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A. Ünlülerle İlgili Değişimler
1. Ünlü Uyumunun Bozulması
1.1. Çokluk Eki -seN:
İlgi, göstenne-yönelme, bulunma ve çıkma durumu eklerinden önce -sen,
diğer durumlarda -sem olarak gelir ve uyuma ginnez (krş. A.3.1.2):
şuhış-sem "düşünceler", laşa-sen-çe "atlarda", tu-sem "dağlar", yıvıs
sem-pe "ağaçlarla", vırman-sem-şin "onnanlar için".
1.2. Teklik Üçüncü Kişi İyelik Eki -i, -I:
Her zaman öndamaksıl bir ünlü olan üçüncü kişi iyelik eki, genelolarak
adın ünlüyle bittiği durumlarda -i, ünsüzle bittiği durumlarda -i olarak gelir
ve uyuma girmez (Diğer durumlar için bkz. A.L.I0, A.S.l, B.L.S,
B.3.1.3.2):
ıvıı-i "oğulu", kaylk-i "kuşu", pulı "balık" > pulU "balığı", sıru "mektup"
> sırıv-i "mektubu", purtı "balta" > purtti "baltası".
1.3. Sayılara ve Bazı Akrabahk Adlarına Gelen Özel 3. Kişi
İyelik Eki -(r)şl, -(I)şl:
Sayı adlarında: tıvattı-şi "dördü" (- tıvattı-ş), ulttı-şi "altısı" (- ulttı-ş),
sakkır-ışi "sekizi" (- sakkır-ış), tlhhır-ışi "dokuzu" (- tıhhır-ış), vunnı-şi
"onu" (- vunnı-ş).
Akrabalık adlarında: ama "anne" > amışi - amış, asa "baba" (> asışi>
asşi » aşşi, appa "abla" > appışi "ablası", kukka "amca" > kukkışi
"amcası".

Ayrıca birkaç sözcüğün yapısında da bu ek görülür: hı-şi "hangisi"
*~anu-si), numay-ışi "çoğu".
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1.4. Aitiik Ekleri
1.4.1. -hi:
kas-hi "geceki", sul-hi "yıllık", hal' -hi "şimdiki", sur-hi "yazınki, yaz
mevsimindeki" .
1.4.2. -ri, -ti, -çi: Gerçekte bulunma durumu eki olan -RA 'nın,
teklik üçüncü kişi iyelik ekinin ünlüden sonraki biçimi olan -i ile kalıp
laşması sonucu oluşmuştur (-rA + -i = -ri, -tA +-i=ti) ve adın son sesine
göre eklenir. -çi biçimi yalnız adıl n'sinden sonra görülür (bkz. B.2.1.6.3):
anat-ri "aşağıdaki", uram-ri "sokaktaki", vırman-ti "ormandaki", pürt pati-n-çi "evin yanındaki".
1.5. Sır~ Sayı Eki - m iş:
tıvattı-miş "dördüncü", ulttı-miş "altıncı", sakkır-miş "sekizinci", tlhhır
miş "dokuzuncu", vunnı-mlş "onuncu".
1.6. Belirteç Görevli Ad Yapım Eki -çen,-ççen:
Ötümsüz ünsüzlerden sonra -çen, ünlüler ve ötürnlü ünsüzlerden sonra
-ççen olarak eklenir ve uyuma girmez:
kas-çen "akşama değin", un-ççen "o zamana değin", nummay-ççen "uzun
zaman", kolhoz-çen "kolhoza değin", kıntırla-ççen "öğlene kadar" (bkz.
1.5.6.3).
1.7. Belirteç GörevHAd Yapım Eki -seren:
sul-seren "her yıl", kas-seren "her gece", kun-s~ren "her gün", uyıh
seren "her ay", yal-seren "her köy", hula-seren "her şehir".
1.8. Belirieç. Görevli Ad Yapım Eki -len:
sul-Ien "her yıl" « sul "yıl"+ -fen), kul-Ien "her gün" « kun "gün"+len).
1.9. Önaddan Ad Yapım Eki -sker:
taçka-sker "şişman", pısık-sker "büyük", hura-sker "kara".
1.10. Önaddan Ad Yapım Eki -i:
Gerçekte teklik üçüncü kişi iyelik ekidir (krş. A.1.2, B.3.1.3.2):
aslı "büyük" > asli "büyüğü, yaşlısı", vırım "uzun" > vırımm-i "uzunu",
layıhrah "daha iyi" > layıhrahh-i "daha iyisi", sırakan "yazan" > sırakann-i
"yazanı", pulas "olacak" > pulass-i "olacağı, olacak olanı", vıranman
"uyanmayan" > vıranmann-i "uyanmayanı".
1.11. Bazı Soniakıların Yapısında Yer Alan -ne:
um "ön" > um-ne "önünde", hıs "arka" > hıs-ne "arkasında", pus "baş"
> pus-ne "başka", çuh "vakit" > çuh-ne "vaktinde", ay "alt'i > aY-lJe
"altında", ış "iç" > 'iş-ne "içinde", sum "yan" > sum-ne "yanında", pat "yan,
http://www.turkdilleri.org/
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huzur" > pat-ne "yanında, yakınında".
1.12. Soru Ekleri -i, -şii -im, -şim:
suk-i ? "yok mu?", kam-şi ku ? "kim bu?", sahal-şi ? "az mı?", mar-ini ?
"değil mi?", vatı-im ? "yaşlı mı?", kalas-şim ? "konuşacak mı?", suk-şim ?
"yok mu?".
1.13. -ske, -ha ilgeçleri:
kurın~ske! "göreceksin işte!", itle-ha! "dinle bakalım!", ısta kaysa k{resha! "nereye. gideceğim, nereye gidebilirim"!
1.14. Ekeylemin Görünen Geçmiş Zaman Biçimi -ç~-ççl:
suk-ç{ "yoktu", pur-çç{ "vardı".

2.1. Üçüncü Kişi, Teklik ve Çokluk Görünen
Eki -r~ -çI; -rls, -çls:

Geçmiş

Zaman

vılya-r{ "oynadı, vılya-r{s "oynadılar"
pır-çl "gitti", pır-ç{s "gittiler" (ekin diğer biçimleri için bkz. B.3.1.2)

2.2. Üçüncü Kişi, Teklik ve Çokluk
Öyküleme Bileşik Çekim Eki -t-çl; -taçls:

Geniş-Şimdiki

Zaman,

vılya-t-ç{ "oynardı, oynuyordu", vılya-t-ç{s "oynarlardı, oynuyorlardı"

(ekin diğer biçimleri için bkz. A.2.8.3).
2.3. Üçüncü Kişi, Olumlu v'e Olumsuz, Teklik ve Çokluk
Gelecek Zaman Eki -i, -is; -ml, -mis:
pır-{ "gidecek", pır-{s "gidecekler"
pır-m{ "gitmeyecek", pır-m{s "gitmeyecekıer"
vılya- "oynamak"
vılyl "oynayacak, vıly{s "oynayacaklar"
vılya-m{ "oynamayacak", vılya-m{s "oynamayacaklar"
2.4. Üçüncü Kişi, Çokluk Geniş-Şimdiki Zaman Eki -ssi:
pır-a-ss{ "giderler, gidiyorlar"
vılya- "oynamak"
vıly-a-ss{ "oynarlar, oynuyorlar".
2.5. Birinci ve Üçüncü Kişi, Teklik ve Çokluk istek Kipi

Eki -'ipin, -'(p'irin; -in, -lsin:
pır-lpin "keşke gitsem", pır-lpırin "keşke gitsek"
pır-in "keşke gitse", pır-lsin "keşke gitseler"
vula- "okumak"
vul-lpin "keşke okusam", vul-lpırin "keşke okusak"
vul-in "keşke okusa", vul-{sin "keşke okusalar"
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Teklik üçüncü kişinin olumsuz biçimi de uyuma ginnez:
gitmese"
vula-min "keşke okumasa"
2.6. Üçüncü Kişi, Teklik ve Çokluk Görünmeyen Geçmiş
Zaman, Öyküleme Bileşik Çekim Eki -sa-ççl, -sa-ççls:
pıh-sa-ççl "bakınıştı", pıh-sa-ççls "bakınışlardı"
2.7. Üçüncü Kişi, Teklik ve Çokluk Koşul Kipi Eki -l-ççl,
pır-min "keşke

..,

W

\ol

"'"

-i-ççiS, -miççi, -miççiS:
pıh-l-ççl "baksa", pıh-l-ççls "baksalar"
pıh-mlççl "bakmasa", pıh-mlççls "bakmasalar"
2.8. -ççl Eki İle Kurulan Biçimler
2.8.1. Birinci ve İkinci Kişi, Teklik ve Çokluk Görünmeyen
Geçmiş Zaman, Öyküleme Bileşik Çekim Eki -sa-ttım(-ççl),
-sa-ttın(-ççl) ; -sa-ttımır(-ççl), -sa-ttır(-ççl):
kala-sa-ttım( -ççl) "konuşmuştum", kala-sa-ttımır( -ççl) "konuşmuştuk"
kala-sa-ttın( -ÇÇn "konuşmuştun", kala-sa-ttır( -ççl) "konuşmuştunuz"
2.8.2. "Birinci ve İkinci Kişi, Teklik ve Çokluk, GenişŞimdiki Zaman, Öyküleme Bileşik Çekim Eki -t-tım(-ççl), -ttın(-ççl) ;-t-tım ır(-ççl),-t-tır(-ççl):
kala-t-tlm( -ççl) "konuşurdum, konuşuyordum", kala-t-tlmır( -ççl)
"konuşurduk, konuşuyorduk"

kala-t-tln( -ççl) "konuşurdun, konuşuyordun", kala-t-tlr( -ççl)
"konuşurdunuz, konuşuyordunuz"

2.8.3. Birinci ve İkinci Kişi, Teklik ve Çokluk, Koşul Kip
Eki - ı-ttım (-çç 1), - ı-ttın (-çç 1);- ı-ttım ır(-ççl) ,- ı., ttır (-çç 1):
.kala- "konuşmak"
kal-ı-ttım(-ÇÇn "konuşsam, kal-ı-ttıniır(-ÇÇn "konuşsak"
kal-ı-ttın( -ÇÇn "konuşsan", kal-ı-ttır(-ÇÇn "konuşsanız"

2.9. Gereklilik Kip Eki ve Gereklilik Ortaç Eki -malli,
-melli:
Ek gerçekte -malla/-melle' dir ve uyuma girer (krş. Türkçe -malı,-meli).
Ancak çoğunlukla teklik üçüncü kişi iyelik ekiyle birlikte görülür ve bu
durumda ünlü uyumu bozulur.
vula-malli kineke "okunması gereken kitap; okuma kitabı"
sır-malli hut "yazılması gereken kağıt; yazı kağıdı"
hal' ih kaymalli? "şimdi mi gitmeli?".
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2.10. Olumlu ve Olumsuz Ulaç Eki -iççen; -miççen:
vula- "okumak"
vuli-ççen "yazıncaya kadar", vul-miççen "yazmayıncaya kadar"
pul-iççen "oluncaya kadar", pul-miççen "olmayıncaya kadar"
sır-iççen "yazıncaya kadar", sır-miççen "yazmayıncaya kadar"

2.11. Ulaç Eki -masseren, -messeren:
sır-masseren "yazdıkça, her yazışta"
kay-masseren "gittikçe, her gidişte"
2.12. Olasılık. Ulacı
Eki -i ...... -ml:
.
pul-i pul-mi il"olma olasılığı olan iş"
uti utmi "yürümekle yürümernek arası"

2.13. Adeylem Eki -ni:
-nı,-ni + teklik üçüncü kişi iyelik ekinin kalıplaşmasından oluşmuştur:
vula-ni "okumak"
turt-ni "çekmek"
kala-ni "konuşmak"
tırrş-ni "çalışmak"
sır-ni

"yazmak; yazı"

2.14. Adeylem Eki -assi:
-as,-es gelecek zaman ortaç ekinin teklik üçüncü
kalıplaşması sonucu ortaya çıkmıştır:
sır-assi "yazı; yazma"

kişi

iyelik ekiyle

3. Bileşik Sözcüklerde Ünlü Uyumunun Bozulması
kirkunne "güzün" < kir "güz" + kun "gün"
piliksullah "beş yıllık" < pilik "beş"+ sul "yıl"
sulsüren "yolcu" < sul "yol" + süre- "yürümek"
sirşıv "ülke"< sir "yer" + şıv "su"
tumtir "elbise" < tum "elbise" + tir "deri" vb.
4. Sıfırla Nöbetleşme
4.1.1. Önad Tamlamalarında:
vatı "yaşlı"

vat sm "yaşlı adam"
vat asatte "dede (baba tarafından)"
vat kukasey "d~de (anne tarafından)"
vat asanne "babaanne"
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vat kukamay "anneanne"
sarı "san"
sar kayık "sanasma (kuş adı)"
sar su " erimiş yağ"
sarel) hlr "güzel kız"
sutı "aydınlık"

sut tlnçe "aydınlık dünya"
sut ls ministerstvi "kültür bakanlığı"
4.1.2. Önadları Adlaşbran -i Eki Öncesinde (bkz. A.l.10,
A.4.2.2):
şurı "beyaz" > şurri "beyaz olanı"
aslı "büyük" > asli "büyüğü, büyük olanı"
hura "kara olan" > hurri "kara olanı"

4.1.3. Gösterme-Yönelme Eki -(n)A'dan Önce:
İki heceli ve -ı,-l ünlüleri ile biten adlann bu ünlüleri gösterme-yönelme
ekinden önce sıfırla nöbetleşir (bkz. B.1.S). (Bu durum Rusça ödünç
sözcükler için geçerli değildir. -a, -ya ile biten Rusça ödünç sözcüklerin bu
ünlüleri çekirnde -ı, -1 'ye değiştiği halde gösterme-yönelme ekini -nA olarak
alır. Sıfırla nöbetleşme gerçekleşmez: ideya "fikir" > ideyı-na: "fikri, fikre"):
türl "doğru" > türre "doğruyu, doğruya"
turı "tann" > turra "tannyı, tannya"
sivl "soğuk" > sivve "soğuğu, soğuğa"
yıtı "köpek" > yıtta "köpeği, köpeğe"
purtı "balta" > purta "baltayı, baltaya"
sulsa "yaprak" > sulsa "yaprağı, yaprağa"
4.1.4. İkinci ve Üçüncü Kişi Teklik İyelik Ekinden Önce:
İki heceli ve -ı,-l ünlüleri ile biten adlann bu ünlüleri teklik ikinci ve
üçüncü kişi iyelik ekinden önce sıfırla nöbetleşir:
pulı "balık" > pullu "balığın", pulli "balığı, balıklan"
küll "göl" > küllü "gölün", külli "gölü, göneri"
4.1.5. Orta Hece Durumunda
İkinci hecede bulunan -ı,-l ünlüleri, eklenme sırasında orta heceye
geçince sıfırla nöbetleşebilirler:
uyır- "ayırmak" > uyır-ım > uyrım "aynm"
purın- "yaşamak" > purın . . ıs > purnıs "yaşam"
tırı "doruk" > tırı-la- > tırla- "bitirrnek"
avır "sap" > avır-i > avri "(onun) sapı"
http://www.turkdilleri.org/
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alı "el"

> alı-sa> alsa "eldiven"
> şurı-al- > şural- "beyazlamak"
sfnf "yeni" > sfnf-el- > sfnel- "yeni olmak"
4.1.6. Sayı Adlarında
ik(k)i "iki", vis( s)i "üç", tıvat(t)ı "dört", siç(ç)i "yedi", vun(n)ı "on" sayı
şurı "beyaz"

adlannın sonunda bulunan -ı, -f ünlüleri şu durumlarda sıfırla nöbetleşebilir:
4.1.6~1. Önad olarak kullanıldıklarında (krş. 12111.):
ik sulti aça "iki yaşındaki çocuk" fakat: ikkfpitlf "iki yüzlü"
vis ura "üç ayak" fakat: vissf sul "üç yıl"
tıvat

ura "dört ayak" fakat: tıvattı hut "dört kere"
siççf yut "yedi yabancı"
vun hut "on kere" fakat: vunnı kun "on gün"
4.1.6.2. Birleşik sayılarda:
. vun ikf "on iki", vis sfr "üç yüz", uZt sfr "altı yüz", siç sfr "yedi yüz" vb.
4.1.6.3. Üleştirme sayı eki -şar, -şer' den önce:
ik-şer "ikişer", vis-şer

"üçer", tıvat-şar "dörder", uZt-şar, '~altışar", siç-şer
"onar".
4.1.6.4. Topluluk sayı adları yapan eklerden önce:
Birinci kişi -sımır/-sfmfr : ik-sfmfr "ikirniz", vis-sfmfr "üçümüz", tıvat

"yedişer", vun-şar

sımır '~dördümüz"

İkinci kişi -sır/-sfr: ik-sfr: ,"ikiniz", vis-sfr "üçünüz", tıvat-sır "dördünüz"

(Üçüncü kişi için özel iyelik eki -ışfkullanılır. Ancak bu ekten önce sıfırla
nöbetleşme olmaz. Ayrıca topluluk sayı adları -ını-in ekiyle de yapılır. Bu
durumda da sıfırla nöbetleşme olmaz).
4.2. Sözsonu -Q,·e Ünlülerinin Sıfırla Nöbetleşmesi
4.2.1. Teklik İkinci Kişi. İyelik Eki Öncesinde:
Dönüşlülük adılı ha'nın ünlüsü, teklik ikinci kişi iyelik eki öncesinde
sıfırla nöbetleşir:

ha "dönüşlülük adılı"+ -u > hu "kendin"
4.2.2. Önadların Çekiminde Kullanılan -i Eki Öncesinde:
Önadların çekiminde kullanılan -i eki -a,-e ile biten adlara eklenince, bu
ünlüler sıfırla nöbetleşir (bkz. A.1.10):
hura "kara" > hurri "kara olanı"
hitre "güzel" > hitri "güzelolanı"

4.2.3. Ulaç Eki -iççen Öncesinde:
vula- "okumak" > vul-iççen "okuyuncaya kadar"
fsle- "çalışmak" > fsl-iççen "çalışıncaya kadar"
http://www.turkdilleri.org/

130

EMİNE CEYLAN

4.2.4. Ulaç Eki -Q,-e Öncesinde:
vula- "okumak" > vula "okuyarak"
isle- "çalışmak" > isle "çalışarak"

4.2.5.

Zaman Eki -Q,-e Öncesinde:

vula "okumak"
vul-a-tıp "okurum, okuyorum"
vul-a-tın "okursun, okuyorsun"
vul-a-t "okur, okuyor"

vul-a-t-pır

"okuruz, okuyoruz"
"okursunuz, okuyorsunuz"
vul-assi "okurlar, okuyorlar"
4.2.6.
İkinci Kişi Eki Öncesinde:
vula- "okumak" > vul-ır "okuyun!"
isle- "çalışmak" > isı-ir "çalışm!"
Gelecek Zaman Eki Öncesinde:
vula- "okumak"
vul-ı-p "okuyacağım"

vul-a-tır

vul-ı-pır "okuyacağız"

vul-ı-n

"okuyacaksm"
vul-ı-r "okuyacaksmız"
vuı-i "okuyacak"
vuı-i-s "okuyacaklar"
4.2.8. İstek
Eki Öncesinde:
vula- "okumak"
vul-ı-pin "okuyayım"

vul-ı-pırin "okuyalım"

"okuyasm"
vul-ı-sır "okuyasmız"
vul-ı-§in "okuyalar"
vul-in "okuya"
Eki Öncesinde:
4.2.9. Koşul
kala- "konuşmak"
kal-ı-ttımır "söylesek"
kal-ı-ttım "söylesem"
kal-ı-ttın "söylesen"
kal-ı-ttır "söyleseniz"
kal-iççi "söylese"
kaı-i-ççi§ "söyleseler"
4.2.10. İkhid ve Üçüncü Kişi, Teklik ve Çokluk İyelik
Ekleri Öncesinde:
aça "çocuk"
açu "çocuğun", açır "çocuğunuz"
açi "çocuğu, çocukları"
ine "inek"
inü "ineğin", inir "ineğiniz"
ini "ineği, İnekleri"
4.3. Eklerde Sıfırla Nöbetleşme
4.3.1. Bulunma Durumu Ekinde:
Bulunma durumu eki -RA'nm ünlüsü, teklik üçüncü kişi iyelik eki
vul-ı-sın
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öncesinde sıfırla nöbetleşir (bkz. A.I.4.2):
vırman-ta "onnanda" + -i> vırman-ti "onnandaki"
anat-ra "aşağıda"+ -i> anat-ri "aşağıdaki"
uram-ra "sokakta" + -i> uram-ri "sokaktaki"
pürt pat-in-çe "evin yanında" + -i > pürt pat-i-n-çi "evin yanındaki"
4.3.2. Teklik Üçüncü Kişi İyelik Ekinde:
Teklik üçüncü kişi iyelik eki şu durumlarda sıfırla nöbetleşir:
4.3.2.1. Gösterme-Yönelme Eki -(n)A Öncesinde:
ıvll "oğul" > ıvll-ne "oğlunu, oğluna" (ıvıı-i-ne değil!).
kımıl "gönül" > kımll-ne "gönlünü, gönlüne" (kımıı-i-ne değil!)
4.3.2.2. Kalıplaşmış Yapılarda:
ama "anne" > amışi - amış "annesi"
sarlaka "geniş" > sarlakışi - sarlakış "en"
pusla- "başlamak" > puslamış-i - puslamış "başlangıç"
tıvattı "dört" > tıvattı-şi - tıvattı-ş "dördü"
vunnı "on" > vunnı-şi - vunnı-ş "onu"

5. Dağınık Ünlü Nöbetteşrneleri
5.1. i - '{ Nöbetleşmesi:
Üçüncü kişi iyelik eki -i şu durumlarda -i ile nöbetleşir (krş. B.3.1.3.2):
5.1.1. -a, -e, -ı, -i ünlüleri ile biten adlardan sonra (-u, -ü ile biten
adların bu ünlüleri, iyelik ekinden önce -ıv,-iv ile nöbetleştiğinden ünsüz ile
biten adlar gibi -i iyelik ekini alırlar):
ulma "elma" > ulmi "elması", pürne "pannak" > pürni "pannağı", sem 'ye
"aile" « Rus.) > sem 'yi "ailesi", purtl "balta" > purtti "baltası", sUtl "ışık" >
sutti "ışığı", küıi "göl" > külli "gölü", sivi "soğuk" > sivvi "soğuğu".
5.1.2. -rAh ekli önadlardan sonra:
pısık-rah "daha büyük" > pıslk-rahh-i "daha büyüğü", ilemıi-reh "daha
güzel" > ilemıi-rehh-i "daha güzeli".
5.1.3. -(A)kAn ekli önadlardan sonra:
süre-ken "yürüyen" > süre-kenn-i "yürüyeni", vılya-kan "oynayan" >
vılya-kann-i "oynayanı".

5.1.4. -mAn ekli geçmiş zaman ortaçlanndan sonra:
vıran:'man "uyanmayan" > vıran-mann-i "uyanmayanı", kil-men
"gelmeyen" > kil-menn-i "gelmeyeni".
5.1.5. Olumlu ve olumsuz gelecek zaman ortaç eki -As, -mAs' tan
sonra:
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pul-as "gelecek" > pul-ass-i "geleceği", pul-mas "gelmeyecek" > pulmass-i "gelmeyeceği".
5.1.6. Bir ünsüz veya -ı, -i ünlüleri ile biten tüm önadlardan sonra:
vırım "uzun" > vırımm-i "uzunu", şurı "beyaz" > şurr-i "beyazı" (bkz.
A.1.2, A.l.I0).
5.2. -o - -vi' Nöbetleşmesi:
-o ile biten birkaç Rusça ödünç sözcük teklik üçüncü kişi iyelik ekini -vi
olarak alır:
byuro "büro" > byuro-vi "bürosu", kino "sinema" > kino-vi "sineması",
depo "depo" > depo-vi "deposu".
5.3. -e .... -ey Nöbetleşmesi:
te-' "demek" eyleminin ünlüsü, ünlü ile biten eklerden önce -ey ile
nöbetleşir:

tey-ipir "diyeceğiz", tey-ir "deyiniz", tey-e "diyerek' vb.
5.4. -i- -iy Nobetleşmesi:
5.4.1. si- "yemek" eyleminin ünlüsü, ünlü ile başlayan eklerden önce
-iy ile nöbetleşir:
siy-eken "yiyen", siy-essi "yiyorlar", siy-in "yiyeceksin", siy-e "yiyerek"
vb.
5.4.2. -i ile biten adlar, ünlü ile başlayan eklerden önce -iy ile
nöbetleşir:

şışi "fare" > şışi-n - şışiy-in "'farenin", şışiy-i "faresi", şışiy-e "fareyi,

fareye", parti "parti" > parti-n - partiy-in "partinin", partiy-i "partisi", partiye "partiyi, partiye" vb.
5.5. -u "'" -lv; -ü .... -lv Nöbetleşmesi
5.5.1. Eylemlerde:
-ul-ü ünlüleri ile biten eylemler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklannda bu
ünlüleri -ıv,-iv ile nöbetleşir:
tu- "yapmak" > tıvat' "yapıyor", şu- "kaymak" > şıvassi "kayıyorlar",
şü- "ıslanmak" > şivi "sulu, ıslak", su- "yıkamak" > sıvakan "yıkayan", pu"boğmak" > pıvın- "boğulmak" vb.
5.5.2. Adlarda:
5.5.2.1. -u/-ü ünlüleri ile biten adlann bu ünlüleri, ünlü ile başlayan
eklerden önce -ıv,-iv ile nöbetleşir:
tu "dağ" > tıvın "dağın", tıv-a "dağı, dağa", tıvım "dağım", tıvu "dağın",
tıvi "dağı", tıvımır "dağımız", tıvır "dağınız", tıvi "dağlan".

pü "boy, beden" > pivin "boyun", pive "boyu, boya", pivim "qoyum""
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plvü "boyun", plvl "boyu", plvlmlr "boyumuz", plvlr "boyunuz", plvl
"boylan".
5.5.2.2. Teklik ikinci kişi dönüşlülük adılı hu, ilgi, gösterme-yönelme,
bulunma ve çıkma durumu eklerinden önce -ıv' a değişir:
hıv-ın "kendinin", hıv-na "kendini, kendine", hıvın-ta "kendinde",
h'iv'intan "kendinden".

6. Tam Ünlü ... Kısa Ünlü NöbetIeşrnesi
Az sayıda tam ünlülü sözcüğün bu ünlüleri, tam ünlülü ekler aldıklannda
veya birleşik yapılar içinde yer aldıklannda kısa ünlülerle nöbetleşir:
6.1. ı .... 'i
şıv "su" > şıvar! "sula!"
hıv- "koymak" > hıvar~ "bırakmak"
6.2. i .... 1
pis- :'pişmek" > plser- "pişirmek"
vil- "ölmek" > vller- "öldürmek"
6.3. u .... ı
hul "kol", > hua§ "kulaç"
kur- "görmek" > kıtart- "gösteimek"
ku sul "bu yıl" > kısal ay.
Teklik üçüncü kişi adılı vll 'ın, çekirnde u-n olan kökü, göstermeyonelme eki öncesinde -ı-n ile nöbetleşir:
unın "onun", un ra .... unta "orada", unran"" untan "ondan", unpa "qnunla"
fakat, ına "ona".
6.4. u .... 1
ku sir "bu gece" > klslr ay,
6.5. Ü .... 1
tüpe "tepe" > tipek "sorguç, ibik (kuş için)"
6.6. i .... ı
kil- "gelmek" > kllar- "çıkarmak"
6.7. -a,-ya > .ı, -yı
-a/- ya ile biten Rusça ödünç sözcüklerde, ad durumu ekleri ve araç eki
-pA öncesinde -ı,-yı nöbetleşmesi olur:
stsena "sahne" > stsenın "sahnenin", stsenına "sahneyi, sahneye",
stsenıra "sahnede", stsenıran "sahneden", stsen'(pa "sahneyle""
ideya '''düşünce'' > ideyın "düşüncenin", ideyına "düşünceyi, düşün
ceye", ideyıra "düşüncede", ideyıran "düşünceden", idey'(pa "düşünceyle".
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7. Eklenme Nedeniyle Öndamaksllaşma veya Artdamaksıllaşma
7.1. Öndamaksıllaşma:
sak- "asmak" > sekiz "çengel"
sıh- "bağlamak, düğümlemek" > pisihhi ''kuşak'' « pü + sıhhi)
kur- "görmek" > kürşi "komşu"
ku sir "bu gece" > kisir ay.
vll "o" > visem "onlar"
s'(k "yük" > sikle- "taşımak; yukarı kaldırmak"
7.2. Artdamaksıllaşma
erne "hafta" > sıvarni « SLV erni) "et kesiıni haftası (bayram)"
kil- "gelmek" > kllar- "çıkarmak"
epi "ben" > (çekimde) man... (manın, manra vb.)
esi "sen" > (çekimde) san. .. (sanın, sanra vb.)

Ünsüzlerle ilgili Değişimler
1. Ünsüz İkizleşmesi
Ünsüz ikizleşmesi şu durumlarda görülür:
1.1. İki heceh ve ikinci hecesi ünsüz + ı, i yapısındaki Çuvaşça
sözcüklerde, iyelik ekleri, ilgi ve gösterme-yönelme ekleri öncesinde ünsüz
ikizleşmesi görülür:
küıi "göl" > küUin "gölün", küUe "gölü, göle", küııim "gölüm", küllü
"gölün", külii "gölü", küliimir "gölümüz", küliir "gölünüz", külli "gölleri".
sutı "ışık" > suttın "ışığın", sutta "ışığı, ışığa", suttım "ışığım", suttu
"ışığın", sutti "ışığı", suttımır "ışığıffi1z", suttır "ışığınız", sutti "ışıkları".
1.2. -rt- + -ı, -i ile biten iki heceli adlarda da, yukarıda belirtilen
koşullarda, seyrek olarak ikizleşme görülür:
purtı "balta" > purttın "baltanın", purtta "baltayı, baltaya", purttlm
"baltarn", purttu "baltan", purtti "baltası", purtıımır "baltarnız", purttır
"baltanız", purtti "baltalan".
1.3. Bazı tek heceli sözcüklerde de aynı koşullarda ikizleşme görülür:
sm "insan" > sınnın "insanın", sınna "insanı, insana", sınnım "insanım",
,çınnu "insanın", sınni "insanı", sınnımır "insanımız", sınnır "insanınız",
saıni "insanları".

1.4. Önad yapım eki -ll, -ıi ünlü ile biten sözcüklere eklendiğinde, ek
başındaki ünsüz ikizleşir:
usı "yarar" > usıliı "yararlı"
küıi "göl" > küıiui "göllü"
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ama "anne" > amaZlı "anneli"
ura "ayak" > uraZlı "ayaklı"
1.5. Önadlan adlaştıran -i eki (gerçekte iyelik eki) öncesinde ikizleşme:
1.5.1. Bir ünsüz veya -ı, -i ünlüleri ile biten tüm önadlarda:
vırım "uzun" > vırımmi "uzunu"
şurı "beyaz" > şurri "beyazı"
hura "kara" > hurri "karası"
1.5.2. -rAh ekli önadlarda:
ilemıireh "daha güzel" > ilemZirehh-i "daha güzeli"
usUZırah "daha yararlı" > usUZı-rahh-i "daha yararlısı"
1.5.3. -(A)kAn ekli önadlarda:
sırakan "yazan" > sırakann-i "yazam"
isleken "çalışan" > islekenn-i "çalışanı"
1.5.4. Olumlu ve olumsuz gelecek zaman ortaç eki As, -mAs'ta:
pulas "olacak" > pul-ass-i "olacağı"
kiles "gelecek" > kiless-i "geleceği, gelecek olarn"
1.5.5. Geçmiş zaman ortaç eki -mAn' da:
vıranman "uyanmayan" > vıranmann-i "uyanmayanı"
kilmen "gelmeyen" > kilmenn-i "gelmeyeni"
1.5.6. Şu belirteç eklerinden önce:
1.5.6.1. Bir ünsüz veya -ı,-rünlüleriyle biten önadlardan -ın,-in eki ile
yapılan belirteçlerde:
vırım "uzun" > vırrmm-ın "uzun uzun"
yıvır "ağır"

> yıvırr-ın

"ağır ağır"

> ışşı-n "sıcak olarak"
sivi "soğuk" > sivvi-n "soğuk olarak"
yıvaş "yavaş" > yıvaşş-ın "yavaşça"
ışı "sıcak"

1.5.6.2. Ünlü ile biten adlardan -lA ekiyle yapılmış belirteçlerde:
uksa "para" > ukSa-Zla "parayla"
hıtl"katı"

> hıtı-Zla "katıca"
> puşı-lla "boş olarak"

puşı "boş"

aça "çocuk" > aça-Zla "çocukla"
1.5.6.3. -çen belirteç eki, ünlüler ve ötürnlü ünsüzlerden sonra -ççen
'olarak gelir (bkz. A.l.6):
kıntır "gündüz" > kıntırla-ççen "öğlene değin"
sirle "geceleyin" > sirle-ççen '~geceye değin"
ir "sabah" > ir-ççen "sabaha değin"
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sir "gece" > sir-ççen "geceye değin"
vıl "o" > un-ççen "o zamana değin"
numay "çok" > numay-ççen "çok uzun"
1.7. Çeşitli eylem biçimleri ikiz ünsüz bulundurur:
1.7.1. -ss- bulunduran eylem biçimleri: 1.7.1.1. Geniş-şimdiki zaman, çokluk üçüncü kişi çekimi:
kala- "konuşmak" > kala-ssi "konuşurlar, konuşuyorlar"
kil- "gelmek" > kil-essi "gelirler, geliyorlar".
1.7.2. -tf- bulunduran eylem biçimleri:
1.7.2.1. Geniş-şimdiki zamanın öyküleme bileşik çekimi, olumlu,
teklik ve çokluk birinci ve ikinci kişilerde:
kala-t-tım "konuşurdum, konuşuyordum", kala-t-tımır "konuşurduk,
konuşuyorduk"

kala-t-tın "konuşurdun, konuşuyordun", kala-t-tır "konuşurdunuz,
konuşuyordunuz"

1.7.2.2. Görünmeyen geçmiş zamanın öyküleme
ve çokluk, birinci ve ikinci kişi çekimi:

bileşik

çekimi, teklik

kala-sa-ttım "konuşmuştum", kala-sa-ttımır "konuşmuştuk"
kala-sa-tfın "konuşmuştun", kala-sa-ttır "konuşmuştunuz"

1.7.2.3.

Koşul

kipinin, teklik ve çokluk birinci ve ikinci kişi çekimi:

kal-ı-(tım "konuşsam", kal-ı-tfımır "konuşsak"

kal-ı-tfın "konuşsan", kal-ı-tfır "konuşsanız"

1.7.2.3. -çç- bulunduran eylem biçimleri:
1.7.2.3.1. Görünmeyen geçmiş zamanın öykuleme bileşik çekimi,
teklik ve çokluk, üçüncü kişi çekimi:
kala-sa-ççi "konuşmuştu", kala-sa-ççis "konuşmuşlardı"
1.7.2.3.2. Koşul kipinin, teklik ve çokluk üçüncü kişisi:
kal-ı-ççi "konuşsa", kal-ı-ççis "konuşsalar"

1.7.2.3.3. r, I, n ünsüzleri veya bir ünlü ile biten eylemlerin, buyruk
kipi, çokluk üçüncü kişi çekimi:
kala-ççır "konuşsunlar"

kil-ççir "gelsinler"
sır-ççin "yazsınıar"
1.7.2.3.4. -ççi "idi" ekiyle kurulan zamanlar (bkz. A.2.8)
1.7.2.4. -ll- bulunduran eylem biçimleri:
1.7.2.4.1. Gereklilik kipinde:
kil-melle "gelmeli", vula-malla, vula-malli "okumalı"

http://www.turkdilleri.org/

ÇUVAŞÇADA EKLENMEDE OLUŞAN SES DEOİŞİMLERİ

137

1.7.2.4.2. İsim ve sayılardan belirteç türeten -alla ekinde de ikiz i
bulunur:
vıtır-alla "otuzunda"
utmu-alla "altmışında"
2.Nöbetleşmeler

2.1. Sıfırla Nöbetleşme
2.1.1. r .... s: Şu durumlarda r ünsüzü sıfırla nöbetleşir:
2.1.1.1. Şu eylemlerdeki sözsonu -r ünsüzü n, m, t ve ç ünsüzleri ile
başlayan eklerden önce sıfırla nöbetleşir:
klr- "girmek, kür- "getirmek", par- "vermek", per- "atmak, fırlatmak",
pır- "gitmek", tır- "durmak", şır- "işernek", hur- "koymak", yar"göndermek", ylr- "ağlamak".
par- "vermek" > pa-tım "verdim", pa-tın "verdin", pa-çl "verdi", pa-tımır
"verdik", pa-tır "verdiniz", pa-çls "verdiler", pa-ma- rım "vermedim", pama-rın "vermedin", pa-ma-rl "vermedi", pa-nı "vermiş (adam)", pa-man
"vermeyen", pa-mast' "vermez, vermiyor" vb.
2.1.1.2. -(tYtAr ettirgenlik eki öncesinde şu eylemlerin -r ünsüzü sıfırla
nöbetleşir:

kı-tar-t- "göstermek" < *kur-tar-t- < kur- "görmek"
kl-ter- "sokmak" < *klr-ter- < kir- "girmek"
2.1.1.3. virt "yangın" sözcüğündeki -r-, şu türevde
vitle- "kızdırmak" < virt·

sıfırla nöbetleşir:

3.1. Dağınık Ünsüz Nöbetleşmeleri
3.1.1. t- ç:
Söszonu -t ünsüzü üçüncü kişi iyelik eki öncesinde -ç- ile nöbetleşir:
surt "ev" > surçl "evi", pürt "ev" > pürçl "evi", vut "ateş" > vuçl "ateşi"
3.1.2. -m - -n:
Çokluk eki -sem, ilgi, gösterme-yönelme, bulunma ve çıkma durumu
eklerinden önce -sen ile nöbetleşir:
1. kayık "kuş" > kayık-sem "kuşlar", kaylk-sem-pe "kuşiarla", kayık
sem-slr "kuşlarsız", kaylk-sem-şln "kuşlar için"
o
2. kaylk-sen-ln "kuşların", kaylk-sen-e "kuşları, kuşlara", kaylk-sen-çe
"kuşlarda"

3.1.3. -r - -t .... -ç:
3.1.3.1. Görünen geçmiş zaman eki

-Rı,

I, n, r ünsüzleri ile biten
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eylemlerden sonra, teklik ve çokluk, birinci ve ikinci kişi kişilerde -tl ile,
üçüncü kişide -çi ile nöbetleşir:
pil-tim "bildirn", pll-tin "bildin", pll-timir "bildik", pil-tir "bildiniz".
purın-tım "yaşadım", purın-tın "yaşadın", purın-tımır "yaşadık", purın-tır
"yaşadınız"

kur-tım "gördüm", kur-tın "gördün",
"gördünüz"
pil-çi "bildi" , pll-çis "bildiler"

kur-ı ~mır

"gördük",

kur-tır

purın-çi "yaşadı", purın-çis "yaşadılar"
kur-çi "gördü", kur-çis "gördüler"
3.1.3.2. Bulunma durumu eki -RA, I, n, r ünsüzleri ile biten adlardan
sonra -tA, üçüncü kişi iyelik ekinden ve çokluk eki -seN' den sonra -çe ile
nöbetleşir:

sul-ta "yolda", kil-te "evde", hir-te
"karda"

"kırda", sın-ta

"insanda", yur-ta

ıvu-{..n-çe "oğlunda"
hir-i-n-çe "kızında"
laşa-sen-çe

"atlarda"
3.1.3.3. Çıkma durumu eki -RAn, l, n, r ünsüzleri ile biten adlardan
sonra -tAn, üçüncü kişi iyelik ekinden ve çokluk eki -seN' den sonra -çen ile
nöbetleşir:

sul-tan "yoldan", kil-ten "evden", hir-ten
yur-tan "kardan"
ıvu-i-n-çen "oğlundan"
hir-i-n-çen "kızından"

"kırdan", sın-tan

"insandan",

laşa-sen-çen "atlardan"
3.1.3.4. Bulunma durumu eki -RA ile üçüncü kişi iyelik eki olan -i 'nin
kalıplaşması sonucu oluşan -Ri aitlik eki I, n, r ünsüzleri ile biten adlardan
sonra -ti, adıl n' sinden sonra -çi ile nöbetleşir:
3.1.4. -ss ..., -s:
-ss ünsüz çifti ile biten Rusça ödünç sözcüklerin bu ünsüz çiftleri, ad
durum eklerinden önce-s ile nöbetleşir:
klass "sınıf' > klas-ın "sınıfın", klas-a "sınıfı, sınıfa", klas-ra "sınıfta",

klas-ran

"sınıftan",

klas-pa

"sınıfla"

3.1.5. -ll - -1:
-ll ünsüz çifti ile biten Rusça ödünç sözcüklerin bu ünsüz çiftleri, ad
durum eklerinden önce-l ile nöbetleşir:
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metall "metal" > metal-ın "metalın", metal-a "metalı, metala", metal-ra
"metalda", metal-ran "metaldan", metal-pa "metalla"

3.1.6. -st' -

-s:

-st ünsüz çifti ile biten Rusça ödünç sözcüklerin bu ünsüz çiftleri, ad
durum eklerinden önce-s ile nöbetleşir:
vlast' "iktidar" > vlas-ın "iktidann", vlas-a "iktidan, iktidara", vlas-ra
"iktidarda", vlas-ran "iktidardan", vlas-pa "iktidarla"

4. Ünsüz Benzeşmeleri
4.1. nı > ll:
kullen "her gün" < kun "gün"+ -len
4.2. s~ > ~~:
aşş{ "babası; babalan" < asş{
4.3. ts > ss:
Geniş-şimdiki

zaman, çokluk üçüncü kişide:

purın-ass{ "yaşıyorlar" < purın-a-t-s{
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