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1. Or. 38 Numaralı Çağatayca El Yazması 

British	Libraryde,	Or.	38	numara	ile	kayıtlı	Çağatayca	el	yazması	üç	ayrı	
metinden	 oluşmaktadır.	Yazma,	 toplam	120	 yapraktır;	 baş	 ve	 sondaki	 kimi	
sayfalar	boş	bırakılmıştır.	Metinlerin	ilk	ve	son	sayfaları	dışındaki	her	sayfa-
sında	17	satır	bulunmaktadır.	Yazmanın	belirtilen	kütüphaneden	elde	edilen,	
tarayıcıdan	geçirilerek	yoğun	diske	kaydedilmiş	kopyasının	ilk	sayfasına	mü-
rekkepli	kalemle	yazılı	Latin	harfli	kayıtta,	“Risaleh	Zeban-ı	Türkî”	adı	geç-
mektedir.	Eseri	kaleme	alan	da	yine	bu	kayda	göre	“Mirza	Katîl”	adlı	biridir.	
Bu	bilginin	altında,	kurşun	kalemle	ve	Latin	harfleriyle	yazılmış	“Risâlehhâ-i	
Türkî	/	Telif-i	Mirzâ	Katîl”	notu	bulunmaktadır.	Mirza	Katîl	adı,	yazmadaki	
ikinci	metnin	sonunda	da	“Taãnìf-i MìrzÀ Úatìl” (64a/6-7)	biçiminde	kayde-
dilmiştir.	

Or.	38	numaralı	el	yazması	metin,	talik	yazıyla	kaleme	alınmıştır.	Sayfa	
kenarları	 siyah	 tek	çizgiyle	dıştan,	kırmızı	çift	çizgiyle	 içten	çerçevelenmiş	
olan	metinler,	siyah	mürekkeple	yazılmış;	kimi	sözcükler	ve	ibareler	için	kır-
mızı	mürekkep	kullanılmıştır.	Poyraz’a	göre	metinlerdeki	satır	uzunluğu	13	
cm,	yazmanın	boyutları	ise	“34,8x21	cm”dir	ve	yazmanın	“18.	yüzyılda	istin-
sah	edildiği	anlaşılmaktadır.”	(Poyraz	2011,	s.	407)	

Yazmayı	 oluşturan	 metinlerin	 ilkinde,	 Türkçe	 gramer	 ve	 sözcük	
bilgisi	 işlenmiştir.	Bu	bölümde	örnek	verilen	Türkçe	çekimli	 eylemler,	
sözcükler,	 gramer	 kategorileri	 vb.	 için	 yapılan	 açıklamalar	 Farsçadır.	
Nitekim	metnin	sonunda,	“temmet tamÀm şod ãarf-ı èilm-i Türkì” notu	
bulunmaktadır.	Mensur	hikâye	türündeki	diğer	iki	metinden	bildirimize	
de	 konu	 olan	 ilk	 parça,	 yazmanın	 25a-64a	 numaralı	 sayfaları	 arasında	
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bulunmaktadır.	Bu	hikâyede;	aynı	gün	doğan	ve	bir	dervişin	evinde	on	iki	
yıl	birlikte	büyüyen,	hükümdarın	oğlu	Mahrû	ile	tüccarın	kızı	Hûbçihre’nin	
aşkı	konu	edilmiştir.	Diğer	metinde	 ise	Kâmrân	adlı	bir	 tüccarın	oğlu	Şîrîn	
Şemâil	ile	-yine	bir	tüccarın	kızı	olan-	eşi	Melîha	Hatun’un	başından	geçen-
ler	anlatılmaktadır.	Her	iki	hikâyenin	de	satır	altlarında,	metinde	geçen	kimi	
Türkçe	sözcükler	 için	Farsça	ya	da	Arapça	karşılıklar	verilmiştir.	Sayfalara	
göre	 değişen	 yoğunluklardaki	 bu	 açıklamaların	 büyük	 bölümü	 Farsça	 olup	
Türkçe	sıfatlar,	zamirler,	yapım	ya	da	çekim	ekli	adlar,	tamlamalar	vb.	yanın-
da	eylemsiler	ve	çekimli	eylemler	de	karşılanmıştır:	bu (ìn), úızıl (sürò), tĆve 
(şütür), yavuú (nezdìk), azraú (kemter), türlüg (rengÀreng), susuzlarnıÆ (teş-
negÀn-rÀ), úılıçnıÆ suydın (ez Àb-ı şemşìr), bĆl baġlap (kemer beste), başladı 
(āġāz	kerd), uruşdum (ceng kerdem), dėr ėdiler (mi-guftend); artuú (ziyade), 
bitig (òaùù), yanġı (cedìd), kĆmeçi (mellÀó), úutluú (mübÀrek), ölüm (mevt), 
soÆ (baèd), yurt (menzil) krş. alúamaú (duèÀ-yı òayr kerden), úayġuluġ 
(ġamnÀk)... Farsça	ve	Arapça	karşılıklar	-Türkçe	dışında-	kimi	Arapça	[vaúfe 
(tevaúúuf)]	ve	Hintçe	[çelpek	(nÀn)]	sözcükler	için	de	verilmiştir. 

Poyraz,	yazmayı	tanıttığı	çalışmasında;	eserin	adını	“Te’lîfü’l-Emîr”,	ya-
zarını	ise	“Hoca	Emîr”	olarak	vermekle	birlikte	mensur	hikâye	niteliğindeki	
ikinci	ve	üçüncü	metinleri	Mirza	Katîl’in	yazdığını	kaydetmiştir.	Bu	çalışmada	
ayrıca	Hoca	Emîr’in	“kendini	meşhur	Nakşibendi	Şeyhi	Ubeydullah	Ahrar’ın	
maiyetinde”	kabul	ettiği	ve	yazarın	“ailesinin	Türkistan’dan	Hindistan’a	göç	
ettiğini”	söylediği	belirtilmiştir.	Poyraz’a	göre	ilk	metnin	Türkçe	grameriyle	
ilgili	oluşu,	hikâyelerin	de	satır	altlarında	Farsça	ve	Hintçe	açıklamaların	yer	
alması,	“bunların	Türkçe	öğretiminde	örnek	metin	olmak	üzere	esere	konul-
duğu	sonucunu”	vermektedir	(Poyraz	2011,	s.	407).

2. “Künçe, Küçe” Sözcüklerinin Örnek Metindeki Kullanımları

İncelediğimiz	el	yazması	Çağatayca	metinde, künçe ve küçe	 sözcükleri	
toplam	67	örnekte	belirlenmiştir.	Örneklerin	52	tanesinde	künçe,	15	tanesinde	
ise küçe	kullanılmıştır.	Sözcüğün	yuvarlak	ünlüsü,	künçe’nin	tüm	örneklerin-
de	harfle	yazılmıştır.	Küçe	sözcüğünde	ise	bu	ünlü;	yalnızca	bir	örnekte	hare-
keyle	gösterilmiş,	diğer	örneklerde	ise	harf	kullanılmıştır.	Künçe ve küçe’nin	
örnek	metindeki	kullanımları,	işlevleri	ve	kurdukları	anlam	ilişkileri,	aşağıda-
ki	örneklerde	gösterilmiştir:

2.1. Künçe

2.1.1. Zarf İşleviyle

Bir	eylemin	sürdüğü,	devam	ettiği	zamanı	bildiren	sözcük	ya	da	sözcük	
gruplarından	sonra	“süresince,	süresi	kadar,	boyunca”	anlamlarında	kullanıl-
mış	ve	zaman	bildirmiştir:
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“...Dervìş, dudaà izre küldi ve dĆdi kim TeÆri sĆni bir oàlan baàışlaàa 
lìkin on ėkki yaş künçe ol úutluà yüzniÆ cehÀzı, tebÀhìlig say içinde kĆme-
çisiz kĆzàa. Eger tevellüd soÆra anı yüzi körmep munda kĆltüràay sėn ve 
bu müddet künçe ãabr úılàay sĆn kim mĆnim reéfet úuçaúım içre perveriş 
tapsun.” (30b/1-5).

“ÚÀnÿnnıÆ tÀrlarıdın bu ãadÀ çıúur Ćdi kim ol çaḳ künçe kim naème, tÀr 
bile müttefiú bar.” (31b/2-3).

“Eger siz işiÆiz kişiniÆ úudretidin taşúundur, mecbÿr bar mĆn ve illÀ 
kevn künçe dirìà úılmaàay mĆn.” (29b/6-8).

“...kĆmeler üzre olturup bir ay künçe say içinde úaldılar lìkin satıúçı pey-
dÀ bolmadı.” (40b/7-9).

“...üzüm bÿstÀnıda yĆtiştim ve üç tört kün künçe minmedim ve köp ÀrÀm-
sız úaldım.” (44a/2-3).

“Tiriglik künçe dĆdekiÆiz bolàay mĆn.”	(45a-17).

“Nėçe kün künçe uşbu úısm ùaèÀm mĆn içün yiberür Ćdi...” (55a/1-2).

2.1.2. Edat İşleviyle

a)	Bir	 eylemin	 sonlandığı,	 tamamlandığı	zamanı	bildiren	 sözcük	ya	da	
sözcük	gruplarından	 sonra	 “kadar,	 dek,	 değin”	 anlamlarında	kullanılmış	ve	
sınırlandırma	ilişkisi	kurmuştur:	

“Her kim ol bosaàadın rÿ-gerdÀn boldı, úıyÀmet künçe1 anı yüzi úara 
boldı.” (26b/1-2).

“Yėtişgeç dĆdi kim ey perì tirig bar mĆn Ćmdi künçe ölmep mĆn, èaşúıÆ 
içre bolup mĆn.” (43a-17/44a-1).

“...ol bÿstÀnnıÆ iştiyÀúıda her kĆçe ĆrteÆ künçe yılduzlarnı saànur 
Ćdim...” (44a/16-17).

“Bir kün şılaràanıÆ şevúıda atlanıp bir yazı içre yetiştim ve aḳşam kün-
çe yazıda kĆzip kĆzip bir úamışda vÀrid boldum.” (59a/3-5).

“AmmÀ mümteniè bu içün bar kim oàlannıÆ óükmisiz çĆçekler açılmaú 
ve andaú her ne kim körer sėn muóÀl Ćrür yaènì ebed künçe ÀsÀn	bolmaydur...”	
(29b/8-10).

Kimi	durumlarda	hareketin	başlangıç	zamanı	da	belirtilmiş;	bu	tür	örnek-
lerin	bir	bölümünde,	çıkma	durumu	eki	kullanılmıştır:
1 Örnekteki	kullanımın,	Harezm	Türkçesi	metinlerinden	Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā’da	da	geçen	ḳıyāmet 

kün tamlamasından eksilti ile oluştuğu düşünülebilir: ḳıyāmet kün künçe > ḳıyāmet künçe. 
Söz	konusu	tamlamanın Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā’da	39	örneği	belirlenmiştir	(Ata	1997-II,	s.	350).
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“...ol kün ve kėçe ėrteÆ çaú künçe munda úılàay mėn...” (63b/14-15).

“...ve kėtmaḳ kündin bu kün künçe toúuz kün öttiler.” (40b-1).

“...ve ol kündin bu kün künçe on ėkki kün ötüpdürler ve igerme sĆkkiz 
kün bÀúì úalıpdurlar.” (55a-17/56a-1).

b)	Bir	eylemin	sonlandığı,	tamamlandığı	yeri	bildiren	sözcük	ya	da	söz-
cük	gruplarından	sonra	“kadar,	dek,	değin”	anlamlarında	kullanılmış;	yer,	yön	
ilişkisi	kurmuştur:

“...ve àavvÀãlar, sunıЩ pāyānı künçe kėtip yaòşı yaòşı nėmerseler çıúarıp 
kenÀr üzre enbÀr	úılurlar.”	(41a/7-8).

“Eger neşÀùdın üzüm tÀkını toḳuzunçı kök künçe yetişgürsem köp revÀ 
bar bu dĆdi...” (51a/2-3).

“Her çaú kim murÀd oúum hedef künçe yĆtişàa...”	(30b-10).

Örneklerin	bir	bölümünde,	hareketin	başlangıç	yeri	belirtilmiş;	bu	nite-
likteki	sözcükler,	çıkma	durumu	eki	almıştır:

“...Uàan dĆdi kim yÀ Muóammed, eger sėni peydÀ úılmas Ćdim, kökler ve 
tofraú ve her ne kim tofraḳdın kök künçe müşÀhede úılur sĆn, mevcÿd úılmas 
Ćdim.” (26b/5-7).

“...ėkkelesi şundaú yıàladılar kim töre öydin kişilerni öyi künçe2 yetişmaú 
kĆmesiz müşkil kör[ür]ler Ćdi...” (28a/12-14).

“Şimdi ol perì dĆk oynaşnı óÀżır bilip anı küzellıúı başdın ayaġ künçe 
beyÀn úılur mĆn.” (33a/11-12).

“...òÿbsız bolup úuçaúda tuttum ve özüm sürçekni burundın āḫir künçe 
naúl úıldım.” (50a/16-17).

“Başdın müšelleš künçe óüsnniÆ beyÀnı, úarìne içün úıldım”	(35a/6-7).

“Bu èibÀret maЩladın ayaġ künçe ol çırayligniÆ küzellıúı beyÀn úıl-
dım...” (35b/4-5).

c)	Bir	 şeyin	 bulunduğu,	 kapladığı,	 sınırlandığı	 yeri	 bildiren	 sözcük	 ya	
da	sözcük	gruplarından	sonra	“kadar,	dek,	değin”	anlamlarında	kullanılmış;	
yer,	yön	ilişkisi	kurmuştur.	Bu	kapsamdaki	örneklerin	tamamında,	başlangıç	
noktası	belirtilmiştir:

“Barça èÀlemni bir úuyaşdın yandurdı ve tofraḳ yüzidin toḳuzunçı kök 
künçe her ne kim nümÀyÀn bar bir demde èadem öyindin vücÿd-ı eyvÀnnıÆ 
yanı tarttı.” (25a/2-5).

2 Sözcüğe	satır	altında,	Farsça	“tā”	karşılığı	verilmiştir.
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“...ãabÀóatnıÆ sütidin toladurlar ve ol perì dĆkni başdın ayaġ künçe bu 
libÀs ėrdi.” (35b/13-14).

“Boġazdın ḳarın künçe bir arıà Ćdi kim anı óüsn sudın tola úılıp Ćdiler...” 
(32a/7-8).

“RÀvì dĆr kim Òÿb-çihre köp yülik ve çoú körklüg ėdi, maЩladın úarın 
künçe perì ėdi.” (33a/8-9).

“...ve bėldin ayaġ künçe sorma kim ìmÀnsız bolàay sėn.” (32a/8-9).

ç)	Ölçü,	miktar	bildiren	bir	sözcük	grubundan	sonra	“kadar,	ölçüsünde,	
derecesinde”	anlamlarında	kullanılmış;	miktar	ve	derece	ilişkisi	kurmuştur:

“Belki anı daàı kÀfì bulmadılar ve ol miḳdār künçe ot müştaèil bolup Ćdi 
kim...” (31a/13-14).

d)		Karşılaştırma	yapılan	iki	kavramla	ilgili	olmak	üzere	“ara,	arasında”	
anlamlarında	kullanılmış	ve	karşılaştırma	ilişkisi	kurmuştur:

“Eger Uàan istedi kevn ve köЩül künçe işiÆniÆ serencÀmıda èazìz úıl-
maàay biz.” (53b/16-17).

“Lìkin Òÿrşìd-cemÀldin MÀh-rÿ künçe uluà tefÀvüt bar.” (62b-17).

2.2. Küçe 

2.2.1. Zarf İşleviyle

Bir	eylemin	sürdüğü,	devam	ettiği	zamanı	bildiren	sözcük	gruplarından	
sonra	“süresince,	süresi	kadar,	boyunca”	anlamlarında	kullanılmış	ve	zaman	
bildirmiştir:

“...budın soÆra taòt üzre minip özüm öyniÆ yanı revÀn boldum ve iger-
me ėkki kün küçe minmedim...” (44a/15-16).

“...ve barça yazılar ve úamışlar ve daàlar ve balıúlarda kėzdim ve on yaş 
küçe ol úuyaşnı kim künim olsız kėçe dėk úaranàudur oyladum...” (53a/12-14).

“...ıldamraú mürÀcaèat úıldı ve yarım ay küçe intiôÀr úıldım kėlmedi.” 
(60a/1-2).

“Nėge kim Saèìd úarındaşım bar ve oynaşı yaènì arvatı àÀyib bolup; kevn 
küçe bu úarındaşnıÆ işi üzre ãarf úılàay mĆn (61a/17-61b/2).

2.2.2. Edat İşleviyle

a)	Bir	 eylemin	 sonlandığı,	 tamamlandığı	zamanı	bildiren	 sözcük	ya	da	
sözcük	gruplarından	 sonra	 “kadar,	 dek,	 değin”	 anlamlarında	kullanılmış	ve	
sınırlandırma	ilişkisi	kurmuştur:
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“...her ayda on bėş kün kĆçeni daàı perìler bile anda úuyaş çıúmaú küçe 
oynap...” (44a/4-5).

“Yarım kėçe küçe bì-dÀr ėdiler, Àòir yattılar.” (56a-10).

b)	Bir	eylemin	sonlandığı,	tamamlandığı	yeri	bildiren	sözcük	ya	da	söz-
cük	gruplarından	sonra	“kadar,	dek,	değin”	anlamlarında	kullanılmış;	yer,	yön	
ilişkisi	kurmuştur:

“...şimdi mėni at taãavvur úılıp sėn ve ol yėr küçe kim çölde meskenimdür 
úademrence úıl.” (50b/1-2)

“Ol yaòşıdur kim yıġaç küçe kėtip haúìúatini sorsuú.” (53b-11).

“...ilgeri kėttim ve bu mekr úılıp munda küçe kėlip mėn.” (56a-17).

Örneklerin	 çoğunda,	 işin	 başlangıç	 yeri	 belirtilmiş;	 bu	 nitelikteki	
sözcükler,	çıkma	durumu	eki	almıştır:

“èİnÀyet, úÀèidedin yıraú yoútur ve sürçekiÆ soÆra mėn daàı aóvÀlimni 
burundın Àòir küçe èarø úılàay mĆn...” (46a/8-10).

“...miÆler seyyÀó maşrıḳdın maġrib küçe kezdiler, mundaú aàça tofraú 
yüzi üzre körmep ėdiler.” (52b/13-15).

“TofraḳnıЩ yüzidin kök küçe körgüçilerni úap belÀ dÿçÀr bolur ėdi...” 
(62b/7-8).

c)	Ölçü,	miktar	bildiren	bir	sözcük	grubundan	sonra	“kadar,	ölçüsünde,	
derecesinde”	anlamlarında	kullanılmış;	miktar	ve	derece	ilişkisi	kurmuştur:

“Bėş fersaḫ küçe miÆler arslan ve özge óayvÀnlar müşÀyaèat içün kėl-
diler.” (50b/8-9).

3. Edatlar ve Edat İşlevli Sözcükler 

Edatlar;	kendi	başlarına	bir	anlam	taşımamaları	ve	kullanılamamaları,	
ad	 ve	 ad	 soylu	 sözcüklerden	 ya	 da	 sözcük	 gruplarından	 sonra	 gelmeleri,	
ardına	geldiği	ögeyle	cümledeki	diğer	ögeler	arasında	türlü	anlam	ilişkileri	
kurmaları	vb.	özellikleriyle	bilinmekte	ve	bu	doğrultuda	tanımlanmaktadır	
(Banguoğlu	1986,	s.	385;	Hacıeminoğlu	1992,	s.	V;	Gencan	2001,	s.	473;	
Korkmaz	2010,	s.	79;	Karaağaç	2012,	s.	433	vd.).	Bu	türdeki	sözcükler,	takı 
(Banguoğlu	1986,	s.	385)	ya	da	“Hint-Avrupa	dillerindeki	öntakı	terimi	dik-
kate	alınarak”	sontakı	(Li	2004,	s.	25)	terimleriyle	de	karşılanmıştır.	Edat-
ların	 sözcükler	 ya	 da	 sözcük	 grupları	 arasında	 kurduğu	 anlam	 ilgileri	 ise	
türlü	 biçimlerde	 sınıflandırılmıştır.	 Örneğin	Karaağaç,	 bildirdiği	 anlamlar 
açısından	son	çekim	edatlarını	“yer ve yön	(alt,	aşağı,	beri,	dek,	değin...);	za-
man (ara,	beri,	doğru,	evvel,	kadar...);	benzerlik	(denli,	kadar,	gibi,	türlü...);	
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yaklaşma, amaç ve neden	(dair,	diye,	için,	göre,	ötürü...);	uzaklaşma, ayrılık, 
başkalık ve sonuç	(başka,	bütün,	için,	özge,	ötürü...);	karşılaştırma, nitelik 
ve nicelik	 (dahi,	 değin,	 denli,	 göre,	 kadar...);	 birliktelik ve araç	 (birlikte,	
beraber,	bile,	 ile...);	sınırlandırma	 (dek,	değin,	kadar...)”	 (Karaağaç	2012,	
s.	434)	gibi	başlıklarla	ele	almıştır.3	Buna	bağlı	olarak	kimi	edatların,	kul-
lanım	yerlerine	göre	birden	fazla	anlam	ilişkisi	kurabildiği	ve	farklı	işlevler	
yüklenebildiği	de	görülmektedir.	

Türkçede	kimi	 sözcüklerin	 aslen	 edat	olmadığı	hâlde	 cümledeki	kulla-
nımları	ve	işlevleri	dolayısıyla	edat	sayıldığı	bilinmektedir.	Tarihî	ve	çağdaş	
Türk	yazı	dillerindeki	edatların	bir	bölümü,	bu	görevi	üstlenen	ad	soylu	söz-
cüklerden	oluşmuştur:	“adaḳ	‘ayak’,	aġız ‘ağız’,	āḫir ‘son,	bitim’,	boy	‘boy,	
uzunluk’,	iley	‘ön’,	orun	‘yer’,	töpü	‘tepe,	doruk,	zirve,	tuş ‘karşı,	bir	şeyin	
karşısı’;	ara, arka, baş, hariç, kıyı, öte, sol, taraf, üst, yan, yön...”	 (Kork-
maz	2003,	s.	1084-1086;	Li	2004,	s.	555	vd.).	Bu	nitelikteki	örneklerde,	adlar	
ve	sıfatlar	dışında	zarflar	da	kullanılmıştır.	Asıl	edatları,	“ilgiçler,	bağlaçlar,	
ünlemler”	başlıklarında	toplayan	Deny,	özellikle	“tarz	ve	hâl”	zarfları	olmak	
üzere	birçok	zarf	türünün	edat	sayılabileceğini	belirtmiş;4 örneğin	zaman	ve	
yer	edatlarının	gerçekte	edat	olarak	kullanılan	zaman	ve	yer	zarfları	olduğunu	
kaydetmiştir	 (Deny	1941,	s.	558,	596).	Deny,	edat	 işleviyle	kullanılan	kimi	
adları	(üst, üzer, alt, ön, arka, art, iç, ara, yan, taraf, hilaf, aks...)	da	“ilgiçlik	
tabirler”	terimiyle	karşılamaktadır	(Deny	1941,	s.	623-636).	Eski	Türkçeden	
beri	“gerçekten	edat”	olarak	kullanılan	Türkçe	ya	da	alıntı	sözcükler	dışındaki	
bu	ad,	sıfat	ya	da	zarflar	arasında	“artık, aşağı, ayrı, alt beraber, başka, benzer, 
boyu, böyle, çok, dışarı, aksine, evvel, fazla, gayri, kolay, hakkında, hâlde, 
ibaret, içeri, karşı, karşılık, mahsus, nispeten, önce, öte, özge, rağmen, son-
ra, takdirde, yakın, yana, yukarı, ziyade”	(Oruç	1999,	s.	443)	gibi	sözcükler	
sayılabilir.		

Yer	ya	da	zaman	zarflarının	kalıplaşarak	edat	işlevinde	kullanımı,	tarihî	
Türk	 yazı	 dillerinde	 sık	 görülen	 bir	 durumdur.	 Bu	 kapsamdaki	 sözcükler	
arasında,	Eski	Türkçeden	 itibaren	 tüm	yazı	dillerinde	örneklenen	ve	aslen	
bir	yer	zarfı	olup	Çağatay	(ilgeri),	Kıpçak	(ilgeri, ilgerü, ilgari),	Eski	Ana-

3 Ergin,	son	çekim	edatlarını	işlevleri	açısından	“vasıta	ve	beraberlik	edatları,	sebep	edatları,	
benzerlik	edatları,	başkalık	edatları,	diğer	hâl	edatları,	miktar	edatı,	zaman	edatları,	yer	ve	
yön	edatları”	başlıklarında	sınıflandırmıştır	(Ergin	1985,	s.	369-372).	Korkmaz’ın	edatları	
görevleri	 açısından	 sınıflandırırken	 temel	 aldığı	 anlam	 ilişkileri	 ise	 “	 ‘aitlik’	 ve	 ‘ilgili	
olma’;	‘benzerlik,	tıpkılık,	denklik’;	belirtme	yoluyla	‘başkalık’;	‘beraberlik’	veya	‘vasıta’;	
‘miktar’	 ve	 ‘derece’;	 ‘uygunluk,	 denklik’	 ve	 ‘nispet’;	 ‘sebep,	 maksat,	 gaye,	 hedef’;	
‘karşılık,	 karşılaştırma,	 zıtlık’;	 ‘yön	 gösterme’;	 ‘öncelik,	 sonralık	 ve	 zaman’;	 ‘şüphe,	
tatmin,	aşırılık,	pekiştirme’	”	biçimindedir	(Korkmaz	2003,	s.	1066-1084).

4 Deny’nin	 işaret	 ettiği	 “tarz	 ve	 hâl”	 zarflarının	 bir	 bölümü,	 bağlaç	 ve	 ünlem	 olarak	 da	
kullanılmaktadır	(Deny	1941,	s.	256-290/§,	402-474).			
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dolu	Türkçesi	(ilerü ~ ileri)	sahalarında	edat	işlevi	belirlenen	“ilgerü ~ il-
geri ~ ilgari ~ ilerü ~ ileri ‘-den	önce,	-den	öte,	-den	fazla;	ileri;	önce’	”; 
Köktürk	ve	Uygur	Dönemi’nden	başlayarak	türlü	biçimlerde	görülen	ve	yer	
(“arkada”)	ve	zaman	(“sonra”)	zarfı	olup	Uygur	(kidin),	Karahanlı	(kiḏin ~ 
kiẕin),	Harezm	ve	Çağatay	(kėẕin ~ kėdin ~ keyin ~ kiyin ~ kėyin)	metinlerin-
de	edat	olarak	da	kullanılan	“kidin ~ kiḏin ~ kiẕin ~ kėẕin ~ kėdin ~ keyin ~ 
kiyin ~ kėyin ‘-den	sonra,	-den	öte;	sonra;	arkada,	batıda,	öte	tarafta’	”;	Eski	
Türkçede	daha	çok	yer	zarfı	olduğu	hâlde	Karahanlı	(kirü),	Kıpçak	(keri),	
Eski	Anadolu	 Türkçesi	 (girü ~ gerü)	 yazı	 dillerinde	 edat	 işlevi	 üstlenen	
“kirü ~ keri ‘geri	‘-den	sonra;	geri’	”;	Eski	Türkçede	edat	görevli	yer	zarfı	
“kisre,	kėsre	‘-den	sonra,	-den	aşağı,	batıda,	geride’	”;	Eski	Türkçe	(ḳodı ~ 
ḳudı),	Karahanlı	Türkçesi	(ḳoḏı ~ ḳuẕı),	Harezm	ve	Çağatay	Türkçesi	(ḳoḏı 
~ ḳuẕı ~ ḳuẕu ~ ḳoyı ~ ḳuyı ~ ḳuyu)	eserlerinde	görülen	ve	aslen	yer	zarfı	
olan	“úodı	~ úudı	~ ḳoḏı  ~ ḳuẕı ~ ḳuẕu ~ ḳoyı ~ ḳuyı ~ ḳuyu ‘-den	aşağı,	-a	
doğru;	aşağı,	aşağıya,	aşağısında’	”	ve	Eski	Türkçede	(sarı)	yer	zarfı	olarak	
kullanılıp	Harezm	(sarı ~ saru),	Çağatay	 (sarı),	Kıpçak	 (saru, sarı),	Eski	
Anadolu	Türkçesi	(saru ~ sarı)	metinlerinde	edat	olan	“sarı ~ saru ‘-e	doğ-
ru,	yönüne;	-a	taraf;	taraf’	”	gibi	sözcükler	sayılabilir	(Hacıeminoğlu	1992,	
s.	48	vd.;	Li	2004,	s.	243	vd.).	Bu	tür	edatlar,	tarihî	yazı	dilleriyle	birlikte	
çağdaş	lehçelerde	de	örneklenmiştir:	berü	“	‘bu	yana,	bu	yanda’	anlamında	
zaman	ve	mekân	hakkında	kullanılan	bir	belirteç”	→	Eski	Uygur	Türkçesi	
berü,	Karahanlı	Türkçesi	berü,		Harezm	Türkçesi	berü,	bėrü, beri;	Çağatay	
Türkçesi	bėri, beri;	Kıpçak	Türkçesi	berü, beri, beri;	Eski	Anadolu	Türkçesi	
berü;	Osmanlı	Türkçesi	berü;	Türkiye	Türkçesi	beri;	Gagauzca	bēri, beri;	
Azerice	bäri;	Salarca pele; Özbekçe beri; Kazakça beri;	Kırgızca	beri; Al-
tayca beri; Tuvaca bēr... (Li	2004,	s.	146-152). 

4. Ek Kalıplaşmaları ve Eşitlik Ekinin Bu Kapsamdaki Kullanımı

Çekim	ve	yapım	eklerinin	özgün	görevleri	dışında	kullanılması	ve	bu	iş-
levleriyle	yeni	sözcükler	oluşturması,	Türkçenin	tarihî	ve	çağdaş	yazı	dillerin-
de	sık	görülür.	Eklerde	görülen	bu	tür	değişiklikler;	dilin	yapısına	özgü	gerek-
sinimler,	 kimi	kavramları	 karşılamak	üzere	başvurulan	gramer	biçimlerinin	
yetersizliği,	 eklerin	 kullanım	 özellikleri,	 ekin	 kökle	 kaynaşması,	 sözcükte	
gerçekleşen	anlam	kaymaları	gibi	türlü	nedenlere	bağlı	olarak	gelişmekte	ve	
“ek	kalıplaşması”	terimiyle	adlandırılmaktadır.	Korkmaz,	ek	kalıplaşmasının	
görüldüğü	biçim	birimleri;	ad	durumu	ekleri,	iyelik	ekleri,	sıfat	yapım	ekleri	
ve	eylemsi	ekleri	olarak	sınıflandırmıştır.	Bunlar	arasında	özellikle	“yer,	za-
man,	miktar	gösteren”	adları	eyleme	bağlayan	ad	durumu	ekleri,	cümle	için-
deki	işlevleri	gereği	zamanla	kalıplaşarak	eklendiği	adla	birlikte	zarf	türünde	
bir	 sözcük	oluşturmuştur	 (Korkmaz	1994,	 s.	V-VI,	1-5).	Eraslan,	bu	 türden	
bir	oluşuma	örnek	olmak	üzere	Eski	Uygur	Türkçesinde	ad	durumu	eklerinin	
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kalıplaştığı	edatları,	“anın	(<	an+ı+n)	‘o	sebeple,	dolayı’,	asra	(<	as+ra)	‘al-
tında’,	ınaru	(<	ına+ru)	‘öteye’,	içre	(<	iç+re)	‘içinde’,	kisre (<	kis+re)	‘sonra’,	
öЩre	(<	öЩ+re)	‘önce’,	taşḳaru (< taş+úa+ru) ‘dışarı’,	taştın	(<	taş+tın)	‘dı-
şardan’,	öze/üze	(<	üz/öz+e)	‘üzerinde,	dolayı’”	biçiminde	sıralamıştır	(Eras-
lan	2012,	s.	275).	Türkiye	Türkçesinde	kullanılan	zaman	zarflarının	bir	bölü-
mü	de	ad	çekim	eklerinden	iyelik	(“sabahları, akşamları, geceleri, önceleri, 
sonraları”),	araç	durumu	(“yazın, kışın, gündüzün, güzün, ilkin”),	eşitlik	duru-
mu	(“önce”),	çıkma	durumu	(“önceden, sonradan, eskiden, çoktan”)	eklerinin	
kalıplaşmasıyla	oluşmuştur	(Ergin	1985,	s.	260).

Eşitlik	eki,	kalıplaşma	doğrultusunda	türlü	kullanımları	belirlenen	ve	bu	
yolla	sözcük	türeten	bir	ad	durumu	ekidir.	Korkmaz,	söz	konusu	kalıplaşma-
ların	bir	bölümünde,	ekteki	ad	durumu	gösterme	işlevinin	zamanla	ve	yavaş	
yavaş	aşınarak	kaybolmaya	başladığını;	ekin	ulandığı	sözcükle	“bünyece	kay-
naşması”	dolayısıyla	“eski	anlamından	biraz	farklı	yeni	kavramlar”	oluştuğu-
nu	belirtmiştir.	Buna	rağmen	ekte,	işlek	bir	yapım	eki	özelliği	görülmemekte	
ancak	kalıplaşmaya	bağlı	sınırlı	örnekler	verilmektedir.	Ekteki	kalıplaşmala-
rın	da	“ilkin	zamirlerde	ve	oldukça	eski	bir	devirde”	başladığı	tahmin	edilebi-
lir	çünkü	adlarda	ve	ad	soylu	sözcüklerde	ekin	çekim	işlevinin	“en	canlı	oldu-
ğu”	örneğin	Köktürk,	Uygur	ve	Karahanlı	Dönemi	metinlerinde	bile,	zamirler	
açısından	farklılık	görülmektedir.	Korkmaz’a	göre	hem	çekim	hem	de	yapım	
eki	özelliği	gösteren	+ça	ekleri,	birbiriyle	ilişkilidir	ve	-“kesin	bir	iddiada	bu-
lunmak	tereddütlü	olursa	da”-	ekin	Türkçe	metinlerdeki	gelişimi	ve	aşamaları,	
geçişin	 çekim	ekinden	yapım	ekine	doğru	olmasını	 “normal	 saydıracak	bir	
durum”	sergilemektedir.	Buna	göre	yapım	eki	olan	+ça,	eşitlik	durumu	ekinin	
kalıplaşmasıyla	oluşmuştur	ve	bu	kalıplaşmadaki	geçişlerin	“vasıfta	eşitlik	>	
küçültme	eki	+ça,	izafi	eşitlik	>	tahsis	isimleri	yapan	+ça	eki,	sınırlama	vazi-
fesi	>	zarf-fiiller	teşkil	eden	+ça	eki”	yönünde	olduğu	söylenebilir.	Korkmaz,	
yapım	eki	işlevindeki	+ça	için	benzer	birkaç	ekin	zamanla	karışma	olasılığını	
da	 gözden	 uzak	 tutmamıştır.	 Bu	 karışma,	 özellikle	 Farsça	 ve	Moğolcadaki	
+ça	eklerinin	türlü	işlevleriyle	ilişkilendirilmiştir	(Korkmaz	1959,	s.	298	vd.).	
Özkan;	eşitlik	ekindeki	sözcük	yapım	işlevinin	gelişmesinde,	Türkçeye	Far-
sçadan	giren	küçültme	eki	+çe	dışında,	bir	Türkçe	sözcükte	de	görülen	Slav	
kökenli	+çe	dişilik	ekinin	(“çariçe,	kraliçe,	patroniçe;	tanrıça”)	de	payı	olabi-
leceğini	belirtmiştir	(Özkan	2001,	s.	163).

+çA	eşitlik	durumu	ekinin	tarihî	Türk	yazı	dillerindeki	kimi	kullanımları,	
ekin	 kalıplaşmaya	 bağlı	 olarak	 gelişen	 türlü	 işlevlerini	 örneklemektedir.	
Gabain,	 Eski	Türkçe	 döneminde	 kullanılan	 ve	 sözcük	 de	 oluşturan	+ça / 
+çe’nin	“muhtemelen,	sakatlanmış	eski	bir	son	çekim	edatı”	olduğu	görü-
şündedir.	Gabain’e	göre	+ça / +çe,	tek	başına	bir	anlam	taşımaması	nede-
niyle	durum	ekleri	arasına	alınmıştır	(Gabain	1988,	s.	65).	Tekin,	ekin	Eski	
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Türkçede	 kimi	 zaman	 kalıplaşma	 ile	 yapım	 eki	 görevi	 üstlendiğini	 belir-
tir	 (Tekin	1992,	 s.	 88).	Nitekim	aynı	döneme	özgü	 “belçe	 ‘beline	kadar’,	
boguzça	 ‘boğazına	kadar’,	sänïnça	 ‘sayısınca’,	örtçe	 ‘alev	gibi’...”	 (Erdal	
2004,	s.	376,	377);	“barça	‘bütün’,	úança	‘nasıl’,	munça	‘bunca’...”	(Eraslan	
2012,	s.	153)	gibi	örneklerde,	ekin	yapım	eki	işlevi	tanıklanmaktadır.	Eşitlik	
durumu	almış	adlar;	Orhon	Türkçesinde,	“eşitlik-karşılaştırma,	yaklaşıklık	
ve	görecelik	zarfları”	görevindedir:	“sub+ça	 ‘sular	gibi’,	yüz+çä	 ‘yüz	ka-
dar’,	köŋlüŋ+çä	‘dilediğin	gibi’...”	(Tekin	2003,	s.	116).	Eşitlik	durumu	eki,	
Karahanlı	Türkçesinde	de	eklendiği	adları	zarf	yapmakla	birlikte	kimi	söz-
cükleri	 (“mu-n-ça,	ança”)	edatlaştırmıştır	 (Hacıeminoğlu	1996,	s.	30,	31).	
Harezm	Türkçesinde,	eşitlik	durumu	ekinin	adları	ve	zamirleri	“zarflaştır-
dığı”	belirlenmiştir.	Bu	dönemde	ek,	“eşitlik	ve	karşılaştırma	zarfı	(ādemi 
ṣūretinçe, olar aymışınça)	‘göre,	kadar’	anlamında	görecelik	zarfı	(küçleri 
yeterinçe, köŋli tilemişinçe),	 yön	 zarfı (menim artımça, biri biri soŋıca), 
miktar	 bakımından	 yaklaşıklık	 zarfı	 (niçe, munça)”	 yapmaktadır	 (Kalsın	
2013,	s.	63,	64).	Çağatay	Türkçesinde,	bu	ekle	eşitlik	dışında	“miktar,	ben-
zerlik,	 küçültme”	 bildirilmekte;	 kimi	 sözcüklerde	 kalıplaşma	 ile	 “sıfat	 ve	
zarf”	türetilmektedir	(Argunşah	2013,	s.	125).	Eckmann;	Çağataycada	sayı	
adlarına	getirilen	+çA	eşitlik	ekinin	“yaklaşık	bir	sayı”	bildirdiğini,	bu	ekin	
sayıdan	sonraki	ada	da	eklenebildiğini	(“iki miЩçe nökeri bar ėdi ‘iki	bin	
kadar	askeri	var	idi’,	on künçe	‘on	gün	kadar’...”)	kaydetmiştir.	Eckmann’da,	
ekin	yönelme	durumu	almış	adlardan	sonra	“sınırlayıcı”	işlevinde	kullanıl-
dığı	da	belirtilmiştir:	“yarım küngeçe	‘yarım	güne	kadar’,	ḳıyâmetġaça ‘kı-
yamete	kadar’,	yol yürüp kėçe ṣubḥ çaġıġaça yėttiler şehrniЩ ḳıraġıġaça 
‘gece	yol	yürüyüp	sabaha	doğru	şehrin	kıyısına	kadar	ulaştılar’.”	(Eckmann	
2005,	s.	77)	Kıpçak	Türkçesinde	eşitlik	eki,	genellikle	eşitlikten	fazla	“ya-
kınlık	bildiren	ve	niteliği	eşitlik	hâli	adı	ile	tam	olarak	karşılanamayan”	bir	
ek	durumundadır.	Dönem	eserlerinde,	ekin	“...-e	göre	 (barçamızça),	 ...-de	
olarak	 (bilesinçe, artunça, yolunça)”	 anlamlarında	 kullanıldığı,	 küçültme	
bildirdiği	(“aḳça, ḳaraça, aptalça, teliçe”) ve	edat	yaptığı	(“ança, munça”)	
belirtilmiştir	 (Karamanlıoğlu	1994,	 s.	 75,	 76).	Kıpçak	Türkçesinde	 eşitlik	
durumu	 eki,	 “kurduğu	 eşitlik	 ilişkisinin	 yanı	 sıra	 eklendiği	 ada	 benzerlik	
ve	küçültme	anlamı”	katması	nedeniyle	“zaman	içerisinde	kalıplaşarak	bir	
yapım	ekine	dönüşme	özelliği”	göstermektedir	(Güner	2013,	s.	195).	Eşit-
lik	durumu	eki,	Eski	Anadolu	Türkçesinde	de	“...kadar	 (dünyâca, bunca),	
...olarak	(ayruca),	 ...+(y)A	göre	(luġatınca),	 ...gibi	(ḳazanca)”	anlamların-
da	kullanılmış	ayrıca	sıfatlara	“yaklaşıklık	anlamı”	vermiş	(“aḳça”),	-dUk 
sıfat-fiiline	 eklendiğinde	 ise	 “zarf-fiil	 fonksiyonu”	 üstlenmiştir	 (“olduḳca, 
yumurdladuḳca”)	(Gülsevin	1997,	s.	76,	77).
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Türlü	 ses	 değişimlerine	 uğramış	 biçimleriyle	 Eski	 Türkçeden	 bu	 yana	
kullanılan	 -GInçA ~ -GUnçA zarf-fiil	 eki,5	 “-IncA/-UncA,	 -IncA(y)A	 ka-
dar/-UncA(y)A	kadar,	-DIğI/-DUğU	zaman,	-DIğI/-DUğU	müddetçe,	-A	ka-
dar,	 -DIkçA/-DUkçA”	 anlamlarıyla	 zarf	 türetmektedir	 (Ergin	 1985,	 s.	 341;	
Gabain	1988,	s.	87;	Karamanlıoğlu	1994:	s.	146;	Argunşah	2013,	s.	155	vd.).	
Çağatay	Türkçesinde,	ekin	-GUnçA ve -GUçA biçimleri	görülür.	-GUnçA ve 
-GUçA,	bu	yazı	dilinde	asıl	eylemle	eş	zamanlı	olan	ya	da	bu	eylemin	biti-
minde	 gerçekleşen	 bir	 olayı	 belirtme	 işlevli	 “bitirici	 gerundium	 (bîḫûd ėdi 
bolġuça vaḳt-i seḥer ‘sabaha	kadar	aklı	başında	değildi’, âftâb batḳunça ‘gü-
neş	batıncaya	kadar’,	uşal kebâbdın toyġunça yėdim ‘şu	kebaptan	doyuncaya	
kadar	yedim’,	bolmaġay körmegüçe bâver aЩa ‘görmedikçe	ona	inanmaya-
caktır’...)”	 ve	 asıl	 eylemin	 karşıladığı	 hareketin	 “kendisine	 tercih	 edildiği”	
başka	 bir	 hareketi	 gösteren	 “karşılaştırma	 gerundiumu	 [viṣâl tüni yâri bile 
yatḳunça cemâli şem’iġa ḳılsun naẓar taЩ atḳunça	 ‘kişi,	 kavuşma	 gecesi	
yâri	ile	yatıncaya	(kadar)	kanımızı	akıtsın	(daha	iyi)’,	zâhidâ,	bėrgüçe	pend 
eyle özüЩ terk-i riyâ ‘ey	zahit,	nasihat	verinceye	(kadar)	kendin	ikiyüzlülü-
ğü	terk	et	(daha	iyi)’]”	olarak	kullanılmıştır.	Aslen	“kadar,	süresince,	yeterin-
ce”	anlamları	taşıyan	ve	eşitlik	durumunun	-GU sıfat-fiil	ekine	getirilmesiyle	
oluşan -GUçA’nın	bu	anlamlardaki	kullanımı	ise	önceki	dönemlerde	olduğu	
gibi	Çağatay	Türkçesinde	de	görülür:	“ḳılıç	 soġurġuça	 fırṣat bolmadı	 ‘kılıç	
sıyırmağa	fırsat	olmadı’,	öziniЩ ṭab’ı ta’rîf ḳılġuça bar	 ‘kendisinin	 tabiatı,	
bahsedilecek	kadar	var’”	(Eckmann	2005,	s.	108,	109).	

+çA	biçim	birimi,	kimi	kullanım	özellikleri	dolayısıyla	edat	olarak	de-
ğerlendirilmiştir.	Li,	bu	kapsamdaki	-çe’nin	“eşitlik	eki	ile	aynı	biçimde”	ol-
duğunu	ve	yönelme	durumundaki	 sözcüklere	getirilerek	“bir	 işin,	bir	duru-
mun	sona	erdiği	noktayı	veya	zamanı”	gösterdiğini	belirtmiştir.	Edat,	Çağatay	
Türkçesinde	“-ça	/	-çe	‘-e	kadar’”	olarak	belirlenmiş;	çağdaş	Türk	yazı	dille-
rinde	de	ekleşerek	aynı	işlevle	ve	“özellikle	Çağatay	ve	Kıpçak	grubundaki	
dil	ve	lehçelerde”	kullanılmıştır:	“Güney	Oğuzcası	-cä,	Horasan	Türkçesi	-çä, 
Türkmence	-ça/-çe,	Yeni	Uygurca	-çä,	Özbekçe	-çä,	Kırım	Tatarcası	-ce,	Ka-
rakalpakça	-şa/-şe/-ça/-çe,	Tatarca	-ça/-çä,	Başkurtça	-sa/-sä	‘-e	kadar’	”	(Li	
2004,	 s.	 201-204).	Bu	 biçim	birimi,	Çağatay	Türkçesindeki	 edatlardan	 biri	
olarak	 ele	 alan	Atay	da	 edatı,	 “miktar	bildiren	 çekim	edatları”	 arasında	 in-
celemiş;	edatın	“benzerlik	bildirme	amacıyla	‘gibi’	anlamında,	sınırlandırma	
yapmak	için	‘-e	kadar’	anlamıyla”	kullanıldığını	belirtmiştir.	Atay,	edatın	ilk	

5 Ekin yapısına ilişkin farklı görüş ve değerlendirmeler için bk. Zeynep Korkmaz (2003), 
Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Türk Dil Kurumu Yayınları: 827, Ankara, s. 1004-1005/454 numaralı dipnot ve Kemal 
Eraslan (2012), Uygur Türkçesi Grameri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Türk Dil Kurumu Yayınları: 1047,  Ankara, s. 412-413.
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işlevindeyken	yalın	durumdaki,	 “miktar	ve	derece”	bildirirken	 ise	yönelme	
durumundaki	adlardan	sonra	geldiğini	de	kaydetmiştir	(Atay	2014,	s.	7,	77).	

5. Sonuç

Künçe,	 aslen	 tarihî	 Türk	 yazı	 dillerinde	 sıkça	 görüldüğü	 üzere	 eşitlik	
durumu	ekinin	kalıplaşarak	bir	yapım	eki	kimliği	kazanması	ve	zarf	türünde	
sözcükler	türetmesiyle	açıklanabilecek	(künçe	<	kün	“gün”	+	/+çe/)	bir	zaman	
zarfıdır.	Metnimizde	geçen	künçe de	kimi	örneklerde	bu	işlevdedir	ve	süresin-
ce, süresi kadar, boyunca	anlamlarındadır.	Sözcük,	metinde	geçtiği	diğer	ör-
neklerde	ise	ad	soylu	sözcüklerden	ve	sözcük	gruplarından	sonra edat	olarak	
kadar, dek, değin; kadar, ölçüsünde, derecesinde; ara, arasında anlamlarında	
kullanılmış	ve	cümledeki	ögeler	arasında	sınırlandırma, yer ve	yön, miktar ve 
derece, karşılaştırma	yönlerinden	anlam	 ilişkisi	kurmuştur.	Künçe’nin	met-
nimizdeki	örneklerinden	hareketle	 söz	konusu	zarfın	kalıplaşarak	edat	 işle-
vi	kazandığı	görülmektedir.	Künçe,	her	iki	tür	kullanımda	da	zaman	bildiren	
adlardan	(üç tört kün, bir ay, ėmdi, erteЩ, ėrteЩ çaḳ, bu müddet, aḳşam...) 
sonra	gelebilmiştir.	

Örneklerini	belirlediğimiz	küçe, künçe	gibi	zarf	ve	edat	işleviyle	kullanıl-
mıştır.	Zaman	zarfı	olarak	süresince, süresi kadar, boyunca	anlamlarında	olan	
küçe;	edat	olduğu	durumlarda	ise	kadar, dek, değin	anlamlarıyla	sınırlandır-
ma ve yer, yön ilişkisi; kadar, ölçüsünde, derecesinde	anlamlarıyla	miktar ve 
derece ilişkisi	kurmuştur.	Sözcük	her	iki	durumda	da	zaman	adlarından	sonra	
(igerme ėkki kün, yarım ay, yarım kėçe...)	gelebilmiştir.	Küçe,	bu	yönlerden	
künçe	 ile	 benzer	 görevlerdedir	 ve	 benzer	 anlam	 ilişkileri	 kurmuştur	 ayrıca	
metinde	 ilk	geçtiği	yerin	satır	altında	“künçe”	açıklamasıyla	verilmiştir.	Bu	
koşullarda	küçe’nin	künçe’den	oluştuğu	(künçe > küçe)	düşünülmelidir.	

Her	iki	sözcüğün,	yer	aldıkları	metnin	yazı	dili	olan	Çağatay	Türkçesindeki	
-GUnçA, -GUçA	zarf-fiil	ekiyle	türlü	yönlerden	benzerlik	taşıdığı	görülmek-
tedir.	Bu	nedenle	künçe ve küçe	sözcüklerinde,	bu	biçim	birime	yönelik	bir	
örneksemenin	etkisi	de	dikkate	alınmalıdır.

Tarihî	ve	çağdaş	Türk	yazı	dillerini	işleyen	sözlüklerde	ya	da	gramerlerde	
belirlenemeyen	zarf	ve	edat	işlevli	künçe, küçe	sözcükleri;	18.	yüzyılda	istin-
sah	edildiği	belirtilen	(Poyraz	2011,	s.	407)	el	yazması	Çağatayca	bir	hikâyede 
sıkça	kullanılmıştır.	Yapısı	ve	geçtiği	metnin	istinsah	tarihi	açısından	sonradan	
oluştuğu	izlenimini	veren	bu	sözcükler,	başta	Özbekçe	ve	Yeni	Uygurca	ol-
mak	üzere,	çağdaş	Türk	yazı	dillerine	ve	bu	dillerin	ağızlarına	ilişkin	metinle-
rin	taranmasıyla	örneklenebilir	ya	da	sözcüklerin	günümüzdeki	biçimleri	be-
lirlenebilir.	Böylelikle künçe ile	küçe’nin	oluşumu	ve	gelişiminin	tarihî	açıdan	
değerlendirilmesi	mümkün	olacaktır.
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