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ÇATI EKLERİNİN BİLİNMEYEN BİR İŞLEVİ
DELİCE, H. İbrahim

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Çatı eklerinin işlevleri, hep cümle ögeleri esas alınarak incelenmiştir. Bu 
incelemeler sonucunda ortaya çıkan işlevler, çatı kategorisi içerisinde etken, 
edilgen, dönüşlü, işteş, ettirgen, geçişli, geçişsiz ve oldurgan terimleriyle 
belirlenmiştir. Bu işlevlerin hepsi de yüklemin cümleden istediği öğelerle ilgilidir 
ve ortak bir kategori oluşturmaktadır. Bu kategorinin adı da “çatı”dır.

-Iş/-uş-, -Il/ul-, -It/-ut-, -dIr/dur-, -tIr-/-tur- ve -In/un- çatı eklerinin 
yukarıda zikredilen işlevinden farklı bir kategoride değerlendirilebilecek olan iki 
işlevi daha vardır; ki bu, oluş fiilini kılış fiiline (kaynamak > kayna-t-mak); kılış 
fiilini oluş fiiline (düğümle- > düğümle-n-mek) dönüştürmektir. 

Bu ekler vasıtasıyla oluş fiili, kılış fiiline dönüştürüldüğü zaman “oldurgan” 
çatı adıyla tanımlanmıştır; ancak, yüklem öncesi öğe düzenini ilgilendirmediği 
için ele alındığı kategori başlığı doğru değildir.

Bu hâliyle, çatı eklerinin eklendiği fiilin tabanında anlamsal değişiklik yapan 
ve yeni bir dil bilgisi kategorisi oluşturan bir işlevi ortaya çıkmaktadır. Bu işlevi, 
kılış fiilinden oluş fiili yaptığında “oluşlama” oluş fiilinden kılış fiili yaptığında 
“kılışlama” terimleriyle karşılamak doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fiil, çatı, çatı ekleri, kategori, işlev.

ABSTRACT

In this study, the functions of voice suffix were analyzed in the base of 
sentence elements. As a result of analyses the functions appeared as active, 
passive, reflexive, reciprocal middle, causative, transitive verb, intranansitive and 
oldurgan in the voice category. All these functions are related with the elements 
which verb required from sentence and that functions constitute a common 
category. The name of this category is “voice”. 

-Iş/-uş-, -Il/ul-, -It/-ut-, -dIr/dur-, -tIr-/-tur- and -In/un- voice suffix have 
another two functions which can be analysed in different categories, which 
transform oluş verb to the kılış verb (kaynamak > kayna-t-mak); kılış verb to the 
oluş verb (düğümle- > düğümle-n-mek).

When the oluş verb transformed to the kılış verb by these suffix, oluş verb 
called as “oldurgan” voice. However, this is not related with combination of 
preverb elements. Thus, to assess it in that category is not true.
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In this state, the functions which make semantic changes in the fundament 
of verb and constitute a new gramer category of voice suffix are appeared. This 
function should be called “oluşlama” when it transform kılış verb to the oluş verb 
and should be called “kılışlama” when it transform oluş verb to the kılış verb. 

Key Words: Werb, infix, voice suffix, category, function.

GİRİŞ

Türkçede çatı kavramı ve çatı ekleri “II. Türk Gramerinin Sorunları 
Sempozyumu”nda ele alınmıştır.

Bu sempozyumda, Bilâl Yücel, bu konuyla ilgili çalışmaları derli toplu bir 
şekilde incelemiş ve genel bir değerlendirme ortaya koymuştur (Yücel, 1999; 
156-202). 

Bu çalışma ile çatı kavramı, “özne ve nesneye göre fiilin aldığı şekil” olarak 
özetlenmiştir. Ayrıca, Muharrem Ergin”in çatı eklerini çatı kavramını kullanmadan 
fiilden fiil yapan ekler başlığı altında değerlendirdiği de vurgulanmıştır.

Gerek dil bilgisi kitaplarına gerekse dil bilgisi terimleri sözlüklerine bakılsın, 
çatı kavramı genellikle yüklem olan fiilin yüklemi birinci dereceden tamamlayan 
özne ve nesne ile ilişkisi olarak değerlendirilmektedir.

Yüklemin kendini tamamlayan öğelerle ilişkisini eksiz veya ekli olarak belirten 
işlevleri çatı kategorisi içinde değerlendirildiğinde çatı ekleri diye adlandırılan 
bazı eklerin yüklem olan fiile gelerek onun tabanında var olan anlamına yaptığı 
değişiklikler, çatı kavramının dışında kalmaktadır ve bu işlev ile yeni bir kategori 
oluşturmaktadır.

Bu işlev, oluş fiilini kılış fiiline; kılış fiilini ise oluş fiiline dönüştürmektir. 
Bu işlevler var olan terimlerin çağrışımsal alanlarından da istifade edebilmek 
için oluşlama ve kılışlama terimleriyle; bu işlevlerin ortaya çıkardığı kategori 
de “Duyularla algılanabilen her şey, fenomen, numen karşıtı.” anlamına gelen 
görüngü terimiyle adlandırılabilir.

Çatı eklerinin fiil köküyle ilgili bu işlevlerine “Türkçede Yüklem Olarak Fiil” 
(Delice, 2002; 185-212) makalesinde değinmiştim. Bu bildiri ile konuyu hem 
detaylandırmak hem de geniş bir yelpazede tartışmaya açmak istedim.

Bu bildiriyle tartışmaya açmak istediğim bu işlevler, cümleye dil bilgisi 
kitaplarının çatı ekleri diye vasıflandırdığı bir ek ile aktarılır. Bu işlevlerden 
birini yerine getiren eklerin ayırımını yaparken fiilin cümle içinde taşıdığı anlamı 
da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin:

“Acımak” fiili, “Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak.” anlamı ve “Yağ acıdı.” 
örneğiyle oluş fiilidir; zira, “acımak” eylemi bir özneye gerek duymaksızın “yağ” 
nesnesi üzerinde kendi kendine gerçekleşmiştir. 
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Yine “acımak” fiili “Başkasının acılı durumundan üzüntü duymak.” anlamı ve 
“bu boş localar, boş sandalyeler karşısında yorulan sanatkârlara acıyordum.” 
(M. Ş. Esendal) örneğiyle de kılış fiilidir; çünkü, acımak eylemi bir özne 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkçede aynı yapıda ekler üst üste gelebilmekte; ancak, aynı işlevde ekler üst 
üste gelememektedir. Aynı yapı ve işlevde iki ekin üste üste gelmesi durumunda 
gereksiz kullanım ortaya çıkar. Fiil tabanı üzerinde çatı eklerinin üst üste 
kullanımları örnek cümle kullanımlarıyla (Gülsevin, 1999; 203-223) detaylı bir 
şekilde incelenmiş ve dilbilimcilerce tartışılmıştır.

Bu nedenle, eklemeli bir dil olan Türkçenin her ekinin kullanılabilen 
tüm işlevleri ayrı ayrı tespit edilmeli ve Türkçenin işlevsel yorumlanışı 
tamamlanmalıdır.

1. Kılışlama Ekleri

Oluş tabanlı fiilleri kılış tabanlı fiillere dönüştüren eklerdir.

Bu dönüşümü yapan ekleri ve Türkçede bu eklerle kurulan fiilleri şöyle 
sıralayabiliriz: 

1.1. -t-, -It-/-Ut-

Bir özne tarafından gerçekleştirilen kılış fiilleri üzerine geldiğinde ettirgen ve 
oldurgan çatı kuran bu ek, kendi kendine gerçekleşme ifade edebilen oluş fiillerinin 
üzerine geldiğinde kılış tabanlı fiiller yapmak için de kullanılabilmektedir.

“Acımak” fiili, “Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak.” anlamı ve “Yağ 
acıdı.” örneğiyle oluş fiilidir. Bu fiilin üzerine -t- kılışlama eki getirildiğinde 
“acıtmak” tabanına ulaşılır; ki, bu taban da “Acı katmak” anlamı ve “karabiber 
yemeği acıttı.” örnek cümlesiyle artık bir kılış fiilidir ve “acıma” eyleminin 
“yemek” nesnesi üzerinde gerçekleşmesini sağlayan “karabiber” öznesini ortaya 
çıkarmıştır.

-t-, -It-/-Ut- ile Kılışlama Yapılan Fiiller

acıt- ağart- ağrıt - akıt- aksat-
alçalt- ayılt- azalt- bayılt- benzet-
beyazlat- bollat- bollaş- boşalt- büyüt-
cayırdat- cazırdat- cıvıt- cıyırdat- cızırdat-
cumbuldat- çakıldat- çatlat- çınlat- çıtırdat-
çıtlat- çoğalt- çökelt- çürüt- damıt-
damlat- daralt- dımbırdat- diriltmek- durult-
düzelt- eğrilt- eksilt- ekşit- erit-
eskit- esnet- fıkırdat- fırıldat- fışırdat-
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fışkırt- fokurdat- foslat- fosurdat- foşurdat-
gacırdat- gevret- gevşet- gıcırdat- gümbürdet-
gümbürdet- gümlet- harlat- hışıldat- hışırdat-
hopurdat- höpürdet- ılıt- ışıldat- ışıt-
ihtiyarlat- incelt- kabart- kanat- karart-
kavlat- kaynat- kıpırdat- kısalt- kıtırdat-
kızart- kocat- köpürt- körelt- küçült-
kütürdet- morart- oynat- parlat- patırdat-
patlat- pıtırdat- pofurdat- sarart- semirt-
seyrelt- sızlat- soğut- şaklat- şangırdat-
şapırdat- şaplat- şıkırdat- şıklat- takırdat-
tangırdat- tıkırdat- tıngıldat- tıngırdat- tıpırdat-
tokurdat- üret- yansıt- yeşert- yumuşat-
zangırdat- zayıflat- zımbırdat- zıngırdat- zonklat-

1.2. -dIr-/-dUr-, -tIr-/-tUr-

Bu ek de -t-, -It-/-Ut- eki gibi kendi kendine gerçekleşme ifade edebilen oluş 
fiillerinin üzerine geldiğinde kılış tabanlı fiiller yapmak için kullanılabilmektedir.

“Ağaçlanmak” fiili, “Ağaçlı duruma gelmek.” anlamı ve “tarla ağaçlandı.” 
örneğiyle oluş fiilidir. Bu fiilin üzerine -dIr-/-dur-, -tIr-/-tur- kılışlama eki 
getirildiğinde “ağaçlandırmak” tabanına ulaşılır; ki, bu taban da “Bir yeri 
ağaçlı duruma getirmek.” anlamı ve “orman içinden nakledilen köyler halkına 
ait araziler, devlet ormanı olarak derhâl ağaçlandırılır.” (anayasa) örnek 
cümlesiyle artık bir kılış fiilidir ve “ağaçlandırmak” eyleminin “orman içinden 
nakledilen köyler halkına ait araziler” nesnesi üzerinde gerçekleşmesini sağlayan 
söylenmemiş olan “görevliler” öznesini ortaya çıkarmıştır.

-dIr-/-dUr-, -tIr-/-tUr- ile Yapılan Kılışlama Tabanlı Fiiller

ağdalaştır- ağdır- ağırlaştır- akışkanlaş- aklaştır-
akortsuzlaştır- aksettir- alevlendir- aşındır- ateşlendir-
ayazlandır- bağdaştır- ballandır- basıklaştır- benzeştir-
biçimlendir- biriktir- birleştir- bitiştir- bollaştır-
buğulandır- buharlaştır- bulandır- bulanıklaştır- bulaştır-
buruştur- canlandır- cazibeleştir- cazipleştir- cıvıklaştır-
çalılandır- çatallaştır- çeşitlendir- çetrefilleştir- çiçeklendir-
çimlendir- çirkinleştir- çoraklaştır- çölleştir- çukurlaştır-
dalgalandır- darlaştır- değerlendir- demlendir- denkleştir-
derinleştir- dikleştir- dindir- dondur- donuklaştır-
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elektriklendir- esmerleştir- esnekleştir- estir- genleştir-
gölgelendir- gürleştir- güzelleştir- ılıklaştır- ılıştır-
kamburlaştır- keçeleştir- kırıştır- kıymetlendir- kızdır-
kokuştur- koyulaştır- köklendir- kökleştir- kömürleştir-
körleştir- kötüleştir- köyleştir- kristallendir- kumlaştır-
kurtlandır- küflendir- lezzetlendir- loşlaştır- matlaştır-
mavileştir- mayalandır- mermerleştir- nemlendir- netleştir-
nurlandır- oluştur- ormanlaştır- parlaklaştır- paslandır-
pembeleştir- pıhtılaştır- polimerleştir- puslandır- renklendir-
rutubetlendir- sarılaştır- saydamlaştır- seyrekleştir- sıcaklaştır-
sıkılaştır- sıvılaştır- silikleştir- sislendir- sivrileştir-
soğuklaştır- soldur- söndür- sulandır- sürüklendir-
sütlendir- şeffaflaştır- şekerleştir- şiddetlendir- tatlılaştır-
topaklaştır- topraklandır- tozlaştır- tutuştur- tüttür-
tüylendir- uyuştur- yassılaştır- yoğunlaştır- yoksullaştır-
yozlaştır- yuvarlaklaştır- zenginleştir-

1.3. -r-, -Ir-/-Ur-

Bu ek de ettirgen çatı oluşturan ekler gibi daha çok kendi kendine gerçekleşme 
ifade edebilen oluş fiillerinin üzerine geldiğinde kılış tabanlı fiiller yapmak için 
kullanılabilmektedir.

“Bitmek” fiili, “Tükenmek.” anlamı ve “dün akşam param bitmişti.” (S. F. 
Abasıyanık) örneğiyle oluş fiilidir. Bu fiilin üzerine -r-,-Ir-/-ur- eki getirildiğinde 
“bitirmek” tabanına ulaşılır; ki, bu taban da “Tüketmek.” anlamı ve “bu işi 
sonuna kadar bitirmek lazım.” (P. safa) örnek cümlesiyle artık bir kılış fiilidir 
ve “bitirmek” eyleminin “bu iş” nesnesi üzerinde gerçekleşmesini sağlayan “biz 
veya ben” gizli öznesini ortaya çıkarmıştır.

-r-, -Ir/-Ur- ile Yyapılan Kılışlama Tabanlı Fiiller

bitir- düşür- pişir- şişir- taşır-
1.4. -lAt-

Kılış anlamı içeren isimlerden fiil türetirken de bu kategori için -la+t- 
birleşimiyle ortaya çıkmış olan -lat- birleşik eki kullanılır. Bu şekilde türetilen 
fiillerde -la- eki, -t- eki olmaksızın kullanılamaz. İsimden fiil türeten -la- ekinin 
çatı ekleriyle kullanılması üzerine Şükrü Haluk Akalın, “bu tür kelimelerde 
geçişli fiillerin geçişşiz hâle getirilmesi durumu söz konusudur. bu sebeple, ayrı 
ayrı +laş-, +lan- gibi addan fiil türeten ekler değil, +la- ekinden sonra çatı eki 
getirilerek geçişsiz hâle getirilen fiiller olduğu kanaatindeyiz.” (Akalın, 1995; 
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98) görüşünü savunmaktadır. Bize göre ise bu birleşim, tekrar ayırımı mümkün 
olmayacak derecede kaynaşmış bir birleşikliktir ve oluş anlamı içeren isimlerden 
birlikte kılış tabanlı fiiller türetmektedir.

Bu ek de daha çok ettirgen çatı oluşturan ekler gibi kendi kendine gerçekleşme 
ifade edebilen oluş fiillerinin üzerine geldiğinde kılış tabanlı fiiller yapmak için 
kullanılabilmektedir.

“Aydın” ismi, “Işık alan, ışıklı, aydınlık.” anlamı ve “aydın bir oda.” örneğiyle 
sadece oluş ifade edebilecek bir isimdir. Bu nedenle, bu isimden -la- ekiyle 
doğrudan kılış fiili yapamayız. Onun üzerine kılış anlamı katacak olan -t- eki 
getirildiğinde “aydınlatmak” tabanına ulaşılır; ki, bu taban da “Bir sorun üzerine 
bilgi vermek.” anlamı ve “başbakan, basın toplantısında gazetecilerin sorularına 
verdiği cevaplar ile hepimizi aydınlattı.” örnek cümlesiyle artık bir kılış fiilidir ve 
“aydınlatmak” eyleminin “hepimizi” nesnesi üzerinde gerçekleşmesini sağlayan 
“başbakan” öznesini ortaya çıkarmıştır.

-lAt- ile İsimlerden Yapılan Kılışlama Tabanlı Fiiller

aydınlat- siyahlat-

2. Oluşlama Ekleri

Kılış tabanlı fiilleri oluş tabanlı fiillere dönüştüren eklerdir.

Bu dönüşümü yapan ekleri birkaç aydınlatıcı örnek kullanım cümleleriyle 
birlikte şöyle sıralayabiliriz: 

2.1. -l-, -Il-/Ul-

Bu ek, yaygın olarak kılış fiilleri üzerine gelerek edilgen çatı işlevi için 
kullanılır; ancak, yine kılış tabanlı fiillerin üzerine gelerek onların kendi kendine 
gerçekleşme ifade edebilen oluş tabanlı bir fiile dönüşmesini sağlamak için de 
kullanılabilmektedir.

“Çözmek” fiili, “Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak.” anlamı ve 
“Yalnız göğsünün düğmelerini çöz.” (P. Safa) örneğiyle kılış fiilidir. Bu fiilin 
üzerine -l-, -Il-/ul- eki getirildiğinde “çözülmek” tabanına ulaşılır; ki, bu taban 
da “çözme işine konu olmak.” anlamı ve “Yolda yürürken ayakkabısının bağları 
çözüldü.” örnek cümlesiyle artık bir oluş fiilidir ve “çözülmek eylemi bir özneye 
gerek duymaksızın “ayakkabısının bağları” nesnesi üzerinde kendi kendine 
gerçekleşmiştir.

-l-, -Il-/Ul- ile Yapılan Oluşlama Tabanlı Fiiller

bayıl- burkul- burul- çözül- dökül-
eksil- geril- kasıl- kavrul- kırıl-
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2.2. -ş-, -Iş-/-Uş-

Bu ek, kılış fiilleri üzerine gelerek yaygın bir şekilde işteş çatı işlevi oluşturmak 
için kullanılır; ancak, yine kılış tabanlı fiillerin üzerine gelerek onların kendi 
kendine gerçekleşme ifade edebilen oluş tabanlı bir fiile dönüşmesini sağlamak 
için de kullanılabilmektedir.

“Büzmek” fiili, “Buruşturarak, sıkıştırarak veya kıvrım yaparak bir şeyin 
alanını ve hacmini küçültmek.” anlamı ve “herkesin ağzı torba değil ki çekip 
büzesiniz.” (B. Felek) örneğiyle kılış fiilidir. Bu fiilin üzerine -ş-, -Iş-/-uş- eki 
getirildiğinde “büzüşmek” tabanına ulaşılır; ki, bu taban da “Büzülerek alan 
hacmini küçültmek, kırışmak.” anlamı ve “Yüzünün cildi ilerleyen yaşıyla birlikte 
sürekli büzüştü.” örnek cümlesiyle artık bir oluş fiilidir ve “büzülmek” eylemi 
bir özneye gerek duymaksızın “yüzünün cildi” nesnesi üzerinde kendi kendine 
gerçekleşmiştir.

-ş-, -Iş-/-Uş- ile Yapılan Oluşlama Tabanlı Fiiller

abanozlaş- ağdalaş- akortsuzlaş- altınlaş- aşağılaş-
balçıklaş- bayındırlaş- belirginleş- belirleş- betonlaş-
boklaş- boncuklaş- bütünleş- büzül- büzüş-
çamurlaş- çeliş- çiçekleş- dönüş- durulaş-
düzleş- eterleş- hamurlaş- ılıklaş- kabuklaş-
katış- kesinleş- korlaş- koyulaş- kümeleş-
mermerleş- mumlaş- muşambalaş- netleş- nötrleş-
ormanlaş- ormansızlaş- ozonlaş- perçinleş- pisleş-
polimerleş- sabitleş- sakızlaş- semizleş- seyrekleş-
sirkeleş- şekerleş- şekilleş- ululaş- yassılaş-
yatış- yenileş- zorlaş-

2.3. -n-, -In-/-Un-

Bu ek, kılış fiilleri üzerine gelerek yaygın bir şekilde dönüşlü çatı işlevi 
oluşturmak için kullanılır; ancak, kılış tabanlı fiillerin üzerine gelerek onların 
kendi kendine gerçekleşme ifade edebilen oluş tabanlı bir fiile dönüşmesini 
sağlamak için de kullanılabilmektedir.

“Mayalamak” fiili, “Maya koymak, içine maya karıştırmak.” anlamı ve 
“annem her gün bir bakraç yoğurt mayalar.” örneğiyle kılış fiilidir. Bu fiilin 
üzerine -n-, -In-/-un- eki getirildiğinde “mayalanmak” tabanına ulaşılır; ki, bu 
taban da “Mayanın etkisiyle ekşiyip kabarmak.” anlamı ve “hamur mayalandı.” 
örnek cümlesiyle artık bir oluş fiilidir ve “mayalanmak” eylemi bir özneye gerek 
duymaksızın “hamur” nesnesi üzerinde kendi kendine gerçekleşmiştir.
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-n-, -In-/-Un- ile Yapılan Oluşlama Tabanlı Fiiller

baglan- biçimlen- boğumlan- buğulan- buzlan-
çalkan- çamurlan- çiçeklen- çimlen- demlen-
düğümlen- gölgelen- hâlelen- ipliklen- kabuklan-
kapan- kaşın- korlan- köklen- körlen-
kültürlen- kümelen- mayalan- neticelen- nihayetlen-
oksijenlen- oksitlen- palazlan- semizlen- şekerlen-
şekillen- yangılan- yankılan- yassılan- yeşillen-

2.4. -lAş-

Oluş anlamı içeren isimlerden fiil türetirken de oluş tabanlı fiil kategorisini 
oluşturabilmek için -la+ş- birleşimiyle ortaya çıkmış olan -laş- birleşik eki 
kullanılır. Bu şekilde türetilen fiillerde -la- eki, -ş- eki olmaksızın kullanılamaz. 
Bu birleşim, tekrar ayırımı mümkün olmayacak derecede kaynaşmış bir 
birleşikliktir ve oluş anlamı içeren isimlerden oluş tabanlı fiiller türetmektedir.

Bu ek, daha çok oluş ifade eden isimlerin üzerine geldiğinde oluş tabanlı fiiller 
yapmak için kalıplaşmış olarak kullanılabilmektedir.

“Acayip” ismi, “Sağduyuya, göreneğe, olanağa aykırı, garip, tuhaf, 
yadırganan, yabansı.” anlamı ve “dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler 
çıkarmaya başladılar.” (R. N. Güntekin) örneğiyle sadece oluş ifade edebilecek 
bir isimdir. Bu nedenle, bu isimden -lA- ekiyle doğrudan fiil yapamayız. Onun 
üzerine oluş anlamı katacak olan -ş- eki getirildiğinde “acayipleşmek” tabanına 
ulaşılır; ki, bu taban da “Başkalaşmak, yadırganacak bir duruma girmek.” anlamı 
ve “hasta hayvanın sesi son günlerde daha da acayipleşti.” örnek cümlesiyle 
artık bir oluş fiilidir ve “acayipleşmek” eyleminin “hasta hayvanın sesi” nesnesi 
üzerinde kendi kendine gerçekleşmiş olduğunu ifade etmektedir.

-lAş ile Yapılan Oluşlama Tabanlı Fiiller

abideleş- acarlaş- acayipleş- acılaş- adlaş-
afacanlaş- ağdalaş- ahmaklaş- akçıllan- akçıllaş-
akışkanlaş- akortsuzlaş- aksileş- aktifleş- aktüelleş-
alafrangalaş- alaturkalaş- alçaklaş- alıklaş- almanlaş-
amerikalılaş- anaçlaş- analaş- anlamsızlaş- anormalleş-
apseleş- aptallaş- araplaş- argolaş- arnavutlaş-
arsızlaş- asabileş- asalaklaş- asileş- asrileş-
avareleş- avrupalılaş- ayaklan- aykırılaş- aymazlaş-
aynılaş- ayranlaş- ayrılaş- azgınlaş- azmanlaş-
babacanlaş- bağdaşıklaş- bağımlaş- bağımsızlaş- bağnazlaş-
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bakırlaş- balabanlaş- barbarlaş- barizleş- basitleş-
basmakalıplaş- başkalaş- batılılaş- battallaş- bayağılaş-
baygınlaş- bayırlaş- bayraklaş- bebekleş- becelleş-
bedavalaş- bedbinleş- bediileş- bencilleş- benekleş-
bengileş- berraklaş- beslenil- beterleş- beyazlaş-
bezginleş- biçimsizleş- bıçkınlaş- billurlaş- bitkileş-
boncuklaş- bozkırlaş- bönleş- bronzlaş- budalalaş-
buharlaş- bulanıklaş- bungunlaş- buzağılaş- buzlaş-
buzullaş- bülbülleş- büzüş- cadalozlaş- cadılaş-
camlaş- canavarlaş- cansızlaş- cazibeleş- cazipleş-
cebelleş- cehennemleş- cemaatleş- cendereleş- cenkleş-
cennetleş- cepheleş- ciddileş- cılızlaş- cılklaş-
cilveleş- cimrileş- cinleş- cisimleş- cıvıklaş-
coşkunlaş- cömertleş cüceleş- çapraşıklaş- çaprazlaş-
çatallaş- çayırlaş- çekingenleş- çelikleş- çetinleş-
çetrefilleş- çevikleş- çıbanlaş- çiftleş- çılgınlaş-
çirkinleş- çizgileş- çocuklaş- çukurlaş- dalgınlaş-
damaksıllaş- darlaş- dazkırlaş- dazlaklaş- değirmileş-
dejenereleş- demirleş- demokratikleş- demokratlaş- densizleş-
derinleş- dermansızlaş- dernekleş- destanlaş- deyimleş-
dinçleş- dinginleş- dirileş- dişileş- divaneleş-
doğallaş- doğululaş- doğurganlaş- dolgunlaş- domuzlaş-
donuklaş- dostlaş- doygunlaş- dramatikleş- durağanlaş-
durgunlaş- duyarsızlaş- düşkünleş- düşmanlaş- ebedileş-
eblehleş- edepsizleş- edilgenleş- efsaneleş- ehlileş-
enayileş- endüstrileş- enginleş- ergenleş- erginleş-
erinleş- erkekleş- eskileş- esmerleş- esnekleş-
eşekleş- eşitleş- etkinleş- etkisizleş- evcilleş-
evrenselleş- ezgileş- facialaş- fakirleş- farklılaş-
farksızlaş- faşistleş- fazlalaş- federalleş- fenalaş-
fersizleş- fettanlaş- fikirleş- filozoflaş- fosilleş-
Fransızlaş- Frenkleş- garipleş- garplılaş- gavurlaş-
gelenekleş- gelenekselleş- gençleş- genleş- gerçekleş-
gerginleş- gerillalaş- globalleş- göçebeleş- göçmenleş-
gölleş- güçleş- güdükleş- gülünçleş- gümrahlaş-
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güncelleş- gürbüzleş- gürleş- güzelleş- hainleş-
halsizleş- hamaratlaş- hamlaş- hantallaş- haraplaş-
hastalan- haşarılaş- haşinleş- haylazlaş- hayvanlaş-
helezonlaş- helmeleş- helvalaş- hevenkleş- hımbıllaş-
hinleş- hınzırlaş- hırçınlaş- hıyarlaş- hizipleş-
holdingleş- homojenleş- horozlaş- hoşlaş- hovardalaş-
hödükleş- hristiyanlaş- huysuzlaş- hülyalaş- hümanistleş-
içselleştir- ifritleş- iktidarsızlaş- ilahlaş- ilginçleş-
ilkeleş- ilkelleş- imkânsızlaş- inatlaş- insancıllaş-
insanlaş- irileş- ırmaklaş- islamlaş- ıssızlaş-
itibarsızlaş- ivedileş- iyileş- kabadayılaş- kabaklaş-
kabalaş- kaçışıl- kadavralaş- kadifeleş- kadınlaş-
kadınsılaş- kadrolaş- kâfirleş- kahpeleş- kahramanlaş-
kalabalıklaş- kalenderleş- kalınlaş- kalkerleş- kalplaş-
kamburlaş- kamçılaş- kamplaş- kamusallaş- kangrenleş-
kanserleş- kansızlaş- kanunlaş- kapıl- kapitalistleş-
karamsarlaş- karbonlaş- karılaş- karmaşıklaş- kartlaş-
kaslaş- katılaş- katileş- katırlaş- katmanlaş-
katmerleş- kavramlaş- kaypaklaş- keçeleş- keçileş-
kekemeleş- kelimeleş- kelleş- kemikleş- kentleş-
kentlileş- keratinleş- kerpiçleş- kesatlaş- keskinleş-
kibarlaş- kılıbıklaş- kıraçlaş- kırçıllaş- kireçleş-
kırlaş- kırmızılaş- kırtıpilleş- kısırlaş- kistleş-
kişileş- kıvırcıklaş- kıvraklaş- kıyaklaş- kıymetleş-
kızar- kızgınlaş- kızıllaş- klasikleş- klişeleş-
koflaş- kolaylaş- kolektifleş- komikleş- kooperatifleş-
korkunçlaş- köhneleş- köleleş- kömürleş- köpekleş-
kötümserleş- kötürümleş- köyleş- közleş- kristalleş-
kronikleş- kullaş- kurallaş- kurnazlaş- kurşunileş-
kurtlaş- kurulaş- kurumlaş- kurumsallaş- kutsallaş-
kutsileş- kutuplaş- kuzulaş- küçükleş- külçeleş-
küreselleş- küskünleş- küstahlaş- kütleş- kütükleş-
laçkalaş- laikleş- laubalileş- legalleş- liberalleş-
lifleş- loşlaş- madaralaş- maddeleş- maddileş-
madenselleş- mafyalaş- magazinleş- mahallileş- mahmurlaş-
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mahzunlaş- mankurtlaş- mantarlaş- manyaklaş- marjinalleş-
maskaralaş- matlaş- mavileş- maymunlaş- medenileş-
melezleş- merkezileş- merkezleş- meşrulaş- mikroplaş-
militanlaş- milletleş- millileş- minyatürleş- miskinleşmek-
mitleş- mızmızlaş- modalaş- modernleş- monotonlaş-
morlaş- moruklaş- muasırlaş- mutaassıplaş- mutsuzlaş-
muzipleş- muzırlaş- müesseseleş- mükemmelleş- müstehcenleş-
müşkülleş- nankörleş- nasırlaş- nazikleş- neftileş-
nemrutlaş- nesnelleş- normalleş- oburlaş- odunlaş-
okullaş- olağanlaş- olanaksızlaş- olgunlaş- oluklaş-
operatörleş- oraklaş- organlaş- ortaklaş- otomatikleş-
öbekleş- ölümsüzleş- ötümlüleş- ötümsüzleş- özdeşleş-
özelleş- özerkleş- özgünleş- özgürleş- paçavralaş-
pahalılaş- pancarlaş- papağanlaş- parlaklaş- partileş-
pasifleş- pekleş- peltekleş- pelteleş- pembeleş-
pesleş- peynirleş- pıhtılaş- pintileş- pısırıklaş-
pratikleş- profesyonelleş- proleterleş- putlaş- radikalleş-
rasyonelleş- resimleş- resmîleş- restleş- revanlaş-
rezilleş- robotlaş- romanlaş- ruhsuzlaş- rumlaş-
ruslaş- sabunlaş- sadeleş- saflaş- sağırlaş-
sağlamlaş- sahileş- sakarlaş- sakinleş- salaklaş-
salgınlaş- salozlaş- samimileş- sanayileş- sapıklaş-
sarhoşlaş- sarılaş- sarplaş- sathileş- saydamlaş-
seçkinleş- sembolleş- semeleş- sendikalaş- serserileş-
sertleş- sessizleş- sevimlileş- sevimsizleş- sığlaş-
sıklaş- silikleş- simgeleş- sinsileş- sıradanlaş-
sıskalaş- sivrileş- siyahlaş- slavlaş- sloganlaş-
softalaş- soğuklaş- solgunlaş- soluklaş- somutlaş-
sonsuzlaş- sorumsuzlaş- sosyalleş- soysuzlaş- soyutlaş-
sömürgeleş- standartlaş- sterilleş- sucuklaş- suskunlaş-
süblimleş- süflileş- sümsükleş- süngerleş- süreğenleş-
sürtükleş- süzgünleş- şabanlaş- şapşallaş- şarklılaş-
şarlatanlaş- şaşılaş- şaşkınlaş- şebekleş- şeffaflaş-
şehirleş- şehirlileş- şirketleş- şirretleş- şuurlaş-
tabiileş- tabulaş- tahtalaş- tanrılaş- taşıllaş-
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taşlaş- tatarlaş- tatlılaş- tatsızlaş- tazılaş-
tedirginleş- tekdüzeleş- tekelleş- tekleş- tembelleş-
temelleş- tenhalaş- terbiyesizleş- tetikleş- tezleş-
ticarileş- tıkızlaş- tilkileş- tipleş- tiritleş-
tirşeleş- titizleş- titrekleş- tizleş- tombullaş-
topaklaş- toplumlaş- toplumsallaş- topraklaş- tortulaş-
tozlaş- trajikleş- tuhaflaş- tunçlaş- turşulaş-
turunculaş- tutkulaş- tutuculaş- tüccarlaş- tümörleş-
tümsekleş- türkçeleş- türkleş- türküleş- uçurumlaş-
urlaş- ustalaş- uyanıklaş- uydulaş- uygarlaş-
uysallaş- uyuzlaş- uzaklaş- uzmanlaş- ürkekleş-
üstünleş- vahşileş- varsıllaş- verimsizleş- viranlaş-
yabancılaş- yabanileş- yabanıllaş- yakınlaş- yalçınlaş-
yalınlaş- yalnızlaş- yapaylaş- yapılaş- yapısallaş-
yapış- yaramazlaş- yasalaş- yasallaş- yatkınlaş-
yavanlaş- yavuzlaş- yaygınlaş- yayvanlaş- yeğinleş-
yerelleş- yerleş- yerlileş- yetkinleş- yiğitleş-
yıldızlaş- yobazlaş- yoğunlaş- yoksullaş- yosunlaş-
yozlaş- yöreselleş- yumuklaş- yumuşaklaş- yuvarlaklaş-
yüzeyleş- yüzeyselleş- yüzsüzleş- zakkumlaş- zebunlaş-
zenginleş- zindeleş- zirzoplaş- ziyadeleş- züğürtleş-

2.5. -lAn

Yine, oluş anlamı içeren isimlerden fiil türetirken de oluş tabanlı fiil 
kategorisini oluşturabilmek için -la+n- birleşimiyle ortaya çıkmış olan -lan- 
birleşik eki kullanılabilir. Bu şekilde türetilen fiillerde -la- eki, -n- eki olmaksızın 
kullanılamaz. Bu birleşim, tekrar ayırımı mümkün olmayacak derecede kaynaşmış 
bir birleşikliktir ve oluş anlamı içeren isimlerden oluş tabanlı fiiller türetmektedir.

Bu ek, –daha çok– oluş ifade eden isimlerin üzerine geldiğinde oluş tabanlı 
fiiller yapmak için kalıplaşmış olarak kullanılmaktadır.

“Bulut” ismi, “Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir 
yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava 
olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.” anlamı ve “mavi maviydi gökyüzü / 
bulutlar beyaz beyazdı / boşluğu ve üzüntüsü / içinde ne garip bir yazdı.” (A. 
H. Tanpınar) örneğiyle sadece oluş ifade edebilecek bir isimdir. Bu nedenle, bu 
isimden -lA- ekiyle doğrudan fiil yapamayız. Onun üzerine oluş anlamı katacak 
olan -lAn- eki getirildiğinde “bulutlanmak” tabanına ulaşılır; ki, bu taban da 
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“Bulutlarla kaplanmak.” anlamı ve “Gökler bulutlanıyor rüzgâr serinliyordu 
/ serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.” örnek cümlesiyle artık bir oluş 
fiilidir ve “bulutlanmak” eyleminin “Gökler” nesnesi üzerinde kendi kendine 
gerçekleşmiş olduğunu ifade etmektedir.

-lAn ile Yapılan Oluşlama Tabanlı Fiiller

acılan- akıllan- aksilen- arızalan- arlan-
arsızlan- aydınlan- ayrılan- başaklan- baylan-
bedirlen- beneklen- benimsen- bereketlen- bestelen-
beyazlan- bilen- bilin- bilinçlen- bitlen-
bıyıklan- böbürlen- böceklen- budaklan- bulutlan-
büyüklen- büyülen- canlan- celallen- cephelen-
cerahatlen- cesaretlen- cihazlan- cilvelen- cinlen-
cisimlen- coşkulan- cücüklen- cüretlen- çatallan-
çekirdeklen- çepellen- çeşitlen- çeşnilen- çiftlen-
çimentolan- çizgilen- çukurlan- dalgalan- debelen-
delilen- densizlen- dertlen- dinçlen- duygulan-
edeplen- efkârlan- eklemlen- elektriklen- endişelen-
engellen- erginlen- eşitlen- evhamlan- ezgilen-
ferahlan- gamlan- gayretlen- gazaplan- gazellen-
gıcıklan- göbeklen- göllen- gönüllen- görgülen-
gövdelen- gururlan- gübrelen- güçlen- güvelen-
halkalan- hâllen- hararetlen- harelen- hasetlen-
havalan- hedeflen- helecanlan- helmelen- heveslen-
heyecanlan- hiddetlen- hırslan- hislen- hışımlan-
hızlan- horozlan- hoşlan- huylan- huysuzlan-
hüzünlen- içlen- iltihaplan- ikirciklen- ilgilen-
irinlen- isteklen- ışıklan- işkillen- iştahlan-
ivedilen- kabadayılan- kabullen- kahırlan- kahpelen-
kalın- kanatlan- kanıklan- kanlan- kapaklan-
kardeşlen- karıncalan- kasavetlen- kaşarlan- katarlan-
katkılan- kaymaklan- kaynaklan- kaygılan- kederlen-
kepeklen- keseklen- keyiflen- kibirlen- kifaflan-
kıllan- kinlen- kırçıllan- kirlen- kısırgan-
kıvamlan- kıvançlan- kıvılcımlan- kıvrımlan- kıymetlen-
koçlan- kokorozlan- kokozlan- kokulan- kolaylan-
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koltuklan- konumlan- konuşlan- kopyalan- kostaklan-
kökenlen- köpeklen- köprülen- köpüklen- kristallen-
kurtlan- kurumlan- kuşkulan- kutuplan- kuvvetlen-
küflen- kümbetlen- küşümlen- lezzetlen- liflen-
lığlan- mağrurlan- marazlan- menevişlen- meraklan-
mevzilen- meyvelen- mıknatıslan- mikroplan- nasırlan-
nazlan- nefeslen- nemalan- nemlen- neşelen-
nitelen- oğullan- onurlan- öbeklen- öçlen-
öfkelen- örümceklen- pahalan- pamuklan- parazitlen-
paslan- peltelen- peydahlan- pıhtılan- pimpiriklen-
pipiriklen- pirelen- posalan- puslan- pürçeklen-
pürtüklen- pürüzlen- pütürlen- rahatsızlan- raşelen-
renklen- rutubetlen- ruziklen- rüzgarlan- sabırsızlan-
sabuklan- saçaklan- sakallan- sakatlan- salçalan-
sancılan- semerlen- sertlen- sevdalan- sineklen-
sınıflan- sinirlen- sislen- sıtmalan- siyahlan-
somutlan- sonuçlan- sorguçlan- sporlan- süratlen-
sütlen- şahlan- şenlen- şerbetlen- şereflen-
şiddetlen- şimşeklen- tabakalan- talazlan- tasalan-
tatlan- telaşlan- teraslan- tiftiklen- tirfillen-
tiritlen- titizlen- tomurcuklan- topaklan- tortulan-
tuzaklan- tüllen- tümörlen- tüylen- uçlan-
ufunetlen- umutlan- uslan- uzaklan- ümitlen-
vahvahlan- vahyolun- vasıflan- yakamozlan- yaltaklan-
yapılan- yapraklan- yaşlan- yavuzlan- yazıklan-
yelelen- yemişlen- yiğitlen- yıllan- yıpran-
yosunlan- yumaklan- yumrulan- yurtlan- yükümlen-
yüreklen- yüzlen- zamlan- zevklen- zevzeklen-
zıtlan- zümrütlen-

SONUÇ

“Çatı Ekleri” diye adlandırılan ve yüklem olan fiilin üzerine gelerek onun 
özne-nesne ilişkisini belirleyen ve çatı kategorisini oluşturan işlevlerinden, 
eklendiği fiilin oluş/kılış özelliğini değiştiren işlevleri ayrılmalı ve yeni terimlerle 
adlandırılmalıdır. 
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Bu ayırımla çok karışık bir görünüm sergileyen fiil konusunda Türkçenin öz 
kurallarının tespitine biraz daha yaklaşılmış olacaktır.

NOT

Bu bildiride örnek olarak listelenen fiiller, Nesrin Akıncı’nın Türkçe 
Sözlük’teki “Fiillerin Sınıflandırılması ve Gövde Eklerinin İşlevsel Tasnifi” adlı 
basılmamış Yüksek Lisans Tezi taranarak elde edilmiştir. 

Konuyu açıklamada kullanılan fiiller için verilen örnek cümleler varsa Türkçe 
Sözlük’ten alınmış, yoksa kurgulanmıştır.

Terimlerin İngilizce karşılıkları için Zeynep Korkmaz’ın Gramer Terimleri 
Sözlüğü adlı kitabından istifade edilmiştir.

KAYNAKÇA

Akalın Şükrü Haluk, (1995), “+lA- Ekinin Çatı Ekleriyle Kullanılışı 
Konusundaki Görüşler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Getirilişi Üzerine,” 
Türk Gramerinin Sorunları I, TDK Yayınları, Ankara.

Akıncı Nesrin, (2007), “Türkçe Sözlük’teki Fiillerin Sınıflandırılması ve 
Gövde Eklerinin İşlevsel Tasnifi”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Sivas.

Delice H. İbrahim, (2002), “Yüklem Olarak Türkçede Fiil”, Sosyal Bilimler 
Dergisi, 26/2. Sayı, Sivas, s. 185 - 212.

Gülsevin Gürer, (1999), “Çatı Ekleri Üzerinde Kullanılabilen Ekler”, Türk 
Gramerinin Sorunları II, TDK Yayınları, Ankara.

Korkmaz Zeynep, (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1992.

Türkçe Sözlük, (2005), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Yazım Kılavuzu, (2005), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Yücel Bilâl, (1999), “Türkiye Türkçesi’nde Fiil Çatıları”, Türk Gramerinin 
Sorunları II, TDK Yayınları, Ankara, 1999.



434


