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Bu makalede, Eski. Türkçeden beri işlek bir şekilde kullanılan
Türkçe LIK ve LIG ekleriyle Moğolca LIG eki karşılaştırılmış ve bu
eklerin fonksiyonları örneklerle anlatılmıştır. Moğolca LIG ekinin klasik
dönem öncesinde işlek olmaması; kullanımının sadece Türkçeden alınan
kelimeler, idari dildeki bazı kelimeler ve sonradan öğrenilmiş kelimelerle
sınırlı kalması ekin Türkçeden ödünçlendiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Anahtar sözcükler: Moğolca, Türkçe, LIK eki, LIG eki

Abstract: in this artiele, Turkish suffixes LIK and LIG which have been
used productively since the Old Turkish period, have been compared with
Mongolian suffix LIG and the functions of these suffixes have been
explained with examples. Being non-productive of the Mongolian suffıx
LIG before the elassical period; being limited with only words from
Turkish, some words in an offıciallanguage and words leamed later shows
that the suffix have been borrowed from Turkish.
Key words: Mongolian, Turkish, suffix LIK, suffix LIG
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1. N.

Die Naminalstammbildungssujjixe im Mangalisehen
[=Moğolcada Addan Ad Yapma Ekleri] (K.Sz :XX. 1923-27) adlı makalesinde
Moğolca LIG (ör. + lig, +liğ) ve Türkçe LIK (ör. + lik, + lük, + lik, +luk)
arasında bir akrabalık bağının olduğunu ileri sürmüş ve Ana Altayeaya
varan bir +*lik, +*li"q bağlantısı kurmuştu. Bu görüş, söz konusu
benzerliği Tunguzca +ruk ekine götüren G. J. RAMSTEDT 2 ve Tunguzca
biçime biraz daha temkinli yaklaşan M. RAsANEN 3 tarafından da kabul
edilmektedir. Öbür yandan G. CLAUSON4, daha fazla iddiada bulunmadan,
Moğolca LIG ekinin Türkçeden ödünç alındığını belirtir. Fakat bu
iddiasıyla ilgili Türkçe kaynak göstermez. A. von GABAIN5 , Moğolca LIG
ile Türkçe LIK ve LIG eklerini (ör. +lig, +lüg, +hg, +lug) karşılaştırır
ancak bu benzerliklerin ödünçlerneyle mi yoksa akrabalık bağıyla mı ilgili
olduğu üzerinde açık bir görüş belirtmez.
POPPE,

2. Türkçede LIK ve LIG eklerinin her ikisi de, eski kİtabelerde
ve günüınüzdeki Türk dillerinde de görülen işlek eklerdir. LIK
ve LIG eklerinin Ana Türkçe ekler olduğuna hiç şüphe yoktur.
karşılaşılan

sahip adları yapar (ör. atlfg «atlı kişi, atı olan» < at «at», buli'tlfg
«bulutlu, bulutları olan» < bull't «bulut»), LIK ise umumiyede mücerret
adlar yapar (ör. baglik «makam, beglik makamı» < bag «bey», yiraklik
«uzaklık» < yirak «ırak, uzak»). Ancak bazen, daha müşahhas birtakım
kelimelerde bir şeyin bulunduğu yeri adlandırmakta kullanıldığı görülür
(ör. yi"ğaçlik «ağaç lı yer» < yi'ğaç «ağaç», yamişlik «meyvelik, meyve
bahçesi» < yamiş «meyve»). Bu eklerin her ikisi de sıfat taınlaması
mevkisinde bulunabildiği gibi, ad öbeklerinin sonuna da geldikleri için, iki
LIG

2

Einführung in die aftaische Sprachwissenschaft II. [=Altay Dil Bilimine

Giriş II].

ReIsinki 1952, ss. 230-231.

Materialien zur Marphalagie der türkischen Sprachen. [=Türk Dillerinin
4

Yapı

Bilgisine Malzemeler]. ReIsinki 1957, s. 105.
Turkish and MangaUan Studies [=Tfukçe ve Moğolca Çalışmaları]. London 1962, s.
202.
Alttürkische Grammatik. Leipzig 1950,31974, s. 61. [Türkçesi: M. AKALIN: Eski
Türkçenin Grameri. Ankara 1988, s. 44.]
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karşıtlık

Moğolca LIG

kavuşturulmuş

değildir

bildiğim kadarıyla şimdiye değin açıklığa

ve

dolayısıyla

girmek

mecburiyetindeyim.
ek seyrek lı-....uı-"<lı"-,,ıllll11JlJLll11Y
Gelgelelim ikisi (hadihlih
Merkit ülkesinde
tunggelik (horahan)
Orhon' da ırmak adı) yer
ve
'alih (baya 'ut), munglik,
eden»?7) özel
« Türk qfş li"q «kışı gösteren ya
kelimelerin kökenleri açık değildir.
aynı biçimde burhalih
(casun metu)
ödünçlemelerdir (carlih «hükümdarın buyruğu» <
yarlig ve küluk
«kahraman, yiğit» <
külüg «ünlü») ve
Türkçeden
bir
koş «oba»6).
kelimeden türerne (hoşilih «çadırlık» < hoş «çadır» <
Moğolca bir kökten LIG ile türemeyi gösteren tek örnek minhalih «bin kişinin- başı» < minha(n) «bin» kelimesidir. Bu biçime Eski Türkçede
(*biiilig) rastlanmasa da, bu askerlik tabiri Türkçeden bir anlam aktarması
olabilir. Bu biçimin yerini klasik Moğolca ve yaşayan dillerde +tu ile
yapılan türetmeler almıştır, krş. klas. Moğ. mingğatu, Hal. myangat.
dönem öncesi

LIG

'-"'UllU,Jl'-"llJL

Leiden yazmasında 8 LIG ekinin yalnızca bir örneği vardır (kizlig
«suğluk, küçük bıçak» < Türk kizlik). 13 'üncü yüzyılın öbür metinlerinde
yalnızca carliğ / crly kelimesi görülmüştür. 14'üncü yüzyıl metinlerinde
ise aşağıdaki örnekler bulunmuştur:
a) Türkçeden doğrudan ödünçlerneler:

E. HAENISCH: Manghol un niuca Tobca 'an i Die geheime Geschichte der
Mongolen. Wiesbaden 1962. [Türkçesi: A. Temir: Manghol-un niuça Tobça 'an i
Moğolların Gizli Tarihi. Ankara 1948.]
N. POPPE: The Turldc Loan-Words in Middle Mongolian [=Orta Moğo1cada Türkçe
Ödünç Kelimeler]. CAJ ı. 1955.
N. POPPE: Das mongolische Sprachmaterial einer Leidener Handschrift [=Bir
Leiden El Yazmasının Moğolca Dil Malzemesi]. Leningrad 1928.
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crly «ferman, hükümdarın
görülmektedir.

buyruğu»

< Türk. yarlig. Pek çok metinde

külüg9 «yiğit» Türk. küıüg.
ayağqa tegimlig 10 «rahip» < Uyg. ayagka tagimlig.
qalğanliğ (totoğ)

11

«kalkanlı yiğit» Türk. kalganli'g «kalkanı [72]

olan». Mukaddimat al-Adab'de 12 (s. 290, Türkçesi s. 115 a) bu
kelimenin aradığımız Moğolca biçimini bulabiliriz qalqatu (ere) = çağ.
qalqali'q er.
tuğluğlO,

bir özel ad < Türk. tuglug «tuğu olan,

bayraklı».

qutluğ, 13 bir özel ad < Türk. kutlug «talihli, uğurlu», Eski Türkçede
özel adların bir bölümünde bulunduğu kesin olarak bilinmektedir. 14

çeçeglig9 «bahçe» < Türk. çaçiiklik «çiçek bahçesi»,
«çiçek» < Türk. çaçak.
b)

Moğolca

krş. Moğ.

çeçeg

köklerden türetıneler:

noyanliğlS «beylik», Türk. baglik, kelimesinden bir anlam aktannası

gibi görünüyor, krş. noyanliq kibe

LO

11

12

13

14

= çağ.

baglik qildi" (Türkçesi s. 98 b)

F. CLEAVES: The Sino-Mongolian Inscriplion of 1338 in Memory of Jigüntei
[=Jigüntey'in Anısına 1338'deki Çince-Moğolca Yazıtl. HJAS 14. 1951, s. 56.
F. CLEAVES: The Bodistw a cari-a awatur-un tayilbur by Cosgi Odsir [=Cosgi
Odsir: Bodistv cari-a avatur-un tayilbur]. HJAS 17. 1954 ve N. Poppe: The Mongolian
Monuments in hP'ags-pa Script [=Pagspa Yazısıyla Moğolca Anıtlar]. Text XIII.
Wiesbaden 1957.
F. CLEAVES: The Sino-Mongolian Inscriplion of 1362 in Memory of Prince
Hindu [=Hindu Tigin Anısına 1362'deki Çince-Moğolca Yazıtl. HJAS 12. 1949, s. 63.
N. POPPE: Mongolskiy slovar' Mukaddimat al-Adab [=Moğolca Sözlük Edebiyata
Giriş]. Moskva 1938. [Türkçeleri: İ. H. AHMED: Aksa al-Arab fi Tarcamali
Mukaddimat al-Adab I-II. İstanbul 1313 [=1895]; N. YÜCE: Mukaddimetü'l-Edeb.
Ankara 1988.]
A. MOSTAERT / F. CLEAVES: Trois documents mongo ls des Archives secretes
vaticanes [=Vatikan Gizli Belgeliğinin Moğol Malzemesi Trois]. HJAS 15. 1952, s. 478.
Drevnetyurskiy slovar' [=Eski Türkçe Sözlük]. Leningrad 1969, s. 473.
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"-J ... "'-'-'L

.ıı.ı.llJ.
al-Adab s. 260 (Türkçesi s. IISa)'ta
gibi. Klas. Moğ. ' da noyaliğ «tiginlik, hakimiyet,
üstünlük»,16 < noyan «tigin» biçimleriyle karşılaşırız.
.........Il...................

.... "

olduğu

hacarlih 17 / ğacarliğ 18 «köy» < ğacar «kır».

kelime yaşayan
dillerde görülmemektedir ve tam olarak Türkçe karşılığı yoktur.
hanlih 16 «rütbe sahibi,
noyanliğ

ile

aynıdır

hanın

krş.

hizmetinde bulunan» < qan. Yapısı
yukarıda. Bu kelime yaşayan dillerde

görülmez.
ca 'urmalih 16
edilmemiş

«yarı

yolluk»,
tek türetmedir.

varlığı cağurmadan başka

yerde tespit

bayaliğ19 «varlıklı» < bayan «varlıklılık»
moqoliğ18

«topak, top». Kökeni

açık değildir, krş.

boduqu

muqaliğ

«sayı tahtasının baş!». 20

Bu örneklerden açıkça anlaşılacağı gibi 14'üncü yüzyılda dahi LIG eki
Moğolcada pek işlek değildir. Bu ek, dörtlü ünlü değişkenliğine sahip
Moğolcada
Türkçeden doğrudan ödünçlemelerdendir'fakat o zamanki
dudak uyumu Moğolca kök türetmelerinde ikili biçimle +lig, +liğ sınırlı
tutulur. Moğolca köklerden türetmelerin çoğu idari resmi' dile ait olup bu
yeni kelimeler çoğu zaman kısa ömürlü olmuş ve konuşma diline
girmemiş gibi görünmektedir. çoğu durumlarda (Moğolca köklerden
15

16

17

18

19

20

F. CLEAVES: The Sino-Mongolian Inscription of 1335 in Memory ofChang YingJui [=çang Ying-Juy Anısına 1335'teki Çince-Moğolca Yazıt]. HJAS 13. 1950, s. 75.
F. LESSING: Mongolian-English Dictionary [=Moğolca-İngilizce Sözlük]. Berkley
1960, s. 589.
E. HAENISCH: Sino-mongolische Dokumente vom Ende des 14. lh. [=14. yy.
Sonundan Çince-Moğolca Belgeler]. Berlin 1950.
F. CLEAVES: The Sino-Mongolian Inscription of 1362 in Memory of Prince
Hindu [=Hindu Tigin Anısına 1362'deki Çince-Moğolca Yazıt]. HJAS 12. 1949, s. 65.
1. Bosson: A Treasury of Aphoristic lewels: The Subhdsitaratnanidhi of Sa Skya
PandUa in Tibetan and Mongolian [=Veciz Cevherleri Hazinesi: Tibetçe ve Moğolcada
Sa Skya'nın Subhasitaratnanidhi'si]. Bloomington 1969.
LESSING a. g. e., s. 1207.
http://www.turkdilleri.org/
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türetme ve alıntı olan her iki) LIG, Türk. LIG ekine karşılıktır, ancak
LIG = Türk. LIK denkliğine dair başka açık örnekler de vardır.

Moğ.

Fakat klasik dönem öncesi bir metinde LIG ekine çokça rastlanır. Bu
metin, içinden 60'ı aşkın örneği not aldığımız Mukaddimat al-Adab'dir.
Buradaki durum öbür Moğol dillerinde karşılaştığımız örneklerden
farklıdır. Burada, kuralolarak LIG'lı türetmeler Türk. LIK ekine karşılık
gelir, ör. andaliq «dostluk» = çağ. dostli"q, erürlik «sağlık» = çağ. sağli"q,
sainliq «iyilik» = çağ. yaxşi1iq, cölenlik «yumuşaklık» = çağ. yumşaqli"q
vb. Birkaç durumda bu ek Moğ.' da dudak uyumunu gösterir, krş.
kündülük «ağırlık» = çağ. aği"rliq, amiduluq / amiduliq <<hayat, dirilik» =
çağ. tiriklik. Bu ek öylesine işlektir ki, çağataylıların bunu kullanmadığı
yerde Arapçadan ödünç kelimelerde kullanılır, krş. imamliq «imamlık» =
çağ. imam et.
Türkçe LIG eki bu sözlükte genellikle Moğ. +tu ekine karşılık gelir, krş.
moritu «atlı (kişi)>> = çağ. atliq, amtatu «tatlı» = çağ. tatli"q, açi 'atu eme
«gebe kadın» = çağ. yüklük xatun, cidatu ere «süngülü er» = çağ. süfiülik
er vb. Yalnızca bir durumda Moğ. LIG Türk. LIG ekine karşılık gelir (ene
bayasqulanliq 21 ere «bu sevinçli adam» = çağ. bu sewinçlik er).
Umumiyetle bu iki ekin farkı muhafaza edilir, krş. ökitü «kızı olan» çağ.
qizliq fakat ökinlik abuba «o erkek o kızın kızlığını bozdu» çağ. qizli"ğinf
aldi".
Mukaddimat al-Adab'in yazıldığı Moğol ağzı, çağataycadan muazzam
derecede etkilenmiştir ve Türkçe ödünçleme kelimelerin, hatta eklerin bu
denli tesiri olması burada az ya da çok yapma bir Türkçe-Moğolca karma
dilolduğu intibasını uyandırır. Bu sözlüğün Moğolcanın tarihi dil bilimi
açısından ehemmiyeti şüphelidir ve kesinlikle çok abartılmıştır. Birkaç
istisna dışında bu sözlükteki LIG ekiyle oluşmuş kelimelerin hiçbirinin
öbür Moğolca metinlerde ya da yaşayan Moğol dillerinde görülmediğini
belirtmek gerekir.
Moğolcada

LIG ekinin yaygınlığı daha ileri seviyede bir çalışma
gerektirir ve ben burada ayrıntılara giremeyeceğim. Yine de belirtmem

21

krş.

Klas.

Moğ.

bayasqulangtu «sevinçli».
http://www.turkdilleri.org/
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Tobçi'de 22
ek
yoktur, eserde bu ekle oluşmuş
külüg, tenggilig, menggilig ve
carliğ gibi birkaç özel ad

ya da yer adı bulunmaktadır.
Klasik MoğolCada bu ek oldukça yaygındır. LESSING'in
lOO'ü aşkın örnek buldum. Bunlar, anlam bakımından

sözlüğünde
şu

şekilde

sıralanabilir:

a)

adları

Sahip
ör.:

(Türk.

olarak +tu,

LIG),

+tai'lı

türetmelerle

anlamdaş

uqağliğ
usuliğ

/

uqağatai «akıllı» uqağan «akıl»' dan

/ usutai «sulu» usu(n) «su»' dan

eyelig / eyetei
dabusuliğ

«arkadaş canlısı»

«barış,

dostluk»'tan

/ dabusutai «tuzlu» dabusu(n) «tuz»'dan

b)
«Bir nesneyi
sahip türetmeler ör.:
bağaturliğ

andıran,

bir

«cesurluk, yüreklilik,

örgelig «oldukça geniş,
kögsilig

eye

«yaşlı

şeyin

özelliklerini

taşıyan» anlamına

yiğitlik» bağatur «yiğit»'ten

genişlik»

örgen

«geniş»'ten

görünme (genç birisi için)>> kögsin

«yaşlı»' dan

temürlig «demirli, metal» temür «demir, metal»' den
Bürcüilig «şehirlilik» bürcüi
örnektir.

c)

ekli bu tür türetmeler için iyi bir

Türetme olmayan kökler olarak aynı anlama sahip türetmeler ör.:
inağliğ

22

«şehirli» LIG

«sevilen, gözde» in ağ ,dan aynen

Ch. BAWDEN: The Mongol Chronicle Altan Tobçi [=Moğol Tarihi Altın Defter].
Wiesbaden 1955. [Türkçesi T. GÜLENSOY: Altan Topçi. Belleten: Ankara 1974
(152) ss. 597-634; 1986 (196) ss. 9-71; 1987 (199) ss. 10-66.]
http://www.turkdilleri.org/
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ğuvaliğ

«güzel,

alımlı» ğuua' dan

bökelig «güçlü,

sağlam»

aynen

böke' den aynen

Türkçedeki atli"g «atı olan» > «atlı
bakımından eş değerlik gösterebilen örnekler:
ç)

şangquliğ <<kadın

kelimesine anlam

berberi» şangqu «saç tutamı»'ndan

üdesilig «akşam ziyafeti veya eğlentisi» üdesi

d)

kişi»

Türkçe LIK eki ile

aynı

«akşam»'dan

gibi görünen türetmeler ör.:

çeçeglig «bahçe» çeçeg «çiçek»'ten, krş. Türk. çaçaklik < çaçak
cimislig «meyve bahçesi» cimis «meyve»' den,

krş.

Türk.

yamişlik

<

yamiş

agentlig «temsilcilik» agent «temsilci»' den
Yaşayan Moğol

dillerinde LIG'ın değişen bir dağılımı vardır. Moghol
ve Dagur'da işlek bir ek olarak görülmemekte ve sadece doğrudan
Türkçeden alınan birkaç kelimede bulunmaktadır. Bu durum, bu dilleri
inceleyecek malzemenin oldukça kıt olmasından ya da LIK eki henüz
MoğoıCaya girmemişken bu dillerin Moğol dilleriyle olan bağlannın
kopmuş olması ihtimalinden kaynaklanıyor olabilir. Bu ek Mongoreada
daha seyrek bulunmasına rağmen Ordos ve Kalmuk'ta daha sık görülür.
Halha 23 ve Buryat'ta 24 oldukça işlek bir ektir. Ekin aynı vazifesine
rastladığımız yerler zaten Klasik Moğolca olarak tarif edilmektedir.
sonuç olarak, Moğolca LIG ekinin Türkçeden
ödünçlendiğini çıkarabiliriz. Klasik dönem öncesi Moğolcada bu ek işlek
değildir sadece Türkçeden alınan kelimeler, idari dildeki bazı kelimeler ve
4. Bu

23

24

araştırmalardan

Bk. Orçin cagiin mongol xel züi. Ulan Bator 1966, s. 79 ve B. TODAYEVA:
Grammatika sovremennogo mongol'skogo Yazıka [=Moğol Dilinin Karşılaştınnalı
Yazımı]. Moskva 1951, s. 77.
Bk. Grammatika buyratskogo yazıka. Fonetika i morfologiya [=Buryat Dilinin
Yazımı. Seslik ve Yapı Bilgisi]. Moskva 1962, ss. 113-134.
http://www.turkdilleri.org/
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sonradan öğrenilmiş A"-""' ........AA'..,'-""... ile (anlam aktarmalan ile?) sınırlı kalmıştır.
Klasik Moğolcada ek daha
gelişir, Halha ve Buryafta ise bir
dereceye kadar işlektir.
Moğolcada

+tu, +tai

şeklinde

söz dizimi hem anlam bilimi
bakımından Türkçe LIG ekine oldukça benzeyen bir ek vardır. Öte yandan
Moğolcada, addan mücerret adlar yapan ekler çok azdır. Buna göre
Türkçe LIG ekinin değil, Türkçe LIK ekinin Moğolcaya ödünçlendiğini
düşünebiliriz. Ses bilimi açısından LIK ve LIG eklerinin her ikisi de
Moğolcada LIG haline gelmiş olmalıdır. Yukanda verilen örneklerden de
açıkça anlaşılacağı gibi, Türkçedeki LIK ve LIG eklerinin her ikisi de
Moğolcaya ödünç verilmiştir ve ör. her ne kadar sahip anlamı katan
kullanışın (Türk. LIG, Moğ. +tu) daha yaygın olduğu görülse de, Klasik
Moğolcada iki Türkçe ekin anlamı da vardır. Aslında LIG ekinin anlam
bakımından iki farklı vazifesi Moğolcada ayrılmamış ve LIG eki anlam
bakımından oldukça belirsiz bir hal almıştır, krş. çeçeglig ve eimişlig
«çiçek açmak, çiçeklenmek (=çeçegtei)>> ve «meyve vermek (=cimistü)>>
anlamlanna gelir.
pek çok araştırmada Türkçe LIG eki
LUGA (ör. +luğa, +lüge) 25 arasında bir
akrabalık bağının olduğu varsayılmaktadır. Öbür yandan G. DOERFER 26
böylesine bir ilişkiyi kabul etmekle birlikte bunun Türkçeden Moğolcaya
eski bir ödünçleme olduğunu varsayar. Anlam bilimi ve söz dizimi
açısından uygunluk imkansız değildir, krş. yaşayan pek çok Moğol dilinde
birliktelik ekinden olan +tu, +tai gelişmesi. Fakat öte taraftan, gerçekte
bir ödünçlemenin olup olmadığını, olduysa hangi yolla olduğunu ispat
5. Altay dil bilimi üzerine
ve Moğolca birliktelik eki

25

26

yapılan

N. POPPE: Die Naminalstammbildungssujjixe im Mangalisehen [=Moğolcada
Addan Ad Yapma Ekleri]. KSz XX. 1923-1927, ss. 123-124, G. J. RAMSTEDT:
Einfohrung in die altaische Sprachwissenschaft II [=Altay Dil Bilimine Giriş II].
ReIsinki 1952, ss. 40-43, V. KOTwıÇ: İssladavanie pa altayskim yazıkam [=Altay
Dili Üstünde Araştırma]. Moskva 1962, ss. 109-116 ve K. MENGES: The Turkic
Languages and Peaples [=Türk Dilleri ve Kavimleri]. Wiesbaden 1968, s. 160.
G. DOERFER: Türkische und mangalische Elemente im Neupersischen [=Yeni
Farsçada Türkçe ve Moğolca Unsurlar]. 1. Wiesbaden 1963, s. 101. DOERFER *-lge,
*-lğa biçimlerini Ana Türkçe olarak varsaymaktadır.
http://www.turkdilleri.org/
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edemeyeceğimiz ıçın

bütün sorular birer faraziye olarak kalmaktadır.
Türkçe LIG ekinin anlam bilimi ve söz dizimi bakımından Moğ. +tu, +tai
ekiyle benzerlik gösterdiğini ve bu ekin daha sonraları LIG şekliyle
Moğolcaya ödünç verildiğini bilmekteyiz.
Bu durum Altay dillerinin nev-i şahsına münhasır bir durumdur.
Bildiğimiz ve ispatlayabildiğimiz şudur ki, pek çok Türkçe-Moğolca
benzerlik bir dil öbeğinden öbürüne ödünçIemeler sonucudur. Geri kalanı
hakkında ise az ya da çok akla yatkın ve ilgi çekici faraziyeler öne
sürülebilir.

http://www.turkdilleri.org/

