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İRAN (AZERBAYCAN) TÜRK AĞIZLARINDA -(y)An EKİ
Talip DOĞAN*
ÖZET
-(G)An ekinin, Türkçenin hem tarihî hem de modern lehçe ve
ağızlarında sıfat-fiil, yanına aldığı bazı morfolojik ve leksik unsurlarla
birlikte zarf-fiil ve geçmiş zaman kipi teşkilinde kullanılmak suretiyle
geniş bir işlev sahasına sahip olduğu görülür.
İran, tarihte olduğu gibi bugün de Türkçenin güney-batı kolunu
temsil eden Oğuzcanın yaygın bir şekilde kullanıldığı bölgelerden biridir.
Bu çalışmada -(y)An eki İran’ın Azerbaycan bölgesi ağızlarında, art ve eş
zamanlı bir incelemeyle, kullanılma özellikleri ve taşıdığı işlevler
açısından ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Oğuzca, Ağız, İran (Azerbaycan) Türk Ağızları, (y)An eki.

SUFFIX OF -(y)An IN IRAN (AZERBAIJAN) TURKISH DIALECTS
ABSTRACT
-(G)An suffix has a wide function field by using it as a relative
clause in both old and modern Turkish dialects and accents, as a
adverbial clause within the morphological and lexical elements and as the
formation of past tense.
Today, as in the past, Iran is one of the regions that represents the
south-west branch of Turkish and that Oghuz Turkish has been widely
used. In this study, -(y)An suffix has been examined for the dialects in
Azerbaijan region of Iran according to its usage characteristics and
functions with a diachronic and simultaneous examination.
Key Words: Oghuz Turkish, Iran (Azerbaijan) Turkish Dialects, (y)An suffix.
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1. GiriĢ
-(G)An eki Oğuz, Kıpçak ve Karluk grubu lehçeleri arasındaki farklılıkları belirlemede
kullanılan önemli morfolojik unsurlardan biridir. Aslında bir sıfat-fiil1 eki olmakla beraber geçmiĢ
zaman kipi iĢlevinde de kullanılan -(G)An‟ın menĢei hakkında birtakım düĢünceler ileri
sürülmüĢtür:
W. Bang, eki -ıġ/-ig “fiilden isim yapma eki” ile -An unsurlarından oluĢmuĢ sayar. G. J.
Ramstedt, -ġa (Mançu: ka, xa) -n geçmiĢ zaman partisibi (ÇuvaĢça: n, nâ)” biçiminde izah eder. C.
Brockelmann, -GAn‟ın yapısından ziyade daha çok Uygur ve Oğuz lehçelerindeki durumu üzerinde
durur. Oğuzcada ekin G‟sinin düĢmesi sonucunda -An Ģekline dönüĢtüğünü, diğer lehçelerde ise
benzeĢmeyle -KAn Ģeklinin ortaya çıktığını, yan yana bulunan çift ünsüzlerden birinin düĢmesiyle An Ģeklini aldığını (çıkġan<çıḳḳan<çıkan örneği gibi ) dile getirdikten sonra -An ekinin, ses
değiĢmesiyle -ın/-in hâline geldiğini ve bu ekin ad-ın “baĢka”, yaġ-ın “yağmur” gibi kelimelerde
yer aldığını iddia eder. Kemal Eraslan, -n “fiilden isim yapma eki”ni -GAn isim-fiil ekinde
aramanın uygun olmadığını söylemek suretiyle C. Brockelmann‟ın bu görüĢünü tenkit etmektedir
(Eraslan 1980, 38).
B. A. Serebrennikov ve N. Z. Gadjieva, -GAn‟ın fiilden sıfat türeten -k ve -An eklerinden
oluĢtuğunu bildirmiĢlerdir (Serebrennikov ve Gadjieva 2011, 196).

1

Sıfat-fiil, “zaman ve hareket mefhumunu muhafaza eden, fakat isim gibi kullanılan, isim gibi çekilen fiil Ģeklidir”. bk.
Ergin 1997b, 334.
Sıfat-fiil (Korkmaz 1992, 132) terimi yerine dilbilgisi terimleri sözlüklerinde ortaç (Hatipoğlu 1978, 94; Vardar 2002,
152) ve isim-fiil (Topaloğlu 1989, 91) terimleri de kullanılmaktadır. Bununla birlikte çeĢitli çalıĢmalarda kullanılmıĢ olan
partisip (Ergin 1997b, 333), isim-fiil (Ergin 1997b, 333; Eraslan 1980) terimleri de bulunmaktadır.
Bilal Yücel, Türk Gramerinin Sorunları konulu toplantıda sunduğu bildirisinde sıfat-fiil teriminin dilbilgisi terimleri
sözlüklerindeki karıĢıklığına dikkatleri çekmiĢ ve sonuç olarak sıfat-fiil teriminin benimsenmesini teklif etmiĢtir. bk.
Yücel 2004, 81-89.
Modern Türk yazı dillerinde sıfat-fiil için Azerbaycan Türkçesinde: fe'li sifät; Türkmen Türkçesinde: ortak iişlik;
Gagauz Türkçesinde: iştennik; Özbek Türkçesinde: sifatdóş; Uygur Türkçesinde: (B. Uyg.) süpät peil~(D.
Uyg.) süpatdaş; Tatar Türkçesinde: sıyfatfiğıl'; Başkurt Türkçesinde: sifat qılım; Kumuk Türkçesinde: sıpatişlik;
Karaçay-Malkar Türkçesinde: etimsıfat; Nogay Türkçesinde: sıpatglagol; Kazak Türkçesinde: esimşe; Kırgız
Türkçesinde: atooçtuk; Altay Türkçesinde: erenis; Hakas Türkçesinde: priçastiye; Tuva Türkçesinde:
priçastiye; Şor Türkçesinde: priçastiye terimleri kullanılmaktadır. bk. Naskali 1997, 73.
Sıfat-fiil eklerini, tarihî ve modern Türk lehçelerinde çeĢitli açılardan ele alan birçok çalıĢma bulunur. Bunlardan Kemal
Eraslan‟ın Eski Türkçe’de İsim-fiiller adlı eseri bu alandaki ilk çalıĢmalardandır. Söz konusu çalıĢmada sıfat-fiil, isim-fiil
terimiyle karĢılanmıĢ ve Köktürkçe ile Eski Uygur Türkçesindeki sıfat-fiiller bilhassa iĢlevleri açısından ayrıntılı olarak
incelenmiĢtir (Eraslan 1980). Bilgehan Atsız Gökdağ, hazırladığı doktora tezinde Oğuz grubu Türk lehçelerindeki sıfatfiilleri morfolojik bir öge olarak birçok açıdan ayrıntılı biçimde ele almıĢtır (Gökdağ 1993). Benzer biçimde Ahat
Üstüner, doktora tezinde Türkiye Türkçesi ağızlarındaki sıfat-fiilleri konu edinmiĢtir (Üstüner 1993). Fatma ErkmanAkerson ile ġeyda Özil‟in konuyla ilgili çalıĢması sıfat-fiilli yan cümleler üzerinedir (Erkman-Akerson ve Özil 1998).
Ferhat Karabulut, doktora tezini Chomsky kuramları ıĢığında Kazak Türkçesinin sıfat fiilli yapıları üzerine hazırlamıĢtır
(Karabulut 2003). Ġsmail UlutaĢ‟ın esasında doktora tezi olan çalıĢmasında Gagavuz Türkçesindeki sıfat-fiilli yapılar
incelenmiĢtir (UlutaĢ 2004). Yine bir doktora tezine dayanmak kaydıyla Caştegin Turgunbayev tarafından hazırlanan
çalıĢmada Kırgız Türkçesinin sıfat-fiilleri Türkiye Türkçesiyle mukayeseli olarak ele alınmıĢtır (Turgunbayev 2004).
Nesrin Bayraktar‟ın çalıĢmasında sıfat-fiiller, daha çok tarihî lehçelerdeki kullanımlarına ve taĢıdıkları zamanlara göre
değerlendirilmiĢtir (Bayraktar 2004). Ahmet Karadoğan, Türkiye Türkçesinde Kılınış adlı çalıĢmasında sıfat-fiil eklerinin
iĢlevinin belirlenmesinde fiil tabanının kılınıĢ tipinin oynadığı rolü iĢler (Karadoğan 2009). Feridun Tekin‟in, Özbek
Türkçesindeki sıfat-fiilleri inceleyen bir çalıĢması vardır (Tekin 2009). Türkiye dıĢındaki Türk topluluklarında da sıfatfiilleri müstakil olarak ele almıĢ çalıĢmalar bulunur. T. Guzıçıyev ve B. Hocayev Türkmen Türkçesinde; R.
Cumaniyazov, Özbek Türkçesinde; T. Ergaliyev, Kazak Türkçesinde sıfat-fiilleri inceleyen eser vermiĢlerdir (Ağlanmaz
2006, 44). Türkçedeki sıfat-fiili yapılar üzerinde ayrıca Robert Underhill, E. Hovdhaugen, Éva Csató, Goeffry Haig,
Claus Schönig, Laura Knecht ve Jorge Hankhamer, Karl Zimmer gibi yabancı araĢtırmacıların da çalıĢmaları bulunur
(Karabulut 2009, 93-94).
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Ahmet Bican Ercilasun, öncelikle -GAn ekindeki asli sesin /g/ olduğunu vurgular. Daha
sonra, -GAn‟ın Eski Türkçede sıfat-fiiller yapan -GIl ve -GmA ekleriyle aynı yapı ve iĢlevde
olmasından hareketle her üç ekteki -g‟nin fiilden isimler türeten ek olduğuna hükmeder. Bu eklerde
yer alan +Il, +mA ve +An‟ı da pekiĢtirici unsurlar olarak açıklar (KTLG-F, 64-65).
Ali Akar, ekin fiilden sıfat isimleri yapan -GA ile vasıta hâli eki +n‟nin kaynaĢmasından
meydana gelmiĢ olabileceğini düĢünmektedir (Akar 2004, 86).
-GAn eki, Köktürk ve Eski Uygur Türkçesi metinlerinde yer alan kapġan “kapan, fatih”,
yarġan “yaran, özel isim”, bazġan “çekiç, basan”, uġan “muktedir, kadir”, tawışġan “tavĢan” gibi
örneklerde görüldüğü kadarıyla kalıcı isim yapma iĢlevinde kullanılmıĢtır (Erdal 2004, 155-156;
Gabain 2007, 52, 297, 309)2. Sıfat-fiil eki iĢlevinde ise, az da olsa Eski Uygur Türkçesi
metinlerinde bulunmaktadır: esnegen bars men “Esneyen parsım” (Eraslan 1980, 79; Bayraktar
2004, 75).
Karahanlı Türkçesi metinlerinde ekin -GAn Ģekliyle sıfat-fiil iĢlevinde kullanılması oldukça
yaygınlaĢmıĢtır: arıtġan “arıtan, temizleyen”, azıtġan “azıtan, doğru yoldan ayrılmıĢ”, ısırġan
“ısıran”, basġan “basan”, egilgen “eğilen” (Hacıeminoğlu 2008, 167).
Bu ek, sıfat-fiil olarak Harezm Türkçesi metinlerinde -GAn, Kıpçak Türkçesi metinlerde
(Memluk sahasında kimi örneklerde -(y)An olmakla beraber) -GAn/-KAn (Eckmann 2003b, 22, 97;
Karamanlıoğlu 1994, 142), Çağatay Türkçesi metinlerinde -GAn/-KAn Ģekillerinde yer almıĢtır
(Eckmann 2003a, 99-100).
Sıfat-fiil eki -GAn, Eski Oğuz (Behçetü‟l-Hadâ‟ik, Yazarı Bilinmeyen Satırarası Kur‟an
Tercümesi ve ġeyhî‟nin Hüsrev ü ġîrîn‟inde -GAn ve -(y)An birlikte yer alır), Klasik Azerbaycan
ve Osmanlı Türkçesi metinlerinde ise, G ünsüzünün düĢmesi ile -(y)An Ģekline dönüĢmüĢtür
(Bayraktar 2004, 80; KTLG-F, 63).
-GAn eki, Türkçede aynı zamanda geçmiĢ zaman kipi iĢlevinde kullanılma özelliğine
sahiptir. Ekin geçmiĢ zaman kipinde kullanıldığı örnekler yaygın olarak Çağatay Türkçesi
metinlerinde ortaya çıkmıĢtır (Eckmann 2003a, 124-125).
Ali Akar, -GAn‟ın geçmiĢ zaman kipi iĢlevinde, kurallı olmamak kaydıyla, Karahanlı
Türkçesi metinlerinden itibaren görülmeye baĢladığı kanaatindedir. Divanü Lûgat-it-Türk‟te yer
alan bu er ol kuşuġ uçurġan “Bu adam çok kuĢ uçurur”, bu ıt ol kişige çapıtġan “Bu köpek insana
çok saldırgandır” gibi bazı örneklerde -GAn‟ın cümle sonundaki fiilde yer alarak zaman eki
iĢlevinde olduğunu belirtmektedir (Akar 2004, 91).
Günümüzde -(G)An eki, geçmiĢ zaman kipi iĢlevini çeĢitli Ģekillerde Karluk, Kıpçak,
Güney Sibirya grubu yazı dilleri ve ÇuvaĢçada sürdürmektedir (KTLG-F, 68). Oğuz grubunun
Türkiye, Azerbaycan ve Gagavuz yazı dillerinde ekin -(y)An Ģekli ve sadece sıfat-fiil iĢlevi
geçerlidir. Fakat burada, Türkmen yazı dili istisna teĢkil eder. Çünkü Türkmen yazı dilinde ek, An/-AAn3 Ģeklinde sıfat-fiil iĢleviyle beraber ayrıca geçmiĢ zaman kipi iĢlevine sahiptir. -An/-AAn
ekinin, Türkmen yazı dilinde geçmiĢ zaman kipi olarak kullanılmasında ise Çağataycanın tesiri söz
konusudur.
2. Ġnceleme
Bu incelemede Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An eki, tarihî ve modern Türk
lehçeleriyle mukayese edilerek, kullanılma özellikleri ve sahip oldukları iĢlevler bakımından
2

Ali Akar; -GAn ekinin, bu dönem metinlerinde -DUK, -GU, -sIK, -mIş gibi yaygın sıfat-fiil eklerinin yanında
görülmemesini yazı diline esas teĢkil eden ağızlarda sıfat-fiil özelliğinin kullanılmamasına bağlar. bk. Akar 2004, 86.
3
Türkmen yazı dilinde -An sıfat-fiil eki sonu ünlü ile biten fiillere geldiğinde fiilin sonundaki ünlü ekin ünlüsüyle
birleĢerek uzar: iişleen ayaal “çalıĢan kadın” gibi. bk. Kara 2005, 90.
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değerlendirilmiĢtir. Ġncelemenin malzemesi Ġran Azerbaycan‟ının Serap (Gece 1988), KaradağMugan-Zencan (Sönmez 1988), Salmas (Gökdağ 2006), Erdebil (Karini 2009) ve Urmiye (Doğan
2010) ağızlarına ait metinlere dayanmaktadır. Bundan baĢka yeri geldiğinde verilen örneklerin bir
kısmı ise yöre konuĢurlarından soruĢturma yoluyla derlenmiĢtir.
2. 1. Ġsim Olarak Kullanılması: Sıfat-fiil eki -(y)An, kullanıldığı fiille birlikte
vasıflandırdığı isim olmadan geçici bir isim Ģeklinde kullanılır. Bu geçici isimler hâl ekleri, çokluk
eki ve iyelik eklerini alabilir.
2. 1. 1. Hâl Ekleriyle Kullanılması
2. 1. 1. 1. Yalın Hâlde: Yalın hâldeki -(y)An sıfat-fiil eki almıĢ geçici isim, cümlede bir
kiĢi veya nesneyi temsil eder ve özne görevinde olur:
(1) buní piĢiymiĢem, yiyen yoxdí, ģe bi tike yé “Bunu piĢirdim, yiyen yok, gel bir parça ye”
(Slm, 18-9).
(2) ġıĢ géceleende de évde oturan, évde oturi “KıĢ gecelerinde de evde oturan, evde oturur”
(Urm, 65-33).
(3) héĢ bilinméy oynıyan kimdi “Hiç bilinmiyor oynayan kimdir” (Erd, 5-28).
(4) meni istiyen u arvadın boynun vursun “Beni isteyen, o kadının boynunu vursun” (Krd,
3-173).
(5) biz mına ġaĢıx çalan diyerıx “Biz buna kaĢık çalan deriz” (Znc, 5-106).
Bu -(y)An‟lı geçici isimde, çokluk ve olumsuzluk eki de bulunabilir. Ġran (Azerbaycan)
Türk ağızlarında -(y)An‟lı geçici isme +lAr çokluk eki geldiği zaman, neredeyse kurallaĢmıĢ
vaziyette, /l/ ünsüzünün ilerleyici benzeĢtirmeyle /n/‟ye dönüĢmesi sonucunda ek, +nAr Ģeklini alır.
-mA olumsuzluk eki ise -(y)An ekinden önce kullanıldığında, yardımcı ünsüz /y/‟nin daraltıcı
etkisiyle4 ekin düz-geniĢ ünlüsünün daralmasıyla -mI Ģekline dönüĢtüğü görülür:
(1) húrmetdi éşidenner, deyerli éĢicilerimiz istiríx öz ġuluncu dilimizin esasında danıĢax
“Hürmetli dinleyenler, değerli dinleyicilerimiz öz Guluncu dilimizle konuĢmak isteriz” (Urm, 7-4).
(2) laçın kimi dağı dāĢı gezenner “Laçın gibi dağı taĢı gezenler” (Erd, 6-511).
(3) dosları āĢinaları olannar onnarı götürelle “Dostları, tanıdıkları olanlar onları götürürler”
(Srp, 2-31).
(4) älan, olan‿için müĢkil döy; olmıyan‿için belādı “ġimdi, olan için müĢkül değil,
olmayan için zordur” (Erd, 5-55).
(5) kökünnen oxumıyan yoxdı “Kökünden okumayan yoktur” (Urm, 37-32).
2. 1. 1. 2. Ġlgi Hâli Ekiyle: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An’lı geçici isim, kimi
örneklerde ilgi hâli ekini alarak isim tamlamalarında tamlayan unsurunu meydana getirir:
(1) éşidenin ġulaxları ağrımasın, déyenin de dili “Duyanın kulakları ağrımasın, diyenin de
dili” (Slm, 29-9).
(2) aparadı o yas‿évinin, ölenin‿évine “Götürürdü o yas evinin, ölmüĢ olanın evine”
(Urm, 3-73).

4

/y/ ünsüzünün yanındaki ünlüyü inceltmekle birlikte daraltma özelliği de bulunur. bk. Korkmaz 1994b, 59.
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(3) biri menim, biri senin, biri de ġıraxda eyleşenin “Biri benim, biri senin, biri de kenarda
duranın” (Urm, 40-32).
(4) gédennerün de teġsiri yoxtu “Gidenlerin de kusuru yoktu” (Erd, 11-30).
2. 1. 1. 3. Yükleme Hâli Ekiyle: -(y)An sıfat-fiil eki almıĢ geçici isim, bazı örneklerde
yükleme hâli ekiyle kullanılarak cümlenin belirli nesnesi olur:
(1) baĢına ģelenneri dédi “BaĢına gelenleri dedi” (Slm, 25-14).
(2) pay vérmiyen kimseni, ġırnısı hex keseni ġarġıyıb hecv‿éderdi “Pay vermeyen
kimseyi, cimriyi, hak keseni kargıĢlayıp hicvederdi” (Urm, 1-247).
(3) baĢuzdan géçeni, dünyadan geleni, géçeceyi, geleceyi danıĢacax “BaĢınızdan geçeni,
dünyadan geleni, geçeceği, geleceği konuĢacak” (Erd, 1-1147).
(4) seni alanı görmüĢem, meni döeni de gördüm “Seni alanı da gördüm, beni döveni de
gördüm” (Srp, 1-75).
(5) yosġul oldį, iĢ göreni götürür “Yoksul olursa, iĢ göreni götürür” (Znc, 8-231).
2. 1. 1. 4. Yönelme Hâli Ekiyle: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında yönelme hâli ekiyle
kullanılan -(y)An’lı geçici isim, bazı örneklerde cümlede fiile yönelme iliĢkisiyle bağlanmak
suretiyle yer tamlayıcısı görevindedir:
(1) Çiy süt emene éhtibar élemeyin “Çiğ süt emene itibar etmeyin” (Slm, 3- 62).
(2) bi dene toyuğ tutduğ vérdığ‿o muĢtluğ ģetirene “Bir tane tavuk tuttuk, verdik o
müjdeyi getirene” (Urm, 47-79).
(3) ġabax gelene dédile “Önce gelene dediler” (Erd, 1-657).
(4) allah ölenneriye irehmet élesin “Allah ölenlerine rahmet eylesin” (Mgn, 14-225).
(5) çay vérene biz pavandar diyerıx “Çay verene biz pavandar deriz” (Znc, 2-69).
2. 2. Kalıcı Ġsim Yapması: Türkçenin tarihî ve modern lehçelerinde -(G)An sıfat-fiil ekinin
kalıplaĢmasıyla meydana gelmiĢ kalıcı isimler oldukça yaygındır 5. Bu sıfat-fiil ekinin kalıplaĢarak
meydana getirdiği kalıcı isim örnekleri6, Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında da tespit edilmiĢtir 7:
(1) ayran<ayır- (Slm, 2-134).
(2) ġalxan<ḳalk- (Slm, 4-71).
(3) günebaxan<gün<kün “güneĢ”8 +e baḳ- (Urm, 28-218).
(4) göveren<göver-<kȫk-er- “yeĢermek”9 (Urm, 11-7).
5

Örnek olarak Eski Oğuz Türkçesinde gömülgen “bataklık”, yaratġan; Kıpçak Türkçesinde tuturġan “pirinç”; Çağatay
Türkçesinde yapurġan “yaprak” gibi (Korkmaz 1994a, 48; Gülsevin 2007, 134). Türkmencede doġan “kardeĢ”,
Tatarcada ḳuyan “tavĢan”, ÇuvaĢçada śilén “yılan” vb. (Serebrennikov ve Gadjieva 2011, 195-196).
6
-(y)An sıfat-fiil ekiyle oluĢmuĢ kalıcı isimler muhtelif türlerde Türkiye Türkçesi ağızlarında da vardır: ġebinkarahisar ile
Rize ve köyleri ağzında sudüşen “çağlayan”, Çorum ağzında kurtdüşen “iri, ekĢimiĢ, içi çabuk kararan bir çeĢit armut”,
Niğde-Bor ağzında gılyaran “parmak ucunda meydana gelen bir çeĢit yara”, Afyon, Isparta, Burdur vd. ağızlarda etyaran
“daha çok parmaklarda olan bir çeĢit çıban, dolama”, Edirne-Uzunköprü Bayramlık ağzında karyiyen “yerde kar varken
yağan ve karları eriten yağmur” gibi örnekler çoğaltılabilir. bk. http://tdkterim.gov.tr/ttas/
7
Bu isimlerin bazıları eskiden -GAn ekiyle yapılmıĢ olup, Oğuzcada -G ünsüzünün düĢmesiyle sonradan -(y)An’lı Ģekle
dönüĢmüĢ olmalıdır. bk. Korkmaz 1994a, 50.
8
bk. Clauson 1972, 734.
9
bk. Clauson 1972, 713.
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(5) daşġapan<taĢ+kap- (Urm, 58-53).
(6) siçan<sıç- (Erd, 30-42).
(7) ġazan<ḳaz- (Erd, 18-495).
2. 3. Sıfat Olarak Kullanılması: -(y)An ekiyle kurulmuĢ geçici sıfatların, bağlı oldukları
isimleri çeĢitli zamanlarda gerçekleĢen bir hareket özelliğiyle nitelediği görülür. Sıfat-fiil eki (y)An‟ın ifade edeceği zaman, eklendiği fiillerin “sınır vurgulayıĢ”10 bakımından ne türden
olduğuna bağlıdır. Bununla birlikte, cümledeki zaman zarfları ve kip ekleri de zamanın
yorumlanmasında belirleyici olmaktadır.
2. 3. 1. GeniĢ Zaman ĠĢlevinde: -(y)An sıfat-fiil eki, bu durumdaki örneklerde “-r/-Ar/-Ir, r/-Ar/-Ir olan, -mAz, -mAz olan” anlamıyla her zaman yapılageleni gösterir:
(1) ġız ģeldi ģöṟdi, derde deyen feĢler toxuri “Kız geldi gördü, derde değen (iĢe yarar)
halılar dokuyor” (Slm, 29-15).
(2) bir torba ġızıla Çalmıyan ćanım, bir Çuval samāne Çalar “Bir torba altına çalmayan
canım, bir çuval samana çalar” (Slm, 33-11).
(3) yas meclisinde de o sesi gözel, mehzun, ağlamax getiren arvatdar oxĢardıla “Yas
meclisinde de o sesi güzel, mahzun, ağlamak getiren kadınlar ağıt yakardılar” (Urm, 7-61).
(4) meni bir bayatıḉı kimi, ya bayatı oxuyan kiĢi kimin adlandırallar “Beni, bir bayatıcı
gibi, bayatı okuyan kiĢi gibi adlandırırlar” (Urm, 27-29).
2. 3. 2. ġimdiki Zaman ĠĢlevinde: -(y)An sıfat-fiil eki, bu Ģekilde kullanıldığı örneklerde
bağlı bulunduğu ismi hâlen sürmekte olan bir hareketle niteler ve “-Iyor olan, -mAktA olan”
anlamını verir:
(1) o dōrede oturan kiĢileri ve ġarıları, arvatdarı ağladardı “O çevrede oturmakta olan
kiĢileri, yaĢlıları ve kadınları ağlatırdı” (Urm, 7-62).
(2) bilméyrem bu gelen tü'tün, bize sarı gelḕy ya o yana gédéy? “Bu gelmekte olan tütün
bize doğru mu geliyor o yana mı gidiyor bilmiyorum” (Erd, 1-409).
2. 3. 3. GeçmiĢ Zaman ĠĢlevinde: -(y)An sıfat-fiil eki, bazı örneklerde kendinden sonraki
isimleri “-mIĢ, -mIĢ olan” anlamıyla zaman açısından gerçekleĢmiĢ ve tamamlanmıĢ olan bir
hareketle niteler:
(1) bu ġapı almaları deren dévin évidi “Bu kapı elmaları dermiĢ olan devin evidir” (Slm,
16-16).
(2) hāmmi küsen‿adamnar; birbirinen ki ġabaxça küsüpler, sözleri oluP; bäyram güni
barıĢallar “Bütün küsmüĢ olan adamlar, birbiriyle önceden küsmüĢler, sözleri olmuĢ; bayram günü
barıĢırlar” (Urm, 40-74).
(3) bu yumurtanı yumurtdayan ġuĢu tus'sūn, tussun getisin bıra “Bu yumurtayı
yumurtlamıĢ olan kuĢu tutsun getirsin buraya” (Erd, 1-498).
(4) aġacın dibine tökülen eriyi götürerdile “Ağacın dibine dökülmüĢ olan kayısıyı
götürürdüler” (Krd, 8-435).

10

Ahmet Karadoğan, -(y)An sıfat-fiil ekinin (-DIK sıfat-fiil ekiyle birlikte) “son sınırı vurgulayan” fiillere geldiklerinde
geçmiĢ zaman; “ön sınırı vurgulayan” fiillere geldiklerinde Ģimdiki zaman; “sınır vurgulamayan” fiillere geldiklerindeyse
duruma göre geçmiĢ veya Ģimdiki zaman sıfat-fiili yaptığını belirtir. bk. Karadoğan 2008, 527.
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(5) gétdim men uçan damın ağacınnan yığdım “Gittim ben uçmuĢ olan çatının ağacından
yığdım” (Mgn, 20-427).
(6) uzax düşen bi yérde, kedlerde iĢliyeceyem “Uzak düĢmüĢ bir yerde, köylerde
çalıĢacağım” (Srp, 5-112).
2. 3. 4. Gelecek Zaman ĠĢlevinde: -(y)An sıfat-fiil eki, gel- fiiliyle kullanıldığı bir kısım
örnekte bağlı bulunduğu ismi gelecek zamanda yapılacak bir hareketle nitelemektedir. Ayrıca bu
örneklerde, gelen sıfat-fiilinin genellikle “hafta”, “ay” gibi zaman bildiren kelimelerle birlikte
kullanılması dikkati çekmektedir:
(1) gelen hefte filan gün oğlan‿évinnen on béĢ yirmi nefer yığılar “Gelecek hafta falan
gün oğlan evinden on beĢ yirmi kiĢi toplanır” (Urm, 27-61).
(2) gelen heftiyecen yazıx desterxanı boĢ géderdi ġuziye “Gelecek haftaya kadar desterhan
boĢ giderdi kuzuya” (Krd, 8-509).
(3) allah muradū versin, bı gelen ay içinde “Allah muradını versin, bu gelecek ay içinde”
(Mgn, 5-57).
(4) oturacağ‿onun mehsulunun ele gelen pulunnan isdifāde éliye “Oturacak, onun
mahsulünden ele geçecek paradan istifade edecek” (Urm, 27-255).
2. 4. -dIḳ Sıfat-Fiil Eki ĠĢlevinde Kullanılması: Dede Korkut Hikâyelerinde, -dUḳ‟lu
sıfat-fiille yapılmıĢ isim tamlamalarında tamlayan unsuru eksizdir: şahbaz atlar gelip içdügi
“Ģahbaz atların gelip içtiği”, sen istedügüñ “senin istediğin” vb. Muharrem Ergin‟e göre bu durum,
sıfat-fiilin fiil kısmının ağır basması ve tamlayan unsurunun özne görevinde olmasına bağlıdır. Bu
minvalde Dede Korkut Hikâyelerinde -(y)An sıfat-fiil eki, -dUḳ sıfat-fiil ekinin iĢlevinde
kullanılmıĢtır. Böylece -(y)An‟lı sıfat-fiil grubunun, -dUḳ‟lu sıfat-fiille yapılmıĢ isim
tamlamalarında olduğu gibi bir özne taĢıdığı görülür:
(1) oğlan emen “oğlanın emdiği”,
(2) Ḥaḳ yanduran “Hakkın yaktığı”,
(3) ḳızlar oturan “kızların oturduğu” (Ergin 1997a, 472).
Bu sıfat-fiil ekinin aynı iĢlevde, -GAn Ģekliyle Harezm ve Çağatay Türkçesi metinlerinde
bir özneyle beraber kullanıldığı örnekler vardır:
(1) cihân içre sén bilmegen yoḳ „ulûm “Cihan içinde senin bilmediğin bilim yok”
(Eckmann 2003a, 100).
(2) Peyġambār olturġan yerde olturayın “Peygamberin oturduğu yerde oturayım”
(Eckmann 2003b, 22).
-(y)An sıfat-fiil ekinin tarihî metinlerdeki bu kullanılıĢını11, Ġran (Azerbaycan) Türk
ağızlarında da yaygın olarak görmek mümkündür:
(1) éle deryaya atan sahadi o ģözel balıx, ġızıl balıx ģéler düĢer munun toruna “Öyle,
denize attığı saat o güzel balık, kızıl balık gelir düĢer bunun ağına” (Slm, 1-8).

11

-(y)An sıfat-fiil ekinin bu iĢlevde kullanılması Azerbaycan sahasında yaygındır. bk. Üstüner 1993, 84.
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(2) almanı da sey‿élerdi ki gelin duran yérden de belke bi elli métir, yüz métir‿o terefe
atsın “Elmayı, gelinin durduğu yerden belki bir elli metre, yüz metre o tarafa atmaya çalıĢırdı”
(Urm, 27-125).
(3) günnerin bir günü; éyni men diyen kimin hemun; bir gün bi dene ġuĢ geldi yumutdadı
“Günlerin bir günü, aynı benim dediğim gibi bir gün bir kuĢ geldi yumurtladı” (Erd, 1-872).
(4) arvat yatardı, yatan günü belli olmazdı “Kadın yatardı, yattığı gün belli olmazdı” (Krd,
8-432).
(5) ağsaġġal gelen yérde ġan bağlanardı “Aksakalın geldiği yerde kan bağlanırdı (Mgn, 16264).
(6) menim bacım on üĢ yaĢında ere gétdi, mennen böyük bacım. géden gécesi de uĢağa
ġaldı “Benim bacım on üç yaĢında kocaya gitti, benden büyük bacım. Gittiği gece de çocuğa kaldı
(hamile oldu)” (Znc, 5-113).
2. 5. Zarf-Fiil Olarak Kullanılması
2. 5. 1. -(y)An kimi/kimin ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An sıfat-fiil
eki, kimi/kimin<EOğuz. kimi “gibi” (Hacıeminoğlu 2008, 55-58) edatına 12 bağlandığında bazı
örneklerde “-dIğI gibi” anlamında zarf-fiil olur:
(1) dünyaya gelmax heġġ‿olan kimin ölüm de hexdi “Dünyaya gelmek hak olduğu gibi
ölüm de haktır” (Urm, 27-132).
(2) ayrı yéllerde olan kimin balov‟da da bir‿az‿artıx, bir‿az béle yaxçı giriĢille “BaĢka
yerlerde olduğu gibi Balov‟da da biraz fazla, biraz böyle iyi giriĢirler” (Urm, 27-207).
(3) éyni o döylere diyen kimi mına da mını addarın dédi “Aynı o devlere dediği gibi buna
da bunun isimlerini dedi” (Erd, 1-705).
Bu Ģekil bazen de eklendiği fiilde tezlik ve kısa sürede olma ifade eder:
(1) bular yérrerine giren kimin, ġız géder o yanda yatar “Bunlar yerlerine girer girmez, kız
gider o yanda yatar” (Krd, 3, 235).
(2) gelen kimin éve hamı dolardı baĢına ki filan kes eresbardan gelib “Gelir gelmez, eve
hepsi dolardı baĢına ki falan kiĢi Eresbardan gelmiĢ” (Krd, 8-451).
2. 5. 2. -(y)AnA ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An sıfat-fiil eki,
yönelme hâli eki +A‟yla birlikte kullanıldığı kimi örneklerde “-IncAyA kadar, bir zamana kadar”
anlamında sınırlama iĢlevine sahip bir zarf-fiil olur:
(1) olar da ki aparalla yumağa tā ġeyidene bular ġevirsannığı hazırrallar “Onlar da
götürürler yıkamaya ta geri dönünceye kadar bunlar mezarlığı hazırlarlar” (Urm, 22-10).
(2) yığıĢdırallar da; ġalar‿il tēvil‿olana “Biriktirirler; kalır yeni yıl gelinceye kadar”
(Urm, 31-10).
(3) arvad, kiĢi yelene ağladı kor oldu “Kadın, adam gelinceye kadar ağlayıp kör oldu” (Erd,
1-564).

12

kimi edatının sonundaki +n, pekiĢtirme ekidir. bk. Üstüner 2003, 95-96.
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(4) ta bu vurana o bunu el‿ayağın bağla'dı “Ta bu vuruncaya kadar o bunun elini ayağını
bağladı” (Erd, 18-128).
(5) ġoca emi ta ġutarana, bi dene ġeméynen vırdı “YaĢlı amca ta bitirinceye kadar bir tane
kılıçla vurdu” (Erd, 18-138).
2. 5. 3. -AnA kimi/kimin ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında yönelme hâli eki
almıĢ -(y)An sıfat-fiil eki bazı örneklerde, kimi/kimin<EOğuz. kimi “gibi” (Hacıeminoğlu 2008, 5558) edatına bağlanarak “-IncAyA kadar, bir zamana kadar” anlamını verir ve cümlede zarf-fiil
Ģeklinde zamanda sınırlama iĢleviyle kullanılır:
(1) ġere bağlallar, üzlerin ġıxdırmazlar, saġġal ġoyallar ta ġırxı çıxana kimin “Kara
bağlarlar, sakallarını kestirmezler, ta kırkı çıkıncaya kadar sakal bırakırlar” (Urm, 1-49).
(2) tayadan yavaĢ yavaĢ yédiderıx ta göy‿ot çıxana kimin “Ta otlar çıkıncaya
(yeĢerinceye) kadar tayadan yavaĢ yavaĢ yediririz” (Urm, 56-36).
(3) elli yeddimci seỵfeni tapana kimin bi söz de soruĢum “Elli yedinci sayfayı buluncaya
kadar bir söz sorayım” (Urm, 28-139).
(4) emoğlu da'yan diyene kimin; Simüzer, atı mindi “Amcaoğlu dayan deyinceye kadar
Simüzer, ata bindi” (Erd, 6-345).
2. 5. 4. -(y)AnAcA(n) ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarındaki bu Ģekil; -(y)An
sıfat-fiil eki, +A yönelme hâli eki, +cA eki13 ve +n14 pekiĢtirme ekinden meydana gelmiĢtir.
Kullanıldığı cümlede “-IncAyA kadar, bir zamana kadar” anlamında bir zarf-fiil olarak zamanda
sınırlama iĢlevini yerini getirir:
(1) dédi: -men ģelenećen bir bir yığaćasan buları “ Dedi: Ben gelinceye kadar bunları bir
bir yığacaksın” (Slm, 2-143).
(2) ġar yére düşencen iyde çalardıġ, ġoymazdıx bi dene ġala çölde “Kar yere düĢünceye
kadar iğde çalardık, tarlada kalmasına izin vermezdik” (Urm, 9-13).
(3) gelin ta öz évlerine ġedem ġoyanaćan, niĢannısiynen danıĢmazdı “Gelin, ta kendi evine
adım atıncaya kadar niĢanlısıyla konuĢmazdı” (Krd, 6-368).
(4) ta payızın ġıxbéĢinecen, ġar yére düşenecen, üzümdülde ġalardıx “Ta güzün kırk beĢine
kadar, kar yere düĢünceye kadar Üzümdülde kalırdık” (Mgn, 24-535).
(5) ġedîmîden diyibler: ġız alan, alanca yalvarar “Eskiden demiĢler: Kız alan, alıncaya
kadar yalvarır” (Znc, 7-193).
Bu ek, aynı iĢlevde Türkiye Türkçesi ağızlarında -(y)AnAçA, -(y)AnAçAn, -(y)AnAçIn, (y)AnAcA, -(y)AnAcAḳ Ģekilleriyle tespit edilmiĢtir (Karahan 2011, 358; Üstüner 1993, 82-83;
Sezer 2006, 205-206).

13

+çA ekinin sınırlama iĢlevi hakkında bk. Korkmaz 2005, 12-84.
Sınırlama iĢlevine sahip +ça ekinin menĢei hakkında çeĢitli görüĢler bulunmaktadır: J. Deny ve O. N. Böhtlink +ça‟nın;
miktar, zaman, devir, ölçü anlamlarını veren “çağ”dan geldiğini bildirirler. A. Von Gabain‟e göre aynı zamanda kelime
teĢkil eden +ça, eski bir çekim edatıdır. Kotwicz, +ça‟yı, “çağa (kök/köke)” kelimesine dayandırır; Ramstedt ise
Moğolcada Ģimdiki zaman zarf-fiili yapan “-mağ-ça” ile iliĢkilendirir. Zeynep Korkmaz, bu görüĢleri değerlendirdikten
sonra, kalıplaĢmıĢ Ģekiller ve teĢkiller yapan +ça ile eĢitlik hâli eki +ça arasında uygunluk olduğunu ama bu uygunluğun,
henüz ekin menĢeini izah etmeye yetmediğine kanaat getirir. bk. Alkaya 2002, 220-221.
14
+n pekiĢtirme eki için bk. Üstüner 2003, 95-96.
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Türkmen yazı dilinde “-IncAyA kadar” anlamını -IInçAA ve -yAAnçAA zarf-fiil ekleri
karĢılar. Bu ekler ayrıca, iyelik ekleriyle birlikte kullanılır (Kara 2005, 94-95).
Kıpçak ve Karluk yazı dillerinde ise zamanda sınırlama iĢlevine sahip zarf-fiil eki -GAnçA,
-GAnşA, -GAnÇI vb. Ģekillerdedir. Ek, benzer biçimde fiildeki hareketin son sınırını gösterir
(Serebrennikov ve Gadjieva 2011, 191). Bu iĢlev, Afgan Özbekçesinin Seripul ağzında -GAnGeçe
Ģekliyle karĢılanır: Men kegengeçe tåxtagin! “Ben gelene kadar bekle” (Gültekin 2010, 1447).
2. 5. 5. -(y)AndA ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An sıfat-fiil ekinin
bulunma hâli eki +dA‟yla kullanılması sonucunda ortaya çıkan -(y)AndA yapısı, Azerbaycan
sahasının karakteristik zarf-fiil15 ekidir (ġireliyev 1962, 282; Sarıkaya 1998, 313). -(y)AndA, Irak
Türk ağızlarında görendem, görüşendex, verendev, vurandalar gibi iyelik ekleriyle birlikte
kullanılmakla dikkati çekmektedir (Gökdağ 2012, 118). Ek, -AndA/-AAndA Ģeklinde Türkmen yazı
dilinde de bulunur (Kara 2005, 93). -(y)AndA zarf-fiil eki, zaman bildirme özelliğine sahiptir ve
eklendiği fiilde “-dIğI zaman, -dIğInda” anlamında asıl fiildeki hareketle aynı anda baĢka bir
hareketin ortaya çıktığını gösterir:
(1) senin ćanın o zaman alaćam ki ģerdeĥ otağında el ele vérende “Senin canını gerdek
odasında el ele verdiğinde alacağım” (Slm, 5-10).
(2) xalxal‟dan baxanda görüner baĢun “Halhal‟dan baktığında görünür baĢın” (Erd, 16-9).
(3) geće yatanda altına ġızıl gül döĢerem “Gece yattığında altına kırmızı gül döĢerim”
(Krd, 3-232).
(4) yağıĢ yağanda arvattar çırmanardı, ġoyunu sağardı “Yağmur yağdığında kadınlar
kolları sıvardı, koyunu sağardı” (Mgn, 7-130).
(5) beli ġurban keselle, hacılar gelende “Evet kurban keserler, hacılar geldiğinde” (Srp, 254).
-(y)AndA zarf-fiil eki, Eski Oğuz Türkçesinde de vardır. Ayrıca bu dönem metinlerinde
yaygın bir biçimde kullanılmıĢ olan -dUkdA zarf-fiil ekinin, -(y)AndA ile aynı iĢleve sahip olduğu
görülür:
(1) her kiĢi sözin söyledikde “Her kiĢi sözünü söylediğinde” (Ergin 1991, 196).
(2) āyinede gördükde kendü özüñ “Kendi özünü aynada gördüğünde” (Karahan 1994, 490).
Bununla birlikte ek, yine aynı iĢlevde olmak kaydıyla -GAndA Ģeklinde Harezm ve Kıpçak
metinlerinde de kullanılmıĢtır (Bayraktar 2004, 222-223).
2. 5. 6. -AnnAn ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An sıfat-fiil eki, +dAn
ayrılma hâli ekiyle birleĢtiğinde, -nd->-nn- ilerleyici benzeĢtirmesiyle -AnnAn Ģeklinde, bazı
örneklerde bir zarf-fiil olur. -AnnAn Ģekli zarf-fiil iĢleviyle “-dIktAn sonra” anlamında, asıl fiildeki
hareketin kendinden sonra gerçekleĢtiğini belirtir:
(1) bu oğlan ģédennen heṟ yére ġere Çekdiler “Bu oğlan gittikten sonra her yere kara
çektiler” (Slm, 13-1).

15

-(y)An sıfat-fiil ekinin +dA bulunma hâli ekiyle birleĢip zarf-fiil karakteri kazanması -(y)An‟ın, -dIḳ Ģeklinde hareket
ifadesi taĢıma özelliğine bağlı olarak geliĢmiĢtir. bk. Ergin 1971, 93.
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(2) āxı çarĢämbe güni, biy gün‿iki gün ġalannan burda gédelle çerĢemme yémiĢi alalla
“Son ÇarĢamba‟da, bir iki gün kaldıktan sonra burada giderler ÇarĢamba yemiĢi alırlar” (Urm, 311).
(3) ehmedabad‟dan da bi middet ġalannan, orda ras gelmedi “Ahmedabad‟da da bir
müddet kaldıktan sonra orada rast gelmedi (Erd, 14-21).
(4) indi emme sütçü olannan yığıĢdırıblar ayran ġatığı töhmeyi “ġimdi ama sütçü olduktan
sonra ayran katığı dökmeyi bıraktılar” (Mgn, 24-510).
Bir zarf-fiil olarak -(y)AnnAn Ģekli kimi zaman da “-dIğIndAn beri” anlamında asıl fiildeki
hareketin baĢlangıcını belirtir:
(1) ādem xılġet‿olannan bi dene sünnetdi “Âdem yaratıldığından beri bir sünnettir” (Urm,
38-23).
2. 5. 7. -(y)AnnAn sonra/sōra/sora/sohra ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında
bazı örneklerde -(y)An sıfat-fiil eki, +dAn>+nAn ayrılma hâli eki ile birleĢtiği zaman
sonra/sōra/sora/sohra<EOğuz. soñra “sonra” (Hacıeminoğlu 2008, 84) edatıyla bağlanır. Bu
durumda ortaya çıkan -(y)AnnAn sora/sōra/sora/sohra yapısı, “-dIktAn sonra” anlamında bir zarffiil olur ve asıl fiildeki hareketin kendinden sonra gerçekleĢtiğini gösterir:
(1) bu ćemahet dağılannan sōra istillē, yatsınnār “Bu cemaat dağıldıktan sonra yatmak
isterler” (Slm, 5-16).
(2) olar dünyadan gédennen sora emr‿éledi “Onlar dünyadan gittikten sonra emretti
(Urm, 38-28).
(3) hemsöhbet‿olannan soņra bu derbiĢ, bu yan‿o yana baxdı “Hemsohbet olduktan
sonra bu derviĢ, o yana bu yana baktı” (Erd, 1-15).
(4) ġarı gédennen sora, ġız baĢlar aġlamaġı “Kadın gittikten sonra, kız baĢlar ağlamaya”
(Krd, 3-200).
(5) emir erĢed ölennen sohra olar geldi “Emir ErĢed öldükten sonra onlar geldi” (Mgn, 15238).
(6) Ģirnini yiyennen sora ġızı getirirdiler “Tatlıyı yedikten sonra kızı getirirdiler” (Znc, 6159).
Bu zarf-fiil eki, Azerbaycan sahasındaki diğer ağızlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır
(ġireliyev 1962, 282).
2. 6. Yüklem Ġsmi ĠĢlevinde Kullanılması: -(y)An’lı sıfat-fiilin, Ġran (Azerbaycan) Türk
ağızlarında bazı örneklerde yüklem ismi olarak kullanılması dikkati çekmektedir. Bu örneklerde (y)An sıfat-fiil eki; bünyesinde zaman ifadesi taĢımasından dolayı -dIr (<dUr-Ur<tUr-Ur) eki, iek-fiilinin bilinen ve öğrenilen geçmiĢ zamanı16 ve de döy/döyr <EOğuz. degül “değil” (TimurtaĢ
2005, 320) edatıyla kullanılarak kip iĢlevine sahip olmuĢtur:

16

-dUr, isimlere getirilen bir ek görevinde önceleri sıfat-fiillerin sonunda kullanılmıĢtır. Sıfat-fiil eklerinin aynı zamanda
fiil çekim eki olarak kullanılmalarıyla da sonradan fiil çekimlerine katılmıĢtır. Yine, i- fiilinin önündeki asıl fiil kipleri de
esasında isim durumundadır. bk. Ergin 1997b, 330; Gemalmaz 1998, 1.
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2. 6. 1. -(y)AndI(r) ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An sıfat-fiil eki,
teklik 3. Ģahısta -dIr bildirme ekiyle beraber -(y)AndI(r)17 Ģeklinde, genellikle geçmiĢ zaman kipi
iĢlevinde kullanılmıĢtır.
Bu kip ekiyle aĢağıdaki örnekte, daha önce ortaya çıkmıĢ ve baĢkasından duyulmuĢ bir olay
ifade edilmiĢtir:
(1) güvenme béĢ günnux fanı dünyaya, süléyman‟ı texd‿üsdünnen salandı. “Güvenme beĢ
günlük fani dünyaya, Süleyman‟ı taht üstünden salmıĢtır” (Urm, 28-343).
Bazı örneklerde geçmiĢte ortaya çıkmıĢ olup tesirleri hâlâ devam eden kılıĢ ve oluĢlar dile
getirilmiĢtir:
(1) siz ģörün, dor-u berizde kim be-namazdı, namaz ġılmiyendi, éviņnen eslen namaz sesi
ģelmeyibdi “Siz görün, etrafınızda kim beynamazdır, namaz kılmamıĢtır, kimin evinden asla ezan
sesi gelmemiĢ” (Slm, 10-12).
(2) balov‟un cemaäti bir‿az xoĢniĢindi yani bir‿az xoĢ zindeġannığ‿éliyendi. “Balov‟un
halkı biraz rahatına düĢkündür, yani biraz hoĢ yaĢamıĢtır” (Urm, 27-245).
(3) men, zāten bıralıyıx. indi o soradan gelenner, çoxi bi yan,‿o yannan gelendile gene
“Ben, zaten buralıyız. ġimdi o sonradan gelenler, çoğu bu yandan o yandan gelmiĢtirler yine ”
(Urm, 53-11).
(4) uĢaxların içinde babek lap axıra ġalandı “Çocukların içinde Babek en sona kalmıĢtır”
(Urm, MDD).
(5) élxan emi bazarda corab satandı “Ġlhan amca pazarda çorap satmıĢtır” (Urm, MDD).
(6) bu ġız yoldaĢlarının hamısından az bilendi “Bu kız arkadaĢlarının hepsinden az
bilmiĢtir” (Urm, MDD).
Bu kip eki, çeĢitli Ģekillerde Çağatay Türkçesi metinleri ile bugünkü Türkmen yazı dilinde
de vardır. Ek, Çağatay Türkçesi metinlerinde bütün Ģahıslarda iĢlek bir biçimde kullanılmıĢ
olmakla birlikte teklik 3. Ģahısta -GAn+-tUrUr/-dUrUr/-dUr Ģeklindedir. Çağatay Türkçesi
metinlerinde bu kiple, benzer biçimde tesirleri devam eden tamamlanmıĢ hareketler anlatılmıĢtır:
(1) éĢitti, kim Hüseyin Bég alar sarı barġan turur “ĠĢitti ki Hüseyin Bey onlara doğru
gelmektedir” (Eckmann 2003a, 124).
(2) Samarḳandnı Ġskender binâ ḳılġandur “Semerkand‟ı Ġskender bina etmiĢtir” (Eckmann
2003b, 147).
Türkmen yazı dilinde ise bu kip eki -An(dIr)/-AAn(dIr) Ģeklindedir. -dIr eki, 2. ve 3.
Ģahıslarda bazen düĢebilir. KonuĢma dilinde, yuvarlak ünlülü fiillerin devamında ek ünlüleri
yuvarlaklaĢır. Bu kipin masal, tarihî olaylar ve rivayetlerin anlatımında 3. Ģahıslarda kullanıldığı
görülmektedir (Kara 2005, 120):
(1) Berdi gün doğsa daa turan dääldir, hääzirem yatandır “Berdi gün doğduğu hâlde
kalkmadı, o hâlâ yatıyor”.
(2) Türkmen halkınıñ parasaatlı Ģaahıırı Mağtımğulı köp yurtları gezen “Türkmen halkının
ferasetli Ģairi çok memleket gezmiĢ” (KTL-G, 35-57).
17

Bölge ağızlarında -dIr bildirme eki, genellikle /r/ ünsüzü düĢmüĢ olarak kullanılır. Bu düĢme, ekteki vurgunun zayıf
olması ve bundan dolayı bir önceki hecede toplanmasından kaynaklanır.
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2. 6. 2. -(y)AnIdI ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An sıfat-fiil eki ve ifiilinin bilinen geçmiĢ zamanıyla oluĢan -(A)nIdI Ģekli, geçmiĢ zaman kipi iĢlevinde
kullanılmaktadır. Bu kipte, fiildeki kılıĢ ve oluĢ konuĢma anından önce tamamlanmıĢtır. KonuĢan
kiĢi, bildiği yahut gördüğü olayları aktarır:
(1) orda men, … ġabağa düşeniydim18; çünkü oġġede zireng‿idim “Orada ben … öncü
olmuĢ idim; çünkü o kadar uyanık idim” (Urm, 28-299).
(2) bir vaxt menim atam çox yaxĢı buğda biçenidi “Bir vakit benim babam çok güzel
buğday biçmiĢ idi” (Urm, MDD).
(3) bir néçesi yurdlarını buraxıb getdiler kakin ekseri vetende ġalanıydı, olar torpağı
mudafia étmeliydiler “Bir kısmı yurtlarını bırakıp gitti, çoğunluğu vatanda kalmıĢ idi, onlar toprağı
müdafaa etmeliydi” (Urm, MDD).
(4) dédiğin ġemli sözler lap üreyimi yaxanıdı “Dediğin gamlı sözler yüreğimi çok
yakmıĢ idi” (Urm, MDD).
(5) cavanlıxda toylarda Ģenliĥlerde çalıp oxuyanıdı “Gençlikte, düğünlerde Ģenliklerde
çalıp söylemiĢ idi” (Urm, MDD).
Bu kip eki Çağatay Türkçesi metinlerde -GAn+-é(r)di Ģeklindedir ve anlatılan geçmiĢten
biraz önceki olma ve yapmayı bildirmiĢtir:
(1) ḥażret-i ṣâḥib-ḳırân bu fetḥ bolġandın soñ öz kiĢisin san körüp miñ atlıḳ yıġılġan érdi
“Sahipkıran (Timur) Hazretleri, bu fetihten sonra kendi adamlarını saydı: Bin atlı toplanmıĢ idi”
(Eckmann 2003a, 125).
(2) ġoĢa iḫtiyār ḳılġan édim “KöĢeyi seçmiĢ idim” (Eckmann 2003b, 147).
2. 6. 3. -(y)AnImIş ġeklinde: Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An sıfat-fiil eki ve
i- fiilinin öğrenilen geçmiĢ zamanının kullanılmasıyla yapılan -(y)AnImış Ģekli, geçmiĢ zaman kipi
iĢlevine sahiptir. Bu kip, genellikle masal dilinde olmak üzere, uzak geçmiĢte gerçekleĢen olayların
aktarılmasında kullanılır. Bu kipte anlatan kiĢi, hadiseyi bir baĢkasından öğrenmiĢtir:
(1) burdan muĢexxes‿olur ki buraan‿adamı, evvelden gemiynen ser-i ḳārı vārdı, gemi
düzelden‿imişle “Buradan anlaĢılır ki buranın insanı, önceden gemiyle haĢır neĢir idi, gemi
düzeltmiĢ imiĢler”(Urm, 30-11).
(2) ġız, ġuran‿oxuyan‿ımış “Kız, Kur‟an okumuĢ imiĢ” (Erd, 18-24).
(3) balıx tutan‿ımış neymiĢ, onda hele iĢim yox “Balık tutmuĢ imiĢ neymiĢ, o zaman hele
iĢim yok” (Erd, 6-373).
(4) geçmiĢ zamanlarda bu kiĢi paltar satanımış. “GeçmiĢ zamanlarda bu kiĢi elbise satmıĢ
imiĢ” (Urm, MDD).
(5) indi bilirem ki o hekim doğrudan da xalġın derdine yananımış “ġimdi biliyorum ki o
hekim, doğrudan da halkın derdine yanmıĢ imiĢ” (Urm, MDD).

18

Azerbaycan sahasındaki kimi ağızlarda, ünsüzle biten kelimelerin i- fiiliyle birleĢmesi sırasında bazen i- fiilinden sonra
/y/ ünsüzü türer. bk. Doğan 2010, 98.
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Bu kip eki Çağatay Türkçesi metinlerinde -GAn+-é(r)miş Ģeklinde ve benzer biçimde,
konuĢanın doğrudan doğruya haberdar olmadığı olaylar için kullanılmıĢtır:
(1) BaĢı üstide bir ḳuĢ ḳonġan érmiĢ, ki hîç kim ol naḳĢ u renglik körmegen érmiş “(Onun)
baĢının üstüne öyle bir kuĢ konmuĢ imiĢ ki, hiç kimse o nakıĢ ve o renkte bir kuĢ görmemiĢ imiĢ”.
(2) kélgen érmiş ol Mesîḥ ölgenlerin tirgüzgeli “O Mesih (sevgili), ölmüĢlerini (âĢıklarını)
diriltmeye gelmiĢ imiĢ” (Eckmann 2003a, 124-125).
Bu kip eki -AnmIş/-AAnmIş Ģekillerinde Türkmen yazı dilinde de yer alır. Ġran
(Azerbaycan) Türk ağızlarında olduğu gibi genellikle uzak geçmiĢte meydana gelen hadiseler
anlatılırken kullanılır: uçanmış “uçmuĢmuĢ”, éleenmiş “elemiĢmiĢ” gibi (Kara 2005, 141-142).
2. 6. 4. -(y)An döy/döyr ġeklinde: Erdebil ağzındaki bazı örneklerde -(y)An‟lı sıfat-fiil,
döy/döyr <EOğuz. degül “değil” (TimurtaĢ 2005, 320) edatıyla kullanılarak -(y)An+döy/döyr
Ģekliyle olumsuz gelecek zaman kipi iĢlevini yerine getirmiĢtir:
(1) ya ġeyit bı géce mene ġonağ‿ol, senne ayrılırım; ġeyitmesün senne ayrılan döyrem
“Ya geri dön bu gece bana misafir ol, senden ayrılırım; geri dönmesen senden ayrılmayacağım”
(Erd, 30-765).
(2) ġardaĢ, men sennen‿el çeken döyrem “KardeĢ, ben senden vazgeçmeyeceğim” (Erd,
30-1456).
(3) menim pulum ġutulan döy ki “Benim param bitmeyecek ki” (Erd, 30-239).
(4) ona ġız véren döyrük kü “Ona kız vermeyeceğiz ki” (Erd, 1-789).
(5) sen sirrün bize dé'sön, Ģam yiyecik; démesön, yiyen döyrük “Sen sırrını bize desen,
akĢam yemeği yiyeceğiz; demesen yemeyeceğiz” (Erd, 30-866).
-(y)An‟lı sıfat-fiilin değil<EOğuz. degül “değil” edatıyla birleĢip olumsuz gelecek zaman
kipi iĢlevinde kullanıldığı örnekler, Iğdır/Enginalan (Pulur) ve Kars/Kümbetli (Lâdikars) köyleri
ağzında da bulunmaktadır:
(1) àldıñız aldıñız. àlmadıñız, men burada duran degilem “Aldınız aldınız. Almadınız ben
burada durmayacağım” (Ercilasun 2002, 53-6).
(2) çoḫ yaḳın zamanda birimizi salamat ġoan değil “Çok yakın zamanda birimizi selamette
koymayacak (bırakmayacak)” (Ercilasun 2002, 82-66).
3. Sonuç
Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An‟lı sıfat-fiil, cümlede geçici isim Ģeklinde daha
çok yalın ve ilgi, yükleme, yönelme hâli eklerini alarak kullanılmıĢtır. Sıfat olarak yer aldığı
örneklerde ise geniĢ zaman, Ģimdiki zaman, geçmiĢ zaman ve gel- fiilinde olmak Ģartıyla gelecek
zaman iĢlevinde ortaya çıkmıĢtır. -(y)An sıfat-fiil ekinin bir baĢka karakteristik özelliği, -dUḳ sıfatfiil ekinin iĢlevinde görülmesidir.
-(y)An sıfat-fiil eki, Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında çeĢitli ek ve edatlarla birlikte bazı
zarf-fiillerin teĢkilinde kullanılmakla dikkati çekmektedir. Bu çevrede tespit edilen zarf-fiil Ģekilleri
-(y)An kimi/kimin, -(y)AnA, -AnA kimi/kimin, -(y)AnAcA(n), -(y)AndA, -(y)AnnAn, -(y)AnnAn
sonra/sōra/sora/sohra‟dır.
Ġran (Azerbaycan) Türk ağızlarında -(y)An‟lı sıfat-fiilin yüklem ismi olarak -(y)AndI(r), (y)AnIdI ve -(y)AnImIş Ģekillerinde geçmiĢ zaman; -(y)An döy/döyr Ģeklinde ise olumsuz gelecek
zaman kipi iĢlevinde kullanıldığı belirlenmiĢtir.
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ÇEVĠRĠ YAZI ĠġARETLERĠ, SĠMGELER VE KISALTMALAR
/ä/

/a/ - /e/ arası ünlü

/å/

/a/ - /o/ arası ünlü

/e/

açık /e/ ünlüsü (Türkiye Türkçesindeki açık /e/‟ye göre biraz daha açıktır.)

/é/

kapalı /e/ ünlüsü

/í/

/ı/ - /i/ arası ünlü

/ú/

/u/ - /ü/ arası ünlü

/ā/

uzun /a/ ünlüsü

/ē/

uzun /e/ ünlüsü

/î/

uzun /i/ ünlüsü

/ō/

uzun /o/ ünlüsü

/ȫ/

üzün /ö/ ünlüsü

/ū/

uzun /u/ ünlüsü

/į/

kaybolmak üzere olan /i/ ünlüsü

/ć/

/c/ - /j/ arası ünsüz

/Ç/

/ç/ - /c/ arası ünsüz

/P/

/b/ - /p/ arası ünsüz

/ģ/

/g/ - /c/ arası ünsüz

/ġ/

art damak /g/ ünsüzü

/ḳ/

art damak /k/ ünsüzü

/x/

art damak /h/ ünsüzü

/ĥ/

sızıcı ön damak /h/ ünsüzü (/k/ - /h/ arası)

/ṟ/

/r/ - /y/ arası ünsüz

/ņ/

düĢmek üzere olan /n/ ünsüzü

/ñ/

damak /n/‟si

/A/

: /a/, /e/

/I/

: /ı/, /i/, /u/, /ü/

/U/

: /u/, /ü/

/G/

: /ġ/, /g/

/K/

: /ḳ/, /k/

‿

: Ulama iĢareti

//

: Fonem parantezi

<

: Bu Ģekilden gelir.
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-

: Fiil kök ve gövdesine gelen ek.

+

: Ġsim kök ve gövdesine gelen ek.

bk.

: bakınız

çev.

: çeviren

EOğuz.: Eski Oğuz Türkçesi
hzl.

: hazırlayan

MDD : Metin dıĢı derleme
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