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1. Edat ve baglaglarin Türkgedeki durumuyla ilgili genel degerlendirme
Türkiye Türkgesinde, bir cümleyi ba§ka bir cümleye baglayarak aralarinda
anlam ve görev ilgisi kuran ve böylece, bagh cümleyi, yani baglama edatlariyla
birbirine baglanmi§ cümleler toplulugunu (Karahan 1991: 62) meydana getiren hem yabanci, hem Türkge kökenli kelime ve kelime gruplanrun yaninda,
bu görevi yüklenmi§ cümleler de vardir. Bunlann bir gogu, cümlelerin
digmda kelimeler arasinda da anlam ve görev ilgisi kurarlar. Kelime veya
cümleler arasinda bag kuran unsurlara yayinlarda farkli isimler verilmi§tir
(örnek olarak bkz. Banguoglu 1986: 390; Deny 1941: 558; Ergin 1980: 352;
Gencan 1971: 365; Kononov 1956: 731; Karahan 1991: 65). Adlandirmadaki
farkliligm ge§itli sebepleri olmakla birlikte, en önemlisi, baglaglann edat mi
yoksa edattan bagimsiz bir kelime türü olarak mi degerlendirilecegine karar
verilemeyi§idir.
Bu yazimizda, hem kelime ve kelime gruplanru, hem de cümleleri birbirine baglayarak aralarinda anlam ilgisi kuran kelime, kelime grubu ve cümlelerden genel olarak bahsederken baglag terimini kullanacak; cümleleri birbirine baglayanlara ise cümle baglayicist diyecegiz. Korkmaz, cümle baglayicisi
yerine cümle ba§i baglaqlari terimini kullanmi§ ve tanimiru §u §ekilde yapmi§tir: "Ba§mda bulunduklan cümleyi kendisinden önce gelen veya kendisinden sonra gelen cümle veya cümlelere ge§itli görevler ile baglayan kelimeler" (Korkmaz 1992: 32). Bu incelemede, kelimeler arasinda anlam ve görev
ilgisi kuran baglaglar konunun dijinda tutulmu§, sadece cümleler arasmda
baglanti kuran kelime, kelime grubu ve cümleler ele ahnmi§tir.
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Edat terimi dar anlamda "Yalruz ba§ina bir anlam ta§imayan; ancak, isim
soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldigi kelime ile cümledeki ba§ka
kelimeler arasinda anlam ili§kisi kuran, gramer görevli miistakil kelime"
(Korkmaz 1992: 51; farkli anlamlandirmalar igin bkz. Banguoglu 1986: 385;
Göknel 1974: 101; Hatipoglu 1972: 284) olarak tammlanirken Korkmaz baglag igin §unlari yazrru§tir: "Söz iginde iki kelimeyi, ayru degerde iki ciimle
unsurunu, iki yargiyi birbirine baglayarak aralannda <je§itli yönlerden ilgiler
kuran ve söz igindeki iki kavram veya dü§ünceyi bütünleftiren görevli kelimelerdir. Bazi baglaglar, bagladiklan iki kelime veya yargidan önce veya
sonra tekrarlanarak da kullamhrlar" (Korkmaz 1992:18).
Yayinlara bakildigi zaman, edatlarin genel olarak §u ortak özellikleri
ortaya gikmaktadir:
1. Edatlarin tek ba§lanna anlamlan yoktur.
2. Edatlar görevli kelimelerdir.
3. Edatlarin görevleri ve kelimeler arasinda kurduklan ilgi gegicidir.
4. Edatlar, cümledeki görevlerine göre anlam kazanirlar.
5. Edatlar, kelimeler hälindedirler.
6. Edatlar, kelime ve kelime gruplan arasinda anlam ilgisi kurarlar.
2. Baglaglarin Türkgedeki durumu
Hemen hemen bütün ara§tiricilar, aslinda Türkgede baglag'in bulunmadigi
fikrinde birle§mektedirler (Deny 1941: 636; Ergin 1980: 352; Hacieminoglu
1974: 1 1 2 ; Korkmaz 1968: 389; Mansuroglu 1988: 59). Bu, Türkgenin yapisindan kaynaklanmaktadir. Türkge, baglaan yerine gegecek bir gok uygulama
ve kurulu§ imkäru ile kelime ve cümleler arasinda anlam ilgisi kurmu§ ve
onlan birbirine baglami§tir. Bunlar kisaca §u §ekilde siralanabilir:
1. Türkgede baglacin yerini vurgu ve duraklarin da tuttugu görülür ve
bunlar 50k geli§mi§ baglama vasitalandir (Kononov.i960: 178; Korkmaz
1968: 389).
2. Bati dillerinin bir baglag yardimiyla birbirine bagladigi kelimeler,
Türkgede yalin olarak baglanabilir: ana baba, kari koca, dort be§ gibi (Deny
1941: 636; Korkmaz 1968: 389).
3. Türkgede zengin bir zarf-fiil (ulag) ve sifat-fiil (ortag) kullammimn bulunmasi, edat grubunun olu§turulmasi ve baglamanin bunlarla saglanmasi,
aynca bir yan ciimle ihtiyacini ortadan kaldirmi§tir (Ergin 1980: 404; Deny
1941: 636; Korkmaz 1968: 389; Banguoglu 1986: 394; Mansuroglu 1988: 59;
Karaörs 1993:48).
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4. Türkge, kisa ifadeyi tercih eden bir dildir; bundán dolayi, baglamayi
saglayacak bir baglaca ihtiyag duyuldugu zamanlarda bile bundán kaginildigi görülmektedir (Banguoglu 1986: 393).
5. Türkgede aslinda baglag yoktur, ama iki türlü birle§ik cümle vardír
(Ergin 1980: 398):
a. §artli birle§ik cümle.
b. ig ige birlejik (girijik) cümle.
Birle§ik cümlenin ne oldugu konusunda da tam bir fikir birligi yoktur.
Meselá; §arth birle§ik cümlenin, Türkgenin asli birle§ik cümlesi oldugu (Ergin
1980: 405; Mansuroglu 1988: 59) fikrine kar§ihk, bunun yeniden incelenmeye
muhtag bulundugu (Mansuroglu i960: 59; Gabain 1940: 90), hatta kim, da,
onun igin, onun üzerine, diye gibi baglayicilarin di§inda Türkge asilli baglayialarin bulunmadigi (Kononov i960:179); az da olsa Eski Türkgeden beri dilimizde baglama i§leyi§inde kelimelerin oldugu (Banguoglu 1986: 393) ileri
sürülmektedir. Sonugta, bagh cümle ile birle§ik cümle arasindaki sirur da tam
olarak gizilememi§, bazi ara§tiricilar tarafindan birbirine kari§tirilmi§ veya
birbiririin iginde degerlendirilmi§tir. Meselá; Bilgegil (1984: 74), bagli cümleleri birle§ik cümlelerin iginde incelemi§ ve bagli cümlelerin aslinda siralt
cümle (1992:134) sayilmasi gerektígini söylemiftir. Aslinda bagli cümle olan
ki'li bagli cümleler, bazen birle§ik cümle iginde (Ergin 1980: 404), bazen de bagh
cümle iginde (Karahan 1991: 62) degerlendirilmiftir. Hacieminoglu, cümleleri birbirine baglayarak bagli cümle olu§turan baglama görevindeki kelimelerin Eski Türkgede bulunmadigim belirttikten sonra §öyle devam etmi§tir:
"Gergi daha gok tekid vazifesi gören ok/ök, mahne, taki, erki vb. ile cümle agicisi olan kalh, ulati, ulayi, angula, angulayu gibi sözleri baglama edati olarak
kábul etmek mümkündür. Ancak, Türkge cümlenin bünyesine sonradan girmi§ gok ge§itli baglama edatlari ile mukayese edildigi zaman, bu yukandakilerin baglama vazifelerinin zayif oldugu anla§ilir" (Hacieminoglu 1974:
112).
Türkgede, kelimeleri birbirine baglayan baglaglar tek kelimcdir ve bunlarin kelime grubu veya cümle hálinde olanlan yoktur. Baglag olarak ayrica degerlendirilmeyip edatlann iginde gösterilirken, bu özellikleri de gőz önünde
bulundurulmu§ olmalidir. Cümleleri birbirine baglayan ve aralarinda bir
anlam ilgisi kuran yapilar ise, sadece tek kelime hálinde degildir. Bunlar tek
kelimenin di§mda, kelime grubu (öbiir yandan, sonug olarak vb.) ve cümle hálinde de (bana sorarsan, bereket versin vb.) olabilmektedir. Bu bakimdan bunlarin, edatlann di§inda degerlendirilmesi ve ayrica adlandirilmasi gerekmektedir. Baglama görevindeki kelimeleri baglag olarak adlandiranlar, kelimeleri
baglayanlarla cümleleri baglayanlari birbirinden ayirmami§lar, tanimlannda
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da "ciimle üyelerini ve cümleleri birbirine baglayan" ifadesini kullannu§lardir. Konuya daha farkli bir agidan yakla§ilarak, baglag ile edat arasindaki
en önemli farkin, baglama görevinde bulunup bulunmama oldugu da söylenmi§tir. Buna göre baglag, daha gok cümleyi birbirine baglamakta; edat ise,
sadece kelimeler arasinda anlam ilgisi kurmakta ve eklendigi kelimeyle edat
grubu olu§turmakta; ama baglama görevini yapmamaktadir (Kutluk 1983:
1 3 2 - 1 3 3 ; Atabay 1983: 146). Baglaglarin en önemli özellikleri, cümle iginde
özne, nesne, yüklem olmamalan ve baglagh yan cümleler olu§turmalandir
(Atabay 1983: 146). Buna kar§ilik, baglagli yan cümle olarak sadece, ki baglaci ile ana cümleye baglanan yan cümleyi ele alanlar da vardir (Zülfikar 1981:
95). Bir görü§e göre de, edat ile baglag; edatin ayri görevde buliman kelime
veya kelime gruplan arasinda ilgi kurmasi, baglacin ise e§it görevli kelime
veya kelime gruplaniu birbirine baglayarak, bunlann bütün hälinde göreve
girmelerini saglamasi ile birbirinden aynlir (Tugrul 1972: 202).
Hem kelimeleri, hem de cümleleri anlam ilgisi kurarak birbirine baglayan (kelime, kelime grubu ve ciimle hälindeki) baglaglarin tanimmi yapan ara§tincilann bu tanimlanndan §u temel özellikleri gikarmak mümkündür:
1. Baglaglar; kelimeleri, kelime gruplarini ve cümleleri hem §ekil, hem de
anlam bakimindan birbirine baglar.
2. Baglanan kelime ve cümleler e§ görevlidir.
3. Baglaglarin tek ba§lanna anlamlan yoktur.
4. Baglaglar paragraflan da birbirine baglar.
5. Baglanan cümleler, anlam bakimindan birbiriyle ilgilidir.
Bu maddelerin iginde sadece "Tek ba§lanna anlamlan yoktur" yargisi,
cümleleri birbirine baglama görevindeki kelimeler igin gegerli degildir. Burada baglaglar birer edat gibi dü§ünülmü§ ve "ardamlarirun olmadigi" hükmü verilmi§tir. Ancak, Türkgede, zaman iginde gok sayida cümle baglayicisi
olu§mu§tur ve bu görevdeki kelimelerin ayrica birer sözliik (temel) anlami
vardir.
3. Cümle baglayicilarinin Türkgedeki durumu
Türkgenin bünyesine; hem Uygur (Mansuroglu 1988: 59) ve Karahanli Türkgesi (Haaeminoglu 1974: 1 1 2 ) döneminden itibaren yabana dillerden alinan, hem de Türkge kelime, kelime grubu ve cümlelere baglama igin yeni anlam ve görev yüklenmesiyle olu§an bir gok cümle baglayicisi girmi§tir (Ergin
1980: 352; Korkmaz 1968: 389; Haaeminoglu 1 9 7 4 : 1 1 2 ; Abdullaev 1975: 520;
Ökiizcü 1989 ve 1996) ve hälä girmeye devam etmektedir. Türkgedeki bu
geli§menin, Arapga ve Farsgarun etkisi sonucunda meydana geldigi söylenmektedir. Bu hüküm ba§langig igin dogru olabilir; ama Tiirkiye Tiirkgesi igin
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tek sebep degildir; günkü Türkiye Türkgesindeki cümle baglayicüarinm büyük
bir gogunlugu Türkge kökenli veya Türkgele§mi§ kelimelerden olu§mu§tur.
Türkge, zaman iginde yazar, §air ve bilim adamlanrun elinde i§lenmi§ ve ifade imkánim gittikge arttirmigtir. Böylece, yeni yeni kalipla§mi§ ifadeler ortaya gikmi§ ve bunlann bir kismi baglama göreviiú de yüklenmi§tir. En eski
eserlerinden günümüze dogru Türkgeye bir gőz atildigmda, baglama görevindeki kelimelerin sayisinda arti§, diger edatlann sayismda ise azalma görülmektedir (Hacieminoglu 1 9 7 4 : 1 1 2 - 1 1 3 ; Abdullaev 1975: 519).
Bir dilde kelimeler, zamanla degigik anlam ve görevlerde kullanilabilmektedir. Bu noktada §ekil sirurli, görev ve anlam ise sirursizdír (Dilágar 1978:
45). Türkge, genellikle basit cümleler kullanir (Ergin 1980: 404); fakat, "Türkge'nin zengin bir zarf-fiil ve isim-fiil sistemine sahip bulunmasi, bir ana fikir
etrafinda bütünle§en yardímci fikirlerin, en geni§ ve kan§ik ifadelerin tek
yüklemle sade cümleler iginde toplanmasina imkán vermektedir" (Tulum
1977: 24). Tek tek kurulmu§ basit cümlelerden, cümle baglayicilariyla yapilmi§ bagli cümlelere gegi§, insan düfüncesindeki geli§meye ve dilin i§lenmesine de dayandirilabilir.
§arth cümle, bütün Türkgenin bütün lehgelerinde vardír; buna kar§ihk
bagh cümle, kimi lehgelerde (Karagay-Balkar, Nogay, Kumuk, Kirgiz, Yakut)
az, kimi lehgelerde (Azeri, Türkiye, Gagavuz, Özbek, Tatar...) ise daha goktur. Bu da, lehgeler arasindaki i§lenmi§lik ve geli§mi§lik farkmi ortaya koymaktadír (Abdullaev 1975: 519).
Türkgeye, Arapga ve Farsgadan baglama görevinde kullanilan bir gok
kelime girmiftir; hatta Uygur döneminde dini metinlerden yapilan gevirilerde, sirali kelime ve cümle baglayicilan ile ge§itli yardímci cümlelerin Türkgeye girdigi görülmektedir. Ancak, Türkgenin bu unsurlari, aradan gegen
zamana ragrrien sindiremedigi de iddia edilmijtir (Mansuroglu 1988: 59).
Bir ba§ka iddia da, Türkgenin aslmda baglaglara tamamen yabanci bir dil
oldugunu dügünmemek gerektigi §eklindedir. Bunu desteklemek igin de, bu
tip kelimelerin daha gok zarf-fiillerden dogmu§ olmasi ve sona yapigik
bulunmalari ortaya konulmaktadír (Banguoglu 1986:394).
Eski Türkge Döneminde, birkag őrnek di§inda dilin bünyesinde bulunmayan baglaglar, a§agidciki sebeplerden dolayi Türkgede sayica artmi§tir:
1. Türkgenin i§leni§i ve geli§mesi sonucunda, baglaglar ihtiyag háline gelmi§tir.
2. Bazi isim ve fiil §ekilleri, sonradan baglag háline gelmi§tir.
3. Yabanci dillerden yapilan geviriler dili etkilemigtir.
4. Yabanci dillerden baglaglar girmi§tir.
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4. Cümle baglayicilannin Türkiye Turkçesindeki durumu
Cümle; bir fikri, bir dûçiinceyi, bir hareketi, bir d u y g u y u , bir olayi tam olarak bir hükiim hâlinde ifade eden kelime veya kelime grubudur (Ergin 1980:
398). Anlam bakimindan birbiriyle ilgili ve birbirinin devami olan cümleler
ya herhangi bir baglaç kullarulmadan birbirine baglanmakta veya cümle
baglayialari kullarulmaktadir. Cümle baglayialari ile baglanan cûmlëlerin
yüklemlerinde kip ve.çahis ayru veya farkli olabilir. Cümlelerin unsurlarinda da ortak olanlar ve olmayanlar bulunabilir (Karahan 1991: 65). Cümleye
kazaiidirdiklan anlam da, o cümle baglayiasirun içlevine göre ortaya çikmaktadir. Bu içlevler çu çekilde siralanabilir:
açiklama, benzerlik, beraberlik, bo§ verme, cevap, detikleçtirme, ekleme, farz etrne,
firsat, gaye, hatirlatma, hayret, ihtimal, istek, kabullemne, kar§ila§tirma, kuvvetlendirme, merak, olumsuzluk, öneelik verme, özetleme, reddetme, sebep, siralama,
sonuç, sorú, §art, çiiphe, tahmin, tamamlama, onaylamd, teklif, tercih, tereddüt,
üsteleme, yakla§ma, zitlik.
Bir cümle baglayicisi, baçmda bulundugu cümleyi; ya kendinden önceki
cümle veya paragrafa ya da baçmda bulundugu cümleden sonraki cümle veya paragrafa baglamaktadir.
a. Önceki cümleye baglamaya őrnek:
Kaleyi vire ile teslim etmek zorundasimz. Aksi hâlde ya susuzluktan ya açhktan
öleeeksiniz (MT: 80).
b. Sonraki cümleye baglamaya őrnek:
Hálid Fahri için, Avesta yazan $ark'in bin bir efsanesinden biridir sadeee. Gerçi
§air de bu kaçi§ kervanma katúir, ama kervani sonuna kadar takip etmez (BÜ: 115).
c. Bazi cümle baglayialari, baçmda bulunduklari cümleyi hem önceki
cümleye, hem de sonraki cümleye baglayabilmektedir. A§agidaki ilk örnekte
hele cümle bagláyicisi, baçinda bulundugu cümleyi öncekine baglamakta;
ikinci örnekte ise, ba§inda bulundugu cümleyi sonrakine baglamaktadír:
Rum'dur, filân ama Türklere Besime'den fazla hürmet ve muhabbeti vardu. Hele
sizin pastaeida Vedia'yi müdafaa edi$inizi pekbegenmi§ (BÍ: 167).
Hele defterlerime, kalemlerime bir dokunsun, döverim de onu (B: 6).
d. Cümle baglayicilannin bazilari, birbirini izleyen cümlelerin baçinda
tekrarlanmakta ve bu §ekilde baglamayi saglamaktadír:
Çok matrak. Hem anhyor, hem kar§ihk veriyor (Ç: 14).
Siralama (ve), denkleçtirme {ya, veya), karçilaftirma (hem...hem, ya...ya) görevini yüklenen baglaçlarla son çekim edatlarinin (dahi, da, bile) bir kismi a y m
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zamanda cumie baglayicisiávr; günkü bunlar, sadece kelime ve kelime gruplarini degil, cümleleri de birbirine baglamaktadir (Ergin 1980:352-365).
Cümle baglayicilari, iki ana cümleyi veya bir yardimci cümle ile bir ana
cümleyi birbirine baglar.
Türkiye Türkgesinde §u anda, gok sayida cümle baglayicisi kullarulmaktadir. Bunlarin sayisj be§ y ü z civarindadir. Yeni taramalar ve kahlimlarla bu
sayi artacaktir.
A§agidaki listede, once cümle baglayicisi, daha sonra ayrag iginde i§lev veya iflevleri gosterilmi§ ve "baginda bulundugu cümleyi kendisinden ónceki
cümleye baglayanlar" igin " Ó " ; "ba§inda bulundugu cümleyi daha sonraki
cümleye baglayanlar" igin " S " ; "iki cümleyi tekrar yoluyla birbirine baglayanlar" igin de " T " kisaltmasi kullanilmi§tir. Birden fazla i§lev veya baglama
ozelligi bulunanlarin hepsi belirtilmig, ancak gok yer kaplayacagmdan ornek
cümle verilmemi§tir. §ahislara gore gekilebilenlerde duruma gore, sadece 1.
(az kalsm unutuyordum...),
n. (aslma bakarsan...) veya 111. (bildigi kadanyla...)
tekil gahis kullanilmi§tir.
Tarama sonucunda, Türkiye Türkgesinde belirlenen cümle
baglayicilari
funlardir:
aqikqasi (agiklama, ózetleme; Ó)
Meta (benzerlik; O)
aksi Mide (sonug, §art; O)
aksine, ~ olarak (zitlik; Ó)
aksi takdirde (§art; Ó)
Allah bilir ya (agiklama, cevap; Ó)
Allahtan, ~ ki (agiklama; Ó)
al sana (sonug; Ó)
ama (agiklama, sonug, üsteleme, zitlik; O)
ama velákin (agiklama; O)
ancak (agiklama, sonug, tahmin, zitlik; O)
anladigitn kadanyla (agiklama, cevap; O)
anladik (üsteleme; Ó)
anla§ilan (agiklama, cevap; Ó)
anlat bakabm, siiyle ~ (soru; Ó)
anhyorsun ya (agiklama; Ó)
ardindan, arkasindan (ek; Ó)
artik, gayri gayri (agiklama; Ó)
artik bilmem (agiklama; Ó)
asd (üsteleme; Ó)
astl o zaman (üsteleme; O)
asil ónemli oían, asil ónemlisi (agiklama; O)

asil §imdi (sonug; Ó)
aslma bakarsan (agiklama, cevap; O)
ashnda, ~ ise (agiklama; Ó)
ashm ararsan (agiklama, cevap; O)
aym sebeple, ~ nedenle (sonug; O)
aym §ekilde (benzerlik; O)
aym zamanda (beraberlik; Ó)
ayrica, ~ da (ek; O)
az kaltm§ ¿a'(yakla§ma; Ó)
az kalsin (yaklajma; O)
az kalsm unutuyordum (agiklama, ek; Ó)
bak (agiklama, kuvvetlendirme; O)
bakahm, haydi ~ (merak, sebep, sonug,
teklif; Ó)
bakar ki (sonug; O, S)
bakarsm (agiklama, ihtimal; Ó)
bak bakahm (sonug; O)
bakiyordunuz (agiklama; O)
bakiyor, bir de ~ (agiklama, sonug; O)
bakma (agiklama; O)
bakmt§ ,~ki,~ olmuyor, bir de ~ (sonug; Ó, S)
baksana (agiklama, sebep, sonug; Ó)

4

6

Ibrahim Atabey

bir de bakarsm (açiklama, ihtimal; Ö)
bakti, - ki, bir de - (açiklama, sonuç; S)
baña kaltrsa, bize - (açiklama, cevap, so- bir de ne görsiin (açiklama, sonuç; O)
bir de öyle (açiklama, ek; Ö)
nuç, tahmin; Ö)
bir de 5« var tabiî (açiklama, ek; Ö)
baña kalsa (sonuç, tahmin; Ö)
bir deyiçle (açiklama; O)
baña öyle geliyor ki, bize - (açiklama, cebir kelimeyle (özetleme; Ö)
vap, tahmin; Ö)
bir kere, bir kez (açiklama, sebep, üstelebaña sorarsan (açiklama, cevap; Ö)
me; Ö)
bari (açiklama, istek; Ö)
ba§ka bir deyiçle, - ifadeyle, - sôyleyiçle, - bir nedeni...bir nedeni de (sebep; T)
bir sebebi...bir sebebi de (sebep; T)
tabirle (açiklama; Ö)
bir taraflan...bir taraftan da (beraberlik,
behemehál (üsteleme; Ö)
belki, - de (açiklama, ihtimal; O)
karçilaçtirma; T)
belki...belki, -...- de (ihtimal, zithk; T)
bir taraftan da (beraberlik; O)
belli ki (açiklama, sonuç, ek; Ö)
bir taraftan...diger taraftan (beraberlik,
ben diyeyim.. .sen de (karçilaçtirma, kuvkarçilaçtirma; T)
vetlendirme; T)
bir tek (kuwetlendirme, çart; O)
bereket, -ki,- versin, ~ versin ki (açiklama; Ö) bir tiirlii (sonuç; Ö)
beri yanda (ek; Ö)
bir yandan...bir yandan da (beraberlik,
besbelli (açiklama; Ö)
karçilaçtirma; T)
bilâkis (zitlik; Ö)
bir yanda. ..öbiir yanda (beraberlik, karçibildigi kadariyla (açiklama, cevap; Ö, S)
laçtirma; T)
bir yöniiyle (açiklama; O)
bildigin gibi (açiklama, cevap; O)
bittabi (açiklama; Ö)
bile (sonuç; Ö)
böyleee (açiklama, sonuç; Ö)
bilen bilir ki (açiklama; Ö)
böyle de olsa (açiklama, üsteleme; O)
bilesin ki (açiklama; O)
böyle iken (açiklama, sonuç; Ö)
bilhassa (üsteleme; Ö)
bilindigi gibi, - iizere (açiklama, cevap; O) böylelikle (sonuç; O)
bilindigi kadariyla (açiklama, cevap; Ö, S) böyle olmakla birlikte (tamamlama; Ö)
böyle olsa, - bile (açiklama, zitlik; Ö)
bilirsin (açiklama, cevap, üsteleme; O)
böyle olunca (sonuç; Ö)
biliyor musun (açiklama; O)
bu açidan, ~ bakilinea (açiklama, sonuç; Ö)
biliyorum (açiklama; Ö)
bu arada (açiklama; O)
bilmem, - ki (ihtimal, sorú; O, S)
bu baknndan (açiklama, sonuç; Ö)
bilmem nasil oldu (açiklama, sonuç; Ö)
bilsen (açiklama, kuwetlendirme, sonuç; Ö) bu böyle iken (açiklama, sonuç; Ö)
bu defa, bu kere, bu kez, bu sefer, bu kez de
binaenaleyh (açiklama, sonuç; O)
(açiklama, sonuç; Ö)
bir (teklif, §art; Ö, S)
bu demektir ki (açiklama, sonuç; Ö)
bir anlamda (açiklama; Ö)
bir bakarsm...bir bakarstn (açiklama, kar- bu durumda (açiklama, sonuç; Ö)
bu gidi§le (sonuç; Ö)
çilaçtirma; T)
bu itibarla (sonuç; Ö)
bir bakima, - da (açiklama, sonuç; Ö)
bir...bir,
de (açiklama,karçilaçtirma;T) bu maksatla (açiklama, sonuç; Ö)
bu miinasebetle (açiklama, sonuç; Ö)
bir de (açiklama, çart, tamamlama, üstebuna göre (sonuç; Ö)
leme; Ö)
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buna kar§ihk, ~ kar§i, ~ ragmen (kar§ila§tirma, zitlik; Ö)
buna mukabil (kar§ila§hrma, zitlik; Ö)
bundán ba§ka (ek; Ö)
bundán böyle (agiklama; Ö)
bundán dolayi, ~ da (agiklama, sonug; O)
bundán ötürü, ~ de (sonug; Ö)
hundan soma (agiklama; Ö)
bunlar yetmezmi§ gibi (üsteleme; Ö)
bunun di§mda (ek; Ö)
bunun igin, ~ de, onun igin (sonug; Ö)
bunun igindir ki (sonug; Ö)
bununla beraber, ~ birlikte ( zitlik; Ö)
bunun sonueu olarak da (sonug; Ö)
bunun üzerine (sonug; Ö)
bunun yaninda, ~ yamsira (tamamlama; Ö)
bu sayede (sonug; Ö)
bu sebeple, ~dir ki, bu nedenle (agiklama,
sonug; Ö)
bu sebepten (agiklama, sonug; Ö)
bu sirada (agiklama; Ö)
bu suretle (sonug; Ö)
bu takdirde (sonug; Ö)
bu yüzden, ~ de, bu yiizdendir ki (sonug; Ö)
camm (agiklama, üsteleme; Ö, S)
gogu zaman, gok defa da (agiklama; Ö)
günkü, zirá (agiklama, cevap, sebep; Ö)
da (ek, zitlik, üsteleme, sonug; Ö),
daha (agiklama; Ö)
daha agik bir ifadeyle (agiklama; Ö)
daha da öte (üsteleme; Ö)
daha dogrusu (agiklama; O)
daha kisacasi (özetleme; Ö)
daha olmazsa (ek; O)
dahasi, ~ da var (üsteleme; Ö)
dohi (ek; Ö)
dedigim gibi (agiklama, hatirlatma; Ö)
dediklerine bakihrsa (agiklama, cevap; Ö)
dedim (tahmin; Ö)
deditn ya (hatirlatma, üsteleme; Ö)
degil mi ki (sebep; S)
degilse, ~ hile (fart, tahmin; Ö)
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demek, ~ ki (agiklama, sebep, sonug, üsteleme; Ó)
demek istiyorum ki (agiklama, cevap, ózetleme; Ó)
demek oluyordu ki (agiklama; O)
demek oluyor ki (agiklama; O)
demem §11 ki (agiklama; Ó)
denilebilir ki, denebilir ki (agiklama; Ó)
derken (ek; Ó)
desem ki (farzetme; O)
desene (sonug; Ó)
diger taraftan, ~ da (tamamlama; Ó)
dikkat ederseniz, ~ edilirse (agiklama; Ó)
diyebilirim ki (agiklama, cevap; Ó)
diyecegim, ~ o ki, - §u ki (ozetleme; O)
diyelim, ~ ki (farz etme; O, S)
diyordum ki (teklif; O)
diyorum ki (teklif; Ó)
diyorum ya (hatirlatma, üsteleme; Ó)
dogal olarak (agiklama, sonug; Ó)
dogrusu (agiklama, cevap; O)
dogrusunu istersen (agiklama, cevap; O)
dogrusunu sóylemek gerekirse (agiklama,
cevap; O)
dogrusu ya (agiklama, cevap; Ó)
dogru ya (tasdik; Ó)
dolayisiyla (sonug; Ó)
dur (ek, teklif; Ó)
dur bakayim (agiklama, ek; O)
dur hele, hele dur (agiklama, kuwetlendirme; Ó)
dü§üniiyorum da (agiklama; O)
eee anlat bakahm, ~ sóyle bakahm (soru, üsteleme; Ó)
eger (§art; S)
eh, ~ i§te, - ne yapayim (agiklama, sebep; O)
elbette, - ki, elbet (agiklama, üsteleme; Ó)
elhak (tasdik; Ó, S)
en azindan (agiklama, ozetleme; O)
en ba§ta (ozetleme, sonug, §art; O)
en iyisi (teklif, tercih; Ó)
esñsen^agiklama, üsteleme; Ó)
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evet (agiklama, cevap, tasdik, üsteleme;
ha...ha (kar§ila§tirma, tercih; T)
Ö,S)
hah i§te, - öyle, ~ tamam i§te (tasdik; S)
evet ama (zitlik; Ö)
hálbuki (agiklama, sonug, zitlik; Ö)
evet ne diyordum (agiklama, tamamlama; Ö) hani, ~ eanim (agiklama, hatirlatma, üsteleme; S)
fakat (agiklama, sonug, zitlik; Ö)
faraza (farzetme; Ö)
hanidesem ki, ~ diyorum ki, ~ nasil desem
filhakika (apklama; Ö)
(farzetme, teklif; Ö)
gáh...gáh, káh...káh (kar§ila§tirma, sirala- hani neredeyse (farzetme, yakla§ma; Ö)
ma; T)
hasih (agiklama, özetleme; Ö)
galiba (tahmin, cevap; O)
hattá, - ve ~ (agiklama, üsteleme; Ö)
gariptir ki, ne ne garip (apklama, hayhaydi haydi (üsteleme; O)
ret; Ö)
hayir (agiklama, cevap, reddetme; O)
gayri...gáyri (ihtimal; T)
hazír (firsat; S)
gegtim (kuwetlendirme; O)
hele (agiklama, ek, sebep, fart, teklif, üsgel, - de (sonug, teklif; O)
teleme; O, S)
gelelim (teklif; S)
hele bakalim (bo§ verme; Ö) '
gel gelelim (agiklama, sonug, zitlik; Ö)
hele de (kuwetlendirme; Ö)
gel gör ki (agiklama, sonug; Ö)
hele gel bakalim (apklama; Ö)
gel öyleyse (sonug, teklif; Ö)
hem, ~ de (agiklama, teklif, üsteleme; O)
genellikle, ekseriya, umumiyetle (agiklama; O)hemen hemen (yakla§ma; Ö)
gergekte, hakikatte (agiklama, cevap; Ö)
hem...hem, ~ de (beraberlik, kar§ila§tirma,
gergekten, ~ de, hakikaten (agiklama, taszitlik; T)
dik, üsteleme; Ö)
hep (agiklama; Ö)
gergi (agiklama; S)
herhálde (tahmin; Ö)
gör, - bak (sonug; Ö)
her nedense (sonug; Ö)
gördügiin gibi (agiklama, cevap, sonug Ö) her neyse (sonug, kabullenme; Ö)
göreceksin (apklama, sonug; Ö)
her ne kadar (agiklama, tereddüt; S)
görelim bakalim (teklif; Ö)
her ne olursa olsun, her ne pahasina ~
görüldiigii gibi (cevap, sonug; Ö)
(sonug; Ö)
görüldiigii kadanyla (cevap, sonug; Ö)
her §eyden ónee, ~ evvel (agiklama, öncelik
görülüyor ki (cevap, sonug Ö)
verme; O)
.
görünü§e bakdacak olursa (cevap, sorúig O) her §eye ragtnen, ~ kar^m (agiklama; Ö)
görüyor musun i§te (agiklama; Ö)
heyhat, ~ ki (sonug, tereddüt, üsteleme; Ö)
göriiyorsun, ~ ki, ~ ya (agiklama, sonug; O) hig (sorú, hayret; Ö)
giiyá (benzerlik, olumsuzluk, §üphe, tehig de (sonug, zitlik; Ö, S)
hig degilse (agiklama, ek, sonug, tercih; Ö)
reddüt; Ö, S)
hig olmazsa (agiklama, sonug, tercih; Ö)
ha, ~ bak (agiklama, hatirlatma, ek, üstehig §üphesiz (agiklama; Ö)
leme; S)
hig unutmam (agiklama, hatirlatma; S)
hadi, haydi (farz etme, tasdik, teklif; S)
ho§ (zitlik; Ö)
hadi eanim, ~ sen de (reddetme; Ö)
hususiyle (agiklama; Ö)
hadi hadi (reddetme, üsteleme; S)
hidasa (özetleme; Ö)
hadi oradan (reddetme; Ö)
illa, ~ ki, ille, ille de (?art, üsteleme; Ö)
hah (apklama; S)
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inçaallah, umanm (açiklama, tahmin, tercih; Ö)
ister istemez (sonuç; O)
ister...ister, isterse...isterse (karçilaçtirma,
teklif, tercih; T)
ister misin (tahmin; Ö)
isterse (açiklama, çart, teklif, üsteleme; Ö, S)
i§e bak (hayret; Ö)
i§in aslina bakarsan (açiklama, cevap; Ö)
i§in kötüsii (açiklama; Ö)
i§in tuhafi (açiklama; Ö)
i§te (açiklama; Ö)
iyi ama (hayret, üsteleme; О)
iyi ho§ (tasdik, zitlik; Ö)
iyi ki (kuvvetlendirme, tercih; Ö)
iyi öyleyse (açiklama, kabullenme; O)
iyisi, ~ mi (sonuç; Ö)
iyi ya, ~ i§te (açiklama, hayret, sonuç, üsteleme; Ö)
kaldi ki (açiklama, sonuç, üsteleme; Ö)
kesinlikle, muhakkak, mutlaka (açiklama,
çart, üsteleme; О)
ke§ke (istek; Ö)
kezâ (açiklama, sebep, tasdik; Ö)
kisaea, kisacasi (özetleme; О)
ki (açiklama, kuwetlendinne, sebep, sonuç, gaye; Ö)
kim bilir (çiiphe, talimin, tereddüt; Ö)
kind zaman (açiklama; О)
kimi zaman...kimi zaman da (açiklama,
karçilaçtirma; T)
korkarim (açiklama, cevap, sonuç; О)
коу ki (kabullenme, kuvvetlendirme; Ö)
kuçkusuz (açiklama; Ö)
lâkin (zitlik; Ö)
maalesef(açiklama, cevap, olumsuzluk; O)
maazallah (açiklama, cevap, sebep; O)
madem (sebep; S)
madetn ki (sebep, sonuç; S, T)
madem ki...demek ki, -...ohâlde, -...varsm
(sebep, sonuç; S, T)
madem öyle (kabullenme, sonuç; О)
malum ya (açiklama, cevap, hatirlatma; О)
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mâmafih (açiklama; Ö)
meger, ~ ise (açiklama, sonuç; Ö)
meger ki (çart; Ö)
meselâ, örnegin (açiklama, cevap; O)
nu (açiklama, sonuç; Ö)
nasi!, ~ ki (benzerlik, çart; S)
nasil demeli bakayim (açiklama; Ö)
nasû desem (açiklama, cevap; O)
nasû olmu§tu da (hayret, sonuç; Ö)
nasû olsa (açiklama, sonuç; O)
nasü oluyor da (açiklama, hayret, sonuç; O)
nastlsa (hayret, sonuç; Ö)
ne act ki (açiklama, cevap, olumsuzluk; O)
ne bileyim, ~ i§te (açiklama, cevap, kuvvetlendirme, üsteleme; Ö)
ne çâre ki (sonuç, zitlik; Ö)
ne çtkar, - sanki (üsteleme; О)
ne de (ek, üsteleme; О)
'
ne demek (kabullenme, üsteleme; О)
ne demiçler (açiklama; Ö)
neden derscn (açiklama, cevap, sebep; O)
nedense (açiklama, hayret, sebep; O)
neden sonra (ek; Ö)
ne de olsa, ne olsa (açiklama, sebep; O)
ne dersin (soru, teklif; O)
tiédir /5 te (açiklama; O)
ne diyeyim (açiklama, cevap, sonuç; O)
ne diyordum (ek; Ö)
ne fayda, - fay da ki (istek, olumsuzluk; Ö)
ne garvp, ne gariptir ki (açiklama, hayret,
sonuç; Ö)
ne gelir elden ki (açiklama, olumsuzluk; O)
ne gezer (açiklama, sonuç, zitlik; О)
ne hikmetse (açiklama, olumsuzluk, sonuç; Ö)
ne imi§ (açiklama, olumsuzluk, sonuç; Ö)
ne ise, ~ ki (açiklama, boç verme, kabullenme, özetleme, sonuç; Ö, S)
ne kadar olsa (sebep, sonuç; Ö)
neme lázim (açiklama, sonuç; Ö)
ne...ne, ~de (kar§ila§hrma, olumsuzluk;T)
ne olsun (açiklama, cevap, sonuç; О)
ne oliir, ne olurdu (istek; О)
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ne olursa olsun, ne pahasina - (kabullenme, üsteleme; Ó)
nerde (olumsuzluk; O)
nerede ise, handiyse (yakla§ma, sonug; Ó)
nereden nereye (agiklama; Ó)
neticede (agiklama, sonug; Ó)
ne var ki (agiklama, sebep, sonug, zitlik; Ó)
ne yapalun, ~ ki (agiklama, kabullenme; Ó)
ne yapmah ki (agiklama, kabullenme; Ó)
ne yazik ki (agiklama, olumsuzluk, sonug,
üsteleme; Ó)
neylersin (sebep, sonug; Ó, S)
neyleyeyitn (kabullenme, sonug; Ó)
nigin dersen, niye dersen (agiklama, cevap,
sebep; Ó)
nihayet (agiklama, ek, sonug, üsteleme; Ó)
nitekim (agiklama, sonug, üsteleme; O)
o bir $ey degil de (agiklama, üsteleme; Ó)
o da (agiklama, üsteleme; Ó)
o hálde, §u hálde (agiklama, sonug, soru; Ó)
o kadar ki (agiklama, üsteleme; Ó)
ola ki (ihtimal, sonug; Ó)
olduin olasi (agiklama, üsteleme; Ó)
olsa olsa (tahmin; O)
olur ki, olur ya (ihtimal; Ó, S)
ona bakarsan (sonug; Ó)
ondan ótürii, o nedenle (agiklama, sonug; O)
o neyse ya (agiklama, üsteleme; O)
onun igin degil midir ki (agiklama, sonug; O)
onun igindir ki (agiklama, sonug; O)
o sebeple, ~ de, o nedenle (sonug; Ó)
v takdirde (agiklama, sonug; Ó)
o vakit de (agiklama, sonug; Ó)
oysa, ~ ki (agiklama, sonug, zitlik; O)
o zaman (sonug; Ó)
óbür yandan (ek; O)
once, evvelá (agiklama, §art; Ó, S)
óncelikle (agiklama, oncelik verme; Ó)
once.. .sonra, ~ da, evvelá.. .sonra (ek, kar§ila§tirma; T)
onemli oían (agiklama; O)
ote taraftan (ek; Ó)
óyle (agiklama; Ó)

óyle ama (üsteleme; Ó)
óyle iken (sonug; Ó)
óyle ise (kabullenme, sonug; Ó)
óyle ki (agiklama, sonug, üsteleme; Ó)
óyle oldugu hálde (agiklama; Ó)
óyle samyorum ki (agiklama, cevap, tahmin; O)
óylesine, ~...ki (benzerlik; S)
óyle ya (agikláma, sebep, tasdik; Ó)
óyleydi ama (agiklama, zitlik; O)
óyleyse bile (agiklama, zitlik; Ó)
ózellikle (agiklama, üsteleme; O)
ózetle (ozetleme; Ó)
pekálá (kabullenme, sonug; Ó)
pek güzel (kabullenme, üsteleme; Ó)
peki, ~ anta (kabullenme, üsteleme; O)
sade, sadece (agiklama, sebep; Ó)
sadece ve sadece (agiklama, üsteleme; Ó)
sahi (üsteleme; O)
sakin, - ha (agiklama, sonug; Ó)
salt (agiklama, sebep; Ó)
samrim (cevap, tahmin; Ó)
samyordum ki (agiklama; Ó)
samyorum ki (cevap, tahmin; Ó)
sanki (agiklama, benzerlik; Ó)
sanki...da (benzerlik; S)
say ki (farzetme; Ó)
senin anlayacagin (agiklama, ozetleme; Ó)
sen ¿je bak ki (agiklama, sonug; O)
sen kalk (agiklama, hayret; Ó)
sen misin bunu diyen (agiklama, sonug; Ó)
sirf (sebep; Ó)
siz de kabul edersiniz ki (agiklama; Ó)
sonra, - da, sonradan (ek; Ó)
sonra belki de (ek; Ó)
sonug olarak, ~ denebilir ki (ozetleme, sonug; Ó)
sonugta (ozetleme, sonug; Ó, S)
sonundá, en - (agiklama, ozetleme, sonug Ó)
sóylediklerine baktltrsa (agiklama, cevap; Ó)
sózgelimi (agiklama, cevap; Ó)
sózüm ona (agiklama, farzetme; Ó, S)
sóziin kisasi (ozetleme; Ó)
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§ahsen (agiklama; Ó)
uzatmayahm (agklama, sonug, ózetleme; Ó)
§aka bir yana (agiklama, ózetleme; Ó)
üstelik, ~ de (apklama, sonu?, üsteleme; O)
§áyet (§art; S)
üstüne üstlük (apklama, üsteleme; Ó)
§imdi (agiklama, sonug, teklif, üstEleme; O, S) vakia (agiklama, ózetleme, sonug; O)
f imdi bak (agiklama; O)
vaktá ki (apklama; S)
§imdi de (ek; Ó)
valláhi (apklama, üsteleme; O)
§imdilik (agiklama, sonug; Ó)
valláhi bilmem ki (agiklama, kabullenme; Ó)
§itndi ise (agklama; Ó)
var (sonug, üsteleme; Ó)
varsa da.. .yoksa da (üsteleme; T)
§óyle (agiklama; Ó)
varsa yoksa (üsteleme; Ó)
§u itibarla ki (sebep; Ó)
§u kadarim sóyleyeyim ki, §imdilik ~ (agik- varsin, ~ olsun (kabullenme; O)
lama, cevap, ózetleme; O)
ve, ~ de (ek; Ó)
fundan ki (agiklama, cevap, sebep; O)
ve i$te (sonug O)
§unu da sóyleyeyim ki (agiklama, tamamvel&kin (zithk; Ó)
lama; Ó)
velev, - ki (§art, üsteleme; Ó)
§unu da sóylemeliyim ki (agiklama, tavelhásil (ózetleme; Ó)
mamlama; Ó)
veya (denkle§tirme, tercih; Ó)
§urasi bir gerqek ki, §urasi muhakkak ki
ya (denkle§tirme, soru, §art; Ó, S)
ya da (denkleftirme, ihtimal, tercili; Ó)
(agiklama; Ó)
§urasi da var ki, §ura$i var ki,*§u var ki
yahut, ~ da, ~ ki (denkleftirme, ihtimal,
(agiklama, tamamlama; O)
tercih; Ó)
§u §artla ki (agiklama, §art; Ó)
ya ki (tercih; Ó)
§üphesiz (agiklama; Ó)
yalmz, yalmzca (agiklama, ek; O)
tabiatiyla, haliyle (agiklama, sonug Ó)
yalmz §u var ki (agiklama; Ó)
tabú, ~ ki, tabí (ac^iklama, sonug, üsteleme; O) yani (agiklama, sonug O)
ta ki (agiklama, gaye, sebep; O)
ya...veya, ya...ya, ya...ya da, ya...yahut
tam (agiklama, yakla§ma; S)
(ihtimal, kar§ila§tirma; T)
tam aksine, ~ olarak, tam tersine (zithk; Ó) yazik ki (olumsuzluk; Ó)
tamam (kabullenme, sonug Ó)
yeniden (üsteleme; Ó)
tam o sirada (ek; Ó)
yeter ki (§art; O)
tek (sebep, §art; Ó)
yetmemi§ (üsteleme; Ó)
tekrar (üsteleme; O)
yine, ~ de, gene (ek, sebep, sonug, üsteletersine (zithk; O)
me; Ó)
tevekelli, ~ degil (agiklama, üsteleme; Ó)
yok (§art, üsteleme; S)
tipki, ~ bunlar gibi, ~ onun gibi (benzerlik; Ó) yok ama (sonug; Ó)
toparlarsak (ózetleme; Ó)
yok camm (hayret, reddetme; Ó)
tutalim, ~ ki, tut ki (farz etme; S)
yok eger (zitlik; Ó, S)
tutmu$ (agiklama, sonu?; Ó, S)
yoksa (sonug, soru, tahmin, tercih, zitlik; Ó)
tuttu (agiklama, sonug S)
zafen (agiklama, üsteleme; Ó)
tuttun (farzetme; O, S)
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5. Sonug
Yukaridaki cíimle baglayicisi listesinden §u sonuglari gikarmak mümkündür:
. x. Cümle baglayicilan daha gok aqiklama ve sonug ifade etmektedir. Bu iki
ifadenin birbirine oían yakinligi da goz ónünde bulunduruldugunda, cümle
baglayicilarirun asil i§levinin, kendilerinden onceki cümle veya cümleleri,
kendilerinden sonra gelen cümle veya riimlelerle agiklamak oldugu soylenebilir.
2. Bir cümle baglayicisi, bagladigi oimlelerin anlamina gore birden fazla
i§levde kullanilabilmektedir. Meselá; ama cümle baglayicisi, zitlik, iisteleme,
sonug vb. iflevlerle cümleleri birbirine baglamaktadir.
3. A r k a arkaya birden fazla cümle baglayicisi kullanilabilmektedir. Bunlar daha 50k, aslinda kendileri de birer cümle baglayicisi oían ama, belki, giinkii,fakat, hem, ve, yani gibi kelimeleri takip eden yeni olu§mu§ cümle baglayicilarindan meydana gelmi§tir:
belki, bu yiizden, belki, sadece, giinkii, ancak, günkii, ne de olsa, giinkii, nasd ki,
fakat, buna mukabil, fakat, nedense, fakat, yine de, hem, bana kalirsa, hem, goreeeksin, ve ayrtea, ve bóyleee, ve bu sebepledir ki, ve dolayisiyla, yani bir bakima, yani
ister istemez vb.
Birbirini takip eden bu cümle baglayicilarirun dimledeki górevleri ve riimleye kazandirdiklari anlam ayni degildir:
Aslinda bizler de bir ózenti igindeyiz; ama, ne de olsa bu kurt igitnize dü§tü bir
kere babacignn (KB, 168).
Bu cümlede, ama ve ne de olsa cümle baglayicilan arka arkaya kullanilmi§
olmakla birlikte, riimleye bir ama'nin, bir de ne de olsa'nin kazandirdigi anlam vardir ve bu anlamlar farklidir.
4. Cümle baglayicilan, en 90k kelime grubu (%4o), daha sonra cümle (%34)
ve en az kelime hálindedir (%2Ó). Bu yüzdelerden de, cümle baglayicilannm
daha gok kahpla§mi§ ifadelerden meydana geldigi sonucu gikanlabilir.
5. Ba§mda bulundugu cümleyi, kendisinden onceki cümleye baglayanlarin sayisi (%88), ba§mda bulundugu cümleyi daha sonraki cümleye baglayanlardan (%y) qok fazladir. Bu oranlar, cümle baglayicilannin asil gorevinin, kendisinden onceki cümleyi, kendisinden sonraki cümleye baglamak
oldugunu góstermektedir.
6. Cümle baglayicilarirun bir kismirun yapisinda ki baglaci bulunmaktadir. Kendisi de bir cümle baglayicisi oían ki; kelime, kelime grubu ve ciimlelerden sonra baglama gorevini yerine getirmektedir. Ki ile kullanilan cümle
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baglayicilarirun orani %15'tir. Ise'nin (§artli birlegik cümle) yapismda bulundugu cümle baglayicilanmn oran ise %10'dur.
7. Cümle baglayicilarindan kelime grubu ve özellikle cümle hálinde bulunanlarin, daha gok bir muhataba yönelik olmasi dikkat gekicidir:
al sana, anhyorsun ya, aslina bakarsan, bak bakalim, bakin, bildigin gibi, diyeceksin
• ki, dur, i$in aslina bakarsan, neden dersen, §urasim da söyleyeyim ki vb.
Bundán, cümle baglayicilarirun konu§maya dayandigi, daha sonra bunun
yaziya aktarildigi sonucunu gikarmak mümkündür.
8. Bazi cümle baglayicilan, ba§inda bulunduklari cümleyi, hem kendilerinden önceki cümleye, hem de kendilerinden sonraki cümleye baglayabilmektedir. Bunlar §unlardir:
bilntem, bir, canim, diyelim, diyelim ki, evet, hele, hig de, öylesine.
9. G ü n ü m ü z d e özellikle geviri yoluyla, bati dillerinden etkilenmeyle, geviri etkisi gok belli olan cümle baglayicilari dilimize girmiftir ve girmektedir.
Buna, umanm ve korkarim cümle baglayicilari őrnek olarak verilebilir.
1 0 . Türkiye Türkgesindeki cümle baglayicilarimn geligmeye son derece
u y g u n ve agik oldugu görülmektedir. Daha karibik kavramlar, daha kan§ik
cümlelerle ifade edilmek zorunda kahndigi ve bu bir ihtiyag oldugu sürece,
Türkgeye yeni yeni cümle baglayicilari girecektir.
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