
�D 
TC iST ANBUL KULTOR ONivERSiTESi YA YINLARI 

II. UL,USLAR....AR.ASI 

TORK DtLt VE EDEB1YATI 
00.RENCt K.ONGRESt 

B i� D -1 R i L"'"'"; '';"·, Cilt 2 

TU 
DO 

K 
2008 

---· -·---��-- -� ---,-�-----=- 

Vol. 2 P R O C E E D I N G S  

-  - ·  . - -  

:2:ud INTER.:NATIONAL 

STUDENT CONGRESS OF 
TUR..K.ISH LANGUAGE 

AND LITER.AT-U.R...E 

Yayma Hazirlayanlar 

6. Ceylan - K. Saban - H . B.  Yesiltas - M. 0. Hasdedeoglu - C. P. Torun - E. Sankaya 

istanbul 2009 



istanbul Kiiltiir Universitesi 

II. Uluslararasi Tiirk Dili ve EdebiyatJ Ogrenci Kongresi 
2008 

TUDOK2008 

4 - 6 Agustos 2008 

B i L D i R i L E R  
Cilt 2 

*** 

Istanbul Kultur University 

2°d International Student Congress of 
Turkish Language and Literature 

2008 

TUDOK2008 

4 - 6 August 2008 

P R O C E E D I N G S  
Volume 2 



II. ULUSLARARASI TURK nn.t VE EDEBiYATI 
OGRENCi KONGRESi 

istanbul Kiiltiir Universitesi Y aymlan: 

Kitap No: 1 1 5  

Baski Tari hi: Ocak 2010 

ISBN: (tk) 978-605-4233-18-2 
(1. cilt) 978-605-4233-19-9 
(2. cilt) 978-605-4233-20-5 

Editor: Omiir CEYLAN 

Baski: G.M. Matbaacihk ve Ticaret A.�. 
100 Y1l Mah. MAS-SiT I.Cad. No:88 Bagcilar I Istanbul 
Tel: (0212) 629 00 24-25 

© istanbul Kiiltiir Universitesi 

istanbul Kiiltiir Universitesi 
Fen - Edebiyat F akiiltesi 
Atakoy Y erleskesi 
34156 Bakirkoy - istanbul I Tiirkiye 
+90 2 12  498 41 41 
http://www.iku.edu.tr 

Kitaptaki makalelerin tiim yasal sorurnlulugu yazarlarma aittir. 



BİLİM KURULU

2008

TIJDOK 2008 
II. ULUSLARARASI 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
ÖĞRENCİ KONGRESİ

PROGRAM

Prof. Dr. Abdullah Uçman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. 
Prof. Dr. Ahmet Buran. Fırat Üniv.

Prof Dr. Ali Berat Alptekin, Selçuk Üniv.
Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Fatih Üniv.

Prof. Dr. Durali Yılmaz, İstanbul Kültür Üniv.
Prof. Dr. Erman Artun. Çukurova Üniv.

Prof Dr. GürerGülsevin, Ege Üniv.
Prof Dr. Hamza Zülfikar, Ankara Üniv.

Prof. Dr. Hayati Develi, İstanbul Kültür Üniv.
Prof. Dr. İskender Pala, İstanbul Kültür Üniv.

Prof Dr. Kemal Eraslan, İstanbul Üniv.
Prof. Dr. Kemal Yavuz, İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Marcel Erdal, Almanya 
Prof. Dr. Mehmet Kara, Fatih Üniv.

Prof Dr. Mehmet Ölmez, Yıldız Teknik Üniv.
Prof, Dr. Mehmet Özmen. Çukurova Üniv.
Prof Dr. Muhan Bali, İstanbul Kültür Üniv.

Prof Dr Muhsin Macit, Van Yüzüncü Yıl Üniv.
Prof Dr. Mustafa Argunşah. Erciyes Üniv 
Prof Dr. Nihat Öztoprak, Marmara Üniv.

Prof. Dr. Osman Horata, AKM 
Prof. Dr. Özkul Çobanoglu, Hacettepe Üniv 

Prof. Dr. Pcter Zieme, Almanya 
Prof Dr. Recep Toparlı, TDK 

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, TDK 
Prof. Dr. Uwe Blaesing, Hollanda 
Prof D r Vahit Türk, Sakarya üniv,

Prof. Dr. Vikıor Guzev, Rusya 
Prof. Dr. Zehra Toska, Boğaziçi Üniv 

Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Ege Üniv.
Doç. D r M. Fatih Koksal, Ahi Evran Üniv.

Dr. Ferzane Doulaıabadi. İran 
Dr. Filiz Kıral, Orient institut 

D r Mehmet Kalpaklı, Bilkent Üniv.

Düzenlcu;*. Kurulu
Doç. Dr. ömür Ceylan 
Kongre Koordinatörü

Yard. Doç. Dr. Hacer Gülşen 
Yard. Doç. Dr. Oktay Karaca

09 30 10 30 öğr. Gör. Isa Kocakaplan
Okt. Rekin Ertem 

Araş. Gör. Erdem Sarıkaya 
Araş. Gör. Haode Büyükkaya 

Araş. Gör. Kayhan Şaban 
Araş. Gör. Onur Hasdedeoğlu 

Araş. Gör. Pınar Torun

XVII



-YOR EKi SIFAT-FiiL YAPAR MI? 

ERKANHiRiK 

Kmkkale Universitesl, Sosyal Bilimler Enstitilsii, Tiirk Dili ve EdebiyatJ Bdltimu. 

OZET 

Simdiye kadar Tiirk dili ile ilgili yazilrms olan dilbilgisi kitaplannda sifat-fiil ekleri ile ilgili 
kisimlarda genellikle bu eklere aym acidan bakrlrmstrr. Ekler iizerine yapilrrus olan bircok cahsmada 
da eklerin islevlcrinin yalmzca gortmen kisrmlarma bakilmis, bu islevler yeterince tarnsilmarmsnr. 
Bu eklerden birisi olan -yor da sadece "zarnan eki" olarak incelenrnistir. Ancak -yor ckinin bazi 

kullammlannda eklendigi fiili yiiklem yapmadigi gorulur, Eklendigi fiili yuklern yapmayan bir ekin 
"zaman eki" sayilmast miirnkiin degildir, Bazi curnlclcrdc -yor zarnan eki olarak 
kullarulmamaktadir, Bildirimizde -yor ckinin ternel islevi (zaman eki) dismda kullarnldigi durumlar 
incelenecek ve sifat-fiil ekleriyle benzer ozellikler gosterdigindcn bahsedilecektir, 

ABSTRACT 
In grammar books written about Turkish language, the particle suffixes have generally been 

studied with the same perspective. In the previous studies about the suffixes, the functions of the 
suffixes have been analyzed superficially and these functions have not been examined adequately. 
One of these suffixes "-yor" has only been studied as a "time (tense) suffix". However, in some 
usages of suffix -yor, it can be seen that "-yor" does not make the verb predicate. It is not possible to 
consider a suffix which does not make the verb predicate, as "time (tense) suffix". -"yor" is not used 
as a time suffix in some sentences. This study includes the situations except for the main function 
(time suffix) of "-yor" suffix and its similar features with the participle suffixes. 

Giri� 
Simdiye kadar Turk dili ile ilgili yazilmis olan dilbilgisi kitaplannda sifat-fiil ekleri ile 

ilgili krsimlarda genellikle bu eklere aym acidan bakilrmstir. Ekler iizerine yapilrms olan 
bircok cahsmada da eklerin islevlerinin yalmzca gorunen kisirnlanna bakilrms, bu islevler 
yeterince tartisilmanusnr. 

Sifat- fiil ekleri fiil kok ve govdelerine eklenerek onlan sifat-fiil yapar. Sifat-fiil eki 
alnus olan fiil kok ve govdeleri isimlesirler. Ctmku bu ekler fiilden isim yapan ekler 
kategorisinde incelenebilirler. Ornek vermek gerekirse "gelecek, dimer, dolmus, tanidtk" 

gibi fiil kokunden turemis kahci isimler meydana getirirler. Ancak sifat-fiil ekleri zaman 
bildirmesi bakimmdan isim-fiil eklerinden farkhhk arz eder. 

Turk dili ile ilgili belli bash kaynaklan inceledigirnizde sifat-fiil konusunun farkh 
farkh ele almdigim ancak bakis acismm hep aym oldugunu gormekteyiz. Bu farkhlasma 
konumuz olan sifat-fiillerin isimlendirilmesinden, snuflandinlmasma ve hatta islenmesine 
kadar uzanmaktadir. Kanaatimizce bu kansik durum ve arastmcilarm ortak fikre sahip 
olmayislan -yor ekinin gozden kacmis bir srfat-fiil eki olmasma sebep olmustur, 
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Bugune degin yapilrms dilbilgisi calrsmalanndaki sifat-fiil tammlanna 
baktigmuzda karsmuza asagrdaki gibi bir durum cikar: 

Ergin'e gore "Partisip zaman ve hareket mefhumunu muhafaza eden fakat isim gibi 
kullanilan isim gibi cekilen fiil seklidir" 1 

Korkmaz'a gore "Sifat-fiiller bir yanlan ile stfat, bir yanlan ile fiillerdir. Fiil 
ozeilikleri dolaytsiyla kendilerinde var olan hareket ve zaman kavramlartni, ad olduklan 
stfata aktararak varliklart ve nesneleri hareket ve zaman gtisterme ozellikleri ile gerici 

olarak vasiflandinrlar:" 2 

Banguoglu ise sifat-fiil maddesinde "Fiilin zaman bagl: olarak kavramuu sifatla�tiran 
bir seklidir'" seklinde aciklama yaparken, Gencan ise onemli bir noktaya vurguda 
bulunarak "Varuklari niteledikleri ya da belirttikleri icin stfat; ozne, nesne, tumlec alarak 
yan onerme kurduklart icin de fiil gibi sayilan sozcuklere stfat-fiil denir'" biciminde ifade 
etmistir. 

Yukanda yapilan tarnmlara baktigmuzda, sifat-fiillerin zaman ve hareket niteligi 
gosteren, belli eklerle yapilnus fiil sekli oldugu noktasmda toplamldrgiru gorebiliriz, 
Ancak bu arastmcilann hicbiri sifat-fiil yapihrken hangi olcutlerin kullarulacagirn mi.i�terek 
bir fikir etrafinda belirtmernis, bu sebeple sifat-fiil ekleri de arastmcilar arasmda farkhhk 
gosterrnistir. Bu karrnasa ilzerine hangi ekin/eklerin sifat-fiil eki sayihp sayilamayacagi ile 
ilgili Karadogan iki olcutten bahsetmis, calismasmda bu olcutlerin kullamlmasim 

onermistir. 
l-Fiillerden sifat olarak kullamlabilen kelimeler turetebilmek. 
2-Eklendigi fiili isimlestirmesine ragrnen fiil tabanmm tamlayici alabilme ozelligini 

korumak. 
Olcutlerini veren Karadogan, bu olcutler ile ilgili olarak, 
"bu iki olcutten ilki bir on kosul, ikincisi ise asil belirleyici ozellik olmahdir" seklinde 

konu hakkmdaki goruslerini ortaya koyrnustur' 
Turkiye Turkcesinde -DI dismda kalan bildirme kip ekleri sadece zaman islevi 

gorrnekle kalmarms aym zamanda sifat-fiil eki olarak da kullarulnusur. 
Or; ytldir burda oturduklart halde hie duymaw_tzr. (Atilla Ilhan-Kurtlar Sofrasr) 
Ustelik cebinde de pasazadelerden satin altn!!!:1:1. tapular vardi. (Orhan Kemal-Kanh 

Topraklar) 
Biitiin bu diigumleri r;ozmek it; in bugtin sarayda bir toplanti yaptlacaktt. (Huseyin 

Nihal Atsiz-Bozkurtlar Diriliyor) 
Simdi onlar ile goriilecek hesaplarimi: var. (Huseyin Rahmi Giirpmar-Eskiya Ininde) 
Bu ornekler -DI dismda kalan bildirme kip eklerinin aym zamanda sifat-fiil eki olarak 

da kullaruldigim gosterrnektedir. -DI eki Ergin tarafmdan sifat-fiil ekleri arasmda kabul 
edilse de Karadogan bu ekin sifat-fiil ekleri arasmda kabul edilmemesi gerektigini 
sebepleriyle belirtmistir. 6 

Yazmnzm basmda da belirttigimiz gibi -yor eki simdiye kadar yapilrms dilbilgisi 
cahsmalannm sifat-fiil ya da ayru konuyu kasteden madde baslannda sifat-fiil eki olarak 

1 Ergin, M, (1977), Turk Dil Bilgisi, Minnetoglu Yayinlan, Istanbul, s, 322. 
2 Korkmaz, Z, (2007), Tiirkiye Tiirkcesi Grameri Sekil Bilgisi, Ti.irk Oil Kurumu Yaymlan, Ankara, s. 909. 
3 Banguoglu, T, (2007), Tlirkcenin Grameri, Turk Di! Kurumu Yaymlan, Ankara, s.422. 
4 Gcncan, T.N, (1966), Dilbilgisi, Ti.irk Dil Kurumu Yaymlan, Istanbul, s. 250. 
5 Karadogan, A., (2008), "Turkiye Turkcesinde Yeni Bir Sifat-fiil Eki: -I", Bilig Dergisi, Yaz/ 2008, Sayi:46, s.57- 
66, (Yaymlanacak) 
6 Karadogan, A., (2008) a.g.e, s.57-66, (Yaymlanacak) 
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ele ahnmamt§tlf. Bunun sebebi de belirleyici olcutlerin arasnncilar tarafmdan acik bir 
kilde ortaya koyulmarrus olmasidir. 

se -yor eki zaman ifade eden ek olarak da kullamlmaktadir. Bu kullamm Eski Anadolu 
Tiirkyesi donerninde olusmaya baslamis, Osmanh Turkcesi zamanmda kullarnlrrus, Turkiye 
Tiirkyesinde ise islek bir hale gelmistir, <<yon->> (yurumek) fiili genis zaman eki alarak 
hece dti�mesi sonucu bugunku sekline ulasmrstir. 

-yor Tiirkiye Tlrrkcesinde simdiki zaman ifade eden bir ektir. Bu ekin eklendigi fiil kok 
ya da govdesi yasanmakta/olmakta olan ana vurgu yaparken, bir surec ifadesi de ihtiva 
eder. Elbette -yor ekinin zaman islevleri bunlarla simrh degildir. Ancak biz konumuz 
aeregi bu kullammlara deginmeyecegiz. Bahsettigimiz kullaruma ornek vermek gerekirse; 
e Sigaramin dumanuu icime cekerek sayfalan agir aglr 9eviriJ!!l!..um. (Suut Kernal 
Yetkin-Giinlerin Gotiirdtigu) 

Sifat-fiil ekleri iki gorevde kullamhr. Bu ekler fiil kok veya govdelerine eklenerek sifat 
yaparlar ya da yardimci ciimleleri fii1 tabanma baglarlar. 

Kosan adami gordiim. 
Ko$fugunu gordiim. 
Daha once de bahsettigirniz -DI dismda kalan bildirme kip eklerinin sifat-fiil eki 

olarak da kullamhyor olmasi -yor icin de gecerli bir durumdur. 
$imdiki zaman bildirme fonksiyonu dismda sifat-fiil eki gorevinde kullaruldigma dair 

Ti.irkiye Turkcesiyle yazilnus pek cok eser ve gunluk konusma dili bize ornekler 
vermektedir. Bu hususta ornek vermek gerekirse, 

"Dinliyor gibi goziiktiigii zumanlarda da kafast daima baska seyle mesguldii. 
(H.N.Ats1z-Ruh Adam) 

Goruldugt; gibi bu ornekte "dinliyor" kelirnesi "gibi" edati aracihgi ile "goziiktiigii 
zamanlar" tamlamasma baglanrrustir. Korkmaz'm da belirttigi gibi sifat-fiillerin edatlar ile 
hirlesebilme ozelligi vardir.7 Bu ornekte de sifat-fiil olan "dinliyor" ile "gibi" edati beraber 
kullamlarak bir tamlamaya baglanrms ve sifat-fiil gorevi alrmstir. Yine ornegimize 
bakngnmzda "dinliyor" kelimesinin yiiklern konumunda bulunmadignu gorrnekteyiz. 
Buradan da anlasilmaktadir ki, -yor eki yuklem yapmadigi durumlarda zaman ifadesiyle 
birlikte bir sifat-fiil eki gorevi de uzerine almaktadir. 

Yazirruzm basmda da belirttigimiz gibi sifat-fiil ekleri bir nevi fiilden isim yapma 
ekleridir. <;unkti bu ekler eklendikleri fiil kok veya govdelerini isirnlestirirler. Ornek 
ci.imlemizde de "dinliyor" kelimesi, isimlesen "goziiktiigii (zamanlarda)" 
kelimesini/tamlamasmi niteleyen bir konumdadir. "Dinliyor gibi goziiktiigii zamanlarda 
da kafasi daima baska seyle mesguldti" ile "Dinliyor goziiktiigii zamanlarda da kafast 
daima baska seyle mesguldii" kullamrnlanm karsilastmrsak "gibi" edatmm anlam ayirt 
edici bir ozellikten ziyade kahplasan bir kullamm ve benzerlik anlarmrn kuvvetlendirrne 
gorevinde oldugu anlasilmaktadir. 

Bir ekin sifat-fiil eki sayilabilmesi icin belirttigimiz iki olvlit ile bu ornegi 
kryasladignmzda soyle bir durum ortaya cikar; 

a) Fiillerden sifat olarak kullamlabilecek kelimeler turetip tiiretmedigi konusunda -yor 
eki islek olmayan kullamm sahasma sahiptir. Yine ilk ornegimizi bu acidan degerlendirecek 
olursak "Dinliyor gibi goziiktiigii zamanlarda da kafast daima baska seyle mesguldii" 
ci.imlesinde "dinliyor" sifat-fiili "goziiktiigii zamanlar": nitelediginden sifat olarak 
kullan1lm1� ve -yor eki dinle- fiil govdesine geldigi icin birinci olcutumuzu saglarnaktadir. 

7 

Korkmaz, Z., (2007), a.g.e, s.910. 
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b) Eklendigi fiili isimlestirrnesine ragrnen fiil tabanmm tarnlayici alabilme ozelligini 
korumasi acismdan baktignmzda ornek ciimlemizde sifat-fiil olan "dinliyor" tamlay1c1 

almanusur. Ancak bu durum cumledeki sifat-fiilin tamlayici alamayacagi anlamma gelmez. 
Yazar tercihi sonucu cumledeki sifat-fiil tamlayicisiz kalrmsnr. Cumledeki s1fat-fiilin 
tarnlayici alabilecek durumda oldugunu gosterrnek icin cumlenin basma ekleme yapacak 
olursak; 

"Onu dikkatle dinliyor gibi goziiktiigii zamanlarda da kafasi daima baska §eyle 
mesguldu" cumlesinde sifat-fiilin hem nesne hem de tumlec alabildigini goruruz. Bu durum 
ikinci olcutlm de saglanabilecegini gosterir. 

Sifat-fiiller yapilarmda hareket ogesi banndrrmasi bakimmdan zarf-fiillere 
yaklasmakta; fiil kokenli sozcukleri · niteleyen durumda olmasi bakirrundan da zarflara 
benzetmektedir. Bu durum yarulgiya sebebiyet verebilmektedir. "Zarf-fiillerin bazz 
tiirlerinin belirli ad cekimleri almis stfat-fiillerden olusmast da aralartnda hareket bildirme 
ozelligine baglz bir ortakligin bulunmastndan ileri gelmektedir. "8 Zaten zarf-fiiller ctimlede 
yiiklemi nitelerken; sifat-fiiller isimleri nitelerler. Bu kansiklrgi omeklerle aciklamaj, 
gerekirse; 

"Nefes alamayacak gibiyim:" (Orban Pamuk-Sessiz Ev) cumlesini Turkcenin 
kurallanna uygun sekilde "Nefes alamtyor gibiyim" durumuna getirebiliriz, Yine ayru 

sekilde "Omriimde ilk deja gormus gibiydim" cumlesini "Omriimde ilk deja giiriiyor 
gibiydim" biciminde de ifade edebiliriz. Bu orneklere bakngirmzda zaman ifadesi 
degisirken bizim konumuz olan srfat-fiil islevinde bir degisiklik olmarmstrr. 

Cocuk uyumus gibiydi. 
Cocuk uyuY.fll:. gibiydi. 
Bu iki ci.imle de durumu bize acik bir sekilde gosterir. 
-yor sifat-fiil eki belirsiz anlam ifade eden bazi cumlelerin daha anlasihr hale gelmesini 

saglayan bir isleve de sahiptir. 
Onun Ankara 'ya gitfjgini ogrendim. 
Onun Ankara 'ya gitmis oldugunu ogrendim. 
Onun Ankara 'ya gidivor oldugunu ogrendim. 
Bu ti9 cumleyi anlam bakrmmdan inceledigimizde ilk cumledeki ifadeden iki farkh 

anlam cikarmak mumklmdur. ilk ciimlede gitme eylernini gerceklestiren kisi Ankara'ya 
daha onceden gitmis, orada bulunmus/bulunrnakta olabilir. Aym sekilde bu cumlede gitme 
eylernini gerceklestiren kisi bu eylemini devam ettiriyor olabilir. Yani yolculugu devam 
ediyor olabilir. Ikinci cumleye baknginuzda da anlam baknnmdan buna benzer bir durum 
karsmuza cikmaktadir. Gitmek eylemini gerceklestiren kisi Ankara'ya varnns olabilecegi 
gibi yolculugunu devam ettiriyor da olabilir. Ancak son ciimledeki gitme eylemini yapan 
kisinin bu eylemi yapmakta oldugu, yolculuk surecinin devam ettigi daha barizdir. ilk 
cumleyi merkeze alarak dusundugumuzde, -DIK sifat-fiil ekinin -ml� ve -yor sifat-fiil 
eklerinin islevini ustlendigini goruruz. ilk iki cumlede iki ihtimal soz konusuyken son 
ctimlede durum daha belirgin hale gelmistir. -yor simdiki zaman eki olarak kullamldigi 
yapilarda daha once de belirttigimiz gibi surece vurgu yapmaktadir. Srfat-fiil olarak 
kullamldigi bu ornegimizde de bu hususiyetini kaybetmemis ve gitmek eyleminin 
gerceklestigi surece vurguda bulunmustur. Bu tip kullammlarda goruluyor ki -yor sifat-fiil 
eki -rnls sifat-fiil ekine yaklasmakta ancak vurguladigi anlam ozelligi baknrnndan ondan 
aynlmaktadir. Farkhhk zaman acismdan kendisini belli etmektedir. 

8 Korkmaz, Z., (2007), a.g.e, s.910. 

768 



·YOREKi SIFAT-FiiL Y APAR MI? 

-yor sifat-fiil eki bircok kullarummda ���d�si�e h�� anlam oze�likleri d�lay1s1yla diger 
fat-fiil eklerinden aynhr. Daha evvel verdigimiz ornegi bu acidan mceleyehm. 

s1 <;ocuk uyumus �i�iy�i. 
<;ocuk uyuJ!!L gibiydi. 
ilk cumlede cocuk uyamk, ayakta, goruntimunden oti.irii (9i9 gozler vs.) uyumus da 

heniiz uyanrms olabilir. Y ani yeni uyanrms, uyamk �labilir. Diger anlarm ise yatagina 
atmi�, uyumaya cahsmakta, uykuya dalrnakta olabilir. Ikinci ci.imlede ise cocugun uyumus 

�a heniiz uyanrms olabilecegi anlanum crkarmak mi.imktin degildir. Ancak cocugun 
uyumaya 9ah�t1g1 anlarrum cikarabiliriz. Elbette uyuyor gibiydi kahbmdan dalgm anlarrum 

�,karmak da m�_mkli��i.ir: � . . . � . . . . -yor sifat-fiil ekini diger sifat-fiil eklenyle karsilastrrdrgmuzda bu sekilde kendisine ait 
anlam ozelliklerini ci.imleye aks ettirdigini goriiruz. 

Turn bunlardan sonra -yor ekinin sifat-fiil eki oldugu kullammlann istisna olup 
olmadig1 konusunda asagidaki orneklere bakarak karar vermek mumkun olacaktir, 

Omer 9ay bardagina raki doldurmus solen ba§lzyor gibi bana da ikram etti. (Nihat 
Genc-Fmn) 

Eni§temizin, o siikin giinler ve gecelerde ninniler gibi boyle sozleri yavas yavas, gertigi 
bu yollardan koparmis ve azar azar kondugu bu sehirlerden toplamis oldugu htitiralar 
irinde gi1ya bizim paylartnuzi ctngiraklannin daiisstlastni yayarak gelen deve 
kervanlariyle- bize tasiyor, icimi:e akltlYQL hafizamiza yagiyor gibivdi. (Abdiilhak Sinasi 
Hisar- �amhca'daki Enistemiz) 

Leyla'yla arkadasliguniz da benim agzimdan laf alma cabalan yiaiinden, son 
zamanlarda sadece teyzemin istemedigi bir iliski oldugu icin siiriiyor gibiydi. (Cihan Akta9- 

Sarete) 
Kaldtnm boyunca uzanan yiiksek sur duvarlan karanltgt gokyiizimden indiriJ!!H.. 

gibiydi. ( . . .  )  Hepsi de bana baktyor gibiler. (Erdal Oz- Sular Ne Giizelse) 
Ogretmen, cocugun her siiyledigine inamyor gibi yaptyordu. (Halikamas Bahkcisi 

Ciceklerin Dugunu) 
Elmaczk kemikleri ctkinuli, btyiklan dusiik oldugundan, surau daima giiliimsiiyor 

gibiydi. (Kemal Tahir-Gol Insanlan) 
Sofrayt kaldinrken, tabaklart mutfaga goturiirken hep yantm stra geliyor gibiydi. 

(Necati Cumah- Degisik Gozle) 
Bulundugu hal-i ye 's ii hiizne kahkahazen-i istihfaf oluyor gibi gelen bu samatatm 

arasindan gecerek "Cakomo" yolunu takip etmeye baslayinca manzara-i tabiatin letafet ve 
ulviyeti, o geceyi ge<; irmek icin bir me lee taharrisiyle bikarar olacak her tarafa munattf 
nazanna sasaapas oldu. (Sarni Pasa-zade Sezayi-Kucuk Seyler) 

Onun icin babasi uyurken gorse sanki olmiis de yatlyor gibi geliyor, basltyordu 
aglamaga (Orhan Kemal-Cemile) 

Kendini asan bir yerlere kayzyor gibisin. (Durali Yilmaz- Gel lcimde Agla) 
Bu sert yuzler, bu nastrlt eller, bu denizden, baliktan, dalgadan, yelkenden, agdan 

baska bir sey bilmiyor gibi goriinen insanlar, yani baslannda mayosunu boynuna esarp 
gibi dolamts siyah saclt Delysarto'nun Meryemleri cehreli gene cocuk, hepsi bu tecriibenin 
maliydilar. (Ahmet Hamdi Tanpmar-Huzur) 

0 simdi mutlaka asagtda, kiir bir lamba l§tgmda, kirli tabak yzgmlan arastnda 
didini}!QL sarhos mezesi hazirlamaya ralt§tvor olmabydz. (R.Nuri Gtintekin-Yaprak 
Dokiimli) 

769 



ERK.AN HiRiK-Tl.:DOK 2008 

Beni sevdigin ve ozel olarak dusundugun icin degil, bosandigimi ogrendigin, 
guzelligimi hatirladigin ve Kars'ta ya§iyor olmamt da bir zaytflik olarak gordiigun i{:in 
geldin buraya. (Orhan Pamuk-Kar) 

Kinn o tsurabi kendisi yiiziinden �·ekiyor olabilecegi endisesiyle yiizi: kizardi. (Ahmet 
Altan-Isyan Glinlerinde A�k) 

Fakat yediklerimin tadini alzyor oldugumu fark etmemle yasadiklanmin bir diis olup 
olmadigt konusunda yeniden kuskulartm uyandt. (Buket Uzuner- St. Petersburg'da Feodor 
Diye Biri) 

Gene Adamin gitmeyip orada hala bekliyor oldugunu giiriince, delice, coskun bir sevgi 
kapltyordu icini. (Murathan Mungan- Boyacikoy'de Kanh Bir Ask Cinayeti) 

Arna daha onemlisi gecenin televizyondan naklen yayznlanzyor olmast, bu bir yerel 
yaytn olmasina ragmen, onlarda biitun Tiirkiye'nin ve Ankara'run kendilerini seyredi'}!_Q[ 
oldugu duygusunu uyandirmtsti. (Orban Pamuk-Kar) 

Cok kere oturdugu yerde siinen mumun oniinde uyuyup kalan Ali Riza Bey, ilk sabah 
isiklart icinde giizlerini acug: vakit evi hala bu giiriiltiiler icinde sarszhyor bulurdu. ( . . .  )  
lhtiyar adam, oglunu ancak bir kerevetin ustunde horul horul uyuvor buldu. (R.Nuri 
Gunteki n- Y aprak Dokumu) 

Eve geldigi zaman Macide'yi uyuyor buldu. (Ahmet Hamdi Tanpmar-Huzur) 
Yukanda bir cok yazardan, romandan, hikaye ve kose yazarlanndan secilmis olan ve - 

yor ekinin srfat-fiil eki olarak kullamldigr durumlara baktigmuzda karsmuza Us_; durum 
cikmaktadir. 

a) gibi edau ile kullamlmasn Sifat-fiil eklerinin gorevlerinden birisi de cekim edatlan 
ile kullarulmasidir, Bu kullamm -yor ekinin sifat-fiil eki olarak kullaruldigi diger durumlara 
nazaran daha yaygmdir. 

-yor + gibi + isirn; 
Dinliyor gibi gozuktiigii zamanlarda da kafust daima baska seyle mesguldii 
-yor + gibi + fiil/ek fiil; 
Leyla'yla arkadasligimi: da benim agzimdan laf alma cabalan yiiziinden, son 

zamanlarda sadece teyzemin istemedigi bir iliski oldugu icin siiriiyor gibiydi. 
Ogretmen, cocugun her siiyledigine inaniyor gibi yapzyordu 
-yor + gibi + sahis eki; 
Kendini asan bir yerlere kayzyor gibisin. 
b) 01- f'iili ile kullamlmasn 
"-yor"'un sifat-fiil eki olarak kullamldigi durumlardan birisi de ol- fiil kok veya 

govdesine ya da ol- fiili ile turemis isimlerle birlesmesidir. Bu kullamrn a maddesinde 
belirttigimiz kullarnrna gore yaygm degildir, 

-yor + ol: 
Her halde konagin kuytu bir kiisesinde, gene el el iistiinde oturuyor olmahydt. 

-yor + Fiilden Isim Yapan Ek AJan 0 1 - ;  
Gene Adamin gitmeyip orada hala beklivor oldugunu gorunce, delice, coskun bir sevgi 

kapltyordu icini. 

c) Bui- fiili ile kullamlmasu 
-yor ekinin sifat-fiil eki olarak kullaruldigi diger durum ise bul- fiili ile birlesmesi 

sonucu ortaya cikar, Bu kullamm diger iki kullamma nazaran daha az islektir. Kullarum 
sekli olarak ol- fiilindekine benzer durum soz konusudur. 

-yor + bul; 
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Eve geldigi za�an Macide'yi uyuyor buldu 
-yor + Fiilden Isim Yapan Ek Alan Bul - ;  
Gelince uyuyor buldugu cocuklan kaldirdi. 
Yukandaki orneklerden anlasilacagi gibi -yor eki sifat-fiil olarak bircok edebi eserde 

k !lamlan ve yazt diline yansmus bir yapidir. Keza konusma dilinde olmayan yapilann yazi 
d�ine yansimas1 da olmayacagi icin -yor sifat-fiil ekinin konusma sirasmda da kullamldigr 
bir ger�ektir. 

Sonu� 
Biitiin bun1ardan sonra srfat-fiillerin curnle iclerinde her zaman sifat gorevinde 

kullamlmayacag1m ve her zaman da tamlayici almayacagim soyleyebiliriz. Bu hususta asil 
olan sifat o]arak kullamlabilme ve tamlayici alabilrne ozelliklerinin acik olmasidir. -yor eki 
sifat-fiil yapt1g1 durumlarda bunlan saglamaktadir. 

-yor s1fat-fiil eki olarak kullaruldigi durumlarda -ml� sifat-fiil eki ile benzer ozellikler 
gosterse de .anlam �z�lligi bak1�ndan kendi:ine .a�t hususl�r banndmr. . . . . 

Stfat-fiil eklennm kahci isimler yaptigi bilinmektedir, Ancak -yor srfat-fiil ekinin 
yaptigt kahci isim henuz yoktur. Bize gore bu durum -yor ekinin Turkiye Tiirkcesine 
sonradan dahil olmasi ve -yor ekinin sifat-fiil eki olarak kullamldigi durumlann kisith 
olmasiyla ilgilidir. 

Ttirkiye Turkcesindeki zaman eklerini "-DI eki" ve "diger zaman ekleri" olrnak uzere 
iki grupta incelemek mumkundur, Zaten bu iki grubun varligim, zaman eklerinin sahis eki 
almasi bakimmdan inceledigimizde de gormek mlimklindtir. Bu acidan bakildigmda -yor 
eki kullamrm bakirrundan "diger zaman ekleri" ile ortaklasmaktadir. 

<<yon-r>> birlesmesindeki -r eki genis zaman eki oldugu gibi aym zamanda sifat-fiil 
eki olarak da kullarulmaktadrr. Bu sekilde bir birlesme sonrasmda -yor ekinin de sifat-fiil 
yapan bir islevi tizerine almasi normaldir. 

Sonne olarak simdiye kadar sifat-fiil ekleri arasmda gosterilmeyen -yor dilbilgisi 
cahsmalannda sifat-fiil bashgi altmda incelenebilecek ozellikleri gostermektedir. 
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