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ALMANCA ÇO UL EKLER N ED N M SEMAÎ M D R?
ARE THE ACQUISITION OF GERMAN PLURAL AFFIXES ARBITRARY?
Mehmet Halit ATLI*

Öz
simlerde ço ulluk sistemi, dilden dile farklılık arz eden bir kurallar bütünüdür. Kuralların sayısı kimi
dillerde az, kimi dillerde çoktur. Bu kuralların ö renimi/edinimi az olan dillerde basit iken, çok olan dillerde sorun
olu turacak düzeyde ayrıntılarla doludur. Ayrıntılar, ba ta dilin yapısına, zenginli ine, konu uldu u co rafya ve
konu ucuların kültürüne göre de i iklik gösterir.
Anadili Türkçe olan konu ucular kendi anadillerinde her türlü ismin sonuna “–ler “ve “−lar” ço ul ekini
eklemek suretiyle tekil bir ismi ço ul yaparlar. Ancak Almancada bu sistem çok daha farklı i ler. Bu dildeki ço ulluk
sisteminin Türkçe ço ulluk sisteminden farklı i lemesi bu dili yabancı dil olarak edinmek/ö renmek isteyen bütün
Türkofonlar için bir sorun te kil eder.
Yapısı, kuralları ve artları itibariyle Türkofonların anadilindeki ço ulluk sisteminden oldukça farklılık arz
eden Almancanın ço ulluk sistemi pek çok çalı manın konusu olmu tur. Ancak yapılan bunca çalı malara ra men bu
sistemin tam olarak nasıl i ledi ine/yapıldı ına ili kin bir uzla ı henüz sa lanamamı tır. Bazı ça da dilbilimcilere
göre bu sisteminin i leyi inin önceden belirlemenin hiçbir kuralı yoktur ve her tekil ismin ço ul yapısı ile birlikte
ezberlenmesi gerekir. Ancak bu çalı mada bu dildeki ço ulluk sisteminin, kimilerinin iddia etti i gibi semaî olmadı ı,
kesin ve kıyasî artlarını tespitiyle önceden bilinebilece i göstermeye çalı ıldı.
Anahtar Kelimeler: Almanca, Ço ul Ekleri, Ço ul Eklerinde Keyfilik, Ço ul Eklerini Belirleme lkeleri
Abstract
The plurality system in nouns is the collection of rules varying from language to language. Although they
are few in some languages, these rules have details possibly creating problems in the acquisition/learning of the some
other languages. Details can vary according to the structure of the language its richness, geography, in which it is
spoken and speakers’ culture.
Turkish native speakers make singular nouns plural ones by adding “−lar”, “−ler” suffixes to the end of
every kind of nouns. However, this system functions very differently in German. The fact that the plurality system in
this language differs from Turkish language and this creates problems for Turkophones, who tend to acquire German
as a foreign language.
The fact that the plurality system of German whose structure, rules and conditions vary from Turkophones
is discussed in most of the studies, however there is no compromise how to make a single noun a plural one in
German. According to some contemporary linguists, there are not any rules to detect the plurality of German and a
single noun must be memorized with its plural version. However, we attempted to show in this study the fact that the
plurality system of German is not arbitrary in contrast to what other have claimed, but instead to show the plurality
system in that language is possible with the detection of certain and analogues conditions in a previous time.
Keywords: German Language, German Plural Affixes, Principles Determining Plural Affixes
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„Her türlü giri imden sıyrılan böylesine düzensiz ve geli igüzel ba ka
bir dil hiç ku kusuz (yeryüzünde) yoktur. […] Ö renici, nihayet elle tutulur bir
kural buldu una inandı ında ve/ya yeni kurallar ö renmeye devam etmek için
yeni bir sayfa açtı ında öyle bir cümleyle kar ıla ır: ‘A a ıdaki örneklerin
kuraldı ı oldu unu bil!’
ve bu kuraldı ı kelimelerin yer aldı ı listeye göz
attı ında, kuraldı ıların kurallılardan (aslında) daha fazla oldu unu görür“
(Twain, 1880:601).

Giri
Yapı, ses ve anlam bilgisi açısından okuyucusuna üst seviyede edebi haz veren Almanca,
Hint−Avrupa Dilleri Ailesine mensup olmasının beraberinde getirdi i zorluklar sebebiyle di er dillere
nazaran zengin ve girift bir dildir. Zengin bir dili konu mak ve anlamak ne kadar zevkliyse, bu zenginli i ve
dilin sınırlarını ö renmek de bir o kadar me akkatlidir.Yüzyıllardır üzerinde yapılan çalı malara ra men
kavranması oldukça güç olan bir dil olmasında bükümlü (çekimli) Hint−Avrupa Dil Ailesine mensup
olması, kelimelerdeki her harfin, Türkçenin aksine sadece bir sesten ibaret olmaması (bkz. von Gabain, 1963)
ve eklerin her zaman kelimelerin sonuna eklenmemesinin etkisi ku kusuz büyüktür.
Dilbilgisindeki kuralsızlıkların çoklu u ve ço ul sisteminin zorlu una ili kin yukarıdaki Twainvari
bakı açısı, hem bu dilin uzmanı olan dilbilimci ve e itmenler, hem de bu dilin uzmanı olmayan ki iler
tarafından sık sık dile getirildi ine ahit oluyoruz. Hatta bazı ça da dilbilimciler, Almanca tekil bir
kelimenin ço ulunu belirlemenin hiçbir kuralı olmadı ını ve her tekil ismin ço ulu ile birlikte ezberlenmesi
gerekti ini söyleyecek kadar ileri giderler (bkz. Eisenber, 1989, 1991, 1998; Helbig, 1991). Günümüzde bu
dü üncede olan dilbilimcilerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.
Hâlbuki dünyadaki hiçbir dilin, özellikle do al dillerin bir takım kuralsız yapılardan meydana
geldi ini söylemek do ru de ildir. Çünkü modern dilbilim, do al dillerde bazı kuralsız yapıların olmasına
ra men her dilin bir kurallar bütünü oldu unu ve cümlelerin yapıta ı olan kelimelerin dizili inin rastgele
olmadı ını, söz dizimi ve kelime üretiminin belli bir ahenk içinde meydana geldi ini ortaya koymu tur
(Gündo an, 1997:7). Bununla birlikte bir dil dizgesinde geli igüzel sıklıkla ortaya çıkan kuraldı ılar ile dil
edinim ara tırma bulguları arasında pek bir tutarlılık bulunmamaktadır; çünkü dil ö renicisi/edinicisi,
belle inin yükünü hafifletmek ve ona yardımcı olmak için, bir kurala ba lanmasa da her dilsel do runun
arkasında bir kurala do ru gitme e ilimine do u tan sahip oldu u bilinmektedir (bkz. Linke, 2004: 105). Bu
nedenledir ki, her do al dil hem mutlak geçerlili e sahip kuralları, hem de ayrıksı örneklere izin veren
de i ken kuralları içerebilir.
Almanca ço ul eklerinin (alomorf) sayısının çok oldu u, ço ul eki alan kimi kelimelerin yapısında
de i melerin meydana geldi i, bazı tekil ile ço ul yapıların benzer oldu u birçok dilbilimci tarafından kabul
edilir.Ne var ki, bu ço ul eklerinin bir kurala ba lanması mevzusunda dilbilimciler arasında bir uzla ı
henüz sa lanamadı ı gibi bu eklerin kurallara ba lı gerçekle ip gerçekle medi i konusunda da büyük fikir
ayrılıkları bulunur. Fikir ayrılıklarının, bu dilin ço ul dizgesine ili kin edebiyat taraması yapıldı ında iki
ana görü çerçevesinde odaklandı ı görülür: Birinci görü e göre −ki ço unlu un dü üncesi bu yöndedir−
ço ul yapan ekler belirli kurallar çerçevesinde gerçekle ir. Kar ıt görü ise bu dildeki ço ul eklerinin
belirlenmesi için genel geçerlili e sahip kuralların belirlenemeyece i ve bunların ediniminin büyük bir
bölümünün semaî (i itme yoluyla edinildi i) oldu u yönündedir (bkz. Park, 1987:237; Wode 1988:219;
Schaner−Wolles, 1989:173). Oysa Mugdan (1977), Köpcke, (1987, 1983), Wegener (2000) ve daha birçok
dilbilimci yaptıkları ara tırmalarda Almanca ço ul eklerinin sistemati ine ili kin açık deliller sunmu lardır.
Ancak buna ra men bu konuyla u ra an bir kısım dilbilimciye göre adı geçen dilin ço ul eklerinin semaî
oldu u dü üncesi günümüzde maalesef hale çok yaygındır (bkz. Eisenber, 1986, 1989, 1998; Helbig, 1991).
Almancada ço ul eklerine ili kin birçok çalı ma mevcuttur. Yapılan çalı maların sonuçlarına ili kin
bir konsensüsün olmaması, yabancı dil (D2) ö renicilerin erek dilin dilbilgisi normlarına uygun olup
olmadı ına bakılmaksızın kendi kendilerine kurallar üretmeye meyilli olmaları (bkz. Linke, 2004:105), birçok
dilbilgisi kitabında ço ul eklerini önceden kestirebilme ve ya hangi sıklıkla hangi ekin kullanılaca ına ili kin
yeterince bilginin bulunmaması (bkz. Helbig, 1991:60) bizi böyle bir çalı ma yapmaya yönlendirdi.
1.

simlerde Ço ul

Ço ulluk her dilin mantı ına göre farklılık gösterir. Bu farklılıkların en dikkat çekeni
“ikilik”2de erlendirme eklidir. Türkçe ve Almanca gibi diller ikili i ço ul kabul eder. Bundan dolayıdır ki,
Arapça ve benzeri dillerde ço ulluk ikiden ba lar ve bu diller ikili kabul edilir. ki tane muhatap için farklı bir ifade kipi kullanılır. ki
muhatap için Türkçede ço ul kipi kullanılır ve “siz” deriz. Oysa Arapçada iki muhatap için ço ul ve tekilden farklı olarak
denir.
Türkçede “iki çocu u gördüm” veya “çocukları gördüm” diyebiliriz. Oysa gördü ümüz iki çocuksa Arapçada hakiki manada,
(çocukları gördüm) diyemeyiz. Çünkü iki çocuk için ayrı bir kip vardır ve onu kullanmak zorundayız. Bundan dolayı

2

Almancada çokluk ifade etmeyen isimler, Türkçede oldu u gibi tekil durumdadır. Ne var ki, Türkçede tekil
bir ismi ço ul durumuna getirmek için yalnızca “–ler” veya “ –lar” ço ul eklerinden biri kullanılırken,
Almancada de i ik iki farklı yöntem kullanılır. Birinci yöntem biçimbilimseldir ve kelimenin sonuna bir
ço ul eki ile ve/veya umlaut3 getirilerek yapılır. (Bunlar ileride ayrıntılı biçimde anlatılacaktır.) Di eri ise
biçimbilimsel olmadı ından kelimede hiçbir de i iklik meydana gelmez. Çokluk, kelimenin yalnızca
dilbilgisel cinsiyetinin (artikel4) de i tirilmesi ile yapılır.
Bu dilde isim ve sıfatların çekimi de tekil ve ço ula göre yapılır. Ancak tekil bir ismi veya sıfatı ço ul
yapmanın bazı kuralları vardır. Bir kelime ço ul yapılırken o kelimenin dilbilgisel cinsiyeti isim veya sıfat
olu u önemlidir. Çünkü kimi dilbilimcilere göre eril (Maskulinum) di il (Femininum) ve yansız (Neutrum)
kelimelerin ço ul yapılma artları ve kuralları birbirinden farklıdır. Zira mezkûr dilde bir kelimenin
ço ulunu ifade etmek için her birinin kendi içerisinde artı ve kuralı olan dokuz farklı ço ul kalıbı5 bulunur.
Bununla birlikte iki muhatap için, Türkçede oldu u gibi ço ul kipi kullanılır ve sie (=siz) denir. Ayrıca bazı
ço ul kelimelerin6(Pluraletantum) tekili olmadı ı gibi, bazı tekil kelimelerin7(Singularetantum) de ço ulu
yoktur.
Yukarıda özetle de inildi i gibi bu dildeki tekil kelimelerin birden çok yöntem ve kalıpla ço ul
yapılması kafa karı tırıcıdır. Zaten bir dilde tekil kelimelerin ço ul yapılma artlarındaki farklılıklar o dilin
ço ulluk sisteminin karma ık bir yapıya sahip oldu unun göstergesidir. Oysaki bu dili bilhassa D2 olarak
ö renmeye/edinmeye çalı anların okudu unu tam anlamıyla anlamak, dinledi ini kavramak, kaynaklarını
incelemek isteyenler için birçok ayrıntıyı içeren bu nevi bir ço ulluk sistemini bilmeleri kaçınılmaz bir
zorunluluktur.
Bu dilin neden bu denli çetrefilli bir ço ul sistemine sahip oldu u geçirdi i geli im evreleri, ortam ve
artları dikkatle incelendi inde ancak anla ılır. Zira bu dilin ço ul sistemindeki çe itlilik ancak bu
incelemeler yapıldı ında anla ılır ve anla ılan bir konunun ö renimi/edinimi ve ö retimi de bir o kadar
kolay olur.
2. Almancada Ço ul Çe itlilik
Almanca isimlerde sayı, Türkçede oldu u gibi tekil ve ço ul olmak üzere iki farklı ekilde dile
getirilir. Bir kelimenin temeli ya da çıkı noktası o kelimenin tekilini olu turur. Olu turulan tekil kelimeden
de ço ul kelimeler türetilir. Tekil kelimeler biçimbilimsel olarak herhangi bir ek almazlar. Tekil bir
kelimenin ço ul bir kelimeye dönü türülmesi için tekil kelimeyi ço ula dönü türen uygun eklerden birinin
ço u zaman getirilmesi gerekir.
Örn.:Auto–Auto −s(=araba−arabalar); Kind–Kind −er (=çocuk−çocuklar).
Ça ımız Almancasında tekil kelimeler yalın halde kullanılır. Yalın halde kullanılan tekil bir kelime
ço ul halde kullanılacaksa, o kelime ya de i ik bir yapıya bürünür ya da uygun bir ço ul eki eklenerek
yapılır. Bir ba ka ifadeyle ço ul, bazen bir biçimbirimle8, bazen hiçbir biçimbirim kullanılmadan farklı
sözcüksel yapılarla9, bazen yalnızca artikelinin de i tirilmesiyle10, bazen de tekil olan bir topluluk adı11 ile
ifade edilir.
Birçok tekil ismin birden fazla ço ul kalıbı vardır. Meselâ bir tekil kelime olan “die Bank” sözcü ü
hem “Banken” hem de “Bänke” biçiminde ço ul yapılır. Ço ul biçimindeki bu farklılık anlamsal kaynaklıdır;
zira birinci ço ul kalıbı “bankalar” ikincisi “banklar” için kullanılır.

(iki çocu u gördüm) demek durumundayız. Bundan dolayıdır ki Arapça ve Sanskritçe gibi dillerde ikili e ayrı bir yer
verilmi tir, Bu diller üçlü sayı sistemine göredir. Çünkü dil mantı ında tekil, ikil ve ço ul olmak üzere üç farklı sayı sistemi kullanılır.
Bunun dı ında Fiji dilinde dörtlü diyebilece imiz “tekil, ikil, küçük ço ul ve büyük ço ul” mantı ı bulunmaktadır. ( Resul Sevinç,
Arapçada Cümle Yapısı, Ensar Ne riyat, stanbul, 2007:54).
3 Almancada “a”, “u” ve “o” ünlüleri üzerine konulan çift nokta. Örne in “a” üzerine konulan umlaut onu kısa, kapalı, gırtlaktan gelen
sert bir “e” harfine dönü türür. “ä” normal “e” harfine göre daha kısa ve serttir. Ayrıca “a” ve “e” arası bir ses olarak öngörülür (æ).
4Kimi dillerde isim diziminin zorunlu ö eleri arasında yer alan belirleyici ö e. Örne in, Almancada “das Kind” (=çocuk) ad öbe indeki
das. Vardar, 2002;190) Osmanlıcada buna “harf− i tarif” denir.
5 Almancada ço ul yapan eklerin sayısı hususunda dilbilimciler arasında bir uzla ı bulunmamaktadır. Bunun nedeni kimi dilbilimci
tarafından “umlaut” ve/veya “−Ø” ço ul eklerinin bir ço ul eki olarak kabul edilmemesidir (bkz. Eisenber, 1986, 1989, 1998; Helbig,
1991; Park, 1978:237; Wode, 1988:219; Schaner−Wolles, 1989:173; Köpcke, 1998).
6Örn.:die Eltern (= ebeveyn), die Geschwister (= karde ler) die Gebrüder (= erkek karde ler) die Kosten (=giderler), die Leute (=insanlar) die
Möbel (=mobilyalar) die Ferien (=tatil) die Alpen (= alpler), die Trümmer (yıkıntılar) vs.
7 Örn.: das Gold (=altın) die Butter (=tereya ı), das Obst (=meyve) das Laub (a aç yaprakları) vs.
8Örn.:der Vater (=baba)
die Väter (=babalar), das Kind (=çocuk)
die Kinder (=çocuklar).
9Örn.:Tag für Tag (=birçok gün); Mann für Mann (=birçok erkek).
10Örn.:der Schüler (=ö renci); die Schüler (=ö renciler).
11Örn.:Obst (= meyve).

Tekil bir kelimenin ço ul eklerinden yalnızca bir tanesini de il de birkaçını alıyor olmasının birkaç
nedeni vardır. Bu nedenleri birkaç örnekle u ekilde sıralamak mümkündür:
I. Anlamsal De i iklik
Anlamsal De i iklik sonucu farklı ço ul eklerini alabilen tekil kelimeler kendi aralarında iki gruba
ayrılır.
AE sesli tekil kelimeler ço ul yapıldı ında farklı ço ul ekleri alırlar. Kelime, aldı ı farklı ço ul eki sayesinde
e sesli olmaktan çıkar. E sesli tekil kelimeler 1) Dilbilgisel cinsiyeti aynı olan e sesli tekil kelimeler ve 2)
Dilbilgisel cinsiyeti farklı olan e sesli tekil kelimeler olmak üzere ikiye ayrılır.
A1) Dilbilgisel cinsiyeti aynı olan bazı e sesli tekil kelimeler, ço ulları ve Türkçe kar ılıkları;
die Bank
der Block
das Gesicht
die Mutter
der Strauß
der Rat
das Wort

Banken
Bänke
Blöcke
Blocks
Gesichter
Gesichte
Mütter
Muttern
Strauße
Sträuße
Räte
Ratschläge
Wörter
Worte

bankalar
banklar
kütükler
bloklar
simalar
görünümler
anneler
somunlar
deveku ları
buketler
kurullar
tavsiyeler
kelimeler
sözler

A2)Dilbilgisel cinsiyeti farklı olan bazı e sesli tekil kelimeler, ço ulları ve Türkçe kar ılıkları;
der

Band

das
der

Bänder
Bauer

das
der

Schild
das

das
der

Flur

(kitap cildi)
(kurdele)

Bauern

(çiftçi, köylü)

Bauer

(ku kafesi)

Schilde
Schilder

Gehalt

der

Bände

Gehalte
Gehälter
Flure

(kalkan, siperlik)
(tabela)
(muhteviyat)
(maa )
(giri , koridor)

Buradaki de i ikli in nedeni için geleneksel dilbilgisi kitaplarına bakıldı ında de i imin, dilbilgisel
cinsiyet ve/veya bükümün bir sonucu oldu u belirtilir. Hâlbuki hem “oturak” hem de talyanca men eli
“banka” anlamında kullanılan “Bank” kelimesinin yalnızca bir artikeli vardır ve o da “die” yani di ildir. Keza
artikeli di il olan Hand (=el) ve Mutter (=anne) benzeri kelimelerin neden farklı ço ul ekleri aldı ı ancak
anlamsal güdülü de i iklik teorisiyle açıklanabilir. Velâkin bu çalı mada artsüremli bir inceleme
yapılmadı ından bu konunun derin bir analizi burada yapılmayacaktır.
B) Anlamsal De i ikli in bir di er nedeni de özel ve cins isimlerin
Örn.:Männer−Manns, Holzmänner−Holzmanns, Schmiede−Schmieds, Schulzen−Schulzens12.

ayrımı

içindir:

II. Üslup ve Tarz De i ikli i13
Aynı dil konu ucuları arasında farklı dil düzeyine sahip insanlar vardır. Özellikle air ve yazarlar
bunlardan bazılarıdır ve çe itli etken ve hedeflerden dolayı zaman zaman kıyasî kullanımların dı ına
çıkarlar. Onların sahip oldukları dil düzeyi ile sıradan konu ucuların kullandı ı dil düzeyi arasında
farklılıklar bulunması gayet tabiidir. Örn.: Grabmale−Grabmäler (=anıt mezarlar). Buna ilaveten çok az bir

“−s” ço ul ekini alan kelimeler soyadlarıdır. Örne in, Türkçede “Çelik ailesi” için “Çelikler bu hafta sonu bize gelecekler.” örne indeki
“Çelikler” gibi.
13 Üslup ve Tarz De i ikli ine ili kin mevcut eklerden –er ço ul eki yeni biçimdir. Di eri ise eski biçimi olup günümüzde hala
kullanılmaktadır. Bazı yer isimlerinde yeni biçim yerine yalnızca eski biçim kullanılır: Niederlande, Burghausen, Rheinfelden .
12

anlam de i ikli i için de bazen farklı ço ul eklerinin kullanıldı ı görülür. Örn.:Worte−Wörter
(kelimeler−sözcükler); Bande−Bänder. (bantlar/kurdeleler)
III. Diyastol De i iklik
Aynı dilin de i ik lehçelerinde bir harfin uzatılması, yer de i tirmesi ve/veya bir ba ka harfe
dönü mesi gibi hafif sayılabilecek farklılıklar aynı kelimenin zamanla de i ik ço ul eklerini almasına neden
olur. Diyastol De i iklik sonucu meydana gelen de i iklikler genellikle yerel varyantlar olup bu dilin
do u−batı, kuzey−güney konu anları arasında görülür.
1- Kuzey−Güney14: Skier−Ski (=kayaklar), Beiner−Beine (=bacaklar) Bröter−Brote (ekmekler),
Wägen−Wagen (=arabalar), Onkeln−Onkel (=amcalar/dayılar) Pärke−Parks (=parklar) Karusselle−Karussells
(=atlıkarıncalar) Onkel−Onkels (=amcalar/dayılar), Jungen−Jungs (=gençler).
2- Do u−Batı: Parke−Parks
LPGen−LPGs (LPGler).

(=parklar),

Pointe−Points

(=noktalar),

Taxen−Taxis

(=taksiler),

IV. Artsüremli De i iklik
Paul ve Curme’ye göre artsüremli de i ikli in ço ul eki üzerindeki etkisinin üç nedeni vardır. Bu
nedenleri kısaca öyle tanımlayabiliriz:
1Her dilde oldu u gibi bu dilde de isim çekim sistemi zaman içerisinde de i ime u rar.
De i im, isim çekim sistemine ba lı olarak yeni bir ço ul tipinin olu masına neden olur. Örn.: Walde−Wälder
(=ormanlar), Lichte−Lichter (=ı ıklar), Gesichte−Gesichter (=simalar), Manne−Männer (=adamlar)
2De i im sonucu olu an bu yeni ço ul tipi zamanla Almanca dilbilgisi normlarına uygun
hale getirilir. Örn.: Sträußer−Sträuße (=buketler), Dinger−Dinge (= eyler) Rester−Reste (=artıklar)
Wichter−Bösewichte (=kötüler) Regimenter−Regimente (=yönetimler).
3Yabancı kökenli tekil kelimeler zamanla Almanca isim çekim sitemine göre ço ul eki alır.
Bu ekilde de i ime u rayan birçok örnek mevcuttur. Örn.: Lazaretter−Lazarette (=askerî hastaneler)
Testamenter−Testamente (=vasiyetler), Generals− Generäle (=generaller), Onkels− Onkel (=amcalar/dayılar),
Balkons− Balkone (=balkonlar) Lifts−Lifte (asansörler) Fracks−Fräcke (fraklar) Kostüms−Kostüme (kostümler),
Defizits−Defizite (=eksiklikler), Ville−Villas (villalar), Pizze−Pizzas (pizzalar), Motti−Mottos (ilkeler),
Taxis−Taxen
(taksiler),Sozis−Sozen
(sosyal
demokratlar),
Keks−Kekse
(=kekler),
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Themata−Themas−Themen (=konular), Schemas−Schemata−Schemen ( emalar), Kommata−Kommas (virgüller)
vb.
V. E süremli De i iklik
A a ıdaki ço ul ekli kelimeler için a) Almanca kelime da arcı ına yeni giren bütün tekil kelimelerin
Almanca dilbilgisi normlarına uygun bir ço ul eki alma süreci mi? yoksa b) bu dilin kelime da arcı ındaki
eski tekil kelimelerin var olan eski ço ul eki yerine yeni bir ço ul eki alma sonucu mudur? hususunda henüz
kesin bilgiler bulunmamaktadır. Örn.:Onkel−Onkels (=amcalar/dayılar); Mädel−Mädels) (genç kızlar);
bräutigame−Bräutigams (=damatlar); Scheichs−Scheiche (= eyhler); Labors−Labore (=laboratuvarlar); Lifts−Lifte
(=asansörler).
3. Almanca Ço ul Ekleri
Her ismin bir sayısı vardır. Birçok nesneden yalnızca bir tanesi kast edildi inde tekil, birden çok nesne
kast edildi inde ço ul yapı kullanılır. Yukarıda da belirtildi i gibi Almanca isimlerde iki türlü sayı vardır.
Tekil isimler:

Buch, Auto, Tag, Wagen, Laus, Mutter

Ço ul isimler:

Bücher, Autos, Tage, Wagen, Läuse, Mütter

Bir ile iki arasında bir sayı kast edildi inde kâh tekil kâh ço ul yapı kullanılır. Örn.:
Tekil
ein und ein halbes Brot
ein und ein halber Tag

Ço ul
anderthalb Brote
Einanhalb Tage

Bunun yanında tekil kelimeler ço ula çevrilirken yabancı ve yerli kökenli kelimeler arasında bir ayrım
yapılır.
I. Yabancı Kökenli Kelimelerde Ço ul Ekleri
Almancada yabancı kökenli kelimelerde kullanılan ço ul ekler genellikle orijinal dilin ço ul ekleridir.
Ancak bu her zaman böyle de ildir. Zira bu tür kelimeler“das Komma −die Kommata/Kommas” örne inde
lk ço ul yapılar Bavyera yöresine aittir.
Yabancı kökenli bazı kelimelerin üç türlü ço ul yapısı vardır. Bunun nedeni 1) tekil kelimenin orijinal dildeki ço ul eki ile ço ul
yapılması; 2) tekil kelimeye kelimenin fonetik özelliklerine bakılarak Almanca ço ul eki verilmesi 3) fonetik özelliklere göre verilen
ço ul ekinin zamanla Almanca dilbilgisi normlarına göre de i mesidir. Örn.:Thema
1)Themata; 2) Themas; 3) Themen
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oldu u gibi bazen Almanca ço ul ekini de alırlar. Yabancı kökenli kelimeler Almanca ço ul eki ile ço ul
yapıldı ında genellikle –s ço ul eki kullanılır.
Bazı yabancı kelimeler, yabancı ço ul ekleri ve Türkçe kar ılıkları;
sonu “–ma” ile
biten tekil kelimeler
das Thema
das Komma
das Schema
das Trauma
sonu “–um16” ile
biten tekil kelimeler
das Maximum
das Visum
das Neutrum
das Periodikum
sonu “–us” ile
biten tekil kelimeler
Modus
Stimulus
Famulus
der Kasus
Genus
Tempus
sonu “–y” ile biten
tekil kelimeler
die Lady
das Baby
die Party
das Hobby
der Whisky

Ço ul Biçimi

Ço ul Eki

Türkçesi

Themata/Themen
Kommata/Kommas
Schemata/Schemas
Traumata/Traumen

−ta
−ta
−ta
−ta

konu
virgül
ema
incinme/travma

Maxima
Visa
Neutra
Periodika

−a
−a
−a
−a

maksimum
vize
yansız
zaman dilimi

−i
−i
−i
−ø
−era
−ora

kip
uyarıcı
yardımcı/asistan
ismin hali
isimlerde cins
fiillerde zaman

−s/ies
−s
−s/ies
−s
−s

hanımefendi
bebek
e lence
heves/hoby
viski

Modi
Stimuli
Famuli
Kasus
Genera
Tempora

Ladys/Ladies
Babys
Partys/Parties
Hobbys
Whiskys

Bazı yabancı kökenli tekil kelimelerin iki de i ik ço ul yapısı vardır. Örn.: dieBalkons/die Balkone
(=balkonlar), die Parfüms/die Parfüme (=parfümler).
Buna ilaveten bazı kelimeler orijinal dillerinde ço ul oldukları halde Almancada ikinci bir kez ço ul
yapılır17. Örn.:Solis; Divertimentis; Schematas; Thematas veya Lexikas. Ancak Heringer’e göre bunlar yanlı tır
ve do rusu Soli, Divertimenti, Schemata, Themata ve Lexika’dır (bkz. Heringer, 1989:86).
Yabancı kökenli kelimelerin aldıkları ço ul eklerinin semaî oldu u söylenilir, çünkü orijinal dilin
belirli bazı kuralları bilinmeden veya kelimenin ço ul hali en az bir kere duyulmadan do rusu bilin(e)mez.
II. Almanca Kökenli Kelimelerde Ço ul Ekleri
Almanca kökenli tekil bir kelime ço ul yapılırken iki farklı yöntem uygulanır. Birinci yöntem
biçimbilimseldir ve kelimenin sonuna bir ço ul eki ve/veya umlaut getirilerek yapılır. kincisi ise tekil
kelimenin kendisinde hiçbir biçimbilimsel de i iklik yapılmadan yalnızca artikelinin de i tirilmesidir.
Bütün bu i lemler üç farklı ek veya bu eklerin birle mesi sonucu yapılır. imdi bu ek ve/veya ek
birle imlerini bir tablo üzerinden verecek olursak:
Tekil

r

Mann
Vater
Frau
Fenste

Ço ul
Artikel

Sonek

Umlaut

(−)
(−)
(−)
die Fenster

−
−
Frau−en
−

−
die V(ä)ter
−
−

Artikel− Umlaut− Sonek
Kombinasyonu
die M(ä)nn−er
−
−
−

Almancada tekil kelimelerin ço ul oldu unu gösteren toplam dokuz tane belirtke (alomorf/ço ul eki)
vardır. Bu belirtkelerin hangileri oldu u a a ıda örneklerle verilmi tir:
1.
(− ø)
: Engel, Onkel
(=melek, amca/dayı)
2.
(− ¨ ø) :Mütter, Väter
(=anneler, babalar)
3.
(− er) : Kinder, Felder
(=çocuklar, tarlalar)
Sonu “–um” ile biten bütün tekil kelimeler aynı ço ul ekini almazlar. Örn.:das Ministerium−Ministerien; das Museum−Museen; das
Individuum−Individuen; das Album−Alben; das Spektrum−Spetren.
17 Buna benzer örnekler Türkçede de mevcuttur. Örn.: “elbise evrak, evlat vb.” Arapça kökenli bu kelimeler orijinal dilinde ço ul
sözcüklerdir. Ancak orijinal dilinde ço ul olan bu kelimeler Türkçede tekil kabul edildi inden “elbiseler evraklar, evlatlar vb.” biçiminde
sonlarına Türkçe ço ul eki getirilerek ikinci kez ço ul yapılır.
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4.
( −¨er) : Wälder, Bücher
5.
(− e)
: Hunde, Jahre, Tische
6.
(− ¨e) : Hände, Höfe, Bänke
7.
(− n) : Ecken, Nasen, Löwen
8.
(− en) : Banken, Hemden
9.
(−s)
: Omas, Autos, LKWs
(Wegener, 1989:186).

(=ormanlar, kitaplar)
(=köpekler, yıllar, çantalar)
(=eller, avlular, banklar)
(=kö eler, burunlar, aslanlar)
(=bankalar, gömlekler)
(=büyükanneler, arabalar, LKWler)

Yukarıdaki 9 ço ul ekin sınıflandırılması sesbilimsel temelli biçimbirimsel de i keler yardımıyla
yapılabilir. Wegener, biçimbirimsel de i ke yardımıyla yaptı ı sınıflandırmayı üç çift altında toplar. Çünkü
ona göre bütün de i kelerde /e/ harfi sürekli vardır ve öyle ise “–en” ile “–n”; “ –e” ile “Ø ”; ve “−¨ e” ile
“−¨ Ø” üçlüsü arasında bir ili ki mevcuttur. Buradan hareketle /e/ harfinin asıl ço ul eki, di er harflerin
tamlayıcı görevini yerine getirdi ini söyler. (bkz. Wegener, 1989: 187). Keza “−e” ço ul ekininardından yine
bir ço ul eki olan “–n” ço ul ekinin gelmesi yukarıdaki süreçten ba ımsız gerçekle medi ini, “–Ø” ço ul eki
“−e” ço ul ekinin; “−n” ço ul eki de “−en” ço ul ekinin birer varyasyonu oldu unu söyler (bkz. Wegener,
1989:187).
Tekil bir kelime ço ul yapıldı ında ço ul eklerden kullanma ihtimali olan yalnızca bir tanesi
kullanılır, di erleri kullanılmaz. Bunun nedeni fonolojiktir ve böylece iki va ekinin pe pe e gelmesi
engellenir. Çünkü fonolojide varolan bir kurala göre iki va eki üst üste geldi inde bunlardan
vurgulanmayan ikinci ek (−e) yok edilir. Buna fonolojide va Silme Kuralı (Schwa− Tilgungsregel) denir.
(bkz. Wegener, 1989:187). Örn.:Käse (=Peynir) ve Gabel (=çatal) örneklerine ikinci bir sonek ekleyecek olursak
*Käseen, *Gabelen eklinde söylenilir/yazılır. Ancak bu varyasyonun Almanca dilbilgisi normlarına uygun
de ildir.
“−Ø” ço ul eki, isimlerde ortaya çıkar ve va bütün bu isimlerin ortak karakteristik özelli idir. Bir
ba ka deyi le “–Ø” yapılı ço ul kelimelerin sonu birer sözde sonek (Pseudosuffix) olan –e, −el, −en, −er
harflerinden biri ile biter. Kelimenin sonu bir vurgulu/vurgusuz vokal, konsonant veya türetme soneki ile
bitip bitmedi ine bakılmaksızın − − ile biten isimlerin büyük ço unlu u bu gruba girer. Örn.:Frauen, Hunde,
Wohnungen.
Yukarıdaki biçimbilimsel sınıflandırmadan yola çıkan Wegener, 1 ile 5. maddenin, 2 ile 6. maddenin 7
ile 8. maddenin belirtkelerini birle tirir. Kelime kökünde kalın ünlü olan tekil kelimelerin yalnız “–er” ço ul
eki ile ço ulu yapıl(a)madı ında da (kr . *Lander, *Hauser) −çünkü bu tür kelimelerin ço ulu her zaman (
−¨er) ile yapılır− 3 ve 4. maddeleri bir kural altında toplar. Bu ayrı tırmadan yola çıkarak Almancada ço ul
eklerini altı kategoride toplamak mülkümdür. Bu altı kategoriyi a a ıdaki gibi sıralanır:
1.

– en

: Form −en, Frau –en

(=biçimler, bayanlar)

2.

–n

: Kugel –n

(=bilyeler)

3.

–e

: Heft − e

(=defterler)

4.

− ¨(e)

: Kämm − e, Händ –e

(=taraklar, gömlekler)

5.

−¨er

: Wäld − er, Kind –er

(=ormanlar, çocuklar)

6.

–s

: Auto –s

(=arabalar)

Sonuç olarak Almanca tekil kelimeler ço ul kelimelerden bir ekilde ayrılır. Ayrılma kâh kelime
kökündeki bir ünlünün umlaut alması, kâh sonek veya artikelin de i mesi, kâh ifade edilen de i ikliklerden
iki, bazen de daha fazlasının kombinasyonu sonucu olur.
Bir sözcü ün hangi ek ve/veya belirtkelerle ço ul yapılaca ı mevzusu oldukça komplekstir. Ancak
bu, bu i lemin semaî oldu u anlamına gelmedi i, ço ul kelimeleri tekillerinden ayıran bir takım ek ve
belirtkeler vardır. Ama hangi ek ve/veya belirtkenin hangi kelimelerde kullanılaca ına de inilmedi. imdi
bu hususta bazı açıklamaların yapılması gerekir.
1.3. Ço ul Ekini Belirleme lkeleri
Almanca biçimbilimine, özellikle de ço ul alomorflarına ili kin birçok ara tırma yapılmı tır. Augst
(1975, 1979), Mugdan (1977), Wurzel (1984), Bittner (1988) ve Wegener (1995)’in çalı maları en çok
bilinenlerdir. Bu bilim insanlarının hepsi Almanca ço ul alomorflarını bir kurala ba lamak için bu dilin
temel kelime da arcı ı çerçevesinde yo un ara tırmalar yapmı lardır. Bu soruya ili kin ilk ve en kusursuz
öneri Mugdan’dan gelir. Mugdan, erek dilin ço ul alomorflarının bir dizgeye ba lanması için dilbilgisel
cinsiyet ile isimlerin biçimbilimsel özellikleri çerçevesinde bir takım kuralların belirlenebilece i fikrini ortaya

atar. Onun bu fikri günümüz Almancasında isimlerde ço ul ekini belirleme sürecini ba latan önemli
kilometre ta larından biri olarak kabul edilir (bkz. Köpcke, 1987:24).
Mugdan, çalı masında kelimelerin son harfi ile dilbilgisel cinsiyet temelli iki ana ölçüt önerir. Ancak
dilbilgisel cinsiyet ölçütünü üç yerine iki olarak verir. Bu ölçütler, eril ve di ildir. Bir ba ka deyi le eril ve
yansızı bir kategori altında toplar. Kelimelerin ço ul eki belirlenirken, onları di il ve di il olmayanlar
biçiminde ikiye ayırır. Almanca ço ul yapısı bu sisteme göre incelendi inde iki ana kural ortaya çıkar:
1.
Herhangi bir dilbilgisel cinsiyet belirtkesi olmayan Hund–Hund −e (=köpek-köpekler); Löffel–
Löffel −Ø (=ka ık–ka ıklar)benzeri di il olmayan kelimeler “−e” veya “–Ø”alomorf ile;
2.
Katze-Katzen (=kedi−kediler); Tür–Türen (=kapı−kapılar) benzeri di il kelimeler ise −(e)n
alomorf ile ço ul yapılır.
Bu iki kural, Almanca kelime da arcı ındaki kelimelerin önemli bir kısmını kapsar, ancak yine de
ayrıksı durumlar yok de ildir. Bu ayrıksı kelimeleri bir kural altında toplamak isteyen bazı dilbilimciler,
sonses temelli ba ka ölçütler ortaya atarlar (bkz. Augst, 1975; Mugdan, 1977).
Mugdan, ço ul eklerini betimlemede yukarıdaki iki ana kural dı ında ayrıksı durum arz eden
kelimeleri belirlemek için sonses temelli ölçüte göre bir kurallar bütününü önerir (bkz. Mugdan, 1977:87–91).
O’nun sundu u kuralar bütünü unlardır:
P18-1

Sonsesi –e olan isimlerde −er ço ul alomorfu gelmez.

P-2

Sonsesi –e olan isimlerin ço ulu –n alomorfu ile biter.

P-3

Tam vokal19 (Vollvokal) ile biten isimlerde ço ul –s allomorf ile yapılır.

P-4

Ünsüz ile biten di il kelimelerin ço ulu −(e)n ile yapılır.

P-5

Ünsüz ile biten das artikelli kelimelerin ço ulu –Ø ek alır.

P-6

Ünsüz ile biten der artikelli kelimelerin ço ulu −Øekalır.

Ayrıca ço ul yapılan bir tekil kelimenin kökündeki ünlünün de i mesi veya de i memesi için
a a ıdaki kuralların geçerli oldu unu söyler:
U20-1
Ço ulu −eralomorfu ile yapılan ve kökünde umlaut alabilecek harfi olan bütün tekil
kelimelerin kökü de i ir.
U-2
Ço ulu –Ø alomorfu ile yapılan ve tekil kullanıldı ında artikeli die olan kelimelerin
tümünde her zaman; artikeli der olan kelimelerde bazen; artikeli das olan kelimeler de ise hiçbir zaman
umlaut gelmez.
U-3
gelmez.

–n ve –s alomorfları ile ço ul yapılan bir sözcü ün kök ünlüsüne hiçbir ekilde umlaut

P4, P5 ve P6 parametreleri Wegener’in Dilbilgisel Cinsiyet Belirleme lkesine21 uygun dü er. Wegener, P3
parametresine uygun bütün isimleri belirtili isim kategori altında toplar ve buna Belirti lkesi
(Markiertheitsprinzip) adını verir. Ona göre belirtili isimler ölçünlü Almanca isim yapısına fonolojik açıdan
uymayan kelimelerdir ve a a ıdaki özelliklere sahip bütün kelimeleri bu kategori altında toplar:
• Sonsesi bir va ünlüsü (Schwa−Vokal) olmayıp vurgusuz tam vokal (unbetonter Vollvokal) ile biten
bütün kelimeler; Örn.:Kino Ayrıca tam vokal ile biten LKW, Uni benzeri kısaltmalar,
• Bir konsonant ile biten yabancı kökenli kelimeler; Örn.:T-Shirt, Balkon,
• Ço ulu ve tekili aynı olan kısaltılmı kelimeler; Örn.:Helis, veya kısaltma olmayıp ço ulu ve tekili
aynı olan kelimeler. Örn.:das/die Messer; der/dir Becher vs. bu kategoriye girer (bkz. Wegener, 1995d:22).
Belirti lkesine göre bu kategoriye giren bütün isimlerin, hangi dilbilgisel cinsiyete ba lı olduklarına
bakılmaksızın, ço ulu “–s” eki ile yapılır. Bir ba ka ifadeyle, bu kelimelerin “−s” ço ul alomorfu almaları
Mugdan, P kısaltmasını ço ul alomorf için kullanır. Biz de burada aynı kısaltmayı kullandık.
Vurgulanabilen bütün vokaller aynı zamanda da birer tam vokaldir. Örne in freundlich sözcü ünün son hecesindeki (i) vokali
vurgusuz iken, Lichter sözcü ündeki (i) vurguludur. Bir ba ka deyi le tam vokal (Vollvokal) hem vurgulu hem de vurgusuz telaffuz
edilen ünlülere denir. Buna mukabil olarak bilim dilinde va olarak isimlendirilen ve Kanne, müde, heute benzeri kelimelerin son
hecesinde yer alan ( ) vurgusuz telaffuz edilir. Bu vokal hiçbir zaman vurgulu söylenmez. Bundan dolayı bu tür ünlülere va ünlüsü
veya yarı ünlü (Halbvokal) denir (bkz. Becker, Th., 1998).
20 Mugdan, U kısaltmasını Almancadaki umlaut için kullanır. Biz de burada aynı kısaltmayı kullandık.
21 Wegener’in Dilbilgisel Cinsiyet Belirleme lkesine göre:
−er eki ile ço ul yapılan sözcüklerin artikeli der ya da das (eril/yansız);
−e eki ile ço ul yapılan sözcüklerin artikeli der ya da das (eril/yansız);
−e eki ile ço ul yapılan sözcüklerin artikeli der ya da die (eril/di il);
−(e)n eki ile yapılan sözcüklerin artikeli die (di il);
−s eki ile yapılan sözcüklerin artikeli der ya da die (eril/di il) ’dir (bkz. Köpcke, 1982:78).
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fonolojiktir. Wegener, son ünlüsü vurgusuz olan ve dilbilgisel cinsiyete ba lı olarak “–en” veya “–e” ço ul
eki getirilen Ideen, Theorien vb. kelimelerin bu kategoriye girmemelerini öyle açıklar: Kelimelerin sonundaki
vurgusuz vokal Almanca dil sistemine uymayan bir ço ul alomorf ile uzatılmı tır. Aksi takdirde a a ıdaki
örneklerin de aynı biçimde ço ul ekini alması gerekirdi.*Omaen, *Uhuen (bkz. Wegener, 1995d:22).
Kısaltmalardaki ço ul eki de bu ilkeye uygun olarak yapılmaktadır. Konsonant ile biten yabancı
kökenli isimlerin ço ulu “–s” eki ile yapılır, çünkü bu tür kelimeler fonolojik olarak Almanca dil fonolojisine
henüz benzememektedir. Aynı ekilde özel isimlerden yapılan kısaltmalar ile do al sesleri yansıtan
kelimelerin ço ulunun “–s” eki ile yapılıyor olması bu kelimelerin sesletimi ile ancak açıklanabilir. Buradan
devinimle bir ba ka yeni kuralın daha belirlenebilece ini söyleyebiliriz:
Sonses odaklı bazı isimler, dilbilgisel cinsiyetine bakılmaksızın ço ul yapılırken “−s” ço ul alomorfu
alır.
Yukarıdaki kurala istinaden Wegener ço ul ekini belirleme ilkelerini toplam üç kural altında toplar:
1. Artikeli die olan tekil kelimeleri ço ul yapan ek − (e)n’dir.
2. Artikeli die olmayan ve belirli bir göstergeye sahip kelimeleri ço ul yapan ek −(e)’dir.
3. Belirli sonsese sahip isimler, dilbilgisel cinsiyetten ba ımsız olarak “–s” ço ul ekini alır.
Sonuç olarak Wegener, yukarıdaki 3 kuralı temel alarak yaptı ı bir ara tırmada bu kuralların Almanca
kelime da arcı ının %71,5’ni kapsadı ını, geriye kalan yakla ık %30’luk dilimin kural dı ı oldu u anlamına
gelmedi ini, onlar için de bir takım kuralların oldu unu söyler. Bu tezini savunmak için bir kere daha
dü üncesini Belirti lkesi prensibi ile açıklamaya çalı ır.
Özetle o, Almancada tekil bir kelimenin ço ul yapılırken aldı ı ekin keyfi olmadı ını, bazı normlara
göre yapıldı ını ve bu normların belirlenmesi için bir takım yeni kurallar önerir. Zira artikeli “der” olan Bär
(=ayı) sözcü ü ile artikeli “das” olan Bett (=yatak) benzeri kelimeler ço ul yapılırken –(e)n di il kelimelerin
ço ul ekini almaları; di il olan Hand (=el) vebenzerikelimelerin de “−¨(e)” ço ul eki ile ço ul yapılıyor olması
yukarıda ifade edilen kurallara aykırıdır. Bununla birlikte, Hände (=eller) sözcü ünde oldu u gibi, türetilen
kelimelere her zaman umlaut eklenir(bkz. Wegener, 1995d:26). Bunun üzerine Wegener Yan Kurallar
(Nebenregeln) olarak isimlendirdi i iki kuralı daha önerir:
1a) Belirtili di il kelimeler −¨(e) ço ul alomorfu;
2a) Belirtili eril/yansız kelimeler −(e)n ço ul alomorfu alır.
Ne var ki, bu kuraldan sapan bir dizi kelime daha bulunur. Örne in, Väter (=babalar), Wölfe (=kurtlar),
Männer (=adamlar)ve Kinder (=çocuklar) benzeri birçok kelime yukarıdaki 1a ve 2a kuralın dı ında kalır.
Bundan ötürü Wegener yukarıda belirledi i kurallar örüntüsüne iki kuralı daha ekler:
2b) Bazı belirtisiz eril/yansız artikelli kelimelerin ço ulu yalnızca ( ¨ ) ile;
2c) Bazı belirtili eril/yansız artikelli kelimelerin ço ulu (¨ er) ile yapılır.
Almancada tekil kelimelerin nasıl ço ul yapıldı ı mevzusu dilbilimciler arasında geçmi ten beri
tartı malı bir konu oldu unu söylemi tik. Bu tartı maları sonlandırmak için Wegener ve Köpcke gibi bilim
insanları, bir kelimenin dilbilgisel cinsiyeti, anlamı ve/veya hangi dilbilgisel kategoriye ba lı oldu una
bakmaksızın, belirli bir tekil gövdesi olan ve Almanca ço ul eklerinden birini alan 6505 (Pavlov, 1995:44)
kelimeyi inceleme unsuru yaparlar.Bu kelimeler, bu dilin ço ul sisteminin yapısal çözümlemesi için
psikodilbilim deneyler sonucu elde edilen kelimelerdir.
nceleme sonucunda özetle öyle bir tablo ortaya çıkar:
ural

K

Ço ul Eki

Artikel

Geçerlik22

Etki Alanı23

1
2

−(e)n
−e

die
der/das

% 35,6
% 33,9

−s

der/das

% 91
% 51,8 der
% 62,5 das
% 94,1

3
1a
2a

"(e)
(e)n

die
der/das

2b

"(e)

der/das

%8
% 9,6 der
% 4,8 das
% 32,8 der

%2
% 71,5
% 3,1
% 4,8
% 12,9

Artikele göre ço ul ekinin belirlemesinin do rulu unun yüzdelik oranı anlamında kullanılmı tır. Bir ba ka deyi le, örne in artikeli
“die” olan bütün kelimelerin %91’i −(e)n ço ul eki ile ço ul yapılır.
23 Almanca kelime da arcı ında yer alan bütün kelimelerin bu kategoriye göre yüzdelik oranı anlamında kullanılmı tır. Bir ba ka
ifadeyle, örne in Almanca kelime da arcı ında yer alan kelimelerin %35,6’ının artikeli “die” dir.
22

2c

"er

der/das

% 1 das
% 1,8 der
% 25 das

% 6,3
% 98,6

Tablo 1: Temel Kelime Da arcı ında Ço ul Ekleri ve Bunların Artikel ile Uyumu (Wegener,1989: 200).

Yukarıdaki tabloya bakıldı ında özetle Almanca temel kelime da arcı ının 1) %35,6’sının artikelinin
“die” oldu u ve bunların %91’inin “−(e)n” alomorfu ile ço ul yapıldı ı; 2) %33,9’unun artikelinin “der/das”
oldu u ve “−e” alomorfu ile ço ul yapıldı ı, “−e” ço ul alomorfu ile ço ul yapılan tekil kelimelerin
artikelinin %51,8’inin “der”, %62,5’i “das” oldu u; 3) %2’nin “−s” ço ul alomorfu ile ço ul yapıldı ı, “−s”
ço ul alomorfu ile ço ul yapılan kelimelerin artikelinin % 94,1’inin “der” ya da “das” oldu u görülüyor.
Üç ana kural ile bir kurala ba lanamayan di er tekil kelimeler için iki ilave yan kural ile bunları da
önceden belirlemek mümkündür. Zira ana ve yan kuralların toplamı ile bu ile bu dilin temel kelime
da arcı ındaki kelimelerin önemli bir kısmını, bir ba ka ifadeyle % 98,6’sını bir kurala ba lamanın mümkün
oldu u görülüyor. (bkz. Wegener, 1995d)
Sonuç
Sonuç olarak bu dilin temel kelime da arcı ındaki bütün tekil kelimelerin %71,5’inin ço ul eki üç ana
kural ile belirlenir: 1) Artikeli “die” olan kelimeler “−(e)n”; 2) Artikeli “die” olmayan ancak belirli bir
göstergeye sahip kelimeler “−e”; 3) Dilbilgisel cinsiyete bakılmaksızın belirli sonsese24 sahip isimler “ –s”
ço ul eki ile ço ul yapılır.
Özetle yalnızca bu üç ana kural ile bu dilin %71,5 orandaki bütün tekil kelimelerin –ki biz yalnızca bu
üç ana kural ile bile kimilerinin iddia etti i gibi bu dilin ço ul eklerinin semaî oldu u dü üncesinin böylece
çürütülmü oldu una inanıyoruz− ço ul ekini önceden belirlemek mümkündür. Fakat Almanca kelime
da arcı ının %71,5’inin ço ul ekinin bu üç ana kural ile önceden belirleniyor olması, geriye kalan yakla ık
%30’luk dilimin kural dı ı oldu u anlamına yine de gelmemelidir. Çünkü bu yüzdelik dilim de iki Yan Kural
ile önceden belirlenmesi ve bir kurala ba lanması olasıdır. Bu Yan Kurallar’a göre; 1a) belirtili di il kelimeler
“−¨(e)” ile; 2a) belirtili eril ve yansız kelimeler “−(e)n” ço ul eki ile ço ul yapılır. Ayrıca bu Yan Kuralların
dı ına bilhassa 2a)’nın dı ına çıkan bir dizi kelime daha vardır. Bunlar için de 2b) bazı belirtisiz eril/yansız
artikelli kelimelerin ço ulu yalnızca ( ¨ (e)) ile; 2c) ve bazı belirtili eril/yansız artikelli kelimelerin ço ulu (¨
er) ile yapılır.
Kısaca üç ana kural ile bu dilin %71,5 orandaki bütün tekil kelimelerin ço ul ekini ve geriye kalan
%27,1 oranındaki Almanca kökenli kelimelerin ço ul ekini ise Yan Kurallar diye isimlendirilen iki yan kural
ile toplam %98,6’sını önceden belirlemek böylece mümkündür. Ayrıca ço ul alomorflar için önerilen bütün
kuralların dilbilgisel cinsiyet temelli olması, onların belirli kurallar sonrasında yapıldı ını zaten sezdiriyor.
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