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Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü :, 

Emine-YılmaZ Ceylan 
(Ankara) 

Ana ve Eski Türkçenin ünlü sayısı konusunda iki ayn görüş W.Radloff ve 
Y.Thomsen tarafından daha runik harfli' metinlerin okunuşu sırasında ortaya 
atılmıştı. , 

W.Radloff (1882: 84) AT için yalnız e (ön geniş) ünlüsünü kabul etmiş ve 
bu ünlünün daha sonra farklı diyalektlerde i, e, ie biçimlerine gelişti@ni veya e 
biçiminde korundugunu öne sürmüştür. 

Y.Thomsen (1896: 15) Orhon YaZıtları'ndaki beş, yer, yeti gibi sözcüklerin 
ilk hecelerinde görü1ent(= i, ı) ünlü işaretinin baZan YaZılıp, baZan YaZılinayl
şımn eli arasında dokuzuncu bir ün1üyü (e) gösteriyor olabilecegini belirtmiştir. 

W.Radloff buna kesinlikle karşı çıkmış ve e-e7i kuramım öne sürmüştür 
(1897:5). 

Y.Thomsen bu kez iddiasına Yenisey YaZıtları'ndan kanıt getirmiş yeOrhon 
YaZıtları'nda iki türlü yazılan köklerin Yenisey YaZıtları'nda özel birişaretle (ff) 
gösterildi~ini belirtmiştir (1913:1-19). 

Daha sonra bu tartışmaya katılan Foy, önce Radloff'un kuramındaki tutar
sızlıkları eleştirmiş (1900: 180-214), daha sonra da e sesi için Azeri Türkçesinden 
kanıtlar getirmiştir: Az. er 'erkek' - er 'erken' (1903: 126-193; 1904: 197-265). 

W.Radloffun K.Foy'a karşı çıkıp e-e-i kurarnını yineledigi makalesinden 
sonra (1901: 428) hiç biri bu konuya geri dönmemiştir. 

Tartışmayı sürdüren Türkologlardan Y.O~nbech e'nin asıili~ini kabul etmiş 
ve bu Unlünün Yakutçada uzun bir ünlüyle (Orh. bir-, = Osm. ver- = Yak. bier-; 

. Orh. biş = Osm. beş = Yak. bies vb.) karşılandı~, çuvaşçada ise par- 'vermek' 
fakat pil-Ilk 'beş' gibi iki ayn UY8un1u~un söz konusu oldu~unu belirtmiştir 
(1902: 237-238). 

Konuyu, ilk kez Macarcadaki Bulgar Türlcçesi alıntılarından kanıt getirerek ele 
alan ı.Oombocz, bu alıntılarda kapalı ve açık e aynmının korundu~unu 
göstermiştir (1912: 155); e ile: ber- 'vermek', /cep 'kalıp', fakat e ile szek 'seki', 
csecs 'çiçek'. 

Konuyla ilgili olarak Türkmenceye ilk kez Ye.D.Polivanov deginiyor ve 
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şöyle bir genellernede bulunuyor: "Türkmence dar e hiç bir zaman uzun de~dir, 
fakat geniş e her zaman uzundur. GT e = Trkm. e'dir" (1927: 151-153). 

J.Nemeth 1914'te Yakutça ile ilgili iki makale yayımlarnıştır. Almanca ola
rak yayımlanan ilk makalede AT için sekiz ünlü kabul ederken (1914-15: 153), 
Macarca olarak yayımlanan ikinci makalesinde AT için e ünIüsünü de kabul 
etmiş, aynca kök hecede e buIunduran sözcüklerin listesini de vermiştir (1914: 
298). 

J.Nemeth daha sonra e ve e sesiyIe ilgili oIarak iki uzun makaIe daha 
yayımIamıştır. tıkinde OsmanIıca ve Ça~ataycada ET e sesinin ı.S ile gösteril
mesinin bir e sesini sezdirebiIece~ilıden söz etmiş, sonunda da Macarcadaki Bul
gar Türkçesi aIıntılarından topIadı~ı örnekleri verİniştir (1939: 515-531). İkinci 
makalesindeyse Codex Cumanicus'taki yazımdan yoIa çıkarak eski Kıpçakçada e 
sesinin varIıgını kanıtlamaya çaIışmıştır (1964: 3-19). 

K.Gr0nbech AT için e sesini kabuI etmiş ve bu sesin hMa Orta ve Dogu 
AnadoIuda, Az. Türkçesinde, Özbekçe ve Dogu Türkçesinde bagımsıZ bir fonem 
olarak korundugunu beIirtmiştir (1936: 15). 

N.Poppe konuyu Azeri Türkçesi, Yakutça ve Çuvaşça açısından eIe aldı~ 
"Türkisch-tschuwassische vergIeichende Studien" adlı makalesinde (1925: 410 
-427) önce Yakutça ve diger Türk dillerini karşılaştırarak bir sonuca varmaya ça
lışmışsa da, diger Türk dillerindeki e sesine karşılık Yakutçada bazen e, bazen i, 
bazan da ie buIunuşu karşısında Yakutça veriIerin, doIayısıyla Yakutçanın kesin 
bir ölçüt olarak kullanılamayaca~ını belirtmiştir. (Yak. bll'beI' = ET bel; Yak. 
U 'barış' = ET el; Yak sir 'yer' = ET yer; fakat Yak. er 'erkek' = ET er; Yak. 
bier- <*ber- 'vermek' = ET ber- vb.) 

N.Poppe, Yakutçadaki durumu "Das Jakutische" (1959: 671-684)'de tekrar eIe 
almış ve AT = Yak. ilişkisi açısından beş denkIik oluştıırmuştur: 

1. AT *e > Yak. e: *er > Yak er 'erkek'; *sen> Yak. en 'sen'. 
2. AT e > Yak. i: *eki > Yak. ikki - ekici; *el > Yak. U 'barış'; *elt- > Yak. 

ilt- 'iletmek'; *yer> Yak.·sir 'yer'. (N.Poppe bu iki maddedeki kökleri kısa 
ünlülü olarak gösteriyor. Fakat Yak. ikki, Çuv. ikki, HaIekki; Çuv yal, Trkm. 
11 biçimIeri eki ve el köklerinde uzun ünlü oldugunu gösteriyor.) 

3. AT *i > Yak i: *bil- > Yak. bil- 'bilmek'; *iç> Yak. is' 'iç'. 
4. AT*e > Yak. ie: *ke1J > Yak. kie1J 'geniş'; *kip > Yak. kiep 'kalıp'; 

*keçe> Yak. kiehe 'akşam'. 
5. AT *l> Yak. ie (*l ile aynı): *ye- > Yak. sie-. 'yemek'; *beş > Yak. bies 

'beş'; *yll > Yak. siel 'yele'vb. . 
Söz konusu denkIiklere ilişkin kuraIlı örnekler artrrı1abilecegi gibi, Poppe'nin 

söz etmedigi aykın gelişimIer de örneklenebilir. 
Tekrar Poppe'nin 1925'teki çalışmasına dönersek, Türkçe e sesinin Çuv. a ve 
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i (- i)sesleri ile karşılandığını belirledikten sonm da Çuv. ve Az.TÜrkçesini 
karşılaştınuak şu denklikleri kurduğunu görürüz: 

Çuv. a «*e) = Az. e «*e) 
Çuv. i - i «*e) = Az e «*e) 
örneklersek: 
ı. Çuv. ar 'erkek' = Az. er, Çuv. ak- 'ekmek' = Az. ek-, Çuv. alt'el' = Az. el. 
2. Çuv. ir 'erken' = Az. erte; Çuv. yiGir < *ikir 'ikiz' = Az. ekiz; Çuv. 

pilik 'bel' = Az. bel vb. . 
Her iki denkliğe ilişkin aykın örnekler kolayca bulunabilir: Örneğin, Çuv. 

par- 'vermek' = Az. ver-, Çuv. yal 'köy' = Az. ez, Çuv. kimi" = Az. gemi, Çuv. 
türılr 'demir' = Az. demir vb. 

N. Poppe bu makalede Moğolca e sesine de değinerek 13-14. yüzyılların 
Moğol dilinde her iki e sesinin varlığını göstermiştir (s.409-427). Moğolcadaki 
durumu 1960'ta yayımladığı Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen 
adlı eserinde tekrar ele alan Poppe, AT ve AnaMo. için e, e, i ve e olmak üzere 
dört e sesi kabul etmişse de e - e ayrımının asliliğini şüpheyle karşılamıştır 
(s. 102-106). 

Poppe, daha sonra Çuvaşçanın durumunu başka bir makalesinde daha farklı 
bir açıdan tekrar ele almıştır (1926-32: 69-71). Konuya, vurgulu (uzun) ve 
vurgusuz (kısa) ünlüler açısından yaklaşan Poppe vurgulu *e sesinin Çuvaşçada i 
sesine değiştiğini (Çuv. pillik = Trk.Yen. beş, Çuv. Siççl = Trk. yeti vb.) ve 
vurgulu *e sesinin söz başında, bir kaç durumda ya ile temsil edildiğini (Çuv. yai' 
<*el, krş. Yen. el, Çuv. yat <*et = Trk.Uyg. et) belirtmiştir. 

Poppe, söz konusu makalede vurgusuz *e sesinin de Çuv. i sesine değiştiğini 
(Çuv. sir = Trk. yer, Çuv. ylGlr = Trk.Kum. egiz, Bar. egis 'ikiz' vb.) 
göstermiştir (1926-32: 69). 

M. Rlisanen, Poppe'nin verdiği Çuvaşça ve Azeri Türkçesi malzemeyi 
(1925: 410-427), W. Bang ve A.von Gabain'in Analytischer Index (1931)'te 
verdiği Uygurca malzeme ile karşılaştırarak şu denklikleri kurmuştur: ı. Az. e = 
Çuv. a = Uyg. e (elif), 2. Az. e = Çuv. i - i = Uyg. i (Ye) (1949: 88-89). 

RlisÜIlen yalnız Uyg. ilig - elig 'el', Çuv. ali, Az. el ve Uyg. eşid- - işid-, 
Çuv. ilDe-, Az. işit- sözcüklerinde (söz konusu denkliklere) aykırı bir gelişme 
gösteriyor. Fakat bu aykırı örnekler kolayca çoğaltılabilir. 

RilsÜIlen Yakutça ve Türkmenceyi de dikkate alarak şunları söylüyor: "*i 
sesinin Yakutçadaki kurallı temsilcisinin ie (Yak. bier- - Çuv. par- 'vermek'; 
Yak. kiep - Trkm gip vb.); e sesinin 1 (Yak. bll-Trkm. bU, Osm. bel) ve *e 
sesinin de i (Yak. ikki - Çuv. ikkl, Trkm eki vb.) olduğu söylenir. Fakat 
Yakutça bir i, Çuv. a ile (Yak. kim - Çuv. kam) ya da Yak. bir ie, e asli bir e 
veya e ile de temsil edilebilir (Yak. sie- - Çuv. Si-, Trkm.l-; Yak. sette - Çuv. 
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sibçi, 1949: 89). 
Türkmencede de *e sesi için beklenene uygun olarak bir e sesi görülür 

(sözlükte 3); Trkm. er 'erkek' - Çuv. ar; Trkm. edik 'çizme' ~ Çuv. aDı vb. 
Fakat pek çok durumda i sesi ile de karşılaşınz: Trkm.ln- - Çuv. an-, Yak. erne 
'iniş'; Tr~.lt- 'yedmek, gütmek' - Çuv. savit- , Yak. siet- vb.) (1949: 89). 

Uzun kapalı e (*e) Türlcrnencede 1 ile temsil edilir: Trkın.lr 'erken' - Çuv. ir, 
Az. erte; Trkm. bil 'bel' - Çuv. pillk, Az. bez vb. (1949:,89). 

Çuvaşça i, Az. e'ye karşılık Yakutça ve Türkmence,asli bir uzun e (*e)'. 
gösterirler: Trkm. beş, Yak. bies - Çuv. pil-Ilk, Az. beş (1949: 89). 

Rlisllnen, Macarcadaki Türkçe alıntıların ünlülerindeki uzunluk: sorununu 
incelediği makalesinde ise (1937: 246-255) e sesinin AT ile ilişkisinin biraz 
karışık olduğunu belirttikten sonra şu saptamayı yapıyor: "Yakutça lasa e sesine 
Türlcrnencede daha çqk e ve seyrek olarak da e (a: er), Yak. ie diftonguna da Trkın. 
ı ve seyrek olarak e (ber-) veya e (a: beş) karşılık gelir. Çuv., Az. ve Yenisey 
Yazıtları da dikkate alınırsa AT için e ve e seslerinden söz edilebilir" (1937: 
250-251). 

Konuya, ilk kez BrMımi alfabesiyle yazılı metinlerle açıklık getirmeye çalışan 
Türkolog A. von Gabain olmuştur. Alttürkische Grammatik'te söz konusu 
Brahmi alfabesinde ele ayrımı olduğunu göstermiş ve bu alfabe ile y~ılan 
metinleri daha sonra IT VIII (1952)'de toplamıştır. Gabain "Das Alttürkische"de 
de ET için e ve e seslerini kabul etmiş, uzun ve kısa biçimleri bulunduğunu da 
belirtmiştir (1959: 45). . 

A.C. Emre ''Türkçede Bulanık e Fonemi" (1946: 487-497) adlı makalesinde 
ortaya farklı bir kuram atmıştır. Ona göre Yak. ie diftongu kapalıe ünlüsünün en 
eski biçimidir ve bu diftongun büzü1mes~ sonucu e, e, i, 1 sesleri ortaya çıkmış
tır. Sonuç olarak e sesi eski bir diftongun bıraktığı izden başka bir şey değildir. . 

V. Minorsky de kapalı e sesinin varlığı konuşunda Halaççadan ilk ke:?: örnek 
getiren Türkolog olmuştur (1950: 83-106) (bkz. Ceylan 1988). 

W. Radlofftan sonra kapalı e ünlüsünü kesinlikle reddeden ikinci türkolog 
R.R. Arat'tır. Arat, bu ünlünün kanıtlanması için gereken delillerin buluna
madığını, e sesinin yazımında görülen ikiliğin diğer ünlülerin yazımı için de 
geçerli olduğunu belirttikten sonra eli sorununun çözümü için bir e sesi kabul 
edilse bile diğer ikiliklerin nasıl açıklanacağını sormuştur (1953: 306-313 = 
1951: 117-120) .. 

L. Ligeti, Afganistan Afşarlarının diliyle·ilgili araştırmasında ET'de açık ve 
kapali olmak üzere iki kısa e sesi olduğunu, ·bu iki sesin Osmanlıca ve 
.Türkmencede ayrılmadığını, Azeri Türkçesinde korunduğunu belirttileten sonra, 
Afganistan Afşarcasında ET e'ye karşılık a; e'ye karşılık da kapalı uzun· bir e sesi 
bulunduğunu gösteriyor. 

..ı.o;' 
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K. Thomsen de "The Closed e in Turkish" (1957: 150-153) adlı makalesinde 
e sesinin kapalılık özelliginin uzunluk:la ilişkili oldugunu öne sürerek asli e 
sesinin reddebniştir. 

K Thomsen, kuramını üç sözcük öbe~i üzerine kuruyor: 

ı. Yazıtlarda ve ça~daş diyalektlerde kök hecedeki i sesi kısa ve uzun olmak 
üzere iki türlü olabilir: Orh. bil-, MK bil-, Osm. bil-, Az. bil-, Trkm. bil-, Yak. 
bil- <*bil-; Yak. ıs-ten- <*ış-Ien-, krş. Osm. işle-, Trkm. ış <*ış. 

2. Yazıtlarda ve ça~daş· diyalektlerde sw-ekli e (Yazıtlar ~ = e) ile gösterilen 
grupta yalnız kısa e sesinin örnekleri vardır: Orh. kel- (ıD = e), MK kel- Yak. 
kel-, Trkm. gel-, Az. gel- <*kel-; MK kes-, Yak. kes-, Trkm. kes-,. çuv. kas-, 
Az. kes- <*kes-. 

3. Yazıtlarda (ıD = e - ı) ve ça~daş diyalektlerde e - i degişimi gösteren üçüncü 
grup kökte iki ayrı durum söz konusudur. 

a) Kısa ünlülü olup e - i de~şimi gösteren ve Az. e sesine karşılık gelen 
kökler: Orh. yer (ıD = e) - yir, Uyg. yer - yir, MK yer - yir, Trkm. yer. Yak. sir 
<*yir, çuv. sir <*yir, Az. yer vb. 

b) Uzun ünlülü olup e - i degişimi gösteren ve Az. e sesine karşılık gelen 
kökler (e genellikle.e ve seyrek olarak i oldugu için Azeride e - i de~imi oldu~ 
her zaman anlaşılmıyor): Yak. bIl, Trkm. bIl, Osnı. bel, Az. bel; Yak. die-, 
Trkm. di-, Osm. de-, Az. de-o 

Sonuç olarak, i ve ı sesleri asla iki e sesi ile karışmaz. e sesi palata1 ortamda 
i ve Azeride de e olabilir. (Runik alfabede e sesinin ünlüsüz veya i ünlüsü ile 

gösteriini ikincil bir e sesinin gösteriyor olabilir.) Uzun-açık e yoktur. e sesi 
Yakutçada ı veya ie ile Türkmencede ise ı veya e (e> i, e) ile temsil edilmiştir. 
Ik:incil e sesi vardır. Fakat Azeri e sesine karşılık gelen Yakutça bir ie veya 
Trkm. e sesi yoktur. Kısa e yoktur. Di~er diyalektlerde palata1 olmayan ortamlar
da Az. e sesine denk gelen bir e - i de~işimi yoktur. e için en iyi ölçüt Az. e (di
~er diyalektlerde e - ı) ve uzunlugun açık tanıklı~ıdır (1957: 153). 

M. Mansurogıu yalmz Karahanlıcadaki kapalı e sorunu ile ilgilenmiş ve "Das 
geschlossenen e im Karakhanidischen Türkisch" (~957: 215-223) adlı makale
sinde önceki ve sonraki gelişmeleri dikkate almaksızın, yalnız Karahanlıcada, kök 
hecede e - i de~şimi gösteren kelimeleri toplayarak bir e listesi vermiştir. "Das 
Karakhanidische" (1959: 87-112) adlı makalesinde ise Kutadgu Bilig'in bir 
nüshasında var oldu~nu söyledigi üstünlü ye (~ ~.) yazılışım e gösterimi 
için !)ir kanıt olarak getirmiştir. 

J. Eckmann da aynı yıl yayımladlgı makalesinde (l9~9: 113-.137) 
Nehcü' I-Feradis'teki üstünlü ye yazılı Şı üzerinde durmuş ve bu yazılışın e ile 
i'den farklı bir sesi gösteriyor olması gerekti~ni belirbniştir. 

Eckmann, çagataycada kök hecede genelleşen \s gösteriminin de· e ile ilgili 
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olabilece~i üzerinde durmuştur (1959: 138-160 ve 1966). 
A.M. Şçerbak "Tyurkskiye'glasniye v koliçestvennom otnoşenii" (1966: 

146-162) adlı çalışmasında K Thomsen'in görüşüne katıldı~ını belirtmiş, "O 
tyurkskom vokalizme" (1963: 25-26; 35-36) ve Sravnitelnayafonetika tyurkskih 
yazıkoy (1970: 27-33) adlı çalışmalarında da AT için yalnız e ve i seslerini kabul 
etmiştir. 

T. Tekin kısa e ünlüsünün kısa e'ye zıt olmadı~ını, aynca uzun kapalı e 
ünlüsünden ayn uzun e ünlüsünün varlı~nın çok güç iddia edilebilece~ini öne 
sürerek e ünlüsünün ön, düz ünlünün; ve e ünlüsünün de -e~er varsa- uzun, ön, 
düz ünlünün bir de~keni (alofon) oldu~unu belirtmiştiİ' (1968: 54). 

Minorsky' den sQnra Doerfer de Halaççada e/e aynmı oldu~unu göstenniş 
(1970: 17-58) ve Khalaj Materials adlı eserinde de (1971) Ana Türkçe e ve e'ye 
karşılık Çuvaşçada a ve i seslerini kabul etmiştir. 

Doerfer, dört yıl sonra yayımladı~ bir makalesinde (1976: 1-59) konuya iki 
temel soruyla yaklaşmıştır: 1. GT e : e karşıtlı~ var mıdır?, 2. AT e: e karşıt
lı~ı var mıdır? Doerfer ilk soru için ET ve ondan gelişen lehçelerin, ikinci soru 

.. için .. de çuvaşçanın incelenmesi gerekti~ini belirtmiş ve :tce: * e karşıtlı~ı 
sorununun tartışma konusu olmakla birlikte ET ve bazı Türk dilleri iÇ.in ~ir iz: 
ez karşıtlı~ının kabul edilmesi gerekti~ini öne sürmüştür (Ana Türkçe ız: ez). 

N. Poppe, K. Thomsen ve Şçerbak'ın görüşlerini eleştirdi~ makalesinde 
(1975: 145-146) Azerice ve Türkmenceyi karşılaştırarak iki de~il dört ayn 
durumun söz konusu oldu~unu belirtmiştir: 

1. Az. e, Trkm. e <*e: Az. hezek, Trkm. bezeg; Az. berk, Trkm. berk; Az. 
demir, Trkm. demir vb. (tümü e). 

2. Az. e, Trkm. e <*e: Az. beri, Trkm. beri; Az. deli, Trkm. deli; Az. er 
'erkek', Trkm. er (tümü *e) vb. 

3. Az. e, Trkm. e: Az. deş-, Trkm. deş-; Az. et-, Trkm. et-; Az. eşit-, Trkm. 
eşit- (hepsi *e) vb. 

4. Az. e, Trkm. ı: Az. bel, Trkm. bZl; Az. beşik, Trkm. bışik; Az. de-, Trkm. 
di- (tümü *e) vb. 

ı. Tarihi Türk Lehçelerinde Kapalı e 
1.1. Runik Harfli Metinlerde Kapalı e: 
Radloff, Yenisey Y azıtIarında götdü~ü '( 9. biçimindeki bir sözcü~ü, L 

işaretini b2 de~erinde kabul etti~i için belolarak okumuş ve bunu bir tann adı 
varsaymıştı (1895: 376). Uzun süre geçerlili~ini koruyan bu görüş, V. 
Thomsen'in şu açıklamasıyla tartışılır olmuştur: "Yenisey Yazıtlarındaki ~ i
şareti b2 'yi karşılayan işaretlerden (~, ~,~ ) biri de~il, e ile i arns~nda yer alan e 
sesini gösteren bir işarettir ve Y ~ kelimesi el 'ülke, halk' biçiminde i 

J 
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okunmalıdır." (1913: 4-5) Thomsen, Yenisey Yazıtıan dışında bu işaretin 
bulunmadı~ını, Orhon Yazıtlannda ~ yerine bazan t (= I, i), bazan de ~ 
bulundu~unu belirtmiştir (1896: 15-16). 

Böylece runik harfli metinler için iki durum söz konusu olmaktadır: 9-
işaretinin kullanımı; t ile ve t' siz yazılışlar. 

Bu araştırmada 1) Orhon Yazıtlan: Kül Tigin, Bilge Kagan, Tonyukuk, 
Ongin, Küli Çor, 2) Uygur Yazıtlan: Şine-Usu, Taryat, Suci, Uygur, Tes, 3) 
Yenisey Yazıtları, 4) Hoytu-Tamir Yazıtları, 5) Talas Yazıtlan, 6) Do~u 
Türkistan Yazmaları incelenerek e sesinin sesbirimsel (phonemic) zıtlık 

durumunda bulundu~u kökler,~,~, ~, Q. işaretleri ve ~'li ve \' 'siz yazıIışlar 
de~erlendirilmiş ve şu sonuçlar ortaya konulmuştur: 

1.1 1.~,~, ~, L işaretlerinin kullanımı açısından: Orhon Yazıtlannda b2 

de~erindeki tek işaret ~ işaretidir. Ancak Ongin yazıtında b2 için ~ işareti de 
görülür. ~ işaretinin tek de~eri bZ 'dir. 

Uygur, Hoytu-Tamir yazıtları ve Do~u Türkistan yazmalarında ~ işareti 
görülmüyor. Yalnız Taryat yazıtırda b2 de~erinde ~ yanında ~ ve §. de 
kullanılmıştır. 

Talas yazıtında b2 içinQ kullanılmıştır. Ünlü de~eri yoktur. 
Yenisey yazıtlannda b2 karşılı~ında ~, e karşılı~ında da ~ kullanılmıştır. 

(Çakul ve Açura yazıtlannda birer kez bZ için ~ görülüyor.) 
1.12. Unlü yazılışındaki ikilikler açısından: Runik harfli metinlerde söz başı 

ve söz içi ale sesleri gösterilmedi~i halde, kök hecesinin e oldu~u bilinen bir 
kısım kökte bazan bir t (= ıli) işareti görülmektedir. Thomsen, bu durumun, 
Orhon Yazıtlannda e'ye özgü bir işaret bulunmayışından kaynaklandı~nı öne 
sürerken (1896: 15-16), Radloff bu köklerde e bulundu~unu düşünmekte ve t 
işaretinin yazım işareti olarak kuııanıldı~ını öne sürmektedir. Yani t işareti aynı 
ünsüzle kurulan kökler arasında anlam ayıncılı~ı görevini üstlenmektedir. 
Örne~in, et- ve te- eylemleri yalnız h (t) ünsüz işaretiyle yazılmış olsalardı 
anlam karışıklı~ı do~ardı. Fakat ht ve Hı gibi' iki ayn yazılış bu karışıklı~ı 
önlemektedir (1897: 8). 

K. Foy bu iddiaya karşılık, e sesi için yazım işareti olarak . .t (= ale) 
kullanılmasıgerekirken, neden t işaretinin kullanı1dı~ını sormuştur (1900: 
189). 

Yazıtlardaki durumu ve sonraki gelişmeleri dikkate alarak kök hecede eleli 
bulunduran kelimeleri üç grupta toplayabiliriz: 

1.13. Kök heceleri, Yenisey yazıtlannda~, di~er runik harfli metinlerde t - ~ 
de~işimi ile kurulan ve ça~daş Türk dillerinde e (ie), e, i sesleriyle görülen 
kelimeler: eki, el, eş, beş, bel, keş, yetmiş (yeti), et- (Thomsen'in kapalı e 
listesi) .. 
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1.14. Kök heceleri Yenisey yazıtlarında ~ ile kurulmadı~ halde, diger runik 
, harfli metinlerde -ve Yeniseyyazıtlarında- t - ~ degişimi ile görülen ye çagdaş 
Türk dillerinde e (ie), e, i sesleri ile temsil edilen kelimeler: elt- - ilt-, ber- - bir-, 
kerü - kirü, ke(lin - kidin, keyik - kiyik, te- - ti-, ter- - tir-, ye- - yi-, yeg -
yig,yegirmi - yigirmi, yer - yir, er- - ir- 'olmak'. 

1.15. Kök heceleri, yazıtlarda düzenli olarak e veya i ile yazıldıgı halde çagdaş 
Türk dillerinde e (ie), e, i sesleri ile temsil edilen sözcükler: (e)şid-, k(e)d(i)m 
'giyim', kiçe, kisre, y(e)l-, y(e)t- 'gütmek'. 

Ayrıca asli e ve i köklerinin yazımJannda da çelişkiler görülmektedir. 
Bu ünlünün niceligi konusundaki görüşler giriş bölümünde .verilmişti. 

Buı:ada, yukarda üç grupta toplanan sözcükler Divanü lu'gat-it-türk ve çagdaş Türk 
dillerindeki biçimleriyle karşılaştırılarak, uzunluk ve kısalık açısından deger- ' 
lendirilmiştir: 

UZUN: ML (Trkrn. ve Yak. b1/); Mr- (Trkrn. ber-, Yak. bier-); Mş (Trkrn. beş, 
Yak. bies); eki (Yak. ekki - ikki, çuv. ikkı); el (Trkrn. ll, çuv. yal); eş (MK. 
ış), çuv. yiş < Tat.); et- (Yak. lt-, Hal. et-); keş (MK. Hş); klçe (Trkrn. glce, 
Yak. kiehe); te- (Trkrn. di-, Yak. die-);.ye- (Trkrn. 1-, Yak. sie-); yeg (MI{ ylg); 
yel- (Yak. siel-); yet- (Trkrn. lt-, Yak. siet-); yeti (Az. yeddi, Yak. sette, çuv. 
siççf); yetmiş (Çuv. sitmlı, Trkrn. yetmiş). 

KISA: elt- (Trkrn. elt-, Yak. ilt-); eşit- (Trkrn. eş(t-, Yak. ihit-); kedin (Yak. 
kelin, Çuv. kay); kerü (Az. gerı); kesre; yegirmi(Az. iyimıi, Çuv. sirlm). 

1.2. Man; Alfabesinde Kapalı e: Bu alfabede e için özel bir gösterim yoktur. 
Huastuanift'inLe Coq (1941) ve S.Ye.Ma1ov (1951: 117-120) tarafından yapılan. 
yayımlarımn karşılaştmlması sonucu kök hecesi e ile düşünülen kelimelerin 
büyük bir çogunlukla i ile, sererek olarak da e - i ile yazıldıgı görülmüştür. 
Buna karşılık asli e ve i kökleri ,düzenli olarak e ve i ile gösterilmiştir. 

1.3. Sogd Alfabesinde Kapalı e: A. von Gabain'in yayınladıgı Sogdça 
metinleri (1976: 69-77) inceledigimizde Mani alfabesiyle aynı durumu 

, görüyoruz. , 
1.4. Uygur Alfabesinde Kapalı e: Malzemenin bo~ oluşu nedeniyle, Uygurca 

yazmalardaki durum Sogd ve Mani yazmalanna göre daha net olarak izlene
"bilmektedir. Gabain ve Bang'ın bıdex'iyle (1931) A.Caferogıu'nun Uygurca Söz
'lügünden (1968) y~arlanılmıştır. Ayrıca D.:Maue ve K.Röhrbom Uygur alfabe
sinde kapalı e sesi için y~ işaretinin kullanıldıgım belirtmiştir (1984 i~ 292). 

'1.5. Brahmi A,lfabesinde Kapalı e:A. von Gabain, Brahmi alfabesinde e sesi 
için üç ayrı işaret göstermiştir. ~= e, 41= e, ~ = e (1941: 34). Bu alfabede e ile 
gösterilen şu köklen buluyoruz: ber-, beş, el, elig, elt-, ençgü, eş, eşit-, etig, 
eyin, ezih keng, ket-, sezili, te-, tegin, ye-, yeg, yegirmi, yel, yir, yeti, yetira. 

1.6. Tibet AVabe,sinde Kapalı e: D.Maue ve K.Röhr?om, Tibet alfabesiyle 
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yazılmış metinlerde e için özel bir işaret bulmuş, bunu Brahmi v.e Uygur 
aİfabelerindeki durumla karşıtaşllİarak yayınlamışlardır (1984; 1985). Buna göre e 
taşıyan kökler şunlardır: ber-, beş, egid, 'yanlış', elig, en 'beden', enç, eyin, ken 
'sonra', ket-, sezig, t~-, ye-, yer, yeti. 

1.7. KubanBulgarcosında KapalJ e: vııı. yy.'dan ~nce Kuban BulgarCasından 
Macarcaya geçen alıntıları inceleyen Z.Gombocz, Ana Macarcada kapalı ve açık: 
olmak üzere iki uzun e sesi oldu~unu ve bu iki sesin bugün yazıtlar ve 
diyalektler yardımıyla ayr.ılabilece~ini belirtmiştir (1912: 155). Buna göre 
Gombocz'un kapalı uzun e ile verdi~ sözcükler şunlardır: belyeg 'işaret', ber 
'paha' « ber-), er- 'olgunlaşmak', erdem, /cesö 'geç', /cep 'kalıp'. 

1.8. Arap Harfii Metinlerde Kapalı e:Arapalfabesinin ünlü sisteminin yeter
sizli~den ötürü Arap hart1i metinlerde e sesinin durumu konusunda fık:ir edin
mek oldukça güçtür. Belli lehçeler veya eserlerde zaman zaman görülen özel ya
zımlar üzerinde durmaya deger. Fakat e sesi için ye veya kesre kullanımı yay
gındır. 

1.81. Karahanlı Türkçesinde e sesinin variı~ı konusunda M.Mansuro~lu'nun 
öne sürdügü iki kanıt vardır: 1) ile sesleri arasındaki oYııal4ık (asli i ve e için 
degil),2) Ktitadgu Bilig'in el yazmalarından birinin e sesini çogunluklafetl}alı ye 
;, ile göstermesi (1959: 90). KB'.in bu özelligine Brockelmann da deginmiş, fakat 
bu öz~l yazımın, yazıcının çift söyleyişleri anlatına isteginden de kaynaklanıyor 
olabileceginden söz etmiştir (1954: 59). 

Aym kararsız yazım Divanü lugat-it-türk'te de görülüyor. K.Foy, pivan' daki 
e sesinin üç rengi oldugu inancındadır: örn. san, !çet-, de- (1900: 199). 

M.Mansurogıu kök hecede e - i de~şimi gösteren kökleri toplayarak yüz·on 
kelime1ik' bir e listesi hazırlamıştır. Ayrıca e ve i listeleri de' vermiştir (1957: 
219-223). Ancak, önceki ve sonraki gelişmelerle karşılaştırma yapılmadıgı için 
listelerin sagJ:ıklı oldugu söylenemez. 

Sonuç olarak ET'nin çelişkili yazılan köklerinin bu özelliklerini Karahanlı 
Türkçesinde de korudukları söylenebilii. 

1.82. Harezm Türkçesinde e - i kararsızhgı devam etmektedir. Bu açıdan 
lehçenin en ilginç ürünü Ne:hcü' I-Feradis'tir. Eserin Yeni Cami nüshasmdaki 
fethalı ye ;, yazılışını J.Eckmann e'~in gösterirni olarak kabul etmiştir (1959: 
117). Çünkü Farsçada kapalı uzun e ile söylenen keliıiıeler de Türkçeye geçtikten 
sonra bu yazınıla gösterilıiıektedirleİ" (14. yy.da). örn. ~ heç. Ancak bu yazım 
asli e ve i köklerinde de görülmektedir. A:j,.Velidifethalı ye yazımını farklı bir 
biçimde açıklıyor: "Yazar Kaşgari Tili gere~ince ' i ' yazılması gerektlginde' i ' 
yazıyor, fakat harekeleri Harezm söylenişiİle göre koyuyor" (1926: 344). . 

1.83. Eski Kıpçak Tütkçesinde, yazımm çeşitIiligi ve tarafsızlıgına ragtnen 
Türkologlar bir e sesinin mevcut oldugu inancındadırlar. O.Pritsakeıe ayrımı 
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için: " IL.I kertme 'armut', fakat ıS~ de-" örneklerini veriyor (1959: 78). J.Nemeth 
de, sürekli aynı biçimler verilmemiş olsa bile Eski Kıpçak metinlerinde e/e 
ayrıtnı yapıldıgmı umdugunu belirtiyor (1964: 9): örn. Ebu Hayyan (Caferoğlu 
1931): el 'el' "# il 'ülke'; et 'et' "# it- 'yapmak' vb. 

e sesi açısından Codex Cumanicus'un özel bir yeri vardır. AT'nin dokuz 
ünlüsü bu eserde Latincenin beş ünlüsüyle karşılanmak durumundadır. 
K.Gr~nbech Komanisches Wörterbuch'un girişinde, e sesinin e - i değişimi ile 
gösterildiği inancındadır (1942: 7). Yalnız Codex içinde yer alan Hymnus 
Reminiscens Beati Sanguinis adlı bölüm özel bir yazım gösterir. K.Gr~nbech'e 
göre burada kapalı e ve açık e arasmda ayrım gözetilmiştir. Gr~nbech'in e ile gös
terdiği kelimeler şunlardır: ber-, beygine, Yezuz, -men; -sen (1942: 15). 

Eski Kıpçak Türkçesine ait beş sözlük [Ettuhlet-üz-zekiyye lillugdt 
-it-türkiyye, Atalay 1949; Kitab al-idrak li-lisdn al atrak, Caferogıu 1931; Tercü
man-ı Türki ve Arabl (Ein türkisch-arabischer Glossar), Houtsma 1894; Codex 
Cumanicus (Komanisches W örterbuc iz), K.Gr~nbech 1942; lbn-i Mühennd Lugd
ti Abdullah Bat~l (Taymas) 1934] arasında yaptıgımız karşılaştırmada e/e karşıt
lıgınm kaybolduğunu, Yazımın sözlükten sözlüge ve aynı sözlük içinde degiştigi-
ni görüyoruz. . 

1.84. Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıcada kök hecede e sesi için ~ ye 
yazı1ışı yaygındır. Türkologlar çogunlukla, bugün Türkiye Türkçesinde e ile 
söylenip de EAT ve Eski Osmanlıcada ıS ye ile işaretlenmiş köklerde bir e görme 
egilimindedirler. Fakat K.Foy 13. yy. Osmanlıcasında bu sesin i olduğu inan
cmdadır (1900: 3). Foy'a göre Göktürkçe gibi Osmanlıcada da aynı diyalekt içinde 
e ve i'li çift biçimler vardır (1900: 215). 

Foy'un i'li okuyuşunu yerinde bulmayan Nemeth, çift yazılışları e'nin kanıb 
sayar (1930: 518). Nemeth'in Osmanlıcada e'nin varlıgı konusundaki ilginç bir 
kanıtı da şudur: 1960'ta J. Kıüdy-Nagy tarafından yayımlanan, 16. yy.'a ait 
Steuerkonskriptionen adlı eserde, Türk vergi memurları Macarca adları yazarken 
Macarcanın uzun ve kapalı e (e1 sesini t ile göstermişlerdir. Eski Macafca ya
zımda bu sesi karşılamak için hiç bir zaman i sesi kullanılmamıştır. Türk 
memurlar kendi dillerinde e sesid ile karşılandlgmdan bu yöntemi dışardan getir
mişlerdir (1964: 4-7). 

Bu döneme ait bir kısım metin [Çarhname, M.Mansurogıu (1956); Sultan 
Veled'in Türkçe Manr-umeleri, M.Mansurogıu (1956); Şeyyad Hamza'nın Dogu 
Türkçesine Yakla§an Manzumesi, M;Mansurogıu (1956); Süheyl-ü nevbahar, 
T.Banguogıu (1938); Kitab-ı Dede Korkud, Kilisli Muallim Rıfat (1916); Kadı 
Burhaneddin Divanı, lUK Tıpkıbasım (1944); Hamame, F.K.Timurtaş (1964); 
Müyessiret-ül-ulum, B.Atalay (1946)] üzerinde yapbWmız karşılaştırmalı çalışma 
sonucu üç ayrı durum ortaya çıkmıştır: 
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ET ve OT e - i I/EAT, Eski Osm. ıJ I/TT e 
ET ve OT e I/EAT, Eski Osm • ..:..// TT e 
ET ve OT e - i 1/ EAT, Eski Osm. ıJ //TT i 
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1.85.13 ve 14. yy.'lardan kalma Arap alfabesiyle yazılmış mezar yazıtlarıyla 
tanıdıgımız Volga Bulgarcasında, Ana Türkçesini e ile tasarladıgımız şu 
sözcükleri buluyoruz (Tekin 1988): AT blş = VB bielim 'beşinci'; AT yeti = VB 
cieıi; AT eki = VB eki - iki; kısa e ile ATyegirmi = VB cirem - drem. 

1.86. çagatay metinlerinde kök hecede ıJ yazIlışı genelleştigi için, bu işaretin 
gösterdigi sesin rengi tartışmalıdır, dolayısıyla bu metinler e sorununa açıklık ge
tiremiyor. 

1.9. Grek Harfii Kararnanlı Türkçesinde Kapalı e: 16. yy.'ın ortalarından, 19. 
yy.'ın sonlarınakadar, Anadolu Karamanlılarının Grek alfabesiyle meydana getir
dikleri eserlerin yazımı üzerinde çalışan J. Eckmann'ın (1950: 27-31; 1950: 
165-200) yayınladıgı metinlerde e/i degişimi gösteren şu kelimeleri buluyoruz: 
de- - di-, eşit- - işit-, et- - it-, gece - gice, gene - gine, get- - git-, gey- - giy-, 
ver- -vir-. 

2. Çağd~ Türk Dil ve Lehçelerınde Kapalı e 
çagdaş Türk yazı dmerindeki gelişmeler çok çeşitlidir. AT kök hece e/e 

ünlüsü bu dillerde e, e, e, e, ie, i, i sesleriyle gösterilmiştir. Özbekçe gibi kök 
hecede e'nin genelleşti@ ve Tatarca gibi kök hecedeki bütün e'lerin i oldugu 

. diller bir yana bırakılacak olursa, e sesi açısından iki grup dil oluşturabiliriz: 1. 
Kök hecede e/e ayrımını koruyan diller; Az., Haıaçça, S.Uyg., Mg. Mşarcası, 2. 
Kapalı e bulundurmayan, fakat seslik izler taşıyan diller: Türkmence, Yakutça, 
çuvaşça. 

. 2. ı. e/e Ayrımını Koruyan Diller: 
2.11. Azeri' Türkçesi: Azeri Türkçesinde e/e ayrımı fonemiktir, anlam farkı 

yaratır: bez 'gövdenin ortası, bel' :F- bel-li 'açık' vb. 
A'!, •. e sesi genelolarak Yak. i,l, ie, çuv. i (- i) ve Trkm. i sesleriyle 

karşılanır. Ancak Azeri Türkçesinde palatal ortam~da oluşan ikincil bir e sesi de 
vardır; bu e, aSli e ile karıştırılmamalıdır: Az. geç- 'geçmek' fakat Trkni. keç-, 
Yak. kes-, çuv. kas-o 

AT e/e sesine karşılık Az. e bulunduran şu kelimeleri buluyoruz (Azerbaycan 
Dilinin J zahlı Lügeti, I-N 1964-1987; Şçerbak, Sravnitelnaya fonetika tyurkskih 
yazıkoy, 1970; Jssledovaniya po sravnitelnaya grammatik tyurkskih yazıkoy, 
1955; N. Poppe: "Altaic Linguistics - An Overview", 1975): 

bel, ver-, beş, beşik, bez, ev, ekiz, el, elet-, en, en-, er, eşit-, eşik, et-; 
geç/gece, geç-, gey-, sev-, de-, ye-, yey, yel, yeTf, yer, yedek, yet-, yeddi, yetmiş. 
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İki sözcükte AT e/e'ye karşılık Az. i görülür: iki, iyirmi. 
2.12. Halaçça: Halaççada e/e ayrımı gözetildi~i ilk: o1arak V. Minorsky'nin 

"Halac Türk Diyalekti" (TDED 1950: 83-106) adlı makalesinden ö~eniyoruz. 
Daha sonra bu konuda ayrıntılı ,olarak çalışan Doerfer iki ayn sözlük 
yayımlamıştır (1971 ve 1980). Bu çalışmada söz ,konusu eserler dışında 
Doerfer'in "Orta İran'da Arkaik Bir Türk Dili" (1970) adlı makalesindeki 
malzemeden de yararlanılmıştır. Malzemeden genelolarak şöyle bir sonuç 
çıkarabiliriz: AT e> Hal. ie, AT e > Hal. e; 

AT e/e> Hal. ie: bieı 'bel', bıeş - bieş 'beş', ıen- 'inmek', ıeşük 'eşik' ,ıet
'etmek', kleçe 'gece', Jde1] 'genişlik', yie- 'yemek', yıeti 'yedi', yietmiş 'yet-

miş'. , 
AT e/e> Hal. e: eşit-, yel 'rüzgar, yel', yer - yier, yet- 'gütmek, yedmek'; 

fakat AT yegirmi > Hal. yirmi, AT eki> Hal. ekki, AT en 'genişlik' > Hal. 
hinlulJ 'enli, geniş'. 

2.13. Sarı Uygurca: Tarihi Türk lehçelerinde e - i değişimi gösteren kökleri, 
S.Uygurcada genellikle e ve i sesleriyle temsil edilmiş buluyoruz. Yazıkjeltıo 
Uygurov'da (1957) verilen malzemeye göre AT e/e'ye karşılık S.Uyg. e 
bulunduran kökler: per-, peş '7' pis, elig, elt-, er - yer 'erkek', er 'erken', et- - it-, 
et - yet, keş 'geç', keş- 'geçmek', kel- - kil-, ken 'geniş', kep, keik 'geyik', ter-, 
ye- - yi-, yer, yet- 'erişmek', yeti - yiti, yeton 'yetmiş'. 

AT e/e'ye karşılık S.Uyg. i bulunduran kökler: işke - ike - şike 'iki', igirmi 
'yirmi', yil - yıl 'rüzgar' ,yiij 'yen', yit- 'gütmek', yedmek' , di- - ti- 'demek'. 

2.14. Afganistan Afşarcası: L. Ligeti, Afganistan Mşarlarının diliyle ilgili 
makalesinde (1957: 57~64) AT e > M. d, AT e,> M.e denkli~ini vermiş,tir. 
Fakat malzeme, durumu aydınlatacak yeterlikte değildir. 

Daha sonra aynı konu üzerinde çalışan M. Fuat Bozkurt da hem aynı sonuca 
, varmış, hem de çok sayıda malzeme vermiştir (TDA YB 1977). Buna göre: 

AT e/e> M. e: bel 'bel' , uer- 'vermek', beş, eqe, iki, eşiD-, geca, get-, de-, e
- ye-, el, yer, yetmiş; 

AT e/e> M. e: eşek 'eşik',yedde 'yedi'; 
AT e/e> M. i: igerme 'yirmi' 

2.2. Seslik izler taşıyan diller: . 
2.21. Türkmence: Türkmencede kapalı e söyleyi~i yoktur. Ancak e/e sesi 

Türkmence e, i, i ve i sesleriyle temsil edilmiştir ve son iki sesin e'ye karşılık 
geldiği düşünülmektedir. AT e/e'ye karşılık i gösteren şu kökleri buluyoruz: bı1 
'bel', blşik 'beşik', Ige 'ege', II 'ülke', In 'genişlik, en', In- 'inmek', Ir 'erken' ,
glç, glce, gl1], gl1]iş 'geniş', dl- 'demek', dlr- 'dermek', 1-, 1y- 'yemekı, 1t- 'güt
mek, yedmek'. 
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AT e/e> Trkm. i: Trkm. iki, git-o 
2.22. Yakutça: Yal<iıtçada da e söyleyişi yoktur. AT e/e sesi bu Türk dilinde 

e, ie, 1 ve i sesleriyle temsil edilmiştir: . 

AT e sesine karşılık Yak. e; AT i sesine karşılık Yak. i, ie; AT e sesine kar
şılık olarak da Yak. i sesi düşünülmektedir. 

E. K. Pekarskiy (1954) ve O. Böhtlingk'in (1851) sözlüklerinde verilen mal
zemeye gÖre: AT e/e> Yak. ie: biebeke 'bebek' , bier- 'vermek', bies 'beş', ieh
'eğmek', ien 'en', /des 'geç', kie1] 'geniş', /dep 'kalıp', /der 'geri', die- 'demek', 
sie- 'yemek', siel- 'yelrnek', sie1] 'yen', siet- 'gütmek, yedmek' 

AT e/e> Yak. i: big 'bey', bisik 'beşik', igi 'eğe', ikki - ekki 'iki', il 
'ülke', ili 'el', ilt- 'iletmek', ihit- 'işitmek', tiy- 'değrnek', timir 'demir', tirit
'terlemek', tiri 'deri', diri1] 'derin', sillie 'yel', sir 'yer', sit- 'erişmek, yetmek' 

AT e/e> Yak. I: bIl 'bel', lt- 'yapmak, etmek'. 
2.23.) çuvaşça: AT efe' sesi çuvaşçada iki ayrı sesle, a ve i (- i) sesleriyle 

temsil edilir. Genel bir kural olarak, kök hecede a sesinin AT e sesine ve i (- i) 
sesinin de AT e sesine karşılık geldiği kabul edilirse de aykırı örnekler çoktur. 
Çuvaşsko-russkiy. slovar (1961); Çuvaş Sözlüğü (TDK 1950) ve 
"TÜTkisch-tschuwasische vergleichende Studien" (1925) adlı makaledeki 
malzemeye göre AT e/e, Çuv.i- i durumu gösteren şu kelimeleri tespit ediyoruz: 
pige 'be.y', pUtk 'bel', pilltk 'beş', ikki, ytGtr 'ikiz', ir 'erken', iI13-, ilı
'iletmek', limlr 'demir', tir 'deri', si- 'yemek', sirim 'yitmi', sil 'yel', sili 
'kısrak memesi', str 'yer', sit- 'yetmek, erişmek', siççl'yedi', sitmlı 'yetmiş'. 

3. MoğoIcada Kapalı e 
N. Poppe, lık kez "Türkisch-tschuwasische vergleichende Studieo" (1925) adlı 

makalesinde, 13; ve 14. yy:ların eski Moğol dilinde kapalı bir e sesi olduğunu 
ortaya koymuştu. 

Poppe bu sorunu daha sonra tekrar ele almış ve Ana Moğolca için e, e, e ve e 
olmak üzere toplam dört e sesi kabul etmiştir (1960: 102-106). Poppe, bu 
seslerin farklı ~oğol ve Türk dillerindeki karşılıklarını da vermiştir: 

e: AnaMo. *e, Yaz.Mo. e, Kalm. e; rung. e; Çuv. a, Az. e, Tİkm. ~, Yak. e, 
e: Az. e, Yak. i; Yaz.Mo. e, . 
e: AnaMp:"*e, Yaz.Mo.·e, Kalm. e; Tung. e, Çuv. a, Trkm. e, Yak. ie, Az. e, 
-e: AnaMo. e, Yaz.Mo. e, Kalm. e; Tung. e; Çuv. i, ~rkm.l, Yak. ie, Az. e. 
Poppe bu ayrımın asliliğinden emin değildir (1960: 102) ve asli e sesinin 

hangi koşunarda AT'de veya llk Türkçede bir e sesine geliştiği sorusuna yanıt 
vermenin çok güç olduğunu belirtmiştir (1960: 105). 
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Ana Türkçede Kök Hecesi Kapalı Uzun e ile Kurulan Sözcükler 
bel gövdenin ortası keç geç 
ber- vennek keçe akşam 

beş ked ~..ı_ beş <Il1lJ1 

beşik beşik keng 
eki iki k~rü 
ekiz ikiz keş 
ekeg e~ ket-
el ülke, halk te-

en 
en-
enç 
"i' 

er 
eş 
eşik 

et-

genişlik ter-
inmek ye-
huzur, dinlenme 
erken 
eş,aıkadaş 

kapı 

yapmak, 
düzenlemek 

yeg 
yel 
yeng 
yet
yeti 
yetmiş 

geniş 

geri 
sadak, okluk 
gitmek 
demek 
dennek 

. yemek 
yeg-
rüzgar 
kol 
gütmek 
yedi 
yetmiş 

Ana Türkçede Kök Hecesi Kapalı Kısa e ile Kurulan Sözcükler 
eb- aceleetmek sez- sezmek 

elt- iletmek yegirmi yirmi 

eşit- işitmek yelin kısrak memesi 

kertü gerçek yer yer 
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