
ESKI METATEZ ÖRNEKLERI
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Çesitli ses hadiseleri arasinda sayilan metatez (yer
degistirme), dillerin canli yapilarindan kaynaklanan diger
degisikliklerden uzakta. onlardan daha mekanik ve daha inorganik
bir özelligesahiptir. Metatezlerde. diger ses degismelerinde gördügümüz
yer ve zamana bagli belirli ölçüleri bulamayiz ve "diger ses hadiseleri
kadar yaygin olmamakla birlikte. dillerde yine de eksik olmazlar"
(RolandW. Langacker. Fundamentals of Lingwstic Analysis, NewYork
1972. 265. s.) Gerçeklesme biçimine göre çesitli siniflandirmalara tabi
tutulmasina ragmen (Heidrun Pelz. Linguistik für Anfager. Hamburg
1984, 101.s.), türlerini henüz net olarak belirleyip adlandiramadigimiz

metatez. "qir kelime içindeki iki fonemin nöbetlesmesidi!J (I~onard
Bloomfield. Language, London 1979. 391.s.). LUnsurlann siralanis

iseklindeki degisiklik" (Ronald W. Langacker. a.g.e. ve yol diye de tarif
edilen metatez, türkçede. daha çok ç,s,d,t,z,s,v,f,n,y gibi dis. dis-dudak.
ve dis-damak. bilhassa da r,l akici konsonaritlarini tasiyan
kelimelerde görülür. Metatezin daha çok yukaridaki sesleri tasiyan
kelimelerde görülmesi. türkçe gibi diger dillerde de görülen bir
özelliktir: "Avrupa dillerinde r/l'nin uzak metatezi. hemen hemen
umumidir" (L. Bloomfield. a.g.e. ve y.). Bu durum da gösteriyor ki
metatez. dillerin yapi özelliklerinin disinda. onlarin ses
sistemlerinden çok. r,l, vs. gibi seslerin özelliklerinden kaynaklanan
ve dolayisiyla diger ses hadiselerinden çok daha mekanik olan bir
degismedir. (Dillerin ses sistemlerinden kaynaklanan bir hadise
~lmadigi için de belirli bir ölcü v~ düzene sahit! .olmayan metatez.
iÇl~llerinses tarihlerinin disinda yer alan bir hadisedir.

Bugünkü türk siveleri arasinda. fakat daha çok bu sivelerin alt
dallari olan agizlar arasinda. metatez hadisesine sikça rastlamamiz.
yazi diline yansima orani ne olursa olsun. bu hadisenin eski ve yeni
türk yazi dillerindeki yayginligini göstermektedir. Metatezli
sekilleriyle birlikte çift sekilli hale gelen bu kelimelerden hangisinin
asli. hangisinin metatezli sekiloldugunu söylemek. yazili devirler söz
konusu oldugunda bile bazen mümkün degildir : torpak - toprak.
eski - eksi. alta- - at1a-, körpü - köprü.
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Diger dillerde oldugu gibi türkçede de dilin ses sistemiyle
dogrudan iliskili bir hadise olmadigi için metatezi belirlemek,
metatezli ve asli sekiIIeri ayirmak zorlasmaktadir. Diger ses
hadiseleri gibi belirli bir sistem içinde gerçeklesmedigi için bu yolda
türkçe fonetlgin dogrudan bir yardimi da söz konusu degildir. Hele
sözlü devirlerde gerçeklesmis ve asli sekiIIerl terk edilmis metatezli
sekiller söz konusu oldugunda is daha da wrlasmakta. hatta dedigimiz
gibi zaman zaman imkansizlasmaktadir.

Türkçenin fonolojisinden akraba dillere. hatta komsu dillere
verilmis muhtemel alintilara kadar uzanan kelime ailelerini
belirleyici çalismalarla. bu güçlükleri asmak bir ölçüde mümkün
olmaktadir. Eski devidere ait asagidaki bir kaç metatez örneginde biz
bunu yapmaga çalistik.

KARSI

"Ön, ön taraf: karsi. karsi taraf' anlamiyla Orkon
türkçesinden beri tanidigimiz ~ar,u/~ar,i kelimesi, çesitli
türemisleriyle, "ön: karsi" temel yön kavramiyla komsu olan pek çok
kavrami adlandirmakta kullanilmaktadir: "1. karsi olmak,
düsmanlik etmek: 2. karsilamak. kabul etmek: 3. karsilasmak.
rastlasmak, vs.".

"Ön: karsi" kavraminin i. karsi olmak: düsmanlik etmek: 2.
önlemek. engeIIemek: 3. karsilamak: 4. karsilasmak, rastlasmak: 5.
kabul etmek: 6. vermek. sunmak vs." gibi kavramlarla komsulugu.
türkler ve türkçe gibi diger pek çok millet ve dil için de söz konusudur.
Bu arada. bütün bu dillerde "ön" ve "karsi" anlamlarini tasiyan

[kelimelerin ilk anlamlarinin "ön" olmasi gerektigini ve "karsi"
i anlaminin da "karsi" kavraminin "ön" temel yön kavramiyla olan
i açik iliskisinden kaynaklandigini düsünmenin imajinatif bir
\,yaklasim sayilmamasi gerektigini de ifade edelim. Dedtgimiz gibi bir

--- çok millet. yukaridaki kavramlara "ön: karsi" kavramini temel
yaparak ulasmislar ve bunun sonucunda. bu kavramlar. bu dillerdeki
"ön; karsi" ifadeli kelemelerin türemisleriyle adlandirilmislardir:
mac ..el- - el6 "ön; karsi" (MTESz.735-6): ellen "karsi, zit: aleyhinde:
ragmen". eiiens~g "düsman". el1en41- "karsi durmak. karsi çikmak"
(MTESz.748); fin. esl- - etu- -? vasta- "ön:karsi" (SKES.41-2. 1667-8),
etunla "öne geçmek" (SKES. 41). vastavalte "karsi çikmak" (SKES,
1668). vastustaa "karsi koymak. direnmek" (SKES, 1668): mog. tus
"karsi; ön" (Lessing. 844). tuski "karsi. zit" (Lessing 846). tusla-"karsi
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olmak" (Lessing. 846). tus bol- "öne çikmak; yakinlasmak" (Lessing.
844); ar. kubl "ön; önce" (Zenk. 690). kabul "kabul" (Zenk. 691-2). takbU
"öpmek" (Zenk. 300), istlkba1"karsilama; gelecek" (Zenk. 43). mukabele
"karsi olmak. karsilik vermek. zitlasmak; karsilasmak" (Zenk. 869);
gr. ante-/antl- "ön; karsi" (Webs.90-3). ing. antlpathy"hoslaninamak"
(Webs.95); lt. pre- - pro- -? ing. front "ön;önde"(Webs.914. 1783. 1806).
ing. project "tasavvur. proje" (Webs. 1813). predlct 'bir seyi olmadan
haber vermek" (Webs. 1786); lt. pour- - pur- -? ing. fore "ön" (Webs.
888. 1777. 1844). ing. purvey ..tedarik etmek" (Webs. 1848);lt. vel"8118 -?
ing. flrst "ön: karsi; ilk" (Webs. 856. 2545). ing. versatlle "martfetli. eli
yatkin" (Webs.2545). averse "muhalif. zit" (Webs. 151).

Bir çok dil gibi türkçenin de "karsi: ön" kavramiyla ilgili daha
üst kavramlari karsi kelimesi ve türemisleriyle adlandirmaga
çalistigini yukarida görmüstük: fakat asil morfemlerinin tek heceli
olduklanni düsündügümüz türkçe için bizzat karsi kelimesi de bir kök
kelimeden çok bir türemis kelimeye benzemektedir. Simdiye kadar
karsu/karsi kelimesinin türemis bir gövde kelime oldugundan
süphelenerek kök kelimeyi belirleme denemeleri de yapilmistir.

(Karsu/karsi < kars-u < kar-u-,-u "- dogru.-a karsi". Bu söz
çekim edati olarak Kasgarli'dan itibaren kullanilmaga baslanmistir.

Eski Türkçe'de. Uygur ve Karahanli metinlerinde bu vazifeyi.!!!!..edati ;x
görmektedir. Kasgarli'da karsu manasinda kullanilan bir de karu sözü
vardir ki. bu bize karsu'Iiun ilk sekli gibi görünmektedir. Yapi
bakimindan birincisi kar-. ikincisi kari,- fiilinden degisik eklerle
yapilmis birer zarf-nU olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir).
Necmettin Hacieminoglu. Türk DiUnde Edattar. Istanbul 1974. 52.s.

(Karsi .....e karsi" < kar-ii-u). Zeynep Korkmaz. Türkçede
Eklerln Kullani, Sekillerl Ve Ek Kalipla,masi Olaylan. Ankara 1969.
65.s.

(~iris- "karsi çikmak, karsi durmak. itiraz etmek" <*~ç- <
~ar-i-ç- :.Uyg. ~aris- "kabul etmemek. bozusmak". GT karsi, kar,u
"muhalif. karsit, aykin" (:çuv. bins ay. <"b-inii <·karçi). MK ~ar,ut
"karsit"~Bu ftil gövdesinin basit sekli belki de MK'de su misrada geçen
~aru kelimesidir : Yagi ~aru ktris \turdum "Düsmana karsi yay
kurdum" (MK II. 83). MK ~aru. en iyi sekilde ~ar- "karsi olmak.
karsisinda olmak. karsi durmak" fHlinden -u ile yapilmis zarf nil
olarak açiklanabilir"). Talat Tekin. Türkçe/,/, çuvasça/s/,Mogolca/ç/,
TDAY-Belleten.Ankara 1988. 75.s.

87



Görüldügü gibi karsi kelimesinin yapisiyla i1g1I1simdiye
kadar yapilan açiklamalar. kelimenin Kasgarli'dan günümüze kadar
süre gelen ses yapisindan hareket eden ve kelimenin ailesi konusunda
hiç bir endise tasimaksizin ortaya atilmis. son derece geometrik
1fad~lerdir. Ayrica bu açiklamalarda ortaklasa seçilen ·~r- kökü.
eger T. Tekin'in dedigi gibi "karsi olmak. karsisinda olmak. karsi
durmak" anlamlanm tasiyorsa. fiziki ve alt bir kavram olan "ön:
karsi" kavrami. kendisinden çok daha üst bir kavramdan türetilmls_.,~.~'--'-"-'-- -
demektir ki bu ün ~ sizdir: zaten yt!karida da de etU-imiz ibi pek

J io de urum tam tersidir: yani insanlar önce "ön: ka "~ -----
kavramina ulastiktan sonra "karsi çikma. karsisinda olma:
düsmanlik" gibi daha sonraki üst bilgilerini bu temele
dayan diimislardir.

Türkçe bir kelimenin yapisi üzerinde düsünürken. ona
alelacele bir asli sekil arayarak. hele Orkon türkçesindeki sekmeri
asli sekiller olarak ilan ederek bir sonuca ulasamayiz. Bir kelime
ailesi üyelerinin üyelik dereceleri belirlenmeksizin: yani bu üyelerin
birbirlerine hangi ön. iç ve son ses sistemiyle bagli olduklan ortaya
koriniaksizin. bir çok akraba si olan bir kelimeyi. Orkon türkçesinden
günümüze kadar uzanan ve türkçenin tarihi için kisa olan sürenin her
hangi bir noktasindaki sekil ve anlamiyla asli kelime ilan etmek.
yaiilistir. Kelimelerin görünen ve bilinen ses ve anlam yapilanndan
hiç süphe etmeyen bu açiklamalar. hem ses hem anlam bakimindan
Ifarsl'nin çok yakininda duran ~S kelimesini dikkate almamislardir.
Bunun ana sebebi. tabii ki ~arsu/~ar,i kelimesindeki metatezin
oldukça eski devirlerde. türkçenin elimizdeki ilk yazili
vestkalanndan önce gerçeklesmis olmasidir: ~a,-ru "öne. öne dogru: >
karSi. karsiya dogru" ~u > ~i.. .

~a, kelimesinin ilk anlaminin "kas" oldugunu ve ''bir seyin
yani veya kiyisi" anlaminin mecaz bir anlam olarak buradan çiktigim
belirten Clauson. örneklerin yardimina ragmen kelimenin "ön: karsi"
temel anlamini yakalayamaz (EDPT. 669). Kaldi ki ~as kelimesintn
"yan ve kiyi" anlamiyla kullanildIgini söyledigi örnekleri bir daha
gözden geçlrdigimtzde. bu örneklerde. ~as'in "ön: karsi" anlaminda
kullanildigini görüyoruz. (EDPT. 669). Clauson'un.~, kelimesini "i.
kas: 2. kiyi: yan taraf' seklinde anlamlandirirken. eserine aldigi
metinlerden çok. türkçede daha sonraki devirlerde ortaya Çikmis bir
"kiyi. kenar: yan taraf' (TS. 809 VEWf. 240: KirgS.. 414: TürkS .• 158:
AzerS. 456-7) anlamindan hareket ettigi anlasiliyor. Clauson'un
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eserinde bir ikinci ~a,maddesi yer almaktadir. "yada tasi, yesim" ilk
anlamina geldigini ve "yüzük sevi" anlaminin buradan çiktigini
yazdigi bu ikinci ~a,maddesini (EDPT, 670) açmasina ragmen
Clauson, Et-tuhfetü'z-zekiyye (20b)'de Besim Atalay'in anlam
veremeyerek soru isaretiyle gösterdigi ve kendisinin ~as "büyük kaya"
diye anlamlandirdigi kelimeyi ilk ~as maddesinde zikretmistir: bu bir
dalginlik olmalidir.

"Kiyi, kenar: yan taraf' anlamindaki ~a, ile "kas"
anlamindaki lfa, kelimeleri, geçirdikleri ses degisiklikleriyle,
zamanla, "ön: karsi" anlamindaki ~a,kelimesiyle ayin ses degerine
sahip hale gelmis farkli kaynakli kelimeler degil iseler, ~a,"ön: karsi"
kelimesinden mecaz olarak gelismis olmalidirlar. Bu durumda ~a,
kelimesinin tarih boyunca kazandigi bilinen anlamlan, zaman
siralamasina göre söyledir: \tas "1. ön; karsi; 2. kas; 3. kiyi, kenar: yan
taraf'. Tabii ki Clauson'un ~as "ön; karsi: kas; kiyi" maddesinde
verdigi ~a, "büyük kaya" kelimesi ile ikinci maddedeki ~as "yada tasi,
yesim: yüzük sevi" kelimeleri ayin kelimelerdir ve bunlar, apayri bir
ailenin üyesidirler.

~ "ön" kelimesi, altay ve ural dillerinin hepsinde bulunan ve
tasidigi anlam dolayisiyla oldukça genis olan bir aileye mensuptur: tü.
ka, "1. ön; karsi: 2. kas: kiyi; yan", tü.lpu"si < ·Jpl,-ru "ön; karsi: karsi
taraf' (EDPT 663-4), tü. alin "alin, basin ön kismi" EDPT 147: ESIY.
146-7): tü. Ilgem "ileri, öne, önde" (EDPT, 144: ES'lY 347): tü. Ilk "ilk,
birinci" E:6PT140, ES1Y348-9); tü. Ilklslz "öncesiz"(EDPT 144):tü. al 
Uey"ön" (EDPT 121: Abuska 72). Diger altay dillerinden örnekler: mog.
tuski "ön: karsi" (Lessing 846): mog. tusla- "karsi olmak" (Lessing 846):
mog. tüsl- "yardim etmek: karsi olmak" (LeSSing856): mog. tuigur
"baslangiç: ilk" (Lessing 841): man. çulesi "ön, öne dogru" (Budenz
Jôzsef, A Mandsu NyelvAlaktana, Budapest 1977, 316.s.); man. çulergi
"önde: öndeki" (Budenz J., a.g.e. 316.s.) Ural dillerinden örnekler: mac.
eL - elO"ön, ön taraf' (MTESzi 735-6); mac. egy 'bir" (MTESz1716:
UEW 71-72); fln. esl- - etu- "ön; karsi" (SKES 41-2; UEW 71-2): fin.
etuslja "öncelik" (FMSz 106): fin. esll1e/edelle "ileri, öne" (SKES 41):
fin. edeltii "önden" (SKES41); fin. esteWi/estiiii "önlemek.,engellemek"
(FMSz 104). Yukandaki macarca ve fince örnekleri SKES ve UEW,
bunlarla da türkçe lIgem "ileri"ve ilki "önce" örneklerini UEW, bizden
önce birlestirmisti (SKES 41-2; UEW71-2).
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SIMSEK

Ön sesindeki ,-'den ötürü Orkon, Uygur, Karahanli gibi eski
veya Kipçak, çagatay ve Eski Anadolu Türkçesi gibi daha yeni tarihi
türk siveler1n1nhiç birinde karsilasmadigimiz ,Im ,ek "I. Bir bulutun
tabani ile yer arasinda, iki bulut arasinda veya bir bulut içinde elektrik
bosalirken olusan kink. çizgi biçimindeki geçici isik; 2. mec. Panlti."
(TS 1387b) kelimesi, ilk bakista, yapisi hakkinda fazla bir sey
söylenemeyecek kelimelerdendir.

Slm,ek'in, ancak, Eski ve Orta Türkçe diye adlandirdigimiz
devirlerden sonra türkçenin ön ses sistemine ikinci ve üçüncü
dereceden bir ses olarak katilan ,- ile baslamasi, bu yolda ilk büyük
güçlüktür. Türkçede kelime basi s-'lerin eski sevelerde bulunmayip
daha sonralari. muhtemelen 14.-15. yüzyillardan sonra, ikinci ve
üçüncü dereceden sesler olarak baska seslerden. bilhassa ç- ve s-'den
gelistikleri açikça bilinir. S-'nin türkçenin ön ses sistemine dahil
olusu, geç devirlere rastlamasina ragmen, bu hadisenin baslangici.
Orkon ve Uygur sivelerine kadar uzanir. Nitekim nadir de olsa, bu
devirden örneklerimiz vardir: sa,- "ayrilmak. çözülmek" (E1Y LV,

103.s.). ,e,- "çözmek" (DLT II. 293.s.) Bu Eski ve Orta Türkçenin ,-'li
örnekleri yaninda, ön seste asli ç-'li sekilleri muhafaza eden örnekler
geliserek bugünkü çöz- füline kadar dayanir. Ön sesteki bu iki kollu
gelismeyi söyle gösterebiliriz: (*ças- i *çes- > i. etü. ve otÜ. ,as-I,e,
"çözmek;çözülmek" (ElY N, 103.s. ve DLTII, 293.s.): 2. *çes- > *çes- >

çez- "çÖZmek"rrarS. II. 883) > tü. çöz- "çözmek"(lS 323)

Bu bilinen husustan hareket ederek ,Imsek'in ön sesinin asli
seklini yakalamak mümkündür: fakat kelimenin iç seslerini çözerek,
yapi ve anlamini türkçenin her hangi bir kelime ailesine baglamak
oldukça zordur. Kisacasi. ,Imsek kelimesinin ,- ön sesi disindaki diger
seslerini türkçenin hatta diger altay dillerinin iç ses sistemleri içinde
mümkün olabilecek ses degismelerine baglamak için ne kadar
ugrasirsak ugrasalim. ne "simsek" anlamina yakin ve uygun bir
açiklamayi, ne de muhtemel akrabalari bulabiliyoruz. Bu haliyle
türkçedeki ,Im,ek kelimesi. baska dillerden alinmis bir kelime gibi
görünse de türkçenin komsularinda buna benzer bir kelime yoktur.

Son bir yololarak kelimem1zin iç seslerinin yerlerinden
süphelenmeliy1z. Burada. çesitli ses degisme ve gelismeleri yaninda
hemen her dilde görülen, türkçede ise bolca karsilastigimiz bir ses
hadisesi olarak metatezin varligindan hareket etmemiz
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gerekmektedir. Gerçekten de metatez disindaki hiç bir ses hadisesiyle
,Im,ek'in bugünkü iç seslerinin kaynaklarini belirleyerek. kelimenin
ait oldugu aileyi tesbit etmek imkansizdir. Kisacasi. simsek kelimesi.
ancak. ön sesi daha eski bir kaynak sese baglanarak ve iç seslerinde
gerçeklesmis bir metatez hadisesi dikkate alinarak açiklanabilir:
*çq(i)- - çes(l)- > çesmek "simsek"(DSm. 1148.s.) >*çemsek > semsek
"simsek"(DSX. 3760.s.) > simsek "simsek"rrs 1387b).

Simsek kelimesi ve ona taban olusturan *ças(i)- - *çe,(l)-.
türkçenin zengin ailelerinden birinin üyesidir. Bu aile üyeleri.
genellikle. "günes. ay. yildiz" gibi isik kaynagi olan. isik saçan
nesneleri. "isik. alev. simsek. yildirim" gibi bu nesnelerin saçtiklan
isigin türünü. "ilik. sicak. parlak" gibi isik sonucu ortaya çikan
durumlari veya "ilimak, isinmak" gibi "isik" ile komsu olan
kavramlari adlandirmada kullanilmislardir. Bu aile üyelerinden
aklimiza ilk geliverenler sunlardir: etü. yal- - yas u- "yanmak.
parlamak; yakmak" (EDPT 918. 977); etü. yili- "ilimak. isinmak"
(EDPT919); etü. lal-n-\ "isinmak" (EDPT 248); etü. yilis- (isinmak"
(EDPT933) ; etü. yalin -/yalina- "parlamak" (EDPT 932); etü. yalin
"alev"(EDPf 929); etü. ya in "isik" (EDPT979); etü. yasna- "parlamak"
(EDPf 979); etü. yultuz" ldiz" (EDPT 922); etü. yula "mesale. mum.

lambai vs." (EDPT919). T[0AJk._ f. ,"-O, tt'! ft..,' - ,. 411tiJ,.,'3Q.#f
~ ~k-WtA IL.

Simsek kelimesinin ailesi. yalniz türkçede degil. diger altay
dillerinde. hatta ural dillerinde de oldukça kalabaliktir. "Günes" ve
"ay" kavramlarini türkçede de bulunan bir baska kelime ailesinin
üyeleriyle(tü. yaru- - mog. nara(n) "günes" (Lessing565) - mog. sar-a;
sara (n) "ay;yilin onikide biri" (Lessing 674); "yildiz" kavramini da yine
türkçede de bulunan bir baska ailenin üyeleriyle (tü. od - mog. odu(n)
"yildiz"(Lessing 600). - mog. oçi(n) "kivilcim" (Lessing 599) karsilayan
mogolcada. bu aile. mogol sivelerinin ön ve iç ses sistemlerindeki
çesitliligi sergilercesine. oldukça zengindir: mog. gal "ates" (LesSing
346); mog. galcl "atesçi" (Lessing 346); mog. galda-; galla- ''yakmak.
ateslemek" (Lessing346): mog. galtu "atesli" (Lessing 346); mog. golumta
"çadirin içindeki ocak" (Lessing 359); mog. gllab; gllas; giiua "alevli.
parlak" (Lessing 382-3); mog. gllay-; gUba-; giiaskl-; gllbe-; giibel
"parlamak" (Lessing 382-3); mog. nöle "alev. isik" (Lessing 593): mog.
nölede- "alevlenmek. ates almak. yanmak" (Lessing 593); mog. hala
"isinmak. ilinmak" (Lessing 916); mog. halaga- "isitmak" (Lessing 916);
mog. halaguça-; halagud- "isinmak; terlemek" (Lessing 916); mog.
halagun "sicak. isi; sicaklik" (Lessing 916); mog. zali "alev; ruh" (Lessing
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1031): mog. zaUda-; zaUla- "alevlenmek: ruhlanmak. canlanmak"
(Lesstng 1031): mog. zula "lamba. kandil: isik" (Lessing 1078).

Mogolca disindaki diger altay dilerinde de bu kelime ailesinin
üyeleriyle karsilasiyoruz: man.-tung. tula- "parlamak" (Ramstedt, G.J .•
Paralipomena of Korean Etymology. yay. S. Kho. (MSFOu 182).
Helsinki 1982. 173.s.): man. lle- - tule- "aydinlanmak: aydinlatmak"
(BudenzJ .. a.g.e.•4OO.s.):kor. tal "isik: ay" (Ramstedt G.J .. a.g.e.. 173.s.):
kor. çolpan "yildiz;simsek" (Ramstedt, G.J .. a.g.e.. 165.s.); kor. pls "iSik;
isi" (Ramstedt, G.J .• a.g.e.. 206.s.); kor. bul/pul "ates"; kor. pyel "yildiz";
Jap. foshl/hoshl "yildiz" (The New Crown Japanese - English
Dictionmy. Tokyo 1972. 313.s.), vs.

Simsek kelimesinin mensup oldugu kelime ailesinin
türkçedeki bazi üyeleri ile diger altay dillerindeki bazi üyelerinin
iliskisi. daha önce de defalarca belirtilmistir (Gombocz Zoltfm. .Az
Altaji Nyelvek Hangtörtenetehez. Nyeivtudomanyi Kölzemenyek XXXV.
Budapest 1905, 60. not. vs.; Ramstedt, G.J .. Studies in Korean
Etymology, Helsinki 1949. 77., 251.s., vs.; Ramstedt. G.J ..
Paralipomena of Korean Etymologies. yay. S. Kho. Helsinki 1982. 173..
206 .• 400.s .. vs.: Nikolaus Poppe. Vergleichende GrammaUk der
Altaischen Sprachen. Wiesbaden 1960, 12.. 74.. 100.s .. vs.; Nicholas
Poppe, Introduction to MongoHanComparative Studies. Helsinki 1955.

-25.. 68..131. s., vs.).

Diger taraftan, ural dillerinde de ayni türden kavramlari
karsilamakta kullanilmis ve ses bakimindan da bu aile ile birlesen bir
kelime ailesi mevcuttur: mac. v1l1an, vlllog "isik. panlti" (MTESz III
1148) - csUlAn, csHlog (MTESz I 527); mac. vllIAmlk, viIIAmUk,
vHlamodlk "isimak" (MTESz III 1146-7); mac. viIIamos "elektrikli;
tramvay" (MTESz1111147); mac. vlllAmlAs "yildirim: simsek" (MTESz
III 1147); mac. vllAg "dünya" (MTESzIII 1144-5); mac. vllIAm "isik.
panlti; isin" (MTESz III 1146-7); mac. vHlany "elektrik" (MTESz III
1147); mac. cslllag "yildiz"(MTESzi 527); ün. valo "isik" (SKES 1625);
fin. valolsuus, valolsa, valalstu "isikli, parlak. aydinlik" (SKES 1625);
fin. valalstus "parlatma. isiklandirma" (SKES 1625); valalseva
"parlatici. isik" (SKES 1625); fin. valalsta "isiklandirmak" (SKES
1625); fin. vilke "ISI1tI"(SKES 1625); fin. tu1l "ates" (SKES 1388-90); fin.
tuUnen "atesli" (SKES 1389). Yukaridaki fince ve macarca sekiller.
macarcanin eUmoloji sözlügü (MTESz 1145); fince ve diger ogur
dillerindeki sekiller de fincenin eUmoloJi sözlügü (SKES 1390)
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tarafindan daha önce birlestirilmis: fakat ural dilleri kadar altay
dillerine de yayilmis olan bu ailenin bütünlügünden söz açilmamisli.

EKSI

Eksi kelimesi, bugünkü ses ve anlam yapisina dayanilarak
açiklanmasi ve belirli bir kelime ailesine baglanmasi oldukça zor olan
kelirnelerirnizdendir.

Eksi. "acimak; eksirnek" fUHnin mutlaka Divanu
lügatl't-türk'teki ekslg kelimesinden daha eski oldugunu: fakat f1il1n
bu kök seklinin kaydina XV. yüzyildan önce rastlanmadigini söyleyen
G. Clauson, eserinin bir önceki sayfasinda da ekslg kelimesi için
sunlan yazmisti: "ekslg, eksi· "eksimek: acilasmak" kelimesinden .g
eki ile türetilmistir. Sadece güney bati türk sivelerinden Osmanlica'da
eksi seklinde bulunur: baska yerlerde açig, Divanu lügati't-türk'te ekslg
ile nöbetlesir, vs." (EDPT) 118-9). RAsdnen'in, kelimemizin birkaç
sivedeki sekil ve <iniaiiiiili vennekten baska bir sey yapmadigini
(VEWT 39) belirterek. Sevortyan'in yazdiklanm gözden geçtrelim.
Sevortyan, eksi/eksi· isim ve fiil sekillerinin çesitli türk sivelerindeki
varliklarina örnekler verdikten ve eskl sekli için "eski, eksi'nin
metatezinden çikmistir" hükmünü ortaya attiktan sonra, bu Isim ve
nil sekillerinin gerçek ve mecaz anlamlarini verir. Uyg. aku, agu
"armagan", eksi "eksi", açu "aci" gibi kelimelerden hareket eden
Vcimbery'nin ak,ek,ai,ez,ac "armagan: eksi: aci: aci verici" gibi türkçe
köklerden bahsettigini belirten Sevortyan, eksi sifatmm bu köklerden
·k <.g ile teskil edildigini, eksimik ism1n1n de egsl· kökü ile ·mlk
eklerinden türedigini söyleyerek sözlerini bitirir (ES1Y 259-60).

Görüldügü gibi eksl/eksl- kelimelerimiz için simdiye kadar
yapilan açiklamalan doyurucu bulmak mümkün degildir .. Bu ses ve
anlam yapisiyla kelimemizi her hangi bir türkçe kelime ailesine
yerlestirmenin imkansizligini bir kere daha vurgulayarak. akla
gelebilecek bir baska imkansizliktan daha bahsetmek gerekmekteatr:
Divanu lügati't-türk'teki ekslg "eksi olan her sey: eksi nar gibi" (Kasg. I,
105) kaydina ragmen, kelimenin daha çok güney bati türk sivelerinin
söz hazinesine ait olusu ve digertürk sivelerinde "acilik" ve "eksi1ik"
kavr3mlannin ayni adla: yani açig "aci: eksi" ile karsilanmasi (EDPT
119), eksi « eksig) / eksl·'nin türkçede alinti bir kelime oldugunu
düsündürebilir ve güney bati türk sivelerine komsu olan grekçedeki btr
kelime ailesini çagristirabilir: gr. oksya ( > Ing. o:i:y-,o:i:ys)"kes(il)mek,
bat(ir)mak, sivr1l(t)mek; sivri, keskin; çabuk, hizli; asit; eksi; tuzlu"

93



(Liddeiiand Scott's Greek-English Lexicon. London 1966.492.s.).

Birçok millet için "acilik. eksilik. tuzluluk" kavramlari.
"kesrnek. parçalamak. bahrmak. acitmak. iz birakmak. bozmak. zarar
vermek. vs." gibi kavramlarla komsu kavramlardir; yani bu
kavramlar birlikte idrak edilmis ve birlikte. ayni kökten kelimelerle
a nlmislardir: in tlbite "isirinak. dislemek. parçalamak" 
ing. bitter "aci; keskin: sert" (Webs. 222-3); ar. hamz "develerin çok
sevdJgiaci veya tuzlu bir };litki"(Redhouse 806) ar. h4mlz "eksi; keskin.
dokunakli" (Redhouse 757); fin. katkoa "parçalamak".
katketa/katkalsta "vurmak. kirmak. kesrnek. koparmak" (SKES
170-1) - fin. katkera/kitkera "aci" (SRES 170-1);fr. 4cre (aci; acitan;
yakan; hirçin. sert" (Littre48) - fr. aigre "eksi; sert. hasin" (Littre87). E.
Littre. 'cre kelimesinin eski fransizcada bulunmadigini ve sonradan

,a1gre kelimesinden türetildigini kaydeder (Littre 48. ve 87.s.).

"Acilik. eksilik. tuzluluk" kavramlarinin kendileri kadar
adlarinda da yer alan bu ayni kökten türetilmenin ortaya çikardigi
kansiklik konusunda fransizca yalniz degildir; macarcada. fincede ve
türkçe de de bu duyular ve adlan kansiktir: Macarcada "tuzluluk" ve
"eksilik" kavramlan ayni kökten kelimelerle karsilanmistir: mac. s6
"tuz". s6s "tuzlu" - mac. savany'Ü"eksi". (MTESIII 502. ve 564.). Mac.
savanyA "eksi" ile fin. hapan "eksi" kelimeleri daha önce
QirIestiriImisti (SRES 56). Türkçe ve fransizca gibi fincede de "acilik" ve
"eksilik" kavramlan. ayni kökten veya tamamen ayni kelimenin daha
sonralan ortaya ÇikmiS bir baska sekliyle adlandirilmistir; yani On.
kipu "agn; aci" (SRES 196-7) ile fin. hapan "eksi" (SRES 56) kelimeleri.
tü. aci "aci" - tü. eksi "eksi";ve fr. 4cre "aci" - fr. a1gre"eksi"örnekleri
gibi. farkli yer ve zamanlann ayni kellmeleri olmalidir; fakat fin
etimoloji sözlügü - böyle bir fin. kipu "aci" - fin. hapan "eksi"
birlestirmesini yapmamaktadir (SRES 56. ve 196-7). MogoIcada ise pek
çok türk sivesinde oldugu gibi "acilik" ve "eksilik" kavramlari
ayrilmamistir ve dolayisiyla her iki kC\vramin adi tektir: mog.
gasigu(n) "aci; eksi; üzüntülü. acikli" (Lessing354).

Bugün pek çok türk sivesinde "acilik" ve "eks1Uk"
kavramlannin adi aynidir: tat. eç~ "aci" (Tat.S. 689). tat. açi "limon.
sirke gibi seylerin aciligini hatirlatan bir tat" (Tat.S. 9L); kirg. açi
"eksimek; acilasmak" (Kirg.S. 5); özb. açi(t)- "eksi(tJmek"(ÖZb.S. 64-5).
Bu "can yakici. aci verici. batici. delicl" duyulardan "acilik" ile
"eksilik". bütün bu sivelerde. ayn birer tat olarak fark edilip ayn ayn
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bilgiler haline getirilmemis, dolayisiyla ayri ayri
adlandirilmamislardir (ES1Y 89-90). "Aci" ve "eksi"'yi birbirinden
ayirarak aci ve eksi gibi aYri ayri adlarla adlandirmasina ragmen
osman1ica ve türkiye türkçesinde de aci kelimesinin "eksi" ve acila,
kelimesinin "eksilesmek. mayalanmak" anlamlariyla kullanilisi
oldukça yaygindir (DS,i, 45-9).

Eksl/eksl- kelimeleri. Divanu lügaU't-türk'ten önceki
devirlerde metatez hadisesine 'ugramis ve belki de tasidiklan -ç- - -s- iç
sesinin tesiriyle ince siraya geçmislerdir. Bunun için önce Divani
lügaU't-türk'teki "eksi" ve "aci" anlamindaki kelimeleri bir gözden
geçirelim: açi- "eksirnek: acimak" (DLT III, 252): açis- "eksirnek;
acilasmak" (DLTi. 180); açit- "eksitrnek; acitmak" (DLTI,207); açitgan
"acitkan. eksitken, daima eksiten" (DLT i. 154): açig "aci: eksi" (DLTi.
63. 279: II, 75, 299, 311: III, 272): açigti; "acili. içine konani eksiten"
(DLTi. 147): açi~g "acilik"(DLTi, 150): açigsa- "cani aci istemek" (DLT
i. 279, 302); açigsi- "eksirnek; acilasmak" (DLTi. 282); ekslg "eksi nar
gibi eksi olan her sey" (DLTi, 105). Ekslg isim seklinin 1i. yüzyildaki
bu kaydina karsilik, eksl- fiil sekline 15. yüzyildan önce rastlanmaz
(EDPT119).

Bu verilerin ve yukaridaki bilgilerin isiginda. muhtemel ses
degisikliklerini de dikkate alarak kelimelerimizin ortaya çikislannin
söyle gerçeklestigini düsünebiliriz: *açig/k-i-g > *açkig > *askig >
*esldg > ekslg > eksi ve .*açig/k-i- > *açJp.-> *as1p- > es1d- > eksl-.

Kelimenin isim ve fiil sekillerinin ortaya çikislari
konusundaki bu simetrik açiklamamizi yaparken, eksl- fiil seklinin
15. yüzyildan önceki varligina dair elimizde bir delinin
bulunmamasina karsilik ekslg isim seklinin ll. yüzyil eseri olan
Divanu lügaU't-türk'te yer aldigini unutmuyoruz: yani bu simetrik
açiklama, isim ve fiil sekillerinin ortaya çikislarinin es
zamanliligina isaret etmemektedir. Eksl-/eksl (eksig) kelimelerinin
muhtemel atalari olan açgi-/aç~i- ve açgig/aç~ig sekillerindeki
metatezin ve ince siraya geçme hadisesinin ayni devirde gerçeklesmis
olmasi gerekmedigi gibi Clauson'un "eksl- fui seklinin Divanu
lügaU't-türk'teki ekslg kelimesinden mutlaka daha eski oldugu" (EDPT
118)görüsü de bir kesinlik tasimamaktadir.

Divanu lügati't-türk dahil eldeki bütün eski türkçe kaynaklar
ile bugünkü türk sivelerinin çogunda "eksilik" ve "eksirnek"
kavramlari için açig, açi-, açi-t-, açis- gibi henüz metateze ugramamis.
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kalin siradaki asli diyebilecegimiz kelimeler kullanilmaktadir. Eski
türkçenin ve bugünkü türk sivelerinin çogunun bu açi, ve açi
kelimeleri. "acilik" ve "eksilik" kavramlannin her ikisini birden ifade
etmektedirler.

Bütün bunlar. "acilik" ve "eksilik" kavramlarinin
ayrilmasinin birçok kültür gibi türk kültüründe de oldukça geç
basladigini. türk sivelerinin çogunda henüz tamamlanmadigini
göstermektedir. Iste "a~ilik" ve "eksilik" kavramlannin ayrilmaga
basladigi bu noktada. bu iki kavramin ayrilmasina ve ayn bilgiler
haline getirilmesine paralelolarak *aç",/ *aç~i- asli sekilleri
metatez hadisesine ugratilip ince siraya alinarak yeni bir acilik türü
olarak algilanmaga baslanan "eksilik" ve "eksimek" kavramlanna ad
teskil edilmistir. Böylece "eksilik". yeni bir "acilik" türü olarak ayri bir
bilgi haline getirilirken. "acilik" kavraminin adi olan. kelimeden de
metatez ve ince siraya çekme yoluyla yeni bir kelime elde edilmis oldu.
Kisacasi bugünkü ek,l/ek,l- kelimeleri. aci/aci- kelimelerinin
sonradan ortaya çikmis kardes sekilleridir.

ATLA-

Eski türkçe devresi metinlerinde karsilasmadigimiz atJa- "1.
Bir engeli siçrayarak asmak: 2. (-den -e) Yüksek bir yerden alçak bir
yere. ayak üstü gelecek biçimde kendini birakmak" (TS 103) kelimesi.
oldukça geç devirlerde ortaya çikmistir. O-uz Ka-an Destanin
itibaren karsimiza çikan adla-/adlan~. atJa-/atlan-/atla,- (EDPT 58)
kelimeler1riin ise. bizim söz konusu ettigimiz bu atJa- kelimesiyle hiç
bir ilgileri yoktur. ·Kellmemizin geçirdigi ses degisiklikleriyle çok daha
sonraki devirlerde at Ia- ses yapisinabürünmesi. bu eski sekillerle
kanstirilmasina yol açmistir. Böylece "at" hecelerinin benzerligi
yüzünden. atla- "atlamak. bir engeli -asmak" kelimesi. çesitli
arastincilar tarafindan. at "at" kelimesinden türetilen atJa- "ata
btnmek; atla yolculuk etmek" ve hatta at- "atmak. firlatmak" ile bunun
eski bir türemisi olan adim "adim" kelimeleri birbirine
karistirilmislardir.

Oguz Kagan Destaninin ilk yayimini yapan W. Bang ve RR
Arat. kelimeyi. metinle adla- "ava' gitmek" seklinde almislar: fakat
sözlükte atlan- seklinde alarak anlami için atla- "yürümek" (1) Mine
gönderme yapmislardir. Eserin 31. sayfasinda yer alan 29. notta ise
kelime hakkinda sunlan yazmaktadirlar:" ... seklinde yazilmis olan bu
söz sadece· atlCa)ndiokunabilirdi; lakin bu okuyus ad1ap (s. 133 vb) ve
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adlar (s. 144) sekline karsi oluyor. Bunun için biz atla- okuyoruz:
'sauter. bondir. s'elancer, se Jeter (Youss.) (atlamak. siçrarnaki atihnak,
kendini atmak)' L t.atla-. a1ta-. atta-.adla-. Bu söz Kasgarl'ce mAlum
degildir ve etlmologi cihetinden vAzili degildir; ad.ak "ayak" ve ad.ig
"ayi"'larla münasebeti olmak ihtimali azdir (L t.)" (W. Bang-G.R.
Rahmeti, Oguz Kagan Destani. Istanbul 1936).

Bu tarihten otuzüç yil sonra RAsAnen, -at veya -at- "adim;
admi1amak" gibi bir kökün varligini kabul ederek atla- Mini buradan
türemis gösterir (UEWf 31).

Uygur harflerinden kaynaklanan atla- veya at1an- seklindeki
tereddütlü okuyuslar, G. Clauson'un sözlügünde de devam -etmistir:
"atlan-: at "at'''tan türemis dönuslü M; ilk defa Oguzname'de ortaya
çikan ve sonraki devirlerde türk sivelerinin çogunda bulunan at1a
kelimesinin at "at" ile ilgisi olup olmadigi kesin degildir. Bu kelime,
"yola çikmak, yürüyüse geçmek" (Oguznane) veya daha çok "adim
atmak" anlamina gelir" (EDPT 58).

Kelimeyt at "at" ve -at/adim "adim" kelimeleri arasinda
dolastinp duran bu açiklamalardan sonra Sevortyan, bu ihtlmallere
bir üçüncüsünü ekler: "Üçüncü bir anlam olarak atla- "siçramak,
ziplamak"'in da at "at"'tan gelen at-Ia- Minin es seslisi olarak gelismis
olmasi mümkündür" (ES1Y322).

Bizim söz konusu ettigimiz atla-"I. Bir engeli siçrayarak
asmak; 2. Yüksek bir yerden alçak bir yere. ayak üstü gelecek biçimde
kendini birakmak" (TS 103) fiilinin. eski türkçenin, tarihi Kipçak ve
çagatay türk sivelerinin at "at" kelimesinden türet1lm1s olan atla-n
"ata binmek; ata binip gitmek; atla yolculuga çikmak" (DLTI, 255. 256,
285, 353: II 114, 226, 254) kelimesiyleve ayni sekilde tü. at- « -a-t-) - ( <
etüt i-d-) - tü. adim - tü. ayn - tü. irak - tü. uzak, vs. kelimelerinin de

yer aldigi oldukça zengin bir ailenin üyelerinden bazi1anyla bugün es
sesli olusu yüzünden at- "atmak, firlatmak" ve buradan türemis olan
adim "adim" kelimeleriyle de kanstinlmamasi gerektigini bir kere
daha vurgulayarak ve kelimenin a1ta- seklinin yayginligina.
anlamina, a1ça-I-. alça-k. as(t)ra- kardes sekilleri ile diger muhtemel
akrabalanna bakarak atla- kelimesini metatezle açiklamak istiyoruz:
-alt-a- veya -al-ta- > aita- > at1a-.

Kelimenin olusumuyla ilgili açiklamamizi alt ( < -al-t) 
a~I(I). « -as-ai-i) - as(t)ra « -as-(t)-ra) birlestirmesini yaparak
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sürdürelim. Buradaki *al - *as - *as kökü. bütün altay. hatta ural
dillerinde de kardesleri olan bir kelimedir: fakat türkçe gibi diger
dillerde de bu kök sekline rastlamiyoruz. Yalniz mog. ula "dip. temel"
(Lessing 868) ismi ile tü. at- "asmak. geçmek. üzerinden atlamak"
fiilinin söz konusu kök ile ilgileri. üzerinde düsünülmeyi gerektirecek
kadar muhtemeldir.

Alt kelimesini açiklarken. kelimemlzin "ön" anlamindaki al
ile ve ast, üst gibi kelimelerle ayni yapida bir kelime oldugunu söyleyen
G. Clauson. bu kelimelerin -dun/ -dün/ -tun/ -tün ekli bazi
türemislerinin altin < *alttin, astin < *asttin, alça~ < *altça~
seklindeki asli yapilardan büzüsme sonucu ortaya çiktiklarini
bildiren geometrik açiklamalarda bulunur (EDPT 121. 129. 130. 131.
242). Bu ifadeler. siveler arasi eski alintilan belirleme çabasi olmadan.
kelime ailelerini yakalama endisesi tasimadan yapilacak her türlü
etimolojik ve semantik degerlendirmenin. yazili devirlerin malzemesi
söz konusu oldugunda bile igreti kalacagini göstermektedir.

Akraba dillerde de *al kök seklinin degil. sadece çekimli
sekillerinin bulunmasi. türkçede de "alt. dip: asagi. asagi taraf'
anlaminda bir *al kökünün varligi konusundaki tahminimizi
kuvvetlendirmektedir. Alt ve ast kelimelerindeki -t unsuru. belki de
türkçede ve akraba dillerin çogunda lokaUf-ablatif. bazilannda da
akkuzatif eki olarak gelisen -t'dir. Türkçede lokatif ve ablatif eklerinin
tabaninda gördügümüz bu -t eki. eski mogolcanin bugün de zaman
zaman kullanilan datif-Iokatif-ablatif eki -daça/-deçe/-taça/teçe ile
yine mogolcanin datif-Iokatif ekleri -du(ban)/-dü(ben)/-tu(ban)/tü
(ben), -da(ganJ! -de(gen)/-ta(gan)/-te(gen)'nin yapisinda bu ek yer
almaktadir. Macarcanin takip edilebilen seyri içindeki umumi
akkuzatif eki -t olmasina ragmen alatt "altta". felött "üstte" vs. gibi yer
ve yön ifadeli kelimelerinde lokatif fonksiyonuyla kliselesmis olmasi
ve keza fincede de farkli kaynaktan gelen. fakat bugün -t çokluk ekiyle
ayni ses degerine sahip olarak. çokluklann akkuzatif çekimi yaninda.
bu -t'yi geniUf ekinin taban sesi olarak da bulmamiz oldukça
sasirticidir. Aynca mogolca -aça-/-eçe- ablatifi ile macarcanin -1'sl, -t
> -ç >.. > -I ses degismelertyle muhtemelen bu ekten türetilmisierdir.
(Denis Sinor. The *-t - *-d local sufftx in Uralic and Altaic.
Hungaro-Turcica. Studies in Honour of Julius Nemeth. Budapest 1976.
Macarcasi: A *-t - *-d helyhatarowrag az Uniliban es az altajiban.
(çev. Fabricius-Kovacs Ferenc-Sz. Bakrô-Nagy Marianne).
Tanulmanyok. Nyelvtudomanyi Ertekezesek. 110 sz. Sudapest 1982.
139-147 s.).

98



Anlamlari geregi bütün bu dillerin en çok kullanilan
kelimelerinden olmalarina ragmen, türkçede (·al- - ·as- - ·u-) ve
diger dillerde kök sekillerine rastlaninamasi, kelimenin anlaminin bu
yayginligiyla ilgilidir. "Alt, dip, asagi taraf' gibi temel bir kavramin
adi, dolayisiyla çok kullanilan bir kelime olmasi, kendisi de yer ve yön
bildiren bir kelime olmasina ragmen, yer ve yön bildiren bir hal eki
almasi, anlaminda fazlaca bir degisiklige yol açmayan bu eki
bünyesinde eritmesine, yani ek kaliplasmasi hadisesinin dogmasina
yol açmistir.

Bu arada, yukandaki sekillerden 1 - , - (> s) nöbetlesmes1yle
buraya ait oldugunu ileri sürdügümüz as(t)ra- "korumak, esirgemek"
kelimesinin, gerek anlam gerekse ses yapisiyla çok daha geç devirlerde
türetilmis olmasi gerektigini belirtelim. Zaten s'nin türkçenin iç ses
sistemindeki yerinin Orkon türkçesinden sonra genisledigini
görmemiz, ayrica "korumak, esirgemek" kavraminin "atlamak,
üzerinden asmak, üzerine çikmak; alçalmak, asagi olmak" gibi fizik
kavramlardan daha üst bir kavram olmasi, böyle bir tahmini pesinden
getirmektedir. Kasgarli Mahmud'un astin kelimesinden bahsederken
"Bu söyleyis fasih degildir; fasihi altin'dir" demesi, bosuna degildir
(Kasg.i, 108.s.).

Söz konusu atla- fiiline taban olusturan ·al kökünün dahil
oldugu ailenin bazi üyeleri sunlardir: tü. alt "alt, asagi; dip" (EDPT 130,
ES'lY 140-141); tü. altin "asagi, asagiya" (EDPT 131): tü. alçak "yavas,
sakin: düsük seviyede" (EDPT 129, ES1Y 143-4): tü. aSak, asag(i) "alt,
asagi taraf' (EDPT 259, ES'lY 214-5): tü. asakla-, asagala-/asagila
"alçal(t)mak, in(dir)mek" (EDPT260): tü. ast "alt: dip" (EDPT242, ES1Y
196): tü. astin "asagi, asagiya, asagidan" (EDPT 242): tü. asraki
"asagidaki" (EDPT252): tü. as(t)ra "asagiya, asagida" (EDPT 250): ura
"korumak, esirgemek" (EST 193-4). "Alt, dip" gibi temel bir kavramin
adi olarak çogu eski türkçe devresinde dogan bu üyelere, yeni devirlerin
daha üst kavramlarina ad olmus yeni üyelerinden de pek çok örnek
vermek mümkündür. Mesela, yukarida asra- kelimesini açiklarken
kullandigimiz esirge- "korumak" kelimesi, bu ailenin yeni
üyelerindendir.

Bu ailenin diger altay ve ural dillerindeki muhtemel üyelerine
de bazi örnekler verelim: mog. ula "alt, dip, temel" (Lessing 868): mog.
ulay- "çabalamak" (Lessing871): mog. uul "asli" (Lessing 889): mog. uzig
"adi, asagi" (Lessing 893): mog. goul"kaynak: temel: merkez: ana: esas"
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(Lessing 362); mog. gouUa- "temelolmak. esas olmak" (Lessing 362);
man. fulaha "kök. esas. tane" (Han Woo Choi. Türkçe tle Korecenin
Karsilastirmali FonoloJisi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. -basilmamistir-. Ankara 1985. 115.s.);
kor. pulhiy. pulhoy. pu1huy. ppurl. ppurengl. ppurenggu. ppuUl. vs.
"kök" (Han Woo Choi. a.g.e.); jap. klso "temel. dip" (The New Crown
Japanese-Engl1sh Dictionary. Tokyo 1972. 507.s.) jap. kaso "alt taraf.
alt" (T1ieNew Crown...• 45O.s.);mac. ala "altina; asagiya" (MTESzi. 122)
mac. a1acsony "alçak" (MTESzi. 124);mac. alap "temel" (MTESzi. 126);
mac. als6 "alttaraf. asagi kisim" (MTESzi. 143); ftn. a1as "asagi" (SKES
14); ftn. a1a1Den "ast" (SKES 14); a1apuoU "alt. alt taraf' (SKES 14); ftn.
alaya "alçak" (SKES 14); nn. alentua "alçalmak" (SKES 14). Ural
dillerine ait daha pek çok örnek. SKES. MTESz ve UEW tarafindan
birlestirilmisti. Ayrica. UEW. ural d1l1erinin bu örneklerini tahmtni
bir türkçe *a1 "kenar: alt: ön" köküyle blrlest1rm1st1(UEWi. 6.s.). Tabii
ki türkçe "alt" anlamindaki *alile "ön" anlamindaki al kökleri farkli
kaynaklidir ve bu sözlük. bunlari yanlislikla birlestirmistir: çünkü bu
"alt" ve "ön" kavramlarinin türkçede akraba kavramlar olarak
gel1stirilip adlandirildiklarini söyleyebilecek noktada degiliz.
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