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Özbekçede getirildiği ad veya eylem tümcelerİne "acaba, öyle mi, muhte
melen" anlamı kazandıran kuşku ve tahmin içeren soru ilgeci mikin, mi soru 
eki ile -kin «ikin) ilgecinin birleşmesinden oluşmuştur. Türkiye Türk
çesinde ölçünlü dilde m(X) ki ile ağızlarda m(X) kine biçimine eşdeğer olan 
ilgecin -kin kısmının kökeni hususunda genelde kabul gören anlayış ekan 
"imiş" ekeylemin geçmiş zamanı olduğudur. Ekin er- eylemiyle bağlantılı 
olmasının erki ilgecine dayanmasından kaynaklanmaktadır. 

Kuşku ve tahmin ilgeci kinİn erki ilgecine dayandığı hususunu Saadet 
çağatay (1963) "Türkçede ki <erkı' başlıklı makalesinde incelemiş, konuyu 
daha sonra irdeleyen Zeynep Korkmaz (1969), onun yaklaşımını destek
lemiştir. Bu ortak görüş Willi Bang Kaup'un görüşüne dayanmaktadır. 
Bang'a (Turkologische Briefe V, §7) göre bu ilgeç, Kaşgarlı Mahmud'un 
Divanü Lügati't-Türk'ünde ol gelir mü erki "o gelir mi ki?" (D LT I, 129) 
tümcesinde "şüphe ve sorgu bildiren" soru ilgeci olarak açıklaması bir 
yenilik değil, ancak erkinin mü soru ilgeciyle teyit edilmiş olması bir 
yeniliktir. Ayrıca irkin veya iken soru ilgecinin ya da onların kısaltılmış 
biçimi olan -mekinin Uygurca -mu erkiden geldiğini belirttikten sonra -
mıken biçiminin er- veya ir- "olmak" eyleminden yapılmış ortaç (erken, 
irken) ile dil tarihi bakımından hiçbir ilgisi olmadığı tezini ileri sürmektedir. 

. Bu konudaki görüşünü de "bence erki, ses bakımından benzeyen erken' İn 
tesiri altında kalmıştır." biçiminde yargıya bağladıktan sonra Tarançi 
metinlerindeki yanannemm 'ikin 'geri dönmeyecek miyim.', tirilerm 'iken 
'dirilecek mi?', öldümikin, ya tirik bar mikın 'öldü mü yaşıyor mu', 
beremikın 'verecek mi? vd. örneklerle desteklenmektedir. Bang ayrıca var 
olan görüşün iken yerine erkinin konulmasıyla değişmesi gerektiğini 

Ancak erki maddesİndeki bir başka açıklaması 
ise bu ilgecin soru ekinin 
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Orhon Yazıtlarında "büyük bir olasılıkla, herhalde, muhakkak ki, 
şüphesiz ki" anlamlarındaki erinç (Tekin 2003: §379 ve Erdal 2004: 249) 
Uygur metinlerinde seyrek bulunurken, daha sık olarak aynı kökten gelen ve 
"muhtemelen, olası ki, tahmini olarak" gibi yakın anlama sahip olan erki 
kullanılmaktadır (Gabain 1950: §359 ve Tekin 1992: §47). Her iki ilgeç 
arasındaki ilişki, anlamları arasındaki farklılıktan dolayı tartışma konusudur. 
Bundan dolayı Röhrborn (1998: 3-4) erki il ge cini ergey'e «er-gey) dayan
dırmaktadır. Erdal ise (2004: 350) bu görüşü etimolojik olarak mümkün 
görmemektedir. Her şeye karşın çağatay'ın ki ekini erk/ye dayandırması 
görüşü inandırıcı görünmektedir. Nitekim Tuvacadaki irgi "acaba", kgin 
"acaba, imiş", iyik "acaba, mı?", iyikpe "acaba, veya, degil mi?" (Tuva 
2003) gibi yapılar, söz konusu görüşün doğruluğunu pekiştirmektedir. 

Eski Uygurca metinlerde erki (arkı) Caferoğlu'nun sözlüğünde iki ayrı 
sözlükbirim olarak verilmektedir. Birincisi için "armak [ ermek] fiilinden 
olup 'dır, tır' manasına gelir." yazılı iken, ikincisi için "iyi, artık" biçiminde 
köşeli ayraç içinde Almancası "wohl'~ (galiba, acaba) ibaresi kullanıl

maktadır. Ayrıca eski Uygurca eserlerinden Kuanşi im Pusar' da (KiP- 100) 
çevişi neteg erki .. telJri burlfan inçe tip yar1ılfadı allfınçsız "[baş vurduğu 
usülleri,] çareleri nelerdİr acaba? Tanrı Burkan şöyle buyurdu" örneğinde 
"acaba" anlamıyla geçmektedir. 

Orta Türkçe (Karahanh ve Harezm) döneminde erki ilgeci daha çok 
kullanılmıştır. Divanü Lügati't-Türk'te eıinç (I, 132-14; III, 65-12, 245-18, 
309-11,449-13,449-14) sözlükbirimi "olur, belki, belki de" anlamına gelen 
bir ilgeç olarak verilmektedir. Divan'da ayrıca 01 kelür erken kördüm "o[nu] 
gelirken gördüm" "iken" anlamına gelen erken ilgeci bulunmaktadır. Öte 
yandan Kutadgu Bilig' de "şüphe ve tereddüt edatı" açıklamasıyla verilen 
erki birçok beyitte (26 beyitte) önünde mU soru ilgeci olmadan ve bazı 
beyitlerde (3160,3198,5121,5763,5772,6280) önünde mU ile görül
mektedir. Soru ilgeciyle geçtiği beyitlerde "acaba" anlamı katarak soruyu 
"tahmin etme"ye çevirmeldedir. sırılğaymu erki ı1İg altunı / ılengey mü erki 
ınalJa 01 köni "Hükümdarın altını acaba ona etki eder mi; o doğru insan 
acaba beni azarlar mı?" (KB 3160); unıttılJmu erki azu örtülüp / bu iş ötrü 
tuttulJ ne asgı körüp "Sen bir şeyi acaba unuttun mu, yoksa bu kapalı mı 
kaldı; ne fayda umarak bu işi yapmak istiyorsun." (KB 5763) örneklerinde 
açıkça görüleceği gibi eserde mU soru ilgeciyle birlikte kullanılan erki 
sözcüğü "acaba" anlamındadır. 

Harezm Türkçesi eserlerinden Kutb'un Husrev ü Şirin'inde (Hacıeminoğ
lu 2000) ğalat mu kördüm erki bu bayal tıp(HŞ 592) ve ni it can1ığ kişi men 
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erkj bilmen (HŞ 2638) iki örneğinde erkj hala korunurken, diğer iki eseri 
olan Nehcü'l-feradis'te (Eckmann 2004 ve Ata 1998) ne gabar kelür erkj tep 
(47-11) "ne haber gelir ki acaba?", ol unnul) bamirj keldj-mü erkj? tep (320-
6) "o unun hamuru geldi mi acaba?", Ne (acab tüş kördüm) raJ:ımani' mü 
erkjn ya taqı şeytan! mü erkın (213-1 ve 2) "Ne acayip düş gördüm, 
bağışlayıcı mı acaba yoksa şeytani mi acaba" ve Rabguzi'nin I>-ışaşü'l

Enbiyasında (Ata 1997) mundag mu kerek erki? tep sordum (l4v-8) "böyle 
mİ gerek ki diye sordum", menjl) tel)nİn mundag mu erkı: bu mu erkj? tep 
(38v-3) "benim tanrım böyle mi ki, bu mu ki dedi", Aydı: menjl) tel)nin bu 
ınu erkj? (38v-7) "Söyledi: benim tanrım bu mu ki?", Mundag mu erkj? 
(38v12) "böyle mi ki?"örneklerinde erkj yanında erkın biçimiyle karşımıza 
çıkmaktadır. 

Karahanh ve 14. yüzyılın ortalarına kadar Harezm Türkçesinde ilk hece
deki lel sesinin çağataycada le/ye dönüşmeye başladığı ve bu sesi karşılayan 
işaretin (LS) lel ve Iilden farklı, yarı açık bir le/ sesini karşıladığı (Eckmann 
1988: 18) görülmektedir. Buna göre erkj ilgeci e(r)ken veya erkın biçim
lerindedir. çağataycada tahmin bildiren bu ilgecin (Eckmann 1988:§136) 
mU ile birlikte bulunduğu tüş mü erkın veya gayal mu erkın "(zannederim 
ki) ya rüya veya hayaldir" (Şamsiev, Alişer Navaiy, ijamse Sab 'aj Sayyar 
136: 289), soımagıl kıİn gül açılgan ınu ekın bostan ara "bahçede gül açılmış 
mıdır diye sorma!" (İsmail Hikmet Ertaylan, Djvan-j Sultan Hüseyn Mjrza 
Baykara "Hüseyıni" 253: 3) gibi örneklerde "acaba" anlamı kazandırdığı 
kesindir. Yine şu örneklerde (Hacıeminoğlu 1992: 242) mjhrjba bolgay mu 
jrkjn hecr-j mıhrjn sablasam (Şeybanı ]jan Divanı, 162b-3), l!atıl! agımdın 
mınjl) bjrle mj jrkın münhanf / nasıha pendıin cünun men 'ıga ıjhar eyledjl) 
(Hüseyin Baykara Divanı, 50-5) "acaba, belki" anlamları kazandırmaktadır. 

Bütün bunlar Türkçenin lehçelere ayrılmanm ilk işaretlerini verdiği devre 
ait metinlerde erkj ve erkın ilgeçlerinin yan yana kullanıldığını gösterirken 
çağataycada artık erkinin yittiğini onun yerine e(r)kjn biçim(ler)inin yeğ
lendiğine tanık olunmaktadır (krş. Korkmaz 1969 ve Eckmann 1959). Öz
bekçenin ilk devrinde ı(r)kjn ve zamanla jkjn biçimi gittikçe mU soru 
ilgeciyle birleşerek mıkın biçimine dönüşür. Aynı gelişme Doğu Türkçesi 
grubundaki Uygurcadaki mıkın ilgeci için de söylenebilir. Tıpkı Özbekçe
deki gibi Uygurcada da mUilgeci, sözcüğün sonuna gelerek pekiştirme gö
revini üstlenir (Öztürk 1994: 119-120). Bağlama ilgeci görevindeki ek, bjz 
jşleşnimu) oı!uşnjınu yaxşj körümiz "biz çalışmayı da, okumayı da severiz" 
(Necip 1995: 276) örneğinde "da, de, bile" görevindedir. Bundan başka -gu)-
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.ku eki tereddüt ve şüphe anlamlı soru tümceleri (Öztürk 1994: 120) yap
maktadır. 

Bugünkü Özbekçede ünlülerden sonra -ykin (Mina bo 'ldiyldn? YT - 281 
"Ne oldu ki?", ünsüzlerden sonra -ikin (Hali Marg'ıJonda ishlar qalayildn? 
(OK-28S) "Şimdi Margilan'da işler nasıldır acaba?", Loy otning sag'risigacha 
chiqqan bo 'lsa, bu bechora1ar ke1a-ke1guncha qanchalık qiyna1ganiJdn? (YT-
1 1) "Çamur atın sağrısına kadar çıkmış olmasına rağmen, bu çaresizler 
gelinceye kadar nasıl acı çekmişlerdir kim bilir?") biçimlerinde kullanılması 
ekan "imiş" ekeylemin (to'liqsiz fe'l) geçmiş zamanından başka bir işlevinin 
olduğunu göstermektedir. Böyle bir farklılığa gramer kitaplarında dikkat 
edilmesine (ÜztiliGr. 1975: 438) karşın erki ile bağlantısı kurulmamıştır. 
Soru tümcelerinde geçen bu ilgeç, soru ekinden sonra gelmektedir. Bu 
yönüyle de soru ekinden önce gelen ekan eyleminden ayrılmaktadır. Eklen
diği tümceye şaşkınlık, tahmin ve kuşku anlamları katan mıkin ekinden 
sonra aşağıdaki seçme örneklerde * açıkça görüldüğü gibi kişi ekleri (man ,...., 
men, san "" sen, üçüncü tekil kişi eksiz k1, miz, siz, saygı için sizlar, çokluk 
lar) gelmektedir. Bu bakımdan Türkiye Türkçesindeki yapıdan ayrılmak
tadır. Eylemlere (eshitmasmikinmen, ay1anmasmıkinsan, istannıkin, titra
yaptıinikin gibi) olduğu gibi adlara (bonnikinsen, yo 'qmikinsen, gapmıkin, 
yaxshıinıkin gibi) gelmektedir. Ayrıca birleşik eylemlerle (keta olannıkinsiz, 
bera olannıkin1ar gibi) de kullanılan mıkin ilgeci ünlü uyumu kuralına ay
kırıdır. Bundan dolayı her ne kadar yazımda bitişik yazılıyür ise de geldiği 
sözcükten ayrı da yazılabilir. 

Bolaginamni ko 'ramıiJdnman? (DI -7 4) "Küçük yavrumu görür müyüm ki 
acaba? 

Yo xudof O'g'limning toyini ko'nsh menga nasib 
Robiyani yana ko'ramıiJdnman-a? (YT-4S3) "Tanrım! Oğlumun düğününü 

görmek bana nasip olur mu ki acaba? Rabia'yı yeniden görür müyüm ki 
acaba?" 

Bir navkaming o 'lgani-yu, Vaysbekning jazolangani uchun gap eshit
masmildnmen? (YT-473) "Bir askerin öldürülmesinden dolayı Veyisbey'in 
cezalandırılması için [hiç] söz duymaz mıyım ki?" 

Muhit shundoq g'addor bo'lgach, sen ham yomon beklar xizmatida yurib, 
o 'zingga o 'xshash jabrdiyda zdhmatkashlaming kushandasiga 
J111jtım~an, jiyanim? (YT-I04) "Çevre böyle gaddar olunca, sen de kötü 

Çeviri yazıda Özbekçenin Latin harfleri e~asındaki alfabesi kullanılmıştır. Ayrıca 
vurgulanmak istenen yerler harflerle gÖSterilmiştir. 
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beylerin hizmetinde çalışıp, kendin gibi elemli emekçilerin yok edicisine 
dönüşmez misin (acaba), yeğenim?" 

Men Bobur mirzoning Hirotga kelganlarini eshitganimdan beri ((sen ham 

.qn.rik1'11St.~)J deb har bir navkarga ko 'z tikib yurgan edim ... 

(YT-296) "Ben Babür Mirza'nın Herat'a gelişlerini duyduğumdan beri 'sen 

de var mısın, yok musun acaba', diye her bir askeri tepeden tırnağa incelemiş 

idim ... " 

Bundan tashqan: Hamidaning o 'zi uch xotinlik Humoyunga tegishni 

ista.rmiJdn? (HA-IS) "Bundan başka, Hamide'nin kendisi üç kadınla evli 

Humayun'a gitmeyi ister mi ki (acaba)?" 

Ko 'rib bering-chı: hazratimning e 'tiborlariga arziydigan (HA-

307) "Hele bir bakın, efendimin itibarlarına yaraşır söz mü ki (bu)? 

Ko 'nnaganing yaxshimi1dn. (MG-60) "Görmemen iyi mi ki!" 

Mashinangizni chaqirsangiz keJaımildn? (PD-39) "Arabanızı çağırsanız 

gelir mi ki?" 

Bunga hojat bo.l111.lK:ziı?(PD-12S) "Buna hacet var mı ki? 

BargJar shabadada shunchaki titrayaptimildn yoki o 'zlarining tı1ida suhbat 

quıyaptimildn?(fD-126) "Yapraklar, esintide bu kadar titriyor mu (ki) yoksa 

kendi dillerinde sohbet mi ediyorlar (acaba)?" 

Chorasi topilurmiJdn?(YT-88) "Çaresi bulunur mu ki (acaba)?" 

Tashqaıida.miJdn?(OK-317) "Dışarıda mı ki (acaba)?" 

O'rdadan kelgan kishiga shu to 'nni berib bo'laımildn? (MC-91) 

"Karargahtan gelen adama bu elbiseyi vermek olur mu ki? 
Ishni cho 'zadigan bo 'lsak rahmat eshitarmiJdımıjz? (SO-304) "İşi çözecek 

olursak teşekkür işitir miyiz acaba? 
Oı1iqcha qon to 'kilmaydigan biron yo '!ini o 'ylab toparmildnsiz, hazrat 

og'ajon! (HA-2S7) "Gereksiz yere kan dökülmeyeceğinin tek yolunu 

düşünüp bulur musunuz acaba, efendi ağabeyciğim!" 
Voy Xudoyimga shukr-ey, - dedi u salomlash-gach, - kelmay qolar

mi/dnsiz deb yuragim taka-puka edi-ya. (MG-188) "O, Tanrıya şükürler, -

dedi ve selam verdikten sonra, - gelmeyip [ de orada] kalır mısınız diye 

yüreğim endişede idi." 
Bir kuni kelganda onasi qurg'ur bir og'iz aytmagan edi, deb mendan 

raıYıımı..fanslZ deyman. .. (OK-3S1) "Günü geldiğinde annesi kötü bir söz 

söylememişti, diye bana gücenir misiniz acaba diyorum ... " 
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Sjznjng tjlıiıgjzda unsunnan, men bılan bjrga kefa ola.rmiJdnsiz? (SO-322) 

"Her nekadar beni kendinize yabancı görseniz de, benimle birlikte gidebilir 
misiniz acaba?" 

Xayrjyat, ketjb qalmagan ekansjzlar, akamga qa 'shıJjb ketga.nmildnsizlar, 

deb janjm halakda edi (SO-335) "Hayret, gitmemişsiniz, kardeşimle birlikte 
gitmiş misiniz acaba, diye canım azapta idi." 

Amma ka 'payjb keta.ımiJdn bular? Odamlar qara njyatlılarga, 

berahmlarga barham bem olamıiJdnJar? (FD-277/278) "Ama çoğalır mı ki 
bunlar? İnsanlar kötü niyetlileri, acımasızları ortadan kaldırabilirler mİ ki?" 

Ular yana aynab qolmagça.nmikinJar? Marg'ılandan bİr narsa payqamay 

turjb, kıshıiıj avara qjJjshg'aa.rzirmikiıı?. (OK-285) "Onlar yeniden döriüp 

[orada] kalmamışlar mı acaba? Margilan'dan bir şeyanlamayıp, insanı 

sıkıntıya sokmaya değer mi ki? .. " 

/A/mr qılsaq uyalmasmİkinlar? (MC-107) "Emretsek utanmazlar mı 

acaba?" 

Sonuç olarak denebilir ki Özbekçedeki kuşku ve tahmin anlamları içeren 
soru ilgeci mikin, mi «mu) soru ilgeci (so'raq yuklamasİ) ile kuşku ve 
tahmin ilgeci erkinin erken ortacının (partisip) etkisiyle erkin biçimine dö
nüştükten sonra ;11ünsüzünün düşmesi ve ıle sesinin kendisinden önce gelen 
yuvarlak ünlüyle kaynaşarak düzleşmesi sonucunda oluşmuştur. Bu yapı 
Türkiye Türkçesindeki m(X) ki ilgeciyle örtüşmektedir. Erki ilgecinin 
zamanla kendisinden önceki soru ilgeciyle kaynaşıp kalıplaştığı ve iken 
ortacı ile sesteş yapı oluşturduğundan köken olarak bu ortaç öne çıkarıl

mıştır. Ayrıca kişi eklerinin kuşku ilgecinden sonra kullanılması Türkiye 
Türkçesindeki kullanımdan ayıran bir özelliktir. Bir diğer ayırıcı özellik ise 
mi soru ekinin Türkçede çok biçimli olması, Özbekçede ise düz-dar 
biçimiyle kullanılmasıdır. 
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