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TÜRKÇEDEK& EKLER&N KÖKEN&
Türkçedeki eklerin olu mas nda, ba l ca üç yolun etkili oldu u anla lmaktad r. Kimi ekler
ba lang çta ayr sözcükler olduklar halde, kullan l

ve anlam zorunlulu uyla zamanla ek durumuna

geçmektedirler. Bu dü ünce eklerin bir bölümü için kolayca kan tlanabilir. "i-" ünlüsüyle ba layan
kimi sözcük kökleri kullan l

durumuna göre kolayca ekle mektedir. "ile" sözcü ü, günümüzde hem

ayr sözcük olarak, hem de ek olarak kullan lmaktad r, "eli ile = eliyle, ta ile = ta la" örneklerinde
oldu u gibi.
Ekeylemlerin bütün çekimleri de hem ayr sözcük olarak hem de ek olarak kullan lmaktad r:
"gelmi

idi, gelmi -ti; gelir idi, gelir-di; ne ise, ne-y-se" gibi. "için" sözcü ü bile son zamanlarda

ekle me yolunu tutmu tu. Eski Yaz m K lavuzu'nda, "olduguyçin, geldigiyçin" gibi örnekler verilerek
"için" sözcü ünün ek gibi yaz labilece i gösterilmi ti [1]. ",i -man, koca-man, az-man, sök-men,
se -men, Köle-men, Türk-men" gibi sözcüklerdeki "-man /-men" ekinin asl nda ayr bir sözcük
oldu u, sonradan ek durumuna geçti i söylenebilir. Çünkü bu ek, getirildi i ad ya da eylem soylu her
sözcü e genellikle "adam, insan" kavram katmaktad r. "De ir-men" sözcü ü bile, ba lang çta daha
çok "de irmenci" kavram vermi olmal d r.
Bunlardan ba ka Prof. Jean Deny'nin dedi i gibi, "-da " eki de "-da" kalma durumu ekiyle "e "
sözcü ünden kurulmu olabilir; "arkada = ar-ka-da + e , karda = kar-da + e , yolda = yol-da +
e " gibi [2].
5kinci bir yol olarak, baz eklerin iki ekin birle mesiyle do du u söylenebilir. "kumsal" ve
"yoksul" sözcüklerindeki "-sal" ve "-sul" ekleri, "-s " ve "-al, - l" eklerinin birle mesiyle olu mu
görünmektedir. "kumsal" sözcü ü, "kum-su", "kum gibi" anlam ndan, "-al" ekiyle geni letilmi

ve

kökanlamdan mensupluk yüklenerek, köke ba l s fat gibi kullan lm , sonra da adla m t r. "kumsal"
gibi, "yoksul" sözcü ü de, ayn yolla "yok-su", "yok gibi" anlam ndan yararlan larak, "- l" ekiyle
geni letilmi tir. Anadolu a zlar nda kullan lan "vars l = vars -l" sözcü ü de ayn kurulu tad r.
Bu yol, "-c l / ç l" eki için de dü ünülür: "adamc l = adam-c -l [3] = adamdan ürken, adama
sald ran hayvan, ters yorumla adama dü kün, adama sokulan, yakla an hayvan" (bkz. Kamus-

de, eklerin sözcükler gibi dilden dile geçti i bilimsel görü lere ayk r dü medi i gibi, bu durum,
dillerin karanl k dönemlerini ayd nlatmada öncü de olmaktad r.
Bilim verilerine göre Türkçe ile Latince aras nda bir ara t rma, kar la t rma yap lacak olursa,
kökende bu iki dilin kimi sözcük ve ekler bak m ndan ayn kaynaktan yararland klar görülür. ,imdilik
bilinmeyen bir ça da, Türkçe ile Latince ayn kayna a yak n dolaylarda kullan lm , sonra da bu
kaynaktan ve birbirinden uzakla m lard r. Bu tür yak nl klar Türk gramercisi A.C. Emre daha önce
[6] Türkçe ile Hint-Avrupa sözcükleri aras nda aç klamaya çal m sa da, burada i lenen ekler
üzerine durmam

ve yapt

kar la t rmalar da eski Türkçeye, yani Orhun ve Uygur Türkçesine

dayand rmam t r.
Dillerin, yüzy llar boyunca kolay kolay kök ya da ek yaratamad klar bilindi ine göre, pek çok
dilin kök ve ek bak m ndan ortak bir kaynaktan ya da birbirlerinden yararland klar daima söz
konusudur.
Türkçenin ekleriyle Hint-Avrupa dillerinin ekleri aras nda, özellikle Latincenin baz kök ve ekleri
bak m ndan, çok yak n bir benzerlik bulundu u kolay kolay inkâr edilemez [7].
Türkçedeki soru ad l "ne" [8], Latincede de ayn görev ve ayn biçimde geçmektedir. Türkçede
oldu u gibi "ni" biçimi de vard r ve "negü" gibi türevlerine de rastlan r. "ni-tek, ni-tek-im" gibi
sözcüklerde oldu u biçimde, ayn "ne" sözcü ü Latincede de "gibi" ya da "olumsuzluk" kavram
sa lamak için kullan l r (bkz. A. Meillet ve A. Ernout, Dictionnaire Etymologique de la Langue Latin,
Paris 1932, s. 627).
"ne" sözcü ü Latincede eylemlerin sonuna gelmekte ve ek gibi kullan lmaktad r : "venisti-ne =
geldin mi?", "vidisti-ne = gördün mü?", "vidit-ne = gördü mü?" gibi.

"ne" sözcü ü Latincede de Türkçede oldu u gibi soru kavram ndan b1 1 (c)6(e)8(de)8( )-12(d)-1(e)9( )

Üçüncü Ki i Tekil

Üçüncü Ki i Ço ul

Türkçe :

Latince :

men (ben)

me

sen [9]

te

ol

ille, illa, illud

miz (biz)

nos

siz

vos

ol-lar

ille, illa vb.

Görülüyor ki her iki dilin birinci ki i tekil ad l "m" dudak ünsüzüyle, ikinci ki i tekil ad l ise "s-"
ya da "t-" gibi bir di

ünsüzüyle, üçüncü ki i tekil ad l da ünlü ile ba lamakta ve "l" ünsüzü ile

kurulmaktad r. Ki i ad llar n n ço ul biçimleri, daha sonraki dönemlerde geli mi

görünmektedir.

Ayr ca her iki dilin ad llar yla ço ul ya da ikizleme (dualis) bildiren "-s, -z" sesleri bulunmaktad r.
Ki i ad llar ndan ba ka, "ne" ad l gibi, öteki soru ad llar n n da biçim, anlam ve kullan
bak m ndan her iki dilde yak nl k göstermesi ayr ca dikkate de er.
Orhun ve Uygur lehçelerinde kullan lan soru ad llar bir "ka = qua" köküne dayan r. Uygur
kaynaklar nda ise

u soru ad llar na rastl yoruz : "kaç = ne kadar, kaç ; kaç kata = çok kez, çok

defa, ekseriyetle ; kaçan = ne vakit, ne zaman ; kaçang = kaç defa, o kadar, kaç kez ; kayu =
hangi, hangisi" gibi.
Ka garl 'n n Divan' nda ise "kanu, kanda" örneklerinden ba ka "kayu = hangi [10]", "kayda =
nerede", "kança = nereye", "kaçan = ne zaman", "kaç = soru soran bir edat" ; "kim = soru edat d r.
O uzlar boy kim derler ki, hangi kabile demektir" gibi örneklerin bulunu u ayr ca dikkate de er (bkz.
Ka garl Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk, Besim Atalay tercümesi, cilt I, s. 338, sat : 24).
Latincede "ka-" köküne de il de "ku = qu" köküne dayanan soru ad llar vard r ve Türkçedekine
benzer türevlerinin ba l calar da unlard r :

Latince :

Türkçe :

quis?

kim? ki i

quid?

kang (ne?)

qualis?

(nas l?)

quando?

kaçan? (ne zaman?), kanda (nerede?)

quot?

kaç? (ne kadar?)

Görülüyor ki, her iki dildeki ki i ve soru ad llar aras nda ses, biçim, kullan l

ve anlam

bak mlar ndan önemle dikkate al nacak çok yak n benzerlikler, kök birlikleri bulunmaktad r. Her iki dil
aras ndaki bu tür kök birli i, tarihin belli bir döneminde ortak kaynaktan yararlan

aç kça

göstermektedir.
Ki i ve soru ad llar ndan ba ka Türkçe ve Latince kimi sözcükler aras nda da yak nl klar vard r.
Her iki dilde ortak biçimde ve ortak anlamda kullan lan sözcüklerden baz lar

unlard r : Türkçe : ata,

Latince : atta ; Türkçe : ir/er = Latince : vir [11] ; Latince : amare = sevmek. Türkçe : amrak =
sevgili, â k ; Latince : domus = ev, çat ; Türkçe : dam ; Türkçe : kedi, Latince : cattus ; Türkçe :
tepe, Hint-Avrupa dillerinde : top ; Türkçe : bal, Latince : mel vb.
Her iki dildeki ad llar ve sözcükler aras ndaki yak nl klardan ba ka daha önemli ölçüde ekler
aras nda da ses, biçim ve görev bak mlar ndan tam bir ortakl k oldu u görülmektedir. Bu tür eklerin
ba nda "-al" eki gelmektedir.
Eklerin bir dilden bir dile sözcükler kadar kolay geçmedi i bilinir. Bununla birlikte sözcük kökleri
gibi ek yaratman n da güçlü ü dikkate al nacak olursa, bir dilden bir dile ekin de baz anlam
zorunluklar yla, gereksinmelerle geçti i görülmektedir.
"-al" eki Türk lehçelerinde, Latin dillerinde oldu u gibi ayn biçim, anlam ve ayn görevde
kullan lm t r. "-al" eki, en eski kaynaklardan biri olan Uygurcada "sakal" sözcü ünde görülmektedir.
Ka garl 'n n Divan' nda da ayn sözcük ayn anlamda geçmektedir. Sözcü ün kökü "sak" biçiminde
olmal d r. Orhun Yaz tlar 'nda da "sak- n-mak", "dü ünmek" anlam nda kullan lm t r. Ayn sözcük
Uygurcada da ayn anlamdad r: "dü ünmek, plan kurmak, dü ünüp ta nmak, endi elenmek" vb.
Ayn kökten kurulmu

olan "sak-

= dü ünce, endi e, kayg , hesap", "sak- n-gu" = dü ünce,

tefekkür, dü ünme", "sak- n-ç" = fikir, dü ünce, niyet, tasavvur, isti rak", "sak- nç-l " = dü ünceli,
fikir sahibi, endi eli", "sak- nç-s z = dü üncesiz, endi esiz, tasas z" gibi sözcüklerde Uygurcada
geçmektedir. Ayr ca "sak- -mak" sözcü ü de "ciddî olmak, bir

eye itina göstermek" anlamlar nda

Uygurcada kullan lm t r. Buna göre Orhun Yaz tlar 'nda ve Uygurcada çe itli sözcüklerin yap s nda
kök olarak kullan ld

görülen ve "dü ünce, ak l, fikir" kavramlar veren bir "sak" kökünün varl

belirmektedir. Daha sonraki metinlerde "sakla-mak" biçiminde geçen bu kök, ayn
do rultusunda

kullan lmaktad r.

"Saklamak"

kavram ,

"korumak,

dü ünerek

kavram n

tedbir

almak"

anlamlar n kapsar. Nitekim Uygurcada "sak-u -mak", "birisini himayeye almak, korumak, birini
koltu u alt na almak, muhafaza etmek" anlamlar nda, t pk "saklamak" gibi kullan lm , ayr ca i te
çat yla kurulmu tur.
"Sak- n-mak" sözcü ü de "dü ünüp çekinmek" demektir. Buna göre "sak" kökünün, soyut ad
olarak "ak l, dü ünce, haf za" anlamlar n vermekte oldu u, somut ad olarak "kafa, ba " anlam nda
kullan ld

anla lmaktad r.

Bu

bak mdan

"sak-al"

sözcü ü,

"kafaya

mensup,

ba a

ait"

kavramlar ndan do makta, "sak-ak = çene" sözcü ü ile ba lanmaktad r. Ka garl 'n n Divan' nda
"çene" anlam nda kullan lan "sakak" sözcü ünün varl

, "sakal" sözcü ünün, "ba , kafa, çene" ile

ilgisini aç kça belirtmektedir.
Ka garl 'n n Divan' nda ba l ba n a "sak" sözcü ü, "i te uyan k ve zeyrek olan" anlam nda
geçer. Divan'da "sak er = uyan k, zeyrek ki i", "sak-l k = uyan kl k" demektir. "Sak" kökü yine "ak l,
dü ünce" kavramlar ndan kayarak "dikkat" anlam nda da eski ça larda askerlikte kullan lm t r; "sak
sak" biçimindeki bu ikileme, "nöbetçinin, bekçinin kaleyi ve at koruyabilmek için uyan k olmas n
emreden söz" olarak geçmektedir. Osmanl cada ve Anadolu a zlar nda, "sak", "müteyakk z, uyan k,
çabuk duyan, tetik olan, ihtiyatl , uslu, sakin" anlamlar nda kullan l r ; "sak dur!" veya "sak samit
dur!", "uslu, ak ll dur" demektir. Yine Osmanl cada "çenenin alt ndan sarkan et, gerdan, gabgab"
anlam nda kullan lan "sakak" sözcü ü de ayn sözcüktür. Atlar n boyunlar nda, çene alt nda olan bir
hastal

n Türkçe ad da ayn kökten gelen "saka "d r.

Bu aç klamalara göre, sakal sözcü ü Türkçedir ve sözcükteki "-al" eki Uygurcadan beri hatta
daha önceleri Türkçede kullan lm t r. Ayn ek "topal" sözcü ünde de görülmektedir.
Orhun Yaz tlar 'nda "top-mak = ba lamak", "top-la-mak = derlemek, toplamak" sözcükleri
bulunmakla birlikte "top" kökü ad olarak geçmemektedir. Ancak Uygurcada "top", "bütün, hep,
topyekûn", "top-lu = bir arada, toplu" sözcüklerinde "top" kökünü görmekteyiz. Ka garl 'n n
Divan' nda "top, top- k" sözcükleri "çevgenle vurulan top, topaç" anlam nda geçmektedir.
Bu duruma göre "top" sözcü ü bugünkü anlamda daha XI. yüzy lda kullan lmaktayd .
Osmanl cada da "top" kökü, "bütün, büsbütün" anlamlar n vermektedir. Ayr ca "top-aç", top-ak"
sözcükleri Osmanl cada "yuvarlak, toparlak, top gibi" anlamlar nda kullan lm t r. Bugünkü "top-uk,
top-ak, top-aç, top-an, top-ar-lak, top-lu, top-uz, top-tan" sözcükleri de ayn kökten gelmektedir.
"Aksak" anlam n veren "top-al" sözcü ü görülüyor ki "top" köküyle ilgilidir. Ayn kavram veren "aksa-k / a -sa-k" sözcükleri de "aksayan, bir tarafa kayan, yuvarlanan" kavramlar n belirtmektedir.
Genellikle eski kaynaklarda geçmeyen fakat çok yayg n olarak kullan lan "top-al" sözcü ü,
"aksayan, kayan, yuvarlanarak yürüyen" kavramlar n vermektedir ki "top" köküyle "-al" ekinden

kurulmu oldu u belirmektedir. Nitekim "güzel" sözcü ü de, "göz-el" biçiminde kuruldu u halde ve
çok yayg n olmakla birlikte eski kaynaklarda geçmemektedir
"Çatal" sözcü ü de "çat" ad yle "-al" ekinden kurulmu tur. "Çat" ad daha çok ikili bir kök
olarak "çat-mak" eylemiyle tan nm t r. Halbuki "çatmak" eyleminin kökü olan "çat" sözcü ünü ad
olarak da kolayl kla bulabiliriz.
Orhun Yaz tlar 'nda "kuyu" anlam nda "çat" biçiminde bir sözcü e rastl yoruz. Ayn sözcük
Ka garl 'n n Divan' nda da geçmektedir. Eski kuyular n yap l

, biçimleri ve bu kuyulardan su çekmek

için kullan lan çatal odunlar dikkate al n rsa "çatmak" eylemindeki "çat" kökünün "kuyu" anlam yle
birli i dü ünülebilir. Böyle bir ad kökü ile anlam birli i sa lanmasa da, "çat" biçiminde hem eylem
kökü olan hem de ad olarak kullan lan bir sözcük Türkçede kullan lmaktad r. "Çat" ad , "iki veya daha
çok yolun, derenin ya da da n birle ti i yer anlam nda Anadolu'da yayg nd r : "yolun çat = yol-un
çat- = yolun birle ti i yer" vb. (bkz. Ömer As m Aksoy, Gaziant0.2w A

= ye il, mavi ; gö el ördek", "çi -el = çi , ham ; çi el armut", "tük-el = tam, bütün", "çep-el =
çöplü ; çepelli arpa" sözcükleri de "-el" ekiyle kurulmu tur.[12] Ayn "-al / -el" eki "- l / -il" biçiminde
de kullan lmaktad r. Çünkü "- l /l

[9] "men, sen" gibi ad llarda sondaki "-n" ünsüzünün sonradan ortaya ç kt

, "men, ben, sen"

sözcükleriyle ilgili olmas gereken "miz, biz, siz" sözcüklerinde de bulunmamas ndan anla lmaktad r.
[10] K rg zcada "kays = hangi", "kays l = ne zaman, ne vakit", "kanday = hangi, nas l" (bkz. K rg z
Sözlü ü, K. K. Yudahin, çeviren Abdullah Taymas, cilt II, s. 425).
[11] Her iki dilde de "fazilet" kavram

veren sözcükler ayn

"erkek" kavram ndan üretilmi tir.

Latince: "virtus = fazilet", Türkçe: "erdem = fazilet" gibi.
[12] Anadolu a zlar nda "-al / -el" ekinin görevine benzer durumlaarda "-gel, -gil, -gul" eklerinin de
kullan ld

görülmektedir: "geç-gel veya geç-gil = sözü geçen, sözü etkili", "gör-gel = gören", "gör-

gül = say n", "seç-gel = göze çarpan, seçilen" (bkz. Ömer As m Aksoy, Gaziantep A z , cilt III). "gel, -gül" eklerinin "gör-mek" gibi bir eylem köküne geldi i dikkat çekmektedir.
[13] "çak- l" sözcü ünün de bu tür bir yans ma sözü oldu u dü ünülebilir.
[14] "- " eki de Latincenin "-us" ekine benzer. Özellikle bir Hint-Avrupa dili olan Farsçada ayn eki,
ayn ses, ayn biçimde, ayn görevde bulmaktay z: "revi " gibi. Bu tür eklerin aras na "-ik" ve "-çe"
ekleri de girebilir.
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