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TüRKçE'DE HAL KATEGORtsİ VE Ö(;RETİMİ

Dr. Osman MERT·
ÖZET

Türkçe'de MI ategorisi ve ögretimi ile ilgili MJa ciddi sorunlar
Zira mevcut dil bilgisi kitaplarında MI
kategorisinden ziyade bu kategoriyi ifade eden ekler ön plana
çıkarılmıştır. Bu makalede geleneksel bakış açısının aksine hal
kategorisi, haı kategorisinin yapımında kullanılan görevli dil
ögeleri ve bunların ö~retirni üzerinde durulrnaktadır.
bulunmaktadır.

Al kategorisi" konusunda yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından
ugüne kadar çogu kez benzer, bazen de degişik görüşler ileri sürülmüştur.
Türkçe'nin grameriyle ilgili çalışmalarda haı kategorisi, "Adlarda Çekim / İççekim
Halleri, Dış Çekim HAl1eri", "Türkçe'de İsmin Hdlleri ve Hdl Ekleri", "Hdl Ulamı",
"Türkçe'de Durum", "İsim İşletme Ekleri", "HAl Ekleri ve İsmin Hal1eri", "İsim
Çekim Ekleri" "Ad Durumları" "İsmin Hdııeri" "Çekim Ekleri" "Ad Durumu"
"Hdl Kategori;i" "Kavram İlişkiİeri / Çek;itnli Ya~ılar / İsim Çekimieri / Hdl ve Hdİ
Çekimi"...vb. başlıklar altında ele alınmış; konuyla ilgili tanımlara, izahıara yer
verilmiştir. Bunlardan bazılannı dikkatlere sunmanın faydalı olaca~ı kanaatindeyiz:
Prof. Dr. Berke VARDAR yönetiminde hazırlanan "Açıklamalı Dilbilim
Terimleri Sözlü~"nde "hal" kavramının karşılıgı olarak "durum" terimi
kullanılmıştır:

Adın türricedeki işlevıni g~teı:en; biçimsel degişimlerini ya da çekim eklerini
belirten dilbilgisi Uıamı. .. Ad djzin;ıin~ ~ bir ulam olandurum, ayrıca dogruıtu ya
da devinim kavramıyla ilgili degerler de belirtebilir. Genellikle benimsenen görUşe
göre Türkçe'de şu durumlar vardır: Yalın durum, belirtme durumu, tamlayan
durumu, yönelme durumu, çıkma durumu, kalma dunımu; ayrıca bir de eşitlik
durumundan söz edilir l .

• Atattırk üniversitesi Kazım Karabekir Egitim Faknıtesi TUrkçe Egitimi Bölümü Ö~etim
Üyesi
1Vardar, Herke, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlügü, ABC Kitabevi, İstanbul. 1988, s. 88.
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Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, "hAl" terimini
kategorisi" için şunları kaydetmektedir:

kullanmayı

uygun gördü~ü "Ml

İsmin cümle içinde bulundugu dilbilgisi şekli; yalın ve eklerle genişletilmiş
olarak aldıgı geçici durum. Türkçe'de isimler yalın, yükleme, ilgi, bulunma,
yönelme, çıkma hallerinde bulunurlar... Türkçe'nin tarihi devirlerinde eşitlik
(equativus: +çA); yön göstenne (direktivus: +gAru) ve vasıta (instrumentalis: +On)
halleri de belirtilen özel hal ekleri ile karşılanırdı. Bugün bu haller Türkiye
Türkçesi'nde yerlerini edatlara bırakmıştır2.

Prof. Dr. Fuat BOZKURT, "hAl"

kavramını,

"Durum"

başlıgı altında

ele

almaktadır:

Adlar tümce içinde ekler yardımı ile görevalırlar. Bu ekler adların tumce
içindeki durumunu belirler. Bu bakımdan adlara gelen söz konusu eklere "hal" ya da
"durum" ekleri denir. Adların görevini durum ekleri belirler... Türkçe'de anlam
ilişkisi kurmaya yarayan durum ekleri şunlardır: i) Yalın durum, 2) Tanılayan
durumu -ın i -nin, 3) Yükleme durumu -I i -yı, 4) Yaklaşma durUOlU -a I-ya, 5)
Bulunma durumu
-de i da, 6) Ayrılma durumu -dan, 7) Eşitlik durumu -ca, 8)
Araçlı durum -n, 9) İlgi eki3.
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN de "Eski Anadolu Türkçesi'nde Ekler" adlı
eserinde konuyu "İsim mil Ekleri ("Yalın MI", "Tamlama hAli", "BelirtIne hali",
"Yönelme hAli", "Bulunma hali", "Aynlma hali", "Vasıta hilli", "Eşitlik hilli")"
başlıgı altında incelemiştrr4.

Konstantin LÜBİMOY, "Türkçe'de Kaç İsim Hali Yar?" başlıklı makalesinde
Türkçe'de ismin "asıl hal (ev)", "geçiş hali (evi)", "iyelik hali (evin)", "istikamet hali
(eve)", "yer hali (evde)", "çakış hali (evden)"3" olmak üzere altı halinin oldugunu
belirtmektedir.
Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ, ise konuyla ilgili olarak şunları
kaydetmektedir:
Mana bloklarının en alt seviyesini "kavram işaretleri" teşkil eder. Daha yukarı
seviyelerde ise biribiri içerisinde gittikçe gelişen "kavram münasebetleri" yer alır.
Hangi seviyede olursa olsun, bir dil işaretinin enfonnatif deger taşıyabilmesi, onun

2Korkrnaz, Zeynep, Gramer Terimleri Sözln~, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, s.

n

3Bozkurt, Fuat, Türkiye Türkçesi, Cem Yayınevi, Istanbul, 1993, s. 107-123.
40ülsevin, Gürer, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,
1997, s. 16-78.
5Lübimov, Konstantin, Türkçede Kaç Isim Hali Var?, Dilbilgisi Sorunları I, Ank. Oniv.
Basımevi, Ankara, 1967, s. 57·61.
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belli bir duruma (situation} uY8unbir metin parçası (contexte) içerisinde
bulunmasını gerektirir. Manalı en küçük parçalar, söz içerisinde, dilin monemlerini
temsil eden morfem veya morfem ,grupları h4linde tezahtlr eder. O Mide, en küçük
mana bloku, bir mana monemini temsil eqen 16gat morfemi ile, onu uygun metin
parçasına ba~layan bir vazife"monemini ~il eden gramer'morfemindel1teşekkUl
eder. Bu gramer morfemi. bir çok~lerde işaretli (+) olabilece~i gibi bazen işaretsiz
(0) de olabilir... Bir isniitümleç bloku haline koymak için isim hal ekleri (+he) ve
son çekim edatlatı kullanılır. Geçişli fiillerin belirtili nesneleri tümleç bloku sayılıp
yükleme MIi (aecusatif) ekini (+ (n/y)I), yer, zaman, sebep, vasıta vs. bildiren
tümleç blokları ise diger haı eklerini ve son çekim edatlarını alırlar. Zamanda
bulunma bildiren isimlerden bir kısmı eski vasıta hali (instrumental) ekiyle yapılınış
şekilleriyle (yaz+ın, sabah+leyin vb.), diger bir kısmı da işaretsiz olarak (dUn+0,
salı gUnü vb.) kullanllırlar 6 .

Yard. Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ da "Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi" adlı
eserinde, konuyu "Kavram İlişkileri / Hal ve Hal Çekimi" başlı~ı altında, "anlam
agırııktı işlevsel bir bakış açısı"yla degerlendirmiş ve şu kategorilere yer vermiştir:
"Belirten Hali", "Belirtilen Hali", "Nesne HAli ("Belirtisiz Nesne Hali", "Belirtili
Nesne Hali")", "Bulunma Hali ("Zamanda Bulunma Hali", "MekAnda (Yerde)
Bulunma Hlili")", "Ayrılına Hlili", "Çıkışlık Hlili", "Yönelme Hali", "BirliktelikBeraberlik Hali", "Karşılıklılık Hali", "Hedef Hali", "Sebep Hali", "Yasıta Haıi",
"Görelik Hllli", "Nasıııık Hllli", "Nicelik Hllli ("Kesin Deger Hlili", "Yaklaşık Deger
Hali")", "Karşılaştırma Hali", "Sınırlandınna Hali", "Benzetme Hali", "Seslenme
Hali"7.
Yukarıda dikkatlere sunulan ''hdl kategorisi"nin tarif, tasnif ve izahıarında da
görüldU4ü gibi, Türkçe'nin grameriyle ilgili çalışmalarda (birkaçı hariç) konu
genellikle şekil açısından ve ek seviyesinde ele alınmış; konuyla ilgili terimlerde de
birlik sa~lanamamıştır.

Bir dildeki ögeler yalnız kavram işaretlerinden ibaret degildir. TOİ'kçe gibi
eklemeli dillerde söz dizimi her ne kadar kavram işaretlerne aşamasında ortaya çıksa
da dilin kendine özgü nitelikleri, esasen kavram ilişkileri düzeyinde belirınektedir.
Ttlrkçe'dekavram ilişkilerinin genellikle "çekim ekleri" / "hal ekleri" diye
adlandırılan dilbilgisi, biçimbirimleriyle yapıldıitifade edildiginden sadece yüzeysel
yapıdan hareket edilınektc ve hal kategorilerini ifade eden görevli dil ögelerinden
"ekler" de şekillerine göre adlandırılarak ismin beş ile dokuz arasında degişen
halinden söz edilmektedir. Bunun sonucunda da aynı derin yapıyı ifade eden birden
çok yüzeysel yapı farklı biçimlerde çözUmlendiginden bilınenin ve ögretmenin
6Gema1ınaz, Efrasiyap, Stiindılrl Türkiye Türkçesi (SIT) 'nin Formanlarının Enfonnatif
Degerleri ve Bu Degerlerin İhtiyaç Halinde Bu Dilin Gelişimine Muhtemel Etkileri,
Erzunırn, 1982, s. i i I, 142.
7Alyllmll.7, Cengiz, Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi, Erzurum, 1994, s. 50-84.
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vazgeçilmez göstergesi olan foımü1lendirme gerçekleştirilememekte; hal kategorileri
de göz ardı edilmektedifS,
Görevli dil ögeleri,

Türkçe'nin

ö~etimiyle

ilgili

farklı

seviyelerde

(ilkö~timden lisans ö~etiminine kadar) sürekli tekrar edilen konulardan biridir.
Ancak Türkçe'nin ö~timi ve grameriyle ilgili çalışmalarda Ml kategorileri

genellikle birer ek olarak degerlendirildiginden ö~enciler "yalın Ml", "+e h41i" ,
"+de Mli", "+den hali", "+i Mli", gibi şekilden hareketle adlandırılan terimleri
ezberlemek zorunda kalmaktadırlar. Oysa söz konusu ekler kullanılışlarına göre
farklı hal kategorilerini ifade eden birer görevelemanlarıdır ve Türkçe her
kategoriyi bir elde de~il; birçok görevli elemanla ifade etme zenginli~e sahip bir
dildir. Bu durum Türkçe'de hııl kategorilerini ifade eden görevli dil ögelerinin (ek,
ek+ek,
ek+edat,
edat)
şekilden
hareketle
adlandırılamayacagını,
smıf1andırılamayacagını ve ö~etilemeyecegini ortaya koymaktadır.
Türkçe'de "seslenme Mli", "özne Mli", "belirten hali", "belirtilen MJi",
"nesne hali", "bulunma hali"", "ayrılma hali", "birliktelik-beraberlik h&i", "hedef
hali", "yönelme hali", "sebep hali", "vasıta hali", "nasıllık hali", "nicelik hali",
"görelik hali", "karşılaştırma hali", "benzetme Mli", "sınırlandırma hali", "karşıtlık
h~i1i", "yaklaşma i varma hali"vs. birer kategoridir ve bunları ifade eden farklı
görevli dil elemanları vardır9 . Meseıa Kutadgu Bilig'de nesne hali 1+0/, I+KAJ,
I+tapa/, I+TAI, l+oG/, I+V, l+nI/, I+°nl, 1+T1n1, I+Ini+T1n1, I+tip/, I+GArI 12 ayrı
görev elemanıyla ifade edilmiştirlO. Yani 1+0/, I+TAnI, I+TAI vd. Türkçe'de birer
hal kategorisi degil; kullanıldıkları yere göre farklı hal kategorilerini ifade eden
görevli dil ögeleridir.
örnekler:

,!

i, Ev+den çıktı. )..
2. Hastalık+tan öldü.
3. Bu yol+dan gitti.
4. Onlar+dan biri geldi.
Yukadıradaki cümlelerde de görüldügtı gibi 1+TAnIgörevelemanı
ı.
cümlede "çıkma h41i"ni, 2. cümlede "sebep hali"ni, 3. cümlede "vasım hali"ni ve 4.
cümlede de "belirten hali"ni ifade etmektedir. Bu dununda öncelikle Türkçe'nin hal

8bk. Börekçi, Muhsine, Türkçe Ö~timinin Yüzeysel Yapıyı Esas Alan Yaklaşımı ve Bunun
Sonuçlıı.rı, Dil Dergisi, Sayı: 77, Mart 1999, s. 27-35.
9Aynntılı bilgi için bk. ALYILMAZ, Cengiz, a.g.e., s. 50-82; Mert, Osman, Kutadgu Bilig'de
HAl Kategorisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
EnstitllsÜ, Erzurum, 2002; Alydmaz, Semra, Prens Kalyanarnkara ve Paparnkara
Hikayesi'nin Uygurcasının Söz Dizimi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), AtatOrk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1998, s. 35-51.
lOıık.Mert, Osman, a.g.e., s. 45-59.
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kategorileri ve hangi hAl kategorisinin hangi görev elemanlarıyla ifade edildigi tespit
edilmelidir. Aksi takdirde bu konunun hangi seviyede olursa olsun ö~enilmesi ve
ö~etilmesi zorlaşacaktır.

Ankara Üniversitesi TUrkçe Ögretim Merkezi (TÖMER) bunyesinde yapılan
TUrkçe'nin ana diı yabancı dil ve Türk lehçelerini konuşanlar için
ö~etimi sırasında en fazla hatanın görevli dil ögelerinin kullanımında yapıldıgmı
ortaya koymuştur. Zira konuyla ilgili olarak TÖMER'deki kur sistemi esas alınarak 6
farklı dÜZeyden seçilen yazılı anlatım örneklerinin taranınası sonucunda, görevli dil
ögelerinin %52,7 kuııanılmadı~, %21,9 gereksiz kullanıldıgı, 0/025,4 (standart
Türkiye TUrkçesi'nin genel e~ilimlerine göre) kullanılması gereken görevli dil ögesi
yerine başka bir görevelemanının kullanıldıgı, görevli dil ögelerinin ıınıo.-ünsüz
uyumlarına göre yanlış kullanıldı~ı. işaretli görev elemanlarının öznede de
kuııanıldı~ı görülmüştürı i. Söz konusu çalışmalar, farklı seviye ve gruplardan
ö~enci1erin yaptıkları yanlışların en önemli nedeninin kendi dillerinden yaptıkları
olumsuz aktarırnlar neticesinde ortaya çıktıgını göstermektedir. Bu durum,
Türkçe'nin ö~etiminde görevli dil ögelerinin önemini ön pıana çıkarmaktadır.

bazı çalışmalar,

HAl Kategorisinin Ö~retimiyle İlgili Öneriler:

1. Türkçe'de hal kategorilerini ifade eden görev
cümledeki tümleç blokları ile yüklem mı arasındaki
belirtilmelidir.

elemanlarının işlevlerinin
ilişkiyi sa~lamak

oldugu

2. TUrkçe'de hal kategorilerininin birden çok görev elemanıyla (ek (işaretsiz
f+C!Jf da olabilir), ek+ek, ek+edat, edat) ifade edilebilecegi göz önüne
alınarak konu ek seviyesinde degiı, "hal kategorisi" seviyesinde ö~etilmelidir:
görevelemanı

Örnekler:
Kitabı

bu akşaın+0 Ankara'ya gönderece~im.
memleketlerindeydiler.
Saat sekiz+de dışarı çıkacagım.
Hava sabah+leyln oldukça serindi.

Ö~nciler yazı+n

3. TUrkçe'de özne hAlinin

işaretsiz

f+0f görev elemanıyla ifade edildigi sık

sık vurgulanınalıdır.

örnek:
AtatUrk+0 "Ne mutlu TUrkum diyene n dedi.
4. Tamlayan h.l kategorisinin (di~er hil ketegorilerinden farklı olarak) iki
isim arasında ilişki kurarak "belirtili isim tamlaması" yaptı~ı belirtilmelidir.
i i Aynntılı bilgi için bk. Özkan. Aydanur, Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögretiminde Ad
Durum Eklerinin Ögretilmesiyle tıgili Kimi Göı1!şler, Dil Dergisi, Sayı: i 7, Mart 1994, s.

40-S2.
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5. Türkçe'de hangi haı kategorisiniri h'angi görev elemanlarıyla ifade
edildikleri tespit edilmeli ve "haı kategorisi"nin ögretiminde elde edilen verilerden
istifade edilmelidir.

6. Haı kategoril.eıjnJJfade eden görev elemanlarının kelimede her zaman sona
gelen (çogul, iyelik vb. eklerden sonra gelen) dışa dönük ögeler oldugu
belirtilmelidir.
7. Görevli dil elemanları anlatılırken eklerin ses uyumlarına uyup uymadıkları
örneklerle anlatılmalıdır.

"B;-

Türkçenin farklı seviyelerde ögretimi sırasında görevli dil öglerinin

kullanımıylil. ilgili hataları azaltmak için (ana dil ile ögrenilen diJin ortak yanlarının
ögrenriıeyi kolaylaştırırken farklı yanlarının ögrenmeyi zorlaştırdıgı da göz önüne
alınarak) Türkiye Türkçesi'nin diger dillerle ve kendi lehçe ve şiveleriyle ses, yapı,
söz dizimi ve anlam bakımından ayrımsal çalışmalarına önem verilmeli; yapılan
ayrımsal çalışmalarla elde edilen farklı yönler sık sık tekrarlanmalıdır.

9. Ögrencilerin gerek yazı dilinde, gerekse konuşma dilinde hal kategorisiyle
ilgili yapmış oldukları hatalar yanlış çözUrnleme çalışmalarıyla tespit edilerek
sebepleri ortaya konuımalı ve ögrenme ve ögretme metotları ona göre tekrar
şekillendiri\melidir.

LO. Fiil deyimleri ve ikilemelerin bUnyesinde yer alan ve şekil itibarıyla haı
kategorilerini ifade eden görev elemanlarıyla aynı olan görevli dil elemanları, farklı
bir kategoride degerlendirilmelidir.

12. Hal kategorilerinin (özellikle yabancılara) etkili ve kalıcı bir şekilde
ögretilebilmesi için mtımkUn oldugu kadar şekil ve grafiklerden de istifade
edilmelidir.
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120ipnotta gösterilen eserlere bibliyograf)rada yer verilmemiştir.
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ABSTRACT

There are stili serious problems relating to thc casc catcgory in
Turkish language and its cducation because, in the available
grammatical boolCS rather than the case category it seems vcry
important the suffixes which only show the casc category. In this
arliclc oppositc to the traditional point of view, the case catcgory
the suffixes which are used for its formation and their cducation
are eınphasizing

