
-ISAR EKİNİN TÜREYİŞİ 

TALAT TEKİN 

'I alanındaki verimli çalışmaları ile tanıruğımız Vecilıe Kı
lıcoğlu, Türk Dili dergisinİn 29. sayısında "Şart Kİpi" adlı 
hi.· V"7.1 yayımlaru. Şart ekinin yüzyıllar boyunca uğraruğı 
değişmeleri ör!ıeklerlc gösteren yazar, yazısınıu b~r yerinde, 

sözü Eski Osmanlıcadaki -ısar ekine getirerek şöyle diyor :f 

"Eski metİnlerde Şart Kİpİ teşkil eden -ser eki Osmanlıcada 
Nİ gerundinm ekiyle birleşerek -İ-ser tarzında yeni bir Gelecek 
Zaman Kipi yaratmada amU olmuştur." 

Biz sayın tetkİkçİ Vecİhe Kılıcoğlu'nun bu hükmüne katıla
mıyacağımızı söyliyeceğİz. Eski Osmanlıcada~(XIII.-XV. yüzyıl
lar) Gelecek Zaman Kİpİ teşkil eden -ısar -İser ekİ hem şekil hem 
anlam bakımından böyle türemİş olamaz : 

ı. -1 -İ eki ile yapılmış zarf-fillIere kip eklerinin eklenebilmesİ 
İmkansızdır. Bilindiği gibi, kip ekleri, Türkçenin bütün devirlerin
de yalnız fİil kök ve gövdelerİne eklenmiştİr. Bu kuralı bozacak 
örnekler vaı'sa gösterilmeliydi. 

2. Şart ile Gelecek arasında anlarnca pek az yakınlık vardrr. 

Öyleyse -ısar eki nasıl türemiş olabilir ? 
Türk dili araştırmaları henüz türlü kelime ve eklerin türeyiş

lerini çözecek kadar ilerlemiş olmamakla beraber bu soruyu cevap· 
landırabileceğimizi sanıyoruz. Bizce bu ek, Eski Türkçede (VIII. 
XI. yüzyıllar) -ıgsa-'lı fiil gövdelerine -r Geniş Zaman ekinin eklen
mesi ile meydana gelcil -ıgsar şeklinden gelişmiş ve kalıplaşmış 
olmalıdır. 

Bizi bu kaıııya vardı~an sebepler, yukanda saydıldanmızla 
birlikte, şunlardır: 

ı. Kaşgarlı Mahmud -ıgsa- -İgse- eki ile kurulmuş fiil gövde
lerinden bahsediyor. 

Ona göre istek bildiren -sa- i-s e- elci hem İsim hem fiil köklerİne 
eklenebilir. İsim köklerİne eklendiğine örnelder: "er kagunsa-dı = 
Adamın canı kavun İstedL", "er cw-se-di=Adam evini özledi." 
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(Divanü Lügaı-iı-Türk, cilt I, sayfaIar 279-280). Fiil köklerine 
eklendiğine örnekler: "ol ya at~saMdl=O, yay (ok) atmak istedi.", 
"er kızın öp-se-di=Adam kızını (~pmek istedi." (Divan, c. I, s. 280). 

Yine Kaşgarlı 'ya göre -sa- eki ;'r, I" sessizleri ile biten fili kök
Ierine doğrudan doğruya geIemez: Bu fiillerden -ıg/-ig eki ile ya
pılmış isimlere eklenir. Bu kural için Kaşgarlı'nın verdiği örnekler 
şunIardır : 

"ol ewgc barıg-sa-dı=O, eve varmak diledi.", "men seni körüg
sedim=Ben seni görmek istedim." "ol andın yarmaI}. alıg-sa-dı=O, 
ondan para almak istedi." (Divan, c. I, s. 281). 

Türkçede "r, I" sessizlerİ ile biten pek çok fiiI kökü vardır: 
bar-, birN, sor-, UT-, kör-, kir-, aI-, biI-, bol-, buI- ve başkaları. De
mek ki Eski Türkçede, fiiI köklerinden "o fiilleri İstemek" anla
mına gövdeler kurmağa yarıyan işlek bir ~ıgsa / ~igse- eki vardı * . 

2. İstelde Gelecek Zaman arasındaki anlam yakınlığı ise açık~ 
tır. Bilindiği gibi, Farsçada Gelecek Zaman Kipi "-yviisten=iste~ 
rnek" yardımcı fiili ilc teşkil edilir. 

3. -ıgsar> ~ısar gelişmesi de tabiidir. İki ve daha çok heceli 
keıimeIerin sonundaki :g/-g sessizIerini XIII. yüzyıI AnadoIu me
tinlerinde düşmüş görürüz. Düşmek kelimesi b~rada, tabiatiyle, 
sözIük anIamı dışında anlaşıImalıdır. Aslında yan yokaIik 15, g ses
sizleri önlerindeki seslilerIc kaynaşıp onları uzatmışlardır: ~atıg> 
~ati, tirig> dirı' Bu uzunluk bir müddet sürdükten sonra sesliler 
normal kısalıklarına kavuşmuş olmalıdır. ~ısar eki~nin -ıg' dan ge~ 
lişen iIk hecesinin de, hiç değilse, XIII. yüzyıI sonlnnna kadar 
uzun söylenmiş olduğunu kabul etmek zorundayız. 

Arap alfabesinin yetersizliği ve XIIL-XIV. yüzyıllar metin
lerinin karışık imlası bu gibi uzun seslilerin açıkç.a görülmesine 
engeldir. Manzum n':ıetinler İmfrle ve zihaf1arla dolu olduğundan 
bu işte aruz ölçüsünün de bir yardımı dokunamaz. Örnek olarak 
XIII. yüzyıl şairIerinden Şeyyad Hamza'mn bir beytini aIalım : 

Bu sii{d cümlesin esrid-iserMdür 
Ne cemaat (cal-ısar~dur ne inuım 

'" Kaşgarlı, bu gövdelcrdcn ~I'i.f -k eki ile yapılmış sıfat-fiiller içİn de 
bol örnek veriyor: Bk. Divan, C. II, S. 55. 



YAŞADIGIMIZ GÜNLER 

Sesimin ulaştığı yerde benim 

Bir ot olmalıydın, bir ceylıin; 
Kovalamalıyıb sesim seni 
Peşine düşjip dağl~T4an. 

Gel dedim, tulmadın elimdım, 

U::;utıım da yanda kaldı, 
Sevdalar içinde yaşamak ne gii::.cl, 

Bilir misin temİ::; aşhı? 

Dağın taşın dilleri var, söyler, 

Aşlanrızın gi=liliği nerde? 
Kuytu vadilerde, dcrclf!rde bunca 

Yaşadığımı: o gibel günler! 

Yolııp attığınıı::; otlar sararmış, 
Sonra, cllcrİmi:::İ konutan gü idilreni! 
Biliyorum yaşama/;; ::;or 
Yaşarnuh ;;;or scnsİ::. geçen giinleri. 

Şimdi baharın yeşeruiği dünya 
Eshidrm başka lürfii olurdu; 

Sular mı içmedim sensİ;;;, güzel ne? 

En güzel reşme kurudu. -

Yediğim en gü;;;cl çağla! 

Giinler geçiyor ömriimii::.dcn, 
RBilmem nasıl demeli

ı1Ialı;;;ıwluğumu bağışla im yii:;den! 

ALİ PÜSKÜLLÜOGLU 

Bcyit "mefailün~mcfailün~fci'ılün" kalıbı ile yazılmış olduğu
na göre,- ~ısar ekinin ilk seslisinin teşkil ettiği iki heceden biri aruzun 
kısa Hfe~'~ hecesine, öbürü uzun ~'-fa-" hecesine karşılıktır. Şimdi, 
ikinci mısradaki ~lı- hecesinde imfile mi yoksa birinci mısradaki 
-di- hecesinde zihaf mı vardır? 

Biz, ~ısar ekinin açıklamağa çalıştığımız türeyişine dayana
rak, ikinci mısradaki "~alısardur" kelimesinde aruz yanlışı. ol· 
madığını söyliyeceğiz. 

Not : Bu yazının cevabı gelecek sayııııuda çıkacaktır. 


