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Özet: Çatı, cümlede yer alan fiille cümlenin diğer unsurlarının anlam iliş-

kilerini düzenleyen bir dil bilgisi kategorisi olarak tanımlanabilir. Genel 

olarak Türkçenin ve özelde Eski Türkçenin gramerlerinde ve çeşitli çalış-

malarda çatı konusuna değinilmekle birlikte bu çalışmaların çatı kavramını 

çoğunlukla yapı bilgisi içinde ele alarak konuyu sadece ekleme açısından 

ele aldıkları gözlenmektedir. Söz konusu çalışmaların çoğunda anlam 

ilişkilerine yeterince değinilmemiştir. Bu çalışmada Türk runik yazılı 

metinlerde tespit edilen akıt- “akıtmak, akmasını sağlamak”, akız- “ay.”; 

alıt- “aldırmak”, altız- “ay.”; ölür- “öldürmek”, ölüt- “ay.”; kelür- “getir-

mek, gelmesini sağlamak”, keltür- “ay.” vb. aynı işlevdeki farklı çatı ek-

lerini almış fiiller yer alacak ve şu sorulara cevap aranacaktır: Yaygın olan 

ölür- “öldürmek” fiili yanında öl- “ölmek” fiilinin ettirgenlik yapısı ölüt- 

“öldürmek” fiili de olabilir mi? Agıt- “(düşmanı) püskürtmek, sürmek” ve 

agtur- “yükseltmek” fiilleri ag- “yükselmek” fiilinin ettirgen biçimi midir? 

Bir fiile aynı işlevdeki farklı çatı ekinin gelme sebebi nelerdir? Tarihî yazı 

dilleri için dilde standartlaşmanın henüz tam anlamıyla gerçekleşmemiş 

olması bir etken olarak düşünülebilir mi?  

Anahtar sözcükler: Türk runik yazılı metinler, çatı ekleri, eş görevli çatı ekleri  

 

Abstract: The voice can be defined as a linguistic category that regulates 

the meaning relations of the verb contained in the sentence and the other 

elements of the sentence. It is observed that the voice is mentioned in 

general, in the grammars of Turkish and in particular, in the grammars of 

Old Turkic and in the various studies, voices are discussed in various 

studies, but these studies are mostly concerned the concept of the voice in 
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terms of the addition by taking the concept of the voice in the structure. In 

the majority of these studies the meaning relations are not adequately 

addressed. In this study, the verbs taking with the different suffixes of the 

voice in the same function like akıt- “to pour, to provide draining”, akız- 

“to pour, provide draining”; alıt- “to mind”, altız- “to mind”; ölür- “to 

kill”, ölüt- “to kill”; kelür- “to bring, to provide coming”, keltür- “to bring, 

to provide coming” etc., which are determined in Turkish runic texts will 

be included and the answers to the following questions will be sought: Can 

the verb ölüt- “to kill” also be the causative structure of the verb öl- “to 

die” beside the common ölür- “to kill”? Are the verbs agıt- “to repel the 

enemy, to exile” and agtur- “to raise” the causative form of the verb ag-? 

What are the reasons that the different suffix of the voice in the same 

function comes to a verb? Can it be considered as a factor in the fact that 

the standardization in historical literary languages has not yet been fully 

realized? 
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