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İşleldeşen Yapıım Eklemi 

Dilbilgisi kitapları yapım eklerini işlek ve 
işlek olmayanlar diye iki kümede toplar. Örne
ğin, -cil, -deş, -men, -el, -ııek, -t gibi ekler işlek 
olmayanlar arasında sayılır. Sözcük türetirken 
de bunlar gibi az işlek eklerden değil, çok işlek 
eklerden yararlanılması bir kuralolarak öne 
sürülür. Bu kuralın değişmezliğine saplananlar, 
az işlek eklerle yapılan terim ve yeni sözcüklere 
kuşkuyla bakmaktadırlar. Yapılan eleştirilerde 

ikide bir, bu noktaya değinilir. 

Eklerin işlekliği kendiliğinden olmaz. İşle

terek, onların kullanılış alanlarını genişleterek 

olur bu. Söz gelirni, bir yapım eki ancak bir iki 
sözcükte mi görülüyor, bunu örnekserne yoluyle 
çoğaltma, giderek o yapım ekini işlekleştirir. 

Dili işleyip geliştirmenin bir yönüdür bu. Çün
kü, bir dilin gelişmişliği, yetkinliği geniş ölçüde 
yapım eklerinin zenginliğine ve işlekliğine bağlı
dır. Nitekim, dil devriminden bu yana Türkçeyi 
geliştirme çabaları bu doğrultuda olmuştur. Az 
işlek sayılan yapım ekleriyle yeni sözcük ve terim
ler yapılarak işleklik kazandırılmıştır onlara. 
Birkaçıyle örneklendirelim bunu. 

-cil eki 

Genellikle ad soylu sözcüklere gelen bu ek, 
sonuna geldiği kök ve gövdelerden alışkanlık 

ve düşkünlük bildiren adlar, andırış belirten 
sıfatlar türetir. Önceleri balık-çıl, tavşan-cıl, kır 
-fıl, ak-çıl, ev-cil gibi belirli birkaç örnekte görü
lürken son yıllarda yapılan yeni türevlerle örnek
leri artmıştır. Başlıcaları şunlardır: 

ası-cıl (mensfaatperest), ben-cil, batak-pl 
'(mergazi), bitki-cil, böcek-çil, bütün-cül, erkek-çil, 

el-cil, ikin-cil (tali), kösnü-cül, kötü-cül, kum-cul, 

kurak-çıl, nem-cil, ot-çul, özge-cil (diğerkam) 

-deş eki 
Bu ekle türeyen sözcükler, ortaklık, denk

lik ve birlik anlamı taşır. Eskiden türemiş olan
ların sayısı birkaçı geçmez: arka-daş, ad-daş, 

ayakodaş, gönül-daş, yol-daş gibi. Bu ekle yapılan 
yeni türevIerin sayısı çoğalmaktadır: 

anlam-daş, çağ-daş, denk-leş, duygu-daş, dü

şün-deş, ev-deş, görev-deş, iş-teş, oy-daş, öz-deş, pay 

-daş, ses-teş, soy-daş, tür-deş, ülkü-deş, yön-deş, yurt 
-taş örneklerinde olduğu gibi. 

-men eki 
Ad, sıfat, fiil kök ve gövdelerine gelen 

-men eki, son yıllara değin işlek bir ek sa yılma
mıştır. Nedeni bu ekin, koca-man, küçü-men, kara 

-man, köle-men gibi bir iki ad soylu sözcükle, şiş 

-man, az-man fiiııerinde görülmüş olmasıdır. Bu 
örneklere bağlı kalınarak özellikle fiil köklerin
den ve gövdelerinden yeni kavramları karşıla
yan sözcükler türetilmiştir. Yeni türevlerle -men 
ekinin işlekliği gelişmiştir. 

Bu ekle yapılan yeni sözcüklere örnekler: 
bellet-men, bildir-men (muhabir), çek-men 

(yapışmaya, çekip emmeye yarayan organ. Ör
neğin sülük, çekmeniyle yapışarak kan emer.) 
fevir-men, danış-man, diz-men, doğrult-man (bir çiz
gi ,meydana getiren bir noktanın ya da bir yü
zey oluşturan bir çizginin tutması gereken doğ
rultu.), dilzelt-men, ege-men, eğit-men, eleştir-mm, 

et-men, göç-men, gilldür-men (komedyen), kat-man 

(tabaka), okut-man, öğret-men, say-man, seç-men, 

teci-men, yay-man, yaz-man, yönetomen. 
-el eki 
Güzel (göz-el),yeşil (yaş-ıl), kum-sal, uy-sal 

gibi sözcüklerde bulunan -el, ve değişik biçimi 
olan -sel elderi dil devriminden sonra oldukça 
işleklik kazanmıştır. Bu ekler, genellikle dilimize 
Arapçadan gelen nisbet i'siyle kurulmuş türlü 
sözcük ve terimleri, kavramları Türkçeleştirme
ye yaramıştır. Şu örneklerde olduğu gibi: 

anıt-sal (abidevi), anlakosal (anlama erkiy
le ilgili), ard-ıl (halef), as-al (asli), ataerki-l (pe
derşahi), bağ-ıl (izaH), bifim-sel (şekli), bölge-sel 

(mevzii, mıntıkavi), buz-ul (cumudiye) çok-uZ 



64 öz TÜRKÇE ÜZERİNE 

(cemi), damak-sıl, deney-sel (tecrübi), devim-sel 

(dinamik), dilbilim-sel, dirim-sel (hayati) diş-il 

müennes), diJ-sel, doğa-l (tabii), dön-el (devrani), 
dörd-ül (murabba), dur-al (sakin), du)'gu-sal, 

dıl)'um-sal, düş-scl (hayali), düşün-sel (fikri), edim 

-sel (edimle ilgili), eleş/ir-el (tenkidi), er-il (müzek
ker), evren-sel (iUemşümul), e)ıtişim-sel (diyalek
tik), ezgi-sel, gen-el, gelenek-sel (ananevi) gör-sel, 

günce-l, içgüdü-sel, iç-sel, ilk-el (iptidai), imge-sel, 

iJit-scl, kamu-sal (maşeri), kas-ıl (adali), kılca-l, 

kılgı-sal (ameli), kiıi-sel (şahsi), koş-ul, kösnü-l, 

kum-ıd, kur-al, kuram-sal (nazari), kut-sal, kuzey 

-sel (şimali), neden-sel, nesne-l (objektif), önce-l 

(selef), özdek-sel (maddi), özne-l (subjektif), sin

dirim-sel (hazmi), tanrı-sal (ilahi), tarım-sal (zirai), 
tek-il (müfret), tik-el (cüzi), toplum-sal (içtimai), 
tart u-I, töreNsel, tüm-el (külli), tiize-l (adli), ulus-al, 

yaban-ıl (evcil karşıtı), yan-al (canibi), yasa-l 

(kanuni) yaıam-sal (hayati), yazın-sal (edebi), 
yer-el (mahalli), yüzey-sel (sathi) 

-nek eki 

Fiil kök ve gövdelerine -nek, ya da -ellCk 

biçimiyle gelen bu ek de az işleldik niteliğini 

yitirmektedir. Önceleri gör-elZck, sağ-alZak, yığ 

-ınak sözcüklerinde görülen ekin türettiği yeni 
sözcükler şunlardır 

gel-enek, göz-eııek, ili-ııek, kes-eııek, ol-aııak, 

öde-nek, ört-emk, tut-mzak, yet-eııek gibi. 

-t eki 

İşleldik alanı genişleyen yapım eklerimiz
den biri de -t ekidir. Bin-it, iç-it, geç-it, kuru-t, 

um-ut gibi sözcüklerde görülegelen bu elde yeni 
kavramları karşılayan şu sözcükler türetilmiştir. 

an-ıt, bağ-ıt, baş-at, belgi-t, beli-t, boy-ut, eı-it, 

karşı-t, kes-it, örgü-t, som-ut, SO)Hıt, taşı-t, yak-ıt, 

yan-ıt, yap-ıl 

Görülüyor ki özleştirme akımı dilimizi 
zenginleştirmek ve geliştirmek için onun bütün 
olanaldarmdan yararlanmaktadır. Bir yandan 
Türkçede karşılığı olmayan kavramlara yeni 
karşılıklar aramrken, bir yandan da yabancı 
sözcülderin yerine Türkçe kök ve eklerle yapı
lan türevler öneriliyor. Bunlarm yapımında iş
lek eklerden olduğu gibi, işlek olmayan eklerden 
de yararlanma yoluna gidiliyor. Ayrıntılarına 

Özgür ve Özgürlük Sözcükleri 
Üzerine 

Özleştirme akımına karşı çıkanların be
nimsemedikleri, uydurma diye nitelediIderi söz
cükler vardır. Özgür ve özgürlük de bunlardandır. 
Gerekçeleri de şu: Anlam yönünden bu sözler, 
hür ve hürriyet'in yerini tutamaz. En az yüzyıl
lık bir geçmişi bulunan hilr ve hürriyet sözcük
leri ulusal bir nitelik kazanmış, "bu uğurda 
yapılan mücadelelerin hatıralarını gelecek nesil
lere ulaştıracak mana zenginliğine" bürünmüş
tür. Denilebilir ki bu iki sözün arkasında bir 
tarih yatar. Bunları dilimizden atmak, milletimize 

hürriyet mücadelelerini uııulturmak olur. 
Karşıcılar, yapı bakımından da özgilr ve 

özgürlük sözcüklerini yanlış sayıyorlar. Diyorlar 
ki dilimizde -gür diye bir yapım eki yoktur. 
Böyleyken bu sözler, öz köküne -gür ekinin geti
rilmesiyle yapıln1ıştır. Öyleyse yanlışlığı orta

dadır. Yok, bileştirme yoluyle yapılmışsa, yine 
yanlış sayılır. Çünkü, öz "ben" yerine kullanılan 
bir addır. Gür ise bol, güçlü olarak çıkan veya 
fışkıran anlamında bir sıfattır. Aralarında hiç 
bir anlam ilintisi bulunmayan bu ad ve sıfatın 
bileşimiyle yapılan özgür sözü, nasılolur da 
"serbest, köle veya esir olmayan, kölelik veya 
esirlikten kurtulmuş" anlamına gelen hür söz
cüğünün yerini tutabilir? Görülüyor ki özgür 

ve özgürlük sözcükleri anlam ve yapı yönlerinden 
dilimizin kurallarına aykırı, uydurmalardır. 

Özetlediğimiz bu düşünceler, nesnellik
ten uzak, dil dışı, yanlış gözlemlere dayanmak
tadır. Dilbilimsel verilerle bağdaşamaz bu dü
şünceler. Şöyle ki her sözcük bir kavram biri
midir. Anlamlarını da dildeki kullanışları sınır
lar, belirler. Bu gerçeği göz önünde bulundur
madan sözcükleri tek tek ele alıp anlam açısın
dan yargılamak, yanıltıcı bir tutumdur. Özgür 

ve özgürlük sözcüklerinin anlamca hür ve hür
riyeCin yerini tutamayacağını savlayanlar da 
böylesine bir yanlış tutum içerisindedirler. Bu 
noktayı, Tahsin Yücel, Dil Devrimi adlı yapıtın
da şöyle açıklar: 

"Dilin her kelimcsi ve tdbiri arkasında bir 

tarih yatar. Örneğin, hürriyet ve hür sözleri bizdc 

yüz seııe önce baJlaımş bir fikir hareketinin baJlrakta

ndırlar, demekle iş bitmediği gibi, doğru bir şey 
inmeksizin verdiğimiz şu birkaç örnek kimi ya- de söylenmiş olaı,ıaz. Öyle ya, her kelimenin, 
pım eklerinin azişleldiği üzerindeki taıiaşmış' her deyimin bir tarihi vardır ama her kelimenin 
yargılan geçersiz kılmaktadır. her deyimin ardında bir tarih yatmaz. Bir deyim, 
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bir kelime, belirli bir konuşmanın, belirli bir 
yazının bütünü içinde yeniden gerçekleştiği za
man, bütün tarihiyle, taşıdığı, taşımakta oldu
ğu bütün anlamlarıyle gerçekleşmez: Katıldığı 
bütüne göre koşullanmış, sınırlanmış bir anlamı 

vardır yalnız. Öte yandan hürriyet yerine özgür

lük demenin ulusumuzun özgürlük çabalarını 

unutturacağını söylemek de zordur. Tarih bilin
cinin sürdürülmesi, bu tarihin kapsadığı çağlar
da konuşulmuş bütün dillerin, bu dillerin 
bütün evrelerinin bilinmesine bağlı olsaydı, 

bugün yalmz genç kuşağın değil, Başgil'in kuşa
ğının da örneğin Osmanlı tarihi konusunda 
hemen hiç bir şey bilmemesi gerekirdi. Oysa 
durum hiç de böyle değiL. Üstelik Osmanlıcanın 
bugün büyük çoğunlukça bilinmeyen bir yazı 
dili olmasına karşılık, tarih bilgimizin, tarih 
bilincimizin atalarımızınkinden daha geniş, 

daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz (sayfa: 66)." 

Özgür ve özgürlük sözcüIderinin yapısı 

üzerine söylenenler de inandırıcılıktan yoksun
dur. Dillerde "her türlü söz yaratımı bir örnek
ten yola çıkılarak yapılır." Türkçede de böyle 
olmaktadır bu. Söz gelimi dilimizde -(in)ç ekiy
le kurulmuş sevinç, usanç, kazanç, utanç gibi soyut 
adlar, korkunç, gülünç, iğrenç, ödünç, kıskanç türün
den sıfatlar vardır. Bunlar örneksenerek son 

yıllarda bilinç, basınç, avımç, kıvanç, inanç, ilginç, 

direnç, ezinç, üzünç gibi yeni sözcükler yapılmış
tır. Dil devrimine karşı çıkan yazar ve dilcileri
miz, öz Türkçe sözcüklerin yapılışları üzerinde 
yeterince durmadıkları için bunları geleneksel 
kurallara vurarak uydurma diye suçluyorlar. 

Örnekseme, bileştirme yoluyle sözcük tü

retmede de göz önünde tutulur. İki ya da daha 
çok sözcüğün aralarına ek giremeyecek kadar 
kalıplaşması, donmuş olmasıyle oluşan bu tür 
sözcüklerdeki biçim benzerlikleri bunu açıkça 
gösterir. Örneğin, akarsu örneğinden yararlanı

larak yapılan akaryakıt bileşiğinde olduğu gibi. 
Özgür sözcüğü de bileştirme yoluyle türe

tilmiştir. Herhangi bir biçimde herhangi bir 
koşula bağlı olmayan (serbest), başkasının kölesi 
olmayan (hür) anlamında kullanılan bir sıfattır. 
Herkesin "ben" derken anlattığı tinsel varlık, eski 
deyişle nf[{is, zat anlamına gelen öz ile gür sözcük
lerinin bileşmesinden kurulmuştur. Her iki söz
cük de anlam kaymasına uğrayarak kendi öz 
anlamlarını yitirmiş, bugünkü tek anlamı yük
lenmiştir. 

Bilindiği gibi bileşik sözcüklerin bir bölü
ğünde, kaç sözcükten oluşursa oluşsunIar, bileş
tirilen sözcükler sözlük anlamlarından uzakla· 
şır: Akbaba, demirbaş örneklerinde olduğu gibi. 
Özgilr sözcüğündeki durum da böyledir. 

Özgür sözünün yapı yolu açıklanınca, 
özgürlük sözcüğünün yapısı da açıklığa kavuş

muş olur. -lik ya da bu ekin değişik seslisi -lük, 

sıfatların kök ve gövdelerine gelerek genellikle 
soyut anlamlı adlar türetir: Genç-lik, doğru-luk, 

iyi-lik, güzel-lik gibi. Özgürlük de aynı yolla, 
yani özgür sıfatına -lük yapım ekinin getirilme
siyle yapılmıştır. 

Hür ve Hürrijet sözcüklerine duygusal bir 
bağlantıyla dokunulmazlık isteyenler, bunun 
için özgür ve özgürlük sözcüklerini karalamaya 
yöneliyorlar. Özgür ve özgürlük gibi aynı yapı 
biçimi içerisinde türetilen şu sözcüklere ne diye
cekler? 
özdevim: felsefe terimi. Devinme nedeni ken

dinde olan devinim, kendiliğinden devi
nim, otomatizm karşılığı. 

özdirenç: fizik terimi. Her nesnenin elektirik 
akımına karşı gösterdiği direnç. 

özerk: bağımsız, kendi kendini yöneten, muhtar 

karşılığı. 

özerklik: özerk olma hali, muhtari)'et karşılığı. 

özsevi: kendi kişiliğini alçaltmaktan insanı alı
koyan ve başkalarının kendisini alçaltma
larını hoş görmeyen duygu, kişinin kendi 
özüne, kişiliğine olan saygısı, izzetinf[{s, 

haysiyet karşılığı. 

özveri: bir şey uğrunda değerli bir şeyinden 
vaz geçiş, fedakarlık karşılığı. [Ali Püskül
lüoğlu'nun Öz Türkçe Sözcükler ve Terimler 

Sözlüğünden. ] 

Diyecekleri açık: Uydurma. Böyle deme
leri neyi değiştirecektir? Hiç. Türkçe, onu se
venlerin elinde ışıklı ve mutlu geleceğine yönel
miştir. Bunu hiç bir güç engelleyemez. 

"TRT İçin Türkçe Dersleri" 
Adnan Ötüken, Son Baskı ve Adalet gazete

lerinde yayımladığı öz Türkçe akımını yeren 
yazılarını bir kitapçıkta toplamış. Adı da TRT 

için Türkçe Dersleri.oBir yandan TRT'cilerin dil 
yanlışlıklarını gösteriyor, (I) bir yandan da il
ginç bir yöntemle özleştirme akımının eleştiri

sini (I) yapıyor Ötüken. Eleştiri dedik ama, öyle 
asık suratlı, güç okunur türden değiL. Bir gül-
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dürü, Karagöz mizahını ansıtan bir havası var 
bu yazıların. Okurken bunları dilimizin nasıl 

bir çıkmazda (!) olduğunu öğrenmekle kalmı
yor, eğleniyorsunuz da. 

Ötüken'in başarısı "üslılbundan" geliyor. 
Nasıl bir üslılptur bu? İlk solukta adlandırmak 
güç. Falih Rıflu Atay bir yazısında üsıup tür
l~rini şöyle sıralar: 

"Bizim idadinin edebiyat kitabında üslılp 
üç türlü idi: üslılb-u sade, üslılb-u müzeyyen, 
üslılb-u ali. Sadesi belli: Ben senden vaz geçe
mem. Müzeyyeni: Gül bülbül~üz, bülbül nağ
mesiz olur, gönlüm sensiz olmaz . .Alisine gelin
ce: Zemin çak, asuman çakçak olsa, tılfan için
den tekne-i NUh belirip, onu bırak da sen yalnız 
gel dense, gitmem. 

Biz üslılp diye bu üçünü bilirdik. Mual
lim Nad sadesine, Recaizade müzeyyenine, 
Abdülhak Hamid de alisine meraklı idi. Sonra 
Meşrutiyet'te bir sildk üslı1bu çıktı: 'Muhalifle
rin etlerini kıymık kıynuk edip kemiklerini 
havanda dövmedikçe hadlerini bilmeyecelder. 
Biz bunlara hürriyeti hangi dağdan indirmiş 

olduğumuzu göstermeliyiz'. Bu üslııp bir hayli 
sürdü." 

Bu dört üslılp türünden dördüncüsünü, 
yani sildlı üslı1bu'nu andırıyor Ötüken'inki. Türk 
Dili Için Mill; Mücadele diye ikinci bir ad koy
duğu bu kitabçığıyle öz Türkçecilere saldırıyor, 
dil devrimini benimsemiş olanların tümüne 
"tehdit"ler savuruyor. Kitaptan gelişigüzel 

seçtiğimiz şu örneldere bakalım: 
"Dilimizi dejenere ettirmeyeceğiz, tahrip

çi kasıtların dillerini mutlaka keseceğiz. Bunda 
kararlıyız ... Türkçeye malolmuş kelimeler ba
tıyor mu size? .. Kurumun cahil aynı zamanda 
gafil adamı... Insanda utanma hissi dumura 
uğradıktan sonra ne söyleseniz faydası yok. .. 
Söker mi böyle şeyler? Bu yeni arı dil kelimesi 
esas itibariyle son zamanlarda edepsizliğin, ter
biyesizliğin ve şirretliğin adı oldu... Şizofireni 

hastası iseniz doğru tımarhaneye ... Bilgi fukarası 
acemi adamlar... Tüm... diye böğürenler ... 
Doğru yola girmelerine kadar peşlerini bırak
mayacağız ... " 

Ötüken, silah üslılbunun başarılı bir örne
ğini vermekle kalmıyor. Türkçenin yapım ekleri 
üzerindeki araştırmaları, öz Türkçe sözcülderin 
anlamlarını yorumlayışıyle de dilcilere, yazar
lara ışık tutuyor. Örneklendirelim: 

"Katkı kelimesi de TRT dilinin yahut 

aşırı solcular dilinin kakafonilerinden biridir. 
Bunu, bilen bilmeyen kullanır. Asmaktan askı, 
atmaktan atkı (?) gibi sonu kı, ki veya benzer
leriyle biten kelimeler Türkçede vardır, fakat 
kı eki işlek, umumi değildir. Mesela: 

Satınak'tan satkı olamaz, 
Batmak'tan batlu, 
Yapmak'tan yapiu, 
Bırakmak'tan bırakkı olamaz. 

olsaydı binlerce kelime ortaya kolaylıkla çıkar, 
tutunurdu. Bu acemi oğlanlar Türk dilini oyun
cak mı zannediyorlar? (s. 17)" 

Ötüken'in bu uyarısından TRT'cilerden 
çok, dilbilgisi yazarlarının yararlanması gere

kir. Örneğin, Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi 
adlı kitabında -ki ekinin Türkçedeki yerini ve 
görevini şöyle belirtir: 

"Bu ek (-gı, -gi, -gu, -gü, -kı, -ki, -ku, -kü) 
Türkçede eskiden beri işlek olarak kullanılan 
eklerden biridir. Umumiyetle yapma ifade eden 

fiillerden isim yapar ve bu isimler dahaçok 
yapılanı, bazan yapanı, bazan yapma işini; 

hülasa fiilin gösterdiği hareketle ilgili çeşitli 

nesneleri karşılar: say-gı, sar-gı, ser-gi, il-gi, bil-gi, 
sev-gi, sor-gu, bur-gu, ör-gü, gör-gü, bıç-kı, ba~-kı, 
at-kı, iç-ki, biç-ki, uy-ku gibi. 

Eski Türkçede ekin yalnız -gu, -gü şekli 

vardı. Vokal ve konsonant uyumlarına bağlan
ması Batı Türkçesinde ancak son zamanlarda 
olmuştur. (s. 179)" 

Yapım eklerini şimdiye değin hiç bir dil
cimizin değinmediği yönleriyle (!) ele alan 
Ötüken, sözcüklerin anlamlarını da ustaca yo
rumluyor. İşte bunlardan biri: 

"Etki Anadolu köylerinde -affedersiniz
çocuk kakası manasına kullanılır. Tesir: Etki. 
O halde etki etmek: tesir etmek=çocuğun ka
kasını yapması. (s. 25)" 

Kaynak kişi olarak Ötüken'in bu yazıların
da adı sık sık geçen Falih Rıfkı Atay, etki sözcü
ğünün bu yeni tanımı için bilmeyiz ne der? 
Çünkü bir yazısında "etki, hoş söz. Ben de kul
lanıyorum. (Türk Dili Için VI, s. 38)" diyordu 
da. 

TRT Için Türkçe Dersleri dokusuna öfke
nin, mizahın sindiği, eğlendirici, öğretici (!) hoş 
bir kitap. Onu böylesine kısa bir yazıda ayrın
tılarıyle tanıtmak olanaksız. Alıp okumak en 
iyisi. Ne var ki kitapçılarda satılmıyor. Üzerinde 
fiyatı da yok, "bedeva" dağıtılıyor besbelli .•. 

Kıvanç DEMİR 


