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Türkiye Türkçesinde Bi ldirme Ekinin İşlevleri
Nazmiye Çelebi, Do ğu Akdeniz Üniversitesi
Giriş

Türkçenin sözdiziminin önemli özelliklerinden biri de Hint-Avrupa dillerinde
ayrı birer fiille (İngilizce to be, Almanca sein, Fransızca etre) yerine getirilen
görevin, yalnızca ek biçimindeki ek fiille 'verb of predication' gerçekleştirilme
sidir. Türkçede ek fiil isim soylu sözcüklerin yüklem olarak kullanılmasını, fiil
cümlelerinde ise birleşik çekimleri (hikaye, rivayet, şart) sağlamaktadır . Tarihsel bakından iki ayrı kaynaktan gelişen ek fiilin dört kipi vardır; geniş/şimdiki
zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçm i ş zaman ve şart. Eski Türkçede
(ET) bağımsız birer fiil olan er- ve tur-, çeşitli ses olayları ile Türkiye Türkçesinde (TI) i- (i-<*ir-<er-) ve -Dır (<-dUrUr <durur< tur-ur) şeklinde gelişen iki
ek fiil durumuna gelmiştir . ET de er- şeklinde olan yardımcı fiile cevher fiili, Dlr ekine ise farklı kaynaklarda bildirme eki, koşaç, kopula adları da verilmektedir. Ek fiilin geniş .zamanı birinci tip kişi ekleri (zamir kökenli ) -im, -sin, -iz, siniz, ile çekimlenir. Geniş zaman çekiminde asıl ek fiilin çekimli şekli (ET erür)
düşmüş , geriye yüklem olma niteliği kazanmış kişi ekleri kalmıştır. Geniş zaman üçüncü kişilerin çekiminde ise özel bir durum farklı bir kaynak va rdır .
Korkmaz (1992 :24 -25) bu kaynağı; tur- yardımcı fiilinin geniş zaman çekiminden (tur-ur) çıkan, yüklemi özneye bağlayan , ekleşip ünlü ve ünsüz uyumlarına
giren, cevher fiilinin ihbarının teklik ve çoğul üçüncü kişi çekimlerine gelerek
anlamı kuvvetlendir en ek olarak açıklamaktadır . İsim cümlelerine, ek fiilden
önce değ il (dir) sözcüğünün getirilmesi ile olumsuz yargı oluşturulur. Üçüncü
çoğul kişi çekiminde iki biçimi vardır : değildirler, değ illerdir.
Tekil
1.

Kişi

il .

111.

Kişi
Kişi

Çoğul

-im

-iz

-sin

-siniz

-0 veya -Dlr

-0 veya

-DırlAr

Tablo 1: Türkiye Türkçesinde Bildirme Ekleri

n

de birinci tip (-im, -sin, -iz, -siniz) kişi ekleri is im cümlelerinde yüklemolarak kullanılmaktadır. n de ekleşmiş olan kişi zamirlerinden (-im, sin, -iz, -siniz} önce, ET de er- fiili gelmekteydi. İsim cümlelerinde, bu fiilin geniş
zamanı erür+ kişi zamiri yapısı yanında kişi zamirlerinin (men, sen, ol, biz, siz,
olar) de yüklemleştirici olarak kullanıldığı örnekler bulunmaktadır. ET de 'kagan
atısı yolug tigin men' "Kağanın kardeş çocuğu Yoluğ Tigin'im". Kaşgarlı Mahmut
Divanında (KM) da men kişi zamiri yüklemleştirici olarak kullanılmıştır; 'evge baleştirici
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rıglı men', "eve gitmek üzereyim", 'sizge keligli men ', "size gelmek niyetinde-

yim". ET de 3. kişi için ol zamirinin de yüklemleştirici olarak kullanıldığını görmekteyiz; 'edgü ol', "iyidir", 'yablak ol', "kötüdür", 'ayıg edgü ol', "hem fena
hem kötüdür" . KM da 'Yalnguk ürülmiş kap ol' "insan şişirilmiş tulumdur", 'bu
ot ol kişini udıtgan', "bu ot insanı uyutucudur". Orhun yazıtlarında ve KM da
turur yüklemleştirici olarak değil bağımsız bir fiil olarak kullanılmış, IX. ile XI. yüzyıllarda ise 3. kişi için yüklemleştirici olarak kullanılmaya başlanmıştır . KM da 'er
sökel turur' "adam hastadır", 'O/ taş turur, ol kuş turur' "O kuştur, o taştır", On
beşinci yüz yıla doğru turur fiilinin takı haline geldiğini ve sık kullanıldığını gösteren örneklerin arttığı görülmektedir. 'Birdir ol, birliğine şek yokturur/ Gerçi
yanlış söyleyenler çokturur (Süleyman Çelebi) Ettiler bunlardurur ilm islerı/Ka
mudan artuk bu/arın usları (Garipname). Bildirme ekleri, Eski Anadolu Türkçesinde (EAT) 1. ve il. kişilerde, aradaki erür düşmüş, kişi zamirlerinin ekleşmesi
sonucu bu ekler, yüklemleştirici görevinde kullanılmıştır. Burada ek fiil erür den
veya turur dan söz etmek artık mümkün değildir. EAT de, bildirme ekleri 1. tekil
kişi için -am,-em; -van,-ven;-vanın, -venin; -ın, -in, il. tekil kişi için -sın, -sin, çoğul
1. kişi için -uz,-üz; -vuz,-vüz, çoğul il. kişi için -sız, -siz şeklindedir. 111. Tekil ve
çoğul kişide ise turur fiili bildirme eki görevinde kullanılmıştır. Aşağıda, ET den
n ne kadar olan süreçte bildirme eklerinin durumu örnek 1 (a-b-c-d) de 'kağan'
ismi üzerinde gösterilmektedir.

1

(b)

(c)

(a) ET kagan erür men - kagan men "kağanım"
kagan erür sen - kagan sen "kağasın"
kagan erür of - kagan of - kagan erür "kağandır"
OT kagan (erür) men - kagan men "kağanım"
kagan (erür) sen - kagan sen "kağansın"
kagan turur - kagan ol "kağandır"
EAT kagan-am/ kagan-van/kagan-ım "kağanım"
kagan-sın

kagan turur/ kagan durur/ kagan-dur
(d)

n

kağanım

kağansın

kağan/ kağan-dır

1. Yöntem
Bu çalışmada ek fiilin geniş zaman kipi üzerinde durulmuş, diğer çekimler
(hikôye, rivayet, şart) araştırma konusunun dışında tutulmuştur . Araştırmada
özellikle -0/r ekinin işlevleri üzerinde yoğunlaşılmış, bu ekin n de, isim ve fiil
cümlelerindeki görevleri belirlenmeye çalışılmış; bu amaçla hem sözlü hem de
yazılı kaynaklardan veri toplanmıştır. Araştırmada kullanılan örnekler günlük
dilde kullanılan cümlelerin ve gazete yazılarının yanı sıra edebi dilden deseçilmiştir. Bildirme eklerinin tüm işlevlerini gösterebilme açısından araştırmada
kullanılan cümleler tek bir kaynaktan seçilmemiş veri tabanı geniş tutulmuş
tur. Seçilen cümleler dokuz grupta toplanmıştır;
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1. İsim cümlelerinde bi ldirme eklerinin işlevleri.
(a) İsim + zamir kökenl i bildirme ekleri {-im, -sin, -iz, -siniz} ile Yükl emleşt irme
(b) İsim + zamir kökenli bildirme ekleri {-im, -sin, -iz, -s iniz} + Dlr eki ile
Yükleml eştirme

(c) İsim+ Dlr yapısı+ -lar çoğul eki veya isim+ -/ar çoğul eki + Dlr eki ile
Yüklemleştirme

(d). İsim+ - Olr / -Olr!Ar veya isim+-.0 ile Yükl emleştirme
(a) -mış+ Dlr yapısı
(b). iyor+ Dlr yapıs ı
(c). -ece k+ Dlr yapısı
(d). - meli+ Dlr yapısı
(e) . - mekte + Dlr yapısı
2. İsim Cümlelerinde Bildirme Ekinin İşlevle ri
2.1. İsim+ zamir kökenl i bildirme ekleri (-im, -sin, -iz, -siniz) ile Yükl emleş
ti rme
Yük lemi çekimli bir fiil değil isim veya isi m soylu bir kelime olan ve ek fiillerle
hükme bağlanan cümlele re isim cümlesi denmektedir (Korkmaz 1992: 88) .
İsim cümlelerinde özne ile yüklem arasında yargı bağı kuran, isim soylu kelimelerin yüklem ola rak kullanılmasını sağlayan zamir kökenli bildirme ekl eri, im, -sin, -iz, -siniz ekleridi r. Bu ekler özneyi yükleme bağlayan ve yükle md e
cümlenin bitiş halini oluşturan dil bilgisel ögelerdir. Günümüzde isim veya sıfat
olan bir sözcük tam bir cümle olmak için : -im, , -in, -iz, -siniz eklerini almaktadırlar: tembel-im, tembel-sin, tembel-iz, tembel-siniz. Bu cümlelerin olumsuzu aynı eklerin "değil" kelimesine getirilmesi ile yapılmaktadır .
Geniş Zamanın

Olumlusu

1.

Kişi

il.

Kişi

Geniş Zamanın

Çoğul

Tekil

-(y}im

-(y )iz

1.

-sin

-siniz

il.

Tekil

Geniş Zamanın

Olumsuzu Sorusu

Kişi
Kişi

Çoğul

miyim?

miyiz?

misin?

misiniz?

Geniş Zamanın

Kişi

değilim

değiliz

1.

il.Kişi

değilsin

değilsiniz

il.Kişi

1.

Kişi

Sorusu

Olumsuz

değil
değil

miyim?

değil

miyiz?

misin?

değil

misiniz?

Tablo 2.

l(a) Evdeyim. (1.
(b)

Şahsın evde olduğunu belirtmektedir)

Evde miyim? (1. Şahsın evde olup olmadığı sormaktadır)

(b') Evde miyim? (1.

Kişi inanamadığını

belirtmektedir)
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(c)

Öğrencisin (2. Şahsın öğrenci olduğunu belirtir, bır gerçeği, durumu açıklar.)

(c')

Öğrencisin ! (2 . Şahsın başka birşey değil öğrenci olduğunu bildirmektedir.)

(c") Öğrencisin. (2. Şahsın öğrenciden başka herşey olabileceği belirtilmektedir.)
Mutlu musunuz? (2.Şahsın mutlu olup o lmadığı öğrenilmek istenmek~edir)

(d)

(d') Mutlu musunuz? {A maç öğrenme değ il, sitem etme kırgınlığı belirtmedir)
(e) Bilgin değ ilim. (1 . Kişi bilg in o lm adığ ın ı a ç ıklamaktadır.}
(e') Bilg in değ ilim. ( Bilg in değilim, ca hilim, nereden bileyim anlamındadır.)
(f) De rviş değ il miyim? (Amaç soru sorma değil, kişiliğin i so rgulamadır.)
(g) Ben A yşe 'yim! Eee ne olmuş ben de Fatma'yım! (Bilgi verme amacından
çok, -söylemin geris inde- benim kim o ld uğu mu biliyor musun?)

Örneklerden görüldüğü gibi zamir köken li bildi rme ekleri, bir durumun,
sitem veya kırgınlığın be lirtilmesinde, a l a ycı bir dil
ku llanı mın da , bazı kaynakların görünüş 'aspect' ad ını v erdiği, ko nuşan kimsenin kişisel görüş ve yorumunu yansıtan en öneml i biçi mbirimlerden biri durumundadır . Özellikle konuşma dilinde tonlama ve vurguy la birli kte anlam çeşit
liliği fazla olan ve işlevi bağlama göre d eğ i şen bir ek görön ümü ndedir.

gerçeğin açıklanmasında,

Edebi dilde çok faz la kullanılan isim+ zamir köken li bil di rm e ekl eri (-im,
-sin, -iz, -siniz) yapısı biçe m bilimi açısından önem taş ı maktad ı r .

l (h)

[Çiğdem

der ki] ben elôyı m

Yiği t b aşı n a be la yım

Hep isinden ben ôlôyı m
Benden ôlô çiçek var mı ? (Halk Tü rküsü)
( ı)

Yeni açmış has bahçe nin gülüsün
Kömür gözlüm kıymetin i bilene (Kara caoğlan)

2.2. İsim + zamir kökenli bildirme ekleri (- im, -s in, -iz, -siniz) + Dlr eki ile
Yüklemleştirme

Türkçedeki isim cümlelerini kuran, kimi zaman b ileşik za m a n ların an l at ı 
mında görev alan -Olr eki nin kullanılışı oldukça ilginçtir. Birço k dilbilgisi kita bında 111. kişi bildirme eki ola rak tanım l ana n bu ek, 1. ve il. kişi bi ldi rme ekle ri nin sonuna da gelebilmekte, bu kullanım ıyl a kişi eki olmaktan çıkmaktadır.
2 (a) Bu makale benim.
(a') Bu m akale benimdir.
{b}

Umarım farkındasınız .

(b ') Umarım farkındasınızdı r.
(c) Yorguns un, hadi gel uzan biraz .
(c') Yorg unsundur, hadi gel uzan biraz.
{d} A kı llıyım, öyle kolay kolay kan m am .
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{d'}Akıllıyımdır,

öyle kolay kolay kanmam .

Örneklerde 1 (a) da bir gerçek belirtilmekte , 1 (a') da ise gerçeğin belirtilmesinde resmi bir ifade ortaya çıkmaktadır. Ayrıca -0/r ekinin kullanımı anlamı
kuvvetlendir mektedir. İsim+ zamir kökenli bildirme ekleri {-im, -sin, -iz, -siniz)
+ Olr yapısının kullanımında dikkat çeken bir özellik de 1., il. Tekil ve il. Çoğul
bildirme eklerinden sonra -0/r eki yaygın olarak kullanılmasına rağmen 1. Çoğul -iz ekinden sonra -0/r ekinin kullanım sıklığının az olmasıdır .

2 (e)

*Hastayızdır.

(f) *Güze/izdir.
(g) *Yorgunuzdu r.
Bazı

Tekil

cümlelerde -iz eki bulunmasına rağmen bu ek 1. Çoğul kişiyi değil 1.
kişiyi ifade etmektedir.

(h) Abla bak biz iyi şöförüzdür, korkmanm alemi yok. (Ben iyi

şöförüm ,

meraklanmayınız.)
(ı) Sayg!lıyızdır,

öyle laf bilmeyiz. (Saygılı bir kimseyim , o şekilde konuş

mam .)
2.3. İsim+ Dlr yapısı+ -lar eki veya İsim+ -lar eki+ Dlr eki ile Yüklemleştirme

Türkçede -0/r eki ek dizilişinde çoğunlukla son sıradadır . Ancak bazı kullanımlarda bu ekin 111. Kişi çoğul eki -/Ar dan önce kullanıldığı olmaktadır.

3 (a)Bey yapma, çocukdurlar.
{b) Bey yapma, çocuklardır.

3 (a) ve (b) anlam yönünden oldukça
(b) de 'belirsizlik, belkilik' vardır .

farklıdır .

(a) da bir 'belirlilik' varken

(c) Çocuklar nerede? Oku/dadırlar. (Gerçeğin açıklanması; okuldan başka
yerde değiller, okuldalar.)
(d) Çocuklar nerede?

Okulda/ardır .

(Heralde okuldalar, ama emin

d eğilim)

Türkçede -0/r bildirme ekinin vurguyu üzerine almayan bir ek olduğu belirtilmektedi r fakat 3 (c) ve (d) de bu ekin vurgulu sesletilip sesletilmemesi de
anlamı doğrudan etkilemekted ir. Vurguya göre iki cümle de aynı anlama gelebilmekte 'belki' ifadesi taşıyabilmekte veya 'kesinlik' ifadesini vermektedir .
Evdeler.
Evdedirler.
Evdedirler!
@vdelerdir.

Tablo 3.

Onlar evdeler.
Onlar evde olabilirler.
Onlar evdeler!
Onlar kesinlikle evdeler.

G erçeği açıklama
Varsayım,

tahmin
Evde o ldukl a rı vurgulanır .
Kesinlik bildirir.
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2.4. İsim+ -Dır/ -dırlar veya İsim+-0 ile Yüklemleştirme
Yüklemi özneye bağlayan , ekleşip ünlü ve ünsüz uyununa giren, cevher fiilinin
ihbarının teklik ve çoğul üçüncü kişi çekimlerine gelerek anlamı kuvvetlendiren ek olarak tanımlanan (Korkmaz 1992: 24) -Dlr eki, hem yazılı dilde hem
sözlü dilde oldukça fazla kullanılmasıyla dikkat çekmektedir. Ancak, Türkçede
-Dlr ekinin günlük konuşma dilinde çoğu kez kullanılmaması, sözdizimi açısın
dan olduğu kadar cümle anlam bilimi bakımından da dilin önemli bir özelliğini
oluşturmaktadır .

4 (a) - Durak nerededir?
(b) -Şuradadır, yakındadır, ilerideki köşededir. (belkilik, olasılık)
(c) -Şurada, yakında, ilerideki köşede . (kesinlik, belirlilik)
4 (a) ve (b) deki gibi cümleler günlük dilde pek rastlanmayan bir kullanım
biçimidir. Bunun sebebi günlük konuşmada -Dlr ekinin kullanma zorunluluğu
nun olmamasıdır. Bu ek cümlede 'belirlilik, kesinlik ' ve 'belirsizlik, belkilik' olmak üzere bağlama göre farklı işlevler üstlenmektadir. Konuşma dilinde -Dlr
eki kullanıldığında 'belirsizlik, belkilik', kullanılmadığında ise 'belirlilik, kesinlik'
anlamı ortaya çıkmakta ancak yazı dilinde ekin kullanımı 'belirlilik, kesinlik ' anlamını ortaya çıkarmaktadır .
2.4.1. İsim+ -Dır/ -dırlar veya İsim+-0 ile Yüklemleştirme Yapısında İşlev
2.4.1.1. Stilistik İşlevi
Edebi dilde bir yazarın veya şairin ötekinden farklı olmasını sağlayan kullandığı
veya kullanmadığı kelimelerdir kuşkusuz. Şair ve yazarlar da kendi üsluplarını geliştirirken bildirme eklerinden oldukça fazla yararlanmışlardır. Günlük dilde bildirme eklerinin anlamsal farklılıkları belirgin bir şekilde ön plandayken bunu yazar
ve şairlerin eserlerinde ortaya koymamaları düşünülemez . Örneklerde de görüleceği üzere bildirme eklerinin varlığı ve yokluğu farklı imge dünyaları yaratmaktadır.
bağına girip derdiğim
Lale midir, sünbül müdür, gül müdür?
Nedendir, kömür gözlüm nedendir
Şu geceki benim uyumadığım?

5 (a) Dostumun

Karacaoğlan

(b) Dervişlik baştadır tacda değildir
Kızdırmak oddadır sacta değildir
Eğer bir mü'minin kalbin yıkarsan
Hakka eylediğin secde değildir
Hakkı arar isen kalbinde ara
Kudüs' de Mekke'de Hac'da değildir
Yunus Emre
(c) Dedim inci nedir, dedi dişimdir.
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır,
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Dedim onbeş nedir, dedi yaşımdır,
Dedim daha var mı dedi ki yoh yoh

Erzurumlu Emrah

(d) İstanbul bir sonbahar şehri. Baharına güvenilmez. Yazı pek değişik ha(Falih Rıfkı)

valı.

(e) İstanbul bir sonbahar şehridir. Baharına güvenilmez. Yazı pek değişik
havalıdı r.

(d) ve (e) örnekleri karşılaştırıldığında -Dlr ın varlığın ve yokluğun söylemin
anlam boyutunu tamamen farklılaştırdığı görülmektedir. Ayrıca Yunus
Emre'den -Dlr eki çıkarılınca şiir de yıkılan bir saray gibi yıkılacak, Erzurumlu
Emrah'daki 'kesinlik' ve -Dlr eki ile ortaya konan 'resmilik' de yok olacaktı r.
Karacoğlan' daki sanat da -Dlr sız ortadan kalkacak, belki de sevgili ve arasın 
daki gizli bağ yıkılacaktır .
2.4.1.2. Bir Gerçeğin Bir Durumun Belirlenmesi, Açıklama İşlevi

Gazete yazılarında, bilimsel makalelerde bir gerçeğin açıklandığı veya bir durumun belirtildiği cümlelerde -Dlr eki çok fazla kullanılmaktadır. Bu yazılarda
ek yazarın tarafsız kalma çabasının da bir sonucu gibidir. Yazar olabild iğince
kişisel görüş ve yorum bildiren ifadelerden kaçınmak için -0/r ekini kullanmaktadır. Gösterge bilimine göre ise bildirme ekleriyle kurulan cüm lelerde özne
ile yüklem arasında mantık ve anlam ilişkisi bakımından dört özellik ön plana
çıkmaktadır; 1. "Ankara, Türkiye'nin başkentidir" özdeşlik 'identite', 2. "Söğüt,
bir ağaçtır" dahil olma 'inclusion', 3. "Namık Kemal şôirdir. ", aidiyet 'appartenance', 4. "Masa, dörtgendir." nitelik 'qualification'. Bu yönüyle -Dlr eki bir
biçim birim olmaktan öte söylemin anlamının kilit rolünü üstlenmektedir.
6 (a) Türkiye 'nin başkenti Ankara'dır. (bilgi verme, açı klama)
(b) Ekonomiyi olumsuz etkileyen nedenlerden biri enflasyondur. (gerçeğin
açıklanması)

(c) Bu işlerde çok dikkatlidir. (bir durumun anlatımı)
Genel doğruları ve yargıları ifade etmek için atasözlerinde, özdeyişlerde Dlr eki sıklıkla kullanılmaktadır.
(d) Koparılması mümkün olmayan tek bağ, anne ile evlat arastndaki bağdır.
(Socrates)
(e) Çocuklar için annenin kalbi mıknatıs, gözleri kutup ytldızı gibidir. (Johann Herder)
2.4.1.3. Olasılık, Tahmin Yürütme ve Kişisel Görüş İşlevi

Hem yazı dilinde hem konuşma dilinde -Dlr eki 'sanmm, umarım, mutlaka,
muhakkak, bana kalırsa, bence, bana öyle geliyor ki' gibi anlam ı pekiştirici
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tahmin yürütme, kiş isel yorum ve olasılık belirtme ancümleye katmaktadır. Ancak ct.imlede pekiştirici öğeler kullanılarak anlam daha da güçlendirilebilir.

öğeler kullanılmaksızın,
lamını

7 (a) Doktor ame liyattadır, onu goremeyiz. (tahmin yürütm e)
(b) Parayı kaybetmiştir, üzüntüsü ondan. (olasılık)
(c) Çocuklar okuldadır. (tahmin)
(d) Bana öyle geliyor ki asıl önemlisi sandıktır. (kişisel görüş)
2.4. 1.4. Belirlilik, Kesinlik İşlevi
Cümlenin değışen vurgusu ve ezgisiyle birlikte -D lr eki çoğu zaman kesinlik ve
belirlilik bildirmektedir. Bir gerçeğin , durumun vurgulanması kesinliğinin belirtilmesi için isimlerden sonra -Dlr eki yüklemleştirici olarak kullanılmakta ve
111. Kişi bi ldirme eki görevinden uzaklaşmaktadır.
8 (a) Çocuklar okuldadır.

(vurgulanır -Çocu kların başka

yerde

değil

okulda )

(b) Bakın ben ülkemi iyi tanırım, Türkiye 80 yıldan beri laik bir ülke, laiklik
Türkiye'nin gerçek totemidir. (kesinlik)

(c) Türkiye Avrupa için
kesinlik)

karşılıklı

olarak bir devrim

değ il,

evrim dir. (belirlilik,

Günlük konuşmada ve resmi olmayan yazılard a 'isim+-0 ile yüklemleş
tirme' yapısı çok sık olara k kullanılmaktadır. Örneğin "A = B" cümlelerinde ;
resmi, 'Kızın adı, Fa tma'dır.' Resmi olmayan, 'Kızın adı, Fatma.'
3. Fiil Cümlelerinde Bildirme Ekinin İşlevleri
bildiren -D lr eki isimlerin sonuna gelerek onları
yükleml eştirmes i nin yanı sıra bazı bildirme ve tasarlama kiplerinin sonuna
gelerek oluş ve kılışa süreklili k, kesinlik, kuvvetli, bir ihtimal (Korkmaz 1992 :)
kavramı da katmaktadır. An cak n de bu ek bütün kiplerin sonunda değil, sadece -mış, -iyor, -e cek, -meli ve - mekte ile birlikte kullanılmakt adır. Baz ı bildirme ve tasarlama kiplerinin de sonu na gelerek oluş ve kılışa süreklilik, kesinlik, kuvvetli bir ihtim al ka vra mı kata r.
Bildirme eklerinin ili.

3.1.

-mış+

kişisini

Dlr yapısı

Görüle n geçmiş zaman ı belirten -mlş eki ve -Dır eki bir arada kullanıldığında,
-Dlr eki cümleye 'tantm, açıklama' anlamı katmakta , bunun yanı sıra geçmişte
sürekli gerçekleşen bir olayın , bir durumun anlatımında da kullanılmaktadır .
9 (a) Ada 'ya her
bir olay)

gidişimde

onu hatırlamışımdır. (geçmişte sürekli gerçekle-

şen

şen

(b) Sına vla rda hepimiz aynı hatayı yapm ışızdır. (geçmişte sürekli gerçeklebir olay)
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(c) Dilekçenizde

belirttiğiniz isteğiniz Bakanlığımızca

uygun görülmemiştir.

(açıklama)

(d) İnsan doğanın içine sıkı sıkıya yerleşmiştir.

(e) Bu

çocuğu

her zaman

sevmişimdir.

9 (d) örneğinde -Dlr eki çıkarıldığında cümlenin tanımlama anlamı da kaybolmakta, cümle tamamlanmamış gibi durmakta, dinleyiciler söylemin devam
edeceği hissine kapılmaktadır . (e) de ise -Dlr eki çıkarıldığında tamamen farklı
iki cümle meydana gelmekte, geçmişte sürekli gerçekleşen bir olay başkası tarafından anlatılıyor gibi olmaktadır . -mış+ Dlr yapısı ile oluşturulan cümlelere
'Allah biliyor, belki, muhakkak, eminim ki' pekiştirici öğeler eklenerek cümlenin anlamı 'kesinlik, belkilik' ifade etmektedir, ancak bu öğeler kullanılmadan
da iletişim bağlamında -mış+ D/ryapısı bu anlamları verebilmektedir. Özellikle
resmi açıklamalarda 'soğuk bir dil' diye tanımlansa bile -Dlr eki çok sık kullanılmakta ve kesinlik işlevi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, geçmişte yapılmış olması gereken bir işi belirtme, bir beklentiyi, umudu dile getirme işleviyle kullanılmaktadır.

(f) Avrupa'nın 'Türkler Müslüman, kaliteli şarap üretemez'
men ülkem her zaman şarap üretmiştir. (kesinlik)

inancına rağ

(g) İşallah, kopya çektiğimizi kimseye söylememişsindir. (bir beklentiyi,
umudu dile getirme)

3.2. iyor+ Dlr yapısı
Şimdiki zamanı

ifade eden -iyor eki ve -Dlr eki bir arada kullanıldığında cümlede 'kesinlik, belirlilik' anlamının ön plana çıktığı görülmektedir. -mış+ Dır yapısından farklı olarak 'sanırım, umarım, mutlaka, muhakkak' gibi pekiştirici
öğeler kullanılmadan 'kesinlik ifadesi belirttiğini ancak bu öğeler kullanılınca
cümlenin anlamında değişmeler olduğunu görmekteyiz. Bazı cümlelerde ise iyor+-Dlr yapısının kullanımının zorunlu olduğu,bildirme eki kullanılmadı
ğında anlamda bitmemişlik duygusunun ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun
yanı sıra söylem boyutunda 'zıt anlamı' ifade etmek için de -iyor+-Dlr yapısı
nın kullanılabilmektedir.

10 (a) Annem bizi beklemiştir. (kesin veya belki)
(b) Annem bizi bekliyordur, acele edelim. (kesinlik daha belirgin)
(c)

Sanırım

annem bizi bekliyordur. (belki)

(d) Muhakkak annem bizi bekliyordur. (kesinlik)
(e) Belkide ne yapmak isdediğini gerçekten anlamıyoruz (dur) . (söylemde
bitmemişlik)

(f) İnanın sizi üzmek istemiyorumdur. (tersini söyleme-istiyorum)
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3.3. -ecek+ Dlr yapısı
Gelecek zamanı ifade eden -EcEk eki ve-Dlr eki bir arada kullanıldığında cümlede 'kesinlik, belirlilik' anlamının ön plana çıktığı görülmektedir. -EcEk + -Dlr
yapılı cümlelerde 'sanmm, umarı' gibi pekiştirici öğeler pek sık kullanılama
makta, ancak 'mutlaka, muhakkak' gibi kesinlik bildiren öğeler sıklıkla kullanı 
labilmektedir.
11 (a) Dilekçeler 1 Mart 1999 tarih ine kadar kabul edilecektir. (kesinlik)
(b) Türk iş kadınları birikimleri ve dinamizmleriyle Türkkiye 'yi Avrupa'ya taşımakta öncü olacaklardır. (kesinlik)

(c) Belki de bir daha dönmemek üzere gidecektir. (olasılık)

3.4. -meli+ Dlr yapısı
Türkçede gereklilik kipi fiilin anlattığı işin , oluşun gerekli bulunduğunu dile getirmektedir (Aksan 2006: 192). Gereklilik anlamı pekiştirilerek daha kesin ve
ciddi bir anlatım için ise fiil cümlelerine -meli + Dlr yapısı getirilmektedir. Bu
yapı ayrıca 'uyarı' anlamını da içermekte, resmi yazışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır . Bunun yanı sıra bazı bağlamlarda gereklilik kipi 'olasılık' işlevinde
kullanılır; "Eve gelm iş olmalı "-belki de gelmedi-. Ancak -meli + Dlr yapısının
' olasılık' işlevi bulunmamaktadır.

12 (a) Çorba sıcak olmalı . Dikkat et de yanma! (olasılık)
(b) Çorba

sıcak olmalı . Başka

(c) Çorba

sıcak olmalıdır.

(d) Durumu
(e)
luk)

babasına

Başvuranlar,

türlüsü içilmez. (kesinlik)

(kesinlik bildirir,

olasılık işlevini

yitirir.)

söylemelidir. (zorunluluk)

banka

dekontlarını

dilekçelerine eklemelidirler. (zorunlu-

3.5. -mekte + Dlr yapısı
Türkçede şimdiki zamanı şimdiki zaman ve sürekli şimdiki zaman biçiminde
ikiye ayırmak gerekir. Sürekli şimdiki zaman, geçmişte başlayıp hala süren ve
en azından bir süre daha devam edecek kesintisiz bir oluşu, işi anlatır. Sürekli
şimd i k i zaman; fiil+-makta+ kişi eki formülüyle kurulur. -mAktA ise, mastar
eki -mA ile bulunma eki -tA nın birleşmesinden oluşmuştur. Özellikle resmi
yazılarda , bilimsel bildirilerde ön plana çıkan. -mekte + Dlr yapısı ' olayın, işin ,
oluşun' süregeldiğini ' resmi' bir biçimde ifade etmektedir

13 (a)
(b)

Çalışmalar

Yaşam

devam etnektedir, lütfen zorluk

daima yenilenmektedir.

çıka rmayınız .
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4. Bildirme Eki Alan İsimlerin Cümledeki Görevleri

4.1. Bildirme Ekiyle Yüklem

Bildirme eki alan isimler cümlede çoğunlukla yüklem görevinde kullanılma k
gibi s ıfatlat 'yakındır, doğrudu r' biçimiyle yüklem olarak kullanılabilirler . Özel isimler, zamirler, zarflar, edatla r ve bağ l açlar
da cümlede yüklem görevinde kullanılabilmekted i r .
tadırlar . Ayrıca, 'yakın , doğru '

14 (a)Bu

kız

Ayse' dir. (Yüklem-özel isim)

Yüklem

(b) Bu çocuk odur. (Yüklem-zam ir)
Yüklem

2.2. Bildirme Ekiyle Özne
Bazı

yüklemler -0/r eki alarak ve genellikle de 'bir ' sözcüğü ile kalıp l aşarak , askendileri cümle oldukları halde, bir başka cümle içinde özne gibi kullanıl 

lında

maktadır. 'Bir yağmurdur başladı ~ 'Bir telaştır gidiyor', 'Bir kahkahadır koptu '.

Bu tür yapılarda -0/r eki pekiştirme amaçlı kullanılmaktadır . Bu nedenle bu
tür özneler, diğer pekiştirme amaçlı kullanılan unsurları da dahil ederek, 'pekiştirmel i özne' terimiyle de karşılanmaktadır . Ancak yüklemleştirici olsa da de
'bir ' sözcüğü ile ka lı plaşan -0/r eki almış cümleler söylem tamamlanmamış izlenimi uyandırmakta arkasından gelen yüklem ile tamamlanmaktadır .

(15) Bir rüzgardır gelir gecer san m ıştım/ Meğer başım da esen kasırgaymış
sevgilim {Şarkı)
Nesne Yüklem
Bir rüzgardı r gelir geçer
Özne Yüklem

4.3. Bildirme Ekiyle Tümleç

Bild irme eki alan baz ı sözcükler, cüm lede t ümleç göreviyle de k ullan ılm a kta 
dır.

16 (a) Üç yazdır ora ya gidiyoruz. (üç yazdır-z a rf t üm leci)
(b ) Ben seni senelerdir seviyorum . (senelerdir -za rf t ümleci)
Sonuç

Fiillerin bas it ve bileşik zaman çekimlerindeki değişik anlam işlevleri, eklerin
sözcük, cümle ve söylem düzeyinde meydana getirdiği ince ayrımlar, anlam
daraltma, sınırlamadaki etkileri, farklı bağlamlarda kazandıkları farklı anlamlar
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dikkatini yoğunlaştırdığı konular arasında bulunmaktadır. Bu çalışmada ele alınmış olan bildirme ekleri n de bağlama göre
farklı işlevler kazanmakta, farklı görevler üstlenmektedir. Bildirme ekleri, 'her
yerde var' ve 'hiçbir yerde yok' görünümü ile hem günlük kullanımda , hem
resmi yazılarda hem de edebi dilde gücü oldukça fazla hissedilen bir ek görünümündedir. İsim cümlelerinde 'kesinlik, olasılık, tahmin yürütme, kişisel görüş bildirme' görevlerinin yanı sıra 'alay etme, küçümseme, kabullenememe '
gibi işlevleri de bulunmaktadır. Ayrıca bazı ağızlarda vurguyu üzerine çekerek
soru eki işle 1ıini de üstlenebilmekte dir. Fiil cümlelerinde ise cümle ve söylem
düzeyindeki işlevi farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilmektedir . Bu cümlelerde, 'olasılık, tahmin, gerçeğin vurgulanması, kesinlik, resmiyet, gereklilik'
işlevleriyle kulianılmaktadır. Edebi yazılarda ve günlük dilde kullanılıp kullanıl
maması ise kişinin biçem özelliklerinin en önemli göstergelerinde n biri duru-

son

vıllarda araştırmacı la rın

mundadır.
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