
TÜRK DİLİNDE +ça EKİ ve BU EK İLE YAPILAN
İsİM TEŞKİLLERİ ÜZERİNE BİR DENEMEl

ZEYNEP KORKMAZ

Bulunduğu lehçenin ve eklendiği kelimenin ses özelliklerine tabi
olarak +ça, +çe, +ço v. h. şekiller alan ekin, Türk lehçe ve metin
lerindeki durumu epey karışıktır. Türlü metinlerde +ça, çok kere
karşımıza alelade bir hal eki olarak çıkar. Bazı kelimelerdeki +ça'lar
ise, birer yapı eki olarak kullamlmıştır.Bu eki alan.bir kısım kelime
ler de yukarıdaki iki bölümden hiç birine sokulamamakta, ekte
yaşayan bir çekim veya yapı vazifesi görülememektedir.

Umumiyetle çekim ekleri yapı ekleri olarak kullamlamadığı gibi,
yapı ekleri de çekim ekleri vazifesini görmezler. Fakat kelimeler gibi,.
ekler de bazan anlamlarına ve gördükleri vazifelerin verdiği imkan
lara göre, uzun devirleri içine alan gelişme, benzetme ve anlam geliş

mesi yolları ile bir bölümden ötekine geçebilirler. Durum böyle olunca;
eldeki araştırmada, şeklerı bir olup da gördükleri vazifeler ve bu
vazifeleriri nitelikleri bakımından biribirlerinden ayrılan, yani kelime
çekim ve yapısında kullamlan +ça ekleri arasında bir ilgi olup ol
madığı hususunun da tesbiti gerekmektedir.

** *
Birkaç cepheli bir ek manzarasıgösteren +ça'nınmenşei meselesi

hakkında farklı görüşler vardır. D en y (§ 918) hem ilgiç hem sonuç
olarak vasıflandırdığı +ca, --col: ~kleri ile, +cı~ küçültme ekini,
hatta bir tekit unsuru olarak kullanılan ça~ kelimesini menşece

'miktar, zaman miktarı, zaman, devir' anlamlarınıveren çağ kelimesi
ile ilgili muhayyel bir *çafiköküne bağlıyor.

Bizce, Deny'nin izahı, hem fonetik bakımındanhem de ekin ifade
ettiği anlam bakımından mümkün değildir. Tek heceli kelimelerde -ğ

sesinin inkişafı malümdur, Bu izahta çağ zaman kelimesinden, ben
zerlik ve mukayese vasıflarını taşıyan +ça ekine geçiş arasındaki

anlam münasebeti de meçhul kalıyor. Örnekler de daha muahhar

ı Burada yayımlanmış olan kısım aynı konudaki geniş bir araştırmanın özeti'
olarak verilmiştir.
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metinlerden alınmıştır. Bu kelimenin bulunmadığıdaha eski lehçeler
deki, mesela öd ve l;colı kelimelerinin hakim olduğu uygurcadaki
sık sık rastlanan +ça ekini, çağ zaman kelimesi ile nasıl bağlayabiliriz?

D e n y 'nin izahı, esasen K a ş g ari 'nin izahındaki tarihi devreye
uymamaktadır.

Ekin yapısı hakkında daha başka görüşler altaistler tarafından

ileri sürülmüştüre K o t w i c z "Altay Dillerine ait Araştırmalar'"

ında moğ. çıkma hali eki -aça, tü -ça, marıçu -çi ekleri ile, çağ

zaman kelimesi arasında bir bağ görmekle beraber, -ça'yı çağ'dan
daha eski çağa kelimesi ile birleştiriyor.

+ça ekinin yapısını Altay dilleri çerçevesinde çözmeğe çalışan

diğer bir görüş, G. J. Ramstedt'in görüşüdür. Ramştedtmoğol

cadaki "-ınca, olur olmaz, -dı~ça' v. b. anlamlara gelen ve "şimdiki

zaman zarf-fiili' yapan -mağ-ça> -mağça şekli içindeki *-ça'yı

(KKM. s. 115-116.) türkçe, moğolca ve mançuca hal eki olarak telakki
ediyor.

Görüldüğü gibi, +ça ekinin menşei mes'elesine dair izahıarın

bugünkü durumu tatmin edici olmaktan uzaktır. Biz türkçenin kendi
bünyesi dahilinde, hal eki olan +ça ile, kalıplaşmış şekiller ve teş

killer yapan +ça ekiarasında bir uygunluk görmekteyiz. Fakat bu
uygunluk, henüz ekin menşei meselesini halle götürecek durumda
-değildir.

LKısım

HAL (CASUS) EKİ OLAN +ça

§ L Türk lehçelerinde isimlere eklenerek türlü çekim edatlarının

yerini tutan +ça eki, mevsuk ilk metinlerde başlıca eşitlik (mukayese)
münasebeti kurmaktadır. Eklendiği kelimelerin mahiyet farklarından

yahut mukayese ve benzetmenin tarzından ileri gelen bazı özellikler,
ekte vazife kaymalarını doğurmuş veya bir takım başka amiller ekin
yeni vazifeler kazanmasına sebep olmuştur. Hal eki olan +ça'da
biribirine yakın birkaç vazife tesbit edebiliyoruz:

2 Studia nad Jezykami altajskimi, Krako/w, 1953 (RO. 1.318), s. 151-165.
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ı. EşİTLİK VAZİFESİ

A. Vasıjto, eşitlik :

§ 2-7. İsimlerde: Eklendiği ısım ilebaşkabir kelime arasında

nitelik esasına dayanan eşitlik ve benzerlik münasebeti kurar. Kök
türk ve Uygur metinlerinde muahhar metinlere nazaran daha canlı

dır: ];anıii subça yügürti, siiiiiikiiii tağça yatdı (Thomsen 106, E 24).
Bu münasebet bazanaztdı㈴ ⤮ 扳 楺 ⁔ 洊 洊 ⡫ 敬 業 攩 呪 ਯ 䌰 弰 㐀
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b I , , k" k 'b' 1 ' 'd 1 '1 .o gan yavrusu ope yavrusu o +ça an
de alelade bir mukayese ekidir:

'köpek gibi § 28). Kaç lehçesinde
lcu l u. n c l i 'tay gibi' «+ça+la-y-u; Prob. II, 515-809) v b.

,
§ 8. Zamirlerde: hali eki türlü zamirlerle kulla-

en eski metinlerden umumiyetle
mak sureti ile anlam temayülü göstermektedir. Bu iti
barla ekin zamirlerdeki ve benzerlik münasebeti kurma ;

gerek tarihi metinlerde gerek lehçelerde zamirlerine mah
sus olmak üzere pek seyrek örnekler veriyor: Divanü Lügat it- Türk'
te ol m en i ii çe 'o benim gibi', bu an i ii ç a 'bu onun gibi' (tre. III,
207), trkm. mençe, balk. senica 'senin gibi' v. b.

§ 9 isim fiillerde: +ça ekinin isim-fiillerle
isimlerdekine muvazi bir durum gösterir. Köktürk ve Uygur

metinlerinde daha ziyade - taç ve -r; Karahariii metinlerinde tek tük
Kazan, Abakan Karaçay, Balkar

lehçelerinde eski Anadolu türkçesinde seyrek olmak üzere
ve iyelik eki trkm. -an zaman isim-fiil ek--.

lerinden sonra gelir: ölteçiçe türk begler budun
egirip . . . yögeri körti (Thomsen, 122, II E 2), yaruk ay teliri . . .

... (U, 57-7), özelinili bilgeniliçe
(Mater. III, 127-19); karaç. siz ayt1}ança ... ; trkm. Övezim indi
urança 251, I) v. b. Türkiye türkçesi için

bahis konusu eki -r -yor ve
zaman isim-fiilleri ve -ecek gelecek zaman isim-fiilinin

rivayet eki mürekkep üzerine de gelerek, farazi

m ukayese ve benzetme gösterir: yerlere ap a n c a n a selam ver-,.
yürü- v, b.

B. Miktar ve büyüklükte

§§ 11-15. Bu bölümde +ça eki büyüklük ve miktar yani, nicelik
yönünden dayanan bir vazifesi görmektedir.

Ek bu vazifesi ile Uygur, Harzem, ve eski
Anadolu metinlerinde, bugünkü Türkmen lehçesinde

veya üçüncü iyelik eki isim halindeki kelimelere
gelir: ni nçe burhan. körkindin solatsar (Pfahl. 6-6),_
KB.-de kum kadar imtina.
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.etmedi"; DK. l;cızılc* degnegümce gelmez maiia, trkm. otuz ğulça
işlerin v , b.

Ekin bahis konusu vazifesi, kıpçak grupuna giren türlü lehçe
lerde, başka ek, edat ve mürekkep edat1arın da kullanılmasısebebi ile
tek tük örnekler veriyor: kır. iyneçe 'iğne kadar' v. b.

Altay, Teleut, Lebet, Şor lehçeleri ile, Sagay,Koybal, Kaç, Kızıl,

Küerik gibi Abakan lehçelerinde miktar ve büyüklük mukayesesi için.
bazan başka ekler kullanılırsa da, umumiyetle bu münasebet +ça
eki ile ifade edilir: toçö 'deve kadar" tonçö 'çakmak taşı kadar' v. b.

§ 16-17 İsim- Fiillerde: +ça eki miktar ve büyüklükte eşitlik

gösterme vazifesi ile Uygur, Karahanlı, Harzem metinlerinde -mış,

-duk, -r, ~gu, eski Anadolu metinlerinde -dul;c, türkmencede -dul;c,
-an; altaycada -gan; karaçaycada -r ve -maz ekleri ile yapılan müsbet
ve menfi isim-fiillerin arkasınca gelir: küçüm yitmişçe sözleyin (U.
III, 71-6); turu ölmegüçe yigil ay l;cadaş 'ey kardeş ölmeyecek kadar
ye' (KB. 477-4770); ugumruii p il.geııi.iiçe kıçırıp perdim 'aklımın

erdiği kadar söyledim' (Prob. I, 119-1); ara bıla çıl;cmazça cuouk
'aradan çıkmayacak kadar yakın' (Karaç. -Malk. 20-16) v. b.

Miktarda eşitlik vazifesi gören +ça eki, türlü lehçelerde asli
sayı kelimeleri yanında, o sayı kelimesinin ifade ettiği kesin miktarı,

belirsizleştirir ve tahmini bir miktar gösterir: uygur elieber yüzçe
erin ilgerü tezip burdı . . . yüz kadar er ile. .. (Thomsen, 127, II E 37)
taygada bir ayça polean. yazıda bir ay kadar kaldım' (Dı,renkova, §
26); yak. uonça 'on kadar' (Böhtlingk, § 40) v. b.

C. İzafi Eşitlik:

§§ 19-21. Ekin Türkiye türkçesi ve başka bazı lehçelerde kullanı

lan 'göre' çekim edatınınkine tekabül eden vazifesidir. Bu vazifesi ile
ek geldiği kelimeye nisbet ve izafe edilen bir uygunluk gösterir.

İzafi eşitlik münasebeti kuran +ça eki Köktürk, Uygur Karahanlı

ve eski Anadolu türkçelerinde pek canlıdır: Kökt. eçüm apam
törüsinçe yaratmış; bunun hilafıncadur (Kelile, 55-7); stil;c-u
surin-ii gabğab-u leb meşrebimcedir (Gölpınarlı, Nedim Divanı, s.
270). Bu ek adı geçen lehçelerde «da bulunına, +ga, +l;ca, +a verme,
+dan çıkma hali ekleri ile, +dan sonra, ile, üzerine çekim edatlarının

vazifelerini de içine alan bazı kullanılışlar gösteriyor: iyin kezigçe
'sıra ile' (AY. 104-4 v.b.); getürdigümüz takdirce 'takdirde' (Müyes
siretü 'l-ulüm; s. 72-9) v. b. Ekin bu vazifesi çağataycada canlılığını
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Metinlerde ve gramerlerde k iyniçe, v.h,
olan bir-kaç kelimeye grupunda +ça

. eki en olan lehçeler ve Kazan lehçeleridir:
olalar ' ... ('Kara. Texte, 175), kitapça
(.Alimcan, TS. 55), v , b.

Türkiye türkçesi ve Türkmen lehçelerinde ekin hahis konusu va
zifesi ikiye

1. uygunluk gösterme vazifesinin
boyunca, gönlümce trkm. isleglerice 'isteklerine göre' v. b.

2. uygunluktan ziyade mukayeseye bir durum gös
terir: ismeti kendince kendi iffeti derecesinde idi 'kendince=
kendine göre, kendi nisbet edilince' (N. Kemal,
trkm. biribirinceler 'biribiderine nazaran' v. b.

+ça ekine zamirlerde izaH vazifesi ile de pek seyrek rast
bu kün munda minçe kimi 'bugün burada kendime

göre kimi (KB. 648-6550); kaz. minimçe 'bana göre'
(Alimcan, TS.·§ 95) v. b.

II. MUKAYESE V :

Ekin her hangi bir dayanan ve
kelimeye nisbet edilen bir mukayese

durumunu gösteren bu vazifesi, metinlerinde ve bugünkü
Türkiye türkçesinde

ç a büyük, bilgice noksan v. b.
+ça eki meçhul fiini cümlelerin veya iyelik ekleri

isim ve zamirlerinden sonra v, b. edatlara tekabül eden
hali gösterir: ay d n m z ca yunan ve latin dilleri bilin-o

mediklerinden v, b.

III. :

§§ 24-26. Ek, verme halinden sonra gelerek mekanda yön ve
gösterir. Bu a) yönü tayin eden verme hali

nin, b) yönü tahdid eden +ça ekinin vazifeleri olmak üzere iki
vazife unsuru +ça ekindeki fonksiyonu mer
hale

Köktürk Harzem türkçelerinin mevcut metinlerinde
+ça ekinin vazifesi ve özhekçede
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zaman, mekan v. b. kelimelerde sık sık rastlayabildiğimiz bir canlılık

arzeder iimisidin: d an i Ş m e n d i ga ç a hiç !>aysı türk tili bile tekellüm
kıla almaslar (Muhak. s. 74). Tarançı lehçesinde +gaça v.b, şekiller alan
ekin durumu çağatay ve özbekçedeki gibidir. Bu lehçelerde yön gös
terme nüansının farklı anlaın tasavvurları halinde yerleşmesi ile, ek
zaman gösterenkelimelerde aşağıdaki anlamları verir:

a) Bir zamana kadar: keşkeçe, on beş k ii n g e ç e (Ost. Wahrs.
182-26) ;

b) Müddetle, zaman zarfında: biri biridin yete yı 19 ı ç e ayrılıp

(Mater. III, 64-2),

c) -den önce:yigirmi k ii ii g e ç e erge ıegmeydô. (Volksk. 14-18, 191)
v , b.

+ça eki Türkiye türkçesi, Azeri ve Türkmen yazı dillerinde bu
vazifesi ile artık yaşamıyor. Fakat, eke yer yer bazı Anadolu ağız

larında zaman kelimelerine eklenmiş olarak rastlanıyor: şimdiyece

(Sıv.-Tok. 80-15, 19) şafağaça!J, (CD. MaL. 16-4); gışacan (CBAA.
Afyon Metinler, 34.-.2) v. b.

Kazan ve Kırgız lehçelerinde başka ek ve edatlar yanında sınır

lama işi için +ça da kullanılıyor. Ekin bu vazifesi Baraba, Tara, To
bol, Tümen Sibirya Türk lehçelerinde de canlıdır: yigirmi yeş{nen

ıuuz yeş fneçe (Prob. IV, 104-2) v, b. Abakan lehçelerinde +ça verme
hali eki almadan da kullanılıvor:.

ton çerde to m.u.kç a, erig çerde edekçe kire pastı 'don yerde diz
kapağına, erimiş yerde eteğine kadar girdi' (Prob. II, 96-286, 287) v. b.

Karayımcada +ça isimler yanında 'önünde' veya 'ismin ifade
ettiği bir şey ile' anlamınıveren bir ek olarak kullanılıyor: kıoz' lar ıç' a
alalar mo kim anı 'o gözleri önünde alınabilirmi? (Kar. Texte, 36-2) v, b.

II. K ı s 1 m

+ça EKİNİN KALIPLAŞMASI

§ 29. Çekimeki vazifesi gören +ça'nın eklendiği kelime ile bünyece
kaynaşmasından eski anlamından bir az farklı yeni kavramlar teşek~

kül etmiştir. Bu teşekküllerdeki +ça'da belirli bir vazife ile kelime
yapısına katılmış işlek teşkil eki vasfı yoktur. Kalıplaşmış teker
teker kelimeler bahis konusudur.
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§§ 30-40. Bu tarzda bir kalıplaşma ile meydana gelmiş olan
kelimelerden biri, tarihi ve yaşayanbütün doğu türkçesi lehçelerinde,
kıpçak grupunda ve küçük bir ses değişmesi ile eski Anadolu türkçe
sinde rastlanan barça'dır. barça sıfat olarak kullanılışlarında 'bütün,
her' anlamlarında belirsiz miktar sıfatı olur: barça tınlıg yalngulf
(TT. V. A, 23), ba rşa mırat basına cetti (Prob. III, 119-aş. 6). Abakan
lehçelerinde vasıta hali eki ile genişletilmiş olarak parçan şekli

vardır (Prob. II, 18-595). barça kelimesi eski Anadolu metinlerinde
varca şekline girmiştir: sultan dahi varcaleşkerin cem' idüp ...
(TTS. II, K-Z, Ta. SeL).

barça kelimesi iyelik ve çekim ekleri alarak bir isim gibi kulla
nılır. Bu takdirde 'hepsi' anlamını veren belirsizlik zamiri yerindedir:
... barçası za'if turur (Münyet. 76b-3, 4); barçamız 'hepimiz' (KW.
51), ı;Camu~ barçalarlfa (KB. 4-8); barçu-ıııinetı(Prob. V. 10-128) v. b.

barça kelimesi lehçe ve metinlerde çok defa da 'tamamen, büs
bütün, her' anlamlarında miktar zarfı yerindedir: amtı anı barça
ökünür-biz (TTIV,6-41); ulus parçan çildı (Prob. II, 5-140, 141) v.b,

Türkiye türkçesindeki ve Anadolu ağızlarındaki olanca 'bütün,
hepsi' kelimesi de barça'ya muadil bir teşekküldür: olanca milletler,
olancasını verdi. v. b.

Türkiye türkçesindeki oldukça; gittikçe şekilleri de bugün zarf
fiil özelliklerini ve 01-, git- fiilleri ile olan anlam bağlarını kaybet
miş kelimelerdir. oldukça 'epey, epeyce, anlamlarında bir miktar
zarfıdır: ol.d u k ça zor v. b. gittikçe de 'yavaş yavaş' anlamında bir
zaman zarfı haline gelmiştir: çocuğun hastalığı gittikçe artıyordu.

Bu kelimenin eski Anadolu türkçesindeki mukabili olan vardığınca

şekli de bazı metinlerde kalıplaşmış bir manzara gösteriyor: var
dığınca 'galip oldu aşlf ana (TTS. I, 756, Yus. Zel).

Türkiye türkçesindeki ôilece, iiilecek, köycek, sınıfcalf gibi toplu
luk gösteren kelimeler de kalıplaşmayauğramışlardır.

Karahanlı, Harzem, Çağatay, eski Anadolu türkçeleri ile azerice
ve çuvaşça'da, bol, diğerlerinde daha seyrek olmak üzere iyelik ve
izafi eşitlik vazifesi gören +ça ekleri almış, ön, art, yan, dal, . k iyi rı,

kidin, soii vv.b , is me muzaf edatlar halinde kullanılan mekan kelime
leri, aldıkları bu elder ile kayrıaşarak belirli kavramları ifade etmek
üzere ôiiince, ileyince (iley)' ön, yan, karşı) dalınca, bilesince, arhasınca
v . b. zarflarımeydana getirmiştir:kafir ö n i n c e yürüdün mi (DK.
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50-23); pistin kestipisçe pir kiji ert bir
geçiyor' § 25) v. b.

+ça eki yol, sokak v.b , yer gösteren kelimeler ile de
yer meydana düzgün düzdiler yolca

gidü (Yun. 5-1); küreldey Mergen t (Prob. IX,
252-5) v. b.

Eski Anadolu türkçesindeki yirince ile, devir ve muahhar
metinlerdeki yerli yerince 'yerinde, uygun, uygun olarak', Uygur,

Harzem eski 'Anadolu türkçelerinde rastlanan tilinçe,
Köktürk özinçe uyg. az.
"ziyadesi] ile' v. b. ile, eski Anadolu türkçesindeki /;olca /;opuz,
Fatma gibi terkiplerdeki kelimeler yolu ile meydana

Zamirlerde :

§§ 41-42. +ça eki ve soru zamirleri ile de bir
yapar. Ekin bu gibi zamirler ile

bir aranmaz. Çünkü zamirler umumiyetle kelime
ekleri ile (bk. AG. § 334).

§§ 43-49. bu ile, miktarda gösteren +ça eki
. bunça, bunca, munça belirsizlik
Köktürk. eski Anadolu ve Türkiye türkçeleri ile, türkmencenin

ve 'bu kadar, bu kadar çok, bütün'
anlamlarmdaki belirsiz olarak pek bunça
budun (IE4), bunca sultanluk. 197-14); munça ulu baha
v. b. Bu kelimeler anlamla zarf olarak da nelük
mallfa munça köfiül (Atb. 55-183) v. b.

bunça, munça kelimeleri nadiren de 'böyle' bir tarz
olarak ölürmeyin tip m u n ça

kergek (V III, 4 - 4) v. b.
lehçesinde munça bir belirsizlik ile

bir munça 'bir az, bir mürekkep belirsiz meydana
getirir. Bu zarf olarak da vazifegörür: bi r m u n ç e hem

(Mater. II, 62-83) v. b.
Uygur, eski Anadolu v. b. metinlerdebunca v. b. «lar

çokluk ve ekleri alarak 'bir· bunea kimseler v. b.'
ile alelade bir isim gibi buncalar, bir

bir munçeslni; v.b, Muhtelif Anadolu

T. Dili F. 4
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türkçesi metinlerinde -vlayın. eki ile genişletilir; 'böyle, bu kadar"
anlamlarındasıfat yapar: buncalayın ğazalar, uyg. munçulayu v. b.
Eski Anadolu türkçesinde şuncalayın sıfat ve zarfı da vardır:

şuncalayın oğZını kurbatı ider (Taberi V, 53b-4). Kırgızcada +lıJ.r eki
almış munçalık yine 'bu kadar, bu kadar çok' anlamlarındadır.

50

bunca, munça sıfatları uş işaret zamiri ile birleşerek bazı lehçe
lerde uşbunca, uşmunça 'bu kadar, böyle, böylece' mürekkep sıfat

ve zarflarını yaparlar. Uygur, Tarançı, ,Altay, Teleut türkçelerinde
munça aynı cinsten ança belirsizlik sıfatı ile birleşerek ança munça:
'bir-az' mürekkep sıfat veya zarfını meydana getirir: men, alarğa:

ança munça ... ermektep perdim (Prob. I; 129-4) v. b.

§§ 50, 51. bu zamiri gibi şu işaret zamiri de, +ça eki ile, kalıplaşmış

şunça (şunca) belirsizlik sıfat ve zarfını meydana getırır. Özbek ve
Tarançı lehçelerinde daha sıkça rastlanan bu kelime bunça, munça:
ve ança şekilleri kadar yaygın değildir: ş unça l}a1}ttan berin (Uzb.
2-38), şunca Türkiye türkçesi ve türkmencede de kullanılır: ş u.n ce

işlerden sonra v. b. Bu şekil Tarançı ve Özbek lehçelerinde +1ıJ.r teşkil

eki ile de genişletilir.

§§ 52-57. ol işaret zamiri de +ça eki ile ança v. b. şekillerde 'o
kadar, nice, bütün' anlamlarında belirsiz bir miktar veya sayıyı

gösteren belirsizlik sıfatları yapar. Bu sıfatın türk dilindeki kulla
nılışı hemen eski ve yeni bütün lehçelerde rastlanabilen bir umu
milik arzeder: ança budun kop itdim (Thomsen, s. 3); ança bilgeni
mizni aytaZı (Şeç. 8-37); alt. ançı (Wb. L, 242); şor, sag., osm. Kırım

türkçelerinde anca, çağ. olca (Wh. 01ca2) v. b.

ança v. b. şekiller türk dilinde zarf olarak da pek bol yer alır:

alt. temir 'terek o n ç okilydü 'demir kavak tamamen yandı' (Prob. I"
39-331) v.h,

Nadiren, ança üst üste tekrarlanarak ança ança şeklinde te'kit
edilmiş belirsiz miktar sıfatı yapar.

Yalın yahut ekleşmiş te'kit edatı ile genişletilmiş olan ança ve
ançaJ.r kelimeleri, tarihi metinlerde ve lehçelerde bazan 'ancak, yal
nız, fakat' kelimelerinin muadili olan ve anlamca sınırlama bildiren
bir zarf veya bağlama edatı olarak kullanılır: çağ. özbeknin barçası

suniii nan yüzünde anca ,,'ancak' işke yarar kişilerindin otuz kişi

meni körgeli keldi (Şeç. S. 301); kaçatı ol frişte ol sözni ayttı, ança/f
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'asla, artık' kürünmedi (KW. 37) v. b. Anadolu ağızı' oğlan sen ğa

zancıii anca pullu parası (Balıkesir Halkiyatı, 8l.
Bazı Anadolu ağızlarında anca ve aneale kelimeleri 'henüz, şimdi,

şu anda' veya' ansızın, birden- bire' anlamlarına gelen bir zaman
ve tarz zarfı olarak kullanılıyor.

atıça, iyelik, çokluk ve başka isim çekimi ekleri alarak bir isim gibi kul
lanılır. Alt. onçozı; onçozın, onçosına, Anad. ağızı' oncasınav. b. oncasına
şekli Anadolu'nun Gaziantep ağzında 'o hususa gelince' anlamı ile
veriliyor: oncasına bilgili bir adamdır. Harzem türkçesi mahsullerin
den A n o n i m Te f si r'de ancası; bar edatı ile birlikte 'fakat' amuadil
bir bağlama edatıdır: aytdılar mü'minler: "beli ancası bar, sizler fitneye
kelmiştiiiiz" (Anon. 74b-5) v. b.

Altaycada ilgi halli anınca 'bu sırada, bu esnada' anlamı ile bir
zaman zarfıdır. Trkm. onınça 'ondan sonra; bu sırada', uyg.
+ta bulunma hali ile ançata 'ondan sonra, bunun üzerine' anlamında

zarftır. Ayrıca ançata kin, ançata timin(TT I, 86), hemen, derhal,
o anda' şekilleri vardır. Rab guz i'de ançada 'o sırada, o zaman' şekli
görülür. Anonim Tefsir'de ançada, kim bağlama edatı ile "vakt.aki"
anlamında zaman zarfıdır: ançada kim aydımız:feriştelergeyükününler
(5-48). Baraba aneada 'bu sırada, bir az sonra, bir müddet sonra'
anlamlarındadrr;ancada bay lf,ıçlf,ırdı (Prob. IV, 256-15) v. b.

ança lehçelerde türlü teşkil ekleri ile de genişletiliyor: uyg. an
ça-vkıa, aııça-vkıruı, ançma 'o kadar, yine o kadar, bir o kadar'
baraba anca+ma 'bir çok kır. ança+l* 'o kadar, o derece', ançeyin
'şöyle, böyle', uyg. ançulayu 'bu suretle, öyle, öylece" ançulayu
yme, ançulayu .. kltı 'öyle ... nasıl',ançağınca 'bu esnada, bu arada'
v. b.

§ 58. Tarançı lehçesinde ol zamirinin verme hali olan ana'ya
+ğıça eki getirilerek yapılmış anağıça 'o sırada, o esnada' anlamında

kalıplaşmış zaman zarfıdır. Bu şekil ilkin 'ona kadar, oraya kadar'
sınırlama vazifesi ile kullanılmış olmalıdır. Krş. kaz. anğınça, kır.

anğıça 'ona kadar, o zamana kadar" Çora batır oğaça'o zaman, o
sırada" trkm. onyiinça <onğança 'o sırada'; bazı Anadolu ağızlarında

o zamanaca 'o sırada, hemen o zaman' (Sıv.-Tok.80-7, 86-16 v. b.},
§§ 59-60. ança, bir belirsizlik sıfatı ile birleşerek, Karahanlı,

Harzem türkçeleri ile Codex Cumanicus'ta ve karayımcada bir ança
'bir miktar, bir kısım, bazı 'mürekkep belirsizlik sıfatını yapar. Bazı
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eski Anadolu metinlerinde bir ança bin anca 'bin onun kadar,
bin misli', yüz bin anca 'yüzbin onun gibi=yüz bin misli (Yun.
73-219; TTS. I, 25 Kelile); metinlerinde iki ança 'iki misli'
(Kar. Texte. 156)

Soru Zamirlerinde

§§ 61-64. +ça eki soru zamirleri ile de Ekin bu zamirler
ile meydana gelen ya isimlere ait nitelik ve
nicelikleri soru yolu ile tayin eden soru Yahut da belirsiz

Bunlar zarf olarak da

ne soru zamirinin +ça eki ile meydana gelen
neçe bünyesindeki soru kaybederek 'ne kadar,. nice, hepsi,
bütün' ile munça,. ança v. b. muadil belirsizlik

Bu Uygur, Harzem
türkçelerinde boldur: ne çe bar bar erser (TT IV,
14-26), ne çe yir, neçe 'alim (Atb. 56-201) v. b. Özbek metinlerinde
bu kelime neçal neçe, kary. neça 'bir az, bir kaç'

lehçesinde 'bir kaç' belirsizlik muadilidir. Bu lehçede
hali eki ile neçen de. bol n eçen

'bir az' neni (volksk. 34-9). Ettuhfetü 'z-zekiyye ve Kitabü
"l-idrak'ta niçe, neça soru veya
(Kid. sözl. s. 60, gramer, § 71). Codex Cumanicus 'ta neçe 'ne kadar'
(KW. 169); neçe... ança 'ne kadar ... o kadar' mukayese
(göst. yer)

Eski Anadolu metinlerinde nice belirsizlik olarak pek bol
dur: ciihiller (R. DK. 89-20) v. b. nice nice 'pek çok'
tekrarlanarak da bu fena mülkinde ben nice nice hayran
olam (Yun. 185-1289). nice Türkiye türkçesinde ve ses
meleri il e Anadolu n e c e günler (Gaz.
II, 508); min kelimesi ile n e c e m i n seneler 'binlerce sene' (DiAT.
136-5), 'sonra' ile 'epey sonra, haylr sonra' (Gaz.
III, 508) v. b.

§ 65. neçe v.b. isimlerin nitelik ve niceliklerini soru yolu
ile tayin eden ise,· 'ne kadar? kaç? kelime
lerinin olan soru yaparlar. Bu lehçelerde
daha ziyadezarf olarak yme mini n eç ü k «ne+çe+ök)



TÜRK DİLİNDE Ha EKİ 53

kötürgey? (U IV. 83-16) veya-n vasıta halli neçükin atagalı (Hts.
19-304). bol- ile neçükin bolsar "nasıl olursa olsun, her hangi bir şekilde'

(U I, 6-2 v. b.); kıyas yolu ile teşekkül eden neçükleti<ne+çe+ök
le-t-i 'neden dolayı?nasıl?' gibi. Bulunma-çıkma hali almış neçete
'ne zaman, neden sonra' bir zaman zarfıdır (U. III, 43-619). kin
zarfı ile birleşmiş olarak: neçete kin 'neden sonra, haylı sonra (AG.
§ 195, AY. 95, not 4); verme hali ve tegi edatı ile neçeke tegi 'ne dere
ceye kadar' (AG. § 195, M. I, 16-16). Fakat başka bazı uygur metin
lerinde neçeke tegi 'ne zamana kadar, ne kadar' anlamlarında zarftır

(TME. 13-16).

Karahanlı türkçesinde neçe 'niçin, neden' anlamında soru zar
fıdır: togıglı n e ç e togdı ölgü üçün (KB. 138-1212); Anonim Tefsir'de
nice niçük, neçük 'nasıl? şekilleri vardır: yıgaç yapra~ı niçük titrese
anın kibi titreşkeyler (124 a-l0 v. b.). Codex Cumanicus'ta neçik yar
dımcı cümlelerde bir bağlantı edatı gibi 'nasıl ki,. .. gibi' kullanıl

mıştır: yazu~lı kişi kim tiler kensi yazulJın aytma , n e ç i k teiiri tiler
(125-7); neçik... alay 'nasılsa... öyle' (125-35). Yardımcı cümle
lerde fiil veya kim bağlama edatı ile 'vaktaki,... -ınca' anlamında

zaman zarfı yerindedir (KW. s. 169-171). Karayım lehçesinde Codex
Cumanicus'taki kullanılışından pek farklı değildir (Kar. Texte,
134-25): n'eçik k'ord'um anı 'onu gördüğümzaman' v. b. Karayrıncada
biı de zaman zarfı olarak kullanılan li eg' i li çe, lieg'iliç'a li eg' i li ce k'
'bir zamandan önce,. .. -dıkça, yeniden, tekrar' şekilleri vardır. (WB.
III, Kar. T., Wb. III, 627; Kar. Texte, 237). Kazan ve Türkmen
lehçelerinde niçik 'nasıl?' yaygındır (Balint, 147, MSN. ll-ll; Göroglı,

248-aş. 2 v. b). Kaz. elle niçik 'tuhaf bir şekilde, gar~p bir şekilde'

anlamlarındadır: anın süylegen tavışı üy içinde elle niçik bulıp

işitile (Tönle, 26-3) v. b. Baraba lehçesinde soru sıfatı olarak nice
yerlermiş gibidir (Prob. IV, 248-9 v. b.). Zarf olarak ise nincik, niçik,
nince şekilleri hakimdir: ot nince küyze miniii küedlminedl (Prob.
IV, 28-15; 81-25; 156-24) v. b.

Eski Anadolu türkçesinde sık rastlanan nice ekseriya zarf ola
rak kullanılır: nice ola dürefşiin (KBD. 4-II). Bu kullanılış müteakip
asırlarda da görülüyor. Anad. ağızlarında: namaz U(jç__erketdi ? (DİAT.

36,13,) v.b.

Eski Anadolu metinlerindeki 3. şah. iyelik eki ile genişletilmiş

nicesi şekli de nice'ye muadil bir tarz zarfıdır: nicesi sabr ide
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(KBD. 159-4) v. -h, Anadolu ağızlarında tek tük necesiıı 'nasıl?' şekli

kullanılır: necesitı l;oyam gidem kalasın yana yana (DİAT. Kaçar,
102-aş. 2). v. b .

.Azeri lehçesinde nicelik gösteren 'sıfat ve zarf ile nitelik gösteren
sıfat ve zarflar şeklen birihirinden ayrılmıştır. nece 'nasıl?', neçe
'kaç ne kadar?' (K. Foy, MSOS VI, 172) anlamlarındadır. Gagavuz
cada tarz zarfı olarak nicel< nice ol vardır: yol; nicel gitsinner ileri
(Prob. X. 66-23) v. b.

nice v. b. şekiller nadiren o halleri ile yahut yardımcı fiil, bağlama
edatı v. b. kelimeler ile birleşerek 'ne kadar, her ne kadar' anlamlarında
birer tarz zarfı veya bağlama edatı olarak kullanılır: neçe barmasa
(KB. 138-1210), neçe bolsa (Rabguzi), neçe kim (Nevai, Mahbubü'l-kulüb)
her niçe gibi. B alı ü r'de niçük kim 'nitekim' anlamındabağlama eda
tıdır (Babn. 4a-5). Özb. nuçuki, nuçuk ki, nuçuk kim 'çünkü'; muhtelif
yüzyıllar Anadolu metinlerinde nice kim 'nasıl ki' aynı şekilde bağlama

edatı vazifesi görür (TTS. I, 528, Şeh. Ş.) v. b.
neçe v. b. sıfatlar lehçelerde nadiren «lar çokluk bildirme ve

verme hali ekleri ile genişletilip isim gibi kullanılır: niceler, nicelerin,
necüksiz, necüktir v. b.

§§ 66-68. neçe v. b. kelimeler Karahanlı, Harzem eski Anadolu
metinleri ile, Kazan, Kırgız lchçelerinde -ma te'kit eki alarak da sıfat

veya zarf olarak kullanılır: niceme l;utlug erenler (Nech. YK. 40-12);
niçeme milyon 'milyonlarca' (Yulduzlarga Taba, 38-12); niceme aş

kiltirdi iProb, IV. 87-8) v. b.
neçe v. b. sıfatlar 'bir' belirsizlik sıfatı ile birleşerek bir-kaç,

bazı, bir kısım" anlamlarını veren mürekkep belirsizlik sıfatlarını

yaparlar. B~nlar Oğuz Kağan destanından itibaren Çağ., Özb., Tar.,
eski Anadolu, Az., Kırım, Kaz., Karayım ve Baraba türkçesi metin
lerinde görülüyor: bir neçe künlerdin son (OK. 18-154), bir neçen lJa
berber (Prob. VI, 6-III) v. b.

§§ 69-72. kança, kançı ve kanca kelimeleri de, +ça ekindeki ka
lıplaşma ile meydana gelmiş şekillerdir. Bunlar lehçe ve tarihi metin
lerde yine belirsizlik yahut soru sıfatı olarak kullanılırlar.

Altay, Teleut lehçelerinde kança, kançı.., Sagay, Koybal, Kaç,
Tara, Tobol, Tümen lehçelerinde kanca 'nice, bir çok, bütün' anlam
larında belirsizlik sıfatıdır: yerdin üstilnde l;anca alıptın artık poldı

(Prob. I,84-53); l;ançı el, yon, ulus çıgıp keldi (ayıı. esr. 39-314);
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#anca su keskende kanca tağ askaruia (Ptob. II, 82-384) v. b. Tarançı
lehçesinde vasıta hali almış kançatı 'bir çok, bütün' de vardır: k an çaıı

sôzleml (Prob. VI, 9-l8).ı;Cança sayı kelimeleri yanında gösterilen sayıyı

helirsizleştirir: on lj;ança kün 'on günden fazla'.
Uygur, Özbek, Tarançı, Kırgız, Altay, Teleut lehçelerinde kança

'v, b. 'kaç? ne kadar?' anlamlarında zarf olarak da kullanılır: sen
lj;ança yaştüzın (Prob. I, 137-17) v. b. Bu şekil tarançı lehçesinde
.aynı zamanda 'hangi?' soru sıfatının muadilidir: lj;ança yerge (Prob.
VI, 24-23) v. b.

Uygur, Karahanlı, Harzem türkçelerinde, eski Anadolu türkçesi
ve Kitabü'l-idrak'ta kança v. h., 'nereye?' mekan zarfının anlamdası

olarak da görülür: l;cança bardıii ay oğul (Div. tre, I, 74-17); l;canca
varursen (Yun. 70-13) v. b.

Eski Anadolu metinlerinde bu zarf -ru yön gösterme eki ile de
genişletilir: lcan car ıi bak- (Yun. 164-1125); oğlan lcan car ıi gitdi
ola dedi (TTS. I, 409, DK). Bunun bazı eserlerde verme hali eki almış
kancaruya şekli de vardır (TTS. I, 409) v. b.

Bazı doğu Anadolu ağızlarında azeri etkisi ile hanearı şekline

giren bu kelime 'nasıl?' anlamında bir tarz zarfı haline gelmiştir:

bu deoriş hancarı oldu ki içeri geldi (DİAT 21-2) Uranha lehçesinde
aynı anlam ile lj;ancap<1}ança itip 'nasıl?' kelimesi vardır: canğıs

oglunnu k an ca.p çirben? (Prob. IX, 12-5) v. b.

Kırgız, Özbek lehçelerinde +1* eki almış 1}ançalıl;c 'kaç?, ne
kadar?' l;cança'ya muadil bir soru sıfatıdır (KS. 397, Uzb. 217). .

kanca sıfatı da ara sıra iyelik, çokluk ve bazı çekim ekleri alır:

kançasın, kançaları. 1}ançazına, 1}ançlga v. b.

Özbek, tarançı, kırgız lehçelerinde kança; bir belirsizlik sıfatı ile
bir kança 'bir kısım, bir miktar, bir kaç' mürekkep belirsizlik sıfatını

yapar (Ozb. Gr. § 269, Baskakov, 201, Uzb. 17-49) v, b.

III. K ı s ı m

TEŞKİL EKİ OLARAK KULLANILAN +ça

§ 73. +ça ekinin inkişafında görülen üçüncü merhale bünyesin
deki eşitlik ve mukayese vasıflarının çekim eklerine mahsus olan
geçici ilgiler kurmaktan çıkarak, yeni teşkiller meydana getirecek bir
yapı eki özelliği kazanmasıdır. Böylece ek artık belirli bir anlama
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delalet etmek üzere, belirli şartları haiz kelimelere eklenebilmekte,
küçültme v. b. isim ve sıfatları teşkil etmektedir.

Küçültme teşkilleri yapan +ça eki türkçede daha çok sıfatlara

gelir. Bununla beraber çağ. Özb: Tar., Kır., Osm., Az., Kıpçakve Trkm.
lehçelerinde isimlerden küçültme isimleri teşkil eden +ça ekleri de
görülüyor: özb. kızça 'küçük çocuk' (Özb. Gr. § 30); kır. tanaça'küçük
dana' (KS. 706); kom. siciiiilçe 'küçüksüngü' (KW.); osm. yagmnrça
'geyik yavrusu' (Wb. III, 56) v. b. Türkçede farsçadan geçme bir
küçültnıe +ça'sı da bulunduğundan, türkçedeki isimlerden küçültme

isimleri teşkil eden +ça ekinin, farsçadan geçme +ça eki ile karış

ması ihtimali vardır. Aradaki münüsehetlerin tesbiti ise, malzemenin

durumuna göre imkan dahilinde değildir.

Küçültme isimleri yapan +ça~ ekinin de kesin olarak< +ça+o~'

tan çıktığının tayini şimdilik güçtür. Şüphesiz +çak v. h. eklerin
bir kısmı < +ça +o~ kaynaşmasından teşekkül etmiştir. Bazı +ça~

ekleri de ses değişmesi ile -vçık v. b. şekillere girmiştir. Bir kısım

+ça ekleri ise +çı~ v. b. eklerden gelmiş olabilir. Bu itibarla +ça
ve +ça~ ekleri ile yapılan küçültrneli teşkiller konusunda yukarıda

işaret edilen noktaları da dikkattenuzaklaştırmamakgerekir.

§ 74-75. +ça eki sıfatlara ve sıfat olarak kullanılan başka keli
melere gelerek, kısmi bir benzerliğin ifadesi olan küçültme sıfatlarını

yapar: Kökt. azça (Thomsen, Tc. 13), uyg. meiiiligçe 'sevinçli, se
vinçlice (U. III, 34 SH v. b.) trkın. yasıldıca 'günahlı, günahlıca'

v , b.

Bu sıfatlar bazan aynı anlam ile bildirici ve zarf olarak da kul
lanılır: daluca bar 'bir az daha var' (Wb. III, 1615, osm.}, çalaça
bişti 'azıcık pişti" (KİD. 26) v. b.

Bu ek. ile, tayin sıfatı olarak kullanılan bazı sayı adlarından da,

küçültme sıfatları teşkil edilir: trkm. birce 'biricik' (Hakverdiyof,
34-15 Kemine, 65-6), ikiçesi 'yalnız ikisi' v. b.

+ça eki isimlerden +lı eki ile yapılmış sıfatlara gelerek yeniden
sıfat ve zarflar teşkil eder: türliçe 'türlü türlü' (Şayan Fehim, 15-2);

~ ara 1u c a men ~ızuii nesine gerek ozan (DK. 37-aş. 2) v. b.

+ça eki eş anlamlı kelimelerde de aynı şekilde sıfat ve zarflar
yapar: osm. alaca bulaca,. a~ça, pokça; çağ. boyça boyça 'boy boy'
(LÇ. 87, PdC. 179) v. b.
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§§ 76-77. Uyg. Özb., Tar., eski Anad., Türkiye türkçesi, Az., Trkm.,
Kazk. Kır., Kaz. lehçe ve metinlerinde sıfatlardan ve zarflardan vur-·
gusuz +ça eki ile özel anlamda zaman ve tarz zarfları yapılır: uyg.
aşnuça 'önce', osm. evvelce, önce, erce, erceden, az. ğaba!Jca, dirice 'diri,.
diri, (Kab. 20 a-6), trkm. ğısğaça hikaya edip; tar. yoşrukçe, yaşu
runçe, 'gizlice', öngöçö 'ayrıca' v. b.

Lehçelerde +ça eki ile -s lar çokluk eki almış' zaman kelimelerin
den de zarflar teşkil edilir: günlerce, yüzlerce, karaç. cüzleça v. b.

Eski Anadolu metinlerinde ve Türkiye türkçesinde +ça'lı zarflar
+çık eki ile genişletilerek, daha kuvvetli anlamda tarz zarfları

yapılır.: yavaşcac* ya~ıncacıf}, v. b.

§§ 78-80. Türkiye türkçesinde +ça eki ile yapılan küçültme
sıfatlarma +na < +ğına te'kit eki ile genişletilmiş olarak da rastlanır:

güz e 1c e n e bir ~ız, uyuşu~çana bir ar~adaş gibi. +cana ekli kelimeler
mübalağa fonksiyonunu haiz tarz zarfları olarak da kullanılır. Bu
takdirde vurgu +cana' dan önceki hece üzerindedir: ça'bıkçanageldim
(GBAA. metin 6-1) v. b.

Bazı Orta ve doğu Anadolu ağızlarmda vurgusuz +ça eki, +man
mübalağa eki ile genişletilerek de te'kidi tarz zarfları yapılır: öle
eemeıı durir (DİAT. 183-5) v. b.

+ça eki osmanlıcada -ası ile yapılan isim-fiiller yanına gelerek
beddua tabirieri yapar: kör olasıca, yaşı kara gelesice. v. b. Bazan
iyi dilek ifadelerinde de göze çarpıyor: bahçeye giresice, gülleri deresice
v. b.

§§ 81. +ça ekinin millet, kavim ve halk adlarından dil bildiren
isimler teşkifi, yaşayan ve tarihi bütün lehçe ve metinlere şamil bir
tezahürdür tatça, yerlikçe 'yerli dil' az. türkicen v. b.

Kazancada +ça ile yapılmış dil isimlerinden -vla ile fiiller teşkil

edilir: tatarçala- v. b.

§ 82. Bazı tavsif sıfatları ile renk ifade eden sıfatlarda +ça ekinin
küçültme fonksiyonu kaybolmuştur: kaz. tamança 'tamam' iBôlinı,

26), kır. kence 'son, küçük' (Wb.I, 151), ağça koyun (TTS. I, 63) v. b.

Küçültme +ça'sı bazan da sevgi ifadesi için kullanılıyor:

ey can içinde seogiiliicem , •. gillziir yüzlücem, gülgün yunoklucam:
v. b. (Ahmedi Daı Divanı, 8-139) .

•
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§§ 83-93 Küçültme ekindeki anlam zayıflaması vakıasunn daha
ilerlemiş olanını +ça 'lı küçültrne sıfatları ile teşkil edilen sıfat tam
laması halindeki isimlerde görmekteyiz. Bunları:A) Türlü yemek, kuş

v. h., B) köy, dağ v. b. yer adları, c) şahıs adları teşkilleri olmak
üzere üçe ayırabiliriz.

A) Kazk. cirenşe at 'kızıl at' (Prob. III, 86-5); sarışa-tamız 'eylül
ayı' (WB. IV, 325); tüğlüce donbak 'kestane' (Evliya Çelebi, II, 175).

B) Sıfat tamlaması halinde yer adları: Karaca-tağ(Neşri, 61-aş.4);

Sarıca-hisar (Aşk. Pş. 25-8); Anadolu ağızlarında: Ağca-köy çukurca
'alan, Koraca-Ahmet-Suluuıv , b.

Eski Anadolu ve Türkiye türkçelerinde +ça'lı küçültme sıfatları

kalıplaşarak,yalnız başlarına da dağ, köy v , b. yer adları meydana
getirirler: 'Yeiiice, (Bursa civarı), Batırca (Peypazarı) v. b.

+ça'lı yer adları bazan -v lar çokluk eki alır: Ağcalar (Gaz. I,
1128), Emireeler (Antalya) v , b.

+lı ile yapılmış sıfatlara gelmiş küçültrne ekinden kalıplaşan

yer adları da vardır:~arluca (Neşr'i, 243-2), Kanlıca (İstanbul'da

bir semt) v. b.

Bazan da yer adı +ça'dan sonra nisbet sıfatları yapan - lı eki
alır: Kabocelı (Konya-Hadnnköy), Kırcalı (Balıkesir-Edremit) gibi.

Bulgurca (İzmir), Gözce (İçel-Anamur) gibi isimlerden +ça ile
teşkil edilmiş yer adları da vardır.

c) Eski Anadolu türkçesinde Boğazca Fatma (DK. 42-7), Kısırca

Yenge (ayn. esr. 28-10,14), Kutluca Ağa (Uruç), Börklüce Mustafa v.b.
Seyrek olarak, çok kere belirli renk adlarından yapılmış olan

küçültme sıfatları yalnız başlarına da şahıs adları olarak kullanılır:

Karaco iProb, IV, 262), kır. Karaça (Prob. V, 17-368), eski Anadolu
trkç, Kutluca 'II. Murat'ın kumandanlarından biri' (Neşr'i, 234-aş.6)

v, b.

§ 94 Vasıflandırma sıfatlarından ve sıfat olarak kullanılan renk
adlarından +ça eki ile yapılan küçültmesıfatları, ekteki fonksiyon
zayıflamasındansonra, 'kendisinde o sıfatın ifade ettiği vasfı taşıyan'

anlamda yeni cins isimleri meydana getirirler. Bu teşekkül hemen
'bütün tarihi metinlerde ve lehçelerde görülebilen oldukça umumi
bir tezahürdür: tar. kizilçe (Baskakov, 123 v. b.), kır. kualça (KS.
471) ve T;,ızılşa (Le Coq, Baeslerarchiv, VI, 3-127) 'pancar', çağ, kualça
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"kızamığa benzer bir cilt hastalığı '(Wb. II, 877), kır./Jızılça 'su çiçeği

hastalığı' (KS. 471), çağ. ve eski Anadolu türkçesinde lf,ızılca 'allık,

-düzgün" (TTS. I, 466), Wb. II, 877) v. b.

Tahsis İsimleri

§ 95. çağ., osm., az., kır., kaz. gibi bazı lehçe ve metinlerde 'bir
şey için, bir şeye mahsus' anlamlarında isimler yapılır. Çok kere,
+lılf, tahsis ekinin yerini tutan bu +ça, izafi eşitlik vazifesindeki ekin,
'göre = bir şey için, bir şeye mahsus' anlamları ile kalıplaşıp, teşkil

nüansı kazanması ile meydana gelmiştir. Bunlar türlü alet, giyim
eşyası, yiyecek, hayvan adları v. b. gösteren teşkillerdir: PdC., Wb.
çağ., osm., bilekçe, bilekce 'kelepçe, fıçı çemberi', Kİd. killikçe 'yastık

örtüsü<kir+lik+çe; DD. Muğla artça 'düğünden sonra iki tarafın

biribirine verdikleri ziyafet' Wb. osm. gölce 'su baldıranı", DD.
Konya gökçe "azrail.', Ana. Adıyaman satıca 'alış veriş için kurulan
pazar' v. b.

+ça eki ile yapılan tahsis isimlerinin, bazı Anadolu ağızlarında

+lılf, eki ile genişletilmiş şekillerine rastlanır: DD. Isparta, Gümüşane

ayalf,çalılf, 'tırpan ile ekin biçerken ayak üzerine konan ot demeti',
Ana. şirineelilc 'bayram ve düğünlerde geline gönderilen tatlı hedi
yeler' v. b. Aynı vazifeyi gören iki ekin böyle üst üste getirilmiş

olması keyfiyeti, bu teşkillerdeki +ça ekinde, tahsis niiansırun artık

kaybolmuş olduğuna delalet ediyor.

§ 97. -ma, -me ekleri ile fiilden teşkil edilen hareket isimlerinden
de, +ça eki ile, 'bir fiilin ifade ettiği faaliyeti yapmağa mahsus, bir
faaliyet vasıtası ve sureti ile' anlamlarında tahsis isimleri yapılır:

osm, çakmaca "madeni paralar ile oynanan kumar', koşmaca, dürtmece
'bir çöp ile çekirdeği dürtülüp çıkarılarak kurutulan kaysı', oymaca
"f'fengi' v. b.

+çalf, Eki İle Yapılan

Teşkiller

§ 98-99. Alt., TeL., Türn., Toh., Küer., Şor gibi Altay sahası lehçe
leri ile, Uyg., Çağ., Özb., Tar., Trkm. ve Osm. türkçelerinde +ça~<+
-ça+olf, v. b. ekler ile de isimlerden küçültme isimleri yapılır: alt.
illçalf,ogulçalf, 'erkek çocuk' (Prob. I, lO-aş. 5), tümen., toboL. yılançalf,
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'yılan yavrusu' küçük yılan' (Wb. III, 483), sag. kemirçek 'kıkır

dak' (PdÇ., Lç.) v. b.
+çalf eki lehçe ve metinlerde müşahhas küçültme isimleri yap

mayarak. +cı/f, +ğına v. b. küçültme eklerine muadil küçültmelerde,

sevgi ve acıma ifadelerinde kullanılır: uyg. /foolıça/f 'kolcuk, kolcağız'

(D. III, 64-13). III kary. balaçeh 'çocukcağız, yavrucuk' (Kar. Texte,
152), tel. tülküçek (Wb. III) v, b.

Oğuz, türkmen v. b. bazılehçelerde+ça/f eki genişletilmiş +cağ +az
ek yığılmasını meydana getirmiştir.

§ 100. Eski Anadolu, osm. çağ., rar., kır., tel. v. b. metin ve lehçe
lerde vasıflandırma sıfatlarından ve sıfat olarak kullanılan kelime
lerden, +ça/f eki ile yapılmış küçültme sıfatları da vardır: Bunların

bir kısmında ekin küçültrne vazifesi kaybolmuştur:uyg. tegimligçek
'layık' (TTIII 10-72 v. b), eski Anad., osm., trkm, yalınca/f 'çıplak',

tel. tauiçak 'tatlıca' (Wb. III, 909) v , b.

§ 101. +çalf eki eski Anadolu türkçesi ile az. v. b. lehçelerde,
sıfatlardan yahut zarflardan te'kit edici yeni tarz veya zaman zarf
ları yapar: arkuncok 'yavaşça, hafifçe' (Kelile, 13a), diiisüzcek 'ses
sizce, yavaşçacık' (Kelile, 87-22), taiilacak 'sabah erkenden, tan vak
tinde' (SN. § 137), temirçek (DD. III) v. b.

§ 102. Muhtelif lehçelerde +ça/f, +çan ekleri ile giyim eşyası keli
melerinden 'yalnız o eşyayı havi olarak' veya 'o eşya üzerinde olmak
sızın' anlamlarında sıfat ve zarf olarak kullanılan teşkiller yapılır:

göiilekçek 'üzerinde yalnız gömlek olduğu halde' (Yahya Div. 275-8),
kır. çapançan 'elbisesiz, yalnız gömlek ile' (Wb. ıır, 1918) v. b.

§ 103 İZUve: Alt., telleb., şor v. b. lehçelerde +çalf, +çan v. b.
ekler ile, a) isimlerden b) fiilden yapılan isimlerden, c) isim veya fiil
grupuna da sokulabilec~k kelimelerden 'bir şeye düşkünlüğü, bil'
alışkanlığı 'gösteren mühalağa sıfatları yapılmıştır: kaz. küiiilçek
'gönül açıcı' iBôlint, 67), kır. oyçon 'düşünceli' (KS. 603), kaz. aldauçan
'yalancı' (Wb. I, 414), çağ. erinçek 'tembel' (LÇ.), alt. tel. kırışçô»:

'kavgacı' (Wb. II, 745) v , b.

Bizce, +ça/f, +çan, +çaii v.b. ekler,moğulcaileortakbirfiil yap
ma+ça'sından gelmiş olsalar bile, türkçenin kendi bünyesi içinde ilk
yapı unsurları ile bağlarını kaybettirecek müstakil bir gelişme takip
etmişlerdir. Belki de şekil benzerliğinden dolayı, fonksiyonca +alf
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te'kit edatı, +n vasıta hali eki ile genişletilmiş olan ve türkçe +ça'dan
gelen +ça~, +çaii v. b. ekler ile karışmışlardır.

§§ 105. Uyg., Çağ.,Osm., T'rkrn., Kır., Karaç., Kaz., Leb., Şor, Alt.,
TeL., Kumd. lehçeleri ile Kitabü'J-idrük gibi bazı eserlerde isimlerden
+çak eki ile yapılmış tahsis isimlerine rastlanır. Bunlar da +ça eki
ile yapılanlar gibi alet, giyim, süs eşyası v. b. kelimelerdir: Ana.
II, Urfa demirçek "parmakhk" k.araç, boyunçak 'gerdanlık, kolye'
(Karatschw. 123), Muhtelif Anadolu ağızlarında elcek 'eldiven, çıkrığı

çeviren kol v. b., karaç. bagımça~ 'hekim' (Karatschw. 90) v. b.

** *
ı. Şimdiye kadar yapılan açıklamaların gösterdiği üzre, hal

eki olan +ça tarihi metinlerde ve şivelerde eşitlik, mukayese ve
sınırlama gösterme gibi, bir kaç vazifeyi üzerinde toplamış bulu
nuyor. Bunlar arasında eşitlik vazifesi, eki vasıflandıran başlıca

özellik olarak kendini gösteriyor. +ça ekinin isimler ve isim hük
münde olan isim-fiiller yanında eşitlik vazifesi ile kullanılması,

eski metinlerde yaşayan lehçelere nazaran, umumiyetle daha işlektir.

Fakat, yerlerinde gösterildiği gibi, türlü eşitlik vazifeleri bahis
konusu edildiğinde, bu hüküm az çok değişir. +ça ekinin zamir
lerde eşitlik ve benzerlik münasebeti kurma işi, gerek tarihi me
tinlerde, gerek lehçelerde, yalnız şahıs ve işaret zamirlerine mahsus
olmak üzere pek nadir örnekler veriyor (§§ 15-21). Bu ek zamirler
yanında, umumiyerle en eski metinlerden itibaren anlam değişmesine

uğrayarak, kalıplaşma tcmayülü göstermektedir.

Ekin çekim vazifeleri ile kullanılışı türk dilinde daimilik vasfı

göstermez. Her hangi bir ek bazan bir çok vazife alabildiği gibi, aynı
vazife bir çok ekler tarafından da görülebilir. Bu durum +ça eki
için de bahis konusudur. Bu ekin ifade ettiği anlam, aynı anlamın

ifadesi için kullanılan diğer ekve edatlar ile de ifade edilebilir. Bunları
eski metinlerin tarihi seyrine göre sıralamak mümkün olduğu gibi,
ayrı zümrelerce bunlardan herhangi birinin tercihi veya üslüp mü
lahazalan ile hudutlandırılmasımümkündür. Mesela, eski metinlerde
+ça eki yanında, vasıfta eşitlik göstermek. üzere, teg çekim edatının

da yer aldığı bilinmektedir. Karahanh ve Harzem sahası metinlerin
den itibaren dt), eşitlik, mukayese ve sınırlama vazifeleri için, türlü
ek, çekim edatı ve ifade şekilleri .kullanılmağa başlamıştır. Hele
lehçelerde +ça'ya muvazi veya onun hazı vazifelerinin yerini almış
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olarak kibi (gibi), +day (+dey, +di, +di v. b.), tiislii, şikilli, kiilc;
yalı, yaraşa, oşkop ; köre (göre), boyınça v. b. daha çeşitli, ek, çekim
edatları veya tabirlerin hakim olduğu görülüyor. İzaH eşitlik vazi
fesi gören +ça eki eski metinlerde, +de bulunma, +ge verme, «den.
çıkma halleri ile, üzerine, -den sonra, ile v. b. çekim ek ve edat
larımn vazifelerini içine alan kullanılışlar gösterdiği halde (§ 19),.
daha muahhar metinlerde bunlar başka şekiller ile ifade edilmeğe

başlanmıştır. Bunun gibi, vasıfta eşitlik vazifesi gören +ça eki Tür
kiye türkçesinde yalnız bir hareket tarzı bildiren mücerret ifadelerde
kalmıştır (§ 4, insanca davranış v. b.). Müşahhas münasebetler için
gibi edatı yerleşmiştir.

2) +ça hal eki, bazı kullanılışlarında zayıflamış ve aynı vazifeyi
gören başka bir ek veya edat ile birleşmiştirı uyg. bulıtçulayu, çağ.

yüzçe çağlı~, kaç. kulunceli (§ 28) gibi. Bu gibi ek yığılmalarınınha
zısında, mesela zaman zarfı olarak kullanılan kelginçe (gelinceye ka
dar) kelimesi var iken, kelginçeke tegi gibi bir ikinci şeklin meydana
gelmesinde, ilk şeklin başka bir anlam ile inkişaf etmiş olınasının da
(kelginçe = gelince, geldikten sonra v. b.) te'siri olabilir.

3) +ça ekindeki ilk vazifenin mukayese mi yoksa eşitlik mi
olduğu mes'elesinin tesbiti, Altay dilleri çerçevesindeki ortak araş

tırmalara ve ekin menşei mes'elesinin halline bağlı ise de, türkçe
metinlerde tarihi seyir bakımından, bunun ilk merhalesini eşitlik

vazifesi teşkil ediyor. Eski metinlerde +ça ekindeki mukayesenin
daima benzerlik ve uygunluk şeklinde teçellisi umumidir. Ekin ben
zerlik ve eşitliğe bağlı olmayan mukayese vazifesi ile kullanılması

ise, ancak yaşayan bazı şivelerde, osmanlıca ve türkmencede gö

rülüyor (§ 23).

Ekin sınırlama vazifesinin teşekkülübizce merhale bakımından

muahhardır. +ça'dan önceye eklenen verme halinin, aynı mefhumu
ifade etmek üzere birlikte kullanılan edat ve ek ile edatın biribirinin
yerine geçmesi sureti ile meydana gelmiş olması muhtemeldir; altun
yış~a tegi = altun yiş~aça (§ 24) gibi.

4) +ça ekinin .kalıplaşma bakımından arzettiği durum da olduk
ça ilgi çekicidir. Kalıplaşmalarmilkin zamirlerde ve oldukça eski bir
devirde başlamış olduğu tahmin edilebilir. Çünkü isimlerde ve isim
hükmünde olan diğer kelimelerde ekin çekim vazifesinin en canlı

olduğu metinler bile (mesela Köktürk, Uygur, Karahanlı metinleri),
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zamirler bakımından bir istisna teşkil ediyor. Kalıplaşmalarda eki
vazifesi bakımından zayıflatan başlıca amil, türlü kullanılışlar-

dan ileri gelen anlam kaymalarıdır. Sonra, zamirlerin, bazı istisna
ları olmakla beraber, umümiyetle kelime teşkili ekleri ile geniş-o

letilmek itiyadında olmamaları da (§ 41 ve AG. 334), kalıplaşma

amilleri arasında gösterilebilir.
5) Üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de, hal

eki olan +ça ile yapı eki olan +ça arasındaki ilgi mes'elesidir;
Gerçekten kelimeler gibi ekler de, bazan anlamlarına ve gördükleri
vazifelerin verdiği imkanlara göre, uzun devirleri içine alan kıyas

ve anlam gelişmesi yolları ile bir gruptan ötekine geçebiliyor. Yerle

rinde yapılan izahlar ve örnekleri, bu iki grup arasında bir bağın

mevcut olduğunu çok kere açık olarak göstermektedir. Burada ay
dınlatılması gereken diğer bir husus da, çekim ve yapı özellikleri
gösteren +ça ekleri arasındaki geçişin yönü mes'elesidir. Yani
+ça eki, ilkin bir çekim unsuru olarak mı telakki edilmelidir, yoksa
bir yapı unsuru olarak ını? Çekim eklerinden yapı eklerine geçiş

tasavvur edilebileceğigibi, bunun aksi de düşünülebilir.

Her ne kadar çekim ekinden yapı ekine geçiş tarzında kesin bir
iddiada bulunmak tereddütlü olursa da, ekin mevcut türk dili metinle
rindeki geli~mesi ve bu gelişınedeki türlü merhalelerin tayini,.
çekim ekinden yapı ekine geçişi normal telükki ettirecek bir durum
arzediyor. Böyle bir geçiş yönü takip edilince, aradaki mantık! anlam
bağı kurulabildiği halde, aksinin tasavvurunda metinler bu imkanı.

vermiyor. Bu geçişin tesbitinde, türlü kalıplaşmalarda göze çarpan
anlam kaymaları da iP. ucu olarak kullanılabilir. Kanaatımızca,

-teşkiller yapan +ça eki de, çekim eki :halindeki ça'nın yalnız rniırı

ferit kelimelerde değil, belirli şartları taşıyan her kel~meye gelebilecek
tarzda kalıplaşmasıyolu ile meydana gelmiştir.Bu geçişlerinyönü de:
1) Vasıfta eşitlik>küçültme eki +ça,

2) İzafi eşitlik c-tahsis isimleri yapan +ça eki,
3) Sınırlama vazifesi>zarf-fiiller teşkil eden +ça eki, olarak tesbit
edilebilir. Bir de, mahiyet farkı gösteren bu ekler arasındaki geçişler

zaman bakımından değil, gördükleri vazifeler bakımından biribir
lerinin sebep ve neticesidirler.

Ancak, §§ 73 ve l03'te izah edilmeğe çalışıldığı gibi, teşkiller

yapan +ça eki konusunda bir kaç benzer ekin zamanla karışmış,

olması ihtimalini de gözden uzak tutmamak lazımdır.
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