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-Türkçede, dil bilimi
.

konusu

açısından,

tartışmaya açık'tır.

fiil çekiminin olup

olmadıgı

Kimilerine göre Türkçede fiil

çekimi diye bir konu yoktur. Kimilerine göre ise, Türkçede bir fiilin
çekimini bilmek bütün fiillerin çekimini bilmek demektir.
Türkçede fii] çekiminin olup
Adı

olmadıgı

çekim vy ne olursa olsun,

konusunu bir yana

kullanımda,

geçici isimler (isim fiil / masdar,

sıfa!

fiillerin

kahcı

bırakıyorum_

olmaktan çok

fiil i partisip, zarf fiil /

gerundium) haline konuldugu ve bu yolla elde edilen
yararlanılarak

yüklem fiillerinin de

şimdilik

oluşturuldugu

şekillerden

bir gerçektir.

Türkçenin. zaman içinde, az çok karmaşık uyumlan da
gerektiren. sondan eklemeli bir dil halini alması, bu geçici isimlerin
türetilmelerinde karşılaşılan uyumlann da aynntılı olarak ele alınmasım
gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldıgında, SIT'ndeki fiillere getirilen
söz konusu ekleri altı (6), fiilleri de yirmi dört (24) öbekte topyabiliriz.

1.

Ek Öbekleri:

1.1.

Öbek:

Kalıcı bir ünsüz (-t_, -d_) ile başlayıp üzerine

geldigi fiille ilk ünsüzü ve ünlüleri bakımından hem ünsüz hem
de ünlü uyumlarına giren ekler (örn.: /- T+I+/, /-T+I+K+/,
/-T+lk+cA+/)
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
ı

boyla-II-dı

ku-II-dı

gü rl e-Il-di
koru-II-du
sürü-II-dü
sürü-II-me-di

gir-II-di
yun-II-du

ı. 2.

süpür-II-dü

Kalıcı bir ünsüz

Öbek:

geldigi fiille yalnız ünlüleri
ekler (öm.:

l-mIş+/,

C-m_.,

bakımından ünlü uyumlarına giren

/-fnA+uA+n.+/, 1-m.~'t_qA+n+/)
kır-I/-mış

gDrle·-//-mi Ş
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blt-I/-mi.ş

--mu Ş

süpiir-//-muş

gözOk-//--müş

,"-me-miş

Öbek:

Oynak bir ünsüz ( -y._) 1 ile ba~layıp üzerine geldigi

fiiik :' :ıinızca ünlüleri
giren

yat-II-mış

r·""ı.!/··-mi.ş

yIJll·· / /

1 .3.

gözük-II-tü

-5_) i i e başlayıp üzerine

boylc-//-m1ş

süni-,

vuruş-II-tu

1-+sA-+/, I-mA+/, l-mA+lI.+/, 1

!.Y1A+K+/, /-mA:!:.M.t~+/,

SÜl'ü-//-müs

yat-II-tl
bit-II-h

c~,ler

(örn.'

bakımından kahniık~incelik

uyumunu

/-(y)Il,~'/ 1;-CyY~+r~~!:K.,.., \ /--(y)~'t!)~/

t

,'-(y )~~rP..i'!:.-t-/~~

boyla--//-yncak

gürle-/I-yecek
koru-Il-yacak

sürü-II-yecek
Bu

o~nak

kır-//-(ıcak

gi.r-I/-ecek
yun-/I-acak
süpür-Il-ecek

yat-·//-acak
bıt-//-ecek

vuruş-II-acak

gözOk-I/-ecek

(-y._) linslizlinden önce gelen Unluler, STTnde.

yazımda geniş

gösıcnlmiş oısal~r bile, söyleyişıe. dar olarak \ e "1.5. Öbek'te belırttigimiz

Juruma

yakın bır şekılde gerçekleştırilme egılimı göstermektedırler. (örn.:

'gözIeyecek' yazılır [gôzlüyecek
gôzlüyücek
gözlüycek] şekıllerinde, 'başlayacak' yazılır [başlıyacak
başIıyıcak - başlıycak] şekil\ennde söylenir.)
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sürü-II-me-yecek
1.4.

Öbek:

Oynak bir ünsüz (-y...) ile başlayıp üzerine geldigi

fiille ünlüleri bakımından hem kahnhk-İncelik hem de

düzlük-yuvarlakhk uyumunu giren ekler (örn.: 1-(y)1+I,

/-(y)1+p+/, 1-(y)1+n+cA+/)

1 .5.

boyla-//-yıp

ku-II-ıp

yat-II-ıp

gür1 e-Il-yi. p
koru-//-yup
sürü-I/-yüp
sürü-//-me-yi.p

gir-I/-i..p
yun-II-up

bit-II-ip

Öbek:

fiille

süpür-ı/-üp

vuruş-II-up

gözük-//-üp

Kalıcı bir dar ünlü (-1_) ile başlayıp üzerine geldigi

yalnız

bu ünlusU, --ünlill'le

sarılanan

tiillerde fiilin son

üniüsünü Je silerek, tek heceli fiillerde sildigi ünlüyle, birden çok
heeeli fiillerde ise sildigi Hnlöden bir önceki ünlü)'le- hem

kahnhk-incelik hem de düzlük-yuvarlakhk uyumunu giren
~klcr

(örn.: I-I·+-yor-+/)

bOY10-//-uyor
gürl0-/I-üyor
kor0-I/-uyor
sür0-//-üyor
d0-//-iyor
gör-I/-m0-üyor
kal-I/-m0-1yor
1.6.

Öbek:
ünlüsü.

ku-I/-ıyor

gir-I/-iyor
yun-I/-uyor
süpür-II-üyor

Oynak bir ünlü

kahnlık-İncelik

(-V0-"

yat-II-ıyor

bi.t-II-i.yor
vuruş-II-uyor

gözük-II-üyor

-1_, -A_) ile başlayıp bu

uyumununa uygun olarak ünsüzle

sonlanan birden çok heeeli fiillere, dar ve ünlü uyumuna göre düz
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vy yuvarlak; tek heceli fiillere ise, - genellikle olarak gelen ekler (örn.: /_0 N/ <:> /-z+/)
boyla-//-r
gürle-//-r
koru-//-r
sOrü-//-r
de-//-r
gör-//-me-z
kal-//-ma-z

2.

ku-//-ar
gır-//-er

yun-//-ar

geniş-düz

yat-//-ar
bi. t-//-er
vuruş-//-ur

ylkan-/ /-H

gözük-//-ür
ylkat-/ /-u

sevıl-//-i.r

sevış-//-ır

süpür-ı/-ür

Fiil Öbekleri:

Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş. birden çok beceli,
kalın-düz ünlü (_a-, _.1-) ile sonlanan fiil kök, köken vy
gövdeleri (örn.: ada-, boyla-; ada-//-ma- 2 ; al-ma-;
ac1-, kaz1-, _ vbg.)

2.1. Öbek:

/-d+ı+/

ada-II-d1

kaZl-//-d1

/-m1Ş+/

ada-I/-m1ş

kaZl-//-mıŞ

/-ya+ca+k+1

ada-ı/-yacak

kaZl-//-yacak

/-Yl±Q+/

ada-//-yıp

kan-//-yıp

/-ı+yor-+/

ad0-//-1yor
ada-//-r
ada-//-ma-z

kaz0-//-1yor
kaZl-//-r
kaZl-//-ma-z

/_oN/

/-ma-z+/
2

Fiillenn olumsuz şekilleri de geniş-düz ünlüyle sonlandııdarı için bu öbekte
yer al ırlar. Ancak farklı olarak geniş zaman ekini C- r + ) olarak degil bu ekin
daha arkaik şekli olun C-z+) olarak alırlar. Geniş zamana teklik vy
çokluk ı. şahıs elderi ulandıgında bu ek (-(21+ ) olur. yani düşer.
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2.2.

Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,

Öbek:

kalın-yuvarlak

ünlü (C_o-J3, ._u-) ile sonlanan fiil kök,

köken yy göydeleri (örn.: ('_0- ile örnek yok.); oku-, tozu-,
_. ybg.)

2.3.

/-d+u+/

oku-ı/-du

tozu-ı/-du

/-muş+/

oku-//-muş

tozu-//-muş

/-ya+ca+k+/

oku-ı/-yacak

toz u-//-yaca k

/-YY±Q+/

oku-ı/-yup

tozu-ı/-yup

/-u+yor-+/

ok0-//-uyor

tOZ0-//-uyor

/_or+/

oku-//-r

tozu-//-r

Öbek:
İnce-düz

Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,
ünl ü (._e-, _1 -) ile sonlanan fiil kök, köken yy

gÖYdeleri (örn.: ele-,
göresı-,

ele-ı/-di

eri-ı/-di.

/-miş+/

el e-//-mıŞ

eri-//-mi.ş

/-ye+ce+k+/

ele-//-yecek

eri-//-yecek

/-Yi±Q+/

ele-//-yip

eri-//-yi.p

/-i.+yor-+/

el0-//-iyor
ele-//-r

erı-//-iyor

eri-//-r

ele-//-me-z

eri-//-me-z

Öbek:

eri-,

_ vbg.)

/-d+ı+!

/-me-z+/
2.4.

özümse-; ele-//-me- 4 ;

Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,

ince-yuvarlak ünlü (C_ö-J5, _ü-) ile sonlanan fiil kök,

3

4
5

STT ilk hece dışında geniş-yuvarlak ünlü bulundurmama egilimindedir.
bk. ~ sayılı dip notu.
bk. 3. sayılı dip notu.
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köken YY göYdeleri (örn.:
sOrü-, _ ybg.)

2.6.

çOrü-,

/-d+ü+/

çürü-//-dü

sürü-II-dO

/-müş+/

çürO-//-müş

sOrü-II-müş

/-ye+ce+k+/

çOrü-II-yecek

sürü-/I-yecek

/-yü+p+/

çürü-I/-yüp

sOrü-II-yüp

/-ü+yor-+/

çür0-I/-üyor
çürü-I/-r

sür0-/I-üyor

/_Or+/

2. S.

(_ö- ile örnek yok.);

sürü-II-r

Öbek: Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,
son hecesinde kalın-düz ünlü (_0_, _1_) bulunduran Ye
ötümlü ünsüz ([_b-, _C-, _d-, _g-, -ğ-, _j-], _1-,
[_m-], _n-, _r-, [_v-, _y-, _z-J) ile sonlanan fiil kök,
köken yy göYdeleri (örn.: alçal-, abon-, kabar-; aç11-,
kaş1n-, kaçır-, ._ ybg.)

l-d+1+1

alçal-I/-d1

kaç1r-/I-d1

1-m1Ş+/

alçal-I/-m1Ş

kaçu-II-m1Ş

I-a+ca+k+/
1-1+0+1
I-ı+yor-+I

alçal-I/-acak
alçal-II-1P
alçal-II-1yor

kaç1r-/I-acak
kaçu-/1-1p
kaç1r-II-1yor

/-u+/

al çal-Il-u

kaç1r-/I-u

Öbek: Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,
son hecesinde kalın-yuvarlak ünlü ([_o.-J, _u_) bulunduran
Ye ötümlü ünsüz ([_.b-, _c-, _d-, _g-, _.ğ-, _j-], _1-,
[...ın-J, _n-, _r-, [_v-, _y-, -2:-]) ile sonlanan fiil kök,
köken yy göYdeleri (örn.: (_o- ile örnek yok.); yorul-,
korun-, boğdur-, _ Ybg.)
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l-d+u+1
l-muş+1

l-a+ca+k+1
l-u+p+1
I-u+yor-+I
I-u NI
2.7.

Öbek:

boğdur-II-du

korun-II-du
ko r un-ll;nu Ş
korun-II-acak

boğdlJr-II-acak

korun-II-up

boğdu r-II-up

korun-II-uyor
korun-II-ur

boğdur-II-uyo r

boğdur-ll;nuş

boğdur-II-ur

Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,

son hecesinde ince-düz ünlü <_e_, _i_) bulunduran ve
-ğ-,

_j-J, _1-,
[._m-J, _n-, _r-, [_v-J, _y-, _z-) ile sonlanan fiil kök,

ötümlü ünsüz

([_b-, _c-, _d-, -g-,

köken vy gövdeleri (örn.: yönel-, özlen-, ürper-, üvey-,
tökez-; binil-, edin-, emzir-, _ vbg.)

2.8.

l-d+i+1

tökez-II-di

edin-II-di

/-miş+1

tökez-II-miş

edin-II-miş

l-e+ce+k+1
l-i+p+1
I-i+yor-+I
l-ir+1

tökez-II-ecek
tökez-II-ip
tökez-II-iyor
tökez-II-ir

edin-II-ecek
edin-II-ip
edin-II-iyor
edin-II-ir

Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,
son hecesinde ince-yuvarlak ünlü <[_ö-J, _0_) bulunduran
ve ötümlü ünsüz ([._b-, _c-, _d-, _9-, -ğ-, _j-], _1-,
Öbek:

[-in-], _n-, _r-, [_v-, _y-, ...z-]) ile sonlanan fiil kök,

köken vy gövdeleri (örn.:

C_ö- ile örnek yok.); dövOl-,

görün-, öldür-, _ vbg.)

l-d+ü+1

dövül-ll-dO

öldür-II-dA

l-müş+1

dövül-II;nOş

öldOr-II;nOş
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l-e+ce+k+1

dövül-II-ecek
dövül-II-üp

l-ü+p+1
I-ü+yor-+I
l-ür+1
2.9.

Öbek:

öldür-II-ecek

öldür-II-üp
öldür-II-Oyor
öldür-II-ür

dövül-II-üyor
dövül-II-ür

Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,

son hecesinde

kalın-düz

ünlü (_0_, _1_) bulunduran ve

ötümsöz ünsüz C[_ç-, ... f-, _h-J, _.k-, [_p-,

_5- J

,

... ş-, .. t-) ile sonlanan fiil kök, köken vy gövdeleri (örn.:
b1rak-,
vbg.)

ulaş-,

oldat-j kan1k-,

yat1ş-,

bağ1rt-,

l-t+1+1

bırak-II-tl

yat1ş-I/-h

1-m1Ş+I

bırak-II-m1ş

yat1 Ş-I/-m1Ş

l-a+ca+k+1
1-1+p+1
I-Hyor-+I

bırak-ll-ocak

yat1ş-II-acak

bırak-II-1P

yat1ş-II-1P

bırak-II-1yor

yat1ş-//-1yor

/-1 Ni

bırak-/I-ır

yat1ş-II-ır

_

2. 10. Öbek: Birçogu yapım ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,
son hecesİnde kalın-ym'arlak ünlü ([_o-J, _.u_) bulunduran
ve ötümsüz ünsüz ([... ç-, .-f-, _h-] , _k-, [_p-,

_5- J

... ş-, •.t-) ile sonlanan fiil kök. köken vy gövdeleri (örn.:
ile örnek yok.); doluk-,

boğuş-,

unut-, _ vbg.)

/-t+u+/

doluk-II-tu

unut-II-tu

/-muş+/

doluk-/I-muş

unut-II-muş

/-o+CQ+k+1

doluk-//-ocok

unut-//-ocok

/-u+p+/

doluk-//-up

unut-I/-up

/-u+yor-+/

doluk-//-uyor

unut-//-uyor
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,

<_D

l-ur+1

dol uk-II-u r

unut-II-ur

2. ı ı. Öbek: Birçogu yapını ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,
son hecesinde ince-düz ünlü (_e_, _i_) bulunduran ve·
ötümsüz ünsüz ( [_ç-, _ f-, _h-] , _k-, [_p-, ..:.5-],
_Ş-, _ t-) ile sonlanan fiil kök, köken. vy gövdelet,i (örn.:
gerek-,
vbg.)

Oleş-,

yönet-; birik-,

giriş-,

geçirt-, _

l-t+i+1

üleş-II-ti

geçirt-II-ti

l-miş+1

oı eş-II-mi Ş

geçirt-II-miş

l-e+ce+k+1
I-i +0+1
I-i +yo r-+I
l-ir+1

Oleş-II-ecek

geçirt-II-ecek
geçirt-II-ip
geçirt-II-iyor
geçirt-II-ir

Oleş-II-ip
Oleş-II-iyor
üleş-II-ir

2. ı 2. Öbek: Birçogu yapını ekleriyle türetilmiş, birden çok heceli,
son hecesinde ince-yuvarlak ünlü ([_ö_], _0_) bulunduran
veötümsüzünsüz([_ç-, _f-, _h-] , _k-, [_p-, _5-],
_Ş-,

_t-) ile sonlanan fiil kök, köken vy gövdeleri (örn.: (_ö

ile örnek yok.); gözOk-,

görOş-,

köpOrt-, _ vbg.)

I-t+o+ı

gözü k-Il-tO

köpOrt-ıl-tO

I-mOş+1

gözOk-II-mOş

köpOrt-II-mOş

l-e+ce+k+1
1-0+0+1
I-O+yor-+I
l-ür+1

gözük-II-ecek
gözOk-II-üp
gözük-II-üyor
gözOk-II-Or

köpOrt-II-ecek
köpOrt-II-Op
köpürt-II-Oyor
köpürt-II-ür

2.13. Öbek: Tek heceli. kalın-düz ünlü ([_0-], _1-) ile
sonlanan fiil kök vy kökenleri (örn.: 51-)
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I-u+yor-+I
koy-II-uyor
l-ar+I-I-ur+1 koy-II-ar

dur-II-uyor
dur-II-ur

2.19. Öbek: Tek heceli, bu hecesinde ince-düz ünlü C_e_,
_i_) bulunduran ve ötümlü ünsüz ((_b-, _c-, _d-, _g-,
-ğ-,

-j-] , _1-, (...m-] , _n-,

_r-,

(_v-] , _y-, _z-)ile

sonlanan fiil kök vy kökenleri (örn.: ged-,

eğ-,

del-,

em-, yen-, ser-, sev-, gez-; iğ-, sil-, çim-, bin-,
gir-, iv-, gi'1-, diz-, _ vbg.). (geniş zamanda, gel-,
'de-'fiilininedilgeni den-, 'ye-' fiilinin edilgeni '1en-, ver-,
bi 1- çok hecelilerle aynı kurala uyar.)

l-d+i+1

çim-II-di

gel-II-di

l-miş+1

çim-II-miş

gel-II-miş

l-e+ce+k+1
l-i+o+1

çi.m-II-ecek

gel-II-ecek
gel-II-ip
gel-ll-'iyor
gel-II-ir

çim-II-ip

I-i+yor-+I

çim-II-iyor
l-er+I-I-ir+1 çim-II-er

2.20. Öbek: Tek heceli, bu hecesinde ince-yuvarlak ünlü C_ö_,
_ü_) bulunduran ve ötümlü ünsüz ((_b-, _c-, _d-, -9-],
-ğ-,

(-j-], _1-, -"1-, _n-,

_r-,

sonlanan fiil kök vy kökenleri (örn.:

_V-, _'1-, _z-) ile
çöğ-;

böl-, gÖlft-,

dön-, ör-, öV-, gö'1-, çöz-; düğ-, gül-, sün-, sür-,
tüy-, '1üz-, _ vbg.). (geniş zamanda, öl-, gör- çok
heeelilerle aynı kurala uyar.)

l-d+ü+1

gönt-II-dü

öl-II-dü

l-müş+1

gönt-II-müş

öl-II-müş

l-e+ce+k+1

göm-II-ecek

öl-II-ecek
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I-O+p+1
gÖln-II-üp
I-O+yor-+I
göm-II-üyor
I-e r+I-I-Or+1 göm-II-er

öl-II-üp
öl-II-Oyor
öl-II-Or

2.21. Öbek: Tek heceli, bu hecesinde kalın-düz ünlü (_a_,
_1_) bulunduran Ye ötümsüz ünsüz (_ç-, [_f-J, _h-,
•.k-, _p-, _S-,

_Ş-,

_t-) ile sonlanan fiil kök YY kökenleri

(örn.: aç-, ak-, yap-; bas-,
kırk-,

<€ı

taş-,

yat-;

SlÇ-,

1h-,

klp-, klS-, _ ybg.). (ünlülere ulandıgında, sanç

sane-, tat-

~

tad- olur.)

l-t+1+1

yap-II-tl

sa nç-II-t 1

l-m1ş+I

yap-II-m1ş

sanç-II-m1Ş

l-a+ea+k+1
1-1+p+1
1-1+yor-+1
l-ar+1

yap-II-aeak
yap-II-1P
yap-II-1yor

sane-II-aeak
sane-II-1p
sane-II-1yor

ya p-II-a r

sane-II-ar

2.22. Öbek: Tek heceli, bu hecesinde kalın-yuvarlak ünlü
(_0_, _u_) bulunduran Ye ötümsüz ünsüz (_ç-, [_f-,
_h-J, _k-, _P-, _s-, _Ş-, _t-) ile sonlanan fiil kök YY
kökenleri (örn.: koç-, sok-, kop-, eoş-, yort-; uç-,
burk-, sus-, tut-, _ ybg.)

l-t+u+1

eoş-II-tu

burk-II-tu

l-muş+1

eoş-II-muş

burk-II-muş

1-a+ea+k+1
l-u+p+1
I-u+yor-+I
l-ar+1

eoş-II-aeak

burk-II-aeak
burk-II-up
burk-II-uyor
burk-II-ar

eoş-II-up
eoş-II-uyor
eoş-II-ar
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2.23. Öbek: Tek heceli, bu hecesinde ince-düz ünlü (_e_,
_i_) bulunduran ve ötümsüz ünsüz (_ç-, [_f-, _h-J,
_k-, _p-, _s-, _ş-, _t-) ile sonlanan fiil kök vy kökenleri
geç-, çek-. tep-. kes-, deş-, yet-; iç-,
(örn.:
dik-, şiş-, bit-, _ vbg.). (ünlülereulandıgında, et- <€i
ed-, gi. t- _ gid- olur.)

l-t+i+1

geç-II-H

git-II-tl

1~i.ş+1

geç-ll~iş

git-ll~iş

l-e+ce+k+1
1-i.+p+1
I-i+yor-+I
l-er+1

geç-II-ecek
geç-Il-ip
geç-II-iyor
geç-Il-er

gid-II-ecek
gi d-II-i P
gid-II-iyor

gid-II-er

2.24. Öbek: Tekheceli. bu hecesİnde ince-yuvarlak ünlü (_ö_,
_ü_) bulunduran ve ötümsüz ünsüz
(_ç-, [_f-, _h-J,
._k-, _p-, _s-,

_ş-,

_t-) ile sonlanan fiil kök, köken vy

gövdeleri (örn.: _ölç-, sök-, öp-, bös-, öt-; sürç-,
bük-, küs-,

düş-,

sürt-, _ vbg.).

(ünlülereulandıgında,

güt- -=- güd- olur.)

l-t+ü+1

öp-II-tü

güt-Il-tü

l-müş+1

öp-II-müş

güt-II-müş

l-e+ce+k+1
l-ü+p+1
I-ü+yor-+I
l-er+1

öp-II-ecek
öp-II-üp

güd-II-ecek
güd-II-üp

öp-II-üyor

güd-II-üyor

öp-II-er

güd-II-er

Bilindigi gibi, Türkçede fiil kök, köken ve gövdelerinden
oluşturulan olumlu (olumluluk eki 1-0-/'dir.) vy olumsuz
(olumsuzluk eki l-mA-I'dır.) fiil tabanıan, herhangi bir ek almadan
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da, -emir 2. teklik
aşamasından geçmiş

şahıs anlamını

gibi

davranıriar.

şekil degişikligi ve dolayısıyle bir

öbeklendirmeye dahil

yüklenerek- bir geçici isim

Ancak, bu eksizlik durumu, bir

uyum olarak görülmedigi için bu

edilmemiştir.

Bu

anlayışla,

birer geçici isim

olarak alabilecegimiz fiil tabanlan ile, altı öbekte topladıgımız, olumlu
vy olumsuz fiil tabanlanndan geçici isim yapan eklerle, yirmi dört
öbekte topladıgımız, olumlu vy olumsuz fiil

tabanlannın birleştirilmesi

sonucu elde edilen geçici isimler, zamana baglı bir oluş vy kılış kavramı
taşımakla

diger

kalıcı

isimlerden ve özellikle nesne isimlerinden

aynIırlar. Ancak, bunların, bu aşamadan

kalıcı

sonraki

davranışlan, Türkçede

isimlerle ortaklık gösterdigi için ayn bir

çalışmanın konusunu

oluşturur.
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