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TÜRKÇEDEKİ +-A PEKİŞTİRME EKİNİN TÜRKİYE
TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA KULLANILIŞI
Yrd. Doç. Dr. Ahat ÜSTÜNER *
ÖZET
Türkçenin ilk belgelerinden itibaren pekiştirme eki göreviyle kullanılan bir +-A ekinin
varlığı bilinmektedir. Tarihî Türk yazı dillerinde de yer alan bu ek günümüz Türkiye Türkçesi
ağızlarında da sıkça karşımıza çıkmaktadır.
Ek, Türkçenin eski dönemlerinde olduğu gibi, Türkiye Türkçesi ağızlarında da cümle
sonunda; bir kısım zarf, bağlaç ve edatlardan sonra veya "-ken, -AndA" gibi zarf-fiil ekleriyle
birlikte anlamı kuvvetlendirmek, pekiştirmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. +-A
pekiştirme eki, şart ekiyle kullanılınca, şart eki -sAnA şekliyle emir kipi eki görevi yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Pekiştirme eki, Türkiye Türkçesi ağızları, zarf-fiil eki, şart eki, emir kipi eki, zarf,
bağlaç, ünlem

USAGE OF +-A INTENSİVE SUFFİX İN TURKİSH LANGUAGE
İN TURKEY TURKİSH DİALECTS
SUMMARY
Since the first written documents of Turkish language It has been known that suffix +-A
functions as a intensive suffix. That suffix, which is used in Turkish Manuscripts, is often seen in
old Turkey Turkish dialects in our days. It is widely used after the words such as adverb,
conjuctions and prepositions in order to reinforce the meaning as it is in old periods of Turkish in
Turkey Turkish dialects at the end of the sentence.
+-A intensive suffix functions as an imperative when it is used with a condition suffix.
The suffix is commonly used after gerund suffixes such as " -ken, -AndA " and adverbs.
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Türkçede pekiştirme eki göreviyle eskiden beri kullanılan bir -+A ekinin
varlığı bilinmektedir. Tarihî Türk yazı dillerinde ve bir kısım çağdaş Türk
lehçelerinde kelime bünyesinde yalnız başına veya bir kısım eklerle birleş

ÜSTÜNER A., Türkçedeki +-A Pekiştirme Ekinin...
*8-12 Kasım 1999 Tarihinde yapılan VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresine sunulan
bildiridir.

" A " edatı, Clauson'un belirttiği en son görev hariç, yukarıda sayılan
görevlerle, günümüzde de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Pekiştirme eki olan
+-A ise Türkçe kelimelerde bazen tek başı
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Anında adın yok sana küç bile" KB 1280 (Neye ihtiyacın varsa ondan
dile; bil ki sana yardım edecek ondan başka bir kuvvet yoktur.) (Arat,1985: s.103)
"Ayur tur kadaşın gürin körgile
Ziyaret kılıp sen yana yangıla" KB. 6298 (Bir de ilave etti: Kardeşinin
mezarını bir gör, onu ziyaret edip öyle geri dön.) (Arat, 1985: s. 451 )
Bu dizelerde "-A" hem emri pekiştirici bir ek olarak ve hem de bir kafiye
ve vezin unsuru olarak kullanılmış görünmektedir. Atabetü'l-Hakayık'ta
"İlahi öküş hamd ayur men saña
Seniñ rahmetiñdin umar men oña" dizelerinde geçen "oña" kelimesi için
Reşit Rahmeti Arat "oñ"dan (= sağ) genişlemiş şekil olabileceğini söylemektedir
(Arat, 1951:s. 103). Bu kelimedeki -a sesi, kanaatimizce bir kafiye unsuru olarak
da kullanılabilen "+a pekiştirme eki" olmalıdır. Atabetü'l-Hakayık'ın ilk
bölümünde beyit sonlarında yer alan "miñe, neñe, teñe" kelimelerindeki +e
sesleri de hem bir kafiye unsuru ve hem de pekiştirme eki göreviyle
kullanılmışlardır. (Arat, 1951:s. 41-43) Nitekim Clauson da A'nın Kutadgu
Bilig'de bir mısra tamamlayıcısı olarak kullanıldığını belirtmektedir. (Clauson,
1972:s. 1)
Kutadgu Bilig'de olduğu gibi, +-A pekiştirme ekinin görülen bir
kullanılışı da, başka bir pekiştirme eki olan ve Türkçede emir kipi teklik 2. şahısta
kullanılan -gIl ekiyle birlikte kullanılışıdır. Ahmet Caferoğlu bu ekin -gıla / -gile,
-kıla / -kile, -gula / -güle şekillerinde Başkurt ve Kırgız Türkçelerinde halen
kullanıldığını bildirmektedir. (Caferoğlu,1971: s. 1-10) Osman Fikri Sertkaya'nın
"-an /-en Ekli Yeni fiekiller ve Örnekleri Üzerine" başlıklı makalesinde üzerinde
genişçe durduğu -An ekinin menşei konusunda farklı yorumlar mevcuttur.
(Korkmaz, 1987: s. 155-165) Bu ekin "+-A pekiştirme eki ile, aynı görevle
kullanılan -n ekinin birleşik şekli" olabileceğini düşünüyorum.
Sertkaya
çalışmasında -An ekinin mevcut belgelerimizde görülen tüm örneklerine yer
vermiş; -An ekinin, başlıca üç şekil içerisinde: -gıl / -gil ekiyle -gınan / -ginen;
şart kipiyle -sañan / -señen ve gerundium ekiyle -pAn şekillerinde anlamı
"pekiştiren, kuvvetlendiren" bir fonksiyonla kullanıldığını ifade etmiştir. -sAñAn
ekinde bu fonksiyonu esas olmakla beraber vezni tamamlayan bir unsur görevi
yaptığı da belirtilmektedir. (Sertkaya,1989: s.335-352) Aynı makalede de
belirtildiği gibi, -A pekiştirme ekinin kuvvetlendirilmiş şart kipinden yani sAñAn ekinden sonra -sAñAnA şeklinde kullanılışı Osmanlı ve Azerbaycan
Türkçelerinde görülür. Tuhfetü'l-Letaif'te, Ma'arifnâme'de, Dede Korkut
hikayelerinde 9 örneği görülen ve Müyessiretü'l-Ulum' da bahsedilen
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(Sertkaya,1989,335-352) -sAñAnA şeklindeki ekin , şart kipiyle birden fazla
pekiştirme ekinin birleşmesiyle oluştuğu açıkça görülmektedir.
Günümüz Türkiye Türkçesinde yaygın bir şekilde kullanılan -sAnA
şeklindeki teklik 2. şahıs emir kipi, Tarihî Türk yazı dillerinde de kullanılmıştır.
+-A pekiştirme eki burada şartı kuvvetlendiren bir ek olmaktan çıkmış, şart
kipinin emre dönüşmesini sağlayan bir emir kipi teklik 2. şahıs eki durumunu
kazanmıştır.
Kıpçak Türkçesinde teklik 2. şahıs şart kipinin dışında, çokluk 2. şahıs
şart kipinde de "kelseñize" gibi ifadelerde bu ek karşımıza çıkmaktadır.
(Karamanlıoğlu, 1994: s. 115) Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Et-Tuhfetü'z-Zekiye' de
pekiştirme diye gösterilen "kelsengiz ne" şeklindeki kullanımla -+A pekiştirme
eki arasında ilgi kurmaktadır. (Karamanlıoğlu, 1994: s. 115)
-gıl / -gil pekiştirme eki Çağdaş Türk lehçelerinden Azerbaycan
Türkçesinde -gınan / -ginen şeklinde (Ergin, 1981: s.198; Zeynalov,1993: s.346),
Kırgız Türkçesinde emir kipi çokluk 2. şahıs eki göreviyle -gıla / -gile
şekillerinde kullanılmaktadır. (Öner, 1998: s. 192)
Jean Deny, -+A pekiştirme eki hakkında bilgi verirken, bunu cümle
sonunda kullanılan "ne olacak, ne olur?" soru anlamı taşıyan "ne" nin yerine
şimdiki Osmanlıcada kullanıldığını ifade eder ki bu görüş kanaatimizce doğru
değildir. Yazarın kendi verdiği "Ol keşişleri kadı edecegüme kendi kullarımdan
etsem ne?" şeklindeki ifadelerde cümlenin anlamı istifham sanatı ile
kuvvetlendirilir. Buradaki "ne" soru edatı ile -A pekiştirme ekinin bir ilgisi
yoktur. (Deny, 1941: s. 311-312) Eserinde bu ek hakkında, "Pekiştirmeli uymaca
edat olarak -a, sözü daha sağlanmış yapmağa ve başlıcası apaşikâr bir şeyi
bildirmeğe yarar. Vokalle biten kelimeye "ya" şeklinde eklenir. "Yazsalar a!
Yazsa ya!" açıklamasını yapar. (Deny,1941: s. 679) Edat olan a ile ya arasında bir
fonksiyon benzerliği bulunur, ancak bunları aynı edat saymak mümkün değildir.
Çünkü bug0.28 0lj/7.57 0 T7c 0.70C0y 2.3.a9e ya aras
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-kene < -ken + e :
yoluna dönerkene goynundan bir kese vermiş. Niğ. OAAD.3
yola düştük gelirkene öñümüze bir orman geldi. Ank.OAAD.204
işlengi işlerkene bir guş gelmiş Yoz. OAAD. 153
o guzuyu guderkene oruc-uduh. Nev. NYA.120
ağnadükene bunu söylüyü Tok. STİAT. 159
yaPTırmıyoñ felan derkene aralarında bi nizah çıkıyor. Ada. SAA.
170
sevk-oldu-gibi gelikene górüşdüK. Man. GBAA.12
orda bûrda sürünükene bu gadar ... Af. GBAA.40
yolda gelirkene Muzu hatına söylemiş. KMar. GDİAT.136
kövüne merkebi çekip gidekene iki kişi arkasından gidiyomuş. Bal.
ADÜM I, 3
gedip gelmekteykene bi gün sabunnu suya attı İsp. ADÜM I. 72
gederkene bi deve raslıyo. EKTA. 73
-gene < -ken + e :
Koye gidegene bizi yónannılar çevirdi. Man. GBAA. 14
-kenne < -ken + n + e :
avlanıp yeyip günü geçerkenne d‡mişler ki : KAA. 121
-kennek < -ken + n + e +k :
geriye gelirkennek arkamızdan çabıK gelmesinler. Ada. SAA.127
vardı ha derkennek oğlan görüyor bunu. KAA. 136
-kenneg < -ken + e + k :
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it galdı
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buğaçeden varırkannak dutDuk Ada. SAA.150

-AndA zarf-fiil ekiyle

-endene < dön -en + de + n +e :
geri döni. dönendene gonahlíye. El. EYAD.45

-sA şart kipiyle
-sáne <-sa + n + a :
avcı üsdüñe ceren geldi vursáne ! Kay. OAAD.53
oğlum dedi bahsana bahan El. EYAD.114
'sen de söyleñ söylesáne ! Nev. NYA.120
-sane <-sa + n + a :
yüzünden belli sinirl-oldûğu bahsane Nev. NYA. 122
-sana <-sa + n + a :
Amet kanca vursana RİA. 211
âlasana kör-olası derdiler. Ada. SAA.114
Köv 'âsı geliy garşı çıksana GAA I. 382
baksana bâladık. DTYA. 31
-sene < -se + n + e :
sürsene goynum sürsene ısırgana girsene
mevlam saña mal vermiş gadirni bilsene Tok. STİAT. 197
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ümmete para veseñe madem Zon. ZBKİA. 104
añladı-v‡señe heniñ a'lındadı. Ay. GBAA. 77
e laf etsene. Bur. ADÜM I. 107
I.

beyle halın varmış ekín eksene Ganadıñı gurup şahra çeksene GAA
382

Yukarıda belirttiğimiz gibi, teklik 2. şahıs emir kipi -gIl ve zarf-fiil eki Ip / -Up ekleriyle birlikte kullanılan -an ekinin yapısında da bu -A pekiştirme
ekinin bulunduğu kanaatindeyim. Bu kullanımlar da Türkiye Türkçesi ağızlarında
görülmektedir.

-Ip / -Up zarf-fiil ekiyle

-iben / -ıban < -ıp + a + n :
Gece gündüz ah ediben güderem AKD.203
Ağlatıban ay bağrım başım delmişem. AKD. 203

-gIl emir kipiyle

-gınan / -ginen < -gıl + a + n :
sen de Emrah'nan burda bires gonuş ginan AKD.229
bu gece evinde misafir ‡eeginen AKD.359
bunun birini de vezire kesginen. AKD. 359
-yınan < -(y) ın +a +n :
dedi şeherin gızlarını toplayınan AKD.27
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Bağlaçlarla

kine < ki + n + e :
şurîa birikiyo-kine e yiyecek yoh. Nev. NYA.207
soñra

diyelerkíne

nâdara

size

isyanda

bulundúysa

da...

Ada.SAA.125
Dedikine gene şu gadının doru olduğunu Gadoluna bildirin. KMar.
GDİAT.137
zumurdañga kuşu dedikine: itler var. GAnt. GDİAT.185
aklında tutamazkine hepsini. KYA.171
hinci mevlüdde-mikine? KYA.171
sen gonuşmuyon-kine. KYA. 172
savcılıkda gız diyokine: EKTA.69
Kine < ki + n + e :
daha gaç gün oldiKine ben dam dutalı Ada.SAA.162
kinem < ki + n + e + m :
vallâ olum aglımda heç yog kinem böyle. Ada. SAA. 223
gine < ki + n + e :
bi hatıbı var-ıdın didi-gine ne mûaggimesi? Man. GBAA.13
kına < ki + n + e :
gız deyo-kına hadi buba... Man. GBAA.16
diyo-kına birbirine bunnar Man. GBAA.17
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kıne < ki + n + e:
şindi diyor kıne hoca : KAA. 192
hına < ki + n + e :
bu gız gafasını dıhdı içeri girdi bahdıhına bu şah...GAnt. GDİAT.
195
barileme < bari + le +m + e :
Barileme bizim herifden izin alıym da gedek. GAA I.362
madamakin < madem + a + ki + n :
sen dükenmiş de madama-kin neye yolluyoñ kóye onu? Zon.
ZBKİA. 110

Zarflarla

sabahdana < sabah + dan + a :
gidersín mutvağa sabahdana. sabahdana gız gider. El EYAD.129
sizi cella-edecem sabahdana. El. EYAD. 129
güzelcene < güzel + ce + n + e :
burdan gözelcene kibarcana şiye giderik Nev. NYA. 157
güzelcecene < güzel + ce + ce + n + e :
yedi, işdi gözelcecene AKD.111
kibarcana < kibar + ca + n + a :
burdan gözelcene kibarcana şiye giderik Nev. NYA. 157
sonamına < son +a +m +ı +n + a :
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ondan sonamına âr´rik Nev. NYA. 205
ordanıma < ordan + ı + m + a :
ıcıh yardım iyleñ korpümüze ordanıma söylim. Nev. NYA.206
böylecene < böyle + ce + n + e :
bunu böylecene şeyediyo. Amasya EEDA. 36
böylecene tamam eğitim edü ... Amasya EEDA. 36
sana kimsá etmezdi böylec'ene gúmani RİA. 206
ancaka < ancak + a :
onbeş ç´eşitini 'an'caka yeruk. RİA.203
nadara < ne kadar + a :
soñra
da...Ada.SAA.125

diyelerkíne

nâdara

size

isyanda

bulundúysa

gadara < kadar + a :
zabâ gadara kilisiye dıkılımış Ada. SAA.129
toPladın gadara toPla Ada. SAA. 132
taa o yemeglerí sen kesínceye gadara şe edi... UMA 184
çabıkçana < çabuk + ça + n + a :
odın çabıkçana geldim. Man. GBAA. 10
içesinde çabıKçana geldim. Man.GBAA. 10
iyicene < iyi + ce + n = e :
beygiri dolu dizgin eyicene süre. Bal. ADÜM I. 5
şönnecime < şöyle + cik + (i) m + e :
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ölü-de-mi beyim? Ha şönnecime yau! KYA.157
yenidene < den + e :
köve eñesin yenidene KYA.211
hemene < hemen + e :
gendi gendini vurucuyken olan hemene ulaşır. GAA I. 350
gadana < kadar + a:
hani yavışı górmedúk bu seFere gadana Zon. ZBKİA. 106

Edatlarla

bilene < bile + n + e :
yolları bilene gahıp gidiyo. Nev. NYA. 208
vasiyatıñ içinden çıgmamışlar bilene. Ada. SAA.156
diyene < di -(y) e + n = e :
on iki dene adam vurmuş cümhürlüden o bir gaviru adamım diyene
anca da o-ğadar adam varıdı heP tüketmiş. Ada. SAA. 131

Zamirlerle
eveldenekini < evvel + den + e + ki + n + i :
eveldenekini biçincek mursal'a gelir de gonardık. Ada. SAA.156
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Ömer Asım Aksoy, Gaziantep ağzında "gelsene, otursana " gibi ünlem
niteliğindeki sözlerin "gelseneñ, otursanañ" şeklinde olduğunu, diğer şahıslarda
"gelseneñiz (< gelseniz e), gelseñez (< gelseniz e), gelseñeydin (< gelseydin e),
gelseñeydiniz (< gelseydiniz e)" şeklinin kullanıldığını belirtir. Yazar "ki" bağının
da "kine, kına, kuna" şekillerinde görüldüğünü belirtmektedir. ( Aksoy, 1945:
s.149-150) Ancak eserinde yer alan metinlerde bu şekil kullanımlara
rastlayamadık. Bu kullanış şekillerinin tespiti için, yöreden tabiî bir ortamda
derlenmiş çok geniş metinlerin bulunması gerekir. Her yöreye ait yeterli metinler
taranırsa veya yöre ağızları iyi bilinirse -A pekiştirme ekinin daha pek çok kelime
ile farklı kullanımlarını görmenin muhtemel olduğu kanaatindeyiz. Mesela Elazığ
yöresi ağızlarında taradığımız metinlerde rastlayamadığımız "sankime, bileme,
bilene, iyiceme, güzelceme, akşamdana, zatene, vs. " şeklinde kullanımların
olduğunu biliyoruz.
Görüldüğü gibi Türkiye Türkçesi ağızlarında çeşitli zarf veya bağlaçlar +A pekiştirme ekiyle genişletilmekte ve kuvvetlendirilmektedir. Bütün bu
kelimelerle birlikte ekin kuvvetlendirme fonksiyonu açıkça görülmese de, bir
kısmında diğerlerine benzetilerek analoji yoluyla ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
Büyük bir kısmı zarf olan bu kelimelerin hepsi +-A pekiştirme ekiyle
pekiştirilmiş veya genişletilmiştir. Bu kelimelere Gaziantep ağzında görülen "
sahılam, zatılam" şeklindeki kelimeleri de ilave edebiliriz. ( Aksoy, 1945: s.366
ve 368)
Bu zarf ve edatlara getirilen "a, e" için bir kısım eserlerde "son türeme
ses" şeklinde açıklamalar yapılmaktadır. (Gülensoy,1988: s.45 ; Korkmaz,1956:
s.51) Turgut Günay, "son seste ünlü türemesi" başlığı altında yer verdiği "ancaka,
egere" gibi kullanımlar için dipnotta, " a ve e ünlülerine tekabül eden bu türeme
tekit göreviyle ekleşmiş eski hitap edatının izlerini taşımaktadır." açıklamasını
yapar. (Günay, 1978: s.74) Zeynep Korkmaz -kene şeklindeki eki, "Bu şeklin
morfoloji bakımından açıklanmasını -kan / -ken şekillerinin dil hafızasında zarffiil eki olduklarının unutularak, diğer ünlü ile yapılan zarf-fiillere benzetilerek
yeniden bir ünlü eklenmesi tarzına bağlamak gerekir sanıyoruz." şeklinde açıklar.
(Korkmaz,1956: s.51)
Sonuç
Türkçenin pekiştirme göreviyle ekleşen "a" edatı Türkiye Türkçesi
ağızlarında yaygın olarak çeşitli şekillerde ve farklı görevlerde kullanılmaktadır.
Edat olarak da kullanımı devam etmektedir. Edat olarak cümle başında çağırma
ünlemi ve soru cümlelerinin başında pekiştirme göreviyle yer alır. Cümle sonunda
ise "tasdik, ihtar, hayret, kuvvetlendirme, vs" fonksiyonlarıyla yer almaktadır.
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Yazı dilimizde olduğu gibi, ağızlarda da şart kipini emir kipine dönüştüren
ve emri kuvvetlendiren bir ek olarak kullanılmaktadır.
Özellikle zarf-fiil ekleriyle, ekleri genişleten, pekiştiren bir unsur olarak
Türkiye Türkçesi ağızlarında sıkça yer almaktadır. Türkçenin tarihî dönemlerinde
ve yukarıda belirttiğimiz bazı çağdaş lehçelerde olduğu gibi, emir kipi teklik
ikinci şahısta emri kuvvetlendiren ikinci bir ek olarak -gınan / -ginen şeklinde
Arpaçay yöresi ağızlarında görülmektedir.
Yaygın olarak "ki" bağlacıyla "pekiştirme, kuvvetlendirme" fonksiyonu
ile kullanılmaktadır. Çeşitli zarfların ve bir kısım bağlaçların sonunda ortaya
çıkan -a / -e bazı eserlerde söylendiği gibi sadece kelime sonunda türeyen bir ünlü
ses değil, bu kelimeleri kuvvetlendiren pekiştirme ekidir.
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