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-(x)g / -(x)� EK�N�N TAR�HÎ GEL���M� VE KUZEY (KIPÇAK) GRUBU 
TÜRK LEHÇELER�NDEK� DURUMU 

 

THE HISTORICAL EVOLUTION OF -(x)g / -(x)� SUFFIX AND ITS 
STATUS IN NORTHERN (KIPÇAK) GROUP OF TURKISH DIALECTS 

 

Özkan AYDO�DU� 

 
Özet: 

-(x)v,-(x)w,-U,-UU/-OO; Kuzey (K�pçak) grubu Türk lehçelerinde mastar (isim-fiil) 
eki olarak kullan�lmaktad�r. Bunlar, Eski Türkçe döneminden itibaren kullan�lm�� olan -
(x)g/-(x)� ekinin fonetik de�i�ime u�ram�� �ekilleridir. Bu çal��mada, -(x)g/-(x)� ekinin 
Türkçenin tarihî dönemleri ile günümüz Kuzey (K�pçak) grubu Türk lehçelerindeki 
kullan�l��� ve u�rad��� fonetik de�i�imler örneklerle gösterilerek genel bir de�erlendirme 
yap�lmaya çal���lm��t�r. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Mastar (isim-fiil) eki, Türkçenin tarihî dönemleri, 
Kuzey (K�pçak) grubu Türk lehçeleri. 

 

Abstract: 

-(x)v,-(x)w,-U,-UU/-OO suffixes are used as the infinitive (deverbal noun) suffix in 
the Northern (K�pçak) group of Turkish dialects. These are the structures of -(x)g/-(x)� 
suffix turned to phonetic variation which has been used since Old Turkish period. In this 
study, it is investigated to explain the way of using of the -(x)g/-(x)� suffix in the historical 
periods of Turkish language and Northern (K�pçak) Group of Turkish dialects and its 
phonetic variation, that is experienced, by defining with some of examples. 

Key words: Turkish, infinitive (deverbal noun) suffix, historical periods of Turkish, 
Northern (K�pçak) group of Turkish dialects. 

 

Giri�: 

-(x)v,-(x)w,-U,-UU/-OO ekleri, Kuzey (K�pçak) grubu Türk lehçelerinde 
mastar (isim-fiil) yapmak için kullan�lmaktad�r. Bu eklerin ortak özelli�i, Eski 
Türkçe döneminden itibaren kullan�lm�� olan -(x)g/-(x)� ekinin fonetik de�i�imle 
meydana gelmi� �ekilleri olmalar�d�r. Türkçenin tarihî dönemlerinde daha çok 
fiilden isim türetmek için kullan�lan -(x)g/-(x)�, Uygur Türkçesi ve Karahanl� 
Türkçesi dönemlerinde mastar (isim-fiil) yapma i�leviyle kar��m�za ç�kmaktad�r. 
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Ekin fonetik de�i�ime u�rayarak günümüz Kuzey (K�pçak) grubu Türk 
lehçelerinde de mastar (isim-fiil) i�leviyle kullan�lmas� dikkatimizi çekmi�tir.  

Buradan hareketle önce tarihî dönemlerde olmak üzere, Kuzey (K�pçak) 
grubu Türk lehçelerinde ekin i�levi ve fonetik farkl�l�klar�, ilgili kaynaklardaki 
bilgiler taranmak suretiyle ortaya konulmaya çal���lm��t�r. Bu yap�l�rken de kelime 
düzeyinde örnekler vermekle yetinilmeyip söz dizimi içerisindeki kullan�l��lar� da 
tespit edilmeye çal���lm��t�r. Bunun için de söz konusu dönem ve lehçelerle ilgili 
çe�itli metinler taranm��t�r. Ek, mastar (isim-fiil) haricinde fiilden kal�c� isimler de 
türetti�i için bu tür kullan�l��lar örneklerle gösterilmi�tir. Sonuç k�sm�nda ise genel 
bir de�erlendirme yap�lmaya çal���lm��t�r. 

Çal��mam�z�n inceleme k�sm�na geçmeden önce mastar (isim-fiil) ile ilgili dil 
bilgisi çal��malar�nda yer alan bilgilerin toplu bir �ekilde ortaya konmas�n�n faydal� 
olaca�� görü�ündeyiz.  

Mastar (�sim-fiil): Türkçede mastar terimi; fiilin bildirdi�i i�, olu�, hareket 
veya durumu adland�ran kelimeler için kullan�lmaktad�r. Bu terim için dil bilgisi 
kitaplar�nda bir ortakl�k söz konusu de�ildir. Terim ile ilgili farkl� kitaplarda �u 
ifadeler geçmektedir: 

 Haydar Ediskun, mastar yerine isim-fiil1; Tahsin Banguo�lu ve Zeynep 
Korkmaz, adfiil2; Tahir Nejat Gencan, ad-eylem3; Mehmet Hengirmen ve N. 
Atabay vd. eylemlik4; Ahmet Buran ve Ercan Alkaya ise hareket ismi5 terimlerini 
tercih etmektedirler. 

Muharrem Ergin, mastar yerine “fiil ismi” terimini kullanmaktad�r. Ona göre 
-mAk eki alm�� kelimeler, fiilden yap�lm�� isimlerdir. Bu yüzden kitab�nda isim-
fiillere de yer vermemi�tir.6 Kemal Eraslan ise isim-fiil terimi ile s�fat-fiil ve zarf-
fiilleri kastetmektedir. Mastar ekleri için kitab�nda o da “fiil ismi” terimini tercih 
etmektedir7.  

Dil bilgisi kitaplar�nda mastarlar �u �ekilde tan�mlanm��t�r: Zeynep Korkmaz, 
“Ad-fiil, fiil kök ve gövdelerinin kar��lad�klar� olu�, k�l�� ve durumlar�; �ah�s ve 
zamana ba�l� olmadan gösteren fiil adlar�d�r. Daha aç�k bir anlat�mla bunlar, 
fiildeki olu�, k�l�� ve durumlar�n adlar�n� bildirirler. Fiilleri, ad-fiil (mastar) ekleri 
getirerek adland�r�r�z.”8 �eklinde aç�klamaktad�r. Fuat Bozkurt,“Eylemin belirtti�i 
olu�u gösteren ad özellikli sözcüklerdir. Bir olu� ya da k�l���n ad�; daha do�rusu 

                                                 
1  Haydar Ediskun, Türk Dilbilgisi, Remzi Kitapevi yay., �stanbul 1988, s. 247. 
2  Tahsin Banguo�lu, Türkçenin Grameri, TDK yay., Ankara 2004., s. 420 ; Zeynep Korkmaz, Türkiye 

Türkçesi Grameri (�ekil Bilgisi), TDK yay., Ankara 2003, s. 864. 
3  Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, TDK yay., �stanbul 1971, s. 312. 
4  Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay�nevi yay., Ankara 2002, s. 249 ; N. Atabay, �. Kutluk, S. 

Özel, Sözcük Türleri, TDK yay., Ankara 1983, s. 263. 
5  Ahmet Buran ve Ercan Alkaya, Ça�da� Türk Lehçeleri, Akça� yay., Ankara 2007. 
6  Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi, Bayrak Bas�m/Yay�m/Da��t�m yay., �stanbul 2003, s. 176. 
7  Kemal Eraslan, Eski Türkçe’de �sim-Fiiller, �stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay., �st., 1980. 
8  Korkmaz, age., s. 864. 
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adla�m�� biçimidir. Eylemli�e adeylem de denir.”9 demektedir. Tahsin Banguo�lu, 
“Adfiil, fiilin ad �ekli, yani bir k�l��, bir durum veya olu�un ad�d�r. Bunun için 
fiilleri adfiilerden biri ile anar�z. Adfiilin bu çe�idine mastar ad�n� veririz.”10 
aç�klamas�na yer vermektedir. Mehmet Hengirmen “Eylemlerin ad�n� bildiren, 
tümleç olan ve ad gibi kullan�lan sözcüklere eylemlik (mastar) denir.”11 �eklinde 
tarif etmektedir. Tahir Nejat Gencan, “Hem ad hem de eylem görevinde bulunan 
sözcü�e ad-eylem denir”12 tan�m�n� kullanmaktad�r. Haydar Ediskun, “�sim-fiiller, 
bir yandan bir eylem ad� olduklar� için isim, öbür yandan da özne, nesne, tümleç 
ald�klar� için fiil olan kelimelerdir. �sim-fiile mastar da denir.”13 �eklinde 
aç�klamaktad�r. N. Atabay vd. ise, “Eylemlerin belli eklerle olu�arak ad görevinde 
kullan�lan biçimlerine eylemlik diyoruz.”14 �eklinde tan�mlamaktad�rlar. 

Saadet Ça�atay, “Eski Osmanl�cada Fiil Mü�taklar�” adl� makalesinde, 
fiilimsilerin Osmanl� Türkçesi ve Uygur Türkçesindeki kullan�l��� aras�ndaki 
ortakl�klar� ele almaktad�r. Mastarlar konusunu ele al�rken de sadece -mAk ekiyle 
ilgili bilgiler vermektedir. Makalesinde; mastarlar�n isim olduklar�n�, isim gibi 
kullan�ld�klar�n�, iyelik eklerini ald�klar�n�, edatlarla birlikte kullan�ld�klar�n�, 
genellikle çokluk eki almad�klar�n� ve bütün isimler gibi zamana ba�l� 
olmad�klar�n� ifade etmektedir. �simlere ait bu özelliklerinin yan�s�ra, fiiller gibi 
olumsuzlar� ve bilinmeyenlerinin yap�labildi�ini, cümlede yüklem olarak 
kullan�ld�klar�n� belirtmektedir. Ça�aytay, -mAk mastar�n�n, zamana ba�l� olmad��� 
için fiilin genel anlam�n� ifade etti�ini belirtiyor. Makalenin devam�nda zikretti�i 
bu kullan�l��lar�, maddeler hâlinde örneklerle ortaya koymakta ve Uygur 
Türkçesindeki benzer kullan��lara da yer vermektedir15. 

Mastarlar; isim-fiil, ad-fiil, ad-eylem adlar�ndan da anla��laca�� üzere bir 
yönüyle isim, di�er yönüyle fiil özelli�i gösteren kelimelerdir. Mastarlar; fiilin 
bildirdi�i i�, olu�, hareket veya durumu, yeni bir anlam katmadan adland�rd�klar�, 
ayr�ca olumsuzlar� yap�labildi�i ve çat� eklerini alabildikleri için fiil özelli�i 
ta��maktad�rlar: söylemek, söylememek, söylenmek; bilme, bilmeme, bilinme; görü�, 
görmeyi�, görülü� gibi. 

Mastar eki alm�� fiil, �ah�s ve zaman kavram� ta��mad��� yani fiil çekimine 
girmedi�i için, ayr�ca cümlede özne, nesne, dolayl� tümleç, zarf ve ek-fiil 
getirilerek yüklem olarak kullan�labildi�i için de isim özelli�i göstermektedir: 

En güzel duygu sevmektir. (Yüklem) 
Yazmak, soylu bir i�tir. (Özne) 
Ö�retmen, çocu�a susmas�n� söyledi. (Nesne) 

                                                 
9  Fuat Bozkurt, Türkiye Türkçesi, Cem Yay�nevi yay., �stanbul 1995, s. 355. 
10  Banguo�lu, age., s. 420. 
11  Hengirmen, age., s. 249. 
12  Gencan, age., s. 313. 
13  Ediskun, age., s. 247. 
14  Atabay vd., age., s. 263.  
15  Saadet Ça�atay, “Eski Osmanl�cada Fiil Mü�taklar�”, Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, Dil ve Tarih-

Co�rafya Fakültesi yay., Ankara 1978, s. 191-206. 
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Bo� bo� gezmekten b�kmad�n m�? (Dolayl� Tümleç) 
Dönü�te beni de al�n. (Zarf) 

Mastarlar, isim hâl eklerini, iyelik eklerini ve çokluk ekini alabilirler. �sim 
tamlamalar�nda tamlayan ve tamlanan olabilirler. Sadece -mAk’l� mastarlar, 
belirtili isim tamlamalar�nda tamlanan olmazlar: Oynamaktan, gelmekte, gelmeyi, 
gülü�e, gelmemiz, dönü�ünüz, inan��lar, unutmalar, gelmek arzusu, unutma 
endi�esi, anlay���n gücü, ay tutulmas�, gece görü�ü gibi. 

 

1. Türkçenin Tarihî Dönemlerinde -(x)g / -(x)� Eki 

1. 1. Köktürkçe Döneminde -(x)g / -(x)� Eki  

Talat Tekin, -(x)g ekinin eylem sonucunu bildiren isimler türetti�ini 
belirterek �u örnekleri vermektedir: bilig “bilgi” < bil- ; bitig “yaz�” < biti- ; 
bolug “varl�k” < bol- ; isig “aziz, sevgili” < *isi- ; erig “kolayca eri�ilen” < *	r- 
; kap�g “kap�” < *kap- ; k��lag “k��� geçirecek yer” < k��la- ; küräg “kaçak” < 
kürä- ; ölüg “ölü” < öl- ; ötüg “rica, maruzat” < *öt- ; süçig “tatl�” < *s
çi- ; 
sü�üg “m�zrak” < sü�- ; tirig “diri, canl�; hayat” < t�r- ; tug “engel, mânia” < tu- 
; yaylag “yaz� geçirecek yer” < yayla-16.  

Köktürkçe döneminde -(x)g/-(x)� eki, fiillerden kal�c� isimler türetmek için 
kullan�lm��t�r. 

1.1.1. Kullan�l��� 

1.1.1.1. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Bu bitig bitigme ad�s� Yollu� Tigin. 
(OA/K, Güney-13) ; … biligsiz �a�an olurm�� erinç… (OA/K, Do�u-5); … �utum 
bar üçün ülügüm bar üçün ölteçi budunu� tirgürü igittim. (OA/K, Do�u-29) ; … 
ölügi yurtda yolda yatu �aldaç� ertigiz. (OA/K, Kuzey-9) ; Körüg sab� anta�. 
(OA/T I, Güney-2) ; �rti� öküzüg keçigsiz keçdimiz. (OA/T I, Kuzey-11). 

 

1. 2. Uygur Türkçesi Döneminde -(x)g / -(x)� Eki 

A. von Gabain -(x)g/-(x)� ekinin, yap�lan i�in sonucunda ortaya ç�kan �ey, 
aktif isim yapt���n� ifade ederek ve �u örnekleri vermektedir: tap�� ‘hürmet, hizmet, 
huzur’(tap- “tapmak ; ötüg ‘ibadet, rica’ (öt- “rica etmek, ibadet etmek” ; ät’öz 
kodu� ‘ölü’ (kod- “koymak”) ; sürüg ‘sürü’ (sür- “sürmek, birlikte götürmek”) ; 
bilig ‘bilgi, malumat, hassa’ (bil- “bilmek”) ; ög ‘ak�l’ (ö- “dü�ünmek”)17. 

Uygur Türkçesi döneminde -(x)g/-(x)� eki, mastar (isim-fiil) eki olarak 
kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Ayr�ca fiillerden kal�c� isimler de türetmi�tir. 

 

                                                 
16  Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, Sanat Kitabevi yay., �stanbul 2003, s. 89. 
17  A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akal�n), TDK yay., Ankara 2003, s. 51. 
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1.2.1. Kullan�l��� 

1.2.1.1. Özne Olarak Kullan�l���: … al�u ak��lar anda iyin üklimez üçün. 
(ak��: akma, ak��) (Ü�, 101b-11). 

1.2.1.2. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: … sat�g�a yulug�a 
barsar bay bolur.(sat�g: satma, yulug: alma) (�KP, 14-1). 

1.2.1.3. Nesne Olarak Kullan�l���: … bo ba���n�ng abipiray al��� yanglu� 
erür. (al��: alma, al��) (Ü�, 113b-8) ; yam-a-raça körügin bu�daç� erür. (körüg: 
görme, görü�) (ET�, s. 122-43) ; tolp� tüz-ün �du�-nu� yor��-�n ar�t�p (yor��: gidi�, 
yürüyü�) (ET�, s. 166-33). 

1.2.1.4. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: … bo ba���n�ng abipiray al��� 
yanglu� erür. (al��: alma, al��) (Ü�, 113b-8) ; yam-a-raça körügin bu�daç� erür. 
(körüg: görme, görü�) (ET�, s. 122-43) ; tolp� tüz-ün �du�-nu� yor��-�n ar�t�p 
(yor��: gidi�, yürüyü�, usul) (ET�, s. 166-33). 

1.2.1.5. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: … sen bilgeli �ayu ayt���ngn�ng 
uç�n k�����n (ayt��: soru) (Ü�, 104a-8) ; … �alt� al�u �o�u�lar ulat�… (�o�u�: ba�) 
(Ü�, 124a-5) ; kök �al��n�ng yörügi birle. (yörüg: aç�klama, izah, yorum) (Ü�, 
104b-14) ; … t�d�gs�z berdi. (t�d�g: engel) (�KP, 8-6) ; … sebig yeme �e�ilür. 
(sebig: seven, sevgili) (�KP, 78-5) ; … bir nom bitig bititelim. (bitig: kitap) (MS, 1-
17) ; ta�� yime bir bilge biligin kurtulmu�. (bilig: bilgi, hikmet) (MS, 2-35) ; bul�d-
layu tap�� öz-e tap�nurmen (tap��: kulluk, ibadet) (ET�, s. 150-8) ; ig a�r�� kitdi 
(a�r��: a�r�) (ET�, s. 282-9). 

 

1. 3. Karahanl� Türkçesi Döneminde -(x)g/-(x)� Eki  

Necmettin Hac�emino�lu, -(x)g/-(x)� ekini, fiilden isim yapma ekleri aras�nda 
göstermekte ve yer isimleri, soyut isimler yapt���n� ayr�ca yap�lan i�in sonucunda 
ortaya ç�kan �eyi gösterdi�ini belirterek �u örnekleri vermektedir: aç�g < aç�-g 
“ac�, �zd�rap” ; aç�g < aç�-g “ihsan, ba���” ; ad�g < ad�-g “ay�k, uyan�k” ; agr�g 
< agr�-g “a�r�” ; ar�g < ar�-g “temiz” ; as�g < as�-g “fayda” ; atag < ata-g 
“lakap, ünvan” …18 

Ancak -(x)g/-(x)�’nin söylenilen bu i�levlerinin yan�nda, Karahanl� Türkçesi 
döneminde mastar (isim-fiil) eki olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.  

Divanü Lûgat-it-Türk’te, “Mastar Olarak Tan�nmayan Mastarlar Üzerine 
Söz” ba�l��� alt�nda, -� ekinden de söz edilmekte ve bunlar için “izafet yolu ile 
mastar olan kelimeler” ifadesi kullan�lmaktad�r19.  

A�a��daki örneklerde, bu ekin hem mastar (isim-fiil) hem de fiilden kal�c� 
isim yapma eki olarak kullan�ld��� görülmektedir.  
                                                 

18  Necmettin Hac�emino�lu, Karahanl� Türkçesi Grameri, TDK yay., Ankara 2003, s. 18. 
19  Besim Atalay, Divanü L�gat-it-Türk, C. 1, TDK yay., Ankara 1985, s. 26-27. 
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1.3.1. Kullan�l���  

1.3.1.1. Özne Olarak Kullan�l���: An� kus�� tutt� (Onu kusma tuttu.) (DLT I, 
376-5) ; Bar�g bard�. (Çok gidi� gitti.) (DLT I, 27-3) ; Bu i� osu�u munda�. (Bu 
i�in de�i�mesi böyledir.) (DLT I, 64-7) ; An�� i� ��l��� belgülük.(Onun i� i�lemesi 
belli.) (DLT II, 40-10). 

1.3.1.2. Nesne Olarak Kullan�l���: An�� bak��� kör. (Onun bak��� kör.) (DLT 
I, 373-6) ; Bu i� osu�u munda�. (Bu i�in de�i�mesi böyledir.) (DLT I, 64-7) ; An�� 
i� ��l��� belgülük.(Onun i� i�lemesi belli.) (DLT II, 40-10). 

1.3.1.3. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: An�� bak��� kör. (Onun bak��� 
kör.) (DLT I, 373-6) ; Bu i� osu�u munda�. (Bu i�in de�i�mesi böyledir.) (DLT I, 
64-7) ; An�� i� ��l��� belgülük.(Onun i� i�lemesi belli.) (DLT II, 40-10). 

1.3.1.4. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Tar�� ekildi. (Tohum ekildi.) (DLT 
I, 198-1) ; Ol beg ��s���nda �ald�. (k�s��: hapis) (DLT I, 376-1) ; Biligdin urur 
men sözümke ula (AH-81) ; Biligsiz tirig erken at� ölüg (AH-96) ; Biliglig bilig 
birdi tilke b���� / Aya til i�isi kü�ezgil ba��� (KB-168) ; Sizlik ot ol ot küyürgen 
bolur / Yol�nda keçi� yok ötülgen olur (keçi�: geçit) (KB-249).  

 

1. 4. Harezm Türkçesi Döneminde -(x)g/-(x)� Eki  

Janos Eckmann, Ça�atay Türkçesi döneminde dudak uyumundan dolay� 
eklerin kendisinde bulunan ünlünün ve ba�lant� ünlüsünün yuvarlakla�t���n� (-�� > 
-u�, -n�� > -nu�, -�m > -um vs.), bunda kelimelerde bulunan dudak ünsüzlerinin de 
etkili oldu�unu belirtmekte ve -(x)g/-(x)� eki ile ilgili �u örnekleri vermektedir: 
tap-u� “yüceltme, huzur, hizmet” ; säw-üg “sevi, sevgi, a�k” ; sat-�� “sat�, satma” 
; yun-u� “y�kama”20. 

Recep Toparl�, -(x)g/-(x)� ekini, fiilden isim yapan ekler ba�l��� alt�nda ele 
almakta ve �u örnekleri vermektedir: -g/-�: a�r�-�; öl-ü-g21. 

Harezm Türkçesi döneminde, -(x)g/-(x)� ekinin fiilden kal�c� isim yapma eki 
olarak kullan�ld���n� görmekteyiz.  

1.5.1. Kullan�l��� 

1.5.1.1. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: … �alîfa içinge �or�u� kirdi. (NF, 
311-7) ; Ey yârânlar�m, eger a�l���z bar erse özleri�izi ölüglerdin sana��z. (NF, 
434-2) ; Bir zamandan so� kâfirler keldiler butlar��a tapu� ��lma� üçün. (tapu�: 
ibadet) (NF, 96-7) ; Ölügge teyemmüm revâ ol ta�� (MM, 105/1) ; Bilig birle �a�il 
�amel ��l müdm (MM, 155/4) ; … biri biri so��nca �yd� ba�aladu bitig-lerni… 
(ME, 121-6) ; … m�n t�di an�� oku�un�a… (oku�: dua) (ME, 89-6) ; … yunu� 

                                                 
20  Janos Ekmann, “Harezm Türkçesi”, Harezm, K�pçak ve Ça�atay Türkçesi Üzerine Ara�t�rmalar, TDK yay., 

Ankara 2003, s. 7-9. 
21  Recep Toparl�, Harezm Türkçesi, Dilek Matbaas� yay., Sivas 1998, s. 27. 
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bozar i� ��ld�. (yunu�: abdest) (ME, 6-8) ; … körklü s�na� birle s�nad�… (s�na�: 
s�nav) (ME, 59-8). 

 

1. 5. K�pçak Türkçesi Döneminde -(x)g/-(x)� Eki  

A. Fehmi Karamanl�o�lu, K�pçak Türkçesinde Eski Türkçe döneminde -
(x)g/-(x)� eki ile türetilmi� kelimelerin birço�unun -�/-g’leri dü�ürdü�ünü, 
baz�lar�nda ise -�/-g>-v ses de�i�mesi sonucunda -�/-g’lerin -v’ye dönmü� 
oldu�unu ifade ederek �u örnekleri vermektedir: d�lda�, d�lta� ‘delil, sebep’ (t�lta- 
‘sebeb olmak’) ; (-� ve -g’lerin dü�enler) bili ‘ilim’ kr�. bilik; biti ‘kitap’ kr�. bitik, 
bitiv; keçi ‘geçit’ kr�. keçük; kiçi kr�. kiçig; ölü, öli ‘ölü’ kr�. ölüg’22. 

Recep Toparl� ve Hanefi Vural, eki fiilden isim yapma ekleri aras�nda 
göstererek �u örnekleri vermektedir: a�r�-� , biti-g23. 

Örneklerden de anla��laca�� üzere -(x)g/-(x)� eki, K�pçak Türkçesi 
döneminde fiilden kal�c� isim yapma eki olarak kullan�lm��t�r.  

1.5.1. Kullan�l��� 

1.5.1.1. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: bedr-i devlet ‘âleme �utlu yüzü� / 
kim bilig bahri özü� cevher sözü� (GST, 13-7) ; öli aç���ndan artu� ol vri�ke (öli 
< ölüg ; aç��: ac� ) (GST, 187-3) ; … körünse an�� içinde ol necîsni� levni, yâ 
y�d���, yâ tat��� murdâr bolur ol suf. (y�d��: koku ; tat��: tat, lezzet) (�MS, 64b-6) ; 
… iy Te�ri birmegil ma�a betigimni solumdan ta�� ar�am art�ndan. (�MS, 90b-7).  

 

1. 6. Ça�atay Türkçesi Döneminde -(x)g/-(x)� Eki  

Janos Eckmann, Ça�atay Türkçesi Döneminde kelime sonundaki -�/-g ile -�/-
k seslerinin yak�nl���n�n tam bir kar���kl��a yol açt���n� belirtmektedir (�at�� / �at�� 
“kat�”, �uru� / �uru� “kuru”, sar�� /sar�� “sar�”, ulu� / ulu� “ulu”)24. Fiilden isim 
yapma eki -(x)g/-(x)� hakk�nda bilgi verirken de bu ek yerine sedas�zla�m�� 
�ekillerinin [-(x)�/-(x)k] de kullan�ld���n�, ekin s�fat ve i� veya hareket bildiren 
mücerret isimler yapt���n�, bazen mu�ahhas isimler için de kullan�ld���n� 
belirtmekte ve �u örnekleri vermektedir: a. S�fatlar: aç�� “ac�” (aç�-: aç�mak), ar�� 
“ar�” (ar�-: temiz olmak), ölüg “ölü” (öl-: ölmek), �uru� “kuru” (�uru-: 
kurumak), sévüg ve çüçüg “tatl�” (süçi-: tatl�la�mak), süzüg “süzülmü�, temiz” 
(süz-: süzmek, temizlemek), tirig “diri” (tir-: ya�amak), yara� “uygun, yara��r 
(yara-: uygun gelmek, yara�mak) b. �simler: a�r�� “a�r�, ac�” (a�r�-: a�r�mak), 
alda� “yalan, hile” (alda-: yalan söylemek, hile yapmak, aldatmak), al�� sat�� 

                                                 
22  A. Fehmi Karamanl�o�lu, K�pçak Türkçesi Grameri, TDK yay., Ankara 1994, s. 36. 
23  Recep Toparl� ve Hanifi Vural, K�pçak Türkçesi, Dilek Matbas� yay., Sivas 2004, s. 22. 
24  Janos Eckmann, Ça�atayca El Kitab�, (Çev. Günay Karaa�aç), Akça� yay., Ankara 2003, s. 41. 
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“al�m, sat�m, ticaret” (al-: almak, sat-: satmak), bilig “bilgi” (bil-: bilmek), bitig 
“yaz�lm�� �ey” (biti-: yazmak), boya�/� “boya” (boya-: boyamak) …25 

Ça�atay Türkçesi dönemi ile ilgili tespit etti�imiz örneklerde -(x)g/-(x)� 
ekinin fiilden kal�c� isimler yapmak için kullan�ld��� görülmektedir. 

1.6.1. Kullan�l��� 

1.6.1.1. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: 	or�u birür irdi o mazl�m�a 
(�or�u < �orku�) (SH-959) ; Naz uc�d�n bilige sanc�p itek /Resm-i vefâdârl�� anda� 
kirek (SH-993) ; ; Min-i a�r���a meger ba��al� perh�z ite sin (a�r�� < a�r��) (BD, 
88-4) ; Biri sökünç ü biri �at�� u biri yal�an (�at�� < �at��) (BD, 100-5) ; �uya� 
ya�l�� ar�� niyyet bu bol�ay (F�, 110-11); Ni ac�� su ki mest-� va
�et-y�n (F�, 
128-25). 

 

1. 7. Eski Türkiye Türkçesi Döneminde -(x)g/-(x)� Eki  

Faruk Kadri Timurta�, Eski Türkçe döneminde var olan son ses -(x)g/-
(x)�’lerin dü�tü�ünü ve kendinden önceki vokali yuvarlakla�t�rd���n� ifade 
etmektedir. “kapu, sevü” gibi kelimelerdeki yuvarlakla�malarda “p”, “v” gibi 
dudak ünsüzlerinin de etkisi olabilece�ini ifade ederek �u örnekleri vermektedir: 
bilü < bilig “bilgi” ; kapu < kap�� “kap�” ; k�su < k�s�� “s�k�nt� eziyet” ; saçu < 
saç�� “�enliklerde saç�lan �ey” ; sevü < sevig “sevgi” ; yapu < yap�� “yap�”26. 

Mustafa Özkan, -u/-ü; -�/-i ekini aç�klarken Eski Türkçe dönemindeki -�-g, -i-
g’den türedi�ini, Eski Türkiye Türkçesi döneminde sondaki -g/-�’lerin dü�erek 
yard�mc� ünlünün fiilden isim yap�m eki durumuna geldi�ini ve genellikle yuvarlak 
ünlülü olarak kullan�ld���n� ifade etmektedir27.  

Gürer Gülsevin, Eski Türkçe dönemindeki -(I)G ekinin ünsüzü Eski Türkiye 
Türkçesinde eridi�i için bu ekle türetilen kelimelerin son sesinde -�/-g’lerin 
bulunmad���n�, ancak “ba�, ög” gibi tek heceli kelimelerde bu -�/-g’lerin 
korundu�unu söylemektedir28.  

Hatice �ahin, Eski Türkçe döneminde kelime sonunda bulunan -g/-� 
ünsüzlerinin kendinden önceki ünlünün aç�kl���nda s�z�c�la�arak eridi�ini ve 
ünlüyü yuvarlakla�t�rd���n� ifade etmektedir. Bunun yan� s�ra az say�da örnekte de 
ünlünün düzlü�ünü korudu�unu belirterek �u örnekleri vermektedir: kap�g > kapu ; 
kamag, kam�g, kamug > kamu ; tap�g > tapu ; san�g > sanu (düzlü�ünü 
koruyanlar) as�g > ass� ; çerig > çeri ; tirig > diri29. 

                                                 
25  Eckmann, age., s. 48-49. 
26  Faruk Kadri Timurta�, Eski Türkiye Türkçesi, Akça� yay., Ankara 2005, s. 43-44. 
27  Mustafa Özkan, Türk Dilinin Geli�me Alanlar� ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi yay., �stanbul 2000, 

s. 120. 
28  Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK yay., Ankara 2007, s. 134. 
29  Hatice �ahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akça� yay., Ankara 2003, s. 38. 
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Eski Türkiye Türkçesi döneminde, ekin sonundaki -g/-� ünsüzleri dü�mü�, 
yard�mc� ünlü ek hâline gelmi�tir ve genellikle yuvarlak �ekli kullan�lm��t�r (-u/-ü). 
Ek, bu dönemde fiilden kal�c� isimler türetmek için kullan�lm��t�r. 

1.7.1. Kullan�l��� 

1.7.1.1. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Güher incü altun �açu �açd�lar 
(�açu < saç��:) (SN-437) ; Çü bende ne u� �ald� vü ne bilü (bilü < bilig) (SN-754) ; 
da�� türbe içre ayru yatur (ayru < ayr��) (KEMS-52) ; Cihanda yo� bu resme hiç 
yapular (yapu < yap��) (KEMS-219) ; ölü gevdesinden geçemez olup kü�telerden 
pü�teler old�. (ölü < ölüg) (DN, 104a-1) Eger yo� dirseñüz sizden bir ki�i diri 
komazam. (diri < tirig) (DN, 171a-9,10).  

 

2. Kuzey (K�pçak) Grubu Türk Lehçelerinde -(x)g/-(x)� Eki 

2. 1. K�rg�z Türkçesinde -UU, -OO [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Mustafa Öner, bütün Kuzey (K�pçak) grubu lehçelerinde mastar yapmak için 
kullan�lan -v ekinin Eski Türkçede fiilden isim yapan -g/-�’den geli�ti�ini ve daha 
K�pçak Türkçesi döneminde tamamen dü�tü�ünü veya -g > -v de�i�imine 
u�rad���n� belirtmektedir. K�rg�z Türkçesinde bu yar� ünlü -v’nin tamamen ünlüye 
döndü�ünü ve bu hadisenin izi olarak uzunlu�unu korudu�unu ifade etmektedir. 
As�l i�levi mastar (isim-fiil) yapmak olan bu ekin, kal�pla�arak fiilden kal�c� isimler 
de türetti�ini ifade ederek K�rg�z Türkçesi ilgili olarak �u örnekleri vermektedir: 
baruu “gitmek” ; kelüü “gelmek” ; k�ynoo “eziyet etmek” ; c�ynoo “toplamak” 
(Kal�c� isimlere örnek) a�too “hayvan yemli�i” ; kanoo “sava� ganimeti” ; kösöö 
“köse�i, ocak de�ne�i” ; kurçoo “ku�atma” ; çaypoo “sert ba�l� (at)” ; �ayloo 
“seçim” ; karoo “muayene; nezaret” …30  

Hülya Kasapo�lu Çengel, bu ekin Eski Türkçedeki -g/-� ekinden geli�ti�ini, 
K�pçak Türkçesinde “v”ye döndü�ünü ve bugünkü Kuzey (K�pçak) Türkçesi 
lehçelerinde bu �ekilde kullan�ld���n� belirtmektedir. K�rg�z edebî dilinde ise yar� 
ünlü “w” sesinin eriyerek uzun ünlüye dönü�tü�ünü ifade etmektedir. Ekin as�l 
i�levinin bütün fiil kök ve tabanlar�na gelerek fiil ismi yapmak oldu�unu, bunun 
d���nda kal�c� isimler de türetti�ini belirterek �u örnekleri vermektedir: (mastar 
olarak) oyloo “dü�ünmek” ; oynoo “oynamak” ; ta�too “atmak” ; toktoo 
“durmak” ; i�töö “al��mak”; cölöö “desteklemek” ; izdöö “ara�t�rmak” ; közdöö 
“gözlemek” ; okuu “okumak” ; aluu “almak” ; ca�atuu “ya�atmak” ; ba�karuu 
“yönetmek” ; içüü “içmek” ; körsötüü “göstermek” ; ketüü “gitmek” ; bilüü 
“bilmek” (kal�c� isim olarak) a�uu “geçit”31. 

Cahit Ba�da� ve Abdülmukaddes Kutlu, K�rg�z Türkçesindeki mastar eki -
UU/-OO’ya di�er lehçelerde pek rastlan�lmad���n� ve bu ekin tarihî metinlerde 

                                                 
30  Mustafa Öner, Bugünkü K�pçak Türkçesi, TDK yay., Ankara 1998, s. 71-72. 
31  Hülya Kasapo�lu Çengel, K�rg�z Türkçesi Grameri, Akça� yay., Ankara 2005, s. 147-148. 



Özkan Aydo�du 
-(x)g / -(x)� Ekinin Tarihî Geli�imi ve Kuzey (K�pçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu 
The Historical Evolution of -(x)g / -(x)� Suffix and Its Status in Northern (K�pçak) Group of Turkish Dialects 

 

ZfWT Vol. 1, No. 2 (2009) 

100 

fiilden isim yapan -(x)g ekinin K�rg�z yaz� dilindeki -g > -v > ø geli�mesi sonucu 
ortaya ç�km�� olabilece�ini belirterek �u örnekleri vermektedirler: aydoo: tarla 
sürmek ; saluu: salmak ; ba�too: ba�lamak ; sürötlöö: resmetmek ; bilüfü: bilme ; 
t�rmoo: t�rm�klama ; izdöö : arama; toptoo: toplama ; k�luu: yapmak ; tü�ündürüü: 
anlatma32.  

Buran ve Alkaya ise di�er Kuzey (K�pçak) grubu Türk lehçelerinde -v 
�eklinde olan bu ekin, K�rg�z Türkçesinde dü�tü�ünü ve kendisinden önce gelen 
ünlüyü uzatt���n� belirterek �u örnekleri vermektedirler: baruv > baruu (gitmek) ; 
kelüv > kelüü (gelmek) ; k�ynav > k�ynoo (eziyet etmek) ; c�ynav > c�ynoo 
(toplamak) ; süyüv > süyüü (sevmek) ; karav > karoo (bakmak) ; cazuv > cazuu 
(yazmak)33. 

Tarad���m�z metinlerde, bu ekin mastar (isim-fiil) yapma i�leviyle 
kullan�ld��� görülmektedir. Ayr�ca fiilden kal�c� isimler de türetmektedir. 

2.1.1. Kullan�l��� 

2.1.1.2. Yüklem Olarak Kullan�l���: Bugün menin s�y�nuu künüm. (Bugün 
benim tap�nma günüm.) (KGT, s. 173-14) ; Atan�n azdakten calg�z tilegi- uulun 
adam k�luu. (Babas�n�n tek dile�i, o�lunu adam etmektir.) (KGT, s. 178-8) ; El 
belgisinin biröö “oñqo turuu” imi�. (Bu i�aretlerden biri “dik durmak” imi�.) 
(TDEMA, C. 1, s. 158) ; Biydin maksat�, biylik k�luu / Bay maksat�, bayl�k c�ynoo 
(Beyin maksad�, beylik k�lmak / Zenginin maksad�, servet y��mak) (KA, 678) ; 
K�ska cip ce bayloogo kelbeyt / Ce körmöögö kelbeyt. (K�sa ip ne ba�lamaya gelir. 
/ Ne dü�ümlemeye gelir.) (KA, 1372). 

2.1.1.3. Özne Olarak Kullan�l���: Bakt�luu boluu mönözdön / Baat�r boluu 
kürö�tön (Bahtl� olmak do�u�tan / Bahad�r olmak güre�ten) (KA, 468) ; Bekerinen 
kepin tab�lsa ölüü kerek. (Bedava kefen bulunsa ölmek gerek.) (KA, 589) ; Keyüü 
bar, ker-tartuu cok. (Kederlenmek var, vazgeçmek yok.) (KA, 1363) ; Özün sottoy 
bilüü_adamd�k �ymand�n tazal�g�. (Kendi kendini yarg�layabilmek insan iman�n�n 
temizli�idir.) (TLG, s. 532).  

2.1.1.4. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: Eleman bay qabar aluuga 
keldi. (Eleman haber almaya geldi.) (TDEMA, C. 6,s. 278) ; Ç�narbayga peri q�zd� 
körüügö mümkündük bolgon coq. (Ç�narbay’�n peri k�z�n� görmesi mümkün 
de�ilmi�.) (TDEMA, C. 6, s. 356) ; Süylögön sözdü uguuga, süyö turgan el kerek. 
(Söylenen sözü duymaya, sevecek halk gerek.) (KA, 1711) ; Balas�n �raak� cerge 
okuuga ciberdi. (Çocu�unu uzak bir yere okumaya gönderdi.) (TLG, s. 477). 

2.1.1.5. Nesne Olarak Kullan�l���: Ç�narbay’d� öltürüp kelinin özü aluu 
araketinde boldu. (Ç�narbay’� öldürüp gelini kendine almak istemi�.) (TDEMA, C. 
6, s. 358) ; Ca�agand� bilbegen, ca�oonun bark�n ketiret. (Ya�amay� bilmeyen, 

                                                 
32  Cahit Ba�da� ve Abdülmukaddes Kutlu, K�rg�z Türkçesi Grameri, Dicle Üniversitesi yay, Diyarbak�r 2004, 

s. 127. 
33  Buran-Alkaya, age., s. 242-243. 
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ya�aman�n de�erini yok eder.) (KA, 886) ; U�u süyüü, u�u sezimdin k�ska 
boluusun Al�kul kaalabayt. (Al�kul, bu sevgi ve duygunun k�sa sürmesini istemez.) 
(TLG, s. 530).  

2.1.1.6. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: Bugün menin s�y�nuu künüm. 
(Bugün benim tap�nma günüm.) (KGT, s. 173-14) ; Ç�narbayga peri q�zd� 
körüügö mümkündük bolgon coq. (Ç�narbay’�n peri k�z�n� görmesi mümkün 
de�ilmi�.) (TDEMA, C. 6, s. 356) ; Ca�agand� bilbegen, ca�oonun bark�n ketiret. 
(Ya�amay� bilmeyen, ya�aman�n de�erini yok eder.) (KA, 886). 

2.1.1.7. Birle�ik Fiil Olarak Kullan�l���: Eleman bay qabar aluuga keldi. 
(Eleman haber almaya geldi.) (TDEMA, C. 6,s. 278) ; … üyünö cetüügö çamas� 
kelbey qalgan. (… evine gitmeye derman� kalmam��.) (TDEMA, C. 6, s. 354) ; 
Atan�n azdakten calg�z tilegi- uulun adam k�luu. (Babas�n�n tek dile�i, o�lunu 
adam etmektir.) (KGT, s. 178-8) ; Biydin maksat�, biylik k�luu / Bay maksat�, 
bayl�k c�ynoo (Beyin maksad�, beylik k�lmak / Zenginin maksad�, servet y��mak) 
(KA, 678) ; Özün sottoy bilüü_adamd�k �ymand�n tazal�g�. (Kendi kendini 
yarg�layabilmek insan iman�n�ntemizli�idir.) (TLG, s. 532).  

2.1.1.8. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Aalam teñiri cerdi ot teñrinen 
saqtoo üçün müyüzünö kötörüp al�p. (Kâinat Tanr�s�, yeri Ate� Tanr�s�ndan 
korumak için boynuzunu kald�rm��.) (TDEMA, C. 1, s. 140) ; Al özünün kelgenin 
bilgüzüü üçün… (Kendisinin geldi�ini bildirmek için…) (TDEMA, C. 6, s. 356).  

2.1.1.9. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: U�u süyüü, u�u sezimdin k�ska 
boluusun Al�kul kaalabayt. (Al�kul, bu sevgi ve duygunun k�sa sürmesini istemez.) 
(TLG, s. 530) ; Bir berilgen ca�oonu adamdar c�rgalda ötkörgüdöy bolsa kana! 
(Bize ayn� anda ba���lanan hayat�, insanlar huzur içinde geçirse, ne olur!) (TLG, s. 
532).  

 

2. 2. Kazak Türkçesinde -(x)v/-(x)w [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Kenan Koç ve O�uz Do�an, arka damak “�/g” ünsüzünün Kazak 
Türkçesinde “w”’ye dönü�tü�ünü belirtmektedir.34 “-w” ekinin Kazak Türkçesinin 
mastar eki oldu�unu belirterek hareket isimleri yapman�n yan� s�ra, somut anlaml� 
isimler yapt���n� da ifade ederek �u örnekleri vermekteler: q�staw “k��lak”, jaylaw 
“yayla”, tilew “dilek” ; saylaw “seçim” ; qatuw “kat�, sert”, tüzüw “do�ru, düz”, 
awruw (hasta, hastal�k)35. 

Ferhat Tamir, Eski Türkçe döneminde fiilden isim yapma eki olan -�/-g’nin 
Kazak Türkçesinde -w’ye dönü�tü�ünü ifade etmektedir36. Bu ekin i�levleri ilgili 
olarak da �u bilgi ve örnekleri vermektedir: Hareket isimleri yapar: bayqa-w 
                                                 

34  Kenan Koç ve O�uz Do�an, Kazak Türkçesi Grameri, Gazi Kitabevi yay., Ankara 2004, s. 84. 
35  Koç-Do�an, age., s. 194. 
36  Ferhat Tamir, “Kazak Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Akça� yay., Ankara 

2007, s. 435. 
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“dikkat etme”, s�na-w “s�namak, s�nama, deneme”, al-u-w “almak, alma”, kel-ü-w 
“gelme”. Alet, e�ya ve nesne isimleri yapar: ege-w “e�e”, casa-w “k�za verilen 
çeyiz, e�ya”, boya-w “boya”, caya-w “yaya”. S�fat olarak kullan�lan isimler 
yapar: bite-w “kapal�”, qat-u-w “kat�, sert”, tüz-ü-w “düz, düzgün”, taya-w 
“yak�n, uzak de�il”. Yer isimleri yapar: as-u-w “da� geçidi”, a�a-la-w “dere, 
�rmak veya gölün k�y�s�, kenar�”37. 

Buran ve Alkaya ise Kazak Türkçesinde hareket adlar� yapan -v ekiyle ilgili 
olarak �u örnekleri vermektedirler: jaz-uv (yazmak) ; kön-üv (al��mak) ; oqu-v 
(okumak) ; al-uv (almak) ; aytq�z-uv (söyletmek)38. 

Bu ekin Kazak Türkçesinde mastar (isim-fiil) yapma i�leviyle kullan�ld��� 
görülmektedir. Ayr�ca fiilden kal�c� isimler de türetmektedir. 

2.2.1. Kullan�l��� 

2.2.1.1. Özne Olarak Kullan�l���: Mu�alim mu�alimdik oq�p ��qqan 
adamdardan boluw� tiyisti. (Ö�retmenin ö�retmenlik ilmini okuyanlardan olmas� 
gerekir.) (TLG, s. 476) ; Jañal�qqa jastar moyn�ñ bur�p, qayr�lar, hal�q 
tüzelüwiniñ ümiti jastarda. (Gençler yenili�e yönelirler, halk�n düzelmesinin ümidi 
gençlerde.) (TLG, s. 476). 

2.2.1.2. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: Meniñ endi bugan ��dawga 
älim kelmes. (Benim art�k buna dayanmaya gücüm yetmez.) (TDEMA, C. 6, s. 
180) ; �alquyr�qt� bekitüwge tusaw �aq kelmeydi. (�alkuyruk’� ba�lamaya bir türlü 
ip dayanmaz.) (TDEMA, C. 6, s. 236) ; Egin oruvga ��kkan bir áyel kum�ras�n 
sütimen �öptiñ aras�na koyad�. (Ekin biçmeye tarlaya giden kad�n süt dolu bir kab� 
otlar�n aras�na b�rakm��.) (KAZMS, s. 127) ; Tuv, son� aytuv�a kalay 
erinbeysiñder, depti. (Vah, bunlar� söylemeye nas�l ü�enmiyorsunuz, demi�.) 
(KAZMS, s. 331) ; Bul künde Qazaq aras�nda�� oquw jos�qs�z häm jos�q jasaw�a 
bolmayd� da. (Bugün, Kazak halk� aras�ndaki e�itim-ö�retim, programs�z ve 
program yapmaya da uygun de�il) (TLG, s. 476).  

2.2.1.3. Nesne Olarak Kullan�l���: Men dál sol jerin oylavd� umut�pp�n. 
(Ben tam oras�n� dü�ünmeyi unutmu�um.) (KAZMS, s. 121) ; Mal ba�at�ndar mal 
ba�uw�n jaqs� bilerge kerek. (Hayvan bakacaklar�n hayvan bakmas�n� iyi bilmesi 
gerekir.) (TLG, s. 476).  

2.2.1.4. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: Jañal�qqa jastar moyn�ñ 
bur�p, qayr�lar, hal�q tüzelüwiniñ ümiti jastarda. (Gençler yenili�e yönelirler, 
halk�n düzelmesinin ümidi gençlerde.) (TLG, s. 476).  

2.2.1.5. Birle�ik Fiil Olarak Kullan�l���: Sond�qtan, qor�qpaw gerek, bat�r 
boluw gerek. (Bunun için korkmamak, cesur olmak gerek.) (TDEMA, C. 6, s. 168) 
; Añdar bir birlep ar�stann�ñ halin bilüvge keledi. (Hayvanlar bir bir aslan�n halini 

                                                 
37  Tamir, age., s. 442. 
38  Buran-Alkaya, age., s. 282. 
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sormaya gelmi�ler.) (KAZMS, s. 123) ; Egin oruvga ��kkan bir áyel kum�ras�n 
sütimen �öptiñ aras�na koyad�. (Ekin biçmeye tarlaya giden kad�n süt dolu bir kab� 
otlar�n aras�na b�rakm��.) (KAZMS, s. 127). 

2.2.1.6. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Kim öltürgenin bilüw i�in sol jerde 
qarap jürse, itterdiñ izi körünedi. (Kimin öldürdü�ünü anlamak için etraf�na 
bakm��, köpeklerin izini görmü�.) (TDEMA, C. 6, s. 190) ; Men bul ekewiniñ 
qays�s� adamzat, qays�s� saytan ekenin ay�ruw ü�in os� amald� qoldand�m. (Ben bu 
ikisinden hangisinin insan, hangisinin �eytan oldu�unu ay�rmak için bu yola 
ba�vurdum.) (TDEMA, C. 6, s. 274) ; Kakpann�ñ serpuvimen bal�k eti �r��p bar�p, 
anagay jerge düsedi. (Kapan�n kapan��� ile bal�k kapandan uzak bir yere f�rlay�p 
dü�mü�.) (KAZMS, s. 109) ; M�lt�kt� aluv ü�in sender özderiñ kanday öner 
bilesiñdir, son� ma�an ayt�ñdar. (Tüfe�i almak için ne gibi hünerleriniz oldu�unu 
bana söyleyin.) (KAZMS, s. 275). 

2.2.1.7. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Bul künde Qazaq aras�nda�� oquw 
jos�qs�z häm jos�q jasaw�a bolmayd� da. (Bugün, Kazak halk� aras�ndaki e�itim-
ö�retim, programs�z ve program yapmaya da uygun de�il.) (TLG, s. 477). 

 

2. 3. Tatar (Kazan) Türkçesinde -(x)v/-(x)w, -U [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Mustafa Öner, -(x)g/-(x)� ekinin bütün Kuzey (K�pçak) grubu lehçelerinde 
mastar yapmak için kullan�ld���n� ifade ediyor. Bu ekin, Eski Türkçede fiilden isim 
yapan -g/-� ekinden geli�ti�ini ve daha K�pçak Türkçesi döneminde tamamen 
dü�tü�ünü veya -g > -v de�i�imine u�rad���n� belirtiyor. Ayn� ekin kal�pla�arak 
fiilden kal�c� isimler de türetti�ini ifade ederek Tatar (Kazan) Türkçesi ilgili olarak 
�u örnekleri vermektedir: kürüv “görmek” ; kürsetüv “göstermek” ; c�yuv 
“y��mak, toplamak ; c�y�nuv “toplanmak” ; c�y��t�ruv “düzenlemek, toplamak” ; 
yazuv “yazmak” (Kal�c� isimlere örnek) borav “matkap” ; k�r�av “çember” ; 
tarlav “orman içindeki tarla” ; çabuv “etek” ; k�ñg�rav “çan” ; bogav “buka��, 
pranga” ; kizüv “salg�n” ; �klav “oklava” ; tomav “so�uk alg�nl���” ; bélev39 
“biley ta��” …40 

Buran ve Alkaya, eserlerinde bu ekin de Türkiye Türkçesindeki -mA ekini 
kar��lad���n� belirtmektedirler. Öner’den farkl� olarak verdikleri örneklerde -U 
�eklinin de kullan�ld��� görülmektedir: uk(�)-u (okuma), tukta-v (durma), uk(�)-u 
bülmesé (okuma odas�), Ol� ki�iler bélen çey iç-üler, basuga ç�g�p kit-üler… (Ulu 
ki�ilerle çay içmeler, tarlaya ç�k�p gitmeler…)41. 

As�l i�levi mastar (isim-fiil) yapmak olan bu ek, filden kal�c� isimler türetmek 
için de kullan�lmaktad�r.  
                                                 

39  Mustafa Öner, “bélev” kelimesini örnek verirken bu kelimenin bilegi > bilevüv > bilevü �eklinde geli�ti�ini, 
-v ekinin Eski Türkçedeki -g/-� ekinden türedi�ini kabul ettiklerini ancak bu gibi baz� kelimelerdeki -v’nin -
��/-gi ekinden geldi�ini belirtiyor. bk. Öner, age., s. 72. 

40  Öner, age., s. 71. 
41  Buran-Alkaya, age., s. 242. 
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2.3.1. Kullan�l��� 

2.3.1.1. Özne Olarak Kullan�l���: Meskewnén al�nuw� xak�nda beyétte k�ska-
k�ska cömleler bélen géne eytéle. (Moskova’n�n al�nmas� beyitte k�sa k�sa cümleler 
ile anlat�l�yor.) (KGTLE, s. 354) ; �ul minuttan ba�lap an�ñ öçén dönyada 
ye�ewnén k�z�g� bitté. (�u dakikadan itibaren onun için ya�aman�n anlam� kalmad�.) 
(KGTLE, s. 375) ; T�n aluv� bigrek av�r la. (Nefes almas� daha zor tabii.) (TLG, s. 
720) ; Yul sur�kkanga küre yörüv ciñ�l buld�. (Yol soruldu�u için yürümek kolay 
oldu.) (TLG, s. 732). 

2.3.1.2. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: �ulay da bala y�lauda 
tuqtamagan… (Ama bu çocuk a�lamaya devam etmi�…) (TDEMA, C. 1, s. 380) ; 
Torm�� a�uw-éçüwden géne g�ybaret tügél le. (Hayat yemek-içmekden ibaret 
de�ildir.) (KGTLE, s. 370) ; Hiçk�mn� sizmes bulsa da, c�rn� i��tüvden tu�tamad�. 
(Hiç kimseyi sezmez ise de, türküyü i�itmekten geri kalmad�.) (TLG, s. 722).  

2.3.1.3. Nesne Olarak Kullan�l���: Nikotin yog�nt�s� tirénéñ kan tam�rlar� 
taraya, an�ñ tuklanuw� boz�la. (Nikotin yo�unlu�u dolay�s�yla derinin kan 
damarlar� daral�r, onun beslenmesi bozulur.) (KGTLE, s. 133) ; Asiyen�ñ etis� 
açulan��uv, k�mge de bulsa üpkelevn�ñ ni ikenl�g�n b�lmiy id�. (Asiye’nin babas� 
k�zman�n ve herhangi birisine öfkelenmenin ne oldu�unu bilmezdi.) (TLG, s. 719). 

2.3.1.4. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: Bu balan�ñ y�lav� añarga at 
qu�ulmagannan bul�rga kiräk. (Bu çocu�un a�lamas� ona isim verilmedi�inden 
olmas� gerek.) (TDEMA, C. 1, s. 380) ; An�� qayda kor�lu�n telär ideñ? (Onun 
nerede kurulmas�n� diler idin?) (TDEMA, C. 1, s. 400) ; ��eknéñ k�çk�ruw�na 
karap yorttal�g�na ���nasan, ak sakal�m bélen miña ��anm�ysan, digen. (E�e�in 
an�rmas�na bakarak evde oldu�una inan�yorsun, ak sakal�m ile bana inanm�yorsun, 
demi�.) (KGTLE, s. 177) ; �ul minuttan ba�lap an�ñ öçén dönyada ye�ewnén 
k�z�g� bitté. (�u dakikadan itibaren onun için ya�aman�n anlam� kalmad�.) 
(KGTLE, s. 375) ; Asiyen�ñ etis� açulan��uv, k�mge de bulsa üpkelevn�ñ ni 
ikenl�g�n b�lmiy id�. (Asiye’nin babas� k�zman�n ve herhangi birisine 
öfkelenmenin ne oldu�unu bilmezdi.) (TLG, s. 719) ; �ñ �l�k 	azan hem 	�r�m 
tatarlar� aras�nda me�rifetç�l�k id�yaler�n�ñ tuva ba�lav�na oby�ktifv rev��te 
cirl�k barl���a kile. (En önce Kazan ve K�r�m Tatarlar� aras�nda ayd�nlanma 
fikirlerinin do�maya ba�lamas�na objektif olarak zemin meydana geldi.) (TLG, s. 
723). 

2.3.1.5. Birle�ik Fiil Olarak Kullan�l���: Bu xel çinovnikn�n ülémé, dönyan� 
ta�lap, tar kabérge kérüwé bélen beylengen. (Bu durum memurun ölümü, dünyay� 
terk edip, dar kabire girmesiyle sonuçlanm��t�r.) (KGTLE, s. 183) ; Lekin an� ké�é 
bularak küz adl�na kitérüwé �akt�y çitén. (Ama onu ki�i gibi göz önüne getirmesi 
oldukça zor.) (KGTLE, s. 254) ; Bu yu�ar� medeniyet b�zge ya��n buluv ��na 
tüg�l, hemme ya�tan b�zn� çol�ap al�an. (Bu yüksek medeniyet bize sadece yak�n 
olmak de�il, her taraftan bizi ku�at�vermi�.) (TLG, s. 734). 
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2.3.1.6. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Do�mannardan saqlanu öçen bik 
qulay bulgan mond�y �run. (Dü�manlardan korunmak için pek rahat bir yermi� 
buras�.) (TDEMA, C. 1, s. 390) ; Xucas� tor�p kitü belän, Aqbay alga ç�g�p 
çapgan. (Sahibinin kalkmas�yla Akbay önüne geçip ko�mu�.) (TDEMA, C. 7, s. 
650) ; Do�man köçénéñ küp mertebe art�k buluw� arkas�nda Xesen helak bula. 
(Dü�man gücünün çok fazla olmas� sebebiyle Hasan helak oluyor.) (KGTLE, s. 
112) ; Bu xel çinovnikn�n ülémé, dönyan� ta�lap, tar kabérge kérüwé bélen 
beylengen. (Bu durum memurun ölümü, dünyay� terk edip, dar kabire girmesiyle 
sonuçlanm��t�r.) (KGTLE, s. 183) ; Tirlevn� basuv öç�n koy�n�p ald�k. (Terlemeyi 
bast�rmak için y�kan�verdik.) (TLG, s. 731). 

2.3.1.7. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Ye�erge télew, ciñerge télew derté 
bélen tul� idé ul küzler. (Ya�amak arzusu, zafer arzusu ile dolu idi, o gözler.) 
(KGTLE, s. 193) ; Miném Troitskide çakta uk tatar mektebénéñ alt�nç� klas�nnan 
sörélüwém, indé institutka kéergende, anketan� aldap tut�r�rga mecbur buluw�m 
hem, soñ�nnan fa� itélép, ukuwdan kuw�luw�m an�ñ arkas�nda. (Benim 
Troitski’deki Tatar mektebinin 6. s�n�f�ndan sürülmem, enstitüye girerken anketimi 
yalan bilgilerle doldurmaya mecbur kalmam ve sonunda fa� edilerek okuldan 
kovulmam onun yüzündendir.) (KGTLE, s. 111-112) ; Ah, bu nindiy ayr�luv? (Ah, 
bu ne ayr�l�k!) (TLG, s. 733). 

 

2. 4. K�r�m Tatar Türkçesinde -(x)v [< -(x)g/-(x)�] Eki  

�lhan Çeneli, K�pçakça mastar eki olan -(x)v’nin her fiil taban�na 
gelebildi�ini ve ekin -�u/-gü fiilden isim yapma ekinden geli�ti�ini belirtmekte ve 
ekle ilgili olarak �u örnekleri vermektedir: aluv “alma” ; atuv “atma” ; k�d�ruv 
“arama” ; a�lav/c��lav “a�lama” ; tólev “sayma” ; yaldav “yüzme” ; irüv 
“erime” ; tanuv “tan�ma” ; ta�uv “ta��ma” ; a��kmayuv “acele etmeme” ; 
bilâlmayuv “bilememe” ; darkatmayuv “yaymama, saçmama” ; kelmeyüv 
“gelmeme”42. 

Zuhal Yüksel, bu ekin ünsüzle biten kelimelere -uv/-üv, ünlüyle bitenlere de -
v �eklinde geldi�ini, düz-dar ünlüyle biten kelimelerde ise “v” sesinin son sesteki 
düz-dar ünlüleri yuvarlakla�t�rd���n� belirterek ekin i�levleri ilgili olarak �u bilgi ve 
örnekleri vermektedir: Mastar eki gibi bütün fiillerde kullan�l�r: oquv “okuma”, 
a�lav “a�lama”, tab�nuv “tap�nma”, qaytuv “geri dönme”, yaldav “yüzme” … 
Soyut isimler türetir: qaynav “ço�kunluk”, bildirüv “bildiri, resmi tebli�”, do�uv 
“do�um”, tutuv “hastal�k nöbeti” …43 

Bu ekin K�r�m Tatar Türkçesinde mastar (isim-fiil) yapma i�leviyle 
kullan�ld��� görülmektedir. Ayr�ca fiilden kal�c� isimler de türetmektedir. 

                                                 
42  �lhan Çeneli, K�r�m Tatarcas�nda Yap�m Ekleri, (Çev. Mustafa Argun�ah), TDK yay., Ankara 1997, s. 33-34. 
43  Zuhal Yüksel, “K�r�m-Tatar Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Akça� yay., 

Ankara 2007, s. 836. 



Özkan Aydo�du 
-(x)g / -(x)� Ekinin Tarihî Geli�imi ve Kuzey (K�pçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu 
The Historical Evolution of -(x)g / -(x)� Suffix and Its Status in Northern (K�pçak) Group of Turkish Dialects 

 

ZfWT Vol. 1, No. 2 (2009) 

106 

2.4.1. Kullan�l��� 

2.4.1.1. Yüklem Olarak Kullan�l���: Menim istegim k�za evlenüv! (Benim 
istedi�im, k�zla evlenmek!) (TDEMA, C. 5, s. 666) ; Destann�ñ acayip bir yeri 
olsa, o da Q�r�mn�ñ er �eerine dair dört sat�rl�q �iir yaz�l�p qald�r�luv�ndad�r. 
(Destan�n fevkalade bir yeri olsa, o da K�r�m’�n her �ehrine dair dört sat�rl�k �iirin 
yaz�l�p b�rak�lmas�ndad�r.) (KGTLE, s. 295) ; Amma on�ñ tü�ünceleri öziniñ 
yüregi aqq�nda, öz tabiat�n� temizlev aqq�nda. (Ama onon dü�ünceleri kendi yüre�i 
hakk�nda, öz tabiat�n� temizleme hakk�nda.) (KGTLE, s. 355). 

2.4.1.2. Özne Olarak Kullan�l���: Maña q�ymet kesüv kerekmez, xan�m. 
(Bana k�ymet biçmek gerekmez, han�m.) (TDTEA, C. 13, s. 76) ; Çünki tar�larn�ñ 
çölden c�y�p aluv ve kötürülüv vaq�t� çoqtan keçti. (Çünkü dar�lar�n tarladan 
toplan�p al�nma ve kald�r�lma vakti çoktan geçti.) (TDTEA, C. 13, s. 138) ; Er 
alda �airniñ maqalelerinde �iiriy eserlerindekisi kibi “tüzetüvler” azca. (Herhâlde 
�airin makalelerinde, �iirsel eserlerindeki gibi “düzeltmeler” daha azd�r.) (KGTLE, 
s. 478).  

2.4.1.3. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: Lakin o�lun�ñ yüregi, öyle 
qorqutuvlardan sevgilisiniñ a�q�ndan vazgeçecek yüreklerden degil eken. (Fakat 
o�lunun yüre�i, öyle korkutmalardan sevgilisinin a�k�ndan vazgeçecek yüreklerden 
de�ilmi�.) (TDTEA, C. 13, s. 159) ; Bütün bulardan ba�qa lirik y�rlarda tuv�an 
yerlerniñ düldberligini, tuv�an yurtn�ñ tabiat güzelliklerini aqs etüvge de çoq yer 
ayr�la. (Bütün bunlardan ba�ka lirik �ark�larda do�ulan yerlerin güzelli�ini, ana 
yurdun do�al güzelliklerini aks ettirmeye de çok yer ayr�l�r.) (KGTLE, s. 159) ; 
Olar qarp�z asravda özara yar��la�alar. (Onlar karpuz yeti�tirmede yar���yorlar.) 
(TLG, s. 866) ; Mesele q�z�mn� yerle�tirüvde daa. (Mesele k�z�m� yerle�tirmede 
ya.) (TLG, s. 871). 

2.4.1.4. Nesne Olarak Kullan�l���: Men magaradan ç�kuv yolun� bilem, dey. 
(Ben ma�aradan ç�k�� yolunu biliyorum, der.) (TDEMA, C. 5, s. 662) ; Bu �eerge 
gelüvi birinci. (Bu �ehre ilk geli�i.) (TLG, s. 869). 

2.4.1.5. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: Çünki tar�larn�ñ çölden c�y�p 
aluv ve kötürülüv vaq�t� çoqtan keçti. (Çünkü dar�lar�n tarladan toplan�p al�nma ve 
kald�r�lma vakti çoktan geçti.) (TDTEA, C. 13, s. 138) ; Men magaradan ç�kuv 
yolun� bilem, dey. (Ben ma�aradan ç�kma yolunu biliyorum, der.) (TDEMA, C. 5, 
s. 662) ; Bun�ñ sebebi, özüniñ ya��na, muçesine göre kiyinüvinde olsa kerek. 
(Bunun sebebi, kendi y��na, görünümüne göre giyinmesinde olsa gerek.) (TLG, s. 
870) ; …daa soñra yaz�qs�nuv alametleri qat�ld�lar. (…daha sonrada ac�ma 
alametleri ilave oldu.) (TLG, s. 874). 

2.4.1.6. Birle�ik Fiil Olarak Kullan�l���: Maña q�ymet kesüv kerekmez, 
xan�m. (Bana k�ymet biçmek gerekmez, han�m.) (TDTEA, C. 13, s. 76) ; Bütün 
bulardan ba�qa lirik y�rlarda tuv�an yerlerniñ düldberligini, tuv�an yurtn�ñ tabiat 
güzelliklerini aqs etüvge de çoq yer ayr�la. (Bütün bunlardan ba�ka lirik �ark�larda 
do�ulan yerlerin güzelli�ini, ana yurdun do�al güzelliklerini aks ettirmeye de çok 
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yer ayr�l�r.) (KGTLE, s. 159) ; Azl�qtaki milletlerge öz ana tillerinde gazeta, 
jurnallar ne�ir etüv kibi çoqtqn-çoq vadeler ada�an manifest ilan etile. 
(Az�nl�ktaki milletlere kendi ana dillerinde gazete, dergi ne�retme gibi pek çok 
sözler veren manifesto ilan edliyor.) (KGTLE, s. 481). 

2.4.1.7. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Azl�qtaki milletlerge öz ana 
tillerinde gazeta, jurnallar ne�ir etüv kibi çoqtqn-çoq vadeler ada�an manifest ilan 
etile. (Az�nl�ktaki milletlere kendi ana dillerinde gazete, dergi ne�retme gibi pekçok 
sözler veen manifesto ilan edliyor.) (KGTLE, s. 481) ; Olar, Q�z�l Ordu�a ketecek 
ya�lar, çal��uvdan soñ arbiy i�ni ögrene ekenler. (Onlar, K�z�l Ordu’ya gidecek 
gençler, çal��madan sonra harp i�ini ö�reniyorlarm��.) (KGTLE, s. 579). 

2.4.1.8. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Ana-babalar qayda baqalar,-dedi 
açuv tolu qaba sesnen. (Anne babalar nereye bak�yor, dedi öfke dolu kaba bir 
sesle.) (TLG, s. 874). 

 

2. 5. Kumuk Türkçesinde -(x)v/(x)-w [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Çetin Pekacar, ekin i�levleri ilgili olarak �u bilgi ve örnekleri vermektedir: 
Fiillerden i� ismi yapar: abd�raw “�a�k�nl�k, �a��rma”, a�law “anlama, kavrama”, 
boyaw “boyama”, y�law “a�lama, a�lay��”, saylaw “seçme, oy verme”, betlew 
“ba�a kakma; ay�plama”, aç�w “açma, aç��”, yolu�uw “kar��la�ma, görü�me”. 
Kal�c� soyut isim ve hareketten do�an isim yapar: a�law “bilinç, �uur; idrak”, 
ayaw “merhamet”, yoraw “tahmin, zan; dilek”, sanaw “say�, adet”, s�naw “s�nav, 
test; deney, tecrübe”, talaw “ya�ma, talan, çapul”. Kal�c� somut isim: ç���w “�i�, 
tümör, ç�ban”, sal�w “dü�ünde davetliler taraf�ndan verilen para hediyesi”, boyaw 
“boya”, talaw “kötü tabiatl� tümör”. Yer isimleri: oyuw “oyuntu, çukur”, yat�w 
“yatma yeri, oca��n yatma�a yarar ç�k�nt�s�”, yaylaw “yayla”, tarlaw “tarla”44. 

Kumuk Türkçesinde mastar (isim-fiil) eki olarak kullan�lan ekin, ayr�ca 
fiilden kal�c� isimler türetti�i de görülmektedir.  

2.5.1. Kullan�l��� 

2.5.1.1. Nesne Olarak Kullan�l���: �lmu dünya yaral�andan berli tilleni, 
sözleni amal�a gelivün axtara. (�lim, dünya yarat�ld���ndan beri dillerin, 
kelimelerin ortaya ç�k���n� ara�t�r�r.) (KGTLE, s. 212). 

2.5.1.2. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: �lmu dünya yaral�andan berli 
tilleni, sözleni amal�a gelivün axtara. (�lim, dünya yarat�ld���ndan beri dillerin, 
kelimelerin ortaya ç�k���n� ara�t�r�r.) (KGTLE, s. 212) ; … at���w tawu�lan� da 
e�itgende duwlap, dewlege bag�p çab�p yibere. (… çarp��ma seslerini de duyunca, 
kudurup devlere do�ru ko�mu�.) (TDEMA, C. 5, s. 678) ; Ya��rt�wnu dewürü 

                                                 
44  Çetin Pekacar, “Kumuk Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Akça� yay., Ankara 

2007, s. 971. 
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bol�an bu bizin günler ba�lap �onu talap ete. (Yenile�menin devri olan �u bizim 
günlerimiz, öncelikle bunu talep ediyor.) (TLG, s. 870). 

2.5.1.3. Birle�ik Fiil Olarak Kullan�l���: �lmu dünya yaral�andan berli 
tilleni, sözleni amal�a gelivün axtara. (�lim, dünya yarat�ld���ndan beri dillerin, 
kelimelerin ortaya ç�k���n� ara�t�r�r.) (KGTLE, s. 212). 

2.5.1.4. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Gren, Polatinskiy va Kavkazn� 
üyrenegen �olay özge alimler de qumuq yomaqlan� c�y�v bulan ma��ul bol�anlar. 
(Gren, Polatinskiy ve Kafkasya’y� ö�renen bu gibi ba�ka âlimler de Kumuk 
masallar�n� toplamak ile me�gul olmu�lar.) (KGTLE, s. 184). 

2.5.1.5. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Atalar sözi va ayt�vlar� miñ y�llan� 
boyuna yaqlana va çarlana gelgen. (Atasözleri ve deyimler, binlerce y�l boyunca 
korunarak ve yenilenerek gelmi�tir.) (KGTLE, s. 233) ; … geçiwnü ya��na bar�p, 
bir töbeni üstüne yamuçusun da yay�p yata. (… geçidin yan�na var�p, bir tepeye 
kepene�ini serip yatm��.) (TDEMA, C. 5, s. 684) ; Günde on be� bet yazuw 
yaza�anlar�b�z, on mi� bet ç��ara�an ma�inge neçik qar��l�k etsin? (Günde on be� 
sayfa yaz� yazanlar�m�z, on binsayfa ç�karan makineye nas�l kar�� koysun?) (TLG, 
s. 1004).  

 

2. 6. Ba�kurt Türkçesinde -(x)w [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Habibe Yaz�c� Ersoy, bu ekin Ba�kurt Türkçesinin mastar eki oldu�unu 
belirterek �u örnekleri vermektedir: ab�n�w “sürçmek, tökezlemek”, a�law 
“anlamak”, bäyläniv “ba�lanmak, ba�lamak”, b���ldaw “f�s�ldamak”, biklän�w 
“kilitlemek, kilit vurmak, hapsetmek, kapanmak” …45 

Yapt���m�z taramalarda, Ba�kurt Türkçesinde farkl� olarak -Ow ve -Aw 
�eklinin de bulundu�u görülmektedir. Ekin as�l i�levi mastar (isim-fiil) yapmak 
olmakla beraber, nadir de olsa fiilden kal�c� isimler türetmek için kullan�lmaktad�r. 

2.6.1. Kullan�l��� 

2.6.1.1. Özne Olarak Kullan�l���: �l bas�w- bezzeñ �öröfkä h�ymay. (Ülke 
i�gal etmek bizim örfümüze ayk�r�d�r.) (TDEMA, C. 1, s. 430) ; … ularz�n 
hörle�ewe, �öröf-�azätä q�r��z-qazaqqa tart�m�raq. (… onlar�n konu�mas�, örf-
âdeti K�rg�z ve Kazaklara benziyor.) (TDEMA, C. 1, s. 466) ; Bögönden ba�lap 
Yurmat� ilénde xand�ñ übéwé iñ �ur bülek hanala. (Bugünden itibaren Yurmat� 
ilinde han�n öpmesi en büyük hediye olarak kabul ediliyor.) (KGTLE, s. 165) ; 
Ald���z�a o�olay kilép ba��w�m u�al niyet iken tügél. (Kar��n�za bu �ekilde gelip 
dikili�im kötü niyet ile de�il.) (KGTLE, s. 178) ; Q�� k�n� halq�nda az�q tab�w 
q�y�n buld�. (K�� günü so�ukta yiyecek bulmak zorla�t�.) (TLG, s. 799). 

                                                 
45  Habibe Yaz�c� Ersoy, “Ba�kurt Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Akça� yay., 

Ankara 2007, s. 765. 
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2.6.1.2. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: 

Uzamandar Qarast�ñ hüzze yomop höyläy al�w�na hoqlan�p qal�andar. 
(Aksakallar, Qaras’�n kapal� olarak konu�mas�na hayran kalm��lar.) (TDEMA, C. 
1, s. 430) ; Qaratt�ñ uz�p kitew �atl��� �ul tiklem olo bula, ��mäkäy dustar�n�ñ 
qotolow �atl���nan ni e�lärgä bilmey. (Karat’�n öne geçme sevinci o kadar büyük 
oluyor ki ��mekey dostlar�n�n kurtulmas� sevincinden ne yapaca��n� �a��r�yor.) 
(TDEMA, C. 1, s. 476). 

2.6.1.3. Nesne olarak Kullan�l���: Ülewe yañ�, kürewem yañ�- ti ikän. 
(Ölmesi yeni, görmem yeni- demi�.) (TDEMA, C. 1, s. 468). 

2.6.1.4. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: … ularz�n hörle�ewe, �öröf-
�azätä q�r��z-qazaqqa tart�m�raq. (… onlar�n konu�mas�, örf-âdeti K�rg�z ve 
Kazaklara benziyor.) (TDEMA, C. 1, s. 466) ; Qazaq balah�n al�w�n�ñ säbäbe �ul. 
(Kazak çocu�unu almas�n�n sebebi �u.) (TDEMA, C. 1, s. 468) ; Ber vaq�t Suran�ñ 
q�z� menän keywenä yaw kilewen küzätew sirat� yetä. (Bir zaman Sura’n�n k�z� ve 
damad�na gözetleme s�ras� geliyor.) (TDEMA, C. 1, s. 478) ; Bögönden ba�lap 
Yurmat� ilénde xand�ñ übéwé iñ �ur bülek hanala. (Bugünden itibaren Yurmat� 
ilinde han�n öpmesi en büyük hediye olarak kabul ediliyor.) (KGTLE, s. 165) ; 
Yarar, hin� üz�bizz�n ara�a al�w-almaw turah�nda käñä�lä��rb�z.) (Tamam, seni 
aram�za alma almama konusunda görü�ürüz.) (TLG, s. 800). 

2.6.1.5. Birle�ik Fiil Olarak Kulan�m�: �l bas�w bezzeñ �öröfkä h�ymay. 
(Ülke i�gal etmek bizim örfümüze ayk�r�d�r.) (TDEMA, C. 1, s. 430) ; Ba�qort 
xal�q icad�nda yér hat�w�a beylé bik küp beyét s��ar�l�an. (Ba�kurt halk 
eserlerinde toprak satmaya ait pek çok beyit söylenmi�tir.) (KGTLE, s. 340). 

2.6.1.6. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: �ol saq olo tornalar, qal�andar�na 
yul kürhätew ösön, qaw�rh�ndar�n säsep kitkändär. (O zaman büyük turnalar yol 
göstermek için tüylerini saçarak gitmi�ler.) (TDEMA, C. 1, s. 408) ; Yügerep 
bar�p, un� quluna al�w menän üze telhez zä qala. (Ko�arak gelip onu eline almas� 
ile kendisi dilsiz kal�yor. (TDEMA, C. 1, s. 434); Yulaman�a hikérép torop 
xu�la��wan ba�qa sara qalman�. (Yulaman’a s�çray�p vedala�maktan ba�ka çare 
kalmad�.) (KGTLE, s. 160) ; Uq�wan üge é� te yoq. (Okumaktan ba�ka i� de 
yok.) (KGTLE, s. 525) ; Esäh� aw�r�y ba�law m�nän, kür�� aw�ldan Ay�tbayz�� 
�läsäh� kil�p y�tt�. (Annesi hastalanmaya ba�lamas� ile kom�u köyden Ay�tbay’�n 
ananesi geldi.)  (TLG, s. 806). 

2.6.1.7. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: �unan b�lar kile�ew tözögändär. 
(Böylece bunlar sözle�me imzalam��lar.) (TDEMA, C. 1, s. 426) 
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2. 7. Nogay Türkçesinde -(x)v [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Dilek Ergönenç Akbaba, -(U)v ekinin i�levinin hareketin, i�in, durumun isim 
�eklini yapmak oldu�unu ifade etmekte ve �u örnekleri vermektedir: königüv 
“al��t�rma”, ösüv “büyüme”, yazuv “yaz�”46. 

Ekin mastar (isim-fiil) yapman�n yan�nda, nadir olarak da fiilden kal�c� 
isimler türetti�i görülmektedir. 

2.7.1. Kullan�l��� 

2.7.1.1. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: On�n dur�s ékenin, betirim, 
öziñdi öziñ ay�plap söylevge yeter zat barma, dep ��nt� köñili men özelendi M�talap. 
(NTG, s. 242/144) ; Éndi onda baruvga yol k�y�n. (NTG, s. 251/235) ; … Nogay 
halk�n birlestirüvde, olard�ñ aras�nda Nogay tilin, literaturas�n taraltuvda az kull�k 
yuritpegen. (NTG, s. 290/243). 

2.7.1.2. Nesne Olarak Kullan�l���: Bu konferansiyad�ñ karar� A.�. 
Canibekovka xalk biliminiñ em prosve�çeniesiniñ tarmag�nda endiden armagan 
äreket etüvge programma bolgan. (Bu konferans�n karar� A. �. Canibekov’a halk 
bilimi ve ayd�nlanmas� dal�nda �imdiden itibaren hareket etmeye program 
olmu�tur.) (KGTLE, s. 120). 

2.7.1.3. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: Bolgan ü�in, tamadan�ñ 
kan�g�p aytuv� man Asatayd�ñ eki koy terisin endi birev ittiler. (Fakat ba�kan�n 
�srarl� söyleyi�i ile Asantay’�n iki koyun derisini �imdi bire indirdiler.) (KGTLE, s. 
191) ; Sol eserde Turhanimniñ teren kürsinüvin ésitip, Kudayniette bir zatka 
oylan�p kald�. (kürsinüv: iç çekmesi) (NTG, s. 261/254). 

2.7.1.4. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Day�m da suv sol tatav�llard� y�r�p, 
yurüv ü�in yaravs�zga ��garatagan édi. (NTG, s. 255/52) ; Adanast�ñ baas�n bilüv 
kerek. (NTG, s. 265/378). 

2.7.1.5. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Sonnan beri on�ñ ya�av� türlenip 
ketti. (�undan beri onun hayat� de�i�ti.) (KGTLE, s. 203) ; Yazuv sul�b�n K�tay 
Saray�ndag�lar yalg�z bilgen yoklar. (Yaz� kabiliyetini Çin saray�ndkiler sadece 
kendileri kullanmam��lar.) (TLG, s. 666) ; Halk aras�nda martt�ñ ava �artlar� 
ak�nda köplegen aytuvlar yürediler. (Halk aras�nda mart�n hava �artlar� hakk�nda 
birçoklar� atasözleri söylerler.) (TLG, s. 668) ; Ay Navruzga �a�uv �a�. (Ay 
Nevruz’a ekin saç.) (TLG, s. 668). 

 

2. 8. Karaçay-Malkar Türkçesinde -(x)v/-(x)w [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Ufuk Tavkul, Eski Türkçe döneminde son seste bulunan -�’lerin Karaçay-
Malkar Türkçesinde çift dudak ünsüzü -v’ye dönü�tü�ünü belirtmektedir47. Ekle 

                                                 
46  Dilek Ergönenç Akbaba, “Nogay Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Akça� yay., 

Ankara 2007, s. 631. 
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ilgi verdi�i örneklerde Karaçay-Malkar Türkçesinde -Av �eklinin de oldu�u 
görülmektedir: kel-üv “geli�”, qar(a)-av “bak��”, sayl(a)-av “seçim”, ayt-uv 
“söyleyi�”, çab-�v “ko�u”48. 

Tarad���m�z metinlerde, bu ekin mastar (isim-fiil) yapma i�leviyle 
kullan�ld��� görülmektedir. Ayr�ca fiilden kal�c� isimler de türetmektedir. 

2.8.1. Kullan�l��� 

2.8.1.1. Özne Olarak Kullan�l���: C�y�l�an cerde comaq ayt�w elleni sanlar� 
bo�al�annga köre toxta�and�. (Toplan�lan yerde bilmece söyleme i�i, illerin say�s� 
bitti�i için dururdu.) (KGTLE, s. 342). 

2.8.1.2. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: Alay bla wa ol malqar 
folklornu bek ma�anal� ç��armalar�n basmalaw�a mudor sa�land�. (Böylelikle o, 
Malkar folklorunun çok önemli eserlerinin ba�lamas�na vesile olmu�tur.) 
(KGTLE, s. 194) ; Andan t���nda da an� xay�r�ndan ol i�ni t�ng�l� da, tolu da 
tintüwge artda ullu ma�ana berilgendi. (Ondan ba�ka da, onun sayesinde, o i�in 
titiz ve eksiksiz ara�t�r�lmas�na büyük önem verilmi�tir.) (KGTLE, s. 362). 

2.8.1.3. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: Teñle�diriliwleni köbüsü q�zn� 
at� bla baylan�bd�la. (E�le�tirmelerin ço�u k�z ad� ile ili�kilendirilmi�tir.) 
(KGTLE, s. 186) ; Alay bla wa ol malqar folklornu bek ma�anal� ç��armalar�n 
basmalaw�a mudor sa�land�. (Böylelikle o, Malkar folklorunun çok önemli 
eserlerinin ba�lamas�na vesile olmu�tur.) (KGTLE, s. 194) ; Okuw kitabla�a 
kirgen comaqla wa oquwnu programmas�na köre temala�a bölünngendile. 
(Okuma kitaplar�na bilmeceler de okuma program�na göre temalara bölünmü�tür.) 
(KGTLE, s. 339). 

2.7.1.4. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Karang� ang�law�a köre, i�in 
üsünde comaq aytsang, saban qaran qal�r�a, mal çarp�r�a, qo� cars�r�a bolluq 
bol�and�. (Bat�l inan��a göre i� üstünde bilmece sorulursa, ürünün verimsiz olaca��, 
hayvanlar�n zarar görece�i, evlerin y�k�laca�� dü�ünülürdü.) (KGTLE, s. 341); 
Adanast�ñ baas�n bilüv kerek. (NTG, s. 265/378). 

2.8.1.5. Birle�ik Fiil Olarak Kullan�l���: Malqarl�lan� bla qaraçayl�lan� bir 
bölek sabiy c�rlar� tartxan-soz�an bla, d���l etiw, barmak, qol bla baylaml�d�la. 
(Malkarl�lar ile Karaçayl�lar�n bir k�s�m çocuk �ark�lar�; çeki�tirme, g�d�klama, 
parmak, el ile ba�lant�l�d�r.) (KGTLE, s. 185). 

2.8.1.6. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Cetalmay�n kald�ng dep, manga 
�or�uv sald�la. (Yeti�emeden kald�n deyip bana korku sald�lar.) (KÇT, s. 95/43) ; 
Ol üyüme kirgelley erkin boldu a�avum. (O evime girince ço�ald� yiyece�im.) 
(KÇT, s. 96/58) ; �oy sürüvge �aza� börü kirgenley. (Koyun sürüsüne ba��bo� kurt 
girmi�çesine.) (KÇT, s. 105/5) ; Ca�� ketgenden artda Aminatn� ca�awu bütün da 
                                                                                                                            

47  Ufuk Tavkul, “Karaçay-Malkar Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Akça� yay., 
Ankara 2007, s. 897. 

48  Tavkul, age., s. 899. 
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q�y�n boldu. (O�lu gittikten sonra Aminat’�n hayat� bütünüyle zorla�t�.) (KGTLE, 
s. 121) ; Soruwla�a cuwab etal�an�na-qal�an�na köre adamn� adaml���na ba�a 
biçgendile. (Sorulara verdi�i cevaba göre, ki�inin adaml���na paha biçmi�lerdir.) 
(KGTLE, s. 342) ; (Can ç�q��nc� ca�avdan umut qurumaz. (Can ç�kana kadar 
hayattan umut eksik olmaz.) (TLG, s. 922).  

 

2. 9. Karay Türkçesinde -(x)v [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Karay Türkçesinde, -(x)v eki mastar (isim-fiil) eki olarak kullan�lmaktad�r49. 
�sim-fiil (mastar) türetmenin yan� s�ra, çok s�k olmamakla birlikte fiilden kal�c� 
isimler türetti�i de görülmektedir.  

2.9.1. Kullan�l��� 

2.9.1.1. Özne Olarak Kullan�l���: Sendän ba�xa kim ki fayda étkey can�ma, 
ki yesisi ol yuluvnun da bahat�rl�xn�n Sensin. (Senden ba�ka benim can�m� 
koruyacak yoktur, çünkü o kurtar���n ve zaferin sahibi sensin.) (LKADM, 39-10) ; 
Yax��raxt�r maya ürätüvü buyruhuynun; minlärindän alt�nn�n da kümü�nün. 
(Emirlerinin ö�retilmesi bana binlerce alt�n ve gümü�ten daha de�erlidir.) 
(LKADM, 79-1). 

2.9.1.2. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: Sendän ba�xa kim ki fayda 
étkey can�ma, ki yesisi ol yuluvnun da bahat�rl�xn�n Sensin. (Senden ba�ka benim 
can�m� koruyacak yoktur, çünkü o kurtar���n ve zaferin sahibi sensin.) (LKADM, 
39-10) ; Yax��raxt�r maya ürätüvü buyruhuynun; minlärindän alt�nn�n da 
kümü�nün. (Emirlerinin ö�retilmesi bana binlerce alt�n ve gümü�ten daha 
de�erlidir.) (LKADM, 79-1). 

2.9.1.3. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Tuv�an kiuniumdian da �aliegia 
dieyin; kaytuv b�la kielmiadim. (Do�du�um günden �imdiye kadar, dönü� ile 
gelmedim.) (KGTLE, s. 184) ; Ökiurmiagi kibik igit ar�slann�n açuv� biynin. 
(Beyin öfkesi, genç arslan�n ba��rmas� gibidir.) (KGTLE, s. 482). 

2.9.1.4. Kal�c� �sim Olarak Kullan�l���: Da suvlarn� k�yaslad� ölçäv b�la. 
(Ve sular�n� k�yaslad� ölçü ile.) (LKADM, 116-28). 

 

2. 10. Karakalpak Türkçesinde -(x)w [< -(x)g/-(x)�] Eki  

Ceyhun Vedat Uygur, bu ekin i�levinin hareket ismi yapmak oldu�unu ve 
Türkiye Türkçesindeki -mAK, -mA’l� isimleri kar��lad���n� ifade etmektedir. Ekin 
esasen -(x)g/-(x)� fiilden isim yapma eki oldu�unu ancak zamanla -g’nin -w’ye 
dönü�erek bugünkü �eklinin ortaya ç�kt���n� belirtmekte ve ekin hareket ismi 
d���ndaki i�levleri ile ilgi �u örnekleri vermektedir: Somut isimler yapar: bu�aw 

                                                 
49  Özlem Kazan, Litvanya Karaylar�na Ait Dini Metinler (Yay�mlanmam�� Doktora Tezi), Marmara 

Üniversitesi Türkiyat Ara�t�rmalar� Enstitüsü, �stanbul 2002, s. 111. 
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“zincir, buka��”, jab�w “örtü”, qa�aw “matkap” (qa�a-: delmek) Vas�f isimleri 
türetir: tamaqsaw “açgöz, obur” (tamaq “yemek”+sa-: yemek yemek istemek), 
tat�w “bar��ç�; sakin” Terim yapmada kullan�l�r: ataw “yal�n hal” (ata-: ad 
vermek, ad�n� koymak), jal�aw “ek” (jal�a-: eklemek)50. 

Tarad���m�z metinlerde, bu ekin mastar (isim-fiil) yapma i�leviyle i�lek 
olarak kullan�ld��� görülmektedir.  

2.10.1. Kullan�l���  

2.10.1.1. Yüklem Olarak Kullan�l���: Atamn�ñ ögizlerdi cibergendegi 
maqsäti sizlerdi aldaw. (Babam�n öküzleri gördermesindeki maksad� sizleri 
aldatmakt�r.) (TDEMA, C. 1, s. 348) ; Al ädebiyat bolsa söz benen süwret sal�w. 
(Edebiyat ise söz ile resim yapmakt�r.) (KGTLE, s. 178) ; Köpten bergi arman� 
Massagetler menen sawa�qa bir tüsiw edi. (Çoktan beri arzusu, Massagetlerle 
sava�makt�.) (TLG, s. 612) ; Ats�z jasaw – nämelim jasaw! (Ads�z ya�amak, nâ-
malum ya�amak(t�r)!) (TLG, s. 618). 

2.10.1.2. Özne Olarak Kullan�l���: Sebebi qosoq yaz�w bir yeki eki saattan 
art�q waq�tt� talap etpeydi. (Çünkü �iir yazmak bir veya iki saatten fazla zaman 
almaz.) (KGTLE, s. 122) ; Q�zd�ñ süwretin söz benen bunnan art�q s�z�p körsetiw 
q�y�n. (K�z�n görünü�ünü söz ile bundan fazla çizip göstermek zordur.) (KGTLE, 
s. 123) ; Ats�z jasaw – nämelim jasaw! (Ads�z ya�amak, na-malum ya�amak(t�r)!) 
(TLG, s. 618). 

2.10.1.3. Dolayl� Tümleç Olarak Kullan�l���: J�l say�n paxtan�ñ jap�ra��n 
tüsiriwge, sal�m därilewge bizge Ukraina, Qazaqstan, RSFSR u�q��lar� järd�mge 
keledi. (Her y�l pamu�un yapra��n� koparmak, içini ay�klamak için Ukrayna, 
Kazakistan, Rusya Federasyonundan uçaklar bize yard�ma gelir.) (KGTLE, s. 537) 
; Sol sebepli äyyemgi Vaviloniya, Ki�i Aziya, Hindstan häm Q�tayd�n äyyemgi 
ädebiyat�n payda bol�w�nda ülken orn� bar ekenligin sezemiz. (Bundan dolay� Eski 
Babil, Anadolu, Hindistan ve Çin’in eski edebiyat�n�n ortaya ç�k���nda önemli yeri 
oldu�unu seziyoruz.) (KGTLE, s. 549) ; Qudiretli pat�ay�m, biytan�s jigit siziñ 
ald�ñ�z�a kiriwge ruxsat sorayd�, -dedi x�zmetçisi Tomariske. (Kudretli padi�ah�m, 
yabanc� yi�it, sizin huzurunuza girmek için izin istiyor, dedi hizmetkâr� 
Tomarisk’e.) (TLG, s. 612) ; Bunnan art�q kütiwge Kirdiñ taqat� joq. (Bundan 
fazla bekleme�e Kir’in sabr� kalmad�.) (TLG, s. 614). 

2.10.1.4. Nesne Olarak Kullan�l���: Art�na qaramastan Egipetke qaray jüris 
q�l�wd� oylad�. (Ard�na bakmadan M�s�r’a do�ru sefer etmeyi dü�ündü.) (TLG, s. 
614). 

2.10.1.5. �sim Tamlamas� Olarak Kullan�l���: Oblast�m�zda bunnan art�q 
keneytiw mümkin�iligimz joq. (Bölgemizde bundan fazla geni�letme imkân�m�z 
yok.) (KGTLE, s. 123) ; Atajan ata fermadan kelgen boy� zootexnik penen 
                                                 

50  Ceyhun Vedat Uygur, “Karakalpak Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Akça� 
yay., Ankara 2007, s. 559. 
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mallard�ñ jaylaw� tuwral� äñgimege kiristi. (Atacan baba, çiftlikten geldi�i �ekilde 
zootekni mühendisiyle hayvanlar�n yeti�tirilmesi hakk�nda görü�meye koyuldu.) 
(KGTLE, s. 236).  

2.10.1.6. Birle�ik Fiil Olarak Kullan�l���: Sebebi qosoq yaz�w bir yeki eki 
saattan art�q waq�tt� talap etpeydi. (Çünkü �iir yazmak bir veya iki saatten fazla 
zaman almaz.) (KGTLE, s. 122) ; Al ädebiyat bolsa söz benen süwret sal�w. 
(Edebiyat ise söz ile resim yapmakt�r.) (KGTLE, s. 178) ; Sol sebepli äyyemgi 
Vaviloniya, Ki�i Aziya, Hindstan häm Q�tayd�n äyyemgi ädebiyat�n payda 
bol�w�nda ülken orn� bar ekenligin sezemiz. (Bundan dolay� Eski Babil, Anadolu, 
Hindistan ve Çin’in eski edebiyat�n�n ortaya ç�k���nda önemli yeri oldu�unu 
seziyoruz.) (KGTLE, s. 549) ; Art�na qaramastan Egipetke qaray jüris q�l�wd� 
oylad�. (Ard�na bakmadan M�s�r’a do�ru sefer etmeyi dü�ündü.) (TLG, s. 614). 

2.10.1.7. Edat Grubu Olarak Kullan�l���: Tüstiñ s�yq�nan qorq�p, hämme 
adamla�n c�ynap, att�ñ üstine minip qayt�w u��n tilep adam ��qpad�. (Rüyan�n 
anlam�ndan korkarak tüm insanlar� toplay�p, at�na binip dönmek istedi, ancak 
kimseyi bulamad�.) (TDEMA, C. 4, s. 495) ; Taciriybeli vraçt�n bol�w� arqas�nda 
nawqas aman qald�. (Tecrübeli doktorun bulunmas�ndan dolay� hasta sa� salim 
kald�.) (KGTLE, s. 113) ; Äli�er Naway� dan��pan �ay�r bol�w menen birlikte 
edebiyat�� s�pat�nda öz zamanlaslar�nan jüzden aslam �ay�rlar�a s�patlama 
bergen. (Ali �îr Nevaî seçkin bir �air olmakla birlikte, edebiyatç� göreviyle kendi 
ça�da�lar�ndan yüzden fazla �aire örnek olmu�tur.) (KGTLE, s. 131) ; … quday 
her topard� bir-birinin ay�r�p basqar�w u��n özin�e kep atlard�ñ dizimin düzip, bir 
küni qol�a rawana bolad�. (… Allah her toplulu�u birbirinden ay�r�p yönetmek için 
kendince birçok isimlerin listesini haz�rlay�p, bir gün yola revan olur.) (TLG, s. 
616). 

 

Sonuç: 

Konuyla ilgili kaynaklardan ve eldeki örneklerden yola ç�karak -(x)g/-(x)� eki 
ile ilgili ula�t���m�z sonuçlar� �u �ekilde s�ralayabiliriz: 

1. Ekin Türkçenin Tarihî Dönemlerindeki Durumu: 

Köktürkçe dönemiyle ilgili metinlerin azl���, -(x)g/-(x)� ekinin bu dönemde 
mastar (isim-fiil) eki olarak kullan�l�p kullan�lmad��� hakk�nda kesin bir yarg�ya 
varamam�za yol açmaktad�r. Ancak eldeki örnekler de�erlendirildi�inde, 
Köktürkçe döneminde ekin sadece fiilden kal�c� isimler türetmek için kullan�ld��� 
görülmektedir. 

Uygur Türkçesi dönemine ait örneklerde, -(x)g/-(x)� ekini alm�� kelimelerin 
mastar (isim-fiil) olarak kullan�ld��� görülmektedir. Dönemle ilgi örneklerde 
mastar olarak kullan�lan bu kelimelerin, söz dizimi içerisinde özne, dolayl� tümleç, 
nesne olarak kullan�ld�klar�; isim tamlamalar�n�n kurulu�unda yer ald�klar�; hâl, 
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çokluk ve iyelik eklerini ald�klar� görülmektedir. -(x)g/-(x)� ekininin bu dönemde 
i�lek olarak fiilden kal�c� isimler de yapt��� görülmektedir. 

Karahanl� Türkçesi döneminde de -(x)g/-(x)� ekini alm�� kelimelerin mastar 
(isim-fiil) olarak kullan�ld��� görülmektedir. Dönemle ilgi örneklerde mastar olarak 
kullan�lan bu kelimelerin, söz dizimi içerisinde özne ve nesne olarak 
kullan�ld�klar�; isim tamlamalar�n�n kurulu�unda yer ald�klar�; hâl ve iyelik eklerini 
ald�klar� görülmektedir. -(x)g/-(x)� ekininin bu dönemde i�lek olarak fiilden kal�c� 
isimler de türetti�i görülmektedir. 

Harezm Türkçesi döneminde, dudak uyumundan dolay� ekin yard�mc� 
ünlüsünün genellikle yuvarlakla�t��� görülmektedir. Bu dönemle ilgili örneklerde -
(x)g/-(x)� ekinin mastar (isim-fiil) olarak de�il, fiilden kal�c� isimler türetmek için 
kullan�ld��� görülmektedir. 

K�pçak Türkçesi döneminde ekin sonundaki -g/-�’lerin dü�tü�ü veya 
s�z�c�la�arak -v’ye dönü�tü�ü ifade edilmektedir. Tespit etti�imiz dönem ile ilgili 
örneklerde son ses -g/-�’lerin genelde korundu�u görülmektedir. Bir örnekte son 
sesin dü�tü�ü tespit edilmi�tir (öli < ölüg). -(x)g/-(x)� eki bu dönemde mastar 
(isim-fiil) olarak de�il, fiilden kal�c� isimler türetmek için kullan�lm��t�r. 

Ça�atay Türkçesi döneminde -�/-� kar���kl���ndan dolay� ekin her iki �eklinin 
de kullan�ld��� görülmektedir. Bir örnekte son seste -�’nin dü�tü�ü görülmektedir 
(korku < korku�). -(x)g/-(x)� eki, bu dönemde mastar (isim-fiil) olarak de�il, 
fiilden kal�c� isimler yapmak için kullan�lm��t�r. 

Eski Türkiye Türkçesi döneminde, birden fazla heceli kelimelerin sonundaki 
-g/-�’ler dü�mektedir. Bu dü�me neticesinde -(x)g/-(x)� ekinin de ünsüzü dü�mü� 
ve yard�mc� ünlü ek hâline gelmi�tir. Eski Türkçedeki -(x)g/-(x)� eki, Eski Türkiye 
Türkçesinde -I/-U olmu�tur ve genellikle yuvarlak ünlülü �ekli kullan�lm��t�r. Eski 
Türkçedeki -(x)g/-(x)� ekinden geli�en -I/-U ekiyle bu dönemde mastar (isim-fiil) 
de�il, fiilden kal�c� isimler türetilmi�tir. 

2. Ekin Kuzey (K�pçak) Grubu Lehçelerindeki Durumu: 

Kuzey (K�pçak) grubu lehçelerinin ortak mastar eki, Eski Türkçe döneminde 
fiilden isim yapma eki olarak kullan�lm�� olan -(x)g/-(x)� ekinden geli�mi�tir.  

K�rg�z Türkçesinde, -(x)g/-(x)� > -(x)w s�z�c�la�mas�ndan sonra, yar� ünlü 
w’nin de erimesi ve bunun izi olarak ünlü uzamas� neticesinde ek, -UU �eklinde 
kullan�lmaktad�r. Ayr�ca bu lehçede dudak uyumunun geli�mi� olmas�ndan dolay� -
OO �ekli de bulunmaktad�r. Lehçe ile ilgi elde etti�imiz örneklerde bu eki alan 
kelimelerin mastar olarak kullan�ld�klar� ve tespit etti�imiz örneklerde söz dizimi 
içerisinde yüklem, özne, dolayl� tümleç ve nesne olabildikleri; isim tamlamas�, 
birle�ik fiil ve edat gruplar�n�n kurulu�unda yer ald�klar�; hâl, çokluk ve iyelik 
eklerini ald�klar� görülmektedir. Ayn� ekle fiilden kal�c� isimler de türetildi�i 
görülmektedir. 
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Kazak Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)w s�z�c�la�mas� neticesinde -(x)w 
�eklinde kullan�lmaktad�r. Metinlerde -(x)v �eklinde kullan�ld��� da görülmektedir. 
As�l i�levi mastar türetmek olan ek, fiilden kal�c� isimler de türetmektedir. Tespit 
etti�imiz örneklerde söz dizimi içerisinde özne, dolayl� tümleç ve nesne 
olabildikleri; isim tamlamas�, birle�ik fiil ve edat gruplar�n�n kurulu�unda yer 
ald�klar�, hâl ve iyelik eklerini ald�klar� görülmektedir. 

Tatar (Kazan) Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)v s�z�c�la�mas� neticesinde -
(x)v �eklinde kullan�lmaktad�r. Ayr�ca bu lehçede v’nin erimesi neticesinde 
yard�mc� ünlünün ek haline geldi�i de görülmektedir (-U). Lehçe ile ilgi elde 
etti�imiz örneklerde bu eki alan kelimelerin mastar olarak kullan�ld�klar� ve tespit 
etti�imiz örneklerde söz dizimi içerisinde özne, dolayl� tümleç ve nesne 
olabildikleri; isim tamlamas�, birle�ik fiil ve edat gruplar�n�n kurulu�unda yer 
ald�klar�, hâl ve iyelik eklerini ald�klar� görülmektedir. Ayn� ek, fiilden kal�c� 
isimler yapmak için de kullan�lm��t�r. 

K�r�m-Tatar Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)v s�z�c�la�mas� neticesinde -
(x)v �eklinde kullan�lmaktad�r. As�l i�levi mastar türetmek olan ek, nadir olarak 
fiilden kal�c� isimler de türetmektedir. Tespit etti�imiz örneklerde, söz dizimi 
içerisinde yüklem, özne, dolayl� tümleç ve nesne olabildikleri; isim tamlamas�, 
birle�ik fiil ve edat gruplar�n�n kurulu�unda yer ald�klar�; hâl, çokluk ve iyelik 
eklerini ald�klar� görülmektedir. 

Kumuk Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)w s�z�c�la�mas� neticesinde -(x)w 
�eklinde kullan�lmaktad�r. Metinlerde -(x)v �eklinde kullan�ld��� da görülmektedir. 
As�l i�levi mastar türetmek olan ek tespit etti�imiz örneklerde, söz dizimi içerisinde 
nesne olarak kullan�labilmekte; isim tamlamas�, birle�ik fiil ve edat gruplar�n�n 
kurulu�unda yer almakta, hâl ve iyelik eklerini almaktad�r. Ayn� ekle fiilden kal�c� 
isimler de türetildi�i görülmektedir. 

Ba�kurt Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)w s�z�c�la�mas� neticesinde -(x)w 
�eklinde kullan�lmaktad�r. Ba�kurt Türkçesinde farkl� olarak -Ow ve -Aw �eklinin 
de bulundu�u görülmektedir. As�l i�levi mastar türetmek olan ek tespit etti�imiz 
örneklerde, söz dizimi içerisinde özne, dolayl� tümleç ve nesne olarak 
kullan�labilmekte; isim tamlamas�, birle�ik fiil ve edat gruplar�n�n kurulu�unda yer 
almakta, hâl ve iyelik eklerini almaktad�r. Ayn� ekle nadir olarak fiilden kal�c� 
isimler de türetildi�i görülmektedir. 

Nogay Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)v s�z�c�la�mas� neticesinde -(x)v 
�eklinde kullan�lmaktad�r. As�l i�levi mastar türetmek olan ek, fiilden kal�c� isimler 
de türetmektedir. Tespit etti�imiz örneklerde, söz dizimi içerisinde dolayl� tümleç 
ve nesne olabildikleri; isim tamlamas� ve edat gruplar�n�n kurulu�unda yer 
ald�klar�, hâl ve iyelik eklerini ald�klar� görülmektedir. 

Karaçay-Malkar Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)v s�z�c�la�mas� neticesinde 
-(x)v �eklinde kullan�lmaktad�r. Metinlerde -(x)w �eklinde kullan�ld��� da 
görülmektedir. As�l i�levi mastar türetmek olan ek tespit etti�imiz örneklerde, söz 
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dizimi içerisinde özne ve dolayl� tümleç olarak kullan�labilmekte; isim tamlamas�, 
birle�ik fiil ve edat gruplar�n�n kurulu�unda yer almakta; hâl, çokluk ve iyelik 
eklerini almaktad�r. Ayn� ekle fiilden kal�c� isimler de türetildi�i görülmektedir. 

Karay Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)v s�z�c�la�mas� neticesinde -(x)v 
�eklinde kullan�lmaktad�r. As�l i�levi mastar türetmek olan ek tespit etti�imiz 
örneklerde, söz dizimi içerisinde özne olarak kullan�labilmekte; isim tamlamas� ve 
edat gruplar�n�n kurulu�unda yer almakta, hâl ve iyelik eklerini almaktad�r. Ayn� 
ekle nadir olarak fiilden kal�c� isimler de türetildi�i görülmektedir. 

Karakalpak Türkçesinde ek, -(x)g/-(x)� > -(x)w s�z�c�la�mas� neticesinde -
(x)w �eklinde kullan�lmaktad�r. As�l i�levi mastar türetmek olan ek tespit etti�imiz 
örneklerde, söz dizimi içerisinde yüklem, özne, dolayl� tümleç ve nesne olarak 
kullan�labilmekte; isim tamlamas�, birle�ik fiil ve edat gruplar�n�n kurulu�unda yer 
almakta, hâl ve iyelik eklerini almaktad�r.  
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