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1. Altay dillerinin bazılarının en önemli özelliklerinden birisi çokluk
eklerinin nispeten fazlalığıdır, örn. Moğolca ve Tunguzcada. Yazılı Moğolcanın
-nar, -s, -d -ud ve -nuiud3 (Schmidt 1831 : 25-27) eklerine - çud (Hambis 1946
: 4), -n (Mostaert 1937 : 22-23) ve diğer bazı ekler de eklenebilir.4 Tunguz
dillerinde de çeşitli ekler vardır, örn. -l, -r, -sal (>-hal) ve -nasal (>nahal)
(Castrén 1856 : 6-8). Geri kalan Altay dilleri sınırlı sayıda çokluk ekine
sahiptir. Şöyle ki Türk dillerinde tek “yaşayan” çokluk eki -lar’dır, Çuvaşçada
-sem < *sagun. (Ramstedt, JSFOu XXXVIII-1 : 22) Diğer yandan Korece hiçbir
çokluk ekine sahip değildir. (Ramstedt 1939 : 35) Bununla birlikte Türkçedeki
diğer çokluk eklerinin kalıntıları daha önce pek çok çokluk ekinin var
olduğunun kanıtıdır. Bu nedenle, Altay dillerindeki çokluk yapısı oldukça
karmaşık bir tablo sergiler, tüm durumlar için kesin kurallar belirlemek
imkansızdır; çünkü belirli eklerin kullanımı ne ilgili kelimelerin yapısına,
ne köklerin son seslerine ne de kelimelerin anlamlarına bağlıdır. Şöyle ki
Halha ala “ağabey”’nın çokluk şekli al anar’dır, oysa ér f “adam”’ninki
érfs’tir. (Poppe 1951 : 53) Aynı şekilde Mançuca benzer düzensizlikler gösterir
(Peeters 1940 : 359):
Teklik
Çokluk
a iu “uzman, usta”
a iu-sé
séfu “öğretmen”
séfu-ta
Altay dillerinin diğer bir önemli özelliği, çeşitli çokluk eklerinin sık
görülen kombinasyonlarıdır. Bu, birleşik ekleri ortaya çıkarır. Örn., Halha
lamanar zt “lamalar” (< lama-nar-ud, -nar ve -ud ekleri ile) (Poppe 1951 :
55); Tunguz, açinasal “kuzenler” (açi-nasal, -na ve -sal ekleri ile) (Castrén
1856 : 7)
1 N. Poppe, “Plural Sufﬁxes in the Altaic Languages”, Ural-Altaische Jahrbücher, Band XXIV, Heft 1-2, 1952, Otto
Harrosowitz Weisbaden, s. 65-84
2 Yrd. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu, Dokuz Eylül Üni., Buca Eğitim Fak., Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, canerkerimoglu@
yahoo.com
3 Yazar çalışmasında uluslararası fonetik alfabeyi kullanmıştır. Biz çevirirken, birkaç işaret dışında, Türkiye’deki çalışmalarda sıklıkla kullanılan işaretleri tercih ettik. (x yerine l , q yerine o vb.) (Çev.)
4 Aşağıya bakınız.
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Çokluk yapılarının kolaylıkla çokluk anlamını yitirdiği ve teklik anlamlı
yeni kelimelere dönüştüğüne de dikkat edilmelidir. Örn., Halha lüül ft “oğlan”
(lüülfñ
“kız, çocuk”), é lfn fr “kadın” (élf, “anne”) vb (Poppe 1951).
Bu birincil belirtiler bize, arkaik çokluk ekleri - bugün öyle olduğu
hissedilmese de - teklik bildiren belirli kelimelerde bulunabiliyorsa, çokluk
eklerinin en azından bazılarının sadece Moğolca ve Tunguzca için birleşik ek
olmayabileceğini düşündürttü. Bu durumu görelim.
I. -*t
a. Moğolca -d
2. Bu ek, n ve sun ile biten gövdelere (Schmidt 1831 : 26; Bobrovnikov
1849 : 158-159); r ile biten pek çok gövdeye (Schmidt 1831 : 27); l ile biten
birkaç gövdeye (Vladimircov 1926 : 61); ünlü ile biten birkaç gövdeye5 ve -çi
ile biten isimlerle - i çı / -gçi ekli ﬁil isimlerine eklenir. Bu kurallar, yazılı
Moğolcadan alınan aşağıdaki örneklerle sergilenebilir:
modun’dan modud “ağaçlar”
nu iusun’dan nuiud “ördekler”
*nökér > nökör’den nököd “arkadaşlar”
tüsimél’den tüsiméd “memurlar”
busu’dan busud “diğerleri”
irégç
i’den irégç
id “gelenler”
témürçi’den témürçid “demirciler”6
-d ile biten pek çok şekil kabile ismi olmuştur, örn. dörbén “dört”
‘den dörbéd (bir Oyrat ismi, Batı Moğol kabilesi), bayid (Pelliot 1949 : 239),
buriyad “Buryat”, oyirad “Oyrat”, ayrıca Khori Buyrat boylarının isimleri
ialcud, kübdüd, iuç id, şarayid ve bodoñiud (Poppe 1935 : 5) vb.
3. Yazılı Moğolcada geriye kalan ünsüzlerle biten kelimeler -ud ekiyle
çokluk olur. r ile biten pek çok kelime de bu eki alır (Schmidt 1831):
cobalañ’dan cobalañ-ud “acılar”
kérég’den kérég-üd “sorunlar”
bulai’dan bulai-ud “pınarlar”
galab’dan galab-ud “kalpa dönemleri”
arad’dan arad-ud “sıradan halk”
ulus’tan ulus-ud “halklar”
aral’dan aral-ud “adalar”
5 Yakut dilindeki -çıt & -sıt’lı şekiller Moğolcadaki -çid’li çokluk şekillerine denk gelir, karş. (Jastremskij 1900 : 95).
Bununla birlikte -çıt & -sıt şekli zaten teklik anlamına dönüşmüştür. Mo. -çi ve Yakut -çıt & -sıt Ramstedt tarafından
karşılaştırılmıştır. (Ramstedt 1903: 104).
6 - içi ve -çi ile biten isimlerin -d’li çokluk şekilleri, ünlü ile bitenlerden çok n ile biten gövdelerin çokluk şekillerinin
örneği olarak değerlendirilmelidir. i ile biten isimler, daha sonra göreceğimiz üzere, -n ile çokluk bildirir. Bu nedenle,
témürçi ve irégçi’nin çokluk şekilleri témürçin ve irégçin’dir. -n ekinin bir çokluk eki olarak hissedilmemesinden sonra,
-çin ve -için ekli şekiller artık çokluk şekiller olarak kavranmamışlardır ve -d ekli ikincil çokluk şekilleri onların yerini
almıştır. Onlar, çikin’den “kulak” çikid “kulaklar” yapılmasıyla aynı şekilde, -d ile çokluk yapılır.
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nom’dan nom-ud “kitaplar”
ükér’den ükér-üd “öküzler” vb
-ud eki, hiç şüphesiz, -d ile aynıdır ancak o, yardımcı ünlü -u- sesine
sahiptir.
4. Ordos (Urdus) lehçesinde -d eki -D ya da -t olmuştur. d, son ünsüzler
n, l ve r’nin yerini almış ve orada -ud eki -zt olmuştur. (Mostaert 1937
: 21) Halhada aynı ekler -D (-t) ve -zt’tur (Poppe 1951 : 54), Buryat’ta -D
(-t) (Sanzeev 1941 : 86 ; Poppe 1930a : 85), Kalmukta -D (n, l, r’den sonra)
ve -zD (diğer ünsüzlerden sonra) (Ramstedt 1935 : 26). -d / -ud ekinin Orta
Moğolcada da olduğunu söylemeye gerek yoktur, örn. kP’ags-pa yazı dilinde
(Poppe 1944 : 102). İkinci olarak -zd, gövdenin son sesi o / g’yi gırtlaksı bir
durağa dönüştürür, örn. ç’gri’udun “askerlerin”. Aynısı Hua-yi yi-yü dilinde de
gerçekleşir, luya’udi “zırhlar” (Lewicki 1949 : 121) ve Gizli Tarih’te uru’udaç a, “torunlardan”. (Pelliot 1949 : 255) Mukaddümetü’l-Edep sözlüğünde
tanıtılan dilde n, r ve -çi ile biten gövdeler -t ile de çokluk yapılır (iki ünlü
arasında -d’dir), örn. é’ülét “bulutlar”, nököt “arkadaşlar”, tabuoçit “köleler”,
ve gövdenin diğer ünsüzlerinden sonra ek -zt’tur, örn. baizt “bağlar.” (Poppe
1938a : 69-70)
-t ve -zt ekleri Moğol dilinde de vardır (Ramstedt, JSFOu XXIII-4 : 59).
Dagurda, bir tek hecelinin ya da bir gövdenin son ünsüzlerinin tümü (b, d, g,
i ve s) r olmuştur, örn. lar’ y’şi “yaprak” = Yazılı Moğolca nabç i “ayn.”,
lar lu- “sok-“ = oadou- “ayn.” (Poppe 1930b : 140-141) vb. Bu nedenle, -d eki
Dagur’da -r olmuştur, örn. ügnr “kızlar” (tek. ügnñ), k’éü’k’ér, “çocuklar” (tek.
k’éü’ké) vb. (Poppe 1930b : 150)
5. Yazılı Moğolcada, Moğol gramerlerinde üzerinde durulmayan az
rastlanan bir çokluk eki -iud / -güd vardır. Örn., ç aiai çin’den gelen çaiaiçiiud’
“beyaz”da karşımıza çıkar. (Schmidt 1829 : 136)7 Aynı şekilde karş. oongoor’un
feminem şekli olan oongoooçin’den gelen oonoooç i’ut “koyu kahverengi”
(Pelliot 1949 : 124) ve Gizli Tarih’teki alaoç i’ut oonit “alaca koyun”’ (Pelliot
1949). Aynı -‘ut < -*iud ekine bazı kabile isimlerinde rastlanabilir, örn.
baya’udiyar, “bir baya’ut aracı (bayan “zengin” gövdesinden)” (Pelliot 1949 :
120), salci “bir özel ad”’ (Pelliot 1949 : 42) den türeyen salci’ut vb. -*iud ile
biten şekiller, sıfır ile nöbetleşen n ve ünlülerle biten birincil gövdelerdir.
Bu nedenle, HAENİSCH’in düşündüğü gibi (Haenisch, Studia Orientalia
XIV-3 : 12) alaoçi’ut’un hipotetik *alaoçio (*alaiçii) veya *alaiçiiun’un
çokluğu olması mümkün değildir. Tam aksine, ek -iud’tur ve -i- gövdenin
son ünlüsüyle -ud ekinin ünlüsü (ki orada -u- köken bakımından yardımcı
ünlüdür.) arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Bu ek daha sonra Türkçede
-iut şeklinde bulunacaktır.
6. Yazılı Moğolcada, l, r ve bazen n ile biten gövdelere eklenen bir
-nuiud (Schmidt 1831 : 29) eki de vardır, ial-nuiud “alevler” (ial), iar-nuiud
7 Orijinalinde bir yanlış yazım vardır: çaiaiçiiud’un yerine çaiçiiud.
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“eller” (iar), buroan-nuiud “Budalar” (buroan). Bu ek Ordos (-nzt) (Mostaert
1937 : 22), Halha (Poppe 1951 : 55) ve Buryat’ta (Sanzeev 1941 : 87 ; Poppe
1930a : 85) bilinir. Kalmuk’taki karşılığı, bence -n zd <-*nuiud ve -mad’un
birleşimi olan -mzd’tur (Ramstedt 1935 : 26). (karş. Yazılı Moğolca aoamad).8
Moğolcada -nzt’u buluruz (Ramstedt, JSFOu XXIII-4 : 59).
-nziud eki,
n ile biten gövdelerin analojisiyle (Ramstedt, JSFOu XXI-2 : 31 ; Ramstedt
1908 : 35), -n- ve aynı -*iud’dan oluşur. Pek çok kabile adının bu ek ile
türetildiği de belirtilmelidir, labarnzt, laranzt (Alar Buryat boyları), laranzt,
şarganzt (Ordos boyları) (Mostaert 1934 : 24-25; Mostaert 1937 : 22) vb.
7. Moğol dillerinin bir temel özelliği, tek bir birleşik ek oluşturan çokluk
ekleridir. Birincil ek -*d’yi barındıran şu birleşik ekler vardır: Ordos ve
Halha -narzt (z-*nar-ud), -dzt (<-*d-ud), -szt (<-*s-ud) (Mostaert 1937; Poppe
1951 : 55), Buryat Alar -hzt (<-*d-ud ve -*s-ud) ve -nhzt (<-*nuiud-ud)9.
Bunlar türemiş eklerdir ve birleşik yapıları hissedilmektedir. Bununla birlikte,
tarihsel dil bilimi bakımından öyle olsalar da, birleşikliği artık hissedilmeyen
birkaç ek vardır. İlk olarak Yazılı Moğolca -çud, Ordos (Mostaert 1937 : 22)
ve Halha -‘t‘şzt (Poppe 1951 : 55), Buryat -şzt (Poppe 1930a : 86) ve Kalmuk
-tşzD (Ramstedt 1935 : 17) ekinden söz ediyorum.
Yazılı Moğolca -çud eki, -d (çokluk eki) ve oaraçu’da “halktan biri”
(çokluğu oaraçus ya da oaraçud) bulunan -çu’dan oluşur. Ayrıca aynı -*çu eki
ve aşağıda tartışılacak olan -*l çokluk ekinden oluşan -‘t‘şzl eki de vardır.
Diğer bir birleşik ek Yazılı Moğolca gramerlerinde incelenmeyen -nad
(<-*na-d)10’dır. Konuşulan Moğol dillerinde, Batı Buryat lehçelerinde vardır,
örn. Ekhirit alanat “ağabeyler”, düünét “küçük erkek kardeşler”, ayrıca Buryat
boylarının isimleri abaianad (abaia “amca”dan türeyen), ség dni éd, éméld
néd vb. (Vostrikov-Poppe 1935 : 45)
Benzer şekilde, birincil çokluk eki -d iyi bilinen Yazılı Moğolca -mad
ekinde yer alır : karş. Gizli Tarih’teki aoamad “bey”, karş. égéçiméd “yaşça
büyük” ve döyiméd “daha genç”. (karş. Yazılı Moğolca égéçi “abla” ve dégüü
“küçük kız ya da erkek kardeş”) (Pelliot 1949 : 186) Bugün, -mad eki artık
çokluk yapan bir ek değildir. Orijinal anlamını yitirmiş ve bir yapım eki
haline gelmiştir. Tarihsel bakımdan, -mad / -méd ile biten kelimeler
-ma
/ -mé ile biten gövdelerin çokluk şekilleridir (-d eki ile). İkincisi MançuTunguz dillerindeki sıfat ekleri -ma / -mé ile karşılaştırılabilir, karş. Barguzin
Tungus hulama “kırmızı”, bagdama “beyaz”, sélémé “demirden yapılmış” (sélé
“demir”) vb. Bu nedenle, Yazılı Moğolca aoamad *aoama’nın çokluğudur (ilk
gövde aoa)
-mad eki birkaç kelimede korunmuştur fakat Kalmuk’taki çokluk yapısını
etkilemiştir. Orada
-nzd ekine bulaşmış ve yeni bir -mzd ekini meydana
8 Aşağıya bakınız.
9 Çokluk ekinin -d- ünsüzü, Batı Buryat lehçelerinde iki ünlü arasında -l- ile değişir: karş. (Poppe 1930a :85, karş.
24-25).
10 -na- birimi aşağıda tartışılacak.
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getirmiştir.11 Değişiminde aoamad, orijinal bakımdan kéükén “kız, çocuk”in
çokluğu olan kéükéd “oğlan”’deki durum gibi, semantik olarak bir teklik
şekli halini almıştır.
Çokluk eki -ud, temel kelimenin orijinal anlamıyla ilgili bireylerin grup
isimlerini yapan -ztşin ekinin içerisinde yer almaktadır, Ordos lurimztşin
“düğün konukları” (Mostaert 1937 : 22), Halha añgztşiñ “avcılar”, Buryat Alar
émüüşéñ “doktorlar” (bugün teklik < *ém-üd-çin) . -tşi eki = Yazılı Moğolca
-çi yaygındır ve meslek isimleri yapmaktadır, modun “ağaç, odun” ‘dan
moduçi “marangoz” vb. -ztşi’deki şekiller aynı şekillerdir fakat -ud ekli
çokluk gövdelerinden türemiştir. Bu tip, -lçi ekli Tunguz meslek isimlerine
çok benzer, nanna < *nanda “deri, post” ‘dan nannalçi “kurye, ulak” (çokluk
nannal).
b. Türkçe -t
8. -t çokluk eki Türkçede yalnız birkaç arkaik kelimede, bir ek olarak
korunmuştur. Çoklukla Eski Türkçede karşımıza çıkar. Yardımcı ünlü -u- /
-ü- ile birlikte -*t çokluk eki VI – VIII. yüzyıllardaki Türklerin adında
*türküt bulunur.( Pelliot 1915 : 687) -t ekli diğer şekiller bilinmektedir: taroat,
taroan’ın “bir asilzadelik rütbesi” çokluğu (Gabain 1950 : 338) (karş. Mo.
daroan “denetimden muaf özgür kişi”, çokluğu darqad, ayrıca karş. Moğolca
kabile adı daroad); tigin’den tigit “prensler”; taisut “dizeler”; süt “süt” (Gabain
1950 : 63) vb. Bu arkaik Türkçe şekillere Yakut lotut “kadınlar toplantısı,
topluluğu”u ekleyebiliriz, karş. lotun “hanım, eş” = diğer Türk dillerinde
oatın&oadın = Yazılı Moğolca oatun “hanım, hanımefendi” (çokluğu oatud) ;
-t ile biten bir diğer Türkçe kelime, yigen, Osmanlı yegen, Kırgız ciyen “iki
kız kardeşle evlenen iki adam”’12den gelen yigit, Kırgız cigit “genç yürekli
adam, şövalye”tir = Yazılı Moğolca cigé “kız kardeşin ya da kızın çocuğu” =
Kalmuk z d “ayn.” (Ramstedt, JSFOu XXX-3 : 7)13; ayrıca karş. Tatarca narat
“çam ağacı” = Yazılı Moğolca narasun “ayn.” çokluğu narad.14 Yakut -sıt&-çıt
eki (Jastremskij 1900 : 95 ; Ramstedt 1903 : 104) -diğer Türk dillerinde meslek
isimleri yapan -çı - de bu gruba aittir, örn. Yakut altan’dan gelen altañıt
“bakırcı”, balık’tan gelen balıksıt “balıkçı” (diğer Türk dillerinde altınçı,
balıoçı). Eski Türkçe alpaiut “cesur adamlar”, uruñut “savaşçılar” ve bayaiut
“zengin adamlar” kelimelerinde arkaik çokluk eki -iut’u buluyorum. PELLIOT
ve VON GABAİN -t ile biten çokluk şekilleri alpaiut ve bayaiut’un alpaiu
“cesur” ve bayaiu “zengin”’dan geldiğini görme eğilimindedirler. (Pelliot
1949 : 688 ; Gabain 1950) Bu, Gizli Tarih’te baya’ud (karş. bayan “zengin”)
11 Ramstedt bu ekin kökenini başka bir şekilde açıklar: (Ramstedt 1935 : 16)
12 Yazarın verdiği bu anlam yeğen kelimesi için doğru değildir. Bu açıklama, bacanak kelimesinin anlamı için
geçerlidir. (Çev.)
13 Bu kelime KOTWICZ tarafından farklı yorumlanmıştır. O *tigit (tigin’in çokluğu) > yigit’e inanmaktadır fakat bu,
şüphelidir. Bakınız: (Kotwicz 1948 : 189). Türkçede *t’nin c veya y’ye asla dönüşmediği belirtilmelidir.
14 Moğolcadaki -sun eki arkaik bir teklik ekidir, karş. Mo. adu iun “atlar” (= Rusça “tabun”) ve adu iusun “hayvan”
vb.
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gibi kabile isimleri bulduğumuz Moğolca veriyle çelişmektedir. (Pelliot 1949
: 120) Yukarıda Moğolca -iud ekini tanıdık ve bu nedenle, Eski Türkçede
-t (-ut) ve bir diğer ek -iut’un var olduğu farz edilebilir. -iut (orijinal olarak
Yazılı Moğolcadaki éké-nér “kadın” gibi bir çokluk eki) ile türeyen böyle
bir kelime, Uygur uraiut “kadın”’tur. (Atalay 1943 : 695)
Arkaik çokluk şekilleri ayrıca -t ile biten kabile isimleridir, örn Teleñgit,
Soyot, Burut, Burut vb
Bu bölümü bitirirken şu eklenebilir : Moğolca ekin -d olmasına rağmen
Türkçe -t eki eski sesletimi daha iyi yansıtır. Gerçek şudur ki Moğolcada
gövdelerin ya da tek hecelilerin sonundaki ötümsüz ünsüzler ötümlü seslere
dönüşmüştür. Başka bir deyişle, Moğolca -d (-ud, -iud) < *-t (-*ut, -*iut). *d
orijinal ses olsaydı, Türkçedeki *d (*d
> z ve y değişimine uğrardı
(Rbsbnen 1949 : 162-164). Fakat değişim olmamıştır ve bu, eski sesin *d
değil *t olduğu gerçeğini doğrular.
c. Mançu-Tunguz -*t
9. Modern Tunguzcada -t çokluk eki yoktur. Bununla birlikte bu ekin izleri
kolaylıkla bulunabilir. Üçüncü çokluk kişi iyelik eki -tin’i düşünüyorum, karş.
Tunguz (Nerşinsk lehçesi) haga “kâse, tas” - hagan “onun kâsesi” - hagatin
“onların kâsesi”. Tunguz dillerinde iyelik eki -n’dir, çokluk üçüncü kişininki
-tin’dir (Castrén 1856 : 24). -i- ünlüsü yardımcı ünlüdür; -t , eski çokluk eki
-*t’dir ve sondaki -n, üçüncü kişi iyelik ekidir. Kanıtlanması güç olsa da,
hunat “kız, kız evlat” gibi birkaç teklik şeklinin eskiden çokluk şekli olması
mümkündür.
-t ile biten çokluğun izleri Tunguzcadaki kabile isimlerinde de
bulunabilir, brañgat, buldét vb.(Vasileviç 1946 : 35,48)
10. Eski çokluk eki -*t veya daha iyi bir deyişle, onun ünlülü şekli -*ta
(-*té), pek çok ismin çokluğunu yaptığı Mançucada korunmuştur:
Teklik
Çokluk
alun “ağabey”
aluta
ama “baba”
amata
amci “amca”
amcita
da “prens”
data
sarian “hanım,eş”
sariata
séfu “öğretmen”
séfuta
gé “kocanın ağabeyi”
gété vb
-ta’lı çokluk şekilleri birkaç meslek isminden ve akrabalık isimlerinden
teşkil edilir. (Peeters 1940 :359) Aynı -*ta ekinin Jurçi’deki -t‘fh-p ekinde
bulunması mümkündür. (Grube 1896 : 19)
Bu bölümü bitirirken, her ne kadar onunla ilgili olarak ifade ettiği her
şey doğru olmasa da, Mançu-Tunguzca -*ta ekinin çok önceleri Moğolca (ve
aynı şekilde Türkçe) -d eki ile, MUNKACSI tarafından karşılaştırıldığından
söz etmeliyim. (Munkacsi 1884 : 307, 310-311)
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II. -s
a. Moğolca -s
11. -s eki Yazılı Moğolcada ünlü ve diftongla biten gövdelerin çokluğunu
yapar. n ile biten ve bu ekle çokluk bildiren tek gövde kümün “kişi, adam”
‘dür, çokluğu kümüs “insanlar”. Örnekler : émés “kadınlar”, érés “erkekler”,
aiulas “dağlar”, ügés “kelimeler”, érdénis “mücevherler”, moias (tekliği moiai)
“yılanlar”, çinos (tekliği çinoa < *çinua) “kurtlar” (Schmidt 1831 : 26). Bu ek
Moğol konuşma dillerinde bulunur: Ordos (Mostaert 1937 : 21), Halha (Poppe
1951 : 54) ve Kalmuk (Ramstedt 1935 : 16)’ta. Moğolcada -*s genellikle
-z’yi ortaya çıkarır, örn. çintz “kurtlar” (Ramstedt, JSFOu XXIII-4 : 59) . Bu
ek Orta Moğolcada, örn. Müslüman yazarlar tarafından hazırlanan Moğolca
sözlüklerde (Poppe 1938a : 69) veya kP’ags-pa yazısında da gösterilir. (Poppe
1941 : 150) (karş. orada grdinis “mücevherler”)
Buryatta son *s (gövdelerin ve tek hecelilerin sonunda) D (t)’yi ortaya
çıkarmıştır, örn. boD- “kalkmak, uyanmak” = Yazılı Moğolca bos- “ayn.”,
ulat “halk” = Yazılı Moğolca ulus vb (Poppe 1930a : 24-25). Sonuç olarak,
çokluk eki -*s de -d’ye dönüşmüştür ve diğer çokluk eki -d < -*d ile
yakınlaşmıştır, örn. alat “ağabeyler” = Yazılı Moğolca aoas ; érft “erkekler” =
Yazılı Moğolca érés vb. İki ünlü arasında -d, -h- olur, örn. burzt “danalar”
– burzhn (çokluğun ilgi durumu), héydt, “keçeler” – héydhm (çokluğun ilgi
durumu) vb. (Poppe 1930a : 85 ; Sanzeev 1941 : 86)
-s eki Mongur dilinde yaşayan tek çokluk ekidir. Orada -s’dir (sadece
yaklaşma durumunda), örn. Déraséni sGésdu wari “Bu kadeh amirlere!”
Diğer tüm durumlarda ek, -s (çokluk eki) ve kökeni bilinmeyen ilave bir
unsur olan -Gi şeklinde MOSTAERT tarafından doğru bir şekilde çözümlenen
-sGi’dir. (De Smedt-Mostaert 1945 : 12-13) Bu -Gi unsuru muhtemelen bir
göstericidir.
-s eki pek çok birleşik ekin parçası olarak bulunur. Ordos’ta yukarıda
tartışılan -zD < -*ud ekine benzeyen - zs eki vardır. -zs eki -*us ekinden
gelişmiştir. Onu sadece kişi zamirlerinde buluruz: Ordos BiDanzs “biz”
(Mostaert 1937 : 22), Halha t’anzs veya t’anas “sen” (Aşağılamalarda kullanılır.)
(Rinçine 1947 : 191)
b. Mançu-Tunguzca -*sa
12. -sa eki (Barguzin -ha) Tunguzcada topluluk isimleri yapar, örn.
Barguzin m t’dan “ağaç” mtha “orman”. Mancucada -sa (-sé, -si, -so) eki genel
çokluk ekidir, örn. amban’dan ambasa “memurlar”, sakda’dan sakdasa “yaşlı
adamlar”, agé’den agésé “prensler” vb. (Peeters 1940 : 359)
Ekin ünlüsü Mancucada değişir fakat kesin kurallar tespit edilemez,
örn. omol’dan omosi “torunlar”. -sa eki Tunguzca mtsa’daki “orman” -sa
ile aynıdır, ancak Mancu -sa < -*sal = Tunguz çokluk eki -sal (-hal) da
mümkündür. Çünkü şeklin son sesi l Mançucada düşmüştür. Tunguz dillerinde
-sal eki n veya r ile biten gövdelerin çokluğunu yapar. n ve r düşürülür, örn.
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ecen’den ecezel “ustalar”, samân’dan samasal “şamanlar”, noytn’dan noytsal
“ustalar”, GkGr’dan GkGsel “inekler” vb. (Castrén 1856 : 7)
Tunguzca -sal çokluk eki birleşik bir ektir ve -sa (karş. mt-sa “orman,
odunlar”) ile aşağıda tartışılacak olan bir başka çokluk eki -l (kar. bira-l
“nehirler”, tekliği bira)’den oluşmaktadır.
Solon dilinde ek -sal (-sél) veya -sul (sül)’dur, örn. loldsal “yılanlar”,
samasul “şamanlar” vb (Poppe 1931 : 111). -sal eki -*sa + -*l’nin bir
kombinasyonudur ve -sul eki yardımcı ünlü
-u- ile -*s ve -*l’den
gelişmiştir.
-sal eki Tunguzcada -nasal (> -nahal) ekinin bir unsuru olarak bulunur,
örn açi’den açinasal “kuzenler”, baca’dan bacanasal “kayın biraderler”,
berigen’den berigenesel “ağabeylerin karıları, yengeler” vb (Castrén 1856).
-nasal eki -na (çokluk eki, karş. Moğolca -na-r, -na-d), -sa (karş. Tunguzca
mtsa “orman”’daki -sa, Mançuca çokluk eki -sa) ve -l (karş. Tunguzca bira-l
“nehirler”, aşağıya bakınız) şeklinde çözümlenir.
-sa eki ünlüleşmesi bakımından Moğolca çokluk eki -s’den ayrılır.
Aşağıda biraz ileride göreceğimiz üzere çokluk ekleri iki şekilde bulunur:
1. Ünlüsüz şekilde 2. Ünlülü şekilde. -sa eki Mançu-Tunguz dil grubundaki
bazı diğer çokluk eklerine benzer, karş. aşağıdaki denkler:
Mançu -ta : Moğolca -d (Türkçe -t) = Mançu -sa: Moğolca -s = Tunguzca
-na : Moğolca -n (Aşağıya bakınız.)
c. Türkçe -*s
13. -s çokluk eki Türkçede sadece kabile isimlerindeki arkaik bir son
ses olarak bulunur, örn. ışbara’dan ışbara-s (Pelliot 1915 : 688), töles vb.
Ayrıca, KOTWICZ bu ekin üçüncü kişi iyelik eki -si < -*s (çokluk) + -i
< -*i “o” ‘nin birleşiminden meydana geldiğini göstermişti. (Kotwicz 1935
: 23) Bu çokluk eki Çuvaşca üçüncü çokluk kişi eki -FsF’de de bulunabilir
(Kotwicz 1935 : 27).
Bu bölümü bitirirken -*s çokluk ekinin Altay dillerinin bütün
kollarında (Korece dışında) var olmaya devam ettiğini ifade edebilirim:
Mançu-Tunguz dillerinde (-sa, -sa-l, -na-sa-l), Moğolcada (-s, -us) ve Türkçe
(-*s)
III -*l
a. Tunguz -l
14. Tunguzca -l eki ünlüyle biten gövdelerin çokluğunu yapar. Ünsüzle
biten gövdelerde yardımcı ünlü -i- ile yer alır. w ile biten gövdeler -uyardımcı ünlüsünü gerektirir, örn. mt’dan mtl “ağaçlar”, mz’dan mzl “sular”,
bira’dan bira-l “nehirler”, takşi’den takşil “bardaklar, kaplar”, okto’dan oktol
“yollar” vb.
Birkaç durumda gövdelerde belirli değişiklikler olur, örn. nekGn
“erkek kardeş” - çokluğu neknil (ve de neñnil). (Castrén 1856 : 7-8)
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Solon dilindeki -l’de çokluk yoktur fakat bu ek orada dönüşlü iyelik
ekinin parçası olarak bulunur: teklik -wi ve çokluk -*wil > Solon -weli.
(Poppe 1931 : 119)
-l eki Tunguzcadaki çokluk ekleri -sal < -*sa-l ve -nasal < -*na-sa-l’ın
içinde yer alır. -sal eki Dagur dilinde bir ödünçleme olarak yer alır, Dagur
bérdsél “gelinler”, k’üüsül “halk” (Poppe 1930b : 150) vb.
Mançucada böyle bir ek yoktur çünkü Mançucada bütün kelimelerdeki
son *l sesi düşürülmüştür.
b. Moğolca -l
15. -l eki Moğolcada, Yazılı Moğolcada olmasa da, sadece en eski
belgelerde vardır.
Çokluk eki -l Moğolcada LEWICKI tarafından keşfedilmişti. -sun
(ki bu benim düşünceme göre teklik işaretidir.), -‘ulsun < -*iulsun ve Gizli
Tarih’te yer alan ünlü ile biten birkaç kelimede onu buldu, örn. néngci’üli
“araştırmacılar”, kimul “tırnaklar”, daba’al “dağ geçitleri” (Lewicki 1949 : 123)
vb. Muhtemelen arial “tezek” ve iutul “çizmeler” da bu kategoriye dahildir.
(Mostaert 1950 : 292)
16. Bazı Moğol konuşma dillerinde -çud (-‘t‘ş zd veya -‘t‘ş z)t) çokluk
ekinin yanı sıra -tş zl eki de vardır, örn. Halha Baga’t şzl’daki “çocuklar”
“-‘t‘ş zl” (Poppe 1951 : 55), Alar Buryat -ş zl (örn. bayaşzl “zengin kişiler”)
(Poppe 1930a : 86)15 vb.
-tş zl < -*çul eki bir birleşiktir ve bir çokluk eki olan -l ve -çu (örn.
Mo. Oaraçu “kişi, sıradan adam, halk”)’dan oluşmaktadır. (Poppe 1931 : 112 ;
Lewicki 1949)
c. Türkçe -*la
17. -*l çokluk eki bu şekliyle Türkçede yer almaz. Bununla birlikte, bir
çokluk eki olarak hissedilmediği bazı kelimelerde korunmuş olabilir. Türk
dillerinde genel çokluk eki -lar’ın bir unsuru olarak çokluk eki -*la vardır.
-lar bugün Türkçedeki tek aktif çokluk ekidir. Baştaki -l sesi pek çok Türk
dilinde gövdenin son sesiyle benzeşir ve aykırılaşır, -tar, -dar ve -nar’ı ortaya
çıkarır (R bs bnen 1949 : 221-222). -lar ekinin kökeninin karanlık olduğuna
inanılır (Gabain 1950 : 84). Genellikle Moğolca -nar ile karşılaştırılır (Hambis
1946 : 3)16 ve bu karşılaştırma büyük şüpheler uyandırır çünkü Moğolca ünlü
arası n Türkçedeki n’ye denk gelir, l’ye değil17.
FOKOS’a göre -lar çokluk ekindeki şekiller, köken olarak, isim
soylu ﬁillerin (-la- ekiyle) isimleşmiş şekilleridir (-r ekiyle) (Fokos 1943 :
15 -şzl eki diğer Buryat lehçelerinde de yer alır, karş. (Sanzeev 1941 : 88)
16 Aynı görüş, 1931’de yazılan fakat 1951’de ölümünden sonra yayımlanan “Kleine altaische Beitrege” adlı makalede
Ramstedt tarafından da savunulur. Bkz: Aufsetze und Vortrege von G. J. Ramstedt, bearbeit und herausgegeben von
Pentti Aalto, JSFOu, LV:2, s. 35
17 -lar çokluk eki Mukaddümetü’l- Edep sözlüğünde tanıtılan dilde bir ödünçleme olarak yer alır, kélékçilér “falcılar”,
abalabalar “avladılar” vb, karş. (Poppe 1938a : 70).
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9)18. Bu yorum itirazları artırır çünkü bir ﬁil isminin nasıl bir ismin çokluğu
haline gelebildiğini anlamak güçtür. Ayrıca, ﬁil yapan -la- ekinin ünlüsünün
uzun olduğu (karş. Yakutça -l a-) ihmal edilmemelidir, oysa çokluk ekindeki
kısadır.
Moğolca çokluk eki -nar’ın arkaik bir çokluk eki -*na ve diğer bir
çokluk eki -*r’den oluştuğunu aşağıda göreceğiz. Türkçe çokluk eki -lar’a
gelince, ben onun burada sözü edilen -*r çokluk eki ve -*la’dan oluşan
bir birleşik olduğunu düşünüyorum. -la- unsurunun diğer çokluk ekleriyle
akrabalığı şu uyumla gösterilebilir:
-*la : -l = Mançuca -ta : -*t (Türkçe -t, Moğolca -d) = Mançuca -sa : -*s
(Moğolca -s)
Bu nedenle -lar çokluk ekinin, -l çokluk eki (Moğolca ve Tunguzca)
ile akraba olan -*la unsurunu içerdiğini ve -l’den ünlüleşmesi bakımından,
tıpkı Tunguzca -sa’nın ve Mançuca -ta’nın Moğolca ve Türkçe -s ile -t’den
farklılaşması gibi, farklılaştığını ifade edebiliriz.
IV -*n
a. Moğolca -n
18. Çokluk eki -n am diftonguyla biten gövdelerde Peder MOSTAERT
tarafından bulunmuştur. Bu nedenle ilgili kelimelerde m’ler düşer, örn. Gale
’dan < *ia oam Galan “domuzlar”. O, ayrıca Gizli Tarih’ten ve Hua-yi yiyu’dan birkaç örnek verir. (Mostaert 1937 : 22) Prof. HAENISCH -oum’li
gelecek zaman sıfat-ﬁilinin n ekiyle çokluk da yaptığını - -oun ile biten
sorulardaki şekil- kanıtlamıştır. (Haenisch 1940 : 71) Son olarak ben yalnızca
-oum’li şekillerin değil, ﬁil isminin de (-oçi / -gçi ekli)
-n’li çokluğa
sahip olduğunu buldum (Poppe 1941 : 47), örn. kP’ags-pa’daki yabuoç’in
“gidenler”. (Poppe 1941 : 48) 19 Daha sonra, çokluk eki -n’nin varlığı diğer
yazarlar tarafından da kabul edildi (Lewicki 1949 : 121-122) ve Haenisch
özetleyici bir makalede -n’li çokluğun am, um, -oum, -küm, -çi, -içi ve genel
olarak i (m) ile biten tüm diğer gövdelerden yapıldığını gösterdi. (Haenisch,
Studia Orientalia XIV-3 : 5-12)
b. Tunguz -na
19. Tıpkı Mançu-Tunguzca -ta, -sa ekleri ve Türkçe -*la ekinin -t, -s ve
-l ekleri ile - a ünlüsü bakımından ikincilerden ayrılarak - paralel var olması
gibi; Tunguzcada, Moğolca ünlüsüz -n eki ile paralel olarak, a ünlülü -na
çokluk eki vardır. Ben onu yukarıda tartışılan -sal çokluk eki ve diğer bir
çokluk eki -na’dan meydana gelen birleşik çokluk eki -nasal’da buluyorum
(Castrén 1856 : 7-8). Onun Moğolca çokluk eki -n ile akrabalığı şu örnekte
gösterilebilir:
18 Bu kaynak için arkadaşım Dr. ALO RAUN’a (Bloomington, Indiana) minnettarım.
19 Ayrıca karş. (Poppe 1944 : 102-105).
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Tunguzca -na : Moğolca -n = Tunguzca -sa : Moğolca -s = Mançuca -ta :
Moğolca -d (< -*t)
-na unsurunu ayrıca Moğolca çokluk eki -nar < -*na + -*r (aşağıya
bakınız) (Schmidt 1831 : 25) 20’da buluyorum , örn. aoanar “ağabeyler”. d’nin
lehçelerde son ses r’nin (ki başka bir çokluk ekidir.) yerine bulunduğu
da belirtilmelidir. Burada çokluk eki -nar değil, -nad’dır. Bu, Batı Buryat
lehçelerinde vardır, mesela alanat “ağabeyler”, düünét “küçük erkek kardeşler”
gibi şekiller bulduğumuz Ekhirit’te.
-nad eki -nar ve -d’den ( nölft, çokluğu
nölfr “dost, arkadaş”’deki gibi r’nin düşmesiyle) değil, -na ve -d’den oluşur;
çünkü -nar ve -d eklerinin birleşimi -nar zt şeklindedir.
c. Türkçe -an
20. -an eki, muhtemel bir çokluk eki olarak, ilk kez “Der Türkische
Sprachbau” adlı kitapta KAARE GRÖNBECH tarafından söz konusu edilmişti.
Eren (tekliği er ) ve oilan (tek. oiul) gibi kelimeleri işaret etmişti. Daha sonra,
eren oı ro ın “genç erkekler ve kızlar” ve örten “alevler” (tek. ört “ateş”)
(Grönbech 1936 : 58-59; Gabain 1950 : 61)21 gibi diğer örnekler tanınmıştır.
-an ekli şekillerin çokluk olduğu şüphesizdir, çünkü Kaşgarlı Mahmud’un
sözlüğünde eren, adamların çokluğu olarak açıklanmıştır. (Atalay 1943 :
187)
-an / -en’deki a / e
seslerinin yardımcı ünlü olmaları imkansızdır
çünkü yardımcı ünlüler daima dardırlar. ( ı / i, u / ü). Yukarıda -n ekini m’li
diftong (am, um) ya da m ünlüsüyle biten gövdelerin aldığını görmüştük.
Bu nedenle, an / en ile biten şekiller am / em ile biten şekillerin çokluğu
olabilir. am / em küçültme ya da sevgi bildirme eki olabilir = Moğolca -am /
-ém, örn. abam “babacığım”, ébém “anneciğim”, aqam “sevgilim” (ilk olarak
“ağabeyciğim”, karş aoa “ağabey”) vb. aoam’nin çokluğu Moğolcada *aoan
olurdu ve aynı şekilde er em “adam” veya oiulam “küçük oğlan”’nin çokluğu
*eren ve *oiulan ya da *oilan olmalıdır.
Bununla birlikte, Türkçe -an’ın bir çeşit bağlama eki olan Tunguzca
-an gibi olması başka bir olasılıktır, örn ak n nan néküünén (ak n n “ağabey”
nékGn “küçük erkek kardeş”), atirk anén étirkdnén “karı ve koca”. Bu Tunguzca
ek aynı n’yi çokluk eki olarak bulundurur.22
-an / -en’deki a / e ünlüsü sorun değildir, son ünsüz n çokluk ekidir
ve Moğolca -n’ye denk gelir.
V. -*r
20 Ramstedt’e göre, -nar çokluk eki *nar “bütünlük” > “birlikte” (karş. narmai, “bütün, tam”) ve Türkçe -lar < -*nar
‘ın ileri bir gelişmesidir (karş. Kleine altaistische Beitrege, JSFOu, 55:2, s. 35-36). Bu ekin kökeninin aynı açıklaması
Ramstedt’in ölümünden sonra yayımlanan çalışması “Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, Bd. II,
Formenlehre”’de de yer alır. Bu makale baskıdayken Ramstedt’in kitabının ilk düzeltme nüshasını aldım. Buna rağmen,
görüşümü değiştirmedim. Aynı kitapta Ramstedt diğer bütün çokluk eklerini tartışır. (s. 25-32) Ramstedt tarafından
kitabında ortaya atılan problemlere geri dönmeyi umuyorum.
21 Arkaik oıroın ilgi çekicidir çünkü Yakutta -t arkaik çokluk ekinin bulunduğu (= Moğolca -d, yukarıya bakınız)
paralel bir *kırgıt-lar > kırgıttar şekli vardır.
22 Bu ek için bakınız: (Poppe 1938 : 508-510), karş. (Menges 1952: 114-118)
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a. Tunguz -r
21. Tunguzcada çokluk n ile biten gövdelere -r eklenmesiyle teşkil edilir.
n düşürülür, örn. oron’dan oror “ren geyikleri”, halgan’dan halgar “ayaklar”,
ayrıca karş. Barguzin Tunguz -war dönüşlülük-iyelik bildiren çokluk eki =
Moğolca -ban ilk olarak sadece teklik. (Poppe 1927 : 5 ; Poppe 1930b : 157)
-gir ile biten pek çok Tunguzca kabile ismi, köken olarak -gin ile
biten teklik gövdelerin çokluk şekilleridir, örn. VASİLEVİÇ’e göre “Kima
kabilesinden olan kadın” anlamına gelen Kimagin’den gelen Kimagir, Putugir
vb. -gir ile biten boy isimleri çoktur (Vasileviç 1946 : 35) ve Barguzin
Tunguzları arasında ben Limagir, Çaptgir, Samagir, Balikagir gibilerine rastladım.
Bu isimlerdeki -gir ekinden Kotwicz’in makalelerinden birinde bahsedilmişti
(Kotwicz 1948 : 185). -gir’in tam anlamı ve kökeninin daha fazla izaha
ihtiyaç duyduğu konusunda ona katılıyorum.(Kotwicz 1948) Bununla birlikte
-gir’deki -r’nin bir çokluk eki olduğu ve ilgili kabile isimlerinin asıl teklik
şeklinin -gin olduğu şüphesizdir. Ben bu -gin ekini Gizli Tarih’te ve diğer
kaynaklarda görülen Borcigin, Oatagin, Adargin vb pek çok Moğolca boy ve
kabile isminde buluyorum. (Pelliot 1949 : 42, 46)
Çokluk -r eki Solon’da sadece birkaç kelimede bulunabilir, örn el ür
“bunlar” ve talur “şunlar”. (Poppe 1931 : 118)
Pek çok ismin -ri ile çokluk yapıldığı Mançucada da -*r eki vardır, örn
mafari “dedeler” (tekliği mafa), mamari “nineler” (tekliği mama) ve -lon,
-lun ve -lûn (bunların çoklukları -lori, -luri ve -l ûri ) ile biten birçok kelime.
(Peeters 1940 : 359)
b. Moğolca -*r
22. Moğolcada böyle bir -r çokluk eki yoktur, fakat o -nar çokluk ekinin
parçasını teşkil eder, örn. aqanar “ağabeyler”. Yukarıda Buryat lehçelerinde
-nar eki ile birlikte -nat < -*nad ekinin de var olduğundan zaten söz etmiştim.
Bu, -r ve -d birimlerinin -na ile ilgisiz olabileceğini kanıtlar.
c. Türkçe -*r
23. -r çokluk eki Türkçenin genel çokluk eki -lar’da bulunabilir. -la
birimi yukarıda açıklanmıştı, Moğolca ve Tunguzca -l’ye denk gelir.
Türkçede -*r eki la birimi olmaksızın, -r olarak bulunmaz. *r ünsüzü
damaksılaşmaya neden olan bir ünlüyle (yani *ı veya i) birlikte, Ramstedt’in
kanıtladığı gibi, *q’ye dönüşür. *q i ünlüsünden önce veya sonra gelen r
sesine sahip olan Moğolca ve Tunguzcada bulunabilir, örn ir veya ri. Bu
*q Ana Türkçede *z’ye dönüşmüştür. (Ramstedt, JSFOu XXXVIII-1 : 29)
Bu gözlem önemlidir, çünkü bu bize, çokluk ikinci kişi iyelik eki -ñı z’ın
(Özbekçe ve diğer Türk dillerinde) son sesi z ile arkaik çokluk eki -*r’yi
belirleme imkanı sağlar, örn Özb. atañı z “babanız”, eneñiz “ananız”, sözüñüz
“sözünüz” vb. Oysa ikinci teklik kişi son ses z’siz -ñ’dir.
Aynı ek ikinci çokluk kişi emir ekinde bulunabilir, örn. Özb. barı
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nı z “gidin!”, kéliñiz “gelin!” vb. Bu eklerin son ünsüzü z’yi, Oyrat Sovyet
Cumhuriyeti’nde yaşayan Altai Kiji (“Altay halkı”) denen Altay Türklerinin
lehçelerindeki aynı ekin son ünsüzü r ile açıklamak kışkırtıcıdır. Orada
çokluk ikinci kişi iyelik eki -iar < -* ñar’dır, örn adaiar “babanız”, eneger
“ananız”, söziger “sözünüz” ; ayrıca karş. çokluk emir eki -iar. (Emre 1949
: 285) Fakat Altay Türkçesindeki -iar’ın -*ñ + -*ar’ın daha gelişmiş şekli
olduğu süphelidir. Ben Dr. J. BENZİNG’e katılıyorum, Altay Türkçesi -iar <
-*ñ + -*lar : -iar < -*ñnar < -*ñlar.23
-ñız ekinin ünsüzü z ve -lar çokluk ekinin ünsüzü r, yine de aynı *r’nin
değişik şekilleridir : *r ünsüzü -lar’da aynı kalmıştır, çünkü *la birimindeki
a ünlüsü onu damaksılaştırmamıştır. Oysa -ñız’daki *r z’ye dönüşmüştür.
Çünkü ı ünlüsü *r’yi damaksılaştırmıştır.
Türkçe z düzenli olarak Çuvaşça ve diğer Altay dillerinde (Korece
l/r) r’ye denk gelir (Ramstedt, JSFOu XXXVIII-1 : 29 ; R bsbnen 1949 : 22),
örn Korece kalbi “kaburgalar”, Kuzey Kore karbi “ayn.” = Mançuca oalbin
“karnın her iki tarafındaki kemiksiz bölüm” = Moğolca oarbiñ “ayn.” = Türkçe
oazı “midedeki yağ” = Çuvaş yur <*l’ur <*oar<*oaq “yağ” (Ramstedt 1949 :
89) ; Korece kari “gri kuğu, vahşi kaz” = Mançuca iaru “kuğu” = Çuvaş hur
“kaz” = Türkçe oaz “ayn.” (Ramstedt 1949 : 97)
Uzun zaman önce -ñız’daki ve bazı kelimelerdeki z sesinin çokluk, daha
doğrusu, ikilik eki olduğu belirtilmişti. (Munkacsi 1884 : 306) Bugün -z’nin
ikilik eki olduğundan kimsenin şüphesi yoktur. Köküz “göğüs”, biz, siz, müñüz
“boynuz”, köz “göz” vb kelimelerde bulunabilir. (Gabain 1950 : 64)
Genel Sonuç
24. Yukarıda belirtilen çokluk ekleri -*t, -*s, -*l, -*n ve -*r, gramatikal
bir çokluğa sahip olmayan Korece dışında, tüm Altay dillerinde izlenebilir.
(Ramstedt 1939 : 35) Bu ekler Ortak Altay dilinden miras kalan yaygın
Altayca eklerdir. -t ve -n gibi benzer eklerin Fin-Ogur’da da bulunduğu
belirtilmelidir. ( Szinnyei 1910 : 58-59)
Bu makalenin sonuçlarını özetlerken çokluk eklerinin iki şekilde
karşımıza çıktığını ifade edebilirim: 1. Ünlüsüz şekilde, örn. -s ve 2. Ünlülü
şekilde, örn. -sa. Her iki form bu şekilde, (yardımcı ünlü sayılmaz) örn.
Moğolca -d veya -ud, ve birleşik eklerin bir parçası olarak, örn. Moğolca
-na-r ve -na-d, Türkçe -la-r vb, karşımıza çıkar.
Bu şu şekilde gösterilebilir:
1. Ünlüsüz -*t:
Moğolca -d, -ud, -iud, -nad, -nuiud, -çud
Türkçe -t, -iut (Yakut) -çıt & -sıt
Tunguz -t, (iyelik) -tin
Ünlülü -*ta
23 Dr. Benzing bu görüşünü bana gönderdiği özel bir mektupta açıklamıştır.
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Mançu -ta
2. Ünlüsüz -*s:
Moğolca -s, -us
Türkçe -s, (iyelik) -si
Çuvaş -FsF
Ünlülü -*sa:
Mançu -sa, Tunguz -sa, -sal, -nasal
3. Ünlüsüz -*l:
Moğolca -l, -tş zl < -*çul
Tunguz -l, -sal, -nasal
Ünlülü -*la:
Türkçe -lar
4. Ünlüsüz -*n:
Moğolca -n
Türkçe -n, -an
Ünlülü -*na
Moğolca -nar, -nad
Tunguz -nasal
5. Ünlüsüz -*r :
Tunguz -r
Çuvaş -r
Türkçe -r (-lar’da) & -z (-ñiz’de)
Moğolca -r (-nar’da)
Yukarıda görüldüğü üzere çokluk şekilleri bazen teklik şekillerine
dönüşür. Böyle bir şekile örnek Moğolca sayid “bakan, yüksek mevkili memur”
(tekliği sayin “iyi”). Niteleyiciler gibi (Diğer dillerdeki sıfatlar, sıfat-ﬁiller vb
kelimelerdir.) görev yapan isimleşmiş kelimelerin anlamlarını edinerek çokluk
yapmak genel kuraldır. Diğer bir deyişle, böyle bir kelimenin tekliği niteleyici
bir kelimedir, çokluğu ise isimleşmiş bir kelimedir. Örnekler:
érdémtém’den “erdemli, bilgili” érdémtén “araştırmacı, bilim adamı”
érkétém’den “güçlü, kuvvetli” érkétén “(vücuda ait ) organ”
érkétém’den “mülkiyet hakları” (Birincil gövde érké’dir “hak”) érkétén
“vatandaş”
amitam’den “hayat, canlı” amitan “canlı, mahluk, hayvan”.
oyutam veya oyutu’dan “zeki, akıllı, zeka sahibi” oyutan “(üniversiteli)
öğrenci”, karş. oyutan-u suriaiuli “üniversite”
oroisad “üniversite mezunu”, oro- < *ora- “girmek” ﬁilinin -isan’lı geçmiş
zaman sıfat-ﬁilinin çokluğu. Çinçe chin-shih’in “merkezdeki ﬁnal sınavlarını
geçen bir araştırmacı” tercüme ödünçlemesi 24. vb
24 Çince chin-shih ile ilişkilendirilen Moğolca oroisad GOLSTUNSKIJ’in sözlüğünde (c. I, s. 2005) “uzman” olarak çevrilmiştir, örn. bilim uzmanı. Yukarıda verilen çeviri için Washington Üniversitesi’inden FANG-KUEI LI’ye minnettarım.
Bu makale baskıdayken, Dr. O. PRITSAK’ın ilginç makalesi “Stammesnamen und Titulaturen der altaischen Völker”
(s. 49-104)’in ilk bölümünü içeren bu derginin XXIV. cildinin 1-2. sayıları elime geçti. Çalışmasının büyük bölümü çok-
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