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Özet
Türk dilinin en önemli özelliklerinden biri ekler yardõmõyla var olan kelimelerden yeni kelimeler türetilebilmesidir. Fakat Türkçenin kelime kadrosu sekizinci yüzyõldan beri bir de÷iúim göstermektedir. O dönemde kullanõlan birçok kelimenin günümüzde unutuldu÷u, günümüzde kullanõlan
birçok kelimenin de o dönemde var olmadõ÷õ görülmektedir. Bu durum yeni kelimeler türetmek için
kullanõlan ekler için de geçerlidir. Bize dilin geçmiúiyle ilgili daha geniú bir bakõú açõsõ sa÷layaca÷õ
için bu dönemden önce ve sonra iúlekli÷ini yitirmiú ekleri bir listede toplamak yararlõ olacaktõr. Eski
Türkçe kelimeleri parçalarõna ayõrarak köklerine ulaúmak ve böylece Türk dili hakkõnda bilgimizi
derinleútirmek amacõyla hazõrlanan bu listede isim yapõm ekleri ve Þil yapõm ekleri alt gruplar halinde verilmiútir.
Anahtar kelimeler: Türk dili, Eski Türkçe, 8.-11. yüzyõllar, isim yapõm ekleri, Þil yapõm
ekleri.
The SufÞxes in Pre-Eight Century Turkish
Abstract
The method of making new words by elongating existing ones is one of the most important
characteristic features of Turkish Language. However, there has been a change in the vocabulary
of Turkish Language. Words which were common in the eighth century have now been forgotten,
words which are now common didn’t exist then. Also, there has been a slow change in the sufÞxes
used to make new words. It’s, however, useful to compile a list of unproductive sufÞxes as well as
those known at a time when they were productive. The aim of this list is to provide an instrument to
break down early Turkish words into their component parts and so deepening our knowledge of Turkish Language. In this list , denominal and deverbal sufÞxes are presented with their subgroups.
Key Words: Turkish Language, Early Turkish, 8.-11. centuries, denominal sufÞxes, deverbal
sufÞxes.

Türk dilinin en önemli özelliklerinden biri var olan kelimelerden ekler yardõmõyla yeni kelimeler türetilebilmesidir. Bununla birlikte, Türk dilinin kelime kadrosunda sekizinci yüzyõldan beri sürekli bir de÷iúim görülmektedir. O dönemde
sõklõkla kullanõlan birçok kelimenin günümüzde unutuldu÷u, günümüzde yaygõn
bir kullanõma sahip birçok kelimenin de o dönemde kullanõlmadõ÷õ görülmektedir.
Aynõ durum yeni kelimeler türetmek için kullanõlan ekler için de geçerlidir. Sekizinci yüzyõlda kullanõlan bazõ kelimelerin o dönemde bile iúlekli÷ini yitirmiú, keli1 Studies in Turkic and Mongolic Linguistics 1962, New York: Royal Asiatic Society Books, 140-159
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me türetmede kullanõlmayan ekler taúõdõ÷õ görülmektedir. Hatta, ek olduklarõndan
úüphe duymadõ÷õmõz bazõ yapõlarõn çok önceden kullanõmdan düúmesinden dolayõ
bunlarõn asõl iúlevlerini söylemek güçtür. 11. yüzyõlda iúlek olan ve isimlerden
ihtiyaç, istek bildiren Þller yapan “-sa,-se” eki günümüzde iúlekli÷ini yitirmiútir.
Kaúgarlõ eserinde bu eke yer vermiútir. Buna ra÷men, Türk dilinin geçmiúine dair
bilgimiz olmadõ÷õnõ farz etsek bile “su” ,“susa-” ve buna benzer birkaç kelime
çiftini karúõlaútõrarak isimden Þil yapma eki “-sa, -se” nin geçmiúte kullanõldõ÷õndan söz edebiliriz. Edilgen çatõ eki -Vl ve ettirgen çatõ eki “-tur, -tür” gibi bazõ ekler günümüzde de iúlektir. Bunlarla birlikte, günümüzde iúlek olan fakat nispeten
son zamanlarda kullanõlmaya baúlanan bazõ ekler de vardõr.
8.-11. yüzyõllarda kullanõlan kelimelerde tespit etti÷imiz bazõ ekleri bu kelimelerden attõ÷õmõzda elimizde kalan kelime kökünün günümüzde, hatta bazõlarõnõn 8. yüzyõlda bile kullanõlmadõ÷õ görülür. Bu durum bazõ eklerin çok önceden
kullanõmdan düútü÷ünün ve söz konusu kelimelerin de dilin daha önceki dönemlerine dayandõ÷õnõn bir kanõtõdõr. Mesela Þilden isim yapma eki “-ƥa/-ge” nin eski
dönmelerde de kullanõldõ÷õnõ “bil-” Þilinden türetilen bilge ve “ö-” “hatõrlamak”
Þilinden türetilen öge “danõúman” kelimeleri kanõtlamaktadõr. Fakat aynõ eki yaúlõ
kiúi anlamõna gelen “avõçga” kelimesinden çõkardõ÷õmõzda elimizde kalan “avõç-”
Þilinin varlõ÷õyla ilgili bir bilgimiz yoktur. Üstelik VCVC- úeklinde dizilen Þillerde ikinci ünsüzün -ç- oldu÷u benzer bir örnek yoktur. Bize dilin tarihiyle ilgili
daha geniú bir bakõú açõsõ sa÷layaca÷õ için bir dönem iúlek bir úekilde kullanõlan
eklerle birlikte iúlekli÷ini yitirmiú ekleri de bir listede toplamak faydalõ olacaktõr.
Eklerin birçok türü vardõr. Yapõ olarak Türkçeden çok farklõ olan øngilizcede
bu ekleri karúõlayacak yeteri kadar terim yoktur. Buna ra÷men ekler 2 -belki 3grupta ele alõnabilir.
ølk grupta yer alan ekler cümlede kök hâlinde kullanõlabilen isimlere ve Þllere
getirilerek cümle içinde aynõ kategoriden basit kelimeler gibi iúlev gören türemiú
kelimeler (isim ya da Þil) oluútururlar. Bu eklere asõl ekler (primary sufÞxes) denir. Aslõnda bu terim pek de tatmin edici de÷ildir. Çünkü bir veya daha fazla yapõm
eki almõú hâliyle cümlede basit kelimeler gibi iúlev gören kelimelere ço÷unlukla
yeni yapõm ekleri (asõl ekler) getirmek mümkündür.
økinci grupta yer alan ekler, basit veya türemiú kelimelere gelerek onlarõn
cümledeki iúlevlerini de÷iútiren eklerdir. Bu ekler isimlere getirilen iyelik ekleri
gibi isim çekim ekleri ve Þllere getirilen Þil çekim ekleridir. Bazõ ekler farklõ kullanõmlarõyla hem yapõm hem de çekim eklerinin özelliklerini taúõrlar. Mesela, bazõ
Þil çekim ekleri Þilden isim türetmek için de kullanõlmõútõr. Bu ekler ve eklerin
iúlevleri Gabain’in Eski Türkçenin Grameri gibi birçok Türkçe gramer kitabõnda
ele alõnmõútõr.
3. grupta yer alan kelimelere ek veya edat demek bir terminoloji meselesidir.
Tek baúlarõna kullanõlmamalarõ ve di÷er kelimelere ba÷lanmalarõ bakõmõndan eklerle benzerler. Ba÷õmsõz kelimeler olarak yazõlabildikleri için, sadece kelimelerin
de÷il kelime gruplarõnõn ve bütün cümlenin anlamõnõ de÷iútirebildikleri
için de eklerden ayrõlõrlar. Sonuç itibariyle farklõlõklar benzerliklere a÷õr bas186
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tõ÷õndan bunlara edat demek daha do÷ru olacaktõr. Edatlar birçok Türkçe gramer
kitabõnda ayrõntõlarõyla incelenmiútir.
ùu uyarõyõ yapmakta yarar vardõr; bazõ durumlarda yapõm eki olarak kullanõlan ses birimler ya da ses birleúimleri baúka durumlarda kelimenin ayrõlmaz bir
parçasõ olarak karúõmõza çõkar. Bu iki durum arasõnda ayrõm yapmamõzõ sa÷layacak bir kural yoktur. Yani söz konusu ses birim veya ses birleúimlerinin ek olup
olmadõ÷õ bir yorum meselesidir. Bu yüzden bazõ kelimelerin basit veya türemiú
oldu÷u konusunda kesin bir yargõya varmak güçtür. Bu duruma örnek olarak kelime sonlarõnda bulunan “-z” yi gösterebiliriz. økiz kelimesinin iki kelimesinden
türedi÷i konusunda herkes aynõ Þkirdedir. Dokuz ve otuz kelimelerinde ise sonda
bulunan “-z” lerin bir ek oldu÷unu söylemek zordur. øúte bu iki uç nokta arasõnda
karúõmõza “-z” ile biten organ isimleri çõkar; a÷õz, omuz (omoz?), bo÷uz (bo÷oz),
beƾiz, ti:z, kögöz, kö:z, yamõz (yemiz)“uyluk”. Bu kelimelerin sonunda bulunan
“-z” leri attõ÷õmõzda elimizde kalan kelimeler bir anlam taúõmadõ÷õndan bunlarõ
kök kabul edebiliriz. Fakat bu kadar çok organ adõnõn “-z” ile bitmesi tesadüf
olamaz. Çok daha önceki dönemlerde temel kelimeler de÷iúim sürecindeyken organ isimlerinin bu úekilde oluúturuldu÷u düúünülebilir. Bu ekin eskiden kullanõlan
tesniye eki oldu÷unu ileri süren teoriyle ilgili fazla yorum yapmaya gerek yoktur.
Teoriye göre bu ek köz kelimesinde oldu÷u gibi vücutta çift olarak bulunan organ isimlerinin sonunda bulunmaktadõr. Fakat kimsenin iki a÷zõ ya da iki bo÷azõ
yoktur. økiz kelimesindeki ikilik (duality) anlamõ kelimenin kökünde zaten vardõr.
E÷er “-z” gerçekten tesniye eki olsaydõ ikiz kelimesi dört anlamõna gelmesi gerekirdi.
Sonraki bölümde Türkçe, Uygurca ve Hakaniye Türkçesi birçok kelimeyi
inceledikten sonra Türkçede 8. yüzyõldan önce kullanõldõ÷õ düúünülen eklerin deneme niteli÷inde olan bir listesi verilmiútir. Deneme niteli÷inde olmasõnõn sebebi listede bulunan eklerden bazõlarõnõn daha önceki dönemlerde kullanõldõ÷õndan
úüphe duyulmasõ de÷ildir. Önceki dönemlerde var olan fakat 8. yüzyõlda iúlekli÷ini yitiren eklerin tamamõnõn listeye alõnõp alõnmadõ÷õ net de÷ildir. Listede 8.
yüzyõldan önce ve sonra iúlekli÷ini yitirmiú eklerle hâlâ iúlek olan ekler arsõnda
bir ayrõm yapõlmõútõr. Ekler ana gruplar ve alt gruplar úeklinde ayrõ ayrõ listeler
hâlinde verilmiútir. Bu liste eski Türkçe kelimeleri parçalarõna ayõrarak kelime
köklerine ulaúmak ve böylece Türk dili hakkõndaki bilgilerimizi derinleútirmek
amacõyla hazõrlanmõútõr. Her bir ekin iúlevi- e÷er belli ise- kõsaca açõklanmõútõr.
Bazõ durumlarda söz konusu ekin ayrõntõlõ bir úekilde ele alõndõ÷õ kaynak kitaplarõn isimleri verilmiútir. (ETG; Eski Türkçenin Grameri, V. Gabain. B: Osttürkische Grammatik, C. Brockelmann)
Hazõrlamõú oldu÷um bu liste tabiî ki türünün tek örne÷i de÷ildir. Von Gabain
ve C. Brockelmann’da buna benzer listeler hazõrlamõúlardõr. Yalnõz bu bilim adamlarõ listelerini farklõ amaçlar için farklõ prensiplerle hazõrlamõúlardõr. Bu listede ise
farklõ veya aynõ alt gruptan eklerin birleúmesiyle oluúan birleúik yapõm eklerinden
sadece bir kaçõ müstakil olarak ele alõnmõútõr.
Yapõm eklerini üç grupta toplayabiliriz. 1. øsim yapõm ekleri, 2. Sayõlara ge187
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tirilen ekler, 3. Fiil yapõm ekleri. øsimden yapõm eklerini a) isimden isim yapma
ekleri b) Þilden isim yapma ekleri; Fiil yapõm eklerini de a) isimden Þil yapma
ekleri, b) Þilden Þil yapma ekleri olarak alt gruplara ayõrabiliriz.
1. øsim yapõm ekleri
a) isimden isim yapma ekleri
-ça:/-çe: Küçültme ve eúitlik ekidir. Modern Türk dilinde küçültme eki vurgulu, eúitlik eki de vurgusuz oldu÷u için ekin hangi görevde kullanõldõ÷õ ayõrt
edilebilir. øúlek bir ektir. Daha sonraki dönemlerde Farsçadan Türkçeye zaman
zaman bu ekle karõútõrõlan sesteú bir ek girmiútir.
-la:/le: Sõfat yapan bir ek olup iúlek de÷ildir: körk “güzellik”>körkle “güzel”
-ƥõƾa:/-giƾe:/-kõƾa:/-kiƾe: Küçültme sõfat ve zarßarõ yapar.(ETG 351). Muhtemelen 11. yüzyõla kadar iúlek olarak kullanõlmõútõr.
-ra:/-re: Önceki dönemlerde isim çekim eki olarak kullanõlmõútõr.( ETG 187,
394, 429) iç>içre. iúlek olmayan bir ektir.
-çõ:/-çi: Fail isimleri yapan, günümüzde de yaygõn ve iúlek olan bir ektir.
-tõ:/-ti: Aynõ zamanda bir Þil çekim eki olan bu ek isimlerden zarf türetir:
edgü>edgüti. øúlek olmayan bir ektir.
-tõrtõ:/-tirti:/-turtõ:/türti: Yer zarßarõ türeten, iúlek olmayan bir ektir:
öƾ>öƾtürti “ön tarafta”.
-kõ:/ki: Sõfat yapan bir ektir. Aitlik anlamõ verir. Günümüzde de iúlek bir
ek olmakla birlikte daha çok ilgi ve bulunma hâli ekini almõú isimlere getirilir:
içre:>içre:ki
-du:/-dü: øúlevi belli de÷ildir. Nadir görülen ve iúlek olmayan bir ektir:
kar>kardu “dolu tanesi”
-ƥu:/-gü: Sõfatlardan soyut isimler yapan bir ektir. øúlek de÷ildir. Aynõ zamanda Þilden isim yapma ekidir: énç”barõúçõl” > énçgü”barõú”
-ƾu:/-ƾü: Fiilden isim yapma ekleri kõsmõna bakõnõz (c).
-ru:/-rü: Eski bir isim çekim eki oldu÷u düúünülmektedir. “øçine, içine do÷ru” gibi anlamlar verir. øúlek de÷ildir: ev>evrü. -r ile biten Þillere -u:/-ü: zarf Þil
ekinin getirilmesiyle ortaya çõkan úekille karõútõrõlmamalõdõr.
-ƥaru:/-gerü: -ru,-rü eki ile aynõ anlamõ verir. Genellikle yönelme hâl ekiyle -ru,-rü eklerinin birleúmesiyle oluútu÷u söylenir. Bulunma hâli ekinin -ka,-ke
oldu÷u zamanlarda da bu ekin(-ƥa,-ge) kullanõlmasõndan dolayõ bu açõklamanõn
do÷ru oldu÷unu kabul etmek güçtür.
-layu:/-leyü: øsimden türetilmiú Þilleri zarf yaptõ÷õ söylenebilir. Fakat, bu
açõklamaya uygun elimizde sadece bir örnek vardõr: arsla:n>arslanlayu: “arslan
gibi”. Bu ekin sadece hayvan isimlerine geldi÷i düúünülebilir. 11. yüzyõla kadar
iúlek oldu÷u tahmin edilir.
-Vç: Küçültme ve sevgi ifade eden kelimeler türetir. øúlek de÷ildir: ata
“baba”>ataç “babacõk”. (ETG 44).
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-dõç/-diç: øúlevi belli de÷ildir. Çok nadir görülen ve iúlek olmayan bir ektir:
sa:ƥ “samimi”>saƥdõç “yakõn arkadaú”.
-ƥVç/-gVç: øúlevi belli de÷ildir: od>odƥuç “meúale”, kuú>kuúƥaç “serçe”.
øúlek olmayan bu ek Þilden isim yapma eki olarak da kullanõlõr.
-la:ç/-le:ç Fiilden isim yapma ekleri kõsmõna bakõnõz (c).
-ƥut/-güt Fiilden isim yapma ekleri kõsmõna bakõnõz (c).
-çõƥ/-çig “-sõƥ, -sig” ekinin sonraki úeklidir. *-çsõƥ,-çsig úekillerinin kaynaúmasõyla ortaya çõktõ÷õ düúünülebilir. Aynõ zamanda Þilden isim yapma eki olarak
kullanõlmõútõr. (ETG 80)
-ta:ƥ/-te:g ( -da:ƥ? -de:g?) Bu ek aslõnda te:g edatõnõn kendisidir. anta:ƥ
“bunun gibi” gibi kelimelerde kelime köküyle kaynaúmõútõr. Di÷er kelimelerle
birleúmiú úekliyle yaygõn ve iúlek de÷ildir.
-lõƥ/-lig øyelik bildiren sõfatlar oluúturur. Sõk kullanõlan iúlek bir ektir. Günümüzde -lõ,-li gibi úekillere dönüúmüútür
-sõƥ/-sig Benzerlik bildiren fakat bu úekliyle kullanõlmayan Þllere “-ƥ ,-g”
eklenmesiyle oluúmuú bir ektir. øúlek de÷ildir: er>ersig “erkek gibi”.
-Vk Küçültme ve úefkat bildiren kelimeler yapar: ög “anne”> ögük “annecik”.
-çak/-çek Somut nesnelerin isimlerinde görülür. Bu eki almõú bazõ kelimelerin kesin bir etimolojisi yoktur. øúlek olmayan çok eski bir ektir. Fiilden isim
yapma eki olarak da kullanõlõr: baƥõr “ci÷er, bel”>baƥõrçak “semer”.
-çuk/-çük Kaúgarlõ ekin küçültme eki oldu÷unu belirtir. Hâlâ iúlek olan bu ek
11. yüzyõlda nadir olarak kullanõlan yeni bir ekti.
-dak,-dek øúlevi belli de÷ildir: baƥõr “çi÷er, bel”>baƥõrdak “giysi”. øúlek
olmayan bir ektir.
-duk/-dük/-tuk/-tük øúlevi belli de÷ildir. -duruk ekinin kõsalmõú úekli olabilir. Sõk kullanõlan bir ek de÷ildir: kol>koltuk.
-ƥak/-gek Fiilden isim yapma eki olarak kullanõlan bu ek bazõ durumlarda
isimden isim yapma eki olarak karúõmõza çõkar. Muhtemelen çok eski bir ektir.
ETG 59’da verilen bazõ örneklerde bu eki kelime köklerinden ayõrmak güçtür.
-lõk/-lik Somut ve soyut isimler yapar. Hâlâ yaygõn olarak kullanõlan bir ektir.
-(V)muk/(V)mük øúlevi belli de÷ildir. Aúa÷õlama, küçültme bildiren isimler
yaptõ÷õ düúünülmektedir: kara>karamuk (bir tür ot), sol>solamuk “solak”.
-rak/-rek Mukayese bildiren sõfatlar yapar. 15. yüzyõla kadar yaygõn olarak
kullanõlan bu ek günümüzde iúlekli÷ini yitirmiútir.
-ƾak/-ƾek Etimolojisi tam olarak belli olmayan birkaç kelimede karúõmõza
çõkar. øúlek bir ek de÷ildir: baka “atõn tõrna÷õ”>bakaƾak “atõn tõrna÷õnõn iç kõsmõ”.
-duruk/-dürük Araç gereç isimleri yapar. 11. yüzyõla kadar yaygõn olarak
kullanõldõ÷õ düúünülmektedir: boyun>boyunduruk.
-sak/-sek østek bildiren bir Þile -k getirilmesiyle oluúmuú bir ektir: er>ersek
“erkek isteyen”. 11. yüzyõla kadar iúlek olan bu ek Mo÷olcaya da geçmiútir.
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-suk/-sük øúlevi belli de÷ildir: baƥõr>baƥõrsuk. øúlek olmayan bir ektir.
-Vl Sõfat yapan bir ek olup Þilden Þil yapma eki olarak da karúõmõza çõkar.
øúlek de÷ildir: yaú>yaúõl
-çõl/-çil Tekrarlama ve alõúkanlõk bildiren sõfatlar yapar: ig “hastalõk”> igçil
“hastalõklõ”, yaƥmur>yaƥmurçõl “ya÷murlu”. 11. yüzyõl ve sonrasõnda yaygõn
olan bu ek günümüzde iúlekli÷ini yitirmiútir.
-ƥõl/-gil Renkle ilgili isimler yapan bir ektir: baú>baúƥõl “kõr saçlõ, yal
“yele”>yalƥõl “beyaz yeleli”. øúlek de÷ildir. Aynõ zamanda sayõlara getirilen bir
ektir.
-sõl/-sil øúlevi belli de÷ildir: ar>arsõl. Her iki kelime de kumral anlamõna gelmektedir. øúlek olmayan bu ekin -çõl ekiyle alakalõ oldu÷u düúünülebilir.
-Vm øúlevi belli de÷ildir: eder “semer”> edrim “küçük yastõk”. Fiilden isim
yapma eki ve iyelik eki olarak hâlâ sõk kullanõlan bir ektir.
-dam/-dem “Benzer” anlamõnda sõfatlar türeten bir ektir: teƾri>teƾridem
“tanrõ gibi”. Bununla birlikte isim türeten bir ek olarak da iúlev görür: er>erdem.
Nadir olarak görülen bir ektir.
-Vn Eski bir ço÷luk ekidir. ùu örneklerde karúõmõza çõkar: er>eren,
oƥul>oƥlan, bod>bodun, öz>özen. Oy “oyuk”>oyun örne÷inde de bu ekin varlõ÷õ düúünülebilir. 11. yüzyõlda bu ek ço÷ul yapma iúlevini yitirmiútir.
-çõn/-çin -çõl, -çil ekinin sonraki úekli oldu÷u söylenebilir: balõk>balõkçõn
“balõkçõl kuúu”. øúlek olmayan bir ektir
-dun/-dün(-tun/-tün) -dõn çõkma hâlinden farklõ, eski bir isim çekim eki olmasõ muhtemeldir: öƾ>öƾdün “önünde, ön tarafta”.
-ƥa:n/-ge:n øúlevi belli de÷ildir: arpa>arpaƥa:n “vahúi arpa”, yétti
“yedi”>yéttige:n “büyük ayõ”. Bu ek aynõ zamanda sõk kullanõlan bir Þilden isim
yapma ekidir.
-ƥun/-gün Topluluk isimleri yapar: alku: (alko:) “hepsi”>alkaƥun “hep
birlikte” Çok nadir görülen ve iúlek olmayan bir ektir.
-kan/-ken Ba÷lõlõk bildiren sõfatlar yapar: teƾri>teƾriken “iman etmiú, tanrõya ba÷lõ”. øúlek de÷ildir.
-la:n/-le:n øúlek olmayan çok eski bir ektir. Etimolojisi belli olmayan bazõ
hayvan isimlerinde görülür: arsl:an, bursla:n, kapla:n, kula:n, yõla:n.
-man/-men øúlevi belli de÷ildir: kö:z “kor”>közmen “közde piúmiú ekmek”.
øúlek olmayan bu ek sonraki dönemlerde Farsçadan gelen ve“benzer” anlamõ veren -mand ekinin ikinci úekli olarak karúõmõza çõkar: Türk>Türkmen örne÷inde
bu sonradan ortaya çõkan ek görülür.
-úõ:n/-úi:n -çõn,-çin ekinin sonraki úeklidir: kök>kökúin. øúlek olmayan bir
ektir.
-Vƾ øúlevi belli de÷ildir: kö:l (gö:l)>kölüƾ “su birikintisi”. Çok eski ve iúlek
olmayan bir ektir. Aynõ zamanda iyelik eki olarak kullanõlõr.
-dVƾ/-tVƾ øúlevi belli de÷ildir: o:d>odun (odtuƾ), u:l “temel”>uldaƾ
“yalnõz,tek”, ay>aydõƾ, örneklerinde bu ek görülmektedir. øzdeƾ “balõk a÷õ”
kelimesinde de bu ekin varlõ÷õ düúünülebilir.
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-Vú øúlevi belli de÷ildir: ba:ƥ>baƥõú kelimelerinin her ikisi de ba÷ anlamõna
gelir. Bu göreviyle iúlek olmayan bu ek Þilden isim yapma eki olarak yaygõn bir
úekilde kullanõlõr.
-da:ú/-de:ú “Paylaúõlan” anlamõ veren isimler türetir: karõn>karõndaú. Bulunma hâli ekiyle eú kelimesinin kaynaúmasõyla oluúmuú bir ek oldu÷u kabul edilir. Hâlâ iúlek olan bir ektir.
-ƥay/-gey øúlevi tam olarak belli olmasa da sõfat türeten bir ek oldu÷u söylenebilir: küç“güç”>küçgey “úiddetli”. øúlek olmayan bu ek aynõ zamanda bir Þil
çekim ekidir.
-Vz øúlevi belli de÷ildir: ékki>ékiz. øúlek bir ek de÷ildir. Bu ekle ilgili yukarda yaptõ÷õmõz açõklamalara bakõnõz.
-duz/-düz øúlevi belli de÷ildir: kün>küntüz. Etimolojisini tam olarak bilmedi÷imiz kunduz kelimesinde de bu ekin var oldu÷u kabul edilebilir.
-sõz/-siz Sahiplik bildiren -lõƥ, -lig ekinin karúõtõdõr. Günümüzde de iúlektir.
b) sadece sayõlara ve benzer yapõlara getirilen ekler
-nti Eski sõra sayõ eki oldu÷u düúünülen bu ek sadece ékki:>ékinti: “ikinci”
örne÷inde karúõmõza çõkar.
-aƥu/-egü Topluluk isimleri yapar. Birkaç kelimede karúõmõza çõkar: adõn
“di÷er”>adõnaƥu “di÷erleri”
-Vnç Sõra sayõlarõ yapar. -nti ekinin kaynaúmõú úekli oldu÷u düúünülebilir.
-ƥõl/-gil üç>üçgil “üçgen”, tört>törtgül “dörtgen” örneklerinde görülen bu
ek aynõ zamanda isimden isim yapma eki olarak karúõmõza çõkar.
-Vr ve -úa:r/-úe:r Sayõlara getirilen üleútirme ekidir.
-mõú/-miú Sadece altmõú ve yetmiú örneklerinde görülür. Sayõlara “on” anlamõ katan eski bir ektir.
c) Þilden isim yapma ekleri
-a:/-e:/-õ:/-i:/-u:/-ü: Bu eklerin tamamõ zarf Þil ekidir. Fakat bazõ kelimelerde
zarf Þil eki olarak mõ isimden isim yapma eki olarak mõ kullanõldõ÷õnõ ayõrt etmek
güçtür: u:d-“takip et”>udu: “ondan sonra”, bas->basa “sonra” zarßarõnda bu
ek görülür. Fiilden isim yapma eki olarak iúlek olmayan bu ek bir iki örnekte bulunur: adõr-“böl-” >adõrõ: “tõrmõk”
-ƥa:/-ge: Yukarõda da bahsetti÷imiz, bil->bilge, ö->öge örneklerinde görülen
bu ek avõçƥa “yaúlõ kiúi” gibi etimolojisini tam olarak bilmedi÷imiz birçok kelimede karúõmõza çõkar. Çok eski bir ek olup iúlek de÷ildir.
-ma:/-me: 8. yüzyõlda kullanõlmaya baúlanan bu ek 11. yüzyõlda iúlekli÷ini
yitirmiútir. O dönemde eklendi÷i kelimelere genellikle edilgen bir anlam katar:
kes->kesme “perçem”. Günümüz Türkçesinde isim Þil eki olarak iúlek bir ektir.
-ƥma:/-gme: Aslõnda sõfat Þil eki olan bu ek zarf ve isim türetmek için de
kullanõlmõútõr. 11. yüzyõla kadar iúlek oldu÷u tahmin edilen bu ek daha sonra iúlekli÷ini yitirmiútir.
-çõ:/-çi: øsimden isim yapma eki olan bu ek 11. yüzyõlda Þillerden isim türet191
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mek için de kullanõlmõútõr: okõ:- “ça÷õrmak, seslenmek”>okõ:çõ: “avukat, danõúman”.
-daçõ:/-deçi:/-taçõ:/-teçi: ~ -ƥu:çõ:/-gü:çi:Bu ekler Þillerden, durum bildiren
isimler veya fail isimler türetir.- ƥu:çõ:/-gü:çi: eki -gu:,-gü: ekiyle -çõ:/-çi: ekinin birleúmesiyle oluúmuútur. Kaúgarlõya göre bu eklerden 1. grupta olanlar Batõ
Türkçesinde (O÷uz, Kõpçak), 2. grupta olanlar ise Do÷u Türkçesinde (Uygur, Hakaniye) görülür. Bu ekler 11. yüzyõla kadar iúlekli÷ini korumuútur.
-dõ:/-di ö:g “öv-” >ögdi: “övgü” gibi bazõ kelimelerde iúlevi belli de÷ildir.
Daha çok edilgen çatõ eki almõú Þillere getirilir: üdrün- “seçil-”>üdründi: “seçilmiú”. Bu kullanõmõyla hâlâ iúlek olan bu ek aynõ zamanda bir Þil çekim ekidir.
-ƥlõ:/-gli: -ƥma:/-gme ekiyle aynõ görevdedir. Sõfat Þil ekidir.
-mõ:/-mi: øúlevi belli de÷ildir. Sadece tegir- “çevir-”>tegirmi: “yuvarlak”
örne÷inde karúõmõza çõkar.
-çu:/-çü: Kaúgarlõ, dönüúlülük bildiren Þillerden bu ekle türetilmiú birçok kelime örne÷i vermiútir. Yukarõda bahsedilen -dõ:/-di: ekinin verdi÷i anlama benzer
bir anlam verir: atõn- “atõl-”>atõnçu: “atõlmõú”. øúlek bir ek de÷ildir.
-ƥu:/-gü: Farklõ iúlevleri olan bu ek (ETG 115,141) Þilden isim ve sõfat türetmede kullanõlõr. 11. yüzyõla kadar yaygõn bir úekilde kullanõlan ek aynõ zamanda
isimden isim yapma eki olarak karúõmõza çõkar.
-ƾu:/-ƾü: taya-“güven-” >tayaƾu: “bakan” gibi kelimelerde -n- eki ile
-ƥu:/-gü: ekinin kaynaúmõú úekli oldu÷u açõktõr: esri>esriƾü:“benekli, alacalõ”
gibi birkaç kelimede ise iúlevi belli de÷ildir.
-p øúlek bir zarf Þil ekidir. ETG 126’da -p ile biten tek heceli üç kelimenin
(ör: kop “hepsi”) sõfat olarak kullanõlan zarf Þiller oldu÷u belirtilmiútir. Fakat
etimolojileri úüphelidir ve bunlara benzer iki heceli baúka bir kelime yoktur.
-ç Dönüúlülük bildiren Þillerden isimler türetmede kullanõlõr: ögrün-“neúeli
ol-”> ögrünç “neúe”. Dönüúlülük Þillerine gelmeyen -õú/-iú ekinin kaynaúmasõyla oluúmuútur. Bazõ kaynaklarda -nç úeklinde gösterilse de bu do÷ru bir úekil
de÷ildir. 11. yüzyõla kadar iúlek olan bu ek günümüzde iúlekli÷ini yitirmiútir.
-ƥVç/-gVç: Ço÷unlukla araç gereç isimleri türetir: kõs->kõsƥaç. 11. yüzyõla
kadar iúlekli÷ini korudu÷u söylenebilir. Aynõ zamanda isimden isim yapma ekidir.
-laç/-leç Etimolojisini tam olarak bilmedi÷imiz birkaç kelimede karúõmõza çõkar. õkõ:la:ç “úahbaz at”, sukurlaç “börk”. Çok eski ve iúlek olmayan bir ektir.
-ma:ç/-me:ç Yemek isimleri türetir: tut->tutama:ç “úehriye,eriúte”11. yüzyõla kadar iúlek oldu÷u söylenebilir.
-nç. -ç ekine bakõnõz.
-Vt adõr->adõrt “fark”, bas->basut “yardõm”. 11. yüzyõldan önce iúlekli÷ini
yitirmiútir.
-ƥut Etimolojisi belli olmayan alp>alpa: ƥut “cesur savaúçõ”, ba:y
“zengin”>baya: ƥut “zengin denizci”, ara: ƥut “kadõn” kelimelerinde karúõmõza çõkar. Bu kelimelerin “-a” eki ile isimden türemiú Þillere “-ƥut” ekinin getirilmesiyle oluútu÷unu söylersek daha do÷ru olur. Çünkü -a yardõmcõ ses de÷il ekin
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parçasõdõr ve
“-ƥõƾa” dõúõnda bildi÷imiz baúka bir iki heceli ek yoktur. Çok
eski olan bu ek iúlek de÷ildir.
-Vƥ/-Vg En çok kullanõlan Þilden isim yapma ekidir. -Vk ekiyle bu ek arasõndaki anlam farkõ- e÷er varsa- belli de÷ildir. Günümüzde bazõ Türk lehçelerinde
-Vv úekliyle hâlâ iúlek oldu÷u söylenebilir.
-çõƥ/-çig Sõfat yapan bir ektir. øúlek olmayan bu ek sadece dönüúlülük Þillerine getirilir: yarsõn-“isyan
edil-”>yarsõnçõƥ “isyan”. -ç ve -sõƥ/-sig eklerinin
kaynaúmasõyla oluúmuútur. øsimden isim yapma eki olarak da kullanõlõr.
-nçõƥ/-nçig -çõƥ/-cig ekine bakõnõz.
-kVƥ/-kVg ve -ƥVk/-gVk Bu eklerin birbirinden farklõ oldu÷u söylenebilir.
(ETG 114, B 52). Bazõ durumlarda alõúkanlõk bildiren isimler türetir: iç>içgek
“vampir”. Bu eki almõú kelimelerin bazõlarõnõn etimolojisi belli de÷ildir. øúlek
olmayan çok eski bir ektir.
-Vk Birçok kelimede karúõmõza çõkan bir Þilden isim yapma ekidir. Bazõ durumlarda edilgen bir anlam taúõr: *anu- “hazõrlamak”>anuk “hazõr”. -Vƥ/-Vg
eki ile bu ek arasõndaki fark bilinmemektedir. 11. yüzyõldan sonra kullanõmdan
düúmüútür.
-çak/-çek øúlevi belli de÷ildir: urun-“vur-,devir-”>urunçak “teminat, garanti”. Sadece dönüúlülük Þillerine getirilen bu ek iúlek de÷ildir. øsimden isim
yapma eki olarak da karúõmõza çõkar.
-dak/-dek øúlevi belli de÷ildir: yalõn- “soyun-”> yalõndak “çõplak”. øúlek
de÷ildir. øsimden isim yapma eki olarak da kullanõlõr.
-mVk Bu ekin -ma:k/-me:k isim Þil eki oldu÷u söylenebilir. Fakat, Orta Türkçe döneminde bazõ kelimelerde ünlünün kõsa olmasõ ve ekte ses aykõrõlaúmasõ görülmesinden dolayõ bu kesin de÷ildir. Muhtemelen 11. yüzyõldan önce iúlekli÷ini
yitirmiútir. (B. 84)
-sõk/-sik øúlevi belli de÷ildir. Benzerlik eki -sõ/-si ile -k ekinin birleúmesinden
oluúmuútur: bat-> kün batsõkõ (ETG 134, 152). øúlek bir ek de÷ildir.
-yuk/-yük Sõfat ve isim yapmada kullanõlan bu ek aynõ zamanda bir Þil çekim
ekidir. (ETG 134, 152): sõ-“kõr-”> sõyuk “kõrõk”. 11. yüzyõldan önce iúlekli÷ini
yitirmiútir.
-Vl øúlevi belli de÷ildir: *õna- “inan-”> õnal “emin, güvenilir”. Çok eski oldu÷u düúünülen bu ek iúlek de÷ildir. øsimden isim yapma eki olarak da kullanõlõr.
-ƥõl/-gil øúlevi belli de÷ildir: bõç- “kes-”> bõçƥõl “kesik, kõrõk”. øsimden isim
yapma eki ve Þil çekim eki (emir) olarak da karúõmõza çõkar. Mo÷olcadan alõnan
kelimelerde görülen -ƥul/-gül ekiyle karõútõrõlmamalõdõr.
-Vm Fiillerden somut ve soyut isimler türetmek için kullanõlmõútõr: o:b- “yut”>obum “a÷õz dolusu”. Hâlâ iúlek oldu÷u söylenebilir.
-Vn øúlevi belli de÷ildir: tüg- “dü÷ümle-”>tügün “dü÷üm”. 11. yüzyõlda ve
belki sonrasõnda da iúlek bir ektir.
-ƥa:n/-ge:n Tekrarlama bildiren sõfatlar yapar. Bu ekin kullanõldõ÷õ tavõúƥa:n
gibi bazõ kelimelerin etimolojisi belli de÷ildir. Bu yüzden eski bir ek oldu÷u düúünülebilir. 11. yüzyõlda ve sonrasõnda da iúlek bir ektir.
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-ƥõn/-gin øúlevi belli de÷ildir: kev- “çi÷ne-”> kevgin “hazmõ güç”. Nadir
görülen, iúlek olmayan bir ektir. Çok eski oldu÷u söylenebilir.
-ƥun/-gün Hem sõfat (ol- “ol-”> olƥun), hem de isim yapõm eki olarak (ört>örtgün “istif edilmiú mõsõr”) kullanõlõr. Orta Türkçe döneminde iúlek olan bir
ektir.
-man/-men øúlevi belli de÷ildir: ört- > örtmen “örtü, battaniye”. øúlek olmayan bu ek aynõ zamanda isimden isim yapma ekidir.
-çaƾ/-çeƾ Tekrarlama bildiren isimler türetir: unut->unutçaƾ “unutkan”. øúlek olmayan bir ektir.
-r Fiil çekim eki olan bu ek aynõ zamanda isim/sõfat yapõm eki olarak kullanõlõr. Hâlâ iúlek bir ektir.
-mVr øúlevi belli de÷ildir: ya:ƥ>yaƥmur. øúlek olmayan bir ektir.
-Vú Ço÷unlukla soyut isimler türetmek için kullanõlan bir ektir: köse:-“iste-”>
kösüú “istek”. Türkiye Türkçesinde daha çok bir iúin nasõl yapõldõ÷õnõ anlatõr.
-mõú/-miú Fiil çekim ekidir. ETG 122’de Þilden isim yapma eki olarak verilmiútir. Bugün Þil çekim eki olarak sõklõkla kullanõlõr.
-ma:z/-me:z Fiil çekim eki olan bu ek bazen isim ve sõfat türetmek için kullanõlõr (ETG 121). Hâlâ iúlek bir ektir.
2. Fiil yapõm ekleri
a)isimden Þil yapma ekleri
-a:-/-e:-(-õ:-/-i:-/-u:-/-ü:-) Geçiúli Þiller yapar. -a:- ve -e:- di÷erlerine göre
daha sõk kullanõlmõútõr. Muhtemelen en eski isimden Þil yapma ekidir. 8. yüzyõldan önce iúlekli÷ini yitirmiútir.
-da:-/-de:- -la:-/-le:- ekinin sonraki úeklidir. Ço÷unlukla -ƥ ile (ba:ƥ>baƥda:“ba÷la”), -l ile (a:l “oyun, hile” > alda:- “kandõr-”) ve -n ile ( ün “ses”> ünde“seslen-”) biten isimlere getirilir. Günümüzde iúlek bir ek de÷ildir.
-ta:-/-te:- -la:-/-le:- ekinin sonraki úeklidir. Ço÷unlukla -k ile biten kelimelere getirilir. ok>okta “ok at-”. Günümüzde iúlek bir ek de÷ildir.
-ƥa:-/-ge:-/-ka:-/-ke:- Kaúgarlõnõn eserinde yer verdi÷i -ƥa:-/-ge:- almõú Þiller -ka:-/-ke:- almõú Þllerden çok daha fazladõr. Ço÷unun etimolojisi belli de÷ildir.
Bazõlarõ kök hâlinde olan Þiller veya -ƥ/g,-k Þilden isim yapma eklerine -a:-/-e:getirilmesiyle oluútu÷u düúünülen Þillerdir. Fakat yarlõka- (*yarlõƥka-) “emret-”
Þilinin yarlõƥ “emir” kelimesinden, irkinçke- “acõ-” Þilinin de irkinç “zavallõ”
kelimesinden türedi÷i düúünülür.
-Vrƥa:-/-Vrge:- Vrƥan-/-Vrgen eklerine bakõnõz.
-la:-/-le:- Geçiúli Þiller yapmak için kullanõlan, 11. yüzyõl veya daha öncesinden kalan bir ektir. Hâlâ iúlektir.
-ra:-/-re:- Bu ekle türetildi÷i düúünülen bazõ Þiller olmasõna ra÷men iúlek bir
ek de÷ildir. (ETG 95, B, 171)
-sõra:-/-sire:- “yoksun ol-” anlamõnda Þiller türetir. Etimolojik olarak isimden isim yapma eki -sõz/-siz ile ba÷lantõsõ vardõr (ETG 99, B 173). øúlek bir ek
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de÷ildir.
-sa:-/-se:- østek, ihtiyaç bildiren Þiller türetir. 11. yüzyõla kadar iúlek olan ek
daha sonra iúlekli÷ini yitirmiútir. Fiilden Þil yapma eki olarak da kullanõlõr.
-lõ:-/-li:- tum “so÷uk”> tumlõ:- “so÷uk ol-” ve belki birkaç Þilde daha karúõmõza çõkan ekin belli bir etimolojisi yoktur. øúlek de÷ildir.
-sõ:-/-si:- Benzerlik bildiren Þiller türetir. -m Þilden isim yapma ekine dönüúlülük eki getirilerek yapõlan Þillerin dõúõnda pek karúõmõza çõkmaz. ( ETG 157,
-Vmsõn-, -Vmsin-). øúlek olmayan bir ektir.
-ad:-/-ed:- Geçiúli ve geçiúsiz Þiller yapar: kut>kutad-. øúlek de÷ilidir.
-Vk Geçiúsiz veya edilgen Þiller yapar: iç>içik-, aƥu: “zehir”>aƥuk- zehirlen-”. øúlek olmayan bu ek Þilden Þil yapma eki olarak da kullanõlõr.
-Vl- Geçiúsiz Þiller türetir: tusu: “yarar”> tusul- (tusuk-)“yaralõ ol-” gibi
birkaç Þilde karúõmõza çõkar. øúlek olmayan bu ek Þilden Þil yapma eki olarak da
kullanõlõr.
-Vn- Muhtemelen -a,-e isimden Þil yapma ekine dönüúlülük ekinin getirilmesiyle oluúmuútur. ETG 90’a bakõnõz.
-Vrƥan-/-Vrgen- -Vrƥa:-/Vrge:- ekine dönüúlülük ekinin getirilmesiyle
oluúmuútur. Sadece bu kullanõmõyla karúõmõza çõkan ek geçiúsiz Þiller türetir:
alp>alpõrƥan- “çok çabala-”. ETG 96’da Vrka:-/Vrke:- úeklinde gösterilse de
do÷ru úekil de÷ildir. øúlek bir ek de÷ildir.
-Vr- Geçiúsiz Þiller türetir: ürüƾ “beyaz”> ürüƾer- “beyaz ol-”. Etimolojik
olarak -ad:-/-ed:- eki ile ilgisi oldu÷u düúünülebilir. øúlek olmayan ek Þilden Þil
yapma eki olarak da kullanõlõr.
-ƥar-/-ger- (-kar-/-ker-) Geçiúli ve geçiúsiz Þiller yapar.(ETG 87, B 163)
ot>otƥar-“otlat-”, köƾül “akõl” >köƾülger “düúün-”. Orta Türkçe dönemine
kadar iúlek oldu÷u düúünülür. B 164’te -ƥõr-/-gir-/-ƥur-/-gür- ekleriyle birlikte verilmiútir. Fakat bu ekler Þilden Þil yapma ekleri olmalõdõr.
b) Þilden Þil yapma ekleri
-ma:-/-me:- Olumsuzluk ekidir. Bütün dönemler de iúlek bir ektir.
-sa:-/-se:- østek, ihtiyaç bildiren Þiller yapar. 11. yüzyõla kadar iúlek olan ek
bu dönemden sonra iúlekli÷ini yitirmiútir. Aynõ zamanda isimden Þil yapma ekidir.
-sõ:-/-si:- Benzerlik anlamõnda Þiller türetir: em->emsi:- “emer gibi görün-”.
Daha çok dönüúlülük Þilleriyle kullanõlõr. 11. yüzyõlda kullanõmdan düúmüú olmalõdõr. øsimden Þil yapma eki olarak da kullanõlõr.
-d- Varlõ÷õ ve iúlevi belli de÷ildir. Fiilleri vurgulu hâle getirdi÷i söylenebilir:
to:->tod- “doy”, *ko:->kod-. øsimden Þil yapma eki olarak da kullanõlõr. ETG
153’e bakõnõz.
-t- Sesli harßerle ve -r- ile biten Þillere getirilen ettirgen çatõ ekidir. Her dönemde iúlek bir ektir.
-Vk- Geçiúsiz Þilleri vurgulu hâle getirir: a:c-“aç ol-” >acõk-“açlõktan öl-”.
Geçiúli Þilleri ise geçiúsiz yapar: böl->bölük- “ayrõ ol-”. øúlek olmayan bu ek
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isimden Þil yapma eki olarak da kullanõlõr.
-sõk-/-sik- Edilgen çatõda “vurgulu(?)” Þiller yapar: ut- “feth et-”>utsuk“feth edil-”. Muhtemelen -sõ-/-si:- ve k- eklerinin birleúmesiyle oluúmuútur. øúlek
de÷ildir.
-Vl- Edilgen çatõ ekidir. Her dönemde iúlek bir ektir.
-Vn- Dönüúlülük çatõ ekidir. Geçiúli Þilleri geçiúsiz hâle getirir. Özellikle -a:/-e:- ile biten Þilleri bazõ durumlarda edilgen yapar. Her dönemde iúlek bir ektir.
-Vmsõn-/-Vmsin- -si:-/-sõ:- ekine bakõnõz.
-Vr- Muhtemelen en eski ettirgen çatõ ekidir (ETG 161). -z- ekiyle ilgisi olabilir. øúlek de÷ildir. øsimden Þil yapma eki olarak da karúõmõza çõkar.
-dur-/-dür-/tur-/-tür- Ünsüzle biten Þillere getirilen ettirgen çatõ ekidir. Her
dönemde iúlek bir ektir.
-ƥur-/-gür- Hangi durumda kullanõldõ÷õ tam olarak bilinmemesine ra÷men
-ç-, -d-, -r, -ú- ve -z- ile biten Þllere getirilen ettirgen çatõ eki oldu÷u söylenebilir.
Fakat böyle Þillere getirilen tek ettirgen çatõ eki de÷ildir. Orta Türkçe dönemine
kadar iúlek oldu÷u düúünülmektedir.
-Vú- Karúõlõklõ yapõlan iúleri anlatõr: ur->uruú-. Eú zamanlõ iúleri anlatmak
için kullanõlõr: igle- “hasta ol-”> igleú- “birlikte hasta ol-”. Rekabet ve iúteúlik
bildiren Þiller de türetir. Tek özneli cümlelerde ise Þilin bildirdi÷i iúe öznenin tamamõnõn dâhil oldu÷unu bildirir: boyma:- “dolan-”> yip boymaúdõ “ip tamamen
dolaútõ”. (Kaúgarlõ’nõn eserine bakõnõz: II, 113,225) Her dönemde iúlek bir ektir.
-Vz- Ettirgen çatõ ekidir. Nadir olarak karúõmõza çõkan ekin çok eski oldu÷u
söylenebilir. -Vr-, -sõz/-siz ve -sõra:-/-sire:- ekleriyle ilgisi olabilir. øúlek de÷ildir.
-duz-/-düz-/-tuz-/-tüz- Ettirgen çatõ ekidir. Kaúgarlõ tarafõndan O÷uzca bir ek
oldu÷u söylenmiútir (II. 202). -dur- ekiyle yakõndan iliúkilidir.
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