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Korecede tekil ı. kişi zamiri na 'ben' ve 2. kişi zamiri n3 'sen' bulunmaktadır. 
Üçüncü kişi zamiri ise ty3' dir ve bunun sonradan geliştiği tahmin edilmektedir. 

llk defa Ramstedt (1949:" '156), Korece ı. idşi zamiri na'yı diğer Altay 
dillerinden Mongolcada, bulunan ı. kişi zamirinin çekim şekillerinde görülen 

" *nama'daki *na ile karşılaştırınıştır. Ramstedt (1906) aslında Önce *nama 
şeklinin *bi'den geliştiğini tahmin etmiş, daha sonra görüşünü değişmerek *min 
«* bı) ve *na - *nama olmak üzere iki ayrı gövdenin bulunduğunu düşünmüş ve 
bunu Korece 1. kişi zamıri na ile karşılaştırmıştır. Daha sonra, Poppe (1955: 
211-2) bir yandan genilif şeklinin dışında bütün durumlarda görülen *nama'nın 
kökeni hakkında kesin bir şey söylemezken, Ramstedt'in görüşünün doğru 
olabileceğini belirtmiş, bir yandan da Muqaddimat al Adab'daki akuzatif şekli 
"minayi ve "abIatif şekli nidÜ.sa' ya bakarak, * nama gövdesinin ~elişiminin nama 
<*nima <*mima <*bima «*bi-ma) olabileceğini ifade etmiştii. 

Bununla ilgili olarak, B.H.Kim (1983: 194-5), Poppe (1955: 16)'nin daha 
önce belirttiği gibi, 'i breaking' olayının Mongolcada eski dönemde değil, ancak 
!)rta Mongolca döneminde başladığını hatırlatarak Poppe'nin tasarladığı *nama 
gövdesinin gelişmesi hakkındaki görüşüne katılmamıştır. Kim' e göre, Ana 
Mongolca 1. kişi zamirinin yalnızca bi değil, *bi ve"*na şeklinde ikili olarak 
düşünülmesi gerekir. " . 

Fakat, orta Mongolcaya ait bir metin olan Gizli Tarih 'te akuzatif şekli olarak 
namayi'nin bulunması ve Orta Mongolcaya int başka bir metin olan Muqaddimat 
al-Adab'da akuzatif şekli olarak nadasa ve nidÜ.sa bulunması'i breaking' olayının 
başlamakta olduğunu gösterir. Aynca, Poppe (1955: 16), Orta Mongolcada 'i 
breaking' olayımn, Kim'in anladığı gibi, bu dönemde tamamladığım değil, 
sadece başlamış olduğunu belirtmekle yetinmiştir. Bence, *nama gövdesi 
hakkında Poppe'nin tasarladığı gelişme, Mongokanın tarihi fonetik gelişimine 
uygu~dur. Ayrıca, Hint-Avrupa dillerinde, örneğin lngilizcede ı. kişi zamiri 
nominatif şekli I'ye karşı genitif my ve akuzatif me gibi *mV gövdesinin 
bulunması, yani bir nominatife karşı ana (poroto) şekil olarak iki ayrı gövdenin " 
bulunması veya 'supp!etion' olayı, Altay dillerinde pek görülmeyen bir 
durumdur. llk.defa Ramstedt'in ileri sürdüğü ve daha sonra Koreli B. H. Kim'in 
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destekledi~i, Korece 1. kişi zamiri na ile Mongolea *nama gövdesindeki *na'nın 
aynı oldu~u hakkındaki görüş inandıncı de~ildir. 

Kanımca, Korece ı. kişi zamiri na ve 2. kişi zamiri n3' de bulunan la! ve lal 
sesleri birer morfemdir; orta Korecede 'geçmiş zaman hikaye eki' olarak -ta, ~ta 
kullanılm.aktadır, örne~in çatara 'yatmışım' <*ça-ta-ra < ça-, satani <*sa-t3-ni 
'saun almış" vs. Orta Korece -ta eki cümlenin öznesi ı. kişi oldu~u zaman 
kullanılmış, -t3 ise özne 2. veya 3. kişi olduğu zaman kullanılmışur (W.Huh 
1975: 788; S.N.Lee 1972: 265). Korece geçmiş zaman eki ile aynı kökenli olan 
T~çe 'görülen geçmiş ~an eki' -d/-t'ye bakıldığında Korecede sözkonusu ekin 
*-t olma ihtimali büyüktür. Aynea, la! ve /al morfemleri, orta Korece [IiI çekim 
eklerinden 'tahmin eki' olarak bilinen -ka/-b ekinde de görülmektedir. Bu eklerin 

. kullanılışı, I .. kişi için -ka, 2. ve 3. kişi için -ka şeklindedjr (W.Huh 1975: 
800-807). Dolayısıyla, sözkonusu :'ta/-t3 ve -ka/-ka eklerindeki la! ve la/,nin birer 
morfem oldu~u anlaşılmaktadır. Bence, bunlar arkaik kişi zamirleri olabilir. 

Öte yandan, S.N. Lee (1981: 265), geçmiş zaman eki -ta/-t3 ile kişi zamirleri 
na 'ben', na 'sen'de görülen la! -/al karşıtlı~nın çok ilginç olduğunu, ancak . 
bunun yalmzca 'sesbiriminin sembolik karşıtlık'ı olarak yorumlanabilece~ini 
söylemiştir. Onagöre, ses duyu bakımıncJa.n la! fonemi 'yakın'veya 'yakınlık', 
lal fonemi ise 'Uzak' veya 'uzaklık' ifade eder. Fakat, bu izah, belli bir anlam 
taşıyan la! ve lal fonemini 'modem' olarak tanımamış ve dilbilimselolmaktan 
uzak kalmışur: 

Korece tekil ı. ve 2. kişi zamirlerinde bulunan ini inorfeminin ne olduğuna 
gelince, bence bu morfem kişi zamiriyle birlikte, kişi zamirinin anlamını 'pekiş
tirme (emphatic)' ve 'iyelik (possessive designator)' foksiyonunda olan 'iyelik 
zamiri (possessive pronoun)'dir. Sözkonusu iyelik zamiri *-n'nin 'pekiştirme' ·ve 
'iyelik' fonksiyonunda kullanılmasına örnek olarak Korece 'absolu~f eki 
(absolutive case, subjective case)' -an/-ın eklerini verebiliriz. Bu ek, rinsüzlerle 
biten kelimelere -an/-ın şeklinde, son hecesi art ünlülerle olan kelimelere -an, ön 
ünlülerle olan kelimere -ın olarak; üiılüyle biten kelimelereyse, art ünlülerle bi
tenlere -nan, ön ünlülerle bitenlere de -nın şeklinde gelir. Sözkonusu absoıutif e
ki, orta ve Modern Korecede özne, nesne, eylem ve zarflara gelerek, konuyu öne 
çıkarma veya karşıtlığı gösterme fonksiyonunda olmuştur (W.Huh 1975: 371-3). 

Buna benzer bir durum Ural dillerinde de görülmektedir; Fincede ı. kişi zamiri 
mina 'ben', 2. kişi zamiri sina 'sen' «*tina) ve 3. kişi zamiri han 'o'dur. Aynea, 
Fincede de, Altay dillerinde, özellikle Türkçede olduğu gibi iyelik ekleri 
bulunmakta ve bu iyelik eklerinin . kişi zamirlerinden gelişmiş olduğu 
düşünülmektedir; ı. kişi iyelik eki *-mi, 2. kişi iyelik eki *-li ve 3. kişi iyelik 
eki *-sen - *-zen. Bu durumda Fince ı. ve 2. kişi zamirlerinde bulunan *-~a'nın 
ayn bir morfem Oldu~u ortadadır. Bunun ne olduğuna gelince, L. Hakıılinen 



HANWOOCHOI 193 

(1961: 202) bunun asİında anlamı 'pekiştirme' fonksiyonunda oldu~unu ve Ural 
dillerinde bazı özel isimlerde kalıplaşmış olarak bulunan ve 'denominatif' eki 
olan -nal-nii ile aynı kökenli oldu~u ihtimalini ileri sürmüştür. Böyle, A1tayca 
iyelik zamiri *-n ile ilgili oldu~u sanılan unsurun Ural dillerinde de bulunması 
ilginçtir. 

Korece absolutif eki -an/-m'ın kökenine gelince,'Koreli K.M. Lee (1972: 20, 
172), bu ekin Mongolca 'özne belirticisi (subject designator)'inu ve,anu 
zamirleri ile semantik bakımdan çok yakın oldu~unu ve bu ekte bulunan *-n'nin 
aslında 3. kişi zamirinin genitif şekli oldu~nu ileri sürmüştür. Bence, bu'ek, 
Mongolcada da oldu~u gibi, Körece I,lominatif eki -i ile iyelik zamiri*-n 'nin, 
birleşiminden, iki morfemden meydana gelmiştir. 

KOrece kişi zamiri na 'ben', na 'sen' ve absolutif eki -an/-m'da bulunan Ana 
A1tayca iyelik zamiri *-n, di~er Altay dillerinin kişi veya işaret zamirleri ile 
sözkonusu zamirlerin çekimlerinde kendini korumuştur; 

,(1) Türkçe 3. kişi iyelik ekinden sonra, çekim eklerinden önce gelen zamir 
In/'si ile bir ve aynıdır; Türkçede aslı 3. kişi zamiri olan iyelik eki -i (ünlü ile 
biten isimlerden sonra -sı) bulunmaktadır. Ayrıça; 3. kişi iyelik ekinden ve 
çekim eklerinden sonra beliren zamir In/' si bulunmaktadır. 
, Öte yandan, T.Tekin (1980), çagatayca ve onun devamı olan Özbekçe ile 

Yeni Uygurcı:ı dışında, tarihi ve çagdaş bütün Türk dillerinde 3. kişi iyelik eki 
i'den sonra, çekim ekle~nden önce beliren zamir In/'sinin Ana Türkçeye ait bir 
özellik oldugunu, yani 3. kişi iyelik ekinin kökeni ile ilgili oldu~unu ileri 
sürmüştür. Ona göre, 3. kişi iyelik eki, aslında Ana Altayca 3. kişi zamiri 
*in'den başka bir şey degildir, ömegin *bi(n) 'ben', *si(n) 'sen', *i(n) 'o'. Tekin, 
Aiıa A1tayca *in zamirinin, Mançu-Tunguzca (i 'o', *in-du 'ona') dışında da, ES,ki 
T'urkçemraru, inraru, ınoru «*in-raru, *in-a-ru) ve inçii «*in-çii) kelimeleri 
ile Mongolcada zamir niteligini yitirerek bir özne belirticisi olarak kuılanılan inu 
kelimesinde kendini korudu~nu belirtmiştir. ı 

'Daha önce Poppe (1965: 194)'nin yalnız 'oblique stern' demekle yetindigi ve 
daha sonra T.Tekin'in Ana A1tayca 3. kişi zamiri olarak tasarladıgı *in, bence tek 

1 T.Tekin. sözkonusu ekin çuv3ljça'da -I (Çuv3ljça akrabalIk: adlarında ise -ş't < -si) ve 
Yeni Uygurcanın kuzey diyalektlerinde uzun ünlülü -il-si biçiminde oldu~una dikkat 
çekerek, -il-si 3. kişi iyelik ekindeki li! foneminin aslmda uzun bir ünlü oldu~u görüşünü 
ilk defa ileri sürnıüş olan K.Gr~nbech (1936)'e tamamen katılmıştır. Asli 3. kişi zamiri 
sanılan Korece nominatif eki i de, yazım sisteminde ünlü uzunlu~unun gösterildi~i orta 
Korece' de uzun ünlülU olarak görülmektedir. Öte yandan, Ramstedt (1952: 69), Türkçe 3. 
kişi iyelik ekinden önce beliren isi foneminin Mongolca'da ünlü ile biten akrabalIk: 
,adlarına eklenen eski bir ço~ul eki olan -s 'nin bir kalıntısı oldu~unu ileri sürmüşilir. 
Fakat, bu görüş, iyelik eki i'den sonra gelen In/'nin de iyelik zamiri oldu~u ihtimali 
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morfem olmayıp Ana Altayca 3. kişi zamiri *i ile iyelik zamiri *n 'den, iki 
morfemden oluşmaktadır. Ana Altayca 3. kişi zamirinin *in olmayıp, *i şeklinde 
olduguna dair bir çok kanıt bulunmaktadır; 

(a) Mançucada 3. kişi zamiri i'dir. 
(b) Ayrıca, Mongolcada da 3. kişi zamiri olarak *i biçimi bulunmaktadır; 

Poppe (1955: 214),3. kişi zamirini *i olarak tasarlamıştır. Ona göre, herhangi 
bir metinde geçmeyen bu zamir, yalnız çekimli şekillerde görülür; Gen. inu, 
Dat.-Lok. imadur, Aku. imaci, vs. Öte yandan, bu zamir, Tlirkçede oldugu gibi, 
klasik öncesi Mongolcada 3. kişi iyelik eki olarak kullanılmıştır; iregsendür-i 'o 
geldi~inde'. Poppe aynca, Mongolca instrumental biçimi imarari (OMo. 
ima' ari) 'deki son ses /i/'nin 3. kişi iyelik zamiri eki *-i olarak kuııanıldı~ını 
belirtmiştir. 

(c) Korecede de 3. kişi zamiri olarak *i bulunmaktadır. Başka hiçbir Altay 
dilinde bulunmayıp da yalnız Korecede bulunan nominatif eki -ka ve -i'den 
-ka 'nın sonradan' gelişmiş oldu~unu, -i'nin ise dalıa eski olup aslında 3. kişi 
zamirinden gelişti~ni söyleyebiliriz (B.H. Kim 1983: 185). 

Yukanda görüldü~ü gibi, bütün Altay dillerinde 3. kişi zamirinin ana şekli 
olarak *i bulunmaktadır; Türkçe *i (>İyelik eki -i), Mo. *i (> genitif eki), 
Mançu-Tunguzca i ve Korece *i (> nominatif eki). Dolayısıyla, Tlirkçe zamir 
/n/'si iyelik zamiridir ve Eski Türkçe mr aru, inr aru, maru «*i-n-r aru, 
i-n-aru) ve inça «*i-n-ça) kelimelerinde kendini korumuştur. 

(2) Sözkonusu iyelik zamiri *n, Türkçe tekilı. kişi zamiri Mn «*ba-n) ve 
2. kişi zamiri san «*sa-n)'de bulunmaktadır. Çogu! 1. kişi zamiri biz «*bi-z), 
2. kişi siz «*si-z)'dir. Çuvaşçada ise tekilı. kişi zamiri epe 'ben' «*bı) ve 2. 
kişi zamiri ese 'sen' «*si), ço~ul ı. kişi epir 'biz' «*pir <*bi-r) ve esir 'siz' 
«* sir <* si-r) biçimindedirler. Çuvaşça şekiller Türkçe ban, san vs. kişi 
zamirlerinin iki morfemden meydana. geldi~ni açıkça göstermektedir. Ayrıca, 
iyelik zamiri *n, Eski Türkçe ol 'o' ve bu 'bu' gibi işaret zamirlerının çekirnli 
şekillerinde de kendini korumuştnr: Aku. am, Dat.-Lok. angar, Lok.-AbL. anta, 
Equ. ança ve Aku. bum, Lok.-Abı' bunta, Equ. bunça. 

(3) Mongolcada kişi zamirlerinin genitifli şekillerinde kendini korumuştur; 
minu 'benim' «*min-u <*bi-n-u), çinu 'senin' «*çin-u <*çi-n-u), manu 
'bizim' «*man-u <*ba-n-u) ve tanu 'sizin' «*tan-u <*ta-n-u). 

bakımından zayıf görUıunektedir. Bence, sözkonusu isi fonemi çoğul eki değilarkaik bir 
genitif eki olabilir. Orta Korece'de -'tıyl-ıy ve -s olmak üzere iki çe§it geniıif eki 
kullanılmı§tır. Kullanımı çok olan kelimeler için -s eki, kullanımı nispeten az ve 
kavramsal olan kelimeler için -ayl-ıy eki kullanılını§tır. Türkçe 3. ki§i iyelik eki i'nin 
önünde kullanılan isi ile Korece genitif eki -s'nin aynı kökenli olma olasılığı büyüktür. 
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(4) Mangol yazı dilinde görülen ve aslında kişi zamirlerinin genitif şekli olup 
Poppe (1964: 125, 139)'nin 'özne belirtieisi (subject designator)' dediği inu 
«*in-u <*i-n-u) ve anu «*an-u <*a-n-u) zamirlerinde de buıunmaktadır. 

(5) Ana Altayca iyelik zamiri * n, Mongo1cada, işaret zamirinden türemiş bazı 
zarflarda da kalıplaşmış olarak kendini korumuştur; Mo. ende 'burada' «*en-de 
<*e-n-de, -de 'datif-Iokatif eki'), Mo. tende 'orada' «*ten-de <*te-n-de). Poppe 
(1955: 225), ende ve lende kelimelerinin sırasıyla *e ve *Ie gövdelerinden türedi
ğini söylemiş, ancak bu iki kelimede bulunan /n/'nin aynı unsur olduğunu 
belirtmekle beraber sözkonusu /n/ foneminin ne olduğu hakkında hiçbir şey 
söylememiştir. 

(6) Bazı Mongol dillerinde ismin nominatif şeklinde kelimenin sonunda 
bulunan 'isim gövde eki' denilen /n/ de iyelik zamiri ile aynıdır. örneğin modun 
'ağaç' <*modu-n. Krş. moduçi 'marangoz' <*modu-çi. Poppe (1955: 187)'ye 
göre, kelimenin nominatif durumunda In/'nin bulunması, sözkonusu kelimenin 
'sözdizimsel özne (syntactic subject)' fonksiyonunda olması ile ilgilidir. 

(7) Mançu-Tunguzca kişi zamirlerinin çekiminde görülmektedir, örneğin 
*min 'ben' «*bi-n), *sin 'sen' «*si-n), *in 'o' «*i-n), *men 'biz' «*be-n), 
*suwen 'siz' «*suwe-n) ve *çen 'onlar' «*çe-n) vs. 

Bunun yanında, Korece ve Türkçe,ı. ve 2. kişi zamirlerinde bulunan, diğer 
Altay dillerindeyse kişi zamirlerinin çekimlerinde kendini korumuş olan Ana 
Altayca iyelik zamiri *n ile Altayca genitif eki *n'nin aynı kökenli olduğu 
ihtimali hakkında da dumıak' gerekir. Bu konuda ilk defa araştırma yapan ve 
düşüncelerini ortaya koyan B.Laufer olmuştUr. 

B. Laufer, 1901 yılında Keleıi Szemle dergisinde yayımlanan makalesinde, 
Altay dilleriı:ıin, özellikle de Tunguzca ve Mongo1canın genitif ekinin aynı 
kökenli olduğu ve bugün kullanılan genitif ekinin aslında 3. kişi zamiri olduğu 
hakkındaki görüşünü ortaya koymuştur., 

Mançu dilinde genitif eki olarak -i (ünlü veya n ünsüzü ile biten isimlerden 
soma) ve -ni (n dışındaki ünsüzlerle biten isimlerden soma) olmak üzere iki 
şeklin bulunduğu ve bunlardan -ni'nin asli olduğu şeklindeki Bang'ın görüşüne 
katılan Laufer, Tunguz dillerinden olup Mançu diline göre daha eski sanılan 
Goldi dilinin genitif yapısı ve anlayışına bakarak 3. kişi zamiri olduğunu ileri 
sürmüştür; Go. loca aya-ni 'Rus hükümdarı', laktö ıorii-ni 'ambar sırığı', Oisa 
ami-ni 'Oisa'mn babası'. 

Ayrıca, Mançu dilinde genitif eki -i ile 3. kişi zamirinin kökü olan *i'nin 
aslında aynı olduğunu söyleyen B.Laufer, Schiefer'in Lamutçanın Oçotsk 
diyalektinde bulduğu tekil dönüşlülük eki -i ile, Castren'in Tunguzcanın batı 
diyalektlerindeki araştırmalarında bulduğu 3. kişi zamiri eki -n (krş. haga.'kase, 
çanak', haga-n 'onun kasesi')'ye dayanarak, i ve n'yi ayrı morfemler olarak 
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görmüştür. Böylece, Laufer *-ni 3. kişi zamiri eki (> genitif eki)'nin *i ve *n 
gibi iki morfemden meydana geldigini ifade etmiştir." 

Bunun dışında, Mongoleaya da de~en Laufer, Mongoleada genitif eki olarak 
aslında *-i ve *-in olmak üzere iki şeklin bulundugunu ve bunların da 3. kişi 
zamiri oldugunu ileri sürmüştür. 

Öte yandan, tekil 3. kişi zamiri olarak *i şeklini tasarlayan Poppe (1955: 
214)" yukarıda bahsedildigi gibi, Mongolcada 3. kişi zamiri *i'nin iyelik eki 
'olarak kullanıldıgmı ileri sürmüştür: iregsendür-i 'o geldiginde' ve lnst imayari 
(OMo. ima'arı) «*imayar-ı). Aynca, bilindigi gibi, Türkçedeki bütün kişi 
zamirleri iyelik eki olarak kullanılmaktadır. 

Yukarıda görüldügü gibi, Altay <:Iillerinde kişi zamirlerinin genitif eki veya 
iyelik eki olarak kullanıldıgı örnekler, kişi zamiri ile genitif eki, veya iyelik eki 
arasında köklü bir ilişkinin bulundugunu göstermektedir. 

Sonuç olarak, Ana Altayca iyelik zamiri *n, Altay dillerinin başta kişi 
zamirleri olmak üzere bazı zamirlerinin çekimlerinde kendini korumuş ve büyük 
ihtimalle, Altayea genitif eki *-n 'ye gelişmiştir. Ancak burarui belirtmek gerekir 
ki, bence B. Laufer'in asli 3. kişi zamiri saydıg. Mançu-tunguzea genitif eki *-n 
(>*-n-ki> -ngı) iyelik zamiri *n'dir. Aynca, Mongolca genitif eki -in genitif eki 
*-ı ilejyelik zamiri *n'den meydana gelmiştir: krş. Türkçe *-n (> -ng), 
Mongolea *-n, Mançu-Tunguzca *-n ve Korece *-n. 
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