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EK : Tek başına anlamı olmayan kök ve gövdelerden sözcükler türetmeye yarayan, 
veya sözcüğün görevini belirleyen ses birlikleridir. Dünya dillerinde ön ek, iç ek, son 
ek olmak üzere üç tür ek vardır. Türkçe ‘ de sadece son ekler bulunur.  

Özellikleri :  

1- Tek başlarına kullanılamazlar. Anlamları yoktur.  

2- Bir yada birden fazla sesten oluşabilirler.  

3- Ünlü ve ünsüz uyumuna uyarlar. Bu nedenle birden çok biçime girerler.  

4- Türkçe’ de kök  + Yapım eki  + Çekim eki sırası vardır.  

5- Bir dilde yeni kökler türetilemez. Türetme mevcut köklerden sadece yapım ekleri 
yoluyla yapılır.  

Ekler işlevleri bakımından ikiye ayrılırlar: 

I.Çekim Ekleri : Sözcüğün yapısını, türünü, anlamını değiştirmeyen kök ve gövdeleri 
birbirleriyle ilişkilendiren onların sözcük grupları ve cümle içindeki görevlerini 
belirleyen eklerdir. Üçe ayrılırlar.  

a) Ad çekim ekleri : Adların cümle içindeki görevlerini belirlerler. Ad çekim ekleri 
şunlardır.  

1- Ad durum ekleri : 

Yalın durum :                                                           ev  

Belirtme durumu :  -ı, -i, -u, -ü,                                ev-i  

Yönelme durumu :  -a, -e,                                       ev-e  

Bulunma durumu : –de, -da, -te, -ta,                       ev-de  

Çıkma durumu     :  -den, -dan, -ten, -tan               ev-den  

Tamlama durumu : -in, -nin,                                    ev-in  
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2- Araç eki :  -le, -la (ile)                                        kalem-le  

3- İlgi eki :     -ki,                                                   akşam-ki, evde-ki  

4- İyelik ekleri : Bir adı kişiye veya başka bir ada bağlayan eklerdir. Geldikleri adın 
kime veya neye ait olduğunu bildirirler. Kişilere göre iyelik ekleri şunlardır: 

- m                                  masa-m                  -im                 ev-im  

- n                                   masa-n                   -in                  ev-in  

- si                                  masa-sı                   -i                   ev-i  

- miz                               masa-mız                -imiz              ev-imiz  

- niz                                masa-nız                 -iniz               ev-iniz  

- leri                                masa-ları                 -leri                ev-leri  

II. Eylem Çekim ekleri : Eylem kök ve gövdelerine gelerek işin (Hareketin) ne 
zaman, kim tarafından, ne şekilde yapıldığını belirleyen eklerdir.  

1. Zaman ve Kip ekleri : Türkçe ‘ de beşi haber dördü dilek olmak üzere dokuz kip 
vardır. Bunlar:  

a)   Haber (Bildirme) kipleri :  

Bilinen geçmiş zaman    : -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü,                    gel-di  

Duyulan geçmiş zaman  : -mış, -miş, -muş, -müş,                              gel-miş  

Şimdiki zaman               : -yor,                                                         gel-i-yor  

Geniş zaman                 : –r (-ır, -ir, -ur, -ür,-ar,-er,)                            gel-ir  

Gelecek Zaman              : -ecek, -acak,                                            gel-ecek  

b)   Dilek (Tasarlama) kipleri :  

İstek kipi                       : -e, -a,                                                       gel-e-yim  

Gereklilik kipi                : -meli, -malı                                                gel-meli  

Dilek Şart kipi                : -se, -sa                                                    gel-se  

Emir kipi                       : --sin, -in, -iniz, -sinler,                                gel-sin  
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2- Kişi Ekleri  : Zaman eklerinden sonra gelip, işin hangi şahıs tarafından yapıldığını 
bildiren eklerdir. Kişilere ve kiplere göre kişi ekleri şunlardır.  

              1. Grup :                              2. Grup                                 3. Grup  

               -m  geldi-m                          -im    gelmiş-im                      -im        gele-y-im  

               -n   geldi-n                           -sin   gelmiş-sin                     -sin       gele-sin  

               -k   geldi-k                           -iz     gelmiş-iz                       -sin       gel-sin  

               -niz geldi-niz                        -siniz gelmiş-siniz                  -lim       gele-lim  

               -ler  geldi-ler                         -ler    gelmiş-ler                     -in, -iniz gel-in, iniz  

                                                                                                     -sinler    gel-sinler  

b)  Hem adlarda hem eylemlerde kullanılan çekim ekleri :  

1-     Çokluk eki : -ler, -lar 

Kuş-lar, Ağaç-lar, Kitap-lar, Ev-ler, Geldi-ler, Okumuş-lar, Yazacak-lar  vb.  

2-     Soru Eki : mı, mi, mü, mu?  

Sen misin?, Onun mu?, Kitapta mı?, Söylemiş mi?, Bildi mi? 

3-     Ek – Eylem  ekleri : -dir, -idi (-di ), -imiş (-miş) ise (-se)  

Güzel-dir            Gelmiş-tir 

Güzel-di             Gelir-miş 

Güzel-miş          Gelecek-ti 

Güzel-se            Gelir-se 

2. Yapım ekleri: Ad veya eylem kök ve gövdelerinden yeni anlamda, türde ve yapıda 
sözcükler türeten eklerdir. Kök ile o kökten türemiş sözcük arasında yakın bir anlam 
ilişkisi vardır. Yapım ekleri dörde ayrılır:  

a- Addan ad yapım ekleri: Ad kökü + Ad yapım eki = Yeni anlamda bir ad 

Bak(ı)r-aç, er-en, baş-ak, Türk-çe, yavru-cak, yol-cu, ben-cil, sır-daş, güç-lü, çöp-lük, 
koca-man, iyi-mser,erkek-si, tat-sız, yaş-ıt, şırıl-tı, iki-z, vb. 
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b- Addan eylem yapım ekleri: Ad kökü+Eylem yapım eki= Eylem 

Boş-a-, az-al-, boş-an-, boz-ar-, göz-ük-,hay-kır-, kısa-l-, baş-la-, deli-r-,su-sa-  

c- Eylemden ad yapım ekleri: Eylem kökü+ Eylemden ad yapım eki= Ad 

Kaldır-aç, yar-a, dur-ak, yat-alak, dön-em, gel-enek, eğlen-ce, bil-dik, bil-ge, süz-geç, 
kıs-kaç, çalış-kan, as-kı, bil-gin, öl-ü,eğ(i)r-i sor-guç, yap-ıcı, aç-ık, doğ-(u)m, sar-ma, 
ye-mek, er-miş, vd. 

d- Eylemden eylem yapım ekleri: Eylem kökü+ Eylemden eylem yapım eki=Eylem 

Aç-tır-, dol-a-, eş-ele-, kaz-ı-, aç-(ı)l-, gez-(i)n-, doy-(u)r-, gör-(ü)ş-, bekle-t-,  

Yazılışları aynı işlevleri farklı olan kimi ekler: 

1. –i eki:  

a-Belirtme durum eki olur: Ev-i temizlettik. 

b-İyelik eki olur: Ev-i  güzeldi. 

c-Eylemden ad türetir: diz-i 

d-Eylemden eylem türetir: sür-ü 

2. –im eki:  

a-Sahiplik/iyelik eki olur: kitab-(ı)m 

b-Eylemden ad türetir: Çöz-(ü)m 

c-Kişi eki olur: Okur-(u)m 

d-Ekeylemin geniş zaman çekiminde kullanılır: çalışkan-ım 

3. –(i)n eki: 

a-İyelik eki olur: Kitab(ı)n kaybolmuş. 

b-Tamlayan eki olur: Ev-in penceresi 

c-Eylemden ad türetir: Yay-(ı)n 

d-Zaman zarfı yapar: Yaz-ın 
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YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER 

1.  Basit Sözcükler : Herhangi bir yapım eki almamış olan sözcüklerdir: ev, 
güzel,ben, odamız, geldiler... 

2. Türemiş Sözcükler : Herhangi bir yapım eki almış olan sözcüklerdir : iyilik, gözcü, 
yüzgeç, okut-, ölümcül, yazılmış... 

3. Bileşik Sözcükler : Bileşik sözcük, iki veya daha çok sözcüğün  aralarına ek 
giremeyecek kadar     kalıplaşması, donması ile oluşur. 

Bileşik sözcükler, üç değişik yolla kurulurlar : 

a) Anlam Kayması Yoluyla Kurulan Bileşik Sözcükler : 

I) Her iki sözcük de gerçek anlamından kayar : 

Hanımeli, aslanağzı, katırtırnağı, devetabanı, suçiçeği, akbaba, demirbaş, kuşpalazı, 
yavruağzı, tavukkarası, kuşburnu ... 

II) Birinci sözcük gerçek anlamından kayar : 

Adamotu, incehastalık, ketenhelva, körkaya, ateşböceği ; başbakan, başyazar, 
başsavcı, başkonsolos ...  

III) İkinci sözcük gerçek anlamından kayar : 

Acıelma, karatavuk, sarıasma, sarıkanat ; doğumevi, bakımevi, aşevi, orduevi, 
yayınevi, dikimevi, cezaevi ; yüzbaşı, aşçıbaşı, çarkçıbaşı ... 

b) Ses Kaynaşması Yoluyla Kurulan Bileşik Sözcükler : 

Cuma + ertesi  > cumartesi                       çörek + otu > çöreotu  

Kayın + ata > kaynata                              Kayın + ana > kaynana            

c ) Sözcük Türü Kayması Yoluyla Kurulan Bileşik Sözcükler : 

I )  “- di”  zaman eki il.e   

Kaptıkaçtı, külbastı, mirasyedi, dedikodu, şıpsevdi, gecekondu, vurdumduymaz, 
imambayıldı, oldubitti ...  

 

 



 

 46 

 TÜRK DİLİ - I                                   Sever ve Diğerleri 
 

 

II )ortaç ekleri ile  

Giderayak, bilirkişi, akarsu, yurtsever, biçerdöver, hacıyatmaz, çöpçatan, 
cankurtaran, günebakan, ağaçkakan ... 

III )emir kipi ekleri ile  

sıkboğaz, alaşağı, kaçgöç, ateşkes ... 

Bileşik Eylemler  

Yardımcı eylemlerle kurulan bileşik eylemler : 

a) Ünlü harfle başlayan , “et -, eyle -, ol - “ yardımcı eylemleri dolayısıyla kendisindeki 
çift ses ortaya çıkan tek heceli sözcükler, yardımcı eylemlere bitişik yazılır : 

his     >     hisset -            ad     >     addet-                  ret     >   reddet -  

af       >     affet-               zan     >     zanneyle-  

b) İki heceli olup da yardımcı eylemlerin başlarındaki ünlüler dolayısıyla ses 
düşmesine uğrayan sözcükler, yardımcı eylemlere bitişik yazılır : 

emir      >              emret-                                  hapis     >    hapset-  

kahır     >              kahret-                                  kayıt     >    kaydol-  

hüküm  >              hükmet-                                akis      >    akset-  

sabır     >              sabreyle-                               seyir     >    seyreyle-  
 

NOT : Tek heceli olup da ses çiftleşmesi ve ses düşmesi gibi değişikliklere 
uğramayan sözcükler, yardımcı eylemlerden ayrı yazılır : 

arz  et-                                 yok  ol-  

naz  eyle-                             mest  ol-  

söz  ol-                                 terk  et-  
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Ulaçlı bileşik eylemler : 

Ulaçlı bileşik eylemler daima bitişik yazılır : 

yeterlik                         tezlik                          sürerlik                          yaklaşma  

alabil-                           bakıver-                       okuyakal-                      düşeyaz-  

okuyabil-                       biliver-                         gidedur-                        öleyaz-  

                                                                      süregel-  

 
 
 


