
zaman kipi
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; fiilimsi ekleri sı-
nıflandırabilecek, fiilimsi yapan eklerin yapısal özellikleri konusunda 
sonuç çıkarabilecek, fiilimsilerin işlevlerini belirleyebilecek, fiilimsi tür-
leri arasındaki farkları ayırt edebileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 4

FİİLİMSİ EKLERİ
-mA, -mAk, -(y)Xş, -DXK, -(y)AcAk, -(y)An, -mXş, -(y)p, -(y)ArAk vb. ekler.
Bu ekler; eklendikleri fiilin isim, sıfat veya zarf olarak kullanılmalarını sağlamaları açısından sırasıy-

la isimfiil, sıfatfiil ve zarffiil ekleri olarak adlandırılırlar:
gel-mek gel-en (adam) gel-ip (gitti)
Fiilimsi ekleri, fiillerden isim soylu kelimeler türetir. Ana cümle yüklemi durumundaki bir fiilin aldığı 

bütün cümle ögelerini alabilirler: Kitabı dün sana evde verdi. cümlesini herhangi bir ögesini değiştirme-
den isimfiil cümlesi, sıfatfiil cümlesi, zarffiil 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 zarffiiller-

le kurulan yan cümleler seçimliktir. Sıfatfiil yan cümleleri isimleri, zarffiil yan cümleleri ise fiilleri ve cüm-
leleri nitelerler.

YAPIM EKİ Mİ ÇEKİM EKİ Mİ?
Kelimenin türünü değiştirdikleri için yapım eki olarak görülmeleri gerekir. Ancak diğer yapım eklerin-

den farklı olarak bir fiil, bu eklerden birini aldığı zaman fiillere özgü yüklem olma gücünü kaybetmez. Fi-
ilimsi ekleri (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 ekle-
rine benzer özellikler de taşırlar.

Alanda fiilimsi ekleriyle oluşan bitimsiz fiillerin üçe ayrıldığı konusunda görüş birliği varsa da kaynak-
larda kullanılan terimler farklıdır:

• isimfiil, adfiil, adeylem, mastar, infinitiv
• sıfatfiil, ortaç, partisip
• zarffiil, ulaç, bağfiil, gerundium
-mA, -mAk, -(y)Xş, -DXK, -(y)AcAk eklerinin de buraya alınması gerektiğini belirtmek gerekir.
Basit Cümle mi Birleşik Cümle mi?
Bitimsiz fiil bulunduran bütün cümleler, yaygın görüşe göre birleşik sayılsa da fiilimsi ekini alan keli-

melerin isim, sıfat ve zarflardan bir farkı olmadığını ve bu kelimelerle kurulan cümlelerin basit sayılması 
gerektiğini savunanlar da vardır. Fiilimsinin yönettiği sözdizimsel yapının adı için de literatürde yan cüm-
le, önerme, tümcemsi, yan tümcecik vb. terimlerle karşılaşırız.

Batı Türkolojisi bu tür cümleleri, batı dillerindeki birleşik cümlelerin karşılığı sayar.
Ana cümlelerden sadece sonlarına aldıkları eklerle ayrılan bu cümleler, bağımlı cümleler olarak de-

ğerlendirilmelidir.
Çocuk, koşarak geldi,
Çalışan kazanır.

8

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.



TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ

96

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

Ana cümle yüklemi ne kadar öge alabilirse isimfiil, sıfatfiil  ve zarffiiller de o kadar öge alabilirler ve 
aldıkları ögelerle birlikte başka bir cümlenin içerisinde onun bir ögesinin veya bir bölümünün tamlayıcı-
ları olarak ortaya çıkarlar.

Bu tip bağımlı cümleler, bir cümlenin sahip olduğu her türlü ögeye (özne-nesne-tümleç-yüklem çe-
kirdeği-serbest ögeler) sahip olabilirler.

BAĞIMLILAşTIRMA EKLERİNİN DİLBİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ YERİ
Biçim bilgisi; hecelerin yapısı, kelimeler ve eklerle ilgilendiği için zaten genel olarak hem ses bilgisiy-

le hem de söz dizimi ve anlam bilgisiyle ilişkilidir.

YAPI VE İşLEV AÇISINDAN BAĞIMLILAşTIRMA EKLERİ
İsimfiil Ekleri
Genel Özellikleri
İsimfiil ekleri, fiillerin veya fiillerin gösterdiği oluşun adını yaparlar: gel-mek, gel-me, gel- iş vb. Her 

fiile eklenebilir.  Ancak -mAk isimfiil eki; ilgi, iyelik ve çoğul eklerini almamasıyla diğerlerinden ayrılır. 
Yine -mAk eki, -lX ve -sXzXn gibi sınırlı sayıda yapım ekini alarak sıfat ve zarf göreviyle kullanılabilir:
 ağla-maklı (bir ifade), dinle-meksizin (konuşmak)
 Ali’nin okulda olduğ-u-nu sanıyordum.
-mAk
Mastar olarak da adlandırılan bu ek –mak/-mek altbiçimbirimleriyle görülür. Esas ola- rak bir aktivi-

te, bir hareket veya soyut, genel bir durum hakkında konuşmak için kullanılır. 
 Kitap okumak istiyorum.
Açık bir öznesi yoktur.
 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?
-mAk ekli biçimler, üzerlerine bulunma ve ayrılma durum eklerini alarak dolaylı tümleç olarak kulla-

nılabilirler.
-mAktA biçimi daha çok diren-, diret-, ısrar et-, yarar gör- fiilleriyle kullanılır: 
 Cevap vermemekte direniyordu.
-mAktAn biçimi ise daha çok vazgeç-, kork-, çekin-, kaçın-, nefret et- fiilleriyle kullanılır:
 Sağlığınıza zarar ver-mekten kaçınmalısınız. 
–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 sözlükselleşme yay-

gındır: böl-me, süz-me, iv-me
Kendi öznelerini içerirler:
Ayşe her gün bir saat yürü-me-ye çalışıyor.
-mA eki herhangi bir durum veya iyelik eki almadan kullanılabilir:
 Bu küs-meler, boyun bük-meler, 
-mA ekinin durum ekleriyle kullanımı
Belirtme ekli –mAyI biçimi geçişli fiillerin nesnesi olabilir: 
 İkinci sınıfta daha fazla ders al-mayı düşünüyorum.
Yönelme ekli –mAyA biçimi, ana cümle yükleminin dolaylı tümleç istediği durumlarda görülür. 
 başla-, karar ver-, devam et-, 
Ödevlerimi düzenli yap-maya çalışıyorum.
Çağdaş Türkçede –mAyI yerine –mAsInI kullanımı da görülse
 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.
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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 bağ-

lanabilirler:
 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.
–(y)Xş
Bu ek, isim yapım eki olarak işlekken yan cümle eki olarak işlevleri diğer eklere göre daha sınırlı-

dır. Genellikle belli bir öznenin hareket veya durumunu gösterir ve bu özne, genellikle iyelik ekinin ek-
lenmesiyle gösterilir.

–(y)Xş eki; ilgi, iyelik ve iyelik+durum ekleriyle kullanılabilir.
 Umarım gelme-yiş-iniz-in açıklanabilir nedenleri vardır. 
 Zamansız gid-iş-in-i neye yormalıyım?
-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 nitelemedikleri, 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 zaman da gösterirler.
Bu eklerden sonra, her zaman, yan cümlenin öznesini gösteren bir iyelik eki gelir. İyelik ardından ge-

len 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)
Sıfatfiil Ekleri
Genel Özellikleri
Sözlüksel açıdan baktığımızda kalıcı isimler türetebildiklerini, öbek yapı açısından baktığımızda fi-

illeri sıfatlaştırarak sıfat tamlamaları içinde niteleyici olarak kullanılmalarını sağladıklarını, cümle açı-
sından baktığımızda fiili sözdizimsel isimleştirici hâline getirerek bitimsiz cümleler kurduklarını görürüz. 

a) Sözlüksel Açıdan Sıfatfiil Ekleri
Sıfatfiil eklerinin kalıcı (sözlüksel) isimler türetirler.
 gelir “kazanç”
 gider “masraf ”
 bilgisayar
 okuryazar
 uyurgezer
 Sönmez, Yılmaz (özel isim) 
 “tanınan, bilinen, arkadaş” 
 bildik “tanınan, bilinen”
 gelecek “istikbal”
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b) Öbek Yapı Açısından Sıfatfiil Ekleri
Sıfatfiillerin fiilleri sıfatlaştırarak sıfat tamlamaları içinde niteleyen öge olarak kullanılmalarını sağ-

larlar.
tanıdık (adam) 
bakmadık (yer kalmadı)
geçmiş zaman 
gelecek yıl 
gülen ayva 
akar (su)
Sıfatfiilin gösterdiği niteliğin, nitelenen isimden daha önemli olduğu durumlarda nitelenen isim öge-

si düşebilir ve bu durumda sıfatfiil ekli yapı tek başına kullanılabilir, isimlerin alabildiği her eki alabilir:
Gelen adamı tanıyorum. > Gel-eni tanıyorum. 
Gördün mü yaptığın şeyi? > Gördün mü yap-tığını?
c) Cümle Açısından Sıfatfiil Ekleri
-DXK, -(y)AcAK, -(y)An ve -mXş ekleri; bir isim öbeğini niteleyen bitimsiz/bağımlı cümleler, yan cüm-

leler kurabilirler. –(y)An, -DXK’tır. -(y)AcAK ve -mXş ekleri de bağımlılaştırma işleviyle kullanılır.
Bir sıfatfiilin nitelediği isim, genellikle bağımlı cümle yükleminin öznesi veya nesnesi olur.
-DXK ve -(y)AcAk
Bu iki ek, zaman açısından farklıdırlar. –(y)AcAk geleceğe, -DXK ise geçmişe veya şu andaki bir du-

ruma 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 niteleyebilirler:
 yazdığım kitap / Bir kitap yazıyorum.
 temizleyecekleri ev / Bir evi temizleyecekler.
-mXş
-mXş ekli sıfatfiillerin oluşturduğu bağımlı cümleler; ana cümlenin yüklemi, öznesi, nesnesi ve do-

laylı tümleci olabilirler:
 Yasak Şehir, Pekin’in en iyi korunmuş tarihî bölgesidir. (yüklem)
 Kararmış yağmur bulutları gökyüzünü kaplamıştı. (özne)
 Görevliler kirlenmiş örtüleri değiştirdiler. (nesne)
Sıfatfiil Eklerinin Diğer İşlevleri
Sıfatfiil eklerinin bir başka özelliği, başka eklerle veya kelimelerle genişleyerek zarffiil eklerine geli-

şebilmeleridir:
 gel-diğinde 
 gel-diği zaman 
 gel-eceği zaman 
 yap-tıktan sonra
Zarffiil Ekleri
-(y)A, -(y)X, -(y)Xp zarffiil eklerinin iki ögesi de fiil olan birleşik fiiller kurduklarını görürüz: bak-a kal-, 

al-ı ver-, gid-e dur- gibi. 
Cümle Açısından Zarffiil Ekleri
Zarffiil ekleri de sözdizimi içinde bağımlı cümleler kurmaya yararlar. Fiilleri ve bu fiillere bağlı cüm-

le ögelerini başka fiillere bağlayarak zaman, koşul, tarz, neden-sonuç gibi çok çeşitli anlam ilişkilerini 
ortaya koyarlar. Zarffiillerle kurulan bağımlı cümleler, zarf yan cümlesi veya belirteç yan cümlesi olarak 
da adlandırılır.

Zarffiillerin Yapısal Özellikleri
Zarffiil ekleri, sınırlı sayıda değillerdir; çok farklı anlam ilişkileri kuran çok sayıda zarffiil eki vardır. 
 -(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-



99

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

Zarffiiller arasındaki en önemli yapısal ayrım, bazılarının kişiyi gösteren ekleri alması, bazılarının ise 
alamamasıdır. –DXK+edat, –(y)AcAk+edat ve –mA+edat yapısındaki zarffiiller.

 kapıda karşılaş-tığı-mız zaman 
 uçağa bin-eceği-niz sırada 
 görüş-me-si için
 yaklaş-tıkça
 geldik-ten sonra
-(y)Xp ve -(y)ArAk Zarffiil Ekleri
-(y)Xp ve –(y)ArAk ekleri; zaman, görünüş ve kip açılarından eşit statüdeki cümleleri bağlar. Bu ek-

ler; 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.
Zarffiillerin Anlamsal Sınıflandırılması
Zarffiillerin belli başlı işlevlerine şu şekilde işaret edebiliriz. 
 Zarffiiller; 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.
 Zarffiiller koşul koyma anlatabilirler:
 En kısa zamanda teslim etmek koşuluyla kitabı ödünç alabilirsin.
Zarffiillerin en yaygın işlevi, -(y)Xp ve -(y)ArAk ekleriyle gerçekleştirilen bağlama işlevidir:
 Pekin’de kaç gün kalacağını öğrenip/öğrenerek derslerini ona göre planlamıştı.
Çıkarım bildirebilirler:
Ali okula devam etmediğine göre bölümünü sevmiyor demek ki.
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 gösterebilirler:
Her gün bir tane sunmak suretiyle konferanslarını tamamladı.
-DXkçA, -DXğX oranda/nispette/ölçüde gibi zarffiiller oran belirtebilirler:
-mAk için, -mAsI için, -mAyA yapılı zarffiiller; 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. zarf-

fiil yapıları kullanılabilir:
Dışarıda durulamayacak kadar keskin bir soğuk vardı.
-(y)AcAğInA, -mAk yerine zarffiilleri yer değiştirme işlevinde kullanılırlar:
Seni kaybetmek yerine kazanmaya çalışabilirdi.
Yapısal olarak en fazla çeşit gösteren zarffiil türlerinden biri zaman işlevli olanlardır. Zaman, çok çe-

şitli ekler ve edatlar yardımıyla ifade edilebilir:
Zil çalar çalmaz öğrenciler bahçeye akın ettiler.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil yan 
cümlesi üst cümleyle bir bağlama ilişkisi 
kurmuştur?

A) Özlemle hatırlayı eski günleri
B) Spor yapınca çok rahatlıyorum
C) Parklarda yürüyüp duruyorum
D) Yürüyerek gidiyorum okula
E) Geldiğinde mutlaka görüşelim

AÇIKLAMA
Özlemle hatırlayıp eski günleri yan cümleciği “ile” 
vasıta ekinin “özlem” sözcüğüne eklenmesiyle üst 
cümleye bağlanmıştır.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik cümle 
yoktur?

A) Sabahtan beri yaşadıklarımı düşündüm.
B) Her şeyi büyük bir olgunlukla karşılıyor.
C) Kimse yaz yağmuruna yakalanmak iste-

miyordu
D) Bu saatten sonra hızlanmanın bir faydası 

yoktu
E) Taşınınca onu sen de seveceksin

AÇIKLAMA
“Her şeyi büyük bir olgunlukla karşılıyor” cümle-
sinde “karşılıyor” eyleminin dışında yargı bildiren 
başka sözcük bulunmamaktadır.
A seçeneğinde “yaşadıklarımı” sıfat-fiil 
C seçeneğinde “yakalanmak” isim-fiil
D seçeneğinde “hızlanmanın” isim-fiil
E seçeneğinde “tanışınca” zarf-fiil bulunduğundan 
bu cümleler birleşik cümledirler.

YANIT: B

3. Aşağıdaki yan cümlelerin hangisinde açık 
bir özne yoktur?

A) Buraya gelmeyeceğini söylemesi hepimi-
zi üzmüştü.

B) Eve gelmeden önce markete gideceğini 
söyledi.

C) Gazetemizin yayın dünyasına girişi, 
önemli bir kazanımdır.

D) Türkçe’nin doğru kullanımı elzemdir.
E) Dünden beri yağan kar hayatı felç etmiş-

ti.

AÇIKLAMA
A seçeneğinde özne “Buraya gelmeyeceğini söy-
lemesi”
C seçeneğinde özne “Gazetemizin yayın dünya-
sına girişi”
D seçeneğinde özne “Türkçe’nin doğru kullanımı”
E seçeneğinde özne “Dünden beri yağan kar” bi-
rer açık öznedir.
B seçeneğinde özne gizlidir.

YANIT: B

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, zarf-fiil yan 
cümlesi içermektedir?

A) Buraya taşınan insanlar çok zenginmiş.
B) Komşumuza hoşgeldinize gideceğiz.
C) Bu odayı temizledikten sonra işin bitecek
D) Seni düşünmek güzel şey
E) Beni unuttuğunu düşünmeye başladım.

AÇIKLAMA
“-dIk” zarf-fiil
C seçeneğinde “---- temizledikten sonra” zarf-fiil 
içeren bir yan cümleciktir.

YANIT: C
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5. Aşağıdaki sıfat-fiil cümlelerinin hangisin-
de nitelenen isim ögesi düşürülmüştür?

A) Hayatımızı bu şekilde zindana çevirenler 
gün gelip hesap verecekler

B) Sevdiğiniz insanları kaybetme korkusuy-
la yaşlanıyoruz

C) Tükenmiş umutlarımızdan söz etmeyin 
lütfen

D) Biz de artık hayalini kurduğumuz o gün-
lere kavuşalım.

E) Gülüyoruz ağlanacak halimize.

AÇIKLAMA
A seçeneğinde “zındana çeviren (insanlar)
            (sıfat-fiil)
Sıfat-fiil kendisinden sonra gelen isim ögesinin dü-
şürülüp isme gelen “-lar” çoğul kişinin de “çeviren” 
sıfat-fiiline geldiğini görmekteyiz.  

YANIT: A

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-AcAk” 
eki farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Okuyacağı kitabı ciltletmiş.
B) Gelecek yaza buralar hep insan dolacak.
C) Bizi unutacağı zamanı düşünmek istemi-

yorum.
D) Memlekete gönderilecek paketleri hazır-

lamış.
E) Ankara’da kalacağını umuyorum.

AÇIKLAMA
A, B, C, D seçeneklerinde -AcAk sıfat fiil eki olarak 
kullanılmıştır. E seçeneğinde ise sıfat fiil eki eklen-
diği sözcüğü adlaşmış sıfat fiil yapmıştır. 
 

YANIT: E

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangi-
sinde kullanılan “-mA” ötekilerden farklı 
bir ektir?

A) Anlama yeteneği, kişinin kapasitesine 
göre değişir.

B) Çocuk, yatma vakti geldiğinde sorun çı-
karıyordu.

C) Hatalarımı her zaman yüzüme vurma di-
yorum sana.

D) Şarkı söyleme arzusu, duygu zenginliğiy-
le ilgilidir.

E) A vitamini eksikliği zamanla görme soru-
nu yaratır.

AÇIKLAMA
C seçeneğinde “vurma” temel cümlenin yüklemi 
olarak kullanılmıştır. “-mA” olumsuzluk eki göre-
vindedir.
A seçeneğinde “anlama” (yeteneği), B seçeneğin-
de “yatma vakti”, D seçeneğinde “şarkı söyleme 
arzusu” E seçeneğinde “görme sorunu” isim fiiller-
dir.  

YANIT: C

8. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi 
ötekilerden farklıdır?

A) Telefon çalar çalmaz cevap vermeni isti-
yorum.

B) Sabah olmadan hiçbir karar vermeyelim.
C) Kar yağarken yolculuğa çıkmak akıl işi 

değil.
D) Bir de arabayı yarışta gibi sürüşü yok 

mu?
E) Üretimimiz durmaksızın ilerliyor, diyo-

rum.

AÇIKLAMA
D seçeneğinde “sürüş” isim-fiili bulunmaktadır.
A seçeneğinde çalar çalmaz, B seçeneğinde “ya-
ğarken”, C seçeneğinde “yağarken”, E seçeneğin-
de “durmaksızın” zarf-fiilleri bulunmamaktadır. 
 

YANIT: D
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9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat-
fiil çekim eki alarak isimleşmiştir?

A) Daha yaşanası bir şehir için çalışmalıyız.
B) Aradığı numaraların hepsi meşguldü an-

laşılan.
C) Güler yüzünüz eksik olmasın semtimiz-

den
D) Konuşacaklarımızı konuştuk, artık gide-

biliriz.
E) Bitireceğim resimler, okuyacağım kitap-

lar var.

AÇIKLAMA
A seçeneğinde “yaşanası” şehir, B seçeneğinde 
“aradığı numaralar”, C seçeneğinde “güler yüzü-
nüz”, E seçeneğinde “bitireceğim resimler” altı çi-
zili sıfat-fiillerdir. D seçeneğinde ise 

“konuş - acak - lar - ımız”2 2 2

sıf
at-

fiil

ek
i ço

ğu
l

ek
i

I. ç
oğ

ul 

kiş
i e

ki

 
(konuşacağımız şeyler, konular----)

YANIT: D

10. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi eki-
ni aldığı halde fiilimsi olmayan bir sözcük 
vardır?

A) Martı süzülüp durdu göğün maviliklerin-
de

B) Erik ağacının gölgesine uzanarak uyu-
dum.

C) Bu kitabı okuyunca pek çok şey öğrene-
ceksin.

D) Gençken zamanın değerini bilmez insan.
E) Düşündüklerini bizimle paylaşır mısın?

AÇIKLAMA
A seçeneğinde “süzülüp durdu”, B seçeneğinde 
“uzanarak”, C seçeneğinde “okuyunca” zarf-fiil, E 
seçeneğinde “düşündüklerini” sıfat-fiildir. Ancak D 
seçeneğinde “-ken” zarf-fiil ekini alan “genç” adı-
dır.

YANIT: D

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaş-
mış sıfat-fiil isim tamlamasında tamlayan 
görevinde kullanılmıştır?

A) Öğrenciler düzenli çalışmanın faydasını 
gördü

B) Şirket, çalışanların maaşlarına zam yaptı
C) Onun geç gelmesi, öğretmeni bir hayli 

kızdırdı
D) Eve erken geldiğini kimse bilmemeli.
E) Memur atamaları bilgisayar ortamında 

yapıldı.

AÇIKLAMA
Çalışanların maaşları belirtili isim tamlamasında

çalış  -  an  -  lar  -  n2 2 2

sıf
at-

fiil

ek
i ço

ğu
l

ek
i
tam

lay
an

ek
i

YANIT: B

12. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-
fiil farklı görevde kullanılmıştır?

A) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 
B) Gülünü seven dikenine katlanır.
C) Düşenin dostu olmaz
D) Gelen, gideni aratır.
E) Elden gelen, öğün olmaz olsa da vaktin-

de bulunmaz.

AÇIKLAMA
B seçeneğinde “gülünü seven” (insan, ----)”
C seçeneğinde “düşen” (insan, ----)
D seçeneğinde “gelen” (adam, ----)
E seçeneğinde “elden gelen” (yemek, aş, ----) öz-
ne görevinde.
A seçeneğinde “kaz gelecek yer” söz öbeğinde sı-
fat-fiil tarafından tamlanan isim düşmemiştir. Cüm-
lede dolaylı tümleç görevindedir.

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerin hangisinde “-DxK” farklı bir 
işlevle kullanılmıştır?

A) Tanıdığı insanlarla iletişimi gayet güzel
B) Bu konuların çabuk bitirildiğini düşünüyo-

rum.
C) Birlikte gezdiğimiz yerler geliyor aklıma
D) Bunlar bilmediğiniz konular değil sizin.
E) Allah insanı gördüğünden geri koymasın.

2. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat görevin-
de kullanılan sözcükler sıfat-fiil değildir?

A) Bir susan kıza, bir titreyen ihtiyara bir de 
çocuğa sözcükler

B) Ruhsal olarak bozgun, yılgın ve bedenen 
bitkin bir haldeydi.

C) Dayanılmaz sıcaklardan bunaldık, kendi-
mizi suya attık.

D) Yazılan eserler gelecek neslin kültür biri-
kimini sağlar.

E) Savrulmuş çöpler, şehre hiç mi hiç yakış-
mıyor.

3. (Bizi görmediğini) söyleseydin bu kadar üzül-
mezdim.

 Yukarıdaki cümlede ayraç içinde göste-
rilen bağımlı cümlenin türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sıfat-fiil yan cümlesi
B) Zarf-fiil yan cümlesi
C) Bağımsız cümle
D) İsim-fiil yan cümlesi
E) Şart cümlesi

4. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil yan 
cümlesi üst cümleye bir bağlama ilişkisi 
kurmuştur?

A) Koşa koşa dışarı çıktı.
B) Şalının düştüğünü görmeden uzaklaştı.
C) Özlemle gelip yanaklarımdan öptü.
D) Buradan hızla uzaklaştı arabası
E) Gittin gideli buralar hep ıssız

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaş-
mış sıfat-fiil kullanılmıştır?

A) Beni hakikaten seven, okşayan bir eldi 
annemin eli.

B) Uzaktan gelen günün yüzünde bir garip-
lik vardı.

C) Seninle görülecek ufak bir hesabımız 
kalmıştı.

D) Yıkılası karlı dağlar set çekmişti aramıza.
E) O gün duyduklarımı hayatım boyunca 

unutamadım.

6. “Ayşegül (bize haber vermeden) çıkacak.” 
cümlesinde ayraç içinde gösterilen yan 
cümlenin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Yönelme yan cümlesi
B) Sıfat-fiil yan cümlesi
C) Zarf-fiil yan cümlesi
D) İsim-fiil yan cümlesi
E) Koşul yan cümlesi

7. “Bir bir silmiş defterinden konuşmadıklarının 
isimlerini.” cümlesindeki altı çizili kelime-
nin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf-fiil
B) Adlaşmış sıfat-fiil
C) İsim
D) Yüklem
E) İsim-fiil
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8. Aşağıdaki sıfat-fiil cümlelerinin hangisin-
de nitelenen isim ögesi düşürülmüştür?

A) Rafların arasından kapağı kapanmış iri 
harfli bir kitapçık düştü.

B) Babaannem kapımıza gelen çocukları 
geri çevirmezdi.

C) Düşündüğü şeyleri başkalarına doğru ile-
tebilmek için çok uğraşırdı.

D) Bizimle bu işi yapmak isteyen gitmesin
E) Türkiye’de gezilecek yerler listesinin ba-

şında gelir Pamukkale

9. Abisinin değerlendirmelerini yerinde bulurdu.
 Yukarıdaki altı çizili kelimenin türü aşağı-

dakilerin hangisidir?

A) İsimfiil
B) İsim
C) Sıfatfiil
D) Sıfat
E) Nesne

10. Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat fiil 
isim bağımlı cümlesinin öznesi olmuştur?

A) Bilinmeyen konulardan konuşmayın ar-
tık.

B) Dünyanın en tanınmış ismi bizim ülkemi-
ze gelecek.

C) Dünyanın en güzel çocuğu henüz doğ-
mamış olandır.

D) Oyuncaklarını kıran çocuğu bir güzel 
azarladı.

E) Okulun en tanınan öğrencileriyle dolaşı-
yordu.

11. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik cümle 
yoktur?

A) İstemsiz bir duygulanıştı benimki.
B) Birbirimize güvenerek atlatabiliriz bu bu-

nalımları.
C) Konuşmazsak nasıl anlaşabiliriz birbiri-

mizle.
D) Tanımadığın insanlar çekmeli seni.
E) O yıllarda Fatih’te oturduğumuz eve yeni 

taşınmıştık.

12. Aşağıdaki cümlelerde zarffiil eklerinden 
hangisi kişi gösteren bir ek almıştır?

A) Yürüye yürüye dağın eteklerine vardık.
B) Sınavı kazanmadan karşıma çıkmasın.
C) İnsanlarla karşılaştığında daha nazik ol-

malısın.
D) Okurken üstünde düşünmeden edemedi-

ğimiz bazı konular var.
E) Evden ayrılınca yurda geri dönmüştür.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-AcAk” 
ekli sıfat fiil, farklı bir işlevde kullanılmış-
tır?

A) Güzel günler göreceğiz çocuklar
B) Olmayacak duaya amin denilmez
C) Abimden okuyacağım kitapları istedim
D) Akacak kan damarda durmaz
E) Size gelecek misafirler, bunar mıydı?

14. Bahar (daha doğum günü gelmeden) hediye 
siparişini verdi.

 Yukarıdaki cümlede ayraç içinde göste-
rilen yan cümlenin türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsimfiil cümlesi
B) Sıfatfiil cümlesi
C) Koşul yan cümlesi
D) Zarffiil yan cümlesi
E) Ayrılma yan cümlesi

15. Aşağıdaki altı çizili ikilemelerden oluşan 
fiilimsilerden hangisi tür bakımından di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Olur olmaz bahanelerle lütfen karşıma 
çıkma

B) Canım kardeşim, eve varır varmaz lütfen 
bizi ara

C) Haberi alır almaz hiç düşünmeden yola 
çıktı

D) Bize gerçekleri anlatır anlatmaz bir kena-
ra varacağız,

E) Görür görmez anlamıştım nasıl bir insan 
olduğuna
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B bitir-il-diği-ni sözcüğünde “-dik(ğ)i” eki sı-
fat değil isim türetmiştir.

 -DXK eki yalnızca sıfat-fiil eki değildir. İş-
lev bakımından her zaman bir ismi nitele-
mezler. Doğrudan ana cümle yüklemine 
bağlanabildikleri için isim fiil ekleri arasın-
da da yer alırlar.

2. B bozgun, yılgın, bitkin sıfatları sıfat-fiil de-
ğil birer sıfattır. boz-, yıl-, bit- fiilleri -gIn fi-
ilden isim yapım eki alarak sıfat olmuştur.

3. D görme-diği eki sıfat fiil olduğu gibi isimfi-
il eki olarak da kullanılır. Yan cümlecik bir 
isimfiil ile kurulduğundan bu cümle isimfi-
il yan cümlesidir.

4. C “gelip” zarffiil yan cümlesi “ile” vasıta eki 
ile üst cümleye bağlanmıştır.

 A’da koşa koşa (zarffiil)
 B’de şalının düştüğünü (belirtme hal eki)
 D’de hızla (zarf)
 E’d gittin gideli (tek başına zarffiil)

5. E “duyduklarım” sözcüğü adlaşmış bir sıfat 
fiildir. “duyduğum (şeyler, sözler)” adı dü-
şünce ada gelen çekim ekleri “dik” sıfat fi-
il eki alan sözcüğe eklenmiş ve adlaşmış 
sıfatfiil yapmıştır.

6. D -mAdAn zarffiil ekini alan ver- fiili ile zarf-
fiil yan cümlesi kurulmuştur.

7. A “konuşmadıklarını” sözcüğünde -dık sıfat 
fiil ekini alan sözcüğe kendisinden son-
ra gelen ad (sözler, ...) düşürülmüş, ada 
gelen çekim ekleri de sıfat fiile eklenerek 
adlaşmış sıfat fiil yapılmıştır.

8. B gelenleri adlaşmış bir sıfatfiildir. Gelen sı-
fat fiili (çocuk, insan, vs.) nitelenen söz-
cüğünün düşürüldüğü görülmektedir.

9. B “değerlendirmelerini” sözcüğünde “-mA” 
isimfiil eki anlamca kalıplaşmış bir isim 
türetmiştir.

10. B B’de “Dünyanın en tanımış ismi” söz öbe-
ği cümlenin öznesidir.

 A’da bilinmeyen konulardan: Dolaylı T.
 C’de ... doğmamış olandır: Yüklem
 D’de ... kıran çocuğu: Belirtili Nesne
 E’de ... en tanınan öğrencileriyle: Zarf 

Tümleci

11. A B’de “Birbirimize güvenerek .... “ zarf-fiil 
yan cümlesi

 C’de “Konuşmazsak ...” şart yan cümlesi
 D’de “Tanımadığın insanlar ...” sıfat fiil 

yan cümlesi
 E’de “... oturduğunuz ev...” sıfat fiil yan 

cümlesiyle kurulmuş birleşik cümlelerdir.
 A seçeneğinde ise “duygulanmıştı” temel 

cümlesi dışında yargı bildiren başka bir 
unsur bulunmamaktadır.

12. C .... sarşılaş-(dığ)ı-n-da (sen)
   zarf eki    II. tekil kişi eki

13. A A seçeneğinde “... göreceğiz...” çekimli fi-
ilinde “-ecek” kip eki olarak kullanılmıştır.

14. D (daha doğum günü gelmeden) zarffiil yan 
cümlesidir.

 gel-meden
         zarf eki

15. A B’de verir vermez, C’de alır almaz, D’de 
anlatır anlatmaz, E’de görür görmez zarf-
fiil görevindedir ikilemeler

 A seçeneğinde olur olmaz bahane adını 
nitelediğinden sıfatfiildir.
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 1

1. “Vurgu” bazı kelimelerin anlamlarını ayırır.
 Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangi-

si bu yargıya örnektir?

A) apaçık
B) açıklık
C) hayır
D) İstanbul
E) fakat

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” 
sözcüğü ilgeç olarak kullanılmıştır?

A) Yalnız ve sensiz günlerimde hep senin 
fotoğrafında avundum.

B) Bu söylediklerinle yalnız kendini avutur-
sun.

C) İnsanlar köprü kuracak yerde, duvar ör-
dükleri için yalnız kaldılar.

D) Ne kadar kalabalık içinde olsam da hep 
yalnızım.

E) Yalnız adama, o gün neler yaptığını dü-
şündü.

3. “Melis büyük bir hevesle üniversite sınavına 
hazırlanıyor.” cümlesinde aşağıdakilerden 
hangisi yoktur?

A) Özel isim
B) Durum zarfı
C) Zaman zarfı
D) Adıl
E) Sıfat

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklen-
meye bağlı bir değişme gerçekleşmemiş-
tir?

A) Benim burnu havada arkadaşım gelme-
miş.

B) Maç sezonu haftaya başlıyor.
C) Tanımadığın adamlara nasıl güvenirsin?
D) Gücünü bu türden avareliklerle boşa har-

cıyorsun.
E) Sepeti boşaltırken içinden aniden yavru 

kedi çıkmasın mı?

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden 
hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı.
B) Bir dakika araba yerine durakladı.
C) Neden sonra sarsıldı altımda demir yay-

lar.
D) Gözlerimin önünden geçti kervansaray-

lar.
E) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya.

6. Okumuş ve okuyormuş fiilleri arasındaki 
farklılık, aşağıdaki kategorilerin hangisiy-
le ilgilidir?

A) Zaman
B) Kişi
C) Kiplik
D) Kılınış
E) Görünüş

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anaforik 
zaman ifadesi vardır?

A) Babam bu habere çok sevinir.
B) Ben de birazdan seni arayacaktım.
C) Şimdi soru çözüyorum.
D) Yarın evi görmeye gideceğim.
E) Geçen sene de bizi tatile götürmüştü.

8. Aşağıdaki eylemlerden hangisi kılınış ba-
kımından diğerlerinden farklıdır?

A) delir–
B) uzan–
C) yat–
D) çöz–
E) bak–
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9. “ki” eki aşağıdakilerin hangisinde diğerle-
rinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Sokaktaki insanın neler düşündüğünden 
bize ne?

B) Dün akşam okuldaki olayların değerlen-
dirmesini yaptık.

C) Sırtındaki yükten kurtulma zamanı gel-
medi mi?

D) Okul, çevredekilerin en iyisiymiş.
E) Yarınki maça iki bilet almış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden 
fazla isimden isim yapım eki almış kelime 
vardır?

A) Sorumsuz davranışları yüzünden hepi-
miz zarar gördük.

B) Eserlerinde konuyu ele alışı derinliksiz.
C) Bir sonraki eserinde daha yetkin bir ka-

lem çıkıyor karşımıza.
D) Günlerin getirdikleri hepimizi tedirgin edi-

yor.
E) Ismarlama aşkın ömrü bu kadarmış.

11. İsimfiil eklerini alan kimi sözcükler, zaman 
içerisinde eylemsi özelliğini yitirip somut is-
me dönüşür.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna 
uygun bir kullanım yoktur?

A) Kapının içinde bekliyordu bizi babam.
B) En sevdiğim yemeğin ne olduğunu biliyor 

musun?
C) Gözlerindeki sürme sana ayrı bir güzellik 

katmış.
D) Elindeki çakmağın baba yadigârı olduğu-

nu söyledi.
E) Konukları bekleme odasına alırsanız iyi 

olur.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil 
farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Benzer olaylarla mutlaka karşılaşmışsın-
dır.

B) Harcamaları şirketimizin gider hanesine 
yazıyorsun.

C) Anlaşılır bir konu olduğunu düşünmüyo-
rum bunun.

D) Başka bir çıkar yol bulmayı çok istedim.
E) İşbilir bir adam olduğundan her zaman 

kuşkuluyumdur.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan 
cümlecik belirtisiz nesne görevindedir?

A) Gözlerime bakarak bana birşeyler anlatı-
yor.

B) İnsan yaşlandıkça çalışma azmini kaybe-
diyor.

C) Zavallı adamın gidecek yeri kalmamış.
D) Bugünün işini yarına bırakma.
E) Bu konuyu seninle ayrıntılı görüşmem 

gerekiyor.

14. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik cümle 
yoktur?

A) Otobüs zamanında gelmezse geç kala-
cağız.

B) Havaların ısınmasıyla tatil planları başla-
dı.

C) Meçhule giden bir gemi kalkar bu liman-
dan.

D) Ağlasam sesini duyar mısın mısralarım-
da.

E) Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma elleri-
nizle.
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15. “Sevgi evi temizledi” cümlesinin ettirgen bi-
çimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayşe, Sevgi’ye evi temizletti.
B) Sevgi, temizlikçiye evi temizletti.
C) Selin, Sevgi vasıtasıyla evi temizletti.
D) Ev, Sevgi tarafından temizletildi.
E) Sevgi, arkadaşına evi temizletti.

16. “bölüştürecekmiş” çekimli biçiminde yer 
alan ekler aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir?

A) çatı + zaman + çatı + kişi
B) çatı + zaman + kip + kişi
C) çatı + zaman + kişi
D) çatı + çatı + zaman + kişi
E) çatı + kipi + kişi

17. “Ömer köpeğine oyuncak aldı.” cümlesinin 
ettirgen biçimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Ali, Ömer vasıtasıyla arkadaşına bir hedi-
ye aldırdı.

B) Ömer, köpeğine bir hediye aldırdı.
C) Ali, Ömer’e bir oyuncak aldırdı.
D) Ali, arkadaşına bir hediye aldırdı.
E) Ali, Ömer vasıtasıyla köpeğine bir oyun-

cak aldırdı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–mIş” 
eki farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Sizin için hazırlanmış yemekleri yeme-
den gidemezsiniz.

B) Az görülmüş bir olay bu.
C) Okumuşu yazmışı bizi destekliyor.
D) Danışmanlarla görüşmüş arkadaşları 

bekliyoruz.
E) Bizi gördüğüne sevinmiş bir hali vardı.

19. “Dilim, seni dilim dilim dileyim; başıma gele-
ni senden bileyim.” atasözünde kaç farklı  
“–im” eki vardır?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi 
yoktur?

A) Burası şehrin en yüksek yeridir.
B) Bir sabah aniden alarm verilmesi, herkesi 

telaşlandırdı.
C) Üç aydan beri bir damlası bile görülme-

yen yağmur bugün bereketi müjdelerce-
sine yağıyordu.

D) İşimizi biraz da günlerin kısalması zorlaş-
tırıyor.

E) Bu çocukların kazandığı parayla geçinil-
mez.

1. C
2. E
3. D
4. E
5. E

6. E
7. A
8. D
9. D

10. B

11. C
12. B
13. E
14. E
15. A

16. D
17. E
18. C
19. B
20. E

YANITLAR
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik 
fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır?

A) Yıllar öyle bir geçip gitti ki.
B) Beni hiç önemsemediğini fark ettim.
C) Babası daha geçen sene vefat etmiş.
D) Bu iş gerçekleşsin diye çok dua ettim.
E) Bütün çocuklarımla yüz göz oldum.

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirler-
den hangisinin görevi diğerlerinden fark-
lıdır?

A) Biz, bu tartışmada taraf değiliz.
B) Onları içeri almayacağım.
C) Bizi beklemeden çıkıp gitmiş.
D) Size nasıl yardım edebilirim?
E) Bana bir ekmek alır mısın?

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A) yüzücü
B) bilinçdışı
C) karşılıksız
D) günlük
E) dünyalık

4. Aşağıdakilerin hangisinde ötümlüleşme 
örneği görülmez?

A) Yapamayacağın işi üstlenmemeliydin.
B) Acıkınca gözü hiçbir şey görmez.
C) Artık temizliği yarına bırakalım.
D) Günlüğünü annesine okutmamış arkada-

şım.
E) Genç, yuvarlak masadaki evrakları gör-

memiş.

5. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylılık bildi-
ren ek kullanılmıştır?

A) Düşüncelerini pek bilmesem de çok doğ-
ru bir insanmış.

B) Bizim aydınımızın halktan kopuk olduğu-
nu söylerler.

C) Dünden beri ağır bir iş yükünün altında-
yım.

D) Aldıklarımı beğeniyorum artık.
E) Görmeden bilemeyeceğiz başına neler 

geldiğini.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, 
yükümlülük kipliğiyle ilgili bir anlam taşı-
maktadır?

A) Rüyalar gerçek olsa.
B) Çocuk oyun alanında düşeyazdı.
C) Keşke sizi hiç aramasaydım.
D) Size verdiğim sorular çözülsün.
E) Bu güzel havada herkes geziyordur.

7. “Sizi görünce eminim çok sevinecek.” cüm-
lesinde, yüklemin görünüş-zaman değe-
riyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Gelecek zamanda sınırlar arasılık
B) Gelecek zamanda sınır sonrasılık
C) Gelecek zamanda tahmin
D) Halde sınırlar arasılık
E) Halde sınır sonrasılık

8. Aşağıdakilerin hangisinde ön dönüşümlü 
eylemler birlikte doğru verilmiştir?

A) otur–, başla-–
B) uyu–, kalk–
C) gül–, ara–
D) anla–, yokla–
E) öl–, bul–
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  
“ ‘–AcAk’ eki sözdizimsel isimleştirici” işle-
viyle kullanılmamıştır?

A) Sizi almadan yola çıkacağını tahmin  
etmeliydim.

B) Çekeceği bir çilesi yoktu artık.
C) Masanın üzerinden alabilirsiniz okuyaca-

ğınız kitapları.
D) Daha neler yaşayacağız kim bilebilir?
E) Yardım edilecek birşey kalmadı.

10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “–Ak” 
eki farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) topak
B) korkak
C) durak
D) dilek
E) uçak

11. Aşağıdakilerin hangisinde “-AcAk” eki 
farklı işlevde kullanılmıştır?

A) Hocanın vereceği dersi hepimiz merakla 
bekledik.

B) Okuyacağınız kitaplar arasında “Tutuna-
mayanlar” da olmalı.

C) Yapacağınızı yapmışsınız sanırım.
D) Çözülecek problemler bunlar bizim için.
E) Yutamayacağınız lokmayı çiğnemeye 

çalışıyorsunuz.

12. “Arabanın silecekleri çalışmıyor.” cümle-
sinde altı çizili  kelimenin türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İsim
B) İsim fiil
C) Sıfat fiil
D) Belirtili Nesne
E) Zarf

13. Aşağıdakilerin hangisinde “–ken” eki fark-
lı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Ayrılırken bir el dahi sallamadı
B) Böyle insanları gülerken ağlatır, onlar
C) İnsanın kıymeti, yaşarken anlaşılmaz.
D) Küçükken her şey toz pembe görünür.
E) Kitap okurken gözlerim yaşarıyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem-
lerin hem zamanı hem de koşulu bir zarf 
fiille belirtilmiştir?

A) Öğrenciler, zil çalmadan dışarı çıkmadı.
B) Beni dikkatli dinlersen konuyu iyi anlar-

sın.
C) Eve gelir gelmez telefon açtı arkadaşı-

ma.
D) O sokaktan koşa koşa geçtim.
E) Dersler başlayalı iki ay olmuştu.

15. “Nehir bize doğru koştu” cümlesinin ettir-
gen biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nehir babasını bize doğru koşturdu.
B) Nehir parka doğru koşturdu.
C) Annesi Nehir’i bize doğru koşturdu.
D) Nehir annesiyle bize doğru koşturdu.
E) Annesiyle Nehir parka doğru koşturdu.

16. Aşağıdaki edilgen yapılardan hangisi  
diğerlerinden farklıdır?

A) Sınav soruları çok zor görünüyor.
B) Hasta görünüyor annem.
C) Gelin bütün misafirlere göründü.
D) Bakıyorum çok şık görünüyorsun.
E) O talihsiz olaydan sonra kimseye görün-

medi.
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17. Aşağıdakilerden hangisi 2. grup ekler ara-
sında yer almaz?

A) Dönüşlülük eki
B) Ettirgenlik eki
C) İsimfiil eki
D) Edilgenlik eki
E) İşteşlik eki

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “–ca” 
eki yapım eki göreviyle kullanılmıştır?

A) Çocuk, bence doğru söylüyor; bu saatten 
sonra kimse gelmez.

B) Bu araziye çocuk parkı yapılması, beledi-
ye meclisince kararlaştırılmış.

C) Doğup büyüdüğü şehirden yıllarca uzak-
ta yaşadı.

D) Korunmak için kötü kokulu bir sıvı fışkır-
tan, orta boylu bir kürk hayvanıdır kokar-
ca.

E) Okula yakın, güzelce bir daire bulursak 
taşınacağız.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “–r,  
–er, –t, –tır” eki farklı görevde kullanılmış-
tır?

A) Öğrencilere, derste kedi resmi çizdirdi.
B) Anlamını bilmediği sözcüklerin listesini 

çıkardı.
C) Derste, öğrencilere ozanların kendi ses-

lerinden şiirler dinletti.
D) Kitap okumayı, sonunda çocuklara sev-

dirdi.
E) Yemekten sonra çocuğa ilaçlarını içirdi.

20. “kararlaştırıyoruz” çekimli fiilinin aldığı ek-
lerin doğru sıralaması aşağıdakilerin han-
gisinde vardır?

A) çatı +  çatı + kişi
B) çatı + çatı + kip + kişi
C) çatı + çatı + zaman + kişi
D) çatı + kip + kişi
E) çatı + zaman + kişi

1. A
2. C
3. B
4. E
5. B

6. D
7. C
8. A
9. A

10. A

11. C
12. A
13. D
14. A
15. C

16. C
17. C
18. D
19. B
20. E

YANITLAR
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