AHMET B. ERCÍLASUN
(Ankara)

Türk dilinde ek-ses ili^kisi
Türk dilinde bazi eklerin kelimelerden ortaya giktigi bilinmektedir. Söz geli§i su+sa-, barig+sa- fiilerindeki +sA- eki sa- fiilinden ^íkmi^tir. 1 Ak+ar-,
boz+ar- gibi fiilerdeki +Ar- eki er- fiilinden gikmi§tir.2 Türkiye Türkgesindeki
-(I)yor §imdiki zaman ekinin yorur'dan, -DIr bildirme ekinin durur dan «jiktigi
da bilinmektedir. Özbek, Yeni Uygur, Kazak, Kirgiz yazi dillerindeki -di, -du,
-di, -t ügüncü §ahis ekleri de turur dan gelmektedir. Kelimelerden ortaya gikan
eklerle ilgili örnekleri 90galtmak mümkündür. Bu süre? bugün bile devam etmektedir. Meselá ile kelimesi Türkiye Türkgesinde ekle§erek +IA §ekline girmektedir.
Eklerin bir kismi ise dogrudan dogruya seslere bir takim i$levlerin yüklenmesiyle ortaya gikmi§tir. Ben bu ekler üzerinde duracagim. Bu eklerde, ekin
ta§idigi fonksiyon, dogrudan dogruya sesin kendisinden gelmektedir. Adeta
sesin ta^idigi karakter, fonksiyonu da belirlemi§tir. Yapim ve gekim eki aynmi
yapmadan, sadece birbirine yakin fonksiyonlari bir arada dü§ünerek, bu ekleri
iki fonksiyon alanma ayirdim.
1) Kuvvetlendirici fonksiyon alani. Peki§tirme, belirtme, süreklilik, mübalága, pokluk fonksiyonlan bu alan iginde dü§ünülmü$tür.
2) E$le§tirici-sevgi fonksiyon alani. E§itlik, benzerlik, yakinlik, sevgi
(—» kügültme) fonksiyonlan bu alan iginde dü§ünülmü§tür.

2

Kä$garli Mahmud bu ekin sä- fiilinden 9iktigini "Bu iki harfin asli, sädi nengni'den gelmi$tir; 'nesneyi saydi' demektir." diyerek ifade eder. Besim Atalay, Divanii Lügai-itTürk Tercümesi 1, Ankara 1992:281; Ayrica bkz. Ahmet B. Ercilasun, "Kä$garli Mahmud'da -sä-/-se- Eki", Türk Dili, sayi: 521 (Mayis 1995):449-455.
Kä$garli Mahmud -er ekinin de er- fiilinden geldigini ifade eder: "Kizardi fiili(nin) asli
kml erdi'dir, 'kizil oldu' anlamindadir." Ayrica bkz. Zeynep Korkmaz, "Türk5ede isimden Fiil Türeten -t-r-, +ar-/+er- Eki ve Yapisi Üzerine", Türk Dili Üzerine Arastirmalar
1, Ankara 1995:168-178.
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1. Kuwetlendirici

fonksiyon alanina giren ekler

Kuvvetlendirici fonksiyon alani için kullanilan sesler; g, d, z, l, m, n, y, a, e, i,
i'dir. Pekiçtirme, belirtme, süreklilik, mübaläga, çokluk fonksiyonu taçiyan ekler büyük bir ekseriyetle bu seslerle yapilmiçtir. Bu seslerdeki sizici (fricative),
akici (liquid), sürekli olma vasiflan, yani seslerin kendi karakterleri, oluçturduklan eklerin de fonksiyonunu belirlemiçtir. §imdi bu seslerle kurulan eklere
bakarak bu durumu yakindan görelim.

g sesi
+g akuzatif eki: Belirtme fonksiyonu taçiyor, nesneyi belirli hâle getiriyor.
-(I)gSilden isim (deverbal noun) yapma eki: Fiilin admi göstererek fiili belirtiyor.
-gU fiilden isim (deverbal noun) yapma eki: Bu ek de fiilin adini göstererek fiili belirtiyor.
+gU isimden isim (denominál noun) yapma eki (negü, edgii, bugragu):
Pekiçtirme fonksiyonu taçiyor.
-gAn (atilgan)
-glç (bilgiç)
-gin (dalgin)
-gA (bilge)
-AgAn (kesegen) fiilden isim (deverbal noun) yapma ekleri: Hepsi de miibalâga fonksiyonu taçiyor; bir içi çok, sürekli yapani anlatiyor.
-gll emir eki. Pekiçtirme fonksiyonu taçiyor.
gu sorú edatinda da g sesi vardir (bar gul). Sorú edatinda belirtme fonksiyonu bulunur. Sorú sormak, bilinmeyen bir çeyin belirlenmesini istemek demektir.

d sesi
-d fiilden fiil (deverbal verb) yapma eki (ko-d-, to-d-): Pekiçtirme (intensi- '
ve) fonksiyonu taçiyor. 3
3

Saadet Çagatay, "Pekiçtirilen Fiiller", Türk Dili Arastirmalari

Yilligi-Belleten

1996:48.
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z sesi
+z (biz, siz): $ahis zamirlerinde pokluk görevi yapiyor.
(keldiyiz): Ge^mi§ zaman.
+(I) TJIZ (atayiz): íyelik.
-(I) r/Iz (ialiyiz): Emir eklerinde gokluk §ahsi ifade ediyor.
+z (iki+z, üg+üz): pokluk belirtiyor.

-TJIZ

/ sesi
+IA (tay+la, kört+le, yayi+la): Peki§tirme (intensive) fonksiyonu ta§iyor.
Yeni Uygurca'da yaygin bir peki§tirme edatidír: Senla razi bolsatj boliduA
+lAr £okluk eki: Birden fazla ólma, pokluk fonksiyonu ta§iyor.
-AlA- (kov-ala-, silk-ele-): Süreklilik fonksiyonu ta§iyor.
m sesi
+mAn (koca+man, tü+meri). Mübalága bildiriyor.
-(I)m fiilden isim (deverbal noun) yapma eki (ig-im, tad-im, öl-üm). Bir
defa yapilan fiilin adini göstererek fiili belirtiyor.
-mA fiilden isim (deverbal noun) yapma eki. Bu ek de fiilin adini yaparak
fiili belirtiyor. Fiilin adini belirten -mAK ekinde -mA ekiyle peki§tirici OK edati
birle§mi§tir.
+(I)m iyelik eki. Belirtme fonksiyonu ta§iyor; bir §eyin birinci §ahsa ait
oldugunu belirtiyor. 5
mU sorú edatinda da m sesi vardir. Sorununda aslinda belirtme i$in kullanildigini yukanda söylemi^tim.

4
5

Ridvan Öztürk, Yeni Uygur Türkgesi Grameri, Ankara 1994:121.
A. von Gabain 'majeste' anlamindaki tayrim kelimesinde, iyelik eki w'nin "iinvan ve
hitap" bildirdigini ifade eder. Eski Türkqenin Grameri (§eviren: Mehmet Akaiin), Ankara
1988:44. Hitap sözleri de "peki§tirme" fonksiyonlari ile "kuvvetlendirici fonksiyon alanina giren" unsurlardir.
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n sesi

-ln fiilden isim (deverbal noun) yapma eki (ak-in, ek-in, tiig-йпу. Fiilin adini gôstererek fiili belirtiyor.
+n (bi+n, si+n): §ahis zamirlerinde belirtme veya pekiçtirme gôrevi yapiyor.
+(I)n akuzatif eki (tôrtisi+n, sabim+i-n): Belirtme fonksiyonu taçiyor,
nesneyi belirli hâle getiriyor.
+nl akuzatif eki (bu+ni, biz+ni)\ Diger akuzatif ekleri ile ayni fonksiyonu
taçiyor.
+An (er+en, ogl+an, kiz+an): Çokluk fonksiyonu taçiyor.
+mAn (koca+man)
-mAtln (al-matin)
-(I)pAn (al-ipan, siile-pen)
-sUn (al-sun, bil-siin) eklerinde pekiçtirme fonksiyonu gôriilliyor. Anadolu agizlannda bazi zarf-fiil eklerine de pekiçtirme gôreviyle ekleniyor: -IncAn,
-IncAKIn6

y sesi
+(I)T) iyelik eki. Belirtme fonksiyonu taçiyor; bir çeyin ikinci çahsa ait
oldugunu belirtiyor.
+(n)Irj génitif eki. Belirtme fonksiyonu taçiyor; tamlayani belirli hâle getiriyor.
-(I)y çokluk 2. çahis emir eki. Çokluk fonksiyonu taçiyor.

a, e sesieri
-A- (tik-a-). Siireklilik fonksiyonu taçiyor.
-AlA- (kov-ala-). / ile birlikte siireklilik ifade ediyor.
a, e hitap sôzleri de bu fonksiyon alani içindedir. Ala, gele gibi emir çekilleri içindeki a, e hitap unsurlannda pekiçtirme fonksiyonu çok açiktir.
6

Doç. Dr. Leylâ Karahan, "Anadolu Agizlarinda Kullaniian Bazi Zarf-Fiil Ekleri", Tiirk
Kulturu Arastirmalan,
32/1-2, Ankara 1996:212-213.
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i, i sesleri
-/- (sür-ü-, kaz-i). Süreklilik fonksiyonu ta§iyor.
-sUnl (al-suni, bil-süni). Emir eki iginde peki§tirme görevi ta§iyor.
Kuvvetlendirici fonksiyon alanina giren ekler arasinda enteresan paralellikler vardir. Seslere göre yaptigimiz bu siniflandirmayi ters gevirerek fonksiyonlara göre maddeler hálinde siralarsak a§agidaki enteresan parelellikleri görebiliriz.
1. Fiilin ismini yapan ekler bu gruptaki seslerden biri ile kuruluyor: bil-ig,
bil-me, bil-mek, al-im, ek-in.
2. Sorú edatlari bu gruptaki seslerden biri ile kuruluyor: bar gu, bar mu.
Yeni Uygurcada mu nun peki§tirme, belirtme fonksiyonunda da kullanilmasi
mu sorú edatindaki belirtme fonksiyonunu destekliyor: men mu keldim 'ben de
geldim'.
3. Akuzatif ekleri de bu gruptaki seslerden biri ile kuruluyor: bodun+ug,
törüsi+n, bu+ni.
4. Mübalaga ekleri bu gruptaki g, m, n sesleri ile kuruluyor: -gan, -gin,
1
-gig, ga, +man.
5. ikinci §ahis iyelik eki, yine bu gruptan iki sesle rj ve g ile kurulabiliyor:
burj+ug 'sikintin' (KT G-8), edgü-g 'iyiligin' (KT D-24).
6. Genitif ekindeki y sesi yerine Göktürk anitlannda bir yerde de olsa, yine
bu gruba ait g sesi kullamliyor: Türk bodunug ati küsi (KT D-25).
Bu paralellikler bizce tesadüfí olamaz. Eger bu sesler, kuvvetlendirici fonksiyon alanina giren "peki§tirme, belirtme, süreklilik, mübalaga, gokluk" fonksiyonlarini bünyelerinde ta§imi§ olmasalardi, ayn ayn her biri aym fonksiyon
igin kullanilamazdi.

2. Eslestirici-sevgi fonksiyon alanina giren ekler
E§le$tirici-sevgi fonksiyon alani igin kullanilan sesler; t, q (>s), s'dir. E§itlik, benzerlik, yakinlik, sevgi (—>kügültme) fonksiyonu ta§iyan ekler ekseriyetle bu seslerle yapilmi$tir. t, s sesleri di§ (dental) sesleridir. q de telaffűz yeri bakimindan onlara yakm bir di§ eti (denti-palatal) sesidir. t ile q seslerinin Mogolca ile Türkge arasindaki ses denkliklerinden birini olu§turmasi ve burada da

í

112

Ahmet B. Ercilasun

ikisinin fonksiyon beraberligi içinde bulunmasi enterasandir. Bu gruptaki eklerden bir kismi; t, ç, s seslerinin, birinci gruptaki l, n, g, a, e, i, i sesleriyle birleçmesinden oluçmuçtur.
t, д (>?), s sesleriyle kurulan ekler çunlardir.

t sesi
+77 eçitlik eki (edgii+ti, kaîig+di, igreti<egri+ti). Eçitlik (equative) fonksiyonu taçiyor. 7
+tll (akim+til, karam+tul). Benzerlik fonksiyonu taçiyor.
+trak<ti+rak (yesilim+trak). Benzerlik fonksiyonu taçiyor.
+i (kuy irt) Tatarcada kahverengi. Benzerlik fonksiyonu taçiyor. <
Bu eklerden baçka te g (gibi) edatinda da t sesi vardir.

ç (>s) sesi
+ç (ana+ç, ata+ç, ôg+iiç8). Benzerlik ve kliçûltme bildirir.
+çA eçitlik eki (tag+ça, sub+ça). Benzerlik, eçitlik fonksiyonu taçir.
+çll (ak+cil, kir+çil). Benzerlik bildirir.
+çln>sln (kôk+çirfî, sari+sin, kara+sin). Benzerlik bildirir.
+çIK kliçûltme eki. Sevgi ve kûçûltme fonksiyonu taçir.

7

8
9

F. Sema Barutçu, Böhtlingk'e dayanarak bu ekin Yakutça'da yaçadigim ifade eder: kustuktu 'ok gibi', ölördü 'ölümüne'. Barutçu kalti 'eger' sözünde de ayni eki (+fz) bulur.
"Eski Tiirkçe Kalti ve Nelük Kelimeleri", Türkoloji Dergisi 10/1, Ankara 1992:72. Ekin
-k sesi (muhtemelen 0Ä"'tan) ile geniçlemiç +TIK çekli Yakutça'da yaygindir: itiitik 'sicakça', kihitik 'adam gibi', teynik 'eçitçe', bk. M. Fatih Kiriççioglu, Saha (Yakut) Tiirkçesi Grameri, Ankara, 1994:35.
A. von Gabain, 1988:43.
Reçid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig Ш-Índeks (Hazirlayanlar: Kemal Eraslan, Osman F.
Sertkaya, Nuri Yiice), Istanbul 1979:275.
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s sesi

,

+sIG (beg+sig, kul+sig, iringig<iring+sig). Benzerlik bildirir.
-sl- (em-si-). Benzerlik bildirir.
-Imsln- (kil-imsin-). Benzerlik bildirir.
E§le§tirici-sevgi fonksiyon alanindaki ekler arasinda da paralellikler oldugu
görülmektedir. Bunlan da birkag madde hälinde görebiliriz.
1. Hem +tl, hem +qA e§itlik (equative) eki, bu gruba giren t ve g sesleri ile
kuruluyor.
2. Renklerde kullanilan benzerlik ekleri +tll ve +gll'da da ayni paralellik
var.
3. Benzerlik edati teg ile benzerlik eki +sIG arasinda da t-s paralelligi var.
Bu paralellikleri de tesadüfe baglayamayiz. Eger t, g, s sesleri "benzerlik,
e§itlik, sevgi" fonksiyonlanni bünyelerinde ta§imasa idiler, ayn ayri bunlanri
her bin ayni fonksiyon igin kullanilamazdi.
Sonug olarak bildirimizde siralanan bu eklerin, dogrudan dogruya seslere
dayandigini, dogrudan dogruya seslerden giktigim, yani bir bakima Türkgen in
gergek ekleri oldugunu söyleyebiliriz. Elbette tarihi ve ya§ayan Türk yazi dillerinde bunlara eklenecek ba$ka ekler de bulunabilir. Bu tür eklerin di^inda kalan
ekler ise ya kelimelerden gikmi^tir, ya alintidir. Tabii birle^ik ekleri de ayn dü§ünmek gerekir. Birle§ik ekleri olu§turan ekler seslerden de gikmi$ olabilir, kelimelerden de.

