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Erzincan ve Yöresi Azlarnda -sA Enklitii
The -sA Enclitic in the Dialects of Erzincan and its Locality
Turgut BAYDAR*
ÖZET
Türkçede baz nedenlerden dolay enklitik edatlarna ve eklerine rastlanmaktadr. Bu durum
hem standart dilde hem de azlarda kendini göstermektedir. Erzincan ve yöresi azlarnda da
baz kelimelerde -sA enklitii görülmektedir.
Bu çalmada Erzincan ve yöresi azlarnda -sA enklitii alan baz kelimelerin yaps üzerinde
durulmu; söz konusu kelimelerdeki -sA enklitiinin nedenleri izah edilmeye çallmtr.
•
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•
ABSTRACT
There are postpositions and affixes of enclitic that are encountered in Turkish because of some
reasons. This situation can be observed in both the standard language and dialects. Similarly,
the -sA enclitic can be seen in some words in the dialects of Erzincan and its locality.
In this study, it is emphasized the structure of some words in the dialects of Erzincan and its
locality that have the -sA enclitic, and it is tried to be explained the causes of the -sA enclitic in
the aforesaid words.
•
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Türkçede baz ekler ve edatlar eklendikleri kelimeleri özellikle pekitirmekte; bunun yan sra da istek, benzetme, olaslk vb. anlamlaryla etkilemektedirler.
Erzincan ve yöresi azlarnda da yapmaz-sa-n-sa, geçer-se-m-se, durmaz- san-sa, çalmaz-sa-n-sa, aramaz-sa-m-sa gibi yaplarda -sA, geldii kelimenin anlamn pekitiren bir enklitik1 olarak kullanlmaktadr.
Türkçede art ekinin yarg bildirmedii2 öteden beri aratrmaclar tarafndan ifade edilen bir durumdur. Muharrem Ergin, art kipi hakknda unlar
söylemektedir: Bu ek de yalnz ekil ifade eden bir ektir. Tasarlama kiplerinden biri
olan art eklini meydana getirir. Hareketin art eklinde tasarlandn, art olarak
düünüldüünü anlatmak için fiil kök ve gövdelerine art eki eklenir.
art ekli en tipik bir tasarlama kipidir. Bu kipte fiil arta baland için hiçbir hüküm ifade etmez; hiçbir dilek, istek, temenni, zorlama anlatmaz. Yalnz isteksiz, dileksiz
mücerret bir tasarlama ifade eder. art eklinin hiçbir hüküm tamayan bu karakteri ile
bütün fiil kipleri içinde çok farkl bir durumu vardr. leride cümle bahsinde de göreceimiz gibi, bütün fiil çekimleri müstakil cümle yapabildikleri hâlde art ekli art fonksiyonu ile hükümlü müstakil bir cümle deil, ancak hüküm tamayan bal bir cümle
kurabilmektedir (Ergin 1989: 292-293)3.
-sA eki art ilevindeyken ifadede çeitli boluklar açmakta ve mesajn tamamlanmas için -sA eki ile çekime girmi fiilin dnda baka bir kip eki ile çekimlenmi bir yüklem aranmaktadr. öyle ki Ahmet çalsa / çalrsa… bu çalsa
ya da çalrsa ifadeleri tam olarak bitmilik bildirmemektedir. Dolaysyla zihinlerde tamamlanmay bekleyen boluklar vardr ve bu boluklar da Ahmet
çalsa baarr ya da Ahmet çalrsa baaracak gibi -sA ekli fiiller dnda baka kip
ekleri ile çekimlenecek yüklemlere ihtiyaç duymaktadr.

1

2

3

Enklitik terimi hakknda geni bilgi için bk. Ahmet Bican Ercilasun (2008), “La Enklitii ve
Türkçede Bir ‘Pekitirme Enklitii’ Teorisi”, Ankara: Dil Aratrmalar Dergisi, S.: 2, Bahar, s.3758
Ekin dilek anlamnda kullanld cümlelerde yarg bildirebildii bilinmektedir. Örnek olarak
bk. Zeynep Korkmaz (2003), Türkiye Türkçesi Grameri -ekil Bilgisi-, Ankara: TDK Yay., s.676693
-sA eki ile ilgili olarak ayrca bk. Gürer Gülsevin, (1990), “Türkçede -sa art Gerundiumu Üzerine”, Ankara: Türk Dili, S.: 467, s.276-279; Leylâ Karahan (1994), “-sa, -se Eki Hakknda”, Ankara: Türk Dili, S.: 516, s.471-474
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-sA ekli yaplarda art anlamn kuvvetlendirmek için standart dilde eer
edatna bavurulur. Baz azlarda ise kuvvetlendirme -sA enklitii ile yaplr.
Erzincan ve yöresi azlarnda -sA enklitiinin olduu yaplarda iki önemli husus dikkati çekmektedir. Birincisi, bu yaplarda -sA art ekinin mutlaka bir haber kipi ekinden sonra gelmesidir. kincisi ise bu haber kipinin kesinlikle geni
zaman; sklkla da geni zamann olumsuzu olmasdr. Yani sralan; geni zamann olumlu veya olumsuz kipi, art eki ve -sA enklitii eklinde olmaktadr.
Erzincan ve yöresi azlarndaki bu tarz kullanmlar standart dilde böyle
ifade edilmezler. durmazsansa, yapmazsansa, çalmazsansa gibi yaplar standart
dilde u ekilde ifade edilir:
ĺEer durmazsan çarparsn.
ĺEer çalmazsan kazanamazsn.
ĺEer dediim gibi yapmazsan çok üzüleceksin.
Eer, artn daha etkili olmas istendiinde genellikle cümlenin bana getirilir ve böylece art anlam vurgulanm / pekitirilmi olur. Ergin, eer balacnn bu ilevi hakknda u bilgiyi vermektedir: eer, ger, âyed. Bunlar art ifade
eden veya art kuvvetlendiren edatlardr. Bana geldikleri cümleyi daha sonraki cümle
veya cümlelere balarlar. Hepsi yabanc aslldr (Ergin 1989: 334-335).4
Erzincan ve yöresi azlarnda ise cümle bana eer balac getirilmeden
artn art anlam vurgulanmak / pekitirilmek istenmekte ve bu da -sA
enklitii ile salanmaktadr. Söz konusu yöredeki bu yaplar, o yöre azlarnn
karakteristik özelliidir. Aslnda
ĺEer frene basmazsan çarparsn yerine
ĺFrene basmazsansa çarparsn denilerek bir tasarruf salanm olmaktadr.
Verilmek istenen mesaj kuvvetlendirmek için fazladan bir kelime daha kullanmak yerine ayn mesaj ayn kuvvette vermek / pekitirmek üzere bir eke
bavurulmaktadr.
Türkçede katmerli çekimler hikâyenin art ve rivayetin art eklindedir.
artn art eklindeki çekimlere standart dilde rastlanmaz. Bu yönüyle Erzincan ve yöresi azlarnda görülen bu yap standart dildeki katmerli çekimlerden
ayrlr. Ayrca standart dildeki hikâyenin art ve rivayetin art eklinde görü-

4

Farsça olan eer balacnn art kuvvetlendirme ilevi için ayrca bk. Türkçe Sözlük (2005), Ankara: TDK Yay., 10. bs., s.604; Örnekleriyle Türkçe Sözlük (2000), Ankara: MEB Yay., 2. bs., s.787
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len katmerli çekimler de bu yapyla kartrlmamaldr. Çünkü o yaplardaki sA ekleri eer balac ile bir paralellik arz etmez.
Bu makale üzerinde çaltm süreçte Erzincan’n Tercan ilçesinden bir örenciden duyduum bu yaplarn geçtii u iki cümleyi de burada vermek
istiyorum.
ĺBu dersi geçersemse üst snfta okuyabileceim. / Geçemezsemse dönem tekrar
yapacam.
Dier örnekler gibi bu iki cümlenin de açkça gösterdii gibi en sona gelen sA ekleri eer balacnn yerini tutmakta ve art anlamn kuvvetlendiren bir
enklitik olarak görev yapmaktadr.
Örenci, ayn cümleleri u ekilde ifade etseydi cümleler yine ayn mesaj
verirdi. Yani katmerli çekimi yapan -sA enklitii ile eer balac arasndaki
denklik bu örneklerde de dikkatleri çekmektedir:
ĺEer bu dersi geçersem üst snfta okuyabileceim. / Eer geçemezsem dönem
tekrar yapacam.
Mukim Sar Erzincan ve Yöresi Azlar isimli çalmasnn Ek-Fiil balnn
art Kipi alt balnda konu ile ilgili Tüm az gruplarnda I. ve II. teklik ahslarn
kip ekleri ahs ekinden sonra tekrarlanmaktadr diyerek yisemse, arabaysamsa,
böyüksemse, eysemse örneklerini vermitir (Sar 1995: 159).5
Efrasiyap Gemalmaz Erzurum li Azlar isimli çalmasnn birinci cildinin
Ek-Fiil (veya Bildirme Ekleri) bölümünde unlar söylemektedir:
Ek-fiilin art ahslara göre öyledir:
Daha çok Yukar Karasu ve Yukar Aras azlarnda Teklik 3. ahs dnda, art
eki ahs ekinden sonra tekrarlanr.
Bu olayla Çoruhboyu azlarnda hemen hemen hiç karlalmaz.
aaysamsa / aaysamsa / aayisemse
baciysamsa / baciysamsa / baciyisemse
guziysamsa / guziysamsa / guziyisemse… (Gemalmaz 1995: 331-337).

5

Sar, ayn alt baln devamnda dier ahslarda da art ekinin ahs ekinden sonra bir daha
tekrarlandn ifade etmitir. bk. Mukim Sar (1995) Erzincan ve Yöresi Azlar, Ankara: TDK
Yay., s.159-160
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Aratrmac yine ayn çalmasnn Birleik Kipler bölümünde de Bölgemiz
azlarnda art Birleik Kipinin Görülen Geçmi Zaman (örn.: aldiyisamsa), Örenilen Geçmi Zaman (örn.: almiisamsa), imdiki Zaman (örn.: alirsamsa), Gelecek Zaman (örn.: alacasamsa), Geni Zaman (örn.: alrsamsa), Gereklilik (örn..
almaliyisamsa) kipleri kullanlr demektedir (Gemalmaz 1995: 374).
Gemalmaz’n verdii bilgilerden ve örneklerden de açkça anlalaca gibi
-sA enklitii sadece Erzincan ve yöresi azlarnda deil Erzurum azlarnda
da görülmektedir. Hatta ayn yapnn Kars ili azlarnda da geçtiini Ahmet
Bican Ercilasun Arpaçay Köylerinden Derlemeler isimli eserin nceleme bölümünün
Eylemlerin Birleik Çekimleri alt balnda …. Bazen de, çevre yerli azlarnda olduu gibi, koul eki tekrarlanmaktadr: getirersense diyerek bu yapdan bahsetmitir
(Ercilasun 1998: 21).
Leylâ Karahan da Anadolu Azlarnn Snflandrlmas isimli eserinde Dou
Grubu azlarnn Kuzeydou Grubu ile Bat Grubu azlarndan hangi özelliklerle ayrldndan bahsederken Erzurum, Van, Mu, Ar, Diyarbakr, Urfa azlarndaki “sorarsamse, brarsnsa, baciysasa” gibi kelimelerde kip ve ahs eklerinin
sralan ilgi çekicidir demi, bu tür kullanla ve bu durumun bulunduu azlara dikkatleri çekmiti (Karahan 1996: 56-57).
Leylâ Karahan’n verdii bilgilerden yola çkarak ayn yapnn Dou Grubu
azlarndan Diyarbakr aznda Siz bn bi alabal bulursazsa, ben bu yarayi raat
Ӱderem (Erten 1994: 58) ve Urfa aznda vuracahsansa, düecasansa (Edip 1991:
53-54) geçtiini de tespit ettik.
Yani bu açklamalar ve örneklerden -sA enklitiinin sadece Erzincan ve yöresi azlarnda görülen bir durum olmad Dou Grubu azlarnn bir özellii olarak karmza çkt görülmektedir.
Yukarda Erzincan ve yöresi azlarnda -sA enklitiinin olduu yaplarda
iki önemli husustan bahsetmitik. Bunlardan birincisinin bu yaplarda -sA art
ekinin mutlaka bir kip ekinden sonra gelmesi; dierinin de bu kip ekinin kesinlikle geni zaman, sklkla da geni zamann olumsuzu olmasyd. Dier Dou
Grubu azlarnda da yap bu ekildedir. Urfa azndaki kullanl Erzincan ve
dier Dou Grubu azlarndan u yönüyle farkldr. öyle ki; vuracahsansa,
düecasansa (Edip 1991: 53-54) örneklerinde -sA art eki gelecek zaman üzerine
gelmitir. Yani Urfa azndaki sralan; gelecek zaman kipi, art eki ve -sA
enklitii eklinde de olabilmektedir. Ayn farkl sralanlar Gemalmaz’n
(Gemalmaz 1995: 374) verdii örneklerde de dikkatleri çekmiti. Yalnz unu da
hemen belirtelim Astrid Menz, Gemalmaz’n derledii metinlerdeki art ekli ör-
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neklere bakarsak bu çiftlemenin çounlukla geni zaman ekiyle beraber olutuunu görürüz. Metinlerde, art eki gelecek zaman ve görülen geçmi zaman ekleriyle beraberken, çiftleme olmuyor diyerek derlenen metinlerdeki ek sralamasnn Erzincan
azndaki gibi olduuna dikkatleri çekmitir (Menz 2004: 2116). Yani
Gemalmaz’n çalmasnn Giri ksmnda da ifade edildi gibi çekimler, önceden tespit edilen baz isim ve fiillerin soruturma yoluyla oluturulmu çekimleridir. Urfa aznda Edip’in verdii örnekler herhangi bir metne gönderme
yaplmadan sralanmtr. Buradan bunlarn da soruturma yoluyla çekimlendii ortaya çkmaktadr. Ercilasun’un verdii örnee de dikkat edilirse oradaki
sralann da Erzincan azndakiyle paralel kullanld fark edilecektir
(getirersense).
Dou Grubu azlarndan Erzurum aznda da kullanlan bu yapya Menz
de dikkatleri çeker ve konu hakknda, Tietze Azerice için art kipiyle ilgili deiiklikler tespit etti. Fakat Azericede kip ve ahs eklerinin sralannn deitiini söylemek
gerçekten mümkün çünkü tekil 1. ahs ediremse’dir, Erzurum’da ise bu sözcük
edirsemse eklinde kullanlr. Tietze bu sralan deimesini 2. ahs ekinin geni
ünlülü olmasna balar der (Menz 2004: 2116). Menz çalmasnda Tietze sralan
deiimi göstermeyen bir örnei çözümlerken öyle diyor: “Yan tümce balaç ägär ile
zaten iaretlenmi, böylece bu durumda ‘eer -bilirsen’i sadece bildiren ‘-bilirsin’den
ayrmas gereksizdir.” Demek ki, eer balac varsa art anlam zaten açk olduundan
dolay eklerin sralan deiimi gerekmiyor (Menz 2004: 2116) diyerek Tietze’nin
görüünü aktarm; ardndan da Ayn durumu Erzurum azlarndan derlenmi
metinlerde de görürüz: eer ile balayan art tümcelerinde çift art eki bulunmaz demitir (Menz 2004: 2116). Menz ile Tietze’nin ikinci defa tekrarlanan -sA ekinin
eer balac ile ilev eitlii olduunu, denk olduunu kabul etmeleri önemlidir.
Menz, Erzurum azndaki bu yapnn nedenini 2. teklik ahsn ünlüsünün
geni olmasna balar ve Erzurum aznda da bence söz konusu deiiklik geni zaman teklik 2. ahsn geni ünlüsünden ve dolaysyla art ekiyle e sesliliinden kaynaklanr…. Böylelikle sorarsamsa, kesersXsa gibi ekiller ortaya çkm olsa gerek eklinde
izah eder (Menz 2004: 2116). Ancak olsa gerek ifadesinden Menz’in bu konuda
çok da net bir fikri olmad sonucunu çkartabiliriz. Çalmasnn sonundaki
ifadeleri de bu konuda tam manasyla karar veremediini göstermektedir. öyle ki; Sonuç olarak, hem Azericedeki sralan deiimi hem de Erzurum azlarndaki
çift art eki, e seslilikten kaynaklanan anlam belirsizliinin giderilmesi için kullanma
girmi olsa gerektir eklinde daha önceki ifadesine paralel bir ifadede bulunmutur (Menz 2004: 2117).

TÜRKYAT ARATIRMALARI DERGS • 89

Menz’in ve Tietze’nin ifadelerinde ilginç olan bir yön bu yapnn sadece fonetik sebeplere dayandrlmas, en ilgincinin de Tietze’nin bu ekin eer balac
ile denkliine deinmesi; ancak bunun bir anlam pekitirici olarak yani bir
enklitik olarak kullanldndan bahsetmemi olmasdr. Elbette böyle bir yapnn balangçta fonetik nedenlerden kaynaklanm olabilecei düünülebilir;
ancak bunun sadece e seslilikten kaynaklanan anlam belirsizliinin giderilmesi
için kullanldnn düünülmesi bize çok ikna edici gelmemektedir.
Ahmet Bican Ercilasun, “La Enklitii ve Türkçede Bir “Pekitirme Enklitii” Teorisi isimli makalesinde “….Erdal’n snflandrmas içinde bizim konumuzu ilgilendiren dördüncü maddedir. Bugünkü Türkiye Türkçesinden mI, dA, Dr ve (y)sA’y bu
gruba sokan Erdal bunlarn “highlighting elements” (dikkat çekmek üzere kullanlan
unsurlar) olarak adlandrlabileceini ifade eder. Bunlara daha ksa bir ifadeyle pekitirici unsurlar, “pekitirme enklitikleri” diyebiliriz. (Ercilasun 2008: 44) ekline bir
açklama yapmakta ve -sA’y da enklitikler arasnda saymaktadr (Ercilasun
2008: 45).6
Bu kullanl özelliinin Dou Grubu azlarnn karakteristik bir özellii
olduunu belirtmitik. Ancak burada öyle bir durumun da açkla kavuturulmas gerekir diye düünmekteyiz. Bu yap neden dier az gruplarnda deil de sadece Dou Grubu azlarnda görülmektedir?
Bu konuda Ahmet Bican Ercilasun Arpaçay Köylerinden Derlemeler isimli eserin nceleme bölümünün sonunda yapt deerlendirmede, Bizim çevre yerli azlar diye adlandrdmz Kars, Erzurum, Ardahan-Posof ve dier baz Dou Anadolu
azlar da aslnda çok geni anlamyla Azerî az içinde düünülebilir, (Ercilasun
1998: 23) demi ve Dou Grubu azlarnn Azerbaycan Türkçesi ve onun azlaryla ilgili olabilecei gerçeine dikkatleri çekmitir.
Leylâ Karahan da Anadolu Azlarnn Snflandrlmas isimli eserinin Sonuç
bölümünde ayn yönde açklamalar yapar ve Anadolu azlar, douda Azerbay-
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