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EYLEMDEN SIFAT TÜRETME SÜRECiNİN ANLAMBiLİMSEL
AçIDAN iNcBrıNırnsi

NafiYalçın 1

Özı1: Bu çalışmada eylemden sıfat yapan vc saylsı onu aşan yapım ekleİiyle evlenller a]:asında ve türetilen sı-

fallğla ad öbck]erinin konusal rolIeri iuasında var olabilecek aniamsal ilişkiler incelcnmckteiir. Bu inceleme sonu

cunda ortaya çükan bulgular. sözü edilcn it,rlliüllsal bağ]anb]ann ne o]duğunu net birşckilde ortaya çlkarmaktadır. Ya
pım eklen eylemdcn sıfat türctirken !e onaç ek]cri eylemden sıfal iŞlcvli yan !ümceler ürctirken belirlenen kura]Iar

içerisinde çok seçici davıanmakladlr. Dildc eylemden 5ıfa1 türctme sürecinin. geliŞi güzcl değil de derin yapıda bu

lunan bclirli aDlamsal öğeler göZ önünde lutulıu-ak işlediği ve 8elişi gü/e] slfaülar türetmeye ka§l dilin iç mekitniz

ma^ı ıaraflndan an]amsa] cngeller konduğu anla§llmaktıdır. Bu kum]lar ve cn8eller çiğnenerek yapllacak türeıimlef

dilin anlamsal vc hatta sözdizimsel yaplslnı bozacağl değerlendirilmcktedir, Bu çaltşmada Tüİkçenin sözcük !e ya-

pl ürelim gücünün diüa iyi açıklanmısına katkıda bulunmasl emaçllÜlmüştrr.

Anahtar §özcüklea: eylemden sri'al tiireten ekler. orıaç eklcri. konusal rol. anlfunsd ilişki, derin yapl.

A senantic Analysis of Deriüng Adjettiveı from verb§ in Tufkish
Ahstract: ln lhis study the possib]e semiültic rclationships bctween verbs and ad.jective deriving suffixes on onc

hand iurd connections betw*een dcrived iıdjectives and üc scmantic mles of noun phr.rses required by Verbs on üe
oüer have been ana]yzed. The finiıl evidence explicilly shows what sort of scm;mtic relalionships exist belween ıhe

categones mentioned. Evidently suffixes deriving adje,ctives froln vcrbs iuld participa] suffixcs pfoducing adjectival

claırses fmm Verb phri§es behave quitc sclectively iı! üey do so. Iı is cleaJly understood lhat adjecti'!'e maİing

process works not at randoın bul very regulıırly by leling into consideıation certain semantic elements inherenl in üe
deep smlcture of üe language. Furthcrtmorc thcre fbund b be semantjc restraints imposed by üe ]arıguage on the

indiscriminative derivation ofadjectives. which otheü,\ı,ise may İesulı in the vio]aüion ot' thc ruies of the semaİlic and

syntactic sEucturc of the language.

K€y words: adjectivc dcriving sutİxes. semantic roles, semantic relalionship. panicipal suffixes. deep sfucture.

1. Giriş
Türkiye Türkçesi üzerine yazılmış dilbilgisi kitapüannın2 biçimbilin e ilgili bölümlerinde eylemden

srfat türetrnck için hangi eklerin kullanıldığı ve ekleme sunucunda hangi sıfadıuın tiiletildiği konusu ör-

nek verilerek dıüa çok işlenmekte; ancak eylemleıin anlamsal alanlan ile sıfat yapaı ck]erin tiirü arasın-

da ya da bu ekler kullanılarak türetilen Srfatlarla, bu sıfadann nitelediği veya yüklemi okiıık]an ad nbek

leri arasında anlamsal bağlıuıtılıuın olup olmadığr incelcnmemektedir.

Bu nedenle bu çalışmada eylemden sıfat yapan ve sayısı onu a5an (A)k. -(I)k, -GAn, GIn, mA.

-I, JcI. DIk, -mIş. -An, -(Aİ, AcAk. Dl, -EsI vb,) ek]erle eylemler ıirasında olabilecek anluuısal ilişki

ve slfatlarla (nite]eme sıfatı veya yükleın olara}) ad öbekleıinin konusal rolleri arasında varolabilecek an-

lamsal ilişkiler ele alınacaktır.

Bu iJişkileıin incelenip betimlenmesi sonucunda Türkçenin sözciik ve yapı üretim gücünün düa iyi
açıklanmasına katklda bulunabilcceği değerlendirilmcktedil
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2. sıfat Yapan Ekler
Öncc cylem kök ve gövdelerinc gelerek sıfat yapıuı bu ekleri kısaca tanıyalım.

Kimi dilbilimciler bu ekleri gruplandırmadan sıralarken ( Atabay, Kutluk ve Ozel: 1983 ; Baıguoğ-

lu: l97,1) kimisi de ç9şitli 8ruplan aylrarak incelemektediı. Ömeğin; KoIkmaZ (2003: 344-346) bu ek]e

I Yrd.Doç. Dr. .Maltepe Üniversitesi.
2 Banguoğlu (1974): Alabay. Kutluk ve Özel (]983); Korkrna7 (2003), vb.



ri "eylemden kalıcı sıfatlal tilleten" ve "eylemden 8eçici sıfatlar tiireten" ek]er olarak iki alt gruba ayınr.
"Kalıcı sıfat" tüıetcn ekJcr{A)k. -(I)k, -CAn, AGAn, Gln, I, mA,,(I)nç olarak sırıılırnır ve eklendik-
leri cylemleıin geçişlilik gibi bazı sözdizimscl iizcllikleri ile hece sayı|an hakkında bilgi verilir ve tiireti-
len sıfatlaldan ömek]er vcıilir. "Geçici sıfat" tıireten ekler ise DIK, mIş, -AcAk, -An. -(M)r, -mAz, -

[cI olarai sıralıırıır ve bu ek]erle üretilen sıfatlar 'sıfarfüil' olıırıık da adlandınlır (Korkmaz 1992:t32).
Baıguoğlu ( l974:427) 'sıfat-fii]' türeten eklere ASI ' yı da ekler. Bu ortaç ekleri yan tümceyi tcmel tiim-
ceye giriştimcde kullanılıı (Demircan 2005:1 l l) ve aynı zamanda, cylcmlerin gçmiş (DlK, -mIş, ve -

An). gelecek ( AcAl (M)r ve -ınAz). şimdiki (-An) ve geniş ( (A/I)r. mAz,) zamanlarda mcydana gel-

diğini ve süreklilik (-IcI) ifade ettiğini de belinirler (Korkınıu 1992: l32 ve Underhill 1916: 299).

Eylem kök ve gövdesinden bazı yapım ekleriyle tijİetilen slfadaI anlam açısından, kendilcrindcn son-
ra gelen adlann (yani varlıklıırın nasıl olduklannı. durumlaıını. rcnklcrini, biçimlerini. vb.) nitelikleıini
göstennclerinden dolayı "niteJeme sıfatlan" grubuna girerler. Yine bu sıfatlaı biçim bakrmından "türemiş
süfıt" sayılırlar. çünkü eylem kök ve gtivdelerine yapım ekleri getiri]erek kuıuluılu.

"Türemiş sıfatlar" içinde -DIK. -mIş. AcAi. (A)n. -(M)r. gibieklerle oluşan ve onaç adı da veri
len eylcmsiler ayn bir yer nrtar ve genel o]arak süfatl.ırın tiim özelliklerini göSterirler. oftaçlar yan tüm-
cenin, sıfat olarak. arüa tümccdeki bir ad öbeğini nitelemesini sağJarlar ve yanlannda ad olmadığı zaman
da ıd gibı işleı gıirurler i AtihJ). Kuıluk vcÖzel l'JEJ:87ı.

incelememizde ad: geçen Stfat yapıcı eklcrle türetilen sıfatlaİın ey]em ve ad öbekleriyle olan anlam-
sal bağl.uttılanru ele a]acağız.

3. Anlambilimsel İnceleme
Sözü edilen "eylem ve cylemden sıfat yapan ekler ırasındaki ilişkileri" onaya koymak için eylemle

ıi Durum Dilbilgisi çerçevesinde ele ıılacağız (chafe:l97l. Cmk: l989). Bu çeıçevede Türkçe ey]emler:
"duruın", "oluş". "iş" gibi temel sçici özellikleıden en ız bir ve "deneyim''. "yararlanma", 'tamlıuna"
vc "yerlik" gibi ikinci seçici öııelliklerdcn de seçmeli olaıak birer öııelliği yapısında bulundulTna§lna gö-
re g plara aynlmaktadır.3 Bu modele göre eylemin anlambilimsel yapısında var olan öz.ellikler, ey]e
min tümcc içinde aldığı ad öbek]e.ine hangi rolleri yükleyeceğini belirler. Bu rollerden kılıcı ve etkilc-
ncn teme] olup, her tiimcede ikisi olmilsa bile biri mutJaka yer alır, Ancı dışındııki tiim roller eylem iç
yaprSlnda bulunaüı bif sq;ici özellik tarafından belirlenir. Seçici özeiliklerden durum ve oluş. etkilenen ro-
lünün ve iş özelliği kılıcr rolünün tiimcedc yer ıılmasını gerektirir. Deneyim öırelliği deneyimciyi; yarar-
lanma yaraİlanıcıyı: tamlama tamlayıcıyı ve yer]ik öZelliği de yeri iingiirür. Yer rolü duruma göre hedet.
kaynak veya bulunma gibi alt rolleri kapsa*en, kü]ıcı rolü zarn.ın zaman neten ro]iinü de üstlenebilir. Adı
geçen ikignıp sçiciözelliğin eylcm içindeki bileşimlerinin öngördüğü rollerc bağlı oiarak birden çok ad
öbeği bir eylenrle birlikte kullanılabilir.

Eylemden ttirçti]en Sıfatlar, kaynak eylemin gerektirdiği ad öbeklerini niteleme duıumundı olacağı
için, doğal olalak. tiilEtilen Sütatın anlam ve işlevi kaynak eylemin anlaın grubu ve ad öbeğinin o dimce
deki konusal rolü ile ilişkili olacaktır.

İnceiemenin basit olması ve uzamaması aııacıyla sade,ce teme| eylem gruplanna ("duı!m", 'bluş",
"iş-oluş") göre bir sınlflandürma telcih edile.ektir; fakat her ana grup içerisindc diğer eylem gruplan da
ele alınacaktır.

3.1. "Durum" Eylen erinden Türetilen sfatlar
"Durum" eylemi bir varlığın belirli bir durumda ya da onamda bulunduğunu belinir. ''Durum" eyle

mine eşlik eden ve durumu aılatılaı varlığın adı "etkilcnen" konusal rolündedir. Kimi "durum" eylemı

3l6
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nin "tamlamf veya "yerlik" özelliklerini içeımesi durumunda eyleme "tanılaylcl' veya "yeı" rollerinde

bulunan adlıır da eşlik eder.

"Durum" eylemleri ve tiirevleıi olıın "dtırum tamlama" ve "durum-yerlik" gibi eylemleriniı üyele-

ri hem sayıca azdırlu hem de sıfat yapaı ekleri ıılma açısından işlek değillerdir. Bu eylemlerj ömekler-

le inceleyelim:
3.1.1. sür- "durum-tamlama" eylemi (ayru zamanda 'iş-oluş")
Baygınlığım ne kadıır südü bilmiyorum,
Hcr ıxlanın ziyareıi bi. \aal \ürmüşni.

Bu zulüm böyle *iirme/. clbeı btıer bir gün.

Tablo-1:

3,1.2. dur- "durıım-yerlik" eylemi (a}İıl zamanda 'İş-yerlik')
Bileğimdeki saat duımuş,
Bu kadar ders dururken sinemaya nasİ giderim.

Yazlık eviniz duruyor mu?
KitapIıırım masada duruyor.

Tablo-2:

Tablo- l ila 2'den de anl4ılacağı gibi "duıum" eylemleri bir tek zorunlu ad öbeğinin ti.imce içinde

eşliğine izin verdiğinden, "durum" eylemJeıinden türeti]mi§ tiim sıfat ve ofiaçlarün nite]ediği zorun]u

adlar doğal olalak "eüilenen" rolündediı. Sıfadarın üİetiminde -I]I, -AGAn, R, Gın, -I ve -Ai yapım

'1(a). (s0 slraslyla "ad" vc ''sıtat" kavramlannl gösterir

Tiiremiş sıfat sıfat+ ad örneği Roller Açıklamalar
sürek

süregen

sürgiin (a./sf)a

süfücü (a)

" avl

- hırstalıVanla§mazlrİ

- hayaı
, belgesi

halen devırm cden

iş oluş eylemine ait

iş-oluş cylemine ait

sürdüğü

süIen

sümüş
etkilenen

ctkilenen

Türemİş sıfat Sıfat+ ad örneği Roller Açıklamalar
duıuk
durgun

duragan

dunı
dural

" nesne

- hayat, - iş, - kişilik
- elektrik, - yıldız
- su,

^, yırtıklar

etki]enen

etkilenen

etki]enen

etkilcnen
etkilenen

"iş-oluş" eylemine aiti haıeketi olmayan
"iş oluş" eylemine ait

akışmaz, Sabit, hareket§iz

temiz, berak, bu]anük olmayan
ıp, Hiç değişmeden kalan

durduğu

durmuş
durarı

duracatk

kitaplann - masa

- saat, - iş
- denler, - yazlık

- kişi sinyal verir.

yeI
kılıcı
etkilenen
kılıcı

"iş-yerlik" eylemine ait

"iş-yerlik" eylemine ait

3l7
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etki]enen

etkilenen

etkilenen

kılıcı

*- hastıılık
, hastalık
*- hastzılık;

bir yıl - bir hastalıllan soııra. . ,

Hastalık bir yıl -.



ekleri kullanılmüşhr. "Durum" eylemlerinin türevleri olan "durum-tamiama" ve "durum-yerlik" eylem-
lerinden tiiıetilmiş sıfatlann ve onaçlann nitetediği ad öbekleli ise "tamlayıci've "yer" rollerini üstlen

mişlerdir.
''Durum" eylemleri ve tiirev]eri Tüİkçede saylca hem az, hem de yapım ekleri ile işlek olarak sıfat

türetilmemiştir. Burada saclecc sİregeı vc dılağı], sıfatları türetilmiştir.

Yapım ekleriyle türetilmiş sıfaln yokluğu durumunda ortaçlal sıfat işlevini velimli bil biçimde yük
]enmekte ve cylcmc eşlik cdcn hcr bir ad öbeğinin sözdizimsel konuıı ve rolüne uygun niteleme görevi-
ni yerine getimektedir.

Z-oıuniu olartü ncsnc konumunda bir ad öbeğinin vaflığını gerektiren bir eylemden tiiretilen bir sıfat.

öznc konumunda bir ad öbeğini nitelediğinde nesnesiz olarak değil ancak nesne ile birlikte ku]lantldığtn
da kabul edilebilir gözükmektedir, Bkz. Tablo-| (*s rüniiş hastalık; bir ,-ıl siirm ş bir hasıalık)

3.2.'t)luş" Eylemlerinden Türetilen Sıfatlar
"oluş" eylemleıi bir nesne ya da kişinin genelliklc istcın dışı oJarak "duııın'' ya da'brtam" dcğiştir-

mesini anlatır vc eylcmc cşlik cden ncsne ya diı kişinin yüklendiği konusal rol "etkilenen"dir. "Oluş" ey-
lcminin "tamlama". "yararlanma" veya "yerlik" gibi öze)likleri içermesi duruınunda, "tamlayıçi'. "yarar-

laııc:" veya "yei' rollcıinden biıini üstlcnmiş bir ad öbeğinin eşliğini gerektinİektedir.
Bazı "oluş" cylcmlerinden stfat yapıcı eklerle tiiretilen sıfatiara bir göz atalım.

3.2.1. acık- '1ıluş" eylemi
Kaml çok acıkmıştı.
Aç lumınu tig.rı.ı içmekle hiç ıe iyi eımemiııi.
Aç doymaz. tok acıkmam sanır.

Tablo-3

Türemis slfat sıfat+ ad örneği Rollcr Aç*Jamalar
Aç - ayı,4<ann, bilgiye , beyinler ctkilcncn

acıktüğı

acıkan

acıkınış
acıkacak

, yerde. - ıurdıuı itibaren

- ç(xuk ağlamaya başladt
, karnını tıka basa doyurdu

- zamiınımız valdl,

yeİ

ctkilcncn
eıkilenen
ctkileneür

3.2.2. don- 'bluş" eylemi

Çimento ve alçü çabuk doniu.

Kinrse kımıldayiimadı. Hepsi olduğu yerde dondu kaldı
tsütün kafalann donnluş, taşlAmış olmil\ını istiyorlar.

Tablo-,l

Tiiremis sfat sfat+ ad örneği Roller Açıklamalar
donuk - yıldtrçehre. - baküşlı adaın ctkilcncn

donduğu

donmuş
donan

donacaİ

, yeıden kalkı. Suyun , ısı kaç dcrccc?

- sebze/üneyve

- su genleşir.

^, adam önceden tedbiriıi alrr.

ycr (scçııcli)
etlilenen
etki]enen

ctkilcncn

3.2.3. ol- 'blış" eylemi
Böyle iş olmaz.
Nerdc ise üç yıl olacıık.
Okumal, eczacı olmak bu sayılı inat]arından ilkidir,

3l8



Tablo-5

Tablo 3 6'dan da görüleceği gibi. esii-, kırı- gibi "oiuş" eylemJeri ile sesteş olan vc ck almadan da

sıfat görevini yürüten esti ve iırı gibi bazı slfatl.ınn veya ırcık-, geclt gibi "oluş" eylemlerinin eklerle

tiiremesini sağlayan aç ve 3eç gibi sülatların yanında. oluş eylemlerinin ktjklcrine eklenerek Slfatlar

türeten (ır, (A)k, (I)k,ve 1A)Gan yapım eklerinin varlığl da gözlemlenmiştir.

Oluş cylcnıJcrinden bazen tek bir yapım eki ile s]fat yapıldığı halde (8evşek, dtıııuk, vb,).baz-en de bır,
den fazla ekle sıfat yapılır (baıık-baıkın; bitik-bitkin: olağan oLgun)-

Türetilmiş ttim sıfatlann nitelediği ad ve ad gruplarınıır konusa] rolieri eıiıleıeı olduğu haldc. ikili
sıfadardan ilk]eri genel varlıklan ya dacansızlan d.üa çok nitclcrken. ikinci sıfatlann insanlan nitelemek-

te kullanıldlğı 8örülmektedir. Eylem kök vc gövdeJerinden yapım ekleriyle tüıctilen Sıfatlann ortak bir
öZel]iği de ad]ardan hemen önce gelerek niteleınc işlcvini gördükleri gibi aynı zamanda tümcclcıin yük

]cmi tılurzıl ldlan ıamlıl ı. ı ü!c güüğ\ lnl de yürüIürlıjr, Ömegin:
Tablo-7
Yapım Ekleri ile Türetilen sfatlar
Niteleme sıfah olarak yüklem olarak
olgun mevve

donuk baiışlı adam

bitkin adıuı
aç kann
gevşek kıravat
batık gemi

Bu meyveler o]gun.

Adaml.ıfl n balışlan donukfu

Adi]ıİ bitkin (görünüyordu)

Karnım aç.

Kıravatırn gevşek (duruyor).

Gemi bahk (duruyor).

Türemiş §fat sfaı+ ad örneği Roller Açlklamalar
olgun
olağan

, meyvc/insıı,ı,/adıuı

- dururn/iş/görev

etkilenen

etkilcncn

rılmadık

olmuş
olan
olacak

olur
olmaz
o]ası

etki]enen

etkilene.
ctkilcncn
etki]enen

etkilenen

ctkiIencn
etkilencn

Tiiremiş sıfat sıfatf ad örncğ Roller Açıklamalar
bahk
bah (rsf)
hitkün

- gcm i/seı,Vet

gün batısı] , uyg.ıİlığıffürkçesi

- ins.ırriş adamı

ctkilenen
etkilenen
e&ilenen

battığü

batmış
batan

bataci]t

bata_st

ycr
etkilenen
etkilenen
etkilenen

etkilenen

3l9
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3.2.4. bat- 'bluş-yerlik" eylemi
Güneş rcnksiz bulutların altında batıyordu,

Ayağna yolda diken batmışı.
Bizans kurulduğundan batttğü zamana kadar l l25 scnc geçünişti.

Tablo.6

- işler gelir başa
, işler

orda - kimseler
Bu - iş mil
, şey deği] doğrusu.

- iş,

- durumlara kaii1 hazır olmalc gerekir.

bir dcvrin - yer
içeriye - gözler
, güneş

Bulutl,ır - güneşe ağlıyordu.

- şirketI



"oluş" eylemlerinden tiiletilen ortaç]ar da adlardan önce geierek niteleme sıfatı görevini yerine
gctirmektedirler. Anc,ü bu oItaçlar tümcenin yİk]emi görevini üstlendiklelinde genellik]e (jstisnalal

dı)lnda ı .tlat degil çekimlı eylem olurla-r. Ömegin.
Tahlo-ıa

ortaçlar
Niteleme $fatı olarak yük]enr olarak
bu olacak iş mi?
bitmiş bir adam

donmuş sebze

bitmez hıuine

çabuk biter bir ömür
biten sınav

disiplinin gevşediği ortam

Bu iş olacak mı?
Bu adam bitmiştir.
Bu sebzeler donmuştur.

Bu hızine ıısla bitmez.

Ömür çabuk biter.
*Sınav bitendir.
*DisipJin ortamda gevşediğidir

Tablo 8'den de görüIeceği gibi, -Aı ve DlK ekleri adlann, sıras]yla özne (veya öznenin bir parçıısı)

ve nesne (veya nesnenin bir paıçası) olarak ge,çtiği tümceleri sıfata diinüştüren vc bu şekilde adları
niteleyen iki ortaç ekidir (Komfih, 1991l.51-(fl\. Bu nedenle bu iki ekle yapılıırı onaçlıır yıılnızca adlıır-

dan önceki konunı]alda niteleme sıfatı görevini yürütüIlel ve bu halleriyle yüklem görevini üStlenmezler
(Komfilt, l997:4l4-4l5).

Yine benzer bir nedenden ("oluş" eyJemleri zoıun]u bir tek ad öbeği alması ve nesne konumunda
bulunan ad öbek]elini almaması. belki ancak seçmelik tüm]eç alabilmesinden) dolayıdu ki, D/l(
ortacünün nitelediği adlıırın tiimcedeki ro]leri, eğereylemler biı nesne ya da soçmelik yer veya zaman tüm-

leci kullanmaya izin veriyona, doğal olarak soçmelik "yer" rolleridir. Kııldı ki sadece -Dlr(ın olumsuz
olank kullanıldığı "oimadık işler" ad öbeğinde adın rolü "etkilenen" olmuştur. Bunun dışındı*i tiim
durumlarda onaç "1er" ddlannı nltelemi)ıır

3.3. "iş" eylemlerinden Tüetilen sfatlaf
"İş" eylemi biı kişinin yaptrğı bir işi, hareketi veya faaliyeti belinir (Chafe 197l ; l00). Eylemi gerçek-

leştiren kişinin yüklcndiği konusal rol "kıJıeı"dır. "[ş" elleminin "tamlımu". "5 ararlıuıma" veya "yerlik"
gibi özellikleri içeımesi durumunda, "tamlayıci'. "yararlanıc:" veya "yel' rolleıinden birini üstlenmiş bir
ad öbeğinin eşliğini gercktirmektedil.

"İş" eylemlerinin kök ve gövdeleıine gelen yapım ekltriyle türeti]en bızı sıfatliıra göz gezdirelim:

33.1, koş_ "iş" eylemi
Doru at bu gün koşmayacıık.
İkı 1ıldır hu işın pelinden ko>ulorum.

Akşamdan beri ben koşuyorum, binz da on]ar yoı,ulsun,

Tablo-9

Tiiremİş sfat sfat+ ad örneğ Roller Aç*lamalıu
koşut
koşucu (sf/a)

-- düZlemler

- kızlar; koşucular
kılıcı
kılıcı

mat, paralel

koşfuğu

koşan
*koşmuş

koşacak

- saha

beraber - Sporcu

- adıun
*- atletler; - olan atletler

" y,ırışçı

yeİ

kılıcı
kılıcı
kılıcı
kilıcı

{
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3.3.2. giil- '!-(yerlik)" eylemi
O ne söylese sinirli sinirli gülüyordu.
Cülıne komşuna gelir başına.
Annemin yirmi gündür ağ]ayan yüzü o akşan ilk defa güldü
Tahlo.10

33.ıl. çalş- "iş-tamlama" eylemi
Bu eser için iiç yı] çaltşhm.
Sabütan beri ders çalıştyorunl.
Olduğundan 1azla yaşlı gijdnmeye çalıştrğınt sezdim.
Tablo-12

Tür€miş slfaa sıfat+ ad örneği RolIer Açıldamalar
güleç
güleğen
güliı.ç

- nlemur

- kimsc
, fıkralt

kılıcı
kılıcı
hedel

giildüğii

gülmüŞ

güIcn

gülecek

giilc.
gülcsi

- fıkra;
beraber - arkadaışı
*, adaıı; - olan adam

- boyıu/çehre

- yüz ]azım
, yüZlü

- yiz

hedel
kılıcı
kılıcı
kılıcı
kılıcı
kılıcı
kılıcı

Tiiremis §fat sfat+ ad örneği Roller Açlklamalar
yahk
yaılın
yahIl (sf)

yaısız (sf)

yatalak (s1)

- kuıı.§/saç/çiryaZı
akla - neden; sanata - e]

- oku]

- okul
, hast.rins.ul

kllıcı
kılıcı
ycr
yer
kıIıcı

bir işte yeteneği olan

!attığı

yaıtmiş

yatan

yatal
yatacak

, yatak/oda;

beraber , hasla
*- çrcuk. - olaıı çrruk
- hasta

- kolfuk

- yer/hasta

yer
kılıcı
kılıcı
kılıcı
kılıcı
YerAılıcı

Türemiş sfat sıfat+ ad örneği Roller Aç*lamalar
çalışkım - olJencı kılıcı

çalrştığı

çalışmış
çalüşarı

çalışacaI(

Çalışır

- okuL/masa:

- den
*- çocuk: - olan çocuk
- öğrenci

- adarrrmasrders

- dunrmda araba

_ve r
taJtliayıcı
kılıcı
kılıcı
kılıcı; yer; tınıliıyıcı
kı]ıcı

]2l

3.33. yat 'tş-(verlik)" eylcmİ
Rüzgıırdarı bütiin ekinler yattl.

Gemi limanda yatüyor.

Takım bu sezon yattı.

Tablo-11



Türemis süfat Sıfat+ ad örntği Roller Aç damalar

sıkıcı
Sıkkın

sıkılgaır

- şakalar/adaün&onuştnalar
- kişi
o cski ,' ç(Xuk

kılıcı/neden
dcncyimci
denevimci

iç sıkan, ıedirgjn cdcür

çtık sıkılnıış. sıkıntılı
uııngaç. çckingen

sıkığı
sıkmış
sıkan

sıkacak

.,nın - dinlcyiciler
*, konuşmacı
can - konuşmacı,/konuşma

caı - konuşııacı,/konuşma

kılıcı
kılıcı
kılıcı/neılen
kılıcı/neden

"iş". "iş tamamlayan" ve "iş yerlik" eylemlerine gclerek oluşturduğu sıfatlar]a ''kılıci' rolündeki

adlan niteleyen cklcr Can, (A)k,1I)k,-Gınve IcI: " (lene,,imci" folindeki adlıırı nitclcyen ekler olıırıık

da GIn Ve GAn 8özükmcktedir, Ancık 1rç- ckinin Ve Ill/-IsIz eklcrinin oluşturduğu sılatlar (bit ad

o]an _ü,a r'dan türeti]miş o1salıır da) "yeı"' rolündeki ıdlafl nitclen]ektedirler.

llu genellemeırin dışında gıtl eylemi ilc ilişkiliolarak eç eki "kılıci' /rç eki ise "}cr(hedel" rolün-

dcki adlaı niteleyen sıfat yapımında kullanılmışlıı.
Yaygın olan eklerden hiç birini almayan kış- eylemi ,1cleki ile aynı zamanda bir ad da olıur ioşıcı

sıt'atınt vermiştir vc "kllıcı" rolündeki ad öbcklerini nitelenektedir.

Yat ve kıç eylemlcriııdcn larklı ekleıle ikişcr süat (lz.ıçu k kıç,ık; :,tıtık,ı,atkın') türetillnişlir. Bu sıfat

ikililerinin nitcIediği adlann rolleri "kılıci' olmakla birliktc ilk süfatlar tiim v.ırlıklar için kul]anılabilirkcn.

ikincileri düa çok insanlar için kulluıılabildiği değerlendirilmektedir.

Bir "iş yerlik" eylemi olan üaa e!,leminden türctilen _ııııAıı sıfatı "kılıcü" rolündeki adı nitclcrken 1ek

başına kullanıldığında kabul edilcbilir bir tamlana oluşfurmadığı halde "ye(heıJef)" göleren adla kul-

lınıldı!lnda kdhul cJilcbi]iı Fd,iükmekıeJir. ÖmcPiıı:

Bu giirüş/düşünce .ülıma yaftı.

('ocu!un e]i .,üJıJ \ illl lndlr.

Tüıncelerinden akkı \,aıkın düŞiin,e veya ıanola ,-ırlkr? ü,1 tamlamalai kunılabilir ancak nite6ycn

sıfat vc addan oluşan ı,utkoü diişilncc \eya )-aakır7 e1 yanlış olur.

Türetilen sıfat rolündeki ortaçlıırm nitclcdiği adlann rolIeri için şu gcnel]eme sö1 lenebilir "iş" e1 lenı

lcri "kılıci' rolünde olırn zoıun]u bir tek ad iılmas1 vc ancak seçmelik tiimleç a}abiJmesi; "işıamlayıci',
"iş-ycrlik" vc "iş deneyim" eyleınlcrinin "laınlayan". "deneyimci" ve "yer" rolündc olaır adlıır almalan

nedeniyle. bu cylcmlcrden tliretilmiş srtat işlcvli oülaç]ann nilelediği adlar. özne veya eş-tiznc konun,ıun

da iseler "krlıci'rolündc olnrakta; nesne ve}a tüınlcç konumunda isclcr "yer". "deneyiınci" ve

"tamlayıci' rollerinde olmaktadırlıır, Diğer bir deyişle. bu eylcınlcrden DlK ile türclilmiş onaçlıır "kılıcı

ro]ü" dışlnda "eş-kılıci'ro]ü de düil tüm konusal rol]erdeki adllıfı nitclcrken. diğer ortaç eklcri sadece

ijznc konumunda bulunım. "kılıci' rolündeki adlan niteler. Buna ek olarak AcAk cki "kılıcı" rolünden

başka "yer" rolündeki adlan da niteler.

3.4. "İş-Oluş" Eylenılerinden Türetilen Sıfatlar
"İş-oluş" eylcmleii hem bir kişinin vcya ncsnenjn durıinunda mcydana gelen değişiıni. hem de bu

değişimi Sağjayan eyİemin bi.i tanflndan gerçekleştirildiğini anlatır. Bu nedcnic "iş oluş" eyiemlcri biri
"etkilenen" rolünde. diğeri "kılıcf' rolinde iki ad öbeğinin kulianımını gerektirir. Ayrıca "iş oluş" eylem-
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3.3.5. sü- 'İş-deneyim" eylemi (a},İıl z2maıda 'İş-oluş" eylerni)

Eırafındaii her şcy onu sıkıyordu.
Merasimden fa7laÇa slkıldığını belJi eden bir sabınjrzlükla kapıdtüı yana baktı,

Sızi .ıkmam:,l için lalı uzaımıJın ınlıııııcu!ıın
Tablo-13



lerinin "yıırıırlanma" ve "deneyim" seçici irzclliklerini dc içcnncsi durumunda, eyleme "yıırıırlaııci' veya
"deneyimci" rollerinde bircr ad öbeği daha eşlik edebilir, Bu eylemlerden, sıfatlann hangi ekler]e türetil-
diğini vc türctilen sıfatlann hangi rollerdeki adliın nileiediğini ömekler vcrcrck giirelim,

3.4.1. kır-'İş-oluş" eylemi (aynl zamanda 'İş-deneyim" eylemİ)
Bu yıl soğuk hayvanlan kırdı.
I-'irma tekljf fiyatünü son anda yüzde yirmi dıilıa kırdı.
Yapma çocuğum! Düşüp bir verini kıracaksln,
Tablo_14
Türemis sıfat sfat+ ad örneği RolIer AEklıımalar
krgın (a)

kınk
ktnlgan

- hasta]ük

- d.ıl/ kol/fay/çizgiinot

- eşya.idal

kılıcı
etkilenen

etki]enen

top]u ölüme yol açan bula§ıcı haslalık
kınlmüş olan. bütünlüğü kaybolıuı. vb.

kolay ve çabuk ktrılin
kıIdüğl

kııııış
kıran

kıracak

-pot]arlcesaret
*kolunu - çocuk
*,işçiler; laş - işçiler
*-çtıcuk; tab:* - çcıcuk

etkileOen

kı]ıcı
kılıcı
kılıcı

3.4.3. sat't-olu§.yüarlanma" eylemi
Geniş ıırızisini panelleyip köylİye sattü.

Elindekini satmasını çok iyi brccir.
Yanındakini satamazsaın size gelemiyorum
Tahlo- l6

Türemis §fat s hı+ ad örnes R<ıller Açlklamalar
açık
açlcı

- pcncere/yoLbütçe/yürekikapı

iç - sözlerl
işİü - yemek,

etkilenen
kı]ıcı
kılıcı

açma lşünı yapaul.

iştalı açaı yenıek
açtığı
açınüŞ

açall

açacıık

- kapl/yo],&ana]

okul - bakan

ba§a dert - kadın; labrika - bakan

okul - görevli

eılilenen
kı]ıcı
kılıcı
kılıcı

Tiiremis §ıfrt sfat+ ad örneği Roller Aç damalar
salı (s1)

satlcı (rsf)
satllık

, kadıVçocuk
gczgin -; - adam
, ev/eşyraraba

etki]enen

kılıcı
etki]enen

adanmış
satma işini yapan

sahşa çıkanImış
saftığt

satmış

satan

satacak

,m ev/alaba

Çok ev - bi. emlakçi
emlak - kimse
topİak - adam

etkilenen
kılıcı
kı]ıcı
kı]ıcı
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3.4.2. aç- 'iş-oluş" eylemi
Ekiplcr kıırla kapıuııirı yolu akşama doğru açabildi,

Size derdimi açmaya gcJdim.

Bu csaslııra aykın eğitin ve öğıetiün yerleri açılamaz.
Tablo_ 15

3.4.4. bas-'iş-oluş-yerlik" eylemi
Basİğın yerlerde güller açtı.

Şuraya pannağını bas dediler. ben de bastım.



otomobilin lastiğinc hava basmayl unutma.

Tablo- 17

Türemiş slfat Sıfat+ ad örnğ Roller Açıklamalar
basık

b;ıskın
basllı
basma

- tavtJr

- geıVözellik
peynir - küp

- kum,§/etek 4( itap&alıp

ycr
kü]ıcı

yer

ctkilenen

basılmüş, ylissılaşmış

bazı yön]erdcn üstün

biLsılnnş. matbu

biuma kumEındaı yapılmış, matbu

bastığı

basmüş

basarr

bmacirk

ayı* - yeı;

- rcsim/hava

sel- şchir
para - mtıkine
para - makinc

ycr
etkilcnen
etkilcncn
kılıcı
kılıcı

"iş-oluş" ey]emlerinden sıfat yaparaü "kılıci' rolündeki ad öbeklerini niteleyen eHcr Cın, JcI. -(A)k

olarak 8özükmcktcdir, "Etkilenen" ad ijbcğini niteleyen Sıfatı türetmcde 1l)k. GAn. -mA ve "yer" ad

öbeği için de IlI eki kulliınülmıştır.

Sıfat işlevli ortaçlann nitelediği ad öbek]erinin konus.t].olleri ile ilgi]i olaraİ. -DIK ortac]nın nesne

ve ttimleç konumunda bulunan ve "etİilenen". "yanrlanıci've "yer" rollcrini üstlenmiş ad öbeklerinj

nitclediği ve diğer onaçların iizne konumunda ve ''kılıcl' rolünde bulunıur ad öbeklelini nitelediğini

söyleyebiliriz. Bu kunlın tek istisnası bir "iş oluş yerlik" eylemi olaı ö.]J tan türetilıniş ö.]sm,ş ortac]nln

"kılıci' rolündeki ad öbeğinden çok "etkilenen" ıolündeki ad öbeğini nitelemesidir. Şcİri 1ıasmış sel ye

rinc sel ba-ımış şehirkulağa dıüa kabul edilebilir gelmektedir.

4. Sıfat yapan Ekler Bazuıda İnce|eme

Şimdi her biı Sıfat yapıcü ckin eylem gnıbu ve konusal ro]lerle olan bağiiürtüsünı Tablo-I8'den
inceleyelim. Bunun için olu§furulan ııatristen çıkanlabilecek sonuçlar çok anlamlı gözükmcktedir ve

eylemden srfat tiifetme konusunda Türkçenin oldukça düzcn]i çaltşan yapısınl gözlcr önüne sermektedir.

Tablo-18
kıllcr yafarlafücl Dencljmci/ Rolle. Etkilenen ramh Yer

Durunl (A)K. GIn

,mlş

DIK

Duı]lm YarJlınma
Duruİı Dcncyim
Duıum TlrnlIıüma (I)K. ACAn

Ill. AcAk.
-An.-mIş

DIK DlK

I]uıuıİ-Yerlik AGAn. I _DIK

OIııs 0)K. (^)K

GIn.,AGAn
I, AcAk.
An. ııIş,
.(A/lİ

-DIK

oluş Yiuar]anma

oluş-Deneyim
O]ııı-Yı:r]ik (I)K, -Gln.

-mIş
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iş ACAn. IcI

DIK, AeAk
_Aül, mIş. (A/I)r

DlK

iş Dcncyiın IcI. DIK
AcAk. An. mIş -GIn. -Carı

İş Tamlama (A)K. Gan

DIK. -AcAk
,An. ,mlş. -(M)r

DlK. AcAk DIK. AcAk

iş Yerlik (A)K, GIn. (AJI)r
-AGAn. -eç. -DlK.
AcAk. An. -mIŞ.

ıI, DIK,

iş oluş (I)K, Gan
- Ili. _I. DIK

CIn, IcI, AcAk.
An. mIŞ

iş Olu,s

Yiİ-.]İliü]ma

(l)K. ,DIK -Icl.,AcAk
An, mIŞ

DlK DiK

İş Oluş Yerlik (t)K, DIK
mIş

(A)K, GIn
AcAk. An. İnIş

DlK

4.1. "Kalıcı sfat" yapan Yapım Ekleri
4.1.1. -(I)k Ekinin "duıum". "oluş", "iş" ve "iş-oluş" eyleınlerindcn yaphğı sıiatlaıın neiEdcysc

tümijnün nitelediği ad öbekleri etkilenen rolündedir. Aykın durum o]arak Sadece /irgl ırirm'da ad öbeği
kılıcr. ve bası,ic ıaızı'da yer rolünde gözükmekteülir.

4.1.2. -(A)k Ekinin "durum" ve "oluş" eylem)erinden yapığı sıfatlann tümünün nitelediği ad gruplırı
etkilenen, "iş" ve "iş-o]uş" eylemlerinden yaptlğı sıfatlann nitelediği ad gruplan da krlıcı rolündedir.

4.13. -GIn Ekinin "durum" ve "o]uş" eylemlerinden yaptığı sıfatlann tümünün nitclcdiği ad gıu-
plarr etkilenen. "iş" ve "iş-oluş" eylem]eIinden yapt]ğı Sıfatlann nitelediği ad gnıplan da krlıcı
ıolündedir. Aynca "iş-deneyim" eyleminde (sıkİıı lişi gibi) deneyimciyi niteleyen Sıfat yapmaktadır,

4.1.4. -GAn Ekinin "durum" ve "oluş" eylemlerinden yaptığı sıfat gözükmemekıerlir. "[ş-ıımlaml"
cylcınlcrindcn yapığı sütatların nitelediği ad gıupları kılrcı"'iş deneyim" eylemJerinin deneyimci ve "iş
olu1" el lemIerinin de etkilenen rolündedir.

4.1,5. -AGAn Ekinin "durum" ve "oluş" eylemlerinden yaptığı stfatlıır etkilenen rolündeki ad öbek-

lcrini nitelcrken. "iş" vc "işııluş" cylcınlcrinden yaptığı sıIatlaın nitelediği ad gruplaı kıhcı ro]ündedir.

4.1.6. .IcI Ekinin "durum" ve "oluş" eylemlerinden yaptığı sıfat gözükmcmckadir, "iş" ve "iş-oluş"

eylemlerinden yaptığı Sıfatlann nitelediği ad grl]plan kıllcl rolündeiir
4.1.7. -IlI Ekinin "durum" ve "iş<rluş" eylemlcrinden yaptığı slfatlann nitelediği ad gİup]arının tiimü

etkilenen rolündedir. Tek istisna "iş yerlik" eyleminden yapılan sıfat yer ad ijbeğini nitelemiştir 0dı,1,
tıkut).

4.1.8. -Eç Ekinin sadecc "iş-ycrlik" eyleminden yaptığı sıfattn nitelediği ad öbeği kılıcı rolündedir
(giileç ıemü)-

4.1.9. Jnç Ekinin sadece "iş yerlik" eyleminden yaptığı stfatın nitelediği ad Obeği yer (hedei)

rolindedir ( gülinç,fi kra lar) -

4.2. Sfat İşlevli Ortaç Ekleri
Ortaç ekleri çok işlek ve veıimli olup sözdizim kura]larının ve dil dışı durumlann elverdiği tüm

durumlalda Sfat yapma işlevlerini yerine getirmektedirleı.
,1.2.1. -DIKI Eki tiimcede özne konumunü bulunmayan tüm ad öbeklerinj nite]eyen sıfadal yapar,

Tek ad öbeğinin zorunlu eşliğini gerektiren "durum", "oluş" ve "iş" eylemle.indcn o]uşturduğu ortaçlar
gencllikle yer ad öbek]crini nia]cı. Ancak "iş" ve "iş oluş" eylemlerinde özneye "ile biflikte/ berabei'
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gibi sözcüklerle eşlik edcn küİcü ro]ündcki ad öbeklerini de nitelediği görülmektcdiı. (Bkz, Tablo
9/10/l l ).

4.2.2. -AçAk Ekinin "clurum" ve "oluş" eylem]erinden yaptığı onaçlar sadece özne konumundaki ve

etkilenen rolündeki ad gnıplaını. "iş" ve "iş-o]uŞ" eyleınleriıldcn yaptlğı ortaçlal da kıhcı rolündeki ad

öbeklerini niteler. Anct* "iş-dcncyim" ve ''iş yerlik" eylemlerinde deneyimci ve yer rolündeki ad öbek

lerini de nitelediği görüln]ekıedir. (Bkz. Tablo-J l),
4.2.3. -An Eki: Çok işlek olan bu ek çok düzenli bir biçiııdc "duruıı" ve "ııluş" eylemlerindcn

yıptüğı oiaçlar sadece aizne konlıİıundaki ve etkileıren rolündcki ad 8nıpl rnl. ''iş" ve "iş-oluş" cylcm-

]erindcn yaptığı o(açlar da kıhcı rolündeki ıü öbeklerini niteler.

4.2.4. .mIş Eki: Oldukça işlck olan bu ek çok düzenli bir biçimde "durum" ve "ııluş" cylcınlcrinden
yaptlğı oflaçlaf sadece özne konumundaİi ve etkilcnen rolündeki ad gırrplannt, "iş" ve "iş oluş" eyleıı-
lcrinden yaptığı ortaçlar da lolrcü rolündeki ad öbeklerini niteler- Tek istisna "iş-oluş-ycrlik" eyleminde

etkilenen rolündekiad öbeğinin de nitelencbilmcsiclir (sclbasmış şehir) (Bkz. Tablo l7).

4.2.5. -A/!r Eki: Az sayıda kullanılan ortaç türeten bu ek çok düzcnli bir biçimde "durum" ve "oluş"
eylemlerinden yaptüğı onaçliır sadece özne konumundaki ve etkilenen rolündeki ad gruplıuını. "iş" ve

"iş oluş" eyJemJerinden yaptığr ortıçlar da kılıcı ıolündcki ad ijbekleriııi niteler,

5. sonuçlar
Bu inçeleme sonucunda ortıya çıkiü bulgulilr. cylcmleiln an]a]nsa] alanlan ile bu eylemleıden sıfat

yapan cklclin türü alasında ya dabu eklerkullanılajak ttiretilen sıfatlarla, bu sülatlarün nitclediğiveya yük

Iemi olduklan ad öbekleri ırrısında nc gibi anlamsal bağlantı]ann olduğunu net bir şekilde o(aya çıkar,
mr:]ktadtİ.

Yapı ekleri eylemden sıfat tiiretirken ve ortaç ekleri eylemden sılit işlcvli yan tümceler üretirken

belirlenen kuıallıır içerisinde çok scçici davranmaktadır, Dilin eylemden sıfat türetme özelliğiııi işlctirken
geJişi güzel değiJ de derin yapıda buluntüı beIirli ınlaınsal iiğclcıi dc göz önünde bu]undunıai gerektiği

ortiıya çıkmıştır. Ömcğin IcI ckini biı "durum" eylemine getirerek *tlurucu ev, *siiri]cü hastolık ıebir
"oluş" eylemine geirerek *öLiidi adıüüı, gibi sifatlar cldc ct]lıcye dilin koyduğu anlamsirl engcllcr siiz
konusudur. Bu kura]lar ve engeller çiğnenerek yapılacak tüİetimler dilin:ınlamsiıl vc haıta SöZdizimsel

yapısın] bozar. tıpkı ses uyumu kurallarına aykün söZcük türetmek gibi.

DiI bu günkü yaptSryla her eylem için o eyleme eşlik eden ayrı konusal rollerdeki ad öbekleri için ayn

ayrı sıfatliu sağlırmamıştür. Bazcn de bunun lenine bir ıoldeki ad öbeği için birden fazla ekin sıfat

türetmesine göz yummuştur. Böyle durumlıırda aynı rolclcki ad iibcğini niteleyen sıfatlar ıırası bir iş

kjlümü ortaya çükınıştır, ömeğin. "etkilenen" rolündeki ad öbekleıini nitelcycn bitik-bitkin ve baık
lıaıiıı sıfatlımnınl "kılıci' rolündcki ad öbcklcrini nitc]eyen _ü,.]lı,( _]tı*rı ıe kaçak-Lııçık-kaçkuı

sıl'at]aİının türetiminde seçilen ekler ad öbeğinin rol fiırklılığına duyıırlılık gösterememekte (tek bir ad

öbeğinin kullıuıımındın dolayı). tmcak ad öbeklerinin (can]ı cansız varlıkl insan-insıın olmayan vb.) seçi

ci özelikleri nedeniyle bir ıuılam fıırklılığına yol açabilmektedir.

Dil içi veya da dil dışl herhangi bir nedenle herhıuıgi bir eylemden yapım cklcıiyle türetilen sıfatlıır
yoksa veya eksikse, kullıuıımca çok işlek olaıı oıUçlar devreye girmekte ve sıfat ihtiy'.acını "gcçici" olarak
karşılamakudır,
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