YÜKLEME (accusative) ve LG (genitive) HAL EKLER ÜZERNE BAZI
DÜÜNCELER
* Leyla KARAHAN

Tarih” metinlerimiz, bize aralarnda fonksiyonlar bakmndan benzerlik bulunan eklerin
çeitli sebeplerle birbirlerinin yerine kullanldklarn, birbirlerinin ileklik derecelerini ve
kullanl alanlarn etkilediklerini gösteren pek çok malzeme vermektedir. Sadece farkl dönem
ve sahalarda yazlm eserlerde deil, ayn dönem ve ayn sahaya ait eserlerde bile böyle bir
hadisenin örneklerine rastlamak mümkündür. Meselâ, Köktürk metinlerinde hem bulunma hem de
ayrlma ifâde eden -DA ekinin ayrlma fonksiyonunu bir müddet sonra -DIn eki ile paylamas,
zamanla -DA ekinin fonksiyon alann daraltm, -DIn ekine ileklik kazandrmtr. Böyle bir
iliki, her iki ek arasnda bir dönem var olan ve daha sonraki dönemlerde de kendisini hissettiren
bir fonksiyon yaknlndan kaynaklanmaktadr.
Bu bildiride, yükleme ve ilgi hâli ekleri arasndaki fonksiyon ilikisi ve bu eklerin söz
dizimindeki rolü ilenecektir.
Bilindii üzere Köktürk, Uygur ve ksmen de Karahanl Türkçesinde "üçün, teg, birle, üze"
çekim edatlar ile birleen ahs ve iaret zamirleri ilgi hâli eki deil, yükleme hâli eki tar.
Karahanl Türkçesi metinlerinde, bu tür yaplarda yükleme hâli yannda ilgi hâli ekinin de
kullanldn gösteren örnekler bulunsa da1 henüz kurallama gerçeklememitir. Aada bu
dönem metinlerinden tesbit ettiimiz örneklerden de anlalyor ki "üçün, teg, birle, üze"
edatlarnn yükleme eki alm zamirlerle ilikisinin, bugünkü ilgi ekli zamirlerle ilikisinden hiçbir
fark yoktur:

An ü çün ilig ança tutm erinç (OA, 51).

Bi balk an üçün ozd (OA, 67).

.......bizni üçün (buyan) edgü klnç kltlar (AY, 20/6).

Anatkakças natag arsar an tag ok avirgali ugrad (HTB, 210).

Mun tag körü tükadip ögirü savinü balinglap oduntlar (HTB, 312).

An teg me devlet özüm yolunur (KB,662).

* Doç.Dr.; G.†. Gazi Eitim Fak. Türk Dili ve Ed. Et. Böl. öretim üyesi.
1 anng teg (KB, 1513), anng birle (KB, 126), anng üçün (KB, A-28).

Tiler erdim emdi sini teg kii (KB,752).

Bizni birle barmadng (AY,620/3).

Saray kar yir suv sini birle yok (KB,3439).

An üze barça tapntaç bolsunlar (AY, 120/22).

Köktürk, Uygur, Karahanl dönemlerindeki zamirlerin yükleme ekli bu kullanl HarezmKpçak, ‚aatay ve Anadolu sahasnda deiir ve "üçün/ içün/ için; teg/ tig/ dik, gibi; birle, ile,
üze"

edatlar önünde ahs ve iaret zamirleriyle kullanlan yükleme hâli eki, yerini baz

istisnalarla ilgi hâli ekine brakr.
Aadaki örnekler, bu sahalara ait eserlerden alnmtr:

Sining üçün irür bu barça âlem (KH, 4657)

Anng üçün kim biz hem beglerümüz efendidin gâyet hondmz (AOKK,X/14)

Anng üçün minde gam (TDE, 101).

Anun içün ölürüz anun içün öliserüz (KBD, 794).

Munung teg mu'cize peygamberlerdin özgede bolmaz (TDE, 92).

Kiçmegey irdi anng dik lafz aslâ kâki (BD, 75/3).

Munung tig iler birle bahâne kldlar (MG, 60).

Bizing tig ahs kim suvdn töretti (KH, 36).

Leyl” çü senün gibi cihân görmedi herg”z (KBD, 947).

Munung birle men za'”f kul fârisler birle sançurmen (MG, 49).

Sining birle kuvanur tâc u hem taht (KH, 3577).

Bilmen elemni bar min anng birle tâ bile (BD, 112/4).

Sinün ile gel idelüm yinile bir bünyâd (KBD,144)

Anng öze on rahmet dgay (TDE,73).

Sening öze kutlug mübârek kiçgey (TDE,73).

Yükleme hâli eki, bu dönemlerde yerini ilgi hâli ekine brakmasna ramen, seyrek de olsa
eski kullanln devam ettirmitir:

an bilen (‚EK,83), meni teg (KBD, 688), an üçün (TDE, 101).

Prof.Dr.Zeynep Korkmaz, Köktürk, Uygur ve Karahanl Türkçesi metinlerinde gördüümüz
yükleme ekli ekilleri ilgi hâli yerini tutan ve Türkçenin sentaks ile ilgili özel bir kullanl olarak
izah etmekte ve isim-fiil münasebetleri çerçevesinde nesne görevi yapan yükleme hâli ekinin bir
müddet sonra görevini nesne ile snrlandrdn ve yerini isim-isim münasebetlerinde tamlayc
içinde gördüümüz ilgi hâli ekine braktn ifâde etmektedir (TD†A,95).
Tarih” metinler bize her iki ek arasndaki bu

ilikinin zamirlerle snrl kalmadn

gösteren baka örnekler de vermektedir. ‚aatay Türkçesi metinlerinden tesbit edilen u
örneklerdeki isim tamlamalarnda yükleme hâli eki ile ayn yapdaki -nI eki kullanlmtr:

Kiilerning atn tavu (Kullarnn atnn gürültüsü ) (‚EK,58).

Bir krgavuln iskenesi (Bir sülün butu) (‚EK,57).

Efrâsiyâbn ogl (Efrâsiyab'n olu) (‚EK,57).

Yglamakngn sebebi (Alamann sebebi) (‚EK, 57)

Begler ve bahadurlarnng barçan köngli bir idi (Beler ve yiitlerin hepsinin gönlü bir idi)
(‚EK,58).

J.Eckmann, ‚aatay Türkçesindeki bu kullanl her iki ek arasndaki yap benzerliine
dayandrarak "Ksaltlm genitif eki, eklen -n / -ni akkuzatif eki ile aynlk tad için -n / -ni
ve (üçüncü ahs iyelik ekinden sonra kullanlan) -n akkuzatif eklerinin bazen üçüncü ahs iyelik
ekinden sonra -nng / -ning genitif eki fonksiyonundan çkt" eklinde açklamaktadr (‚EK,57).
Ancak Eckmann'n verdii örneklerde yükleme hâli eki, sadece iyelik ekli isimlerle deil, iyelik
eksiz isimlerden sonra da kullanlmtr:
Süheyl ü Nevbahâr 'daki u beyitte geçen tamlamada da ilgi hâli yerine yükleme hâli eki
kullanlmtr.

Didi iy ata bu sözi söyleme
Bu derdümi birini bin eyleme (SN,560)

…zbek halk hikâyelerinin birindeki "…ydin öyge köçmekni beyân" (Evden eve göçüün
hikâyesi) balnda isim tamlamas -nI eki ile yaplmtr (M,911). Ayn hikâyede ilgi hâli eki
nIng'dr.
Bugün Yeni Uygur Türkçesinde de benzer örnekler bulunmaktadr. Meselâ, "atn ba"
tamlamas bu lehçede -ayrca ilgi hâli eki bulunmasna ve isim tamlamalarnda ilgi hâli eki
kullanlmasna ramen- "atni bei" eklinde yükleme hâli eki ile yaplmtr (YUTG,51).
Karaçay-Malkar Türkçesi ve Kumuk Türkçesinde -n eki, hem ilgi hem de yükleme hâli eki
olarak kullanlr. K.Grönbech "Türkçenin Yaps" adl kitabnda, bu lehçelerdeki durumun
fonksiyonel paralellikten kaynaklandn, bu paralelliin her iki ekin zamanla ayn ses yapsna
ulamasn kolaylatrdn ifade ederek, yükleme ve ilgi hâli ekleri arasndaki fonksiyon
yaknl üzerinde durur (TX,141).2
Türkçenin baz dönemlerinde yükleme hâli ekinin hem zamir-edat, hem de isim-isim
münasebetlerinde ilgi hâli eki yerine kullanlmas eklinde ortaya çkan bu durum, bize göre de iki
ek arasnda Grönbech'in de iaret ettii fonksiyon yaknlnn bir sonucu olmaldr. Balangçta
oldukça geni bir kullanl alanna sahip olan yükleme hâli eki, zamanla kullanld bu
alanlardan çekilerek yerini kendisiyle fonksiyon yaknl bulunan ilgi hâli ekine brakm ve
fonksiyonunu nesne içinde snrlandrmtr.
Buraya kadar iki ek arasndaki fonksiyon yaknl üzerinde durduk. imdi de bugün biri
isim-isim, dieri isim-fiil münasebetleri içinde ayr iki hâl eki olarak deerlendirilen ilgi ve
yükleme hâli eklerini çeitli dönemlerde birbirine yaklatran fonksiyonlar üzerinde duralm:
"Hâl" kavram, ismin kendi dnda kalan kelimelerle münasebetini ifade eden bir gramer
kategorisidir (TDB,121). Türkçede ilgi ve yükleme hâli dndaki bütün hâller sadece ekle yaplr.

2 Moolcadaki u örneklerde yükleme hâli eki, ilgi hâli eki yerine kullanlmtr:

Geser-i yabuku-yi ücebe (Geser'in gittiini gördü.)
Tegün-i ükügsen-i medebe (Onun öldüünü örendi) (MYDG / 94)

Bu ekleri kaldrdmzda isim-fiil münasebeti ortadan kalkar. Halbuki yükleme ve ilgi hâli, dier
hâllerden farkl olarak hem ekli hem de eksiz yaplabildii gramerlerimizde ifâde edilmektedir.
Yükleme ve ilgi hâli ekleri arasndaki benzerlik ite bu noktada balar.
Yükleme hâli, ismin cümle içindeki geçili fiilden dorudan etkilenmesi hâlidir.Yani
cümlenin nesnesi yükleme hâlinde bulunur. Ekli nesne ile eksiz nesne arasndaki fark "belirlilik"
veya "belirsizlik"tir. Belirsiz, genel nesne, ekle belirli hâle getirilir. Grönbech'in ifâdesiyle
"yükleme hâli eki bir nesneye önem verildii durumlarda kullanlr" (TY,129). O hâlde, ekin
görevi dier hâl eklerinde olduu gibi münasebet kurmak, balant salamak deil, nesneyi
belirtmek, belirli klmaktr. Bu da fiili deil ekin içinde bulunduu ismi ilgilendirir.
Ülgi hâli, bir ismin bir isimle ilgisi olduunu, kendisinden sonra gelen bir isme tâbi
olduunu gösteren hâl eklinde tanmlanr (TDB,216). Ülgi hâli eki tayan bir isim tamlamas ile
eksiz bir isim tamlamas arasndaki fark, -özel isimle kurulan baz tamlamalar hariç- tamlaycnn
belirli veya belirsiz oluudur. Ülgi hâli eki, eklendii ismin anlamna belirtme, sahiplik,
mensubiyet, ilgi vb. anlamlar kazandrr. Bu anlamlarn hepsi, ekin içinde bulunduu ismi
ilgilendirir ve ek, dier hâl eklerinde olduu gibi münasebet kurmaz, balant yapmaz. Gabain'in
"ilgi hâlinin bir sfat hâli olduu" (ETG,43), Grönbech'in de "ilgi hâli ekinin önceleri hâl eki deil
türetme eki olabilecei ve bu ekin akl olan varlklar gösteren adlardan sahiplik adlar yapt"
(TY,89) eklindeki görüleri de bu ekin bir münasebet eki deil, fonksiyonlar tamlayc ile snrl
kalan bir ek olduu düüncesini de desteklemektedir.3
Tarih” metinlerimizden alnm aadaki örneklerde olduu gibi bazen nesneyi ve isim
tamlamasnda tamlaycy belirli hâle getirebilecek herhangi bir unsurun varl, yükleme ve ilgi
hâli eklerine duyulan ihtiyac ortadan kaldrabilir. Meselâ baz dönem metinlerinde iyelik ekli
nesnelerin yükleme hâli eki almadan, iyelik ekli tamlayclarn da ilgi hâli eki almadan belirlilik
ifâde etmeleri, iyelik ekinin nesneye ve tamlaycya kazandrd belirlilik anlamndan dolaydr.4

Uram yüzüm ol han iigine (ETT, 71).

Günlerim dün eyledi (ETT, 71).

Bu iler üçün men sizge yah kiim yiberürmen (AOKK, 117).

Atam körmegenni min kördüm (BD,61).

3 "Kuramsal Dilbilime Giri" adl eserde ayn görüü yanstan u ifâdeler yer almaktadr: "Üyelik

ya da tamlayan durumunun en tipik ilevi, iç merkezli bir yapda bir ad ya da ad öbeini
nitelemektir; bu, sfatn da en tipik ilevidir." Bkz. a.g.e., s.226.
4 Bir Eski Anadolu Türkçesi metninde geçen "Cebrâ'il geldi, bu âyet getürdi" sözlerindeki "bu
âyet" tamlamasnda "bu" sfat ile salanan belirlilikten dolay yükleme hâli ekine ihtiyaç
duyulmamtr. (Gülsevin, 1988, 224)

Henüz hüsni banda yok imâd (KH, 52).

Ik yolnda, kaun yay (KBD,50, 59).

Yükleme ve ilgi hâli eklerinin münasebet eki olmadklarn, belirtme görevi yaptklarn
gösteren bir yap da baz çekim edatlar ile kurulan edat gruplardr. Türkçede isimler bu edatlarla
birleirken ek almazlar.5

altun teg, çiçek teg6, budun üçün, ot birle, köngül üze,
saray gibi, okul için, araba ile, eitim üzerine vb.

Halbuki zamirler, ayn edatlarla birleirken isimlerden farkl olarak Eski Türkçe döneminde
yükleme hâli, daha sonraki dönemlerde de ilgi hâli eki almtr.7

an teg, mini üçün, sini birle, an üze,
onun gibi, senin için, benim ile, onun üzerine vb.

Bir ek, eer münasebet eki ise zamirleri balad gibi, gramatikal bakmdan ayn deerde
olan isimleri de edatlara balayabilmesi gerekirdi. Nitekim meselâ "doru" edat önünde ister isim,
ister zamir olsun, yönelme hâli eki olmadan ("ona doru", "eve doru") edat gruplar
kurulamamaktadr.O hâlde, bu edat gruplarndaki yükleme ve ilgi hâli ekleri, münasebet görevi
olmayan, fonksiyonlar sadece eklendikleri zamirle snrl, zamiri belirtmeye yarayan eklerdir.
Eski Türkçe ve bugün Yeni Uygur Türkçesinde çok görülen katmerli zamir çekimlerinde
(ZK‚†, 17-37), farkl hâl ekiyle katmerlenmi zamirlerin ilk eklerinin genellikle yükleme veya ilgi
hâli eki olmas da konumuz bakmndan dikkat çekicidir. Meselâ "benden, sizden" eklinde
Türkiye Türkçesine aktarlan "meningdin, siznidin" örneklerinde,ilgi ve yükleme hâli eklerinin
deil ayrlma hâli ekinin fonksiyonu ön plândadr; çünkü ayrlma hâli eki bir münasebet ekidir ve

5 Köktürk metinlerinde geçen "eçisin teg, armakçsn üçün" (OA,52) örneklerindeki -n ekinin
yükleme hâli eki olmad hakknda bkz.
Besim Atalay, Bergamal Kadri, Müyessiretü'l-Ulm, Türk Dil Kurumu Yaynlar, Üst.1946,
s.47.
inasi Tekin, Eski Türkçe, Türk Dünyas El Kitab, Ank.1976, s.163.
Talât Tekin, †çüncü Kii Üyelik Eki †zerine, Genel Dilbilim Dergisi, say 7-8, s.10-17.
Gürer Gülsevin, Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. Kii Üyelik Ekinin …zel Kullanl,
TD, Say: 466, Ank.1990, s.187-190.
6 Bir Uygur metninde geçen "çaçaklarning teg" örneinin "çiçeklerinki gibi" eklinde Türkiye
Türkçesine aktarlmas, ilgi hâli ekinin burada "aitlik" görevi yaptn gösteriyor (HTB,33).
7 ‚ou zaman vezin zaruretiyle "min teg, sin teg" gibi yükleme eksiz örneklere de rastlanr.

sonda bulunmas gerekir. Yükleme ve ilgi hâli ekleri ise bu örneklerde, belirtme fonksiyonlaryla
zamirleri etkilemektedir. Zaten ileriye doru farkl münasebetler kuran iki farkl ekin yan yana
bulunmas dil mant bakmndan imkânszdr.Bu tür katmerli zamir çekimlerinde yükleme ve
ilgi hâli ekleri, zamirleri belirtme; bu eklerden sonra gelen hâl ekleri de münasebet kurma görevi
yapmaktadr.

Sonuç olarak unlar söyleyebiliriz:
Yükleme hâli eki baz dönemlerde ilgi hâli eki yerine kullanlmtr. Bu ekleri birbirine
yaklatran, aralarndaki fonksiyon paralelliidir. Her iki ek de "belirtme" görevi yapar.8
Yükleme ve ilgi hâli ekleri, dier hâl ekleri gibi ileriye doru münasebetler kuran ekler
deildir. Fonksiyonlar eklendikleri kelimelerle snrldr.
Yükleme hâli eki, nesnenin belirticisidir; nesne yapc deildir. Var olan nesneye belirlilik
kazandrr.
Ülgi hâli eki de isme belirtme, sahiplik, mensubiyet, ilgi vb. anlam kazandran bir ektir.
Yükleme ve ilgi hâli ekinin bu fonksiyonlar, "ismin kendi dndaki kelimelerle
münasebetini ifade eden bir gramer kategorisi" eklinde tanmlanan "hâl" kavramna uygun
dümemektedir. Bu iki ekin hâl eki saylmas doru deildir. Yükleme hâli vardr; ancak bu hâl
eksizdir. Ek yükleme hâlindeki nesnenin belirticisidir. Ülgi hâlinin varl meselesi tartmaldr.
Ancak burada da ek belirtme görevi yapmaktadr. Üte bu sebeple hâl ekleri deerlendirilirken, her
iki ekin de baka kelimelerle münasebet kuran ekler olmadklar noktasndan hareketle dier hâl
eklerine benzemedikleri hususu göz önünde bulundurulmal ve bu iki ek hâl kategorisi içinde
deil, ayr bir kategori içinde ilenmelidir.

8 Ergin, Türkçede bir belirtmenin mevcudiyetine temasla "Yalnz bu belirtme, hâl kategorisi ile

karktr. Hâl kategorisinin baz ekleri bir belirlilik ifâde eder" sözleriyle bu iki eki kastetmektedir
(TDB, 121).
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