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BAŞKURTÇA DİL İNCELEMELERİ1 
 

Vilmos PRÖHLE 
Çev. Hüsnü Çağdaş ARSLAN2 

ÖZET  

Bu çalışma, Macar oryantalist Vilmos Pröhle’nin 
Ufa bölgesine yaptığı inceleme gezisindeki deneyimlerine 
dayanarak, Başkurt Türkçesi ile ilgili tutmuş olduğu 
notlarını aktardığı “Baskir Nyelvtanulmányok”3 adlı 
makalesinin Macarcadan Türkçeye çevirisidir.4 Pröhle’nin 
çalışması iki bölümden oluşmaktadır: I. Ses Bilgisi ve II. 
Biçim Bilgisi. 
Anahtar kelimeler: Ufa, Başkurt Türkçesi, ses bilgisi, 
biçim bilgisi.  

THE LINGUISTIC STUDIES OF BASHKIR 
 

ABSTRACT  

This study is the translation from Hungarian into 
Turkish of the article named “Baskir Nyelvtanulmányok” 
written by Vilmos Pröhle, a Hungarian orientalist who 

                                                           
1 Şimdiki dil incelemelerimin malzemelerini, Saygıdeğer Din ve Milli Eğitim 
Bakanı Beyefendinin maddi desteğiyle Ufa’daki guberniada inceleme gezisinde 
olduğum 1901 yazında topladım. Aynı zamanda Başkurt bölgeleriyle doğrudan 
temas kuran Tatar dilini de inceledim ve incelemelerimde kullanılmış olan 
“Tatarca” ifadesi çoğunlukla kişisel deneyimlerime dayanmaktadır. 
2 Çukurova Üniversitesi, Türk Dili Okutmanı, hcarslan@cu.edu.tr. 
3 Bu makalenin ilk basımı: “Baskir Nyelvtanulmányok (Baschkirische 
Sprachstudien) I.”, Keleti Szemle, IV. Kötet, Budapest, 1903, s. 194-214. 
Tıpkıbasımı: “Baskir Nyelvtanulmányok (Baschkirische Sprachstudien) I.”, 
Uralic and Altaic Series, Volume 66/4, Indiana University Publications, (Ed.) 
Thomas A. Sebeok, Bloomington, 1966 (Çevirenin notu). 
4 Transkripsiyon da Macarca metin gibi Türkçeleştirilmiştir. Ayrıca [ ] işareti 
içindekiler, açıklamak amaçlı eklemelerdir (Çevirenin notu).   
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conveyed that he made notes in relation to Bashkir 
language based on the experiences of his expedition in Ufa 
region. Pröhle’s work consists of two parts: I. Phonetics and 
II. Morphology. 
Key words: Ufa, Bashkir Turkish, phonetics, morphology. 

 

I. Ses Bilgisi 

Ufa bölgesindeki Başkurt dilinde şu sesler bulunmaktadır: a, 
ạ, ā, e, b, ç, c, d, δ, ė, ı, f, g, γ, h, χ, i, y, k, l, m, n, ŋ, o, ö, p, r, s, ş, t, 
ϑ, u, ü, w, z, j. 

Sesliler: a, ạ, e, ė, ı, i, o, ö, u, ü, bunlar arasından: 

a, temiz açık a, Osmanlı Türkçesindeki gibi: tırnak tırnak, 
yırak ırak, uzak; ilk hecede sadece yabancı sözcüklerde bulunur: 
fantan su işleri, fıskıye(li havuz). 

ạ, Macarcadaki kısa a ile aynı sesletime sahiptir; asıl a yerine 
ilk hecede ya da önceki hece içindeki o, u seslerinden sonra ikinci 
hecede (eğer ön ya da son ek değilse) bulunur: ạta ata, Osmanlı 
Türkçesi: ata; tornạ turna, Osmanlı Türkçesi: turna; uϑạl (usạl) 
kötü/şeytan, Çağatayca: usal. Yabancı sözcüklerde düzensizlik 
vardır: kadar, Arapça: قدر, cumγa Cuma, Arapça: جمعه; ancak 
hạwa, Arapça هوا. 

ā’yı, uzun a’yı sadece yabancı sözcüklerde kullanırlar: cemāl 
güzellik, cān ruh/cān (Arapça: جمال, Farsça جان). 

e, İngilizce man, bad sözcükleri içindeki a gibi açıktır: 
belekey küçük çocuk/ufaklık, ben ben. 

ė, açık hecelerde, özellikle l, n, r’den önce çoğu kez hemen 
hemen hiç duyulamayan i’ye yakın kapalı e: bėl- bilmek, bėlemėn 
(b’lemėn) biliyorum, sėbėn (çėbėn) sinek, [Almanca] Fliege, indė-
legėne (indė-leg’ne) şimdi, kėre (k’re) giriyor. 
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ı, ė’nin boğuk sesli eşi, vurgulu açık hecelerde Rusçadaki ы 
gibi, kulağa neredeyse diftong [ikili ünlü] gibi gelir; l, n, r’den 
önce çoğu kez tümüyle kaybolur: bulır olacak [olur], kạydalaγına 
(kạydalaγ’na) her nereye/herhangi bir yere, kạkuk sạkıra (sạk’ra) 
guguk (kuşu) ötüyör. Çoğu kez o sesine değişir: kıyaş ya da koyạş 
güneş, kıyı ya da koyı kuyu. 

i, tıpkı Macarcadaki kısa i sesi gibidir. 

o, gayet güçlü bir şekilde u sesine yaklaşan çok kapalı kısa o; 
açık hecede r, l, n’den önce neredeyse hiç duyulmaz: kolạk kulak, 
tėrme koralar (k’ralar) çadır kuruyorlar. 

ö, çok kısa kapalı ö: bögölsen (bögölçen) büve [Hypoderma 
bovis ve/veya at sineği/sığır sineği], kölemėn gülüyorum. 

u, tıpkı Macarcadaki u sesi gibidir: kul el, uy düşünce. 

ü, özellikle ilk hecede birazcık u sesine doğru yaklaşır: 
kübelek kelebek, külege gölge. 

Diftonglar: ạu, eü: hạyrạu şarkı söyleme, yeşeu yaşam, 
yaşama(k). Bununla birlikte ya ilk ögenin oldukça kısa bir şekilde 
duyulduğu ya da hiç duyulmadığı ıu ve ėu sesleri de burada 
sıralanabilir: hıu (sıu) su, düzenli olarak hū; yạδıu yazı, düzenli 
olarak yạδū; kilėü gelme/geliş, düzenli olarak kilū̟ ya da kilū. 

Söz edilen ạu diftongunun aslı aγ’a, ıu (ū)’nun aslı ıγ, uγ’a, ėü 
(ū̟, ū)’nun aslı ėg, ig, üg’a kadar götürülebilir: hạu sağlıklı/sağ, 
Çağatayca: saγ, Osmanlı Türkçesi saγ (sā’), yeşlū̟, yeşlū yaşlı, asıl 
biçimi yeşlėg, yaşluγ. 

Sessizler: “Sessizler”i genel olarak dil araştırmaları 
literatürümüzde alışılmış olan anlamlarda kullandım, onun için 
bunlarla ilgili olarak şunları belirtmek yeterli olacaktır: 
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Asıl ç, Başkurtçada genellikle s’ye değişmiştir: suskạ domuz, 
Tatarca çuçkạ, sạlγı tırpan, Tatarca çạlγı, kạytkas dönerek, Tatarca 
kạytkaç. 

Asıl s yerine sözcük başında, yapım ve çekim eklerinin 
başında h’yi, yoksa ϑ’yi buluruz; ancak genellikle İngilizce thank, 
think sözcüklerindeki th gibi telaffuz edilmelidir. Örneğin; 
Başkurtça hạrı sarı = Tatarca sạrı, hạl- ekmek, atmak = Tatarca 
sạl-, ạtahı atası, Tatarca atası, ạlahı almalı = Tatarca alası, 
keüdehė bedeni = Tatarca keüdesė, uϑạl şeytan = Tatarca usạl, iϑün 
tam, sağlam = Tatarca isen, ạϑ- asmak = Tatarca ạs-. 

Not: “kilmes gelmez, kạlmas kalmaz, kạysı hangi(si)” 
türünden biçimlerde yalnızca temiz s sesini duydum. 

Asıl z, İngilizce then, that sözcüklerindeki th gibi telaffuz 
edilmesi gereken δ biçimini almıştır: Başkurtça hạδ bataklık, sazlık 
= Tatarca sạz, kıδıl kırmızı, kızıl = Tatarca kızıl, bạrıγıδ gidiniz = 
Tatarca bạrıγız, kilėgėδ geliniz = Tatarca kilėgėz. Sözcük başında z 
yalnızca yabancı sözcüklerde bulunmaktadır ve orada da asıl 
değerini korumaktadır: zifa güzel, zạman zaman. 

y, tam da Ufa bölgesindeki Tatarların dilindeki gibi bazen asıl 
y’ye, bazen asıl c’ye karşılık gelecek biçimdedir: yir yer, yörö- 
yürümek, gitmek, yạman kötü, yạn yan/taraf; ancak yan ruh/cȃn 
(Farsça cȃn); yạfa cefȃ (Arapça cefȃ). 

c, yalnızca çok seyrek bir şekilde dzs değerinde, ancak ondan 
daha sık bir şekilde Macarca gy ile aynı sesletimle duyulmaktadır. 
Asıl c, “icȃzet izin (Arapça اجازت)” gibi yabancı sözcüklerde yer 
almaktadır. Asıl y, Türkçe-Tatarca sözcüklerin başında yer 
almaktadır: cil = yil yel, cır = yır türkü, şarkı, cort = yort yurt. 
Bununla birlikte, belli sınırlar içinde çok eski sözcüklerde y ve c 
seslerinin birbirine değişiminin, yabancı kökenli sözcüklerdeki 
c’nin y ile sesletimi kadar az olduğunu belirtmek gerekir. 
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w, İngilizcedeki gibi telaffuz edilmelidir; Gábor BÁLINT [G. 
B.], aynı sesi u ile gösterir: ạwuδ ağız, G. B. auἰz; ạwul köy, G. B. 
auἰl. 

l, sözcük sonunda sık sık düşer: kihe = kilhe gel(ir)se, buhá = 
bulha ol(ur)sa, varsa, hạbay = hạl bėlen (Tatarca: sạl belen) sal ile. 

d, iki sesli arasında sık sık n’ye değişir; kapalı hecede 
tamamen yerinde kalırken, n’den sonra açık hecede t biçiminde de 
görünür: beylenė bağla(n)dı, Tatarca: beyledė; ạrahınta arasında, 
Tatarca: ạrasında; munan bundan/buradan, Tatarca: mundan. 

Ayrıca k harfini iki ses değerinde kullandığımı belirtmeliyim. 
Yani Arapça ك gibi, ق yerine de k yazıyorum. Bunu diğer 
örneğinden sonra da çekinmeden yaptım. Çünkü ق telaffuzu sadece 
kalın sesli sözcüklerde, ك ise sadece ince seslilerde bulunur ve 
insan farkında olmadan ayırıyor, yalnızca kalın sesli sözcüklerde 
k’nin yumuşağının γ, ince seslilerdekinin ise g olduğuna dikkat 
edilmelidir. 

Çekim ve yapım eklerinde sesliler: Diğer Türk-Tatar 
dillerinde ve lehçelerinde olduğu gibi, Başkurtçada da sesliler iki 
gruba ayrılmaktadır: 

Kalın [art] sesliler: ạ, a, ı, o, u; 

İnce [ön] sesliler: e, ė, ö, ü ve i. 

Bunlar arasından i asla bulunmazken, o, u, ö, ü ise yalnızca 
seyrek olarak, ı ya da ė yerine çekim veya yapım eklerinde 
bulunabilir. 

Ses düzeni yasası zaten, çekim ve yapım ekinin seslisi, sözcük 
kökünün ses düzenine uysun ister. Buna göre kalın sesli sözcüklere 
yalnızca a veya ı, ince sesli sözcüklere ise yalnızca e veya ė seslisi 
olan çekim veya yapım ekleri eklenebilirler: ạtlar atlar, sạlγılar 
tırpanlar, koşlar kuşlar, kullar eller; ạtım atım, kıδım kızım, koşım 
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kuşum, kulım elim; seskeler çiçekler, ėtler köpekler, iller ülkeler, 
könler günler, küδler gözler;  seskelerėm çiçeklerim, ėtėm 
köpeğim, ilėm ülkem, yurdum, könėm günüm, küδėm gözüm. 
Bununla beraber, önce gelen o, u sesinden sonra çekim ekinin 
seslisinin, ı yerine seyrek olarak o ya da u olarak; önce gelen ö, ü 
sesinden sonra ise ė yerine ö ya da ü olarak duyulduğunu belirtmek 
gerek. Sesli [ünlü] uyumu bu bakımdan, örneğin Osmanlı 
Türkçesinde deneyimlediğimiz o inceliği ve kararlılığı yalnızca 
uzaktan gösterse de eksiktir. Ayrıca yine da, de, ta, te “ve, ile [da, 
de]” bağlacının, copulanın [ek fiil, İng. Copular verbs] dėr, dır 
biçiminin, ayrıca γına, gėne, kına, kėne, laγına, legėne küçültme 
ekinin uyum yasasını takip ettiğini belirtmek gerekir. Bugün de 
istinaî olarak temiz i ile duyulan ve kalın [art] sesli sözcükten sonra 
-dın biçiminde yalnızca bir ya da iki kez duyduğum eskicil -din 
ayrılma eki, ses düzenine pek uymaz. 

Çekim ve yapım eklerinde sessizler: γ, g ve d ile başlayan 
ekler ç, f, χ, k, p, s, ş, t, ϑ ile biten sözcüklerden sonra ilk 
sessizlerini k’ye ya da t’ye değiştirirler: yạδ-γan yazmış, kil-gen 
gelmiş, ancak: sık-kan çıkmış, kit-ken gitmiş; yaδ-dı yazdı, kil-dė 
geldi, ancak: sık-tı çıktı, kit-tė gitti; bunun yanında Başkurtçada 
çekim veya yapım eki başındaki d, bazen n’den sonra da t olarak 
duyulur: hün-tė yanıp kül oldu, ạrahınta aralarında; ayrıca da, de 
“ve, ile [da, de]” bağlacı, copulanın [ek eylemin] şimdiki zaman 
teklik 3. kişisi, -γına, -gėne küçültme ekleri, pek seyrek olmayarak 
di- “demek” fiili de aynı yasaya uymaktadır. 

Çekim ve yapım eklerinden önce sesliler: ıu, ėü, ū, ū̩ hareket 
adı5 yapan ek, a/e ile biten fiillerin son sessiziyle diftong [ikili 
ünlü] olarak birbiriyle kaynaşır: hạyrạu şarkı söyleme, yeşeü 
yaşam; kılmạu yanılmama, kilmeü gelmeme. 

                                                           
5 Macarca metinde bu terim, Latince nomen actionis olarak verilmiştir (Çevirenin 
notu). 
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ạu, eü diftongu, Başkurtçada asıl aγ-, eg-‘den veya yukarıda 
belirtilen biçimde ortaya çıkmıştır. Ayrıca ıu, ėü (ū, ū̩) da asıl ıγ-, 
ėg- biçimine tekrar dönüşebilir. ạu, eü, ıu, ėu, ū, ū̩ ile biten sözlerin 
sessiz harfli sonlarına bakmak gerekir ve sessizden sonra bağlayıcı 
sesle kullanılan bu ekler böyledir ve bunlar da bağlayıcı sesle ilişki 
kurar: ạna-m annem, teke-m koçum, ancak: tạu-ım dağım, hạyrạu-ı 
şarkı söylemesi, yeşeü-ėm yaşamım, bu durumda aslında kök ve ek 
arasına w eklemek gerekir: tauwım, yeşeüwėm. 

Çekim ve yapım eklerinden önce sessizler: Söz sonundaki k ve 
p, sesliyle başlayan çekim ve yapım eklerinden önce γ-, g- ile b’ye 
dönüşür: kolạk kulak, kolạγım kulağım; tėlek dilek, istek, tėlegėm 
dileğim, isteğim; sık- çıkmak, sıγū çıkış; yik- tutmak, yigū̩ tutuş; 
tạp- bulmak, tạbū buluş; küp çok, kübė en çoğu. 

Gábor BÁLINT’in, Kazan-Tatar dili incelemelerinde p köklü 
sözleri düzenli bir şekilde b ile yazdığını belirtmeliyim. Böylece 
tạp yerine tạb yazar. Ancak ben (kendim) ne Tatarlardan ne de 
Başkurtlardan kübden, tạbγan biçimini hiç duymadım, yalnızca 
küpten, tạpkan biçimlerini duydum. Bu bakımdan tıpkı Başkurtça 
derlemelerimde olduğu gibi Tatarcada da Gábor BÁLINT 
tarzındaki transkripsiyonlardan ayrılmak zorundaydım. 

Seslilerin hece uzunluğu: Ufa bölgesi Başkurt diyalektinde 
sadece kısa asıllı seslilerden söz edilebilir demek doğru olmaz. 
Aksine açık hecelerde epey sık bir şekilde sesli, yarım ses uzar, 
hatta bazen ā̩lır “alır”, ūrın “yer” sözcüklerindeki gibi neredeyse 
tamamen uzun duyulur. Ancak bu hiçbir şekilde kurala bağlanamaz 
ve tercihen konuşma esnasındaki vurgulama mümkün olduğunca 
akışına göredir. Herhangi bir gelişmeye doğru ilerleyen ses 
işaretine dâhil edilebildiğinden cümleye ait vurgu olarak 
adlandırırız. Eğer cümle vurgusu da ona düşerse, söz sonu a, e 
doğrudan uzamış olarak duyulur. Ayrıca -a, -e şimdiki zaman eki, 
istisnasızdır: tạbāmın buluyorum, kėreler giriyorlar; bununla 
birlikte derlememde uzatma işareti koymadığım da söylenebilir. 
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Vurgu: Başkurt dilinde vurgu, söz sonundaki heceye düşer ve 
Başkurtların konuşmasına kendine özgü görünüşü veren şey epey 
enerjik ve atılgandır. Bunun yanı sıra belirtilmelidir ki mın, sın 
(hın), dır, mıδ (bıδ), hıδ fiil çekim ekleri tamamen vurgusuzdur ve 
bu yüzden bunlardan önceki hece vurgulu söylenmelidir: tạbā́mın 
bulurum, tạpkánhın buldun. 

II. Biçim Bilgisi 

İsim: Tekil yalın durum [Y.], düzenli olarak aynı zamanda 
sözcüğün köküdür, çekim sırasında yalnızca önceden belirtilen ses 
değişimlerine uğrayabilir ve bu sözlerin sayısı çok sınırlıdır, son 
hece içinde ı, ė seslileri, l, n, r sessizleri önünde sesliyle başlayan 
yapım veya çekim ekleri eklenince düşer: urın yer, urnım yerim; 
küŋėl gönül [heves/keyif], küŋėlėm veya küŋlėm gönlüm 
[hevesim/keyfim]; fikėr fikir, fikrėm fikrim. İki sessizle biten 
Arapça isimler düzenli olarak ı veya ė eklenmesiyle sesletim 
bakımından kolaylaşırlar ve bu ses, sesliyle başlayan ekin önünde 
kalabilir de düşebilir de: γakıl akıl, Arapça: َعْقل, γạkılım veya 
γạklım aklım; γumėr ömür, Arapça: ُعْمر, γumėrėm veya γumrım 
ömrüm. 

kay, key küçültme eki önünde ismin son k’si düzenli olarak 
düşer: yilek (kızılcık, kuşburnu vb.) meyve tanesi: yilekey. 

Çokluk eki -lar, -ler; nadiren -nar, -ner: ạtlar atlar, seskeler 
çiçekler, χạtınlar veya χạtınnar kadınlar. Ulus adları çokluk ekini 
pek almaz: ūrıs Rus veya Ruslar. 

İyelik ekleri şunlardır: Seslilerden sonra: -m; -ŋ; -hı, -hė (-sı, -
sė); -mıδ, -mız (-bıδ, -bız), -mėδ, -mėz (-bėδ, -bėz); -ŋıδ, -ŋız (-γıδ, -
γız), -ŋėδ, -ŋėz (-gėδ,- -gėz); -ları, -lerė (-narı, -nerė); sessizlerden 
sonra çokluk üçüncü kişi aynı şekildedir, teklik üçüncü kişi -ı, -ė, 
diğerleri ise ses düzenine göre -ı- veya -ė- bağlayıcı sesiyle köke 
eklenirler. Örnekler: ạta-m atam, ạta-ŋ atan, ạta-hı (ạta-sı) atası, 
ạta-mıδ (ạta-mız) atamız, ạta-ŋıδ (ạta-γız) atanız, ạta-ları (ạta-hı) 
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ataları; kolạγ-ım kulağım, kolạγ-ıŋ, kolạγ-ı, kolạγ-ımıδ (-bıδ), 
kolạγ-ıŋıδ (-γıδ), kolạk-ları; seske-m çiçeğim, seske-ŋ, seske-hė (-
sė), seske-mėδ (seske-bėz), seske-ŋėδ (seske-gėδ), seske-lerė 
(seskehė); ėt-ėm köpeğim, ėt-ėŋ, ėt-ė, ėt-ėmėδ (ėt-ėbėz), ėt-ėŋėδ 
(ėt-ėgėz), ėt-lerė (ėt-ė); kolạk-lar-ım kulaklarım; seske-ler-ėm 
çiçeklerim; ėt-ler-ėm köpeklerim vd. 

Not: ạtay babacık, babam; ạγay ağabey, ağabeyim gibi 
sevgiyi gösteren, okşayıcı ifadeler düzenli olarak iyelik eklerini 
almazlar: -γına, -gėne, -kına, -kėne yapım ekleri düzenli olarak y 
ile genişleyerek bu ekleri alırlar: bạş-kına-y-ım 
başcağ(a)zım/kafacağ(a)zım. 

Bağ ekleri [Durum ekleri]: Tamlayan durumu eki -nıŋ, -nėŋ, 
sessizlerden sonra ise -dıŋ, -dėŋ, -tıŋ, -tėŋ olabilir: ạta-nıŋ, işek-nėŋ 
veya işek-tėŋ, koşlar-nıŋ veya koşlar-dıŋ, ėt-nėŋ veya ėt-tėŋ, kulıŋ-
nıŋ veya kulıŋ-dıŋ, ạtahı-nıŋ. 

Tamlayan durumu [T.], gelmesi gereken aitlik sözü yerine -kı, 
-kė yapım ekiyle genişleyebilir, bu durumda ekin ŋ sesi kalır: 
ạtamnıkı atamınki/babamınki, ạ̄tamnıkılar 
atamınkiler/babamınkiler; seskenėkė çiçeğinki. 

Bulunma durumu eki [B.]: -da, -de, -ta, -te; üçüncü kişi iyelik 
ve -kı, -kė (-γı, -γė) eklerinden sonra -nda, -nde (-nta, -nte) olur: 
kul-da elde, kullar-da ellerde; şeüle-de gölgede; tėrek-te ağaçda; 
kulı-nda elinde, şeülehė-nde veya şeülehė-nte gölgesinde; 
ạtamnıkı-nda atamınkinde/babamınkinde. 

-kı, -kė yapım eki, bulunma durumuna da eklenebilir, ancak -
γı, -gė biçiminde: kuldaγı eldeki; şeüledegė gölgedeki; şeüledegėler 
gölgedekiler. 

Yönelme durumu eki [Yön.]: -γa, -ge, -ka, -ke teklik birinci ve 
ikinci kişi iyelik eklerinden sonra -a/-e, üçüncü kişi iyelik eki ve -
kı, -kė, -γı, -gė yapım eklerinden sonra -na, -ne: ata-γa babaya, 
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şeüle-ge gölgeye; kolạk-ka kulağa; işek-ke eşeğe; koşlar-γa 
kuşlara; kulım-a elime; ėtėŋ-e köpeğine; ạtahı-na babasına; 
şeülehė-ne gölgesine; ạtanıkına babanınkine/atanınkine; şeüledegė-
ne gölgedekine. 

Ayrılma durumu eki [A.]: -dan, -den, -tan, -ten (nadiren -nan, 
-nen); arkaik olarak: -din, -tin; üçüncü kişi iyelik ekinden ve -kı, -
kė, -γı, -gė yapım eklerinden sonra: -ndan, -nden; ạtadan 
atadan/babadan, şeüleden gölgeden, kuldan elden, ạttan attan, ėt-
ten köpekten; kulından veya kulınan elinden, şeülehėnen veya 
şeülehėnden gölgesinden, kulımdaγından veya kulımdaγınan 
elimdekinden. 

Belirtme durumu eki [Bel.]: -nı, -nė; sessizlerden sonra -dı, -
dė, -tı, -tė; üçüncü kişi iyelik eki ve -kı, -kė, -γı, -gė yapım 
eklerinden sonra -n (nadiren -nı, -nė): ạtanı atayı/babayı, seskenė 
çiçeği; kulnı veya kuldı eli; kolạknı veya kolak-tı kulağı; ạtahın 
atasını/babasını; seskelerėn çiçeklerini; ạtamnıkın 
atamınkini/babamınkini, kulımdaγın elimdekini. 

Daha seyrek olarak bulunan bağ [durum] ekleri: 

-sa, -se (-ça, -ċa), üçüncü kişi iyelik ekinden sonra: -nsa, -nse 
(-nċa, -nċe): ạtamnıŋ hüδėnse veya ạtamnıŋ hüδė buyınsa babamın 
sözlerine göre. 

-ın, -ėn: kışın kışın, köndözėn gündüzün. 

En çok kullanılan ekler arasında -day, -dey, -tay, -tey “gibi” 
anlam karşılaştırıcı [benzetme edatı] sözcük de sıralanabilir: 
tạuday dağ gibi, göldey gül gibi, taştay taş gibi. 

İsim çekimlerine örnekler: Y. ạta baba, T. ạ̄ta-nıŋ, Yön. ạta-
γa, Bel. ạta-nı, B. ạta-da, A. ạta-dan, ạta-din; şeüle gölge, şeüle-
nėŋ, şeüle-ge, şeüle-nė, şeüle-de, şeüle-den veya şeüle-din; kıδlar 
kızlar, kıδlar-nıŋ veya kıδlar-dıŋ, kıδlar-γa, kıδlar-nı veya kıδlar-
dı, kıδlar-da, kıδlar-dan veya kıδlar-din; ürdek ördek, ürdek-nėŋ 
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veya ürdek-tėŋ, ürdek-ke, ürdek-nė veya ürdek-tė, ürdek-te, ürdek-
ten veya ürdek-tin; ạt at, ạt-nıŋ veya ạt-tıŋ, ạt-ka, ạt-nı veya ạt-tı, 
ạt-ta, ạt-tan veya ạt-tin; kulım elim, kulım-nıŋ veya kulım-dıŋ, 
kulım-a, kulım-nı veya kulım-dı, kulım-da, kulım-dan veya kulım-
din; ėtlerėŋ köpeklerin, ėtlerėŋ-nėŋ veya ėtlerėŋ-dėŋ, ėtlerėŋ-e, 
ėtlerėŋ-nė veya ėtlerėŋ-dė, ėtlerėŋ-de, ėtlerėŋ-den veya ėtlerėŋ-
din; seskehė çiçeği, seskehė-nėŋ, seskehė-ne, seskehė-n, seskehė-
nde veya seskehė-nte, seskehė-nden veya seskehė-ndin; ạtımıδ 
atımız,  ạtımıδ-nıŋ (-dıŋ), ạtımıδ-γa, ạtımıδ-nı (-dı), ạtımıδ-da, 
ạtımıδ-dan (-din); ėtėŋėδ köpeğiniz, ėtėŋėδ-nėŋ (-dėŋ), ėtėŋėδ-ge, 
ėtėŋėδ-nė (-dė), ėtėŋėδ-de, ėtėŋėδ-den (-din); kulları elleri, kulları-
nıŋ, kulları-na, kulları-n, kulları-nda (-nta), kulları-ndan (-nan) 
veya kulları-ndin; ạtamnıkı atamınki/babamınki, ạtamnıkı-nıŋ, 
ạtamnıkı-na, ạtamnıkı-n, ạtamnıkı-nda (-nta), ạtamnıkı-ndan; 
şeüledegė gölgedeki, şeüledegė-nėŋ, şeüledegė-ne,  şeüledegė-n, 
şeüledegė-nde (-nte), şeüledegė-nden. 

İsimler üzerine söz dizimi notları: Eğer canlıyı bildiren isim, 
doğal cinsiyet ile ilgili olarak tanımlanmalıysa, önüne eril işareti 
için ạta, ir; dişil işareti için ine, ạne ve kıδ sözcükleri kullanılır: ạta 
ürdek erkek ördek, ạna ürdek dişi ördek, ạta bürė erkek kurt, ine 
bürė dişi kurt, ir bạla erkek çocuk, kıδ bạla kız çocuk. 

Başkurtçada “belirli harf-i tarif” yoktur, belirsiz harf-i tarif 
olarak bėr “bir sayı sıfatı” kullanılır. 

Çoğul eki sıklıkla ayırıcı anlamı olmadan şiirde ve özel 
isimlerde kullanılır: Ạk-idėlkeylernė kiskende yır yırladım işkek 
işkende Ak-İdil’i geçerken, türkü söyledim kürek çekerken; iδgü 
γạmellerėŋ ėy bulmaγas mėŋ yeşeükeylerde ni fạyda işlerin yolunda 
gitmezse bin yıl yaşasan ne fayda? 

Eğer aitlik belirsiz ise, tamlayan durumu eki bulunmaz: χan 
kıδı han kızı, ancak χandıŋ kıδı hanın kızı. Bir kısım sıfat 
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tamlaması da bu tarzda şekillenir, örneğin: ạk-koşı kuğu, ạkkoşları 
kuğular. 

Datif yanında yönelme durumu denir. Amaç belirteci, ayrıca 
“nereye?” sorusu için yer belirteci olabilir: kıδ ạtahına eytken kız 
babasına (böyle) demiş; hıuγa töştėler suya düştüler; zạwukka 
zevke, eğlenceye. 

Belirtme durumu eki, kişi ekinden sonra, ayrıca nesne 
belirsizse gelmeyebilir: kạyda-laγına bạrhaŋ dusiş bulhun kạrşı 
sıγıp ạtıŋ beilerge nereye varırsan dostun olsun, [seni] karşılayıp 
atın(ı) bağlar; kạδ ạlγan kaz almış; eksiz durum ve belirtme 
durumu, sonuç belirteci gibidir: ūrıs yạϑarγa Rus yapmak, 
Ruslaştırmak. 

Bulunma durumu, “Ne zaman?” sorusu için zaman belirteci 
olduğu gibi, “nerede?” (bazen “nereye?”) sorusu için yer belirteci 
olarak bulunabilir: kạlın sınar şeülehėnte kalın çınar ağacı 
gölgesinde; ütken γumėr hörgen dạur yạrıp töşken yörekte geçmiş 
ömür ve kaybolmuş devir kopup düşmüş yüreğine; kıδ sạγında 
kızlık çağında; tönde geceleyin. 

Ayrılma durumu, “nerede?” ve “nereye?” soruları için yer 
belirtecini, “ne zamandan başlayarak?” sorusu için zaman 
belirtecini, ayrıca sebep-sonuç belirtecini oluşturabilir: min 
kạladan kilgen kėşė ben şehirden geldim; küpten eskiden beri; 
kurkūhından korkusundan; yạudin χạrab uldılar savaştan (dolayı) 
harap oldular. 

İsim, eksiz de bazı belirteçleri oluşturabilir: köntön yạna 
kạndılı gece gündüz kandili yanar; hıu kėrėrge suya girmek, banyo 
yapmak. 

Birçok ismin aynı biçimde karşılaştırılması durumunda 
düzenli olarak yalnızca sondaki uygun durum ekini alır: kömek 
yıldıδ ạrtından ạy sıγa dır hạwaγa, yạktılıknı tultıra tuγạy tübe 
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dạlaγa sayısız yıldız ardından ay göğe çıkar ve ovaya, dağa, 
vadiye, her tarafa ışık yayar. 

Sıfat: Seyrek olarak bulunan biçimi eskicil -lıγ, -lėg’den ilk 
olarak -lū, -lụ̄ biçiminde gelişmiş olan sıfat yapan son ek,  -lı, -lė 
olarak bulunur: köslė güçlü; ạtlı atlı; şeükatlū merhametli, 
bağışlayıcı. 

Macarca “nagyfejű” [koca kafalı] gibi birleşik sıfatlar 
Başkurtçada şu şekilde karşılanabilir: mermer töblė mermer 
tabanlı, sıskan hırtlı fare sırtlı; ạgası bėyėk, yiri hạlkın Bạlkan-tạu 
zirvesi yüksek, toprağı soğuk Balkan dağı; kạra-tun kara 
kepenekli. 

Yokluk anlamı veren son ek: -hıδ, -hėδ (-sız, -sėz): köshėδ 
güçsüz, bạşhıδ başsız. Böyle söyleyişler alışkanlık hâline gelmiş 
bile olabilir: kösė yuk gücü yok, güçsüz vb. 

Arapça kökenli soyut isimler sık sık sıfat olarak kullanılabilir: 
ıtā’at boyun eğen, Arapça: اَطاَعت itaat etme, boyun eğme. 

Karşılaştırma durumu -rak, -rek ekleriyle yapılır: bigrek daha 
fazla/çok, ạrtık, ạrtıγrak daha fazla, daha çok; zıyāde gibi 
belirteçler, hatta sadece sıfat da karşılaştırma eki gibi rol alabilir: 
güδel güzel, güδelrek, bigrek güδel, ạrtık güδel, ạrtıγrak güδel, 
zıyāde güδel daha güzel. Dikkat Edilmesi Gerekenler: bik güçlü, 
pek karşılaştırma durumu: bigrek; ạrtık fazla, yeğ, karşılaştırma 
durumu: ạrtıγrak; küp çok, karşılaştırma durumu: kübrek ya da 
küberek. 

Karşılaştırma durumu yanında kıyaslama belirteci ayrılma 
durumunda bulunur: töndin kạra küδėŋėδ geceden kara gözün(üz); 
benden ạrtık sen güδel benden güzelsin. 

En üstünlük durumu bik ‘çok/pek’ belirteciyle veya Türk-
Tatar dillerinde genellikle bilinen pekiştirmeyle yapılabilir: bik ạk 
veya ạpp-ạk bembeyaz [apak]. Sonuncu türetme, zaten 
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karşılaştırma durumu gibi de bulunabilir: höttin ạpp-ạk 
bėleklerėŋdė kėm kükreklerėne hạlırhın sütten daha beyaz kollarını 
kimin boynuna dolarsın? 

En üstünlük durumu iŋ belirteciyle veya iyelik ilişkisiyle ifade 
edilebilir: iŋ yạχşı en iyi; koş oskorı en hızlı uçan kuş. 

Eşitlik karşılaştırmasında, benzer -day, -dey, -tay, -tey ekleri 
veya kėbėk, kėbė edatları bulunur, bunun yanında adılları tamlayan 
yaparlar: γansa-göldey saf ạlar gül goncası gibi güzel onlar; benėm 
kėbėk güδel kıδ yuk inė bu hạrayda benim gibi güzel kız yok idi bu 
sarayda. 

Belirten olarak sıfat her zaman sabittir ve aynı şekilde 
yalnızca kök biçiminde zarf da olabilir. 

Adıllar: Kişi adılları: min veya ben ben, T. minėm, benėm, 
Yön. miŋa, Bel. minė, benė, B. minde, A. minden, benden, bendin. 
– bėδ (bėz), bėδler (bėzler) biz, T. bėδnėŋ, bėδdėŋ, Yön. bėδge, 
Bel. bėδnė, bėδdė, B. bėδde, A. bėδden. – hin (sin), sen sen, T. 
hinėŋ, senėŋ, Yön. hiŋa, saŋa, Bel. hinė, senė, B. hinde, sende, A. 
hinden, senden, sendin. – hėδ (sėz), hėδler (sėzler) siz, T. hėδnėŋ, 
hėδdėŋ, Yön. hėδge, Bel. hėδnė, hėδdė, B. hėδde, A. hėδden. – ul 
o, T. ạnıŋ, Yön. ạŋa, ạŋar,ạŋarγa, Bel. ạnı, B. ạnda, A. ạndan, 
ạnan. - ạlar onlar, T. ạlarnıŋ, ạlardıŋ vd. 

Bağımsız aitlik adılları, kişi adıllarının tamlayan durumuna 
daha önce bilinen -kı, -kė ekleri eklenerek oluşturulabilir: minėkė 
benimki, hinėkė seninki, ạnıkı onunki, bėδnėkė bizimki, hėδnėkė 
sizinki, ạlarnıkı onlarınki; minėkėler benimkiler vd. 

Dönüşlülük adılı düzenli olarak kişi ekleri alan üδ (üz) 
“kendi” sözcüğüdür: üδėm kendim, üδėŋ kendin vd. üδ üδėŋnė 
kendi kendini. 

İşaret adılları: bu bu, T. munıŋ, Yön. muŋa, muŋar, Bel. 
munı, B. munda, A. mundan veya munan. – bular bunlar, T. 
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bularnıŋ veya bulardıŋ vd. – şul şu, T. şunıŋ, Yön. şuŋa, şuŋar, 
şuγa, Bel. şunı, B. şunda, A. şundan, şunan. – şular şunlar, T. 
şulardıŋ, şularnıŋ vd. – ul o, çekimi için ‘kişi adılları” arasına 
bakınız. - oşbu bu, şu; bütün bu adıllar yalnızca ad olmadan tek 
başlarına bulunuyorlarsa çekimlenirler. 

Böyle sıfatlar ve belirteçler şu şekilde sıralanabilirler: bulay 
bu şekilde, ạlay o şekilde, munday böyle, ạnday öyle, şul tiklė 
(tiklü) bu kadar, ul tėklė o kadar; ul kadar o kadar, ul sạkta o 
zaman/sırada, munda burada/bunda, şunda orada/onda 
[şurada/şunda], indė, intė şimdi, muna, mına, m’na işte! 

Soru adılları tümüyle kurallı çekimlidir: kėm kim? kėmler? 
kimler? – ni (nī veya nėy) ne? T. ninėŋ, Yön. nige, Bel. ninė, B. 
nide, A. niden; niler neler? (duruma göre uzun ī ile söylenebilir). - 
kạysı (nadiren kạyhı) hangi(si)? T. kạysınıŋ, Yön. kạysıŋa, Bel. 
kạysını (!), B. kạysında, A. kạysından; kạysıŋıδ, kạysıγız hanginiz. 
Böyle olanlar şu şekilde sıralanabilir: nindey nasıl? nisėk (niçėk) 
nasıl/ne şekilde? nik niçin? nise, niseü kaç? nikadar ne kadar? 
kạsan ne zaman? kạyda, kạya nerede, nereye? kạydan nereden? 
nise ret kaç kez? vd., ayrıca -mı, -mė (-mu, -mü) soru ekleri ve 
bunun bileşimi –miken? 

Belgisiz adıllar arasında hatırlatılması gerekenler şunlardır: 
her her, bạr hepsi, bạrı, bạrsa, bạrı-la, bạr’la, nī bạrı her biri, 
hepsi; her kėm herkes, herhangi biri; elle kėm herhangi biri vd., hiç 
hiçbir şey, hiç kimse, bėrė, bėrsė biri(si), hiç bėr veya his bėr 
hiçbiri/hiç kimse; neste, bėr neste (herhangi) bir şey, nerse bir şey, 
bėr nersekay ufak/önemsiz bir şey, kėşė insan, kişi, başka biri(si), 
bakşa, büten, ikėnsė (ikėnçė) başka(sı). “Herhangi biri, herhangi bir 
şey” gibi belgisiz adılları bir Başkurt dolaylama yaparak 
(süsleyerek) şu şekilde ifade eder: kėm bulha (buha)-da herhangi 
biri vb. 
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Sayı adları: Kök (temel) sayı adları: 1 bėr, 2 ıkė, 3 ös (öç), 4 
dürt, 5 biş, 6 ạltı, 7 yitė (yidė), 8 higėδ (sigėδ), 9 tuγıδ (tuγız), 10 
un, 11 un bėr vd., 20 yigėrmė, cigėrmė, 30 utıδ (utız), 40 kırk, 50 
illė, 60 ạltmış, 70 yitmėş, 80 hiksen (siksen), 90 tuksan, 100 yöδ 
(yöz), 1000 mėŋ. Kök (temel) sayılar, eğer ardından çarpılan isim 
eksikse, bu biçimi alırlar: bėreü, ikeü, öseü, dürteü, bişeü, ạltạu, 
yiteü vd. 

Sıra sayı adları: bėrėnsė (bėrėnçė), ikėnsė, ösėnsė, dürtėnsė, 
bişėnsė, ạltınsı vd. 

Çarpan sayılar böyle türetilir: bėr ret, bėr tapkır, bėr mertebe 
bir kez. 

Üleştirme sayı adları: bėrer birer, ikėşer, öser, dürter, bişer, 
ạltışar, yitėşer, higėδer vd. 

Yaklaşık [tahminî] sayıları, -lap, -lep (-lab, -leb) eklerini 
getirerek elde ederiz: bėrem-lep, dürteü-lep, ikėşerlep. 

Edatlar: Edatlardan sayılan ad soylu sözcüklerin büyük kısmı 
aslında (geçmişte) kullanılmış isimlerdir ve bunlar hakkında 
sözlükler de bilgi vermektedir. Bunun için burada yalnızca onları, 
ayrıca sadece edat olarak kullanılanları ve çekim durumunda bazı 
kendine özgü nitelikleri gösterenleri burada hatırlatmaktayız: 

bėlen, bėle, ile “ile”, “+(y)lA”, kėbė, kėbėk, gėbė ve ösön 
(öçön) “için”, zamirleri tamlayan olarak kendisine çeker. 

çạklı “+A kadar”, tạba “+A doğru”, küre “+(y)A 
bakılırsa/bakarak”, yạkın “yakın,” yönelme olarak çeker. 

ilgerė “daha önce, önünde”, bılay “(+DAn) sonra”, huŋ (suŋ) 
“(+DAn) sonra”, yırak “uzak”, bạşka “(+In) dışında”, “(+DAn) 
başka” vd. ayrılma durumuyla bulunurlar. 

Not: Paragraflarda bulunan diğer ad soylu biçimler, bağlaçlar 
ve ünlemler hakkında sözlük bilgi vermektedir. 
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Eylem: Başkurtça eylem, bütün çekimlerde daha önce bilinen 
ses bilgisel yasaların buna izin verdiği ölçüde aynı kökü korur. 
Aynı zamanda emir kipi teklik ikinci kişi, eylem köküyle aynıdır: 
kạyt geri dön, beyle bağla. 

Eylemin kökü, sessiz ya da sesli ile bitebilir. Alışılmış 
gösterimi “-” ile meydana getirilir: kạyt- geri dönmek, beyle- 
bağlamak. 

Tıpkı diğer Türk-Tatar dilleri gibi, Başkurtça da birçok eylem 
kavramını, ad yapılarıyla ifade eder: yạrdam it- yardım etmek, 
nạmaδ kıl- namaz kılmak, wạfat bul- vefat etmek, ạnt ės- ant içmek 
vb. 

Eylemden eylem yapan [çatı] ekler arasında en önemlileri 
şunlardır: 

Ettirgen eylem yaparlar: -dır, -dėr, -tır, -tėr, -t, -γıδ, -gėδ (-γız, 
-gėz), -kıδ, kėδ (-kız, -kėz), -ıδ, ėδ (-ız, -ėz), -ır, -ėr (-ör, -ür), -ar, -
er: yạδ- yazmak, yạδdır- yazdırmak; ül- ölmek, ültėr- (ütėr-) 
öldürmek; ultır- oturmak, ultırt- oturtmak; kėy- giy(in)mek, 
kėygėδ- (kėygėz-) giy(in)dirmek; ạk- akmak, ạγıδ- (ạγız-) akıtmak; 
sık- (çık-) çıkmak, sıγar- çıkarmak; kis- (kiç-) geçmek, kisėr- 
geçirmek; özel: kür- görmek, kürset- göstermek. 

Edilgen yapanlar: -l (sesliden sonra), -ıl, -ėl (-ol, -ul, -öl, -ül); 
l ile biten eylemlerden sonra -ın, -ėn: yạϑa- yapmak: yạϑal-, tạp- 
bulmak: tạbıl- (tạbul-), bėl- bilmek: bėlėn-. 

Dönüşlü eylem yapanlar: -n, -ın, -ėn (-ün, -ön, -un, -on): ạlda- 
aldatmak, ạldan- aldanmak; kuy- koymak, kuyın- kendine (bir şey) 
koymak, kür- görmek, kürėn-, kürün- görünmek. 

İşteş yapanlar: -ş, -ış, -ėş (-uş, -oş, -üş, -öş): kạra- bakmak, 
kạraş- bakışmak; hạyra- (sạyra-) ötmek, hạyraş- (sạyraş-) 
ötüşmek; bül- bölmek, bülėş- bölüşmek; bununla birlikte bu yapım 
eki birçok durumda asıl anlamını yitirmiştir: horạ- (sorạ-) sormak, 
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horạş- (sorạş-) sormak soruşturmak; kil- gelmek, kilėş- uymak, 
uygun düşmek. 

Yinelemeli yapan: -γala, -gele (-kala, -kele): ūtır- oturmak, 
ūtırγala- oturup durmak; ės- (ėç-) içmek, ėskele- (ėçkele-) 
yudumlamak. 

Olumsuz eylem: Köke bağlanmış -ma/-me eki aracılığıyla 
eylem olumsuz yapılır: kıl- kılmak, yapmak, kılma- kılmamak, 
yapmamak; kil- gelmek, kilme- gelmemek. Olumsuz eylem 
köklerini genellikle olumlular gibi çekimliyoruz. 

Olmak eylemi (Ek eylem): Ad soylu yüklemden sonra Başkurt 
dili, geniş [ve şimdiki] zamanda ek eylemi pek koymaz: min iϑen 
ben sağlıklıyım; ạlar kạrt onlar yaşlı(lar); bununla birlikte eksik 
çekimli i- [Latince] “esse” eylem kökünün şu biçimleri 
bulunmaktadır: Ek eylemin geniş zaman teklik 3. kişisi: dır, dėr 
(tır, tėr), ek eylemin belirli geçmiş zamanı: inėm (idėm) idim, inėŋ 
idin, inė idi, inėk idik, inėŋėδ, inėgėδ (idėgėz) idiniz, inėler idiler; 
ek eylemin belirsiz geçmiş zaman teklik ve çokluk 3. kişisi: imėş 
imiş, imėşler imişler; şart kipinin geniş zamanı: ihem (isem) isem, 
iheŋ, ihe, ihek, iheŋėδ (ihegėδ), iheler; ayrıca geçmiş zaman sıfat-
fiili6: iken, şu anlamlara gelebilir: [Latince] est, sunt, erat, erant. 
Eksik biçimlerini tamamlayabilir ve mevcut olanların yerine de ul- 
biçimi hiç de seyrek olmayan bul- “olmak” eylemi bulunabilir. i- 
“imek” eyleminin olumsuzu, tasrif edilemeyen tügėl (tụ̄gėl)’dir: 
sen ir tụ̄gėl sen erkek değilsin. 

Burada, tek başına tasrif edilemeyen bạr “var [olmak]”, 
“dasein, vorhanden sein” eylemine de değinelim: bạr var, bạr inė 
var idi, bạr imėş var imiş. Olumsuzu yuk (yok) yok, yuk inė yok idi, 
yuk imėş yok imiş. 

                                                           
6 Macarca metinde bu terim, múlt idejű participiuma olarak verilmiştir (Çevirenin 
notu).  
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Kip ve zaman türetme: Başkurtça eylem çekimi, kimi çok 
eskileri hesaba katmazsak, bugün artık tümüyle konuşmaya uygun 
eylem biçimlerini genellikle ad soylu -yani ilk bakışta en çok 
biçimi- sıfat-fiilleri ve mastarları eylem çekimi dayanaklı olarak 
verir. Bunun için ilk olarak bunlarla tanışacağız. 

Ad soylu eylem biçimleri: 1. Eki sessizlerden sonra -a, -e, 
seslilerden sonra -y olan süreklilik zarf-fiili7: bạr- “gitmek”: bạra, 
kil- “gelmek”: kile, ạşa- “[yemek] yemek”: ạşay, yörȯ̰- “yürümek”: 
yöröy, kilme- “gelmemek”: kilmey, ạşama- “[yemek] yememek”: 
ạşamay. Bu eylem biçimi bugün genellikle, bildirme kipi şimdiki 
zamanın teklik üçüncü kişisi gibi dır, dėr “copula” ile [bildirme 
ekiyle] ya da onsuz kullanılandır: bạra ya da bạra dır “gidiyor”, 
kilmey ya da kilmey dėr “gelmiyor”, aslı kadar ne olduğunu bu tür 
kullanımları hatırlatır: bạk- “bakmak”, bạka kạl- “hayret etmek 
(söze göre: bakakalmak)”, ėşėt- “duymak (işitmek)”: ėşėtmey kạl- 
“(duymayarak kalmak)” = “(artık) duymamak”, bạra tor- 
“(gidedurmak) gidedurmak, durmadan gitmek”. Son örneğin 
gösterdiği gibi, bu zarf-fiil, tor- (durmak) eylemiyle ilgili olarak 
hareketin sürekliliğinin, bitmemişliğinin belirtisi demektir: büle-
büle yörö- “(bölerek yürümek)”, “dolaşmak” ve “(harekette iken) 
durmak” (kurtla ilgili). 

Not: -y ekinin önünde, kök sonundaki a, e sesleri, Kazan 
Tatarcasındaki gibi ı, ė seslerine dönüşmez.8 

2. Seslilerden sonra -r, sessizlerden sonra -ar, -er, -ır, -ėr (-or, 
-ur, -ör, -ür), olumsuz eylem kökünden sonra -s olan geniş zaman 
sıfat-fiil9 ekiyle ilgili belirtmeliyiz ki -ar, -er ekleri sadece tek 

                                                           
7 Daha kolay kavranması sebebiyle terimleri Gábor BÁLINT gibi kullanıyorum. 
Bkz. Kazáni Tatár Nyelvtanulmányok III. 51. 1.: Igeragozási alapok.  
8 Bkz. Kazáni Tatár Nyelvtanulmányok III. 53. 1. 
9 Macarca metinde bu terim, Latince participium aoristi olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu).  
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heceli sessizle biten eylem köklerine (daha önceleri aγ, bugün artık 
ạu ile biten hạu-, sạu- sağmak, yạu- yağmak gibi tek hecelileri de 
burada hesaba katarak); -ır, -ėr, (-or, -ur, -ör, -ür) ekleri de çok 
heceli sessizle biten eylem köklerine, ayrıca tek heceli iki sessizle 
bitenlere, aynı biçimde bazı l, n, r ile biten tek hecelilere 
eklenebilir: ạşa- [yemek] yemek: ạşar, beyle- bağlamak: beyler, di- 
demek: dir, yörö- yürümek: yörör, ės- (ėç-) içmek: ėser (ėçer), tạp- 
bulmak: tạbar, sık- (çık-) çıkmak: sıγar (çıγar), yik- tıkamak: yiger, 
ultırt- oturtmak: ultırtır, tạbıl- buldurmak: tạbılır, kürset- 
göstermek: kürsetėr, eyt- söylemek: eytėr, kạyt- geri dönmek: 
kạytır, ạl- almak: ạlır, kạl- kalmak: kạlır, bul- (ul-) olmak: bulır 
(ulır), tor- durmak: toror, torır, kür- görmek: kürėr, ur- biçmek: 
urır, or- vurmak: oror, ạşama- [yemek] yememek: ạşamas, ėsme- 
içmemek: ėsmes. 

Bu eylem biçimi, bildirme kipi şimdiki/geniş ya da gelecek 
zaman teklik üçüncü kişi olarak günümüzde kullanımda olandır: 
ạşar [yemek] yer/yiyecek, kilmes gelmez/gelmeyecek; ancak ilk 
başta bu durum, yani iyelik eklerini alabilmesi ve bu gibi, gelecek 
zaman (anlamlı) nesneli [marked/definite] ve özneli 
[unmarked/indefinite] yan cümlelerin yerini tutması sıfat-fiil 
olduğunu gösterir: ül- ölmek: irte ülerėŋnė bėl, Osmanlı Türkçesi: 
yarın öleceyiŋi bil yarın öleceğini bil; irte ülerėŋ bėlėne [sen] yarın 
öleceğin(i) bilerek. 

Aynı şekilde isim-fiilin yönelme durumu, mastar gibi oldukça 
yaygın kullanılır: ülerge ölmek, kạytırγa geri dönmek, kitmeske 
gitmemek, ạyrėlmaska ayrılmamak, o kadardır ki tümüyle -mak, -
mek mastar ekinin yerine geçmiştir ve bir Başkurt, hatta 
tecrübelerime göre bir Tatar da ona sorarsanız şöyle der: писать, 
читать, ходить, sadece bu şekilde karşılanır: yạδarγa (yạzarγa), 
ukırγa, yörörge. 
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3. Şimdiki/geniş zaman isim-fiil I10 ekleri şunlardır: Sessizden 
sonra -ū (-ıu), -ụ̄ (-ėü) ve önündeki a, e ile ạu, eü diftongunu veren, 
sesliden sonra gelen -u, -ü: bạr- gitmek: bạrū (bạrıu) gidiş, gitme; 
kil- gelmek: kilụ̄ (kilėü) geliş, gelme; ạşa- [yemek] yemek: ạşạu 
yiyiş [yeme]; kilme- gelmemek: kilmeü gelmeyiş; kişi ekleriyle: 
bạrūwım (barıuwım) gidişim, gitmem; kilmeüwėŋ gelmeyişin, 
gelmemen. Ayrıca ụ̄ ekinin konuşma esnasında kalın sesli ū’dan 
hemen hemen hiç farklı olmadığını belirtmek gerekir. 

4. Şimdiki/geniş zaman isim-fiil II11, aslında daha çok ad, oysa 
yönelme durumunda kesinlikle mastar olan -ma, -me ekleridir: işėk 
ạsmaγa bạra kapıyı açmaya gidiyor (ạs-, ạç- açmak); hö͎ymege 
bulmas sevilemez (höy-, söy- sevmek); sewėşmege bėlmeshėn 
sevişmeyi bilmezsin [sevişemezsin] (sew- = söy-, höy-; sewėş- 
sevişmek). 

Aynı biçimde isim-fiilin yönelme durumu, sondaki a, e 
seslisini kaybederek (nik = nige) -mak, -mek ile biten isim-fiili 
katar. Örneğin Osmanlı Türkçesinde genellikle mastar olarak rol 
alır, Başkurtçada ve Volga Tatarcasında ise daha çok ad işlevlidir 
ve her zamanki anlamda aldığı mastar da bulunmaz, en fazla böyle 
bağlantılarda: yạmγır yạumak yağmur yağışı; ancak ondan daha sık 
istek olarak -sı, -sė (-çı, -çė) ekleriyle: min bu kitabnı ukımaksı 
bulam ben bu kitabı okumak istiyorum vd. 

5. İki öncekiyle özünde uyuşan anlamda: 

a) Günümüz Başkurt dilinde neredeyse tamamen adlaştıran -
ış, -ėş (-oş, -uş, -öş, -üş) ekli hareket adı12: bạt- inmek, batmak: 

                                                           
10 Macarca metinde bu terim, Latince nomen verbale præsentis I olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
11 Macarca metinde bu terim, Latince nomen verbale præsentis II olarak 
verilmiştir (Çevirenin notu). 
12 Macarca metinde bu terim, Latince nomen actionis olarak verilmiştir (Çevirenin 
notu). 
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kön bạtış gün batımı, gün batısı; huk- (suk-) vurmak: huγuş (suγuş) 
çarpışma, savaş; bạk- bakmak: kön-bạγuş günebakan; ạl- almak: 
tın-ạlış can alma [can alış]. 

b) -mış, -mėş (-moş, -muş, -möş, -müş) ile biten isim-fiil: tor-
moş durum, yạδmış belge, yazı; yalnızca şu gibi tek tük biçimlerde: 
imėş imiş, dimėş demiş, dimėşler demişler, bitmişlik eylemi13 gibi 
bulunur. 

6. Bitmişlik [geçmiş zaman] sıfat-fiil14 eki: -γan, -gen, -kan, -
ken: ạl- almak,tutmak: ạlγan; beyle- bağlamak: beylegen; ạt- 
atmak: ạtkan; sık- (çık-) çıkmak: sıkkan (çıkkan). Geçmiş ve 
şimdiki, aynı şekilde aktif ve pasif anlamıyla ad ve sıfat gibi çekim 
ekleri ve yapım ekleriyle çekilerek bulunur: bạlık yöδgennė 
küremėn balığın yüzdüğünü görüyorum (yöδ-, yöz- yüzmek), 
bunda kilgenėŋ kön buraya geldiğin gün, bėlegėm tạldı işkende 
bileğim kürek çekerken yoruldu (iş- kürek çekmek), yeşėn hukkan 
ạγas yıldırım çarpmış ağaç (huk-, suk- vurmak, çarpmak), sesek 
ạtkan göl çiçek açmış (=açan) gül, ütken γumėr geçmiş ömür (üt- 
geçmek), kinez kıδı ülgen kis knez(in) kızının öldüğü gece, kạytkan 
yulım geri döndüm ya da geri dönüşümün yolu, χạywanlardıŋ kırγa 
sıkkanı hayvanların kıra çıkışı = kıra (çayıra) çıkmış hayvanlar, 
seügen yārım seven (beni sevmiş) yârim. Son örneğe ise dikkat 
edilmelidir. Tam farklılaştırmak amacıyla “beni seven yârim” 
böyle ifade edilmelidir: minė höye (sewe) torγan yārım.  

                                                           
13 Macarca metinde bu terim, Latince verbum finitum olarak verilmiştir. 
Geleneksel dil bilgisi bakışıyla “geçmiş zaman” biçiminde de düşünülebilir 
(Çevirenin notu). 
14 Macarca metinde bu terim, Latince participium perfecti olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
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Bitmişlik eylemi15 olarak tamamlanmış geçmişin teklik 
üçüncü kişisi: subuk (çubuk) hüngen kulında çubuk sönmüş 
[sönen] elinde (hün-, sün- sönmek, yanıp kül olmak). 

-sa, -se (-ça, -çe) ekleriyle sınır belirten zarf-fiil hâline 
gelecektir: tạŋ ạtkansa şafak sökene kadar [tan  
ağarıncaya/atıncaya], hin (sin) kilgense sen gelinceye kadar, 
gelişine kadar. 

7. Öncelik zarf-fiili16 ekleri –γas, -ges, -kas, -kes (-γaç, -geç, -
kaç, -keç): kėrges girdiği/girdiğim gibi vd., kis bulγas akşam olmuş 
gibi, çoğu kez Macarca -ván, -vén ekli zarf-fiil ile karşılanabilir. 

8. Gelecek zaman sıfat-fiili17 ekleri sessizlerden sonra -ası, -
esė (-ahı, -ehė), Gábor Bálint’e göre seslilerden sonra -sı, -sė 
şeklindedir ki bu konuda Başkurtçadan örneğim bulunmamakla 
birlikte, Ufa bölgesindeki Tatarlardan bunu duydum: ukıysı, ạṡıysı. 
Kuşkusuz bu eylem biçiminin esas dayanağı süreklilik zarf-fiiline18 
dayanır, buna üçünçü kişi iyelik eki (?) gelmiştir, belirtme 
durumunun [akuzatifinin] -n [ekli olmasından/ekini almasından] ve 
-nı, -nė eklerini almamasından da söz edilebilir: ạlasın ya da ạlahın 
= Osmanlı Türkçesi alacaγını alacağını ya da almak istediğini; 
diğer kişilere -sı, -sė (-hı, -hė) kişi ekinin arkasından per 
analogiam gelebilmiştir: ạlasım (ạlahım) = Osmanlı Türkçesi 
alacaγım, ạlasıŋ (ạlahıŋ) = alacaγıŋ. Bitmişlik eylemi olarak rol 
oynamaz. 

                                                           
15 Macarca metinde bu terim, Latince verbum finitum olarak verilmiştir (Çevirenin 
notu). 
16 Macarca metinde bu terim, Latince gerundium prioritatis olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
17 Macarca metinde bu terim, Latince participium futuri olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
18 Macarca metinde bu terim, Latince gerundium continuitatis olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
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9. Bağlama zarf-fiili19 eki: Sesliden sonra (olumsuz eylem 
köklerinin dışında!) -p, yoksa -ıp, -ėp (-op, -up, -öp, -üp), olumsuz 
eylem kökünden sonra -yıp, -yėp: ạl- almak: ạlıp; tor- durmak: 
torop; kür- görmek: kürėp, kürüp; kạra- bakmak: kạrap; beyle- 
bağlamak: beylep; ancak: kạrama- bakmamak: kạramayıp; kilme- 
gelmemek: kilmeyėp. Bu ekin eski biçimi: -uban, -üben: kürüben 
görüp, ạluban alıp. Bu eylem biçiminin düzenli kullanımı, tek 
kıyaslamalı eylemlerin eklerinin yerini tutmaktır. Çoğu kez basit 
şekilde -va, -ve, -ván, -vén ekli zarf-fiillerle karşılanabilir. Çoğu 
zaman tarz kipi gibidir: ạlıp ạlıp ạtla (ayağını) toplayarak 
dolaşmak [acele etmek, telaşlı şekilde dolaşmak] (ayı ile ilgili). 
Bul- eyleminin olumsuz biçimiyle ilgili olarak olanaksızlığı ifade 
eder: bėlėp bulmay bilinemez.  

10. Çok nadiren -malı, -melė ile biten sıfat-fiile de gereklilik 
ifadesi için rastlanır: kạytmalı geri dönmek gerek [geri dönmeli]. 
Bunun yerine ise daha alışılmış olan şudur: kạytırγa kirek. 

 

Eylem Çekiminin Düzeni 

Sözü edilen ad soylu fiil biçimleri dışında, şu kipler ve 
zamanlar eylem kökünden yapılabilir: 

 

1. Emir Çekimi 

Teklik 

2. kişi yạδ 

 yaz 

kil  

gel 

kilme 
gelme 

                                                           
19 Macarca metinde bu terim, Latince gerundium copulativum olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
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3. kişi yạδhın 
(yạzsın) 
yazsın 

kilhėn 

[gelsin] 

kilmehėn 

[gelmesin] 

 

Çokluk 

2. kişi yạδıŋıδ, 
yạδıγıδ 

kilėŋėδ, 
kilėgėδ 

kilmegėδ 

3. kişi yạδhınlar kilhėnler kilmehėnler 

 

Teklik ikinci kişi -γıl, -gėl (-γul, -gül) ya da -hana, -hene (-
sana, -sene) ekleriyle uzatılabilir: yạδγıl yaz, biδmegül vazgeçme 
[bırakma, bezme], horγul (sorγul) sor, yạδhana (yạzsana) yaz! 
[yazsana!] 

Burada, teklik ve çokluk birinci kişi emir kipinin sessizlerden 
sonra -ayım, -eyėm, -ayık, -eyėk; seslilerden sonra -yım, -yėm, -yık, 
-yėk olduğu hatırlatılabilir: ạlayım alayım, ạlayık alalım, kileyėm 
geleyim, kileyėk gelelim, ėδleyėm izleyeyim, ėδleyėk izleyelim 
(ėδle- izlemek), yırlayım şarkı söyleyeyim, yırlayık şarkı 
söyleyelim (yırla- şarkı söylemek), bununla birlikte bu biçimler 
sıkça isteği ifade ederler: kileyėm [Almanca] ich will kommen, 
yırlayık wir wollen singen, lasst uns singen. 

 

2. İstek Kipi20 

-γay, -gey, -kay, -key ekleriyle: 

Teklik 

                                                           
20 Macarca metinde bu terim, Latince optativus olarak verilmiştir (Çevirenin 
notu). 
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1. kişi kilgeymėn 

gelmek 
istiyorum 
[geleyim] 

sıkkaymın 

çıkmak 
istiyorum, 
çıkabilsem 
[çıkayım] 

2. kişi kilgeyhėn 

gel istiyorum, 
gel-sen 

sıkkayhın 

3. kişi kilgey sıkkay 

 

Çokluk 

1. kişi kilgeymėδ 
(kilgeybėδ) 

sıkkaymıδ 

(-bıδ) 

2. kişi kilgeyhėδ sıkkayhıδ 

3. kişi kilgeyler sıkkaylar 

 

3. Şart Kipi 

-ha, -he (-sa, -se) ekleriyle: 

Teklik 

1. kişi kạraham 
(kạrasam) 
bakarsam 

kilmehem 
(kilmesem) 
gelmezsem 

2. kişi kạrahaŋ kilmeheŋ 

3. kişi kạraha kilmehe 
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Çokluk 

1. kişi kạrahak kilmehek 

2. kişi kạrahaŋıδ 
(kạrahaγıδ) 

kilmeheŋėδ 
(kilmehegėδ) 

3. kişi kạrahalar kilmeheler 

 

4. Haber Kipi Bilinen (Belirli) Geçmiş Zaman 

Seslilerden sonra -nı, -nė biçiminde kendini gösteren -dı, -dė, 
-tı, -tė (-dö, -du, -to, -tü vd.) zaman işaretleyicisiyle: 

 

Teklik 

1. kişi yạδdım 
yazdım 

sıktım 
çıktım 

kildėm 
geldim 

tordom 
durdum 

2. kişi yạδdıŋ sıktıŋ kildėŋ tordoŋ 

3. kişi yạδdı sıktı kildė tordo 

 

Çokluk 

1. kişi yạδdık sıktık kildėk tordok 
(tordık) 

2. kişi yạδdıŋıδ 
(yạδdıγıδ) 

sıktıŋıδ 
(sıktıγıδ) 

kildėŋėδ 
(kildėgėδ) 

tordoŋıδ 
(tordoγıδ) 

3. kişi yạδdı-lar sıktılar kildėler tordolar 
tordılar 

 

Teklik [olumsuz] 
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1. kişi yạδmanım 
yazmadım 

kilmenėm (kilmedėm) 

gelmedim 

2. kişi yạδmanıŋ kilmenėŋ 

3. kişi yạδmanı kilmenė 

 

Çokluk [olumsuz] 

1. kişi yạδmanık kilmenėk 

2. kişi yạδmanıŋıδ 
(yạδmadıγıδ) 

kilmenėŋėδ 
(kilmedėgėδ) 

3. kişi yạδmanılar kilmenėler 

 

Ad soylu eylem biçimleri arasından hareketin ve durumun 
çeşitli usullerinin ve zamanlarının ifadesi için şunlar kullanılabilir: 
Süreklilik zarf-fiili21, geniş zaman sıfat-fiili22, bitmişlik [geçmiş 
zaman] sıfat-fiili23, ayrıca bağlama zarf-fiili24 ve de aynı şekilde, 
eğer kişi ekleriyle çekilirse, şu kişi eklerini alır: 

 

Teklik Çokluk 

1. -mın, -mėn 1. -mıδ, -mėδ (-mız, -mėz, 

                                                           
21 Macarca metinde bu terim, Latince gerundium continuitatis olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
22 Macarca metinde bu terim, Latince participium aoristi olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
23 Macarca metinde bu terim, Latince participium perfecti olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
24 Macarca metinde bu terim, Latince gerundium copulativum olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
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-bıδ, -bėδ, -bız, -bėz) 

2. -hın, -hėn (-sın, 
-sėn) 

2. -hıδ, -hėδ (-sız, -sėz) 

3. (-dır, -dėr) 3. -lar, -ler (seyrek olarak 
-nar, -ner) 

 

1. Süreklilik zarf-fiili a) Bildirme kipi şimdiki zaman: 
yạδamın (ya da yạδam) yazıyorum, yạδahın yazıyorsun, yạδa (dır) 
yazıyor, yạδabıδ (yạδamıδ) yazıyoruz, yạδahıδ (yạδasız) 
yazıyorsunuz, yạδalar yazıyorlar; kilmeymėn gelmiyorum vd. 

b) Sürekli geçmiş: yạδa inėm yazar idim [yazardım], yạδa 
inėŋ yazar idin [yazardın] vd. 

c) Kendisi değişmeden kalırken, tor- “durmak” eyleminin tüm 
biçimleriyle bağlanabilir. Bu ilişki hareketin sürekliliğini ifade 
eder: yạδa toramın yazıyorum, yạδa torγanmın yazdım, 
yazıyordum, yạδa torγan bulham yazarsam vd. 

2. Geniş zaman sıfat-fiilinden türetilebilen a) gelecek ya da 
bitmemiş şimdiki/geniş [zaman]25: 

 

Teklik 

1. kişi yạδarmın 
yazarım, 
yazacağım 

yạδmasmın, yạδmam 

yazmam, 
yazmayacağım 

2. kişi yạδarhın yạδmashın 

                                                           
25 Macarca metinde bu terim, Latince præsens imperfectum olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu).  
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3. kişi yạδar yạδmas 

 

Çokluk 

1. kişi yạδarmıδ yạδmasmıδ 

2. kişi yạδarhıδ yạδmashıδ 

3. kişi yạδarlar yạδmaslar 

 

Diğer örnekler: beylermėn bağlarım, bağlayacağım; 
kilmesmėn ya da kilmem gelmeyeceğim, gelmem vd. 

b) Bitmemiş geçmiş26 ya da şart: yạδar inėm yazdım (o 
zaman) ya da yazardım. 

c) bul- (ul-) “olmak” eylemiyle farklı görünüşlü yapılara tüm 
diziyi verir: yạδar bulamin (bulam) yazarım, yazıya bakarım, 
yạδar buldım yazdım, yazıya baktım, yạδmas buldım yazmadım, 
yazamadım vd. 

3. Bitmişlik sıfat-fiilinden27 türetilebilen a) şimdiki (mevcut) 
bitmişlik28: 

 

Teklik 

1. kişi yạδγanmın kilmegenmėn 

                                                           
26 Macarca metinde bu terim, Latince præteritum imperfectum olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
27 Macarca metinde bu terim, Latince participium perfecti olarak verilmiştir. 
“Geçmiş zaman sıfat-fiili” olarak da düşünebiliriz (Çevirenin notu). 
28 Macarca metinde bu terim, Latince præsens perfectum olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
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yazmışım gelmemişim 

2. kişi yạδγanhın kilmegenhėn 

3. kişi yạδγan (dır) kilmegen (dėr) 

 

Çokluk 

1. kişi yạδγanbıδ kilmegenbėδ 

2. kişi yạδγanhıδ kilmegenhėδ 

3. kişi yạδγanlar kilmegenler 

  

b) Bitmiş geçmiş zaman29: yạδγan inėm yazdım ya da yazmış 
idim [yazmıştım],  kilmegen inėm gelmedim ya da gelmemiş idim 
[gelmemiştim]. 

c) bạr (var) ve yuk (yok) eylemleriyle şu şekilde ilişkili 
olabilir: yạδγanım bạr (herhangi bir zaman) yazmışım, yạδγanıŋ 
bạr (herhangi bir zaman) yazmışsın, yạδγanı yuk yazmamış, 
yạδγanları yuk yazmamışlar. 

d) bul- (ul-) “olmak” eyleminin farklı biçimleriyle ilişkili 
olabilir: yạδγan bulam Osmanlı Türkçesi: yazmỉş olurum; yạδγan 
bulham yazmışsam, yazmış olsam, Osmanlı Türkçesi: yazmỉş 
olsam. 

4. Bağlama zarf-fiilinden30 türetilebilen belirsiz geçmiş 
zaman31: yạδıbmın yazmışım,  yạδmayıbmın yazmamışım. Burada 

                                                           
29 Macarca metinde bu terim, Latince præteritum perfectum olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
30 Macarca metinde bu terim, Latince gerundium copulativum olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 
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bu ekin teklik ve çokluk birinci kişide, ayrıca çokluk üçüncü kişide 
b’ye değiştiğini belirtmek gerekir: yạδıblar yazmışlar, ancak: 
yạδıp-tır yazmış(tır). 

Eylemin olanaksızlığı: Eylemin olanaksızlığı süreklilik sıfat-
fiiline bağlanan ạl- eyleminin olumsuz biçimiyle ifade edilebilir. 
Bu biçimler çoğu kez ses uyumuna da uyarlar ve eylemle 
birleşebilirler: yạδa ạlmam yazamıyorum, yạδa ạlmadım ya da 
yạδalmadım yazamadım, küre almam ya da kürelmem 
göremiyorum. 

Eylemin soru biçimi: -mı, -mė (-mu, -mü) ya da -miken soru 
ekleri düzenli olarak kişi ekli eylemden sonra bulunur, ancak -mın, 
-mėn, -hın, -hėn (-sın, -sėn) gibi kişi eklerini de geride bırakabilir: 
yạδdıŋ yazdın, yạδdıŋ-mı ya da yạδdıŋ-miken yazdın mı? Ancak: 
bėlehėn-mė ya da bėle-mėhėn biliyor musun? 

                                                                                                                        
31 Macarca metinde bu terim, Latince præteritum indefinitum olarak verilmiştir 
(Çevirenin notu). 


