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OSMANLI TÜRKÇESĐNDEKĐ EKLER DUDAK UYUMUNA 
GÖRE NASIL OKUNMALIDIR?* 

 
Yavuz KARTALLIOĞLU∗ 

ÖZET 
Arap harfli metinlerde, kalıplaşan imla belli bir 

dönemden sonra dilde değişmeye başlayan bazı kelime ve 
ekleri gizlemiştir. Osmanlı Türkçesi döneminde ünlüsü 
harf veya hareke ile gösterilmeyen pek çok ekin nasıl 
Latin harflerine aktarılması gerektiği özellikle Eski Türk 
edebiyatı üzerinde çalışan araştırıcılar için büyük bir 
sorundur. Bu yazıda 16, 17 ve 18. yüzyıllarda eklerin 
nasıl okunması gerektiği harekeli metinler ve 
transkripsiyon metinlerinden elde edilen oransal verilerle 
gösterilmeye çalışılacaktır.         

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Türkçesi, ek, 
dudak uyumu 

HOW TO READ THE SUFFIXES OF OTTOMAN 
TURKISH ACCORDING TO LABIAL HARMONY 

ABSTRACT 

As the spelling is stereotyped in the texts written 
in Arabic script, the development of some words and 
suffixes cannot be traced. It is an important matter for 
researchers of old Turkish Literature how to convert 
suffixes whose vowel is not displayed with letters or vowel 
marks in Ottoman Turkish period from Arabic script into 
Latin. In the present study, it is tried to be explained how 
to read those suffixes through the rational data gathered 
from the texts with vowel markers and with transcription. 

Key Words: Ottoman Turkish, suffix, labial 
harmony 

 

Arap harfli Türk alfabesi fonetik bir alfabe olmayıp 
Türkçenin asli seslerini, özellikle de ünlülerini tam olarak ifade 
                                                 
* Bu makale 2005 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
tamamladığım Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17, 18. 
Yüzyıllar) başlıklı yayımlanmamış doktora tezimden hareketle yazılmıştır.     
∗ Yrd. Doç. Dr., Abant Đzzet Baysal Üniversitesi. 
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edememiştir. Bu alfabenin kullanıldığı metinler üzerinde inceleme 
yapmak isteyen araştırıcılar ünlüsü belli olmayan, ünlüsünün veya 
ünsüzünün kalıplaştığı bilinen kelime ve ekleri okumada tereddüte 
düşmektedirler. Đmladaki bu kalıplaşma sadece Eski Anadolu 
Türkçesi, Osmanlı Türkçesi gibi belirli bir dönemde değil bu alfabenin 
bırakıldığı tarihe kadar devam etmiştir. Tanzimat’tan sonra yazılan 
bazı gramerlerden edindiğimiz bilgilere göre özellikle 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren imlayı telaffuza uydurma çabaları da vardır. 
Fakat bu sefer de insanlardan “Bu zamana kadar böyle yazdık, şimdi 
durup dururken imlamızı niye değiştirelim!” şeklinde sesler 
yükselmiştir. Şimdi 1927 ve 1885 yılında yazılan iki gramer kitabına 
bakarak konuyu daha da açığı kavuşturmaya çalışalım:     

    

Türkçe Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri Türkçe Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri Türkçe Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri Türkçe Yeni Sarf Ve Nahiv Dersleri ––––    1927192719271927    

söyleyüp  »u² ë*²u�  (Gülensoy, 396) 

okundığı  vG²bìu�Ë«  (Gülensoy, 394) 

üstüni   vìu×�Ë«  (Gülensoy, 392) 

görüci  v2Ë—u½  (Gülensoy, 360) 

gördi  Èœ—u½  (Gülensoy, 302) 

 

KavaidKavaidKavaidKavaid----i Lisani Lisani Lisani Lisan----ı Türkî ı Türkî ı Türkî ı Türkî ––––    1885188518851885    

bunı  vìu�  (Türkay, 8) 

üçünci  v�M�Ë«  (Türkay, 16) 

…oldı  Èb¼Ë«  (Türkay, 18) 

gözi  È“u½  (Türkay, 31)   

bakılmayup  »ušL*�U�  (Türkay, 63) 

 

Yukarıdaki örneklerde eklerin yazılışına bakıldığında akla 
şöyle bir soru gelmektedir: Acaba 1928 yılına kadar insanlar söyleyüp, 
okundığı, üstüni, görüci, gördi, bunı, üçünci, …oldı, gözi, bakılmayup 
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şeklinde konuştular da Latin alfabesinin kabulü ile mi söyleyip, 
okunduğu, üstünü, görücü, gördü, bunu, üçüncü, oldu, gözü, 
bakılmayıp şeklinde konuşmaya başladılar?  

Bir kere yukarıdaki ve diğer Arap harfli metinlerdeki 
yazılışlar bu alfabenin kullanıldığı dönemlerde imla ile telaffuz 
arasındaki farklılaşmanın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını 
göstermektedir. Bu alanla uğraşan herkes telaffuz değişiminin bir ay 
veya bir yıl gibi kısa bir sürede olamayacağını çok iyi bilmektedir. 
Peki o zaman imlanın gizlediği dudak uyumu, dil uyumu ve ünsüz 
benzeşmeleri ne zaman oluşmaya başlamış ve telaffuz ne zaman 
günümüzdeki şeklini aşağı yukarı almıştır? Bu sorunun cevabını tam 
olarak bulmak için Arap harfli metinlerin kesinlikle 
yetmeyeceği/yetmediği aşikardır. O zaman bu meselenin halli için 
başka araçların yardımına ihtiyaç vardır. Peki nedir bu araçlar?  

1. Transkripsiyon metinleri 1. Transkripsiyon metinleri 1. Transkripsiyon metinleri 1. Transkripsiyon metinleri 1    

Bu araçların en önemlileri, belki de araştırıcıların ilk önce 
başvurdukları kaynaklar Osmanlı devleti zamanında gerek siyasi 
gerek ticari gerekse diğer sebeplerle Türkçeyi öğrenenlerin yazdıkları 
transkripsiyon metinleri denen metinlerdir. Bu metinler Latin, Kiril, 
Ermeni ve Rum harfleri ile 15. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlar. 
Bu eserleri, sanki günümüz için çözümlenmiş ve yazıya geçirilmiş bir 
tür ses kaydı olarak düşünmek gerekir. Eski imlâda gösterilemeyen 
bazı ünlü ve ünsüz seslerin bu metinlerde açık bir şekilde 
görülebilmeleri k-/g-, -t/-d, o / u, ö / ü gibi seslerin belirlenmesinde 
onları yegâne kaynak hâline getirmektedir (Duman 1999, 72). Latin 
harfli transkripsiyon metinlerinin en önemlileri şunlardır:  

16. yüzyıl: Argenti ve Georgievits’in eserleri  

17. yüzyıl: Molino, Parigi ve Meninski’nin sözlükleri; 
Harsany’nin konuşma kitabı ve yine Meninski’nin grameri  

18. yüzyıl Vaughan, Viguier, Carbognano’nun gramerleri  

                                                 
1 Bu terim için “çeviriyazılı metinler” terimi de kullanılmaktadır (Duman 1995, XIII). 
Bu metinler hakkında daha geniş bilgi için bakınız: Agop DĐLAÇAR, Dil, Diller ve 
Dilcilik, Ankara, 1968; G. HAZAI, “Die Denkmäler des Osmanisch-Türkei-
türkischen in nich-arabischen Schriften”, Handbuch des türkischen 
Sprachwissenschaft, Wiesbaden, 1990, 63-73. 
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19. yüzyıl Grammaire Turke, Redhouse ve Mirza Kazım 
Bek’in gramer kitabı  

20. yüzyıl Deny’nin grameri. 

  

Peki bu metinler araştırıcılara Arap harfli metinleri 
okumada nasıl yol gösterici olmaktadır? Molino’nun sözlüğünde 
geçen şu maddeleri inceleyelim: 

“abominatore “abominatore “abominatore “abominatore istemeigi (istemeyici)2, accidiaaccidiaaccidiaaccidia (poltronaria) 
ehmallik (ihmallik). tembellik,  aiutatore aiutatore aiutatore aiutatore iardumgi (yardumci), alzare alzare alzare alzare 
kaldurmak, amatoamatoamatoamato seuilmisc (sevilmiş), asaltoasaltoasaltoasalto basgun (baskın), 
barcarolobarcarolobarcarolobarcarolo kaikgi (kayıkçı), campanile cianghlikcianghlikcianghlikcianghlik (çanlık). (çan kulesi), 
disutiledisutiledisutiledisutile faidasis (faydasız), estrinsicoestrinsicoestrinsicoestrinsico disc-raki (dışraki), fiatofiatofiatofiato nefes. 
soluk, gocciola damlagiukdamlagiukdamlagiukdamlagiuk (damlacuk) (damlacık), herbaherbaherbaherba (otluk), 
ignoranzaignoranzaignoranzaignoranza giahillik (cahillik), lombolombolombolombo bobrek ieri (böbrek yeri), 
macchiatomacchiatomacchiatomacchiato lekielemisc (lekelemiş), nembonembonembonembo saghanak (sağanak), 
operariooperariooperariooperario emekdar (emekçi, işçi), pelosopelosopelosopeloso killi (kıllı), quintoquintoquintoquinto besc-ingi 
(beşinci), reo sucilusucilusucilusucilu (suçilu) (suçlu), sacco iaghmeiaghmeiaghmeiaghme (yağma). talan, 
timiditatimiditatimiditatimidita korkuluk (utangaçlık), vacuarevacuarevacuarevacuare bocs-atmak (boşatmak)” 
(Molino 1641). 

Sadece bu kısa metne bakılarak, bu metnin çerçevesinin 
dışına çıkılmadan 17. yüzyıla ait şu özelliklerin var olduğu 
söylenebilir:  

1. “yardım” kelimesi “yardum” şeklindedir.  

2. Fiilden fiil yapma eki -dUr- (kaldurmak) şeklindedir. 

3. Fiilden isim yapma eki -gUn (basgun) şeklindedir. 

4. Fiilden isim yapma eki +CUK (damlacuk) şeklindedir. 

 

Bu yüzyılın en önemli eseri olan Meninski’nin sözlüğünde 
hem Arap harfleri hem de Latin harfleri yan yana kullanılmıştır. Şimdi 
bu eserden alınan aşağıdaki metni inceleyelim:  

                                                 
2 Bu örnekte, parantez içindeki açıklama sözlüğün daha kullanışlı olması için Tanış 
tarafından verilmiştir. 
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“ u¼d×�«u¼d×�«u¼d×�«u¼d×�« astarlü, gLM¼d×�« astarlanmiş; ˆd×�«ˆd×�«ˆd×�«ˆd×�« üstüre, vul. ustura; 

o¼ ˆd×�«o¼ ˆd×�«o¼ ˆd×�«o¼ ˆd×�« usturalyk; v�v�v�v�––––«««« aşçi, eá–« aşpez, ŒUÒ¾¹ tabbâch; oooo––––¬¬¬¬ âşik, v½uL½ o–¬ 

âşık gemügi; pppp––––«««« eşk, v–U² “u½ göz iaşi; pppp––––««««, pšpšpšpš––––«««« işik vul. eşik; u¼ ëA²bì«u¼ ëA²bì«u¼ ëA²bì«u¼ ëA²bì« 

endîşelü, u¼dJ§ fikirlü; o*²o*²o*²o*²U�U�U�U� bajlyk, p*MšJì“ zenginlik, ÈdJì«uÔ tüwangerî, 

o*šMG¼ ghanîlyk; s*�s*�s*�s*� bilen … —u*� s*� bilen bilür, —u*J² ‚u� s*� ‚u� çiok bilen 

çiok jan-ylür; ë¾MA�MÄ ë¾MA�MÄ ë¾MA�MÄ ë¾MA�MÄ pengşembe vul. perşembe, peşembe; Òs2Òs2Òs2Òs2 ğinn, vul. 

ğin; ˆ“UM2 ğinâze vul. ğenâze, Pl. e²UM2 ğenâiz; o¦o¦o¦o¦————b¼«b¼«b¼«b¼«œœœœ, o¦o¦o¦o¦————b¼U¹b¼U¹b¼U¹b¼U¹ daldürmak; 

Ëb½ËœËb½ËœËb½ËœËb½Ëœ dügdü, ë�—¬ arka, v�Ëb½Ëœ pì ë×*� baltanün- dügdüsi; l¼U¹l¼U¹l¼U¹l¼U¹ tâli’, vulg. 

talîh; ‚u¾�‚u¾�‚u¾�‚u¾� kabuk, vG¼u¾� ÃUG¼« aghağ kâbughy, v�u¾� ë*I� bakla kabughy, 

v�u¾� “u� koz kabughy, v�u¾� p2u� u*½uL� sümüklü böcek kabughy, v�u¾� pì 

ˆ—U²  jaranün- kabughy, v�u¾� ë¹dL² jumurta kabughy, o¦—UI� ‚u¾� kabuk 

çikarmak” (Meninski 1687). 

Bu kısa metne bakılarak 17. yüzyılın bazı gramer özellikleri 
hakkında şunlar söylenebilir: 

1. “üstüre” kelimesi halk arasında “ustura”, “işik” kelimesi 
“eşik”, “pengşembe” kelimesi “Perşembe, peşembe”, “cinn” kelimesi 
“cin”, “cinâze” kelimesi “cenaza”, “tâli’” kelimesi “talih” şeklinde 
söylenmektedir. 

2. Đsimden isim yapma eki +lU (astarlu, endişelü, fikirlü; 
sümüklü) şeklindedir. 

3. Teklik 3. şahıs iyelik eki +I (gemüği, göz yaşı, kabuğı) 
şeklindedir, yuvarlak şekli yoktur. 

4. Đlgi hâli eki +nUn (baltanun) şeklindedir. 

18. yüzyıldaki Viguier ve Carbogna’nun gramerleri 
telaffuzun 1790 ve 1794 yıllarında büyük oranda günümüzdeki şeklini 
aldığını gösteren çok önemli deliller sunar. Carbognano’dan alınan şu 
örnekleri inceleyelim: 

vM²u� kojunu, v*¾*� bülbülü, v²u²u� kujuju, v�MìË« onunğiu, v�¼u² 

yolğiu, u*½—u² yürekli, v�²—u½ görüğiü, v�u½u� bügüsü. 

Èœ«—« v*�Ë« pLš²«œ vM� v*� vL²œ«—« vM� »u*½ ë�L½ ˆË« Êu½ u� —œ ˆbM�«—« 
ë2u� ë*²« Èd� ëL¼UJ¦ vJ¼ÒË« 



 
 
 
 
 
 
 
 
Osmanlı Türkçesindeki Ekler Dudak Uyumuna Göre…        463                         

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 3/6 Fall 2008 
 
 

Evvelki mükaleme kary ila koğia arasyndadyr. Bu gün eve 
kimse gelip beni aradymy? Beli seni dajymyn- oghlu arady 
(Carbognano 1794). 

Bu örneklere bakılarak 18. yüzyılın bazı gramer özellikleri 
hakkında şunlar söylenebilir: Đmlada “ye” ile gösterilen yükleme hâli 
eki, isimden isim yapma ekleri +(I)ncI, +CI; fiilden isim yapma eki -
IcI ve iyelik eki yuvarlak tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlıdır. 
Carbognano, bu yazım tarzı ile imla-telaffuz arasındaki çelişkiyi 
bundan iki yüz yıl önce göstermektedir.  

Viguier ise Türkçede kullanılan bütün ünlü ve ünsüzleri 
göstermiş ve Türk alfabesinde bulunan sesleri ifade etmeyi 
zorlaştıracak yabancı bir işarete yer vermemiştir (Gümüşkılıç 2004, 
56). Viguier ve Carbognano’nun gramerleri imla nasıl olursa olsun, 
özellikle dudak uyumunun 18. yüzyılın sonunda tamamlandığını 
gösterir.     

2. Harekeli metinler2. Harekeli metinler2. Harekeli metinler2. Harekeli metinler    

Arap harfli metinlerdeki eklerin seslilenmesini tespit etmede 
ikinci derecede önem taşıyan araçlar harekeli metinlerdir. Türkçenin 
Arap harfli alfabe ile yazıya geçirildiği Batı Türkçesinin Eski Anadolu 
ve Osmanlı Türkçeleri dönemlerinde de harekeler kullanılmıştır. 
Hareke kullanımı 16. yüzyıldan sonra giderek azalmıştır fakat 18-19. 
yüzyıllarda bile harekeli metinlere rastlamak mümkündür.    Belli bir 
dönemden sonra harekeler hem yazım hızını düşürdüğü için hem de 
imla kalıplaştığı için kullanılmaz olmuştur.    Harekeli metinler kalınlık-
incelik uyumunu tespit etmeye tam elverişli değildir fakat bu metinler 
üzerinde düzlük-yuvarlaklık uyumunun gelişimi takip edilebilir. Bu 
metinlerde ünlüleri karşılayan harflerin yazılmadığı, imlası 
kalıplaşmış olan kelimeler ve ekler vardır. Hareke sisteminin 
kullanıldığı metinlerde hareke, ünlünün en azından düzlük-yuvarlaklık 
niteliğini büyük oranda ortaya koyar, metinlerin daha doğru okunması 
konusunda araştırıcılara yol gösterir.  

Hareke, sadece harekeli metinlerde değil harekesiz metinlerde 
de dönemin ses özelliklerini veya telaffuzunu gösterme bakımından 
kılavuzluk edici bir özelliğe sahiptir. Mesela, Şeyyad Hamza’nın 
“Yusuf ve Zeliha” adlı eseri harekesiz bir eserdir. Bu eserde Şeyyad 
Hamza veya bir başkası tarafından bazı kelimelerin harekelendiği 
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görülmektedir. Bu harekeleme işlemi de ünlülerin yazılmadığı 
kalıplaşmış bir imla tarzında kelimedeki veya ekteki ünlüyü 
okuyucuya hissettirir ve bunun sonucunda da o kelimenin doğru 
okunmasını sağlar. Bu eserde bazen kelimenin tamamının 
harekelendiği görülür: Ú—3—Ó«uÚ*Ó² yalvarur, Ú»3uJÅ²œ diküp ÓöÅ½3uìÓ« anuŋıla. Bazen 

de sadece ek harekelenmiştir: Úd3ìÅËU� sevinür, ÚÂ3œd²Ë virdüm, Ú„3bÓ¦—u½ 

görmedük (Dilçin 1946). 

3. “Eli kuruyasıca veya eli öpülesiceler”in yazımları3. “Eli kuruyasıca veya eli öpülesiceler”in yazımları3. “Eli kuruyasıca veya eli öpülesiceler”in yazımları3. “Eli kuruyasıca veya eli öpülesiceler”in yazımları    

Prof. Dr. Mertol Tulum, dönemindeki kalıplaşmış imlayı iyi 
bilmeyen, bu yüzden de kelimeleri, ekleri çevresinde duyduğu 
biçimde veya konuştuğu gibi yazan etrafındakilerce “eli kuruyasıca” 
denen müstensihlere “eli öpülesiceler” demektedir (Tulum 2002, 489). 
Eğer bu kalıplaşmış imlayı tam olarak bilmeyen, istediği gibi yazan 
müellif veya müstensihler olmasaydı dilde değişmeye başlayan 
şekilleri yazıda görmek neredeyse imkansız olacaktı. Bu müstensihler 
aşağıdaki örneklerde imlaya meydan okurcasına kendilerince 
konuşmayı, yani telaffuzu kâğıda dökmeye çalışmaktadırlar:  

s3²—3u¾MÓ¹ tanbūrun, ÓëM3²—3uC3• huzūruna, Åvš3¼3Ë«  ölüyi, dÓ*3²bÔ3uì3« unutdular    

Yukarıdaki hareke ile harfin çatıştığı örneklerde ünlü demek 
olan harekeye göre okuma yapılmalıdır (Kartallıoğlu 2007, 205). 
Çoğu araştırıcı incelediği metinde özellikle Türkçe biçimlerde 
dönemin gramer özelliklerine aykırı bir yazım tarzı görürse tereddüt 
etmeden “normalize etme yolu”na gitmektedir. Normalize etmek 
demek bir kelimeyi veya eki dönem gramerlerinde gösterildiği gibi 
okumak, kuralların dışına çıkmamak demektir. Bence bu yüzden 
bugüne ışık tutacak çok önemli deliller bizzat kendi elimizle yok 
edilmektedir.  

4. Kafiyeler 4. Kafiyeler 4. Kafiyeler 4. Kafiyeler     

Az da olsa bazen kafiyeler de bizim için dönemin ses ve şekil 
özellikleri hakkında ipucu vermektedir. Mesela Usulî Divanında bir 
mısranın sonunda “merdüm” kelimesi geçmektedir. Alttaki mısrada 
ise “erdim” kelimesi vardır. Tabii “erdim” kelimesi eseri yayına 
hazırlayan araştırıcı tarafından böyle okunmuştur, yoksa ki bu kelime 
“merdüm” kelimesine bakılarak “erdüm” şeklinde okunmalı idi (Đsen 
1990).    
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Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesinde içinde düz ünlü 
bulunduran ekler I Sınıfı Ekler, yuvarlak ünlü bulunduran ekler U 
Sınıfı Eklerdir; dudak uyumuna bağlı olan eklere ise X Sınıfı Ekler 
denir.  Doktora tezimde bu eklerin Osmanlı Türkçesi dönemine ait 
harekeli metinlerdeki durumunu ve bunların günümüzdeki biçimlerini 
ne zaman aldıklarını, transkripsiyon metinlerini de kullanarak 
incelemeye çalıştım. Özellikle Eski Türk edebiyatı üzerine çalışan 
araştırıcıların bir eki hangi yüzyılda nasıl okumaları gerektiği 
konusunda büyük sıkıntı yaşadıkları bilinmektedir. Hele bir de ekin 
nasıl okunacağına dair bir işaret yoksa araştırıcı o zaman ya hocasının 
direktifleri doğrultusunda ya da kendi kafasına göre bir okuma tarzı 
geliştirmektedir. Bu okuma tarzı da çoğu zaman dilcilerin ulaştıkları 
eklerle ilgili bilgilerle çelişmektedir. Ben tezimden özetleyerek 
aşağıya aldığım bilgilerin 16, 17 ve 18. yüzyıllarda bir ekin Latin 
harflerine nasıl aktarılacağı konusunda araştırıcılara yol gösterici 
olacağını düşünmekteyim. Şimdi bu ekleri kısaca inceleyelim:  

    

I Sınıfı EklerI Sınıfı EklerI Sınıfı EklerI Sınıfı Ekler    

{+CI} 

Bu ek Osmanlı Türkçesi dönemine kadar hep düz ünlülüdür. 
Yani ek, yuvarlak tabanlardan sonra dudak uyumuna uymaz. 16. 
yüzyılda “ Åv�3u2Ú“3u½ gözcüsi, ÓˆdÓ¼3uÇÚ¼Å« ilçülere (3), Óë*Åš�3uÇÚ¼Ó«  elçüsile (2)” 

gibi örneklerde ekin yuvarlak şekilleri görülür. Buradan ekin ilk 
olarak 16. yüzyılda “cim+vav” ile yazıldığı sonucu çıkarılmamalıdır. 
Bence daha önceki yüzyıllarda da vardır ama tespit edilememiş veya 
normalize edilmiştir. 16. yüzyılda ek, yuvarlak tabanlardan sonra % 
4.5 oranında uyumludur. 17 ve 18. yüzyıllardaki harekeli metinlerde 
ek daima düz ünlülüdür. Demek ki ekin “cim+ye” şeklinde 
kalıplaşması 17. yüzyılda başlamış ve ek, Arap harfli imlada alfebenin 
değiştirildiği tarihe kadar aynı şekilde yazılmıştır. 17. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde ek düz ünlülüdür. 18. yüzyılın sonunda 
yazılan belki de en önemli iki transkripsiyon metni olan Viguier ve 
Carbognano’da uyumlu olan {+CI} eki, 18. yüzyılın sonu veya 19. 
yüzyılın başlarında dudak uyumuna bağlanmıştır. Bence ek, 18. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren yuvarlak tabanlardan sonra {+cu, 
+cü} şeklinde okunmalıdır. 
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{-GIl} : Os.T’de daima düz ünlülü olan ve yuvarlak 
tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı olmayan emir eki, 
muhtemelen 18. yüzyılda kullanımdan düşmüştür. 

{-dI} : 16. yüzyıldaki 2 eserde yuvarlak ünlülü şekilleri 
bulunan görülen geçmiş zaman eki, 17. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde yuvarlak tabanlardan sonra % 42 oranında uyumludur. 18. 
yüzyıldaki Arap harfli metinlerin tamamı, bu eki düz ünlülü olarak 
göstermektedir. 18. yüzyılın sonunda yazılan Viguier ve 
Carbognano’da ek, dudak uyumuna bağlıdır.  

{-(I)D-} : Fiilden fiil yapan bu ek, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde; 17. yüzyıldaki hem Arap harfli metinler hem de 
transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna bağlıdır. 18. yüzyıldaki 
Arap harfli metinlerde bir yuvarlak tabanın dışında dudak uyumuna 
bağlı olan ek, bu yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde de dudak 
uyumuna bağlıdır.  

{-IncA} : Bu zarf-fiil eki, Arap harfli metinlerde yuvarlak 
tabanlardan sonra 16. yüzyılda % 38 (Óë�Úì3u¼3Ë« olunca, Óë�ÚM3¼3u�  bulunca),  

17. yüzyılda % 100 (ë�ìuš3¹ ŧoyunca, Óë�M3²3Ë—3u� ėuruyunca) ve 18. 

yüzyılda % 70 oranında (ë�ÚM3¼3Ë« üzere olunca (4), ëšÓ�ÚM3¼3Ë« ölünceye) dudak 

uyumuna bağlıdır. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde düz 
ünlülü olan ek, 18. yüzyıldaki Carbognano’da dudak uyuma bağlıdır. 
Bence ek, 18. yüzyılın başından itibaren yuvarlak tabanlardan sonra 
{+unca, +ünce} şeklinde okunmalıdır. 

{-mAdIn} : Bu zarf-fiil eki, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde dudak uyumuna bağlıdır. Ekin {-mAdAn} şekli, 16. 
yüzyılın başından itibaren görülmeye başlamıştır ama bu yüzyılda {-
mAdIn} şekli ağırlıktadır. 17. yüzyıldaki eserlerde de ekin iki şekli 
yan yana kullanılmıştır fakat 17. yüzyılın son çeyreğinde {-mAdIn} > 
{-mAdAn} değişimi tamamlanmıştır. 18. yüzyıldaki eserlerde ek, {-
mAdAn} şeklindedir.  

{-mIş} : Öğrenilen geçmiş zaman eki, 16. yüzyıldaki Arap 
harfli metinlerde düz ünlülüdür. 17. yüzyılda Delâil-i Nübüvvet 
dışındaki bütün eserlerde ek, düz ünlülüdür ve Delâil’de yuvarlak 
tabanlardan sonra % 96 oranında (g3L¼—3uš3� buyrulmuş, f3L¼3“3Ëœ düzülmüş, 

g3LÚÔ—3Ë« örtmüş, g3L–3Ëœ düşmüş) dudak uyumuna bağlıdır. 18. yüzyıldaki 
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Arap harfli metinlerde ek, genellikle düz ünlülü olmasına rağmen, 3 
yuvarlak tabandan sonra dudak uyumuna bağlıdır. Bu ek,  18. 
yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna bağlanmıştır. 
17. yüzyılın son çeyreğinde yuvarlak tabanlardan sonra uyumlu 
şekilleri görülen ek, 18. yüzyılın sonunda dudak uyumuna 
bağlanmıştır. Bence 18. yüzyılın sonundan itibaren ek, yuvarlak 
tabanlardan sonra {+muş, +müş} şeklinde okunmalıdır.  

{+(s)I} : Teklik 3. şahıs iyelik eki Arap harfli metinlerde 
yuvarlak tabanlardan sonra 16. yüzyılda % 33 (ÅvM3*Ú½3u½ göŋlüni, u23Ë« 

ucu, ÓˆbÚì3u23Ë« ucunda, Óëì3u23Ë« ucuna, 3u�3Ë« üçü, Óëì3u×Ú�3Ë« üstüne), 17. yüzyılda 

% 31 (Åvì3dÚL3�  ‘ömrüni, ÚÊÓbM3½3Ëb½ÚdÅ�« esirgedügünden, ÊÓbì3“3u² yüzünden) ve 

18. yüzyılda % 27 oranında (Óëì3u½3Ë« öŋüne TĐ-34a/6) uyumludur. 

Yuvarlak tabanlardan sonraki bu uyumlu şekiller, genellikle iç 
hecededir ve hareke ile yazılmıştır. 16 ve 18. yüzyıllardaki 
transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna bağlı olan ek, 17. 
yüzyılda ikili kullanılışa sahiptir. Đlk uyumlu örnekleri 16. yüzyıldaki 
metinlerde görülmeye başlanan ek, 18. yüzyılın içinde dudak 
uyumuna bağlanmıştır fakat bu durum imlâya yansımamıştır. Bence 
bu ek 18. yüzyılın başından itibaren yuvarlak tabanlardan sonra 
{+(s)u, +(s)ü} şeklinde okunmalıdır.  

{+CAgIz} : Đsimden isim yapan bu ek, sadece 16. yüzyıldaki 
Arap harfli metinlerde tespit edilmiştir ve dudak uyumuna bağlıdır. 

{+cIl} : 18. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde düz tabanlardan 
sonra kullanılan bu isimden isim yapma eki, dudak uyumuna bağlıdır. 

{+cIlAyIn} : Bu isimden isim yapma eki, Arap harfli 
metinlerin tamamında düz ünlülüdür. 18. yüzyılda yazılan Viguier’de 
yuvarlak tabanlı 2 kelimeden sonra dudak uyumuna bağlıdır. 

{+I} : Yükleme hâli eki 16, 17 ve 18. yüzyıllardaki Arap 
harfli metinlerin tamamında “ye/esre” ile yazılmıştır ve yuvarlak 
tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı değildir. 16 ve 17. 
yüzyıllardaki transkripsiyon metinleri de bu eki, daima düz ünlülü 
olarak gösterir. 18. yüzyılın sonunda yazılmış olan Viguier (oğlu, 
hükmü, burnu) ve Carbognano’da (koyunu, bülbülü, kuyuyu) ek, 
yuvarlak tabanlardan sonra da dudak uyumuna bağlıdır. Bu iki eserden 
hareketle, ekin 18. yüzyılın sonunda dudak uyumuna bağlandığı diğer 
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araştırıcılar gibi tarafımızdan da kabul edilmiştir. Bu ekten sonra gelen 
bir ekin olmaması, yükleme hâli ekinin son ek olması uyumun 
durumunu gizlemektedir. Bence 18. yüzyılın sonundan itibaren ek 
yuvarlak tabanlardan sonra {+u, +ü} okunmalıdır. 

{-ICAK} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde daima düz 
ünlülü olan bu zarf-fiil eki 17. yüzyılda yuvarlak tabanlardan sonra % 
33, 18. yüzyılda % 25 oranında dudak uyumuna bağlıdır. Bu 
yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde ek, daima düz ünlülüdür. 18. 
yüzyılın sonunda yazılmış olan iki transkripsiyon metninde bu eke, 
birkaç düz tabanlı kelimede rastlanmaktadır. Bu da ekin 18. yüzyılın 
sonunda çok az kullanıldığını gösterir.       

{-IcI} : Bu fiilden isim yapma ekinin ilk ünlüsü yuvarlak 
tabandan sonra 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde ( Åv�3ÔÚ—3Ë« örtüci) 

dudak uyumuna bağlıdır. 17. yüzyılda uyumsuz olan bu ünlü, 18. 
yüzyılda % 47 oranında (Åv23ËdÓ×Ú�3u½ gösterüci, —3œÅv�Å¼3Ë« ölicidür, Åv2ÅbÅ�Ú—3u�  

ėorėıdıcı)  uyumludur. Bu metinlerin tamamında ekin ikinci ünlüsü 
düzdür. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde karışık bir durum 
arz eden ek, 18. yüzyıldaki Viguier ve Carbognano’da dudak 
uyumuna bağlıdır. Bence bu ek 18. yüzyıldn itibaren yuvarlak 
tabanlardan sonra {-UcU, -ÜcÜ} şeklinde okunmalıdır. 

{-(I)l-} : Fiilden fiil yapan bu ek, Arap harfli metinlerde 
yuvarlak tabanlardan sonra 16. yüzyılda % 40, 17. yüzyılda % 57 ve 
18. yüzyılda % 52 oranında uyumludur. Bu ek, transkripsiyon 
metinlerinde 17. yüzyılda % 87, 18. yüzyılda % 100 oranında dudak 
uyumuna bağlıdır.  

{-(I)n-} : Fiilden fiil yapan bu ek, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde yuvarlak tabanlardan sonra % 38, 17. yüzyılda % 67 ve 18. 
yüzyılda % 83 oranında uyumludur. 17 ve 18. yüzyıllardaki 
transkripsiyon metinlerinde ek, tamamen uyumludur.  

{+(I)ncI} : Đsimden isim yapan bu ekin yardımcı ünlüsü, 16. 
yüzyıldaki Arap harfli metinlerde yuvarlak tabanlardan sonra % 100 
( Åv�ÚM3�3Ë« üçünci, v�Úì3œÚ—3œ dördünci), 17. yüzyılda % 87 (ÅÅv� Åv�ÚM3�3Ë« üçüncisi 

(2), Åv�Úì3œÚ—3œ dördinci, Åv�ÚM3ì3Ë« onuncı) ve 18. yüzyılda % 100 oranında  

dudak uyumuna bağlıdır. 16. yüzyıldaki 4, 18. yüzyıldaki 2 örnekte, 
ek ünlüsü de yuvarlak tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlıdır. 17. 
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yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde ek, birkaç örnek dışında düz 
ünlülüdür. Bu ek, en geç 18. yüzyılın başında dudak uyumuna 
bağlanmıştır ve yuvarlak tabanlardan sonra {+uncu, +üncü} şeklinde 
okunmalıdır.  

{-Iş} : Fiilden isim yapan bu ekin yuvarlak tabanlardan sonraki 
ilk uyumlu örnekleri, 16. yüzyılda başlamıştır. 17. yüzyıldaki Arap 
harfli metinler, transkripsiyon metinlerinden daha ileri bir safhayı 
gösterir. 18. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde tespit edilemeyen ek, 
bu yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna tam olarak 
bağlanmıştır. 

{-(I)ş-} : Fiilden fiil yapan bu ek, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde yuvarlak tabanlardan sonra % 62 oranında dudak uyumuna 
bağlıdır. 17 ve 18. yüzyıllardaki hem Arap harfli metinlerde hem 
transkripsiyon metinlerinde ek, dudak uyumuna bağlıdır.  

{+lIK} : Đsimden isim yapan bu ek, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde yuvarlak tabanlardan sonra % 27 (p3*Úì3u½ günlük, ÚÊÓbÚMÅG3*Ú¼3u�Ú�3u² 

yoėsulluāından), 17. yüzyılda % 82 (o3*A3� ėuşluė, ÊÓbI3¼3u½«d� 

ėaraguluėdan, dÓ*I3*Ô3Ë« otluėlar) ve 18. yüzyılda % 46 oranında (Åv½3u*Ú½3uš3� 

büyüklügi,  v�3u*ÚJÅ¼ÓU� ėalıŋluāı) dudak uyumuna bağlıdır. Bu ekte 17. 

yüzyılda düz tabanlardan sonra uyum oranı % 67’dir. Bu oran, ters bir 
durumun oluştuğunu, %33 oranında düz tabanlardan sonra ekin 
yuvarlak şeklinin geldiğini gösterir. 17. yüzyıldaki transkripsiyon 
metinlerinde, yuvarlak tabanlardan sonra tam olarak uyumlu olmayan 
ek, 18. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna 
bağlıdır. Bence bu ek de 18. yüzyıldan itibaren hem düz hem de 
yuvarlak tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı okunmalıdır.  

{+mI} : Soru eki 16, 17 ve 18. yüzyıllardaki Arap harfli 
metinlerde daima düz ünlülüdür; ekin iç seste kaldığı örneklerde bile 
yuvarlak şekli yoktur. 16 ve 17. yüzyıllardaki transkripsiyon 
metinlerinde de düz ünlülü olan bu ek, 18. yüzyıldaki transkripsiyon 
metinlerinde dudak uyumuna bağlıdır.  
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U Sınıfı EklerU Sınıfı EklerU Sınıfı EklerU Sınıfı Ekler    

{+AgU} : Đsimden isim yapan bu ek, incelenen yüzyıllarda 
sadece 16 ve 17. yüzyıllarda birer eserde geçmektedir; diğer eserlerde 
yoktur. 

{+ArU} : Yön eki 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde % 58 
oranında uyumludur. 17. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde uyumsuz 
olan ek, 18. yüzyılda % 22 oranında dudak uyumuna bağlıdır. 16 ve 
17. yüzyıllardaki transkripsiyon metinlerinde düz ve yuvarlak şekli 
yan yana kullanılan yön eki, 18. yüzyılda uyumludur. 

{-dUK} : Bu sıfat-fiil eki 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde 
% 8, 17. yüzyılda % 7 ve 18. yüzyılda % 46 oranında uyumludur. {-
dUK} eki 18. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna 
bağlanmıştır. Carbognano’da bu ek, Arap harfleri ile daima 
“dal+ye+kef” şeklinde yazılmasına rağmen; Lâtin harfli kısımlarda 
dudak uyumuna bağlı olarak okunmuştur.  

{+dUrUė} : Đsimden isim yapan bu ek, metinlerimizde 
“burundurıė, boyunduruė” kelimelerinde geçmektedir. Đşlek bir ek 
değildir.      

{+dUr} : Bildirme eki, 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde 1, 
17. yüzyılda 3 örnekte düz tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlıdır. 
18. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde ek % 77 oranında uyumludur. 
16. yüzyıldaki Regola’da düz tabanlardan sonra % 60 oranında 
uyumlu olan ek, 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde genel 
olarak yuvarlak ünlülüdür. 18. yüzyılda ise ek, dudak uyumuna 
bağlıdır. {+dUrUr} şekli 16, 17. yüzyılların genelinde ve 18. yüzyılın 
başlarında kullanılmış; 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
kullanımdan düşmüştür.    

{-dUr} : Kuvvetlendirme/ihtimal eki, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerin tamamında yuvarlak ünlülü, 17. yüzyıldaki 1 örnekte ise 
düz ünlülü olup 18. yüzyılda düz tabanlardan sonra % 70 oranında 
uyumludur. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde yuvarlak 
ünlülü olan ek, 18. yüzyıldaki Carbognano’da dudak uyumuna 
bağlıdır.  

{-dUr-} : Fiilden fiil yapan bu ek, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde düz tabanlardan sonra % 6, 17. yüzyılda % 7 ve 18. 
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yüzyılda % 70 oranında uyumludur. 16 ve 17. yüzyıllardaki birer 
transkripsiyon metninde dudak uyumuna bağlı olan ek, 18. yüzyılda 
tamamen uyumludur.  

{+gU} : Đsimden isim yapan bu ek, sadece “gözgü” 
kelimesinde geçmektedir ve dudak uyumuna bağlıdır.      

{-GU} : Fiilden isim yapan bu ek, 16 ve 18. yüzyıllardaki Arap 
harfli metinlerde düz tabanlardan sonra % 50 oranında uyumlu iken, 
17. yüzyılda uyumsuzdur. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde 
büyük oranda uyumlu olan ek, 18. yüzyılın sonunda dudak uyumuna 
tam olarak bağlanmamıştır. 

{-gUr-} : Fiilden fiil yapan bu ek, 16 ve 17. yüzyıldaki Arap 
harfli metinlerin genelinde yuvarlak ünlülü iken, 2’sinde düz 
tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlıdır. 18. yüzyılın başlarında 
düz tabanlardan sonra % 67 oranında dudak uyumuna bağlı olan ek, 
yine bu yüzyılın ikinci yarısında muhtemelen kullanımdan düşmüştür.  

{-sUn} : Teklik 3. şahıs emir eki 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde düz tabanlardan sonra % 6 oranında uyumlu, 17. yüzyılda 
uyumsuz ve 18. yüzyılda % 5 oranında uyumludur. 17. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde ek, Harsany dışında yuvarlak ünlülüdür; 
18. yüzyıldakilerde uyumludur.  

{-U} : Bu zarf-fiil eki, 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde 
düz tabanlardan sonra % 29, 17. yüzyılda % 41 ve 18. yüzyılda % 31 
oranında dudak uyumuna bağlıdır. 17. yüzyılda yazılan 1 
transkripsiyon metninde, 18. yüzyılın sonunda yazılan Carbognano ve 
Viguier’de ek, Türkiye Türkçesindeki şeklini almıştır.  

{-(U)K} : Fiilden isim yapan bu ek, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde düz tabanlardan sonra % 42, 17. yüzyılda % 42 ve 18. 
yüzyılda % 96 oranında uyumludur. 16 ve 17. yüzyıllardaki 
transkripsiyon metinlerinde uyumlu olan ek, 18. yüzyılın başında 
dudak uyumuna bağlanmıştır.  

{-Up} : Bu zarf-fiil ekinin Arap harfli metinlerdeki 3 kelimede 
{-Ip} şekli vardır. 16 ve 17. yüzyıllardaki transkripsiyon metinlerinde 
daima yuvarlak ünlülü olan ek, 18. yüzyıldaki transkripsiyon 
metinlerinde dudak uyumuna bağlanmıştır.  
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{-Ur-} : Fiilden fiil yapan bu ek, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde düz tabanlardan sonra % 21, 17. yüzyılda % 4 ve 18. 
yüzyılda % 54 oranında dudak uyumuna bağlıdır. Transkripsiyon 
metinlerinde de bu ek, genel olarak dudak uyumuna bağlıdır.  

{-Ur} : Geniş zaman ekinin {-Ir} şekli 16. yüzyıldaki Arap 
harfli metinlerde düz tabanlardan sonra % 3.6, 17. yüzyılda % 3.5 ve 
18. yüzyılda % 31 oranında dudak uyumuna bağlıdır. Bu düz şekiller, 
Regola’da da büyük oranda kullanılmıştır. 17. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde {-Ur} şekli hâkim olan ek, Viguier ve 
Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır.  

{-AlUm} : Çokluk 1. şahıs emir ekinin düz şekli 16. yüzyıldaki 
Arap harfli metinlerde % 3, 17. yüzyılda % 56 ve 18. yüzyılda % 64 
oranında uyumludur. 16 ve 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde 
uyumsuz olan ek, 18. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde tamamen 
uyumludur. 

{+CUgAz} : Đsimden isimden isim yapan bu ek Arap harfli 
metinlerde, daima yuvarlak ünlülüdür. Regola ve 17. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde ek, düz ünlülüdür. 18. yüzyılın sonunda 
yazılan Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır.  

{+cUK} : Đsimden isim yapan bu ekin {+cIK} şekli, 16. 
yüzyıldaki Arap harfli metinlerde düz tabanlardan sonra % 23, 17. 
yüzyılda % 85 ve 18. yüzyılda % 71 oranında uyumludur. 17. 
yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde genel olarak düzleşen ek, 18. 
yüzyılın sonunda yazılan Carbognano ve Viguier’de dudak uyumuna 
bağlanmıştır. 

{+dU} : 17. yüzyıldaki Arap harfli metinde yuvarlak ünlülü 
olan bu isimden isim yapma eki, 18. yüzyıldakilerde düz ünlülüdür. 
17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde düz ünlülü olan ek, 18. 
yüzyıl transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna bağlanmıştır. 

{-dUK} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde düz tabanlardan 
sonra bu sıfat-fiil eki % 13, 17. yüzyılda % 72 ve 18. yüzyılda % 84 
oranında uyumludur. 16. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde ekin 
düz şekilleri vardır ve bu şekiller yuvarlak tabandan sonra da 
kullanılmıştır. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde yuvarlak 
ünlülü olan ek, 18. yüzyıldakilerde dudak uyumuna bağlıdır. 
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{-dUKCA} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde yuvarlak 
ünlülü olan bu zarf-fiil eki, 17. yüzyılda düz tabanlardan sonra % 20, 
18. yüzyılda % 100 oranında dudak uyumuna bağlıdır. 17. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde iki şekli de kullanılan ek, 18. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna bağlıdır.   

{-dUKdA} : Bu zarf-fiil eki, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde yuvarlak ünlülüdür; 17. yüzyılda düz tabanlardan sonra 
uyum oranı % 44, 18. yüzyılda % 93’tür. 17. yüzyıldaki transkripsiyon 
metinlerinde yuvarlak ünlülü olan ek, 18. yüzyıldaki transkripsiyon 
metinlerinde dudak uyumuna bağlıdır.  

{-dUm} : Görülen geçmiş zaman teklik 1. şahıs eki 16. 
yüzyıldaki Arap harfli metinlerde düz tabanlardan sonra % 11, 17. 
yüzyılda % 10 ve 18. yüzyılda % 98 oranında uyumludur. 16 ve 17. 
yüzyıllardaki transkripsiyon metinlerinde yuvarlak ünlülü olan ek, 18. 
yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna bağlıdır. 

{-dUŋ} : Görülen geçmiş zaman teklik 2. şahıs eki 16. 
yüzyıldaki Arap harfli metinlerde % 5, % 17. yüzyılda % 71 ve 18. 
yüzyılda % 68 oranında uyumludur. 16. yüzyıldaki transkripsiyon 
metinlerinde ek, yuvarlak ünlülüdür. 17. yüzyılda Rudimenta ve 18. 
yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinin tamamında ek, dudak uyumuna 
bağlıdır. 

{-dUŋUz} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde görülen 
geçmiş zaman çokluk 1. şahıs ekinin birinci kısmı düz tabanlardan 
sonra % 28, 17. yüzyılda % 77 ve 18. yüzyılda % 60 oranında 
uyumludur. Ekin ikinci kısmı ise 16. yüzyılda % 7, 17. yüzyılda % 64 
ve 18. yüzyılda % 60 oranında dudak uyumuna bağlıdır. 17. 
yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinden bazılarında uyumlu olan ek, 
18. yüzyılın sonundaki transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna 
bağlıdır. 

{-GUn} : Fiilden isim yapan ekin {-GIn} şekli, 16 ve 17. 
yüzyıllardaki Arap harfli metinlerde % 100,  18. yüzyılda ise % 78 
oranında uyumludur. 17. yüzyıldaki bazı transkripsiyon metinlerinde 
ve 18. yüzyıldaki Viguier’de dudak uyumuna bağlıdır.  

{+lU} : Đsimden isim yapan bu ekin {+lI} şekli 16. yüzyıldaki 
Arap harfli metinlerde düz tabanlardan sonra % 23, 17. yüzyılda % 4 
ve 18. yüzyılda % 35 oranında uyumludur. Ekin {+lU} şekli 16. 
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yüzyıldaki Arap harfli metinlerde yuvarlak tabanlardan sonra % 82, 
17. yüzyılda  % 96 ve 18. yüzyılda % 70 oranında uyumludur. 16. 
yüzyıldaki Regola’da bu ek düz ünlülüdür. 17. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde ekin düz ve yuvarlak şekilleri yan yana 
kullanılmıştır. 18. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde ek, dudak 
uyumuna bağlanmıştır ama Arap harfli metinlerde ekin yazımı kurallı 
değildir; keyfîdir.   

{+(n)Uŋ} : Đlgi hâli eki, 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde 
düz tabanlardan sonra % 5, 17. yüzyılda % 30 ve 18. yüzyılda % 83 
oranında uyumludur. 16 ve 17. yüzyıllardaki transkripsiyon 
metinlerinde yuvarlak ünlülü olan ek, 18. yüzyılın sonunda yazılmış 
olan transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna bağlıdır. Bu ekin 
konumu uyuma girmesini geciktirmektedir.  

{+sUz} : Đsimden isim yapan bu ek 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde düz tabanlardan sonra % 83, 17. yüzyılda % 42 ve 18. 
yüzyılda % 90 oranında dudak uyumuna bağlıdır. 17. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde büyük oranda düz ünlülü olan ek, 18. 
yüzyıldaki Viguier ve Carbognano’da uyumludur.  

{-U} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde fiilden isim yapan 
bu ek düz tabanlardan sonra % 77, 17. yüzyılda % 25 ve 18. yüzyılda 
% 60 oranında uyumludur. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde 
düz tabanlardan sonra % 57 oranında uyumlu olan ek, 18. yüzyılın 
sonunda yazılan transkripsiyon metinlerinde  dudak uyumuna bağlıdır.  

{-UbAn} : Bu zarf-fiil eki, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerin tamamında yuvarlak ünlülüdür. 17. yüzyılda sadece 
Mir’at’ta görülen ve yuvarlak ünlülü olan ek, bu tarihten sonraki Arap 
harfli metinlerde ve transkripsiyon metinlerinde görülmez. {-UbAn} 
eki, muhtemelen 17. yüzyılın ikinci yarısında kullanımdan düşmüştür.  

{+(U)m} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde, teklik 1. şahıs 
iyelik eki düz tabanlardan sonra % 17, 17. yüzyılda % 54 ve 18. 
yüzyılda % 95 oranında dudak uyumuna bağlıdır. 16. yüzyıldaki 
Regola’da düz şekilleri bulunan ek, 17. yüzyıldaki transkripsiyon 
metinlerinden Rudimenta ve Molino’da uyumludur. Arap harfli 
metinlerde 18. yüzyılın ortalarında dudak uyumuna bağlı olan ek, 
transkripsiyon metinlerinde de uyumludur.  
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{+(U)mUz} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde çokluk 1. 
şahıs iyelik ekinin ilk ünlüsü düz tabanlardan sonra % 35; 17. yüzyılda 
% 78 ve 18. yüzyılda % 100 oranında dudak uyumuna bağlıdır. Ekin 
ikinci ünlüsü 16. yüzyılda % 2.7, 17. yüzyılda % 74 ve 18. yüzyılda % 
69 oranında uyumludur. 16. yüzyıldaki Regola’da ekin ilk ünlüsü 
tamamen uyumlu iken; ikinci ünlüsü % 25 oranında uyumludur. Ek 
ünlüsü, 17. yüzyıldaki transkripsiyon  metinlerinden sadece Molino’da 
uyumludur. Bu ek, 18. yüzyılın sonunda yazılan transkripsiyon 
metinlerinde dudak uyumuna bağlıdır. 

{+(U)ŋ} : Teklik 2. şahıs iyelik eki, 16. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde düz tabanlardan sonra % 5,  17. yüzyılda % 51 ve 18. 
yüzyılda % 93 oranında uyumludur. 17. yüzyıldaki Harsany’de % 29 
oranında düz tabanlardan sonra uyumlu olan ek, 18. yüzyılın sonunda 
yazılan Viguier ve Carbognano’da hem düz taban hem de yuvarlak 
tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlıdır. 

{-(U)ŋ, -(U)ŋUz} : Çokluk 2. şahıs emir ekinin {-(U)ŋ} şekli, 
16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde düz tabanlardan sonra % 17, 17. 
yüzyılda % 35 ve 18. yüzyılda % 56 oranında uyumludur. 16. yüzyılda 
yuvarlak ünlülü olan {-(U)ŋUz} şeklinin 17. yüzyılda ilk ünlüsü düz 
tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı iken; ikinci ünlüsü % 25 
oranında uyumludur. 18. yüzyılda {-(U)ŋUz} şeklinin ilk ünlüsü düz 
tabanlardan sonra % 66 oranında uyumludur; ikinci ünlüsü ise daima 
yuvarlaktır. 17. yüzyıldaki Meninski’de yuvarlak ünlülü olan ek, 18. 
yüzyılın sonunda yazılmış olan transkripsiyon metinlerinde 
uyumludur. 

{+(U)ŋUz} : Çokluk 2. şahıs iyelik ekinin yardımcı ünlüsü 16. 
yüzyıldaki Arap harfli metinlerde düz tabanlardan sonra % 22, 17. 
yüzyılda % 95 ve 18. yüzyılda % 91 oranında dudak uyumuna 
bağlıdır. Ek ünlüsü 16. yüzyılda düz tabanlardan sonra yuvarlak 
ünlülüdür; 17. yüzyılda % 61 ve 18. yüzyılda % 27 oranında 
uyumludur. 18. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde ekin imlâsında 
keyfîlik vardır; 17. yüzyılda daha yüksek olan uyum oranı bunu 
ispatlamaktadır. 16. yüzyıldaki Regola’da ek, dudak uyumuna 
bağlıdır. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde ek ünlüsü 
genellikle uyumsuz olsa da ekin yardımcı ünlüsü dudak uyumuna 
bağlanmak üzeredir. 18. yüzyılın sonunda yazılan transkripsiyon 
metinlerinde ek, dudak uyumuna bağlıdır. 
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{-UrAK} : Bu zarf-fiil eki, hem 16. yüzyıl hem de 17. 
yüzyıldaki Arap harfli metinlerde görülmektedir. Bu metinlerde 
ayrıca, {-ArAK} şekli de vardır. 18. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde 
ve transkripsiyon metinlerinde {-UrAK} şeklinin bulunmaması, 17. 
yüzyılın sonunda {-UrAK} > {-ArAK} değişiminin tamamlandığını 
gösterir. 

X Sınıfı EklerX Sınıfı EklerX Sınıfı EklerX Sınıfı Ekler    

{-AyIn} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde {-AyIn} 6, {-
AyIm} 5; 17. yüzyılda  {-AyIn} 7, {-AyIm} 12 ve 18. yüzyılda {-
AyIn} 3, {-AyIm} 26, {-AyUm}  ise 1 kelimede kullanılmıştır. Bu ek, 
transkripsiyon metinlerinde {-AyIm}, şeklindedir. 18. yüzyılda {-
AyIn} > {-AyIm} değişimi tamamlanmıştır. 

{-(I)D-}, {+(I)l}, {+I-}, {+(I)K-} : Bu eklerin tamamı, 
incelenen yüzyıllarda hem düz hem de yuvarlak tabanlardan sonra 
dudak uyumuna bağlıdır. 

{-(U)m} : Bu fiilden isim yapma eki, 16 ve 17. yüzyıllardaki 
Arap harfli metinlerde düz tabanlardan sonra % 50 oranında 
uyumludur. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde düz 
tabanlardan sonra ekin yuvarlak şekilleri ağırlıktadır.  18. yüzyıldaki 
hem Arap harfli metinler hem de transkripsiyon metinlerinde ek, 
dudak uyumuna bağlıdır.  

{-(I)n} : Bu fiilden isim yapma eki, incelenen yüzyıllardaki 
bütün eserlerde “ śatun”  kelimesi hariç dudak uyumuna bağlıdır. 
Muhtemelen, bu kelimede imlâ kalıplaşması vardır. 

{-vAn} : Teklik 1. şahıs ekinin {-vAn} şekli 16 ve 17. 
yüzyıllardaki 2 Arap harfli metinde kullanılmıştır. Bu ek, muhtemelen 
17. yüzyılın ortalarından itibaren kullanımdan düşmüştür. 

{-Am} : {-Am} şekli 16, 17 ve 18. yüzyıllardaki Arap harfli 
metinlerde kullanılmıştır. 16. yüzyıldaki Regola’da bulunmayan ek, 
17. yüzyıldaki Parigi ve Meninski’de vardır. 18. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde bu ek yoktur. 

{-Xn} : {-Xn} şekli 16, 17 ve 18. yüzyıllardaki Arap harfli 
metinlerde seyrek de olsa vardır. Müyessiretü’l-Ulûm’da yaygın 
olarak kullanılan ek, Regola’da 1 kelimede görülür. 17. yüzyıldaki 



 
 
 
 
 
 
 
 
Osmanlı Türkçesindeki Ekler Dudak Uyumuna Göre…        477                         

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 3/6 Fall 2008 
 
 

transkripsiyon metinlerinde çok az kullanılan bu ek, 18. 
yüzyıldakilerde yoktur. {-Xn} şekli muhtemelen 18. yüzyılın başında 
kullanımdan düşmüştür.  

{-Xm} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde {-Xm} şekli 
yoktur. 17. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde görülen ek, düz 
tabanlardan sonra % 29 oranında uyumludur. 18. yüzyıldaki Arap 
harfli metinlerde bu ek, düz ünlülüdür. 16. yüzyıldaki Regola’da bu 
şekil hâkimdir. 17. yüzyıldaki Harsany’de ek, düz tabanlardan sonra 
% 35 oranında uyumludur. 18. yüzyılın sonunda yazılan 2 
transkripsiyon metninde ek dudak uyumuna bağlıdır. 

{-sIn} : 16. yüzyıldaki metinlerde ek, 1 yuvarlak tabanlı 
örnekten sonra {-sUn} şeklindedir. 17. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerden Delâil’de ek, yuvarlak tabanlardan sonra % 63 oranında 
uyumludur. 18. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde ek, yuvarlak 
tabanlardan sonra % 38 oranında uyumludur. 17. yüzyıldaki 
transkripsiyon metinlerinde düz ünlülü olan ek, 18. yüzyılın sonunda 
yazılan transkripsiyon metinlerinde dudak uyumuna bağlanmıştır. 

{-vUz} : Çokluk 1. şahıs ekinin {-vUz} şekli 16 ve 17. 
yüzyıllardaki Arap harfli metinlerin genelinde kullanılırken, 18. 
yüzyıldaki 1 Arap harfli metinde kullanılmıştır. 17. yüzyıldaki birkaç 
transkripsiyon metninde bulunan ek, 18. yüzyıldaki transkripsiyon 
metinlerinde bulunmadığı için, muhtemelen 18. yüzyılın başında 
kullanımdan düşmüştür. 

{-Uz} : 16 ve 17. yüzyıllardaki birer Arap harfli metinde ekin 
düz şekli vardır ve 17. yüzyıldaki uyum oranı % 40’tır. 18. yüzyıldaki 
Arap harfli metinlerde ek, düz tabanlardan sonra % 50 oranında 
uyumludur. 16 ve 17. yüzyıllardaki transkripsiyon metinlerinde büyük 
oranda uyumlu olan ek, 18. yüzyılın sonunda yazılan transkripsiyon 
metinlerinde dudak uyumuna bağlanmıştır. 

{-sIz} : 16. yüzyıldaki Arap harfli metinlerde ek, daima düz 
ünlülüdür; 17. yüzyıldaki Arap harfli metinlerden Delâil’de {-sUz} 
şekli ortaya çıkmıştır ve bu şekil yuvarlak tabanlardan sonra % 50 
oranında uyumludur. 18. yüzyıldaki Arap harfli 1 metinde düz 
tabandan sonra {-sUz} şekli gelmiştir. 16. yüzyıldaki Regola’da ekin 
{-sIŋIz} şekli vardır. 17. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde düz 
ünlülü olan ek, 18. yüzyıldaki metinlerde dudak uyumuna bağlıdır. 18. 
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yüzyılın başında yazılan Vaughan’da ekin hem {-sIz} hem de {-sIŋIz} 
şekli vardır. Yüzyılın sonunda yazılan transkripsiyon metinlerinde ise 
ek {-sXŋXz} şeklindedir. {-sXŋXz} şekli, 18. yüzyıldaki Arap harfli 
metinlerde yoktur; daha sonra bazı Arap harfli metinlerde görülür. 

SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ    

Eski Türkiye Türkçesinde büyük oranda bozulan dudak 
uyumu, Osmanlı Türkçesi döneminde bazı eklerde 16. yüzyılda, bazı 
eklerde 17. yüzyılda tekrar gelişmeye başlamış ve 18. yüzyılda büyük 
oranda tamamlanmıştır. Fakat imlâ 18. yüzyılın sonunda -hatta 20. 
yüzyılda- bile dudak uyumunu tam olarak yansıtmaz. Meselâ; isimden 
isim yapan {+CI} eki, Arap harfli alfabenin bırakıldığı tarihe kadar -
birkaç istisna dışında- “cim+ye” şeklinde yazılmıştır. Bu ekin 
transkripsiyon metinlerinde 18. yüzyılın sonunda dudak uyumuna 
bağlandığı görülür; fakat belli bir tarihten sonra kalıplaşan imlâ, kendi 
bünyesinde kalıba soktuğu ekleri -halka hitap eden ve ağız 
özelliklerinin yansıdığı eserler hariç- büyük oranda değiştirmemiştir. 
Değiştirdiği zaman da insanlar arasında, “Bu zamana kadar böyle 
yazdık, bundan sonra niye değiştirelim?” diye, bu duruma itiraz 
edenler olmuştur. Dudak uyumu ile ilgili tespitlerimizi maddeler 
hâlinde sıralayacak olursak; 

1. Dudak uyumu bakımından 16. yüzyıl, eklerin büyük oranda 
Eski Türkiye Türkçesindeki şekillerinin korunduğu dönemdir; bu 
dönemdeki bazı eserlerde daha önce görülmeyen uyumlu şekiller 
görülmeye başlamıştır. 17. yüzyıl, eklerin büyük bir kısmının hem düz 
hem de yuvarlak tabanlardan sonra uyumlu şekillerinin görülmeye 
başladığı dönemdir. Bu dönemdeki bir eserde bazı eklerdeki dudak 
uyumu büyük ölçüde tamamlanmıştır. 18. yüzyıl {+CI}, {+I}, {-mI}, 
{-Up} … gibi imlâları kalıplaşmış bazı ekler hariç dudak uyumunun 
tamamlandığı dönemdir. 18. yüzyılın sonunda yukarıda bahsettiğimiz 
{+CI}, {+I}, {-mI}, {-mIş}, {-Up}, {-sUn} … gibi ekler Arap harfli 
metinlerde uyumsuzdur; fakat 1790 ve 1794 yıllarında yazılan iki 
transkripsiyon metninde bu eklerin uyumlu olması 18. yüzyılın 
sonunda dudak uyumunun tamamlandığı anlamına gelir. 

2. Arap alfabesinde bazı eklerin düz veya yuvarlak şekli 
yazıda hiç bir zaman görülmez. Bu eklerin en önemli özelliği son ek 
olmaları, yani kendilerinden sonra başka bir ek almamalarıdır. {+I} 
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yükleme hâli ve {-mI} soru eki bu tür eklerdendir; bunlar Arap harfli 
metinlerde yuvarlak tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı değilmiş 
gibi görünür.  

3. Đmlâ belli bir zamandan sonra kalıplaşarak dudak uyumuna 
bağlanmaya başlayan ekleri gizlemiştir. Ancak, halkı bilgilendirmek 
maksadıyla yazılan eserlerde uyumlu şekiller görülmektedir. Halka 
hitap eden eserlerde, harekeler konuşmayı yansıtır veya  
müellifler/müstensihler dudak uyumu konusunda okuyucuyu uyarırlar: 
3Èœ—3u� sürdü, Ú»3u*3²—3u� sürülüp, —3uM3²—3u½ görünür.  

Bazen de müelliflerin/müstensihlerin, kalıplaşmış imlânın 
dışına çıkarak konuşmayı yansıttıkları da olur: 3ËbÚšÓ½ geydü. 

4.1. Đç seste kalabilen -yani kendisinden sonra bir başka ek 
alabilen- ekler daha çabuk uyuma girer ve bu durum zaman zaman 
imlâya da yansır. Meselâ “{+CI}, {-DI}, {-IcI}, {+(I)ncI}, {+(s)I}” 
gibi bazı ekler, iç seste kaldıklarında, yani sonlarındaki “ye” harfinin 
yazılmadığı durumlarda dudak uyumuna bağlı şekilleri imlâya 
yansımaktadır: Åv�3u2Ú“3u½ gözcüsi, dÓ¼3ËœÚ—3ËbÚ¼ÓU� ėaldurdular.  

{-DI} ekinin çokluk 2. şahsı, yani {-DUŋUz} şekli teklik 3. 
şahsına göre daha çabuk uyuma girmiştir.   

4.2. Farklı fonksiyona sahip olan ve aynı seslerden oluşan -
sesteş- eklerde de genellikle ortada  kullanılanlar daha çabuk dudak 
uyumuna bağlanır. Aynı seslerden oluşan {-DUr-} eki; {+DUr} ve {-
DUr} eklerine göre daha çabuk dudak uyumuna bağlanmıştır. Bunun 
sebebi de ekin daha çok iç seste kullanılabilir olmasıdır. 

5. Dudak uyumu köke yakın olan kısımda çok daha çabuk 
gelişir. {+(I)ncI}, {-IcI} gibi iki heceli eklerde ekin ikinci ünlüsü ilk 
ünlüye göre daha geç uyuma girer. Yine ekin ikinci ünlüsünün uyum 
oranı, ilk ünlüsünün uyum oranının çok gerisindedir. 

6. {+CI}, {-DI}, {-mIş}, {+sI}, {+I}, {-IcI}, {-(I)ncI} 
eklerinin yuvarlak; {-sUn}, {-U}, {-Up}, {-Ur} eklerinin ise düz 
tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı şekilleri Arap harfli imlâya 
nadiren yansımıştır. Bu ekler genellikle I Sınıfı Ekler’dir. “Ye” harfi, 
“vav” harfine göre daha fazla koruyucudur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
480                                                        Yavuz KARTALLIOĞLU

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 3/6 Fall 2008 
 
 

7. Her ne kadar istisnaları bulunsa da “ünsüz”, “ünlü+ünsüz”, 
“ünsüz+ünlü+ünsüz” yapılarındaki ekler; “ünlü”, “ünsüz+ünlü” 
yapılarındaki eklere göre daha çabuk dudak uyumuna bağlanmaktadır. 
Meselâ {-(I)l-}, {-(I)n-}, {+nUŋ}, {-DUr-}… ekleri {+I}, {+CI}, {-
DI}, {+lU}, {-mI}… ekleriden daha çabuk dudak uyumuna 
bağlanmıştır. 
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