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. * Him m et BIRA Y • . ** Nergis BIRA Y 

ÖZET 

Tiirk dilinin başlangıçtan bugiine kadar ve bütün 
/elıçe/eriy/e birlikte bir bütün olarak ele a/ımp 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu göriiş doğrultusunda 
giinümiiz Tiirk /elıçe/eri iizerinde de tespit, karşılaştırma, 

tasnif çalışmalarm ın yapılması önem arz etmektedir. 
Tiirkmen /elıçesi Oğuz grubu içinde yer alan, 

Tiirkiye Tiirkçesine en yakın /e/ıçe/erden biridir. 
Bu yazıda Türkmen /elıçesi ile Tiirkiye Türkçesi 

senfaks yöniinden karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 
Yazı iki ana bö/iimden meydana gelmiştir: "Kelime 

grupları" ve "Cümle". 
Tiirkiye Türkçesi ile Türkmen Tiirkçesi arasmdaki 

söz diziriıi ve cümle konusundaki farklılık/ar; Türkiye 
Türkçesinin kendi içinde yani ağızlarında da karşımıza 

çıkan farklılıklar kadardır. Ortak özellikler dalıa çoktur. 

ABSTRACT 

From tlıe begimıing up to now, tlıe Turkislı language 
witlı all its dialects should be evaluated by taking it in hand 
asa wlıole. 

In the directian of this view, on the curren Turkislı 
dialects, the work of deternıi11ing, compa11i11g a11d classifying 
is of great importa11ce to be do11e. 

Turcomall dialect i11volved i11 tlıe group of Oguz is 
one of tlıe closest dialects to the Turkislı la11gııage i11 Turkey. 

This work consists of two main divisio11s: phrases 
(groııps of words) and sentences. 

The differe/lces in the word orders and tlıe 
se11tences between the Turkish in Turkey a11d tlıe turkish i11 
Turcomall are as ma11y differences as with i11 tlıe Turkish in 
Turkey itself, tlıat is, t/ıe differe/lces appeared in its accents. 
Tlıere are mo re common features i11 tlıem. 

* Yrd .. Doç. Dr. Himmet BİRA Y, bu yazıya vefatından bir müddet önce başlamış ancak ömrü 
vefıl etmediği için yanın kalmıştı. Bu yazının adına hazırlanan kitapta yer almasının uygun 
olacağı düşüncesi ile konunun devarnı ve örneklendirmeler eşi Nergis Biray tarafından 

yazılmıştır. 

** Yard.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
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Bugün, Türk dili çalışmalan içinde Türk lehçelerinin karşılaştırılması 
konusu, yeterince ele alınmış değildiL Bunun sebepleri arasında, Türk dilinin 
başlangıçtan günümüze kadar ve bütün lehçeleriyle birlikte bir bütün olarak ele 
alınması yönündeki teHikkinin henüz bütün Türk dili araştırıcılan arasında 
oturmuş bir kanaat haline gelmemiş olmasını sayabiliriz. Bu yönde bir sentez 
çalışması yapacaklar için ise, gerek tarihi Türk lehçelerinin gerekse modern 
Türk lehçelerinin başlıca problemlerinin tamamen halledilememiş olması 
önemli bir engeldir. Buna rağmen ilerideki çalışmalara bir alt yapı, bir zemin 
olması düşüncesiyle bu yönde bir denemede bulunmaya çalışacağız. 

Türkmen lehçesi, Oğuz grubu içinde Azeri lehçesinden sonra Türkiye 
Türkçesine en yakın olan lehçedir. Ancak Türkmen lehçesi, Türkiye'deki 
dilcilerin Azeri lehçesi kadar malumu değildir. Bu lehçe üzerinde yapılan 

çalışmalar da aynı şekilde yeterli değildir.l Bunda Türkmen lehçesinin son 
yüzyıla kadar bir konuşma dili olarak devam etmesinin ve Azeri lehçesi kadar 
gelişmiş bir edebi mirasa sahip olmamasının rolü olabilir. Burada edebi miras 
derken, yazılı edebiyattan bahsettiğirnizi, yoksa Türkmen lehçesinin çok zengin 
bir sözlü edebiyatının bulunduğunu da ifade edelim. Türkmen lehçesi üzerinde 
Türkmenistan'da yapılan çalışmalar önemli bir seviyeye gelmiş kabul 
edilebilir.Z 

1 Türkmen Türkçesiyle ilgili olarak Türkiye'de yapılan çalışmalardan bizim tesbit ettiğimiz 
bazıları aşağıdadır: 

a .. AZMUN, Dr. Yusuf; "Meb1ini-i Düstfir Zeban-ı Türkmeni" (Ana Çizgileriyle Türkmence 
Dilbilgisi), c I (Ses Bilgisi), Ankara Üniv. DTCF Doğu DiL Ve Ede. Araş. Yay. Nu: 4, Ankara 
1983. 
b. ; "Türkmen Halk Edebiyetı Hakkında", Reşit Rahmeti Arat için, Ankara 
1996, sh.32-83. 
c. BİRA Y, Himmet; Türkmen Şivesinin Sentaks Bakımından Türkiye Türkçesiyle 
Karşılaştırılması (Gazi Ünv. Sosyal BiL Ens., Türk Dili ve Ede. Bl. Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Ankara 1985. 
ç.BİRA Y, Himmet; Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, (Gazi Ünv. Sosyal BiL Ens. Türk Dili 
ve Ede. BL Basılmamış Doktora TezL), Ankara, 1993. 
e. ÇAÖATAY, Prof Saadet; "Türkmenler ve Dilleri", Türk Lehçeleri Örnekleri Il, Yaşayan Ağız 
ve Lehçe ler, Ankara, 1977, sh. 28-29. 
f. ÇENELİ, İlhan; Türkmen TürkÇesi Sözlüğü, TDAY Belleten, 1982-1983, Ankara, 1986, sh.29-
84. 
gJLKER, Ayşe; Türkmen Şivesi Ersaıı Urugu Ulu Depe Ağzı, (Gazi Ünv. Sosyal BiL Ens. Türk 
Dili ve Ede. BL Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1984. 
h. İLKER, Ayşe; Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiii,TDK. Yay., Ankara, 1997. 
i. KARA, Mehmet; Türkmen Şairi Ata Atacanov'un Şiirleri(I-11), TDK. Yay., Ankara,l997. 
j. ÖZDEMİR, Gültekin; Türkmen · Türkçesi - Türkiye Türkçesi Karşılaştırmalı Gramer 

Terimleri,( Gazi Ünv. Sosyal BiL Ens. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1996. · 
k .. TEKiN, Prof. Talat; Ana Türkçede Asli Uzun Ünlüler, Ankara, 1975. 

2 Türkmen lehçesi hakkında Türkmenistan'da 1924-1964 yılları arasında yapılan çalışmalar 
"Bibliografiçeskiy ukazatel' literature po turkmen komu yazıkoznaniyu (1924-1964), Ashabat, 
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Bu yazımızda Türkiye Türkçesi ile Türkmen lehçesini sentaks 
yönünden karşılaştırmaya çalışacağız. Ancak daha önce sentaks bahsini 
meydana getiren "kelime grupları" ve "cümle" hakkında Türk dilcilerinin 
dikkate değer görüşlerini ele alalım: 

Mecdut MANSUROGLU, Türkçe' de şart cümlesi dışında yardımcı 
cümle olmadığı görüşündedir. Bunu şöyle ifade eder: "Bilindiği gibi Türkçe'de 
aslında şart cümlesi dışında yardımcı cümle yoktur. Başka dillerin yardımcı 
cümle ile bildirdiklerini Türkçe zengin isim-fiilleri (participium) ve zarf-fıilleri 
(gerundium) ile, yani çekimli fıil (verbum fınitum) veya bildinci (praedicatum) 
sayılamayacak unsurlada karşılar."3 Tahsin BANGUOGLU ise, Türkçe'de 
birleşik cümlenin varlığını kabul eder.4 M. Kaya BİLGEGİL de "Birleşik 
cümlenin kısımlan -birden ziyade yüklemi bulunan cümlelere birleşik cümle 
diyoruz. Hasan, koşarak geldi. - Ali bunu işitince sevinecek .. .''5 diyerek yine 
birleşik cümle üzerinde durur. Prof. Dr. Muharrem ERGİN ise, Türkçenin asıl 
birleşik cümlesinin şartlı birleşik cümle olduğunu, ki 'li birleşik cümlenin ise 
yabancı asıllı olduğunu ifade ederek sıfat-fiil ve zarf-fiilli cümleleri birleşik 
cümle saymaz. "Buraya gel, dedi.- Sen gitmişsin sandım." gibi cümleleri de "iç 
içe birleşik cümle olarak adlandırır.6Birleşjk cümle konusunda Prof. Dr. Leyla 
KARAHAN da Muharrem ERGiN'in görüşünü esas almaktadır.? 

Cümlenin tarifi konusunda da ufak tefek bazı farklı anlayışlar vardır. 
Prof. Dr. Muharrem ERGİN, cümleyi bir hüküm grubu diye tarif eder: "Cümle 
bir fikri, bir düşünceyi, bir hareketi, bir duyguyu, bir hadiseyi tam olarak bir 
hüküm halinde ifade eden kelime grubudur. Bundan önce gördüğümüz kelime 
gruplan belirtme gruplan idi. Cümle ise bir hüküm grubudur. Cümlenin temel 
fonksiyonu hüküm ifade etmektir ... :•s Prof. Dr. M.Kaya BİLGEGİL ise, 
"Cümleyi, bir hüküm ifade eden sözdür diye tanımlamak yetersizdir. Hüküm, 
ancak 'bu böyledir' yahut 'değildir.' kavramını taşır ki, haber yükleınİnde 
(isnad-ı haberi) kendini gösterebilir. Bunun dışında; bir de istek, dilek,niyaz, 

1966" adlı eserde yayımlanmıştır. Pigam AZİMOV, Bilimsel Bildiriler 1972'de yayımlanan 
"Türkmen Dili Araştırmalannın Tarihçesi Üzerine" (!. Türk Dili Bilimsel Kurulfayına Sunulan 
Bildiriler, Ankara 27-29 Eylül 1972, TDK Yay., Ankara 1975, sh. 265-277" adlı tebliğinde 1920 
tarihinden 1970'1i yıllara kadar Türkmenistan'da yapılan çalışmalan ayrıntılı olarak izah etıniştir. 

3 MANSUROÖLU, Mecdut; "Türkçe' de Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcılan", TDAY-Belleten, 
1955, sh. 59-71. · 

4 BANGUOÖLU, Tahsin; Tii)"kçenin Grameri, İstanbul 1974, sh. 546 vd. 
5 BİLGEGİL, Prof.Dr. M.Kaya; Türkçe Dilbilgisi, (II.Baskı), Istanbul 1982, sh. 73 vd. 

6 ERGiN, Prof.Dr. Muharrem; Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul 1986, sh .. 412 vd. 
7 KARAHAN, Y. Doç. ))r. Leyla; TUrkçede Söz Dizimi, Ankara 1991, sh.60 vd. 
8 . ERGIN, Prof. Dr. Muharrem; a.g.e., sh.405. 
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dua, emir... gibi çeşitli duygulan ifade eden sözler vardır."9 BİLGEGİL bu 
yüzden "hüküm grupları" tabirini kullanmadığını da kaydediyor. Ona göre 
cümle: "İki unsur arasındaki olumlu (subutl) veya olumsuz (selbi) ilgiyi -sözü 
dinieyende (muhatapta) soruya yer bırakmayacak şekilde tam olarak- haber 
veya dilek (inşa) yoluyla ifade eden kelimeler dizisine cümle denir:·ıo şeklinde 
tarif edilmelidir. L KARAHAN, cümlenin kelime ve kelime grupları ile 
kurulduğunu ifade ederek cümleyi:"Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir durumu, bir 
olayı yargı bildirerek anl!'ltan kelime veya kelime dizisine cümle denir." 
Şeklinde tarif etmektedir.ll P.AZIMOV ve H.BAYLIYEV "Türkmen Dilinin 
Grammatikası" adlı eserin "Sintaksis" bölümünde cümle hakkında: "Bizifi 
geplerimiz ayratın sözlemlerden ıbarat bolyar. Bu sözlemler bir oy-pikir 
afiladyarlar...Gutaran oy-pikiri afiladyan söze ya-da sözler yıgındısına sözlem 
diyilyar.12 (Bizim sözlerimiz farklı cümlelerden ibaret oluyor. Bu cümleler bir 
duyguyu ve düşünceyi anlatıyorlar. .. Sona eren duygu ve düşünceyi anlatan söze 
ya da sözler toplamına cümle deniliyor.) 

Türk sentaksının dizilişinde esas kanun yardımcı unsurun asıl unsurdan 
önce gelmesidir. Louıs BAZIN: " ... her kelime gramer bakımından bağlı olduğu 
kelime veya kelime grubundan önce yer alır."13 Derken, aynı şekilde, Prof.Dr. 
Muharrem ERGiN de:"Türkçe'de yardımcı unsur asıl unsurdan önce gelir. Türk 
sentaksının bütün yapısı bu ana kanun üzerine kurulmuştur:•14 demektedir. 
Türkçede bu kurala aykırı kullanışlar "devrik cümle" olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Türkçenin yapısına aykırı olan bu kullanış, nesirde ifadeye çeşni 
katmak için bazen; şiirde ise şiirin tabiatı icabı kullanılırsa nonnal sayılır. Son 
yıllarda bu kunilın haricinde devrik cümle kullanılması oldukça 
yaygınlaştırılarak bunun dil adına bir gelişme olduğu müdafaa edilmektedir. Bu 
faaliyetin Türk dili adına bir kazanç olmayıp aksine Türk dilinin sentaks 
yapısını zorlayıcı mahiyette olduğu aşikardır. Sadece Gagauzca ve Rumeli 
ağızlarında, Balkan dilleriyle Rusçanın tesiri altında yukarıda zikredilen ana 
kanuna riayet edilmediği görülür: "Kelimelerin cümle içindeki dizimi 
Gagauzcada gayet serbesttir. Türkçe yazı dilinde ve Anadolu-Rumeli 
ağızlannda enversiyonik (devrik) sayılan kelime dizimi, Gagauz diline nonnal 
dizİnı sayılır. Öteki Türk dillerinden farklı olarak Gagauzcada bağlı (tab!) cümle 

9 . . . . BILGEGIL, Prof. Dr. M.Kaya, a.g.e., shJ2-13. 
10 . . BILGEGIL, Prof. Dr. M.Kaya;a.g.e., sh.ı2. 
ı ı KARAHAN, Y. Doç. Dr. Leyla; a.g.e., sh.4!. 

ı2 AZIMOV, P. ve BAYLIYEV, H.; Türkmen Diliniii Grammatikası,(II.Bölüm Sintaksis), 
Türkmenistan Neşriyatı, Aşgabat ı967, sh.3. 

13 BAZIN, Louıs; "Türk Dillerinin Müşterek Tarafları ve Temayülleri",Tarihi Türk Şiveleri, 
TercUme:Mehmet AKALIN, Ankara ı979, sh.27-28. 
14 . ERGIN, Pro[ Dr. Muharrem; a.g.e., sh.373. 
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parçası, bağlanılan (tabi eden) cümle parçasından sonra gelir. Ayrıca tümleç ve 
zarf yüklernden sonra gelir, bunun için de yüklem cümlenin sonunda değil, 
başında yahut da ortasında yer alır. (Bekler bu kör biraz panayır daalsın.) 

Üçüncü tip tamlamalarda da tarnlayan isim, tamlanarı isimden sonra 
gelebilir. (babası kızın)lS 

Türkçe cümleleri meydana getiren unsurları önce iki grupta ele almak, 
bütün dilcilerin ortak tavrıdır diyebiliriz: I. Cümlenin esas unsurları. 2.Cümlenin 
yardımcı unsurları. Cümlenin esas unsurlarının fiil (yüklem), fail (özne) olduğu 
üzerinde de hemfikir olan dilciler, cümlenin yardımcı unsurları konusunda biraz 
daha farklı yorumlar içerisindedirler. Prof. Dr. Muharrem ERGiN, yardımcı 
unsurları nesne, zarf ve yer tamlayıcısı olarak ifade ederkenl6, Tahsin 
BANGUOÖLU, nesne, zarf karşılığı olarak zarflama; yer tamlayıcısı olarak da 
isimleıne tabirini kullanmaktadır.l7 Ancak M.ERGİN'Ie T.BANGUOÖLU'nda 
zarf (zarflama) ve yer tamlayıcısı (isimleme) konusunda zarf ve yer tamlayıcısı 
olarak ele alınan örneklerin bazılarında uygunluk göze çarpmamaktadır. (Örnek: 
T.BANGUOÖLU'nda :"Köylüler kazma kürekle ortalığı 
temizledil er." cümlesinde "kazma kürek! e" isiınierne olarak; "Dostum şurda 

burda beni Çekiştiriyorınuş." Cümlesinde "şurda burda" yer zarfı olarak 
, geçmektedir:)18 Kaya BİLGEGİL ise, yardımcı unsurlara bütün olarak 

"tümleçler" adını vermekte, tümleçleri de nesne, dohiylı tümleçler ve zarf 
tümleçleri olarak kendi aralarında sınıflandırn1aktadır.l9 L. KARAHAN: 
"Cümlede yargı bildiren unsur yüklemdir. Cümle yüklem üzerine kurulur. Bu 
unsur, ihtiyaca göre başka unsurlada desteklenir." Dedikfen sonra bu yardımcı 
unsurları "özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf' şeklinde sıralamaktadır.20 P. 
AZIMOV ve H. BA YLIYEV'de de "Habar" (yüklem) ve "iye" (özne", 
sözlemin baş agzaları"(cümlenin esas unsurları) olarak geçer.21 Yardımcı 
unsurlar ise "Sözlemifi ayıklayıcı unsurları" (cümlenin açıklayıcı unsurları) 

olarak yer alır. 22 
Yukarıdaki izahlardan sonra Türkiye Türkçesi sahasında bile bqtün 

sentaks konularının aynı bakış açısı içerisinde değerlendirilmediği, bazı 
. . 

15 POKROVSKA YA ;Lk; "Gagauz Dilinin VG Balkan Türk Ağızlannın Bazı Seniaks 
Özellikleri" Bilimsel Bildiriler 1972, TDK Yay.,Ankara 1975, sh.234. 
16 .. ERGIN, Prof. Dr. Muharrem; a.g.e.,sh.405 vd. 

17 BANGUOGLU, Tahsin;a.g.e., sh.527 vd. 
18 • . . BANGUOGLU, Tahsın, a.g.e., slı,.530-531. 
19 . . BILGEGIL, Prof. Dr. Kaya; a .. g.e., sh.37 vd. 

20 KARAHAN, Y. Doç. Dr. Leyla; a.g.e., sh.4L 

21 AZIMOV, P. ve BA YLJYEV, R; a .. g.e., sh.20 vd .. ve sh.27 vd. 
22 . AZIMOV, P. ve BA YLIYEV, H; a.g.e., sh.41 vd. 
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konularda farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bütün Türk şivelerinde 
ise ortak bir sentaks değerlendirmesinin yapılması şu ana kadar gerçekleşmediği 
gibi, bu değerlendirmeye esas olacak terminoloji, metot ve tasnif yollan 
hakkında da bir müşterek yoktur. Halbuki Türk dili sahasında çalışanların 
üzerinde hemfikir olduklan nokta; Türk dilinin lehçeleri arasında en az farklılık 
gösteren dil bölümünün sentaks bahsi olduğudur. 

Aşağıda verilen mukayese çalışmasında, daha önce eserlerinden notlar 
sunulmuş olan dilcilerimizin hepsinden istifade etmekle beraber, daha ziyade 
Prof. Dr. Muharrem ERGiN'in tasnifı esas alınmıştır .. Buna göre ilk önce 
Türkmen lehçesindeki kelime grupları ele alınıp bunlar Türkiye Türkçesindeki 
kelime grupları ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra ise, cümleler mukayese 
edilirken; fıilin, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı ile münasebetleri göz önüne 
alınmıştır. Bütün bunlar edebi eserlerden seçilmiş cümlelerle 
ömeklendirilmiştic Türkmen lehçesinden seçilmiş örnek cümlelerin Türkiye 
Türkçesine aktarılmış şekilleri de parantez içinde verilmiş, farklı olan kullanışın 
altı çizilerek belirtilmiştir. 

KELİME GRUPLARI 
iSiM TAMLAMASI :Bir ismin iyelik sistemi içinde bir başka isimle 

manasının tamamlanması vasıtasıyla meydana gelen tamlamaya isim tamlaması 
denir. Geniş açıdan ele alındığında birer iyelik grubu olan bu tamlamalarda bir 
nesne başka bir nesneyle açıklanmaktadır. 

İsim tamlamasının ilk unsuru "tamlayan adını alır. Bu unsur ilgi hali 
ekini alarak ikinci isim unsuruna bağlanır. Eğer birinci unsur ilgi hali ekini 
alıyorsa bu tür isim tamlamalarma "belirli isim tamlaması", eğer ilgi hali ekini 
almıyorsa bunlara da "belirsiz isim tamlaması" adı verilir. (gönlümün neşesi, 
okul yolu vs.) 

Yukarıda açıkladığımız sistem Türkmen Türkçesinde de genel olarak 
geçerli olmakla birlikte bazı tamlamalarda farklı kullanışlar da görülmektedir. 

Türkiye Türkçesinde "1958 yılı", 1995 yılı" şeklinde belirsiz isim 
tamlaması yapısındaki kullanışlar, Türkmen Türkçesinde ilk unsurun sonuna"
Inci" eki getirilmesi ve ikinci unsurun sonundaki iyelik ekinin kaldırılması 
vasıtasıyla sıfat tamlaması yapısında karşımıza çıkmaktadır. Örnekler: 

"1937-nci yılın 16-ncı fevralında yazıldı."(THD, 39) 
( 193 7 yılının 16 şubatında yazıldı.) 

"1733-nci yıl."(M.nama, 8) (1733 yılı.) 
"Neşir edilip çıqarılyan şu "Ray Çini" dessanı Yusup hoca Baqı hoca 

oglı diyen türkmen şahınnın hicri senesi bilen 1252-nci yılda ve hazirki miladi 
senesi bilen 1836-37-nci yılda yazan kitabıdır."(THD, 73) 
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(Neşredilen "Ray Çini" adlı bu destan, Baki Hoca oğlu YusufHoca adlı 
Türkmen şairinin hicri 1252, miladi 1836/37 yıllannda yazdığı kitaptır.) 

Türkmen Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı olarak belirsiz isim 
tamlaması yerine belirli isim tamlamasının kullanıldığı örnekler de. karşımıza 
çıkmaktadır. Bu farklı kullanış daha çok "öz" dönüşlülük zamiri ile kurulan 
isim tamlamalannda görülmektedir: 

"Ol özüniii atasının düyeden yıqılıp ölendigini .... yoldaşlarına gürrün 
beripdi."(Pıragı, 275) 

(O (kendi) babasının deveden düşüp öldüğünü ...... yoldaşlarına 
anlatmıştı.) 

"Özünifi ilki babariaşan oquwcısı Azadı yada saldı."(Çınar, 21) 
(İlk haberleştiği (kendi) okuyucusu Azad'ı hatırladı.) 

"Basgafiızıfi isifi yoq,goynufiızı baqıberifi."(Göroglı, 51 1) 
(Sizin başka işiniz yok, koyunlarımza bakın.) 

Belirli isim tamlaması yerine belirsiz isim tamlaması kullanılmaktadır: 
"Öfii-sofiı Magtımgulı haqda yazmasam vüregim ıncalıq tapmacagını 

bilyiin." (M.nama,3) · 
(Eninde sonunda Malıtumkulu hakkında yazmazsam, yüreğimin huzur 

bulmayacağını biliyorum.) 
"Gurban Durdı gullugı serhetde geçdi."(TTM, 123) 

(Gurban Durdu'nun hizmeti sınırda geçti.) 
"Magtımgulı şol yowuzlıgı buz owradan yalı owradası gelyiir." 

(M.nama, 3) 
(Mahtumkulu'nun bu kötülüğü buz kırar gibi kırası geliyor.) 

Bazı iyeliksiz kullanışiara örnekler: 
"Boyun egmedikler Astrabad tarapa çekilipdir."(TET, 6) 
(Boyun eğmeyenler Astrabat tarafına çekilmiştir.) 

"Çünki daşarı yurtlı duşmanlar türkmen halqınıfi üstüne çar tarapdan 
ızıgiderli çozup durupdır."(TE, 218) 

(Çünkü dış ülkelerdeki düşmanlar Türkmen halkının üstüne çar 
tarafından arka arkaya hücum etmiştir.) 

SIFAT TAMLAMASI :Bir sıfat unsuru ile isim unsurunun meydana 
getirdiği kelime grubuna sıfat tamlaması denir. 

Sıfat tamlamasının· kuruluşu, temel yapı olarak Türkiye Türkçesi ile 
Türkmen Türkçesinde aynı olmakla beraber, bazı farklı yapılar da karşımıza 
çıkmaktadır. 
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Türkiye Türkçesinde tek bir sıfat-fille veya sıfat-fiil grubuyla bir isim 
unsurunun birleşmesinden meydana gelen sıfat tamlamalarında, iyelikli olarak 
kullanılan "-DıK" sıfat-fiiliyle oluşturulan yapılar, Türkmen Türkçesinde "-An" 
sıfat-fiiliyle kurulmaktadır. Ayrıca Türkiye Türkçesinde "-DıK" sıfat-fiilinin 
sonuna eklenen iyelik eki, ikinci unsur olan ismin sonuna eklenmektedir. 
Tiirkiye Türkçesinde sıfat tamlaması şeklinde olan bu kuruluş, Türkmen 
Türkçesinde belirsiz isim tamlaması yapısındadiL Aynı yapı, "-AcAk" sıfat

fiiliyle kurulan bazı tamlamalarda da görülmektediL 
"Duz iyen yerine beyle qast etme bolarmı?" (Pıragı, 275) 

(Tuzunu (ekmeğini) yediğin yere böyle düşmanlık etmek olur mu?" 
"Ayagını basan yerin pul."(Çınar, 101) (Ayağını bastığın yer para.) 
"Siz su diyyan yerleriflizi gördüfiizmi?" (Şapaq, 193) (Siz, bu 

dediğiniz yerleri gördünüz mü?) 
"Yenen yerinin baylıgını taladı." (M.nama, 7) (Yendiği yerin malını 

mülkünü yağmaladı.) 
"Has dogrusı, dine türkmen çölleri hem dal öyüfiden çıqıp, ta barcaq 

yerine yetyançafi, "türkmen" howpı hemişe başıfidadı." (Şapaq, 375) 
(Daha doğrusu, sadece Türkmen çöllerinde değil, evinden çıkıp da 

gideceğin yere ulaşıncayakadar "Türkmen" korkusu daima hiikimdi.) 

"Yok, var" kelimeleri sıfat olarak kullanılarak sıfat tamlaması 

yapılmaktadır. 
"Belki, ben yog vagtım öyümi urup gidyarsifi." (Çınar, 106) 

(Belki de ben olmadığım zaman evime zarar verip gidiyorsun.) 
"Belki ol, bal bar yerinde an, gtil bar yerinde tikenin hem bardıgı haqda 

oylanyandır."(Vicdan, 40) 
(Belki o, balın var olduğu yerde annın, gülün var olduğu yerde dikenin 

var olduğu hakkında düşünmektedir.) 
Türkmen Türkçesinde bazen sıfat tamlamalanndaki unsurların yer 

değiştirdiği de göriilmektedir: 
"Bir yıl mundan öfi bolan bolsa, megerem, Mahım oların yanından 

daşlaşmagıfi yagdayını gözlardi." (Çınar, 131) 
(Bundan bir yıl öncesinden beri Mahıın, onların yanından ayrılmak 

için galiba bir fırsat bekliyordu.) 
"Şocagaz yesirciklerifi arasında bir sekiz yaslı gızcagaz bar 

eken., ..... "(THD, 20) 
(Şuncağız esirlerin arasında sekiz yaşında bir kızcağız varmış.) 

"Ol mundan bir aya golay öfi, Nun Kazım halıpanıfi maslahatı bilen 
Ketde alıuna ayratın hayış bilen yüz tutuptı." (Pıragı, 183) 

(O bundan yaklaşık bir ay önce, öğretmen Nuri Kazım'ın tavsiyesi ile 
hoca Ketde'ye farklı bir istekle gitmişti.) 
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Türkiye Türkçesinde "aitlik grubu + isim unsuru" yapısındaki sıfat 
tamlamalan, Türkmen Türkçesinde "-lı" yapım ekiyle yapılmaktadır: 

"On dört yaslı. yafiı yigit çıqıberen oglan özüni ıqbalıfi nenefisi 
sınaglara salcagını entek nabilsifi?!"(M.nama,9) 

(On dört yaşındaki, yeni delikanlı olmuş oğlan, kendini kaderin hangi 
imtihanlara tabi tutacağım ne bilsin?!) 

"Owganıstanı basıp alanda on altı yaslı Ahmet türmede eken!'(M.nama, 
48) 

(Afganistan'ı işgal ettiğinde on altı yaşındaki Ahmet hapisteymiş.) 

Türkiye Türkçesinde "yirmi üç nisan", "üç mayıs", "ilk yıllar" gibi sı fat 
tamlamalarında ilk unsur eksiz olarak kullanılmakta iken, Türkmen Türkçesinde 
sı fat unsuru olan ilk unsur "·Inci" ekini alarak kullanılmaktadır: 

" ...... bu meseleler eseriii ilkinci babında tewsirini tapıpdır."(M.nama, 
31) 

( ... bu meseleler eserin ilk bölümünde tesirini göstermiştir.) 
"522-nci yılda Margianada Fradıfi baştutanlıgındaqı öran ulı azat 

edicilik hereketi öfiki SSSR halqlarınıfi tarıhında ahtibarlı çeşmeler arqalı 

tassıqlanan ilkinci halg hereketidir."(M.nama, 5) 
(522 yılında Margiana'da Fred liderliğindeki çok güçlü bağımsızlık 

hareketi öncrki SSSR halklarının tarihinde güvenilir kaynaklarca tasdik edilen 
ilk halk hareketidir.) 

"dış, iç" kelimeleri, Türkiye Türkçesinde "dış ülke", "iç işler" şeklinde 
kullanılmaktadır. Türkmen Türkçesinde ise dış ve iç kelimeleri, yön eki almış 
şekliyle sıfat tamlaması kurmaktadır: 

"Çünki dasarı yurtlı duşmanlar türkmen halqınıfi üstüne ..... çozup 
durup dır. "(TE, 218) 

(Çünkü dış ülkelerdeki düşmanlar, Türkmen halkının üstüne ...... hücum 
etmiştir.) 

"Türkmenistanıfi dasarı ıgdgsadı isi haqında."(TTM, 249) 
(Türkmenistan'ın dış iktisadi işleri hakkında.) 

"İceri is ler ministrliginifi işgarlerinifiem aylıqlannı ı -nci yanvardan 
köpeldyaris."(TTM, 257) 

(İç işleri bakanlığı işçilerinin aylıklarını da, ı ocaktan itibaren 
artınyoruz.) 

Bir kimsenin yaşi belirtilirken sadece sıfat unsuru zikredilmekte isim 
unsuru kullanılmamaktadır: 
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"Eger şahır şu yıliann haysı-da bolsa birinde 55 yasan bolsa, .... onda 
Andalıp 1 660-1665-nci yıllar aralıgında doglan bol up çıqyar. "(Andalıp, 12) 

(Şairin bu yıllardan birinde 55 yıl yaşadığı.(55 yaşında olduğu) kabul 
edilirse,. ... o zaman Andelip 1660-1665 yılları arasında doğmuştur sonucu 
çıkıyor.) 

Türkiye Türkçesinde "yüzlerce yıl", "binlerce dert" şeklindeki sıfat 

tamlamaları, Türkmen Türkçesinde farklı bir yapı arz etmekte, çokluk eki isim 
unsuruna ilave edilerek eşitlik eki hiç kullanılmamaktadır: 

"Uzaq on yıllıglarıii_ dowarnında bizde yat tutucılıq sisteması, şıgırlara, 
her dürli "tarıhı qararlara" ve ş.m.-lere köre-körlük bilen, anqawlıq bilen 
ınanmaq orııaşdırılıpdı."{TTM, 224) 

{Onlarca uzun yıl boyunca bizde ezberleme sistemi, şiirlere, her türlü 
tarihi kararlara ve buna benzer şeylere körü körüne, şaşkınca inanınakla 

yerleştirilmişti.) 

Türkmen Türkçesinde bazı sıfat tamlamalarında isim unsuru 
bulunmamaktadır: 

"Ol özünin atasının düyeden yıqılıp ölendigini, şonun üçin düya 
mündügi ( Q ) ona-da bir bela yolugaycaq bo lup duyulyandıgını yoldaşlarına 
gürrün beripdi." (Pıragı, 275) 

(0, babasının deveden düşüp öldüğünü, bunun içinde deveye bindiği 
zaman kendi başına da böyle bir bela gelecekmiş gibi hissettiğini arkadaşlarına 
anlatmış tL) 

"Men gırg günlük ( 0 ) gitdim. "(THD, 167) 
(Ben kırk günlük yol gittim.) 
Bu kullanılış "Ben kırk gündür gittim." şeklinde de düşünülebilir. Bu 

durumda "günlük" (gündür) kelimesi zarf olarak karşımıza çıkar. 

SIFAT-FİİL GRUBU : Bir sıfat-fıille ona bağlı unsurlardan meydana 
gelen kelime grubuna sıfat-fıil grubu denmektedir. Türkmen Türkçesinde, 
Türkiye Türkçesindeki "-Dık" sıfat-fıil ekinin yerine, "-An" sıfat-fıil ekinin 
kullanılması daha yaygındır. 

"Birdenem gapını itenini duyman galdı."(Çınar, 106) 
{Aniden kapıyı ittiğini farketmedL) 
"Gandıma yazanın yarlıfidan çıqdı mı?''(Vicdan, 42) (Gandım'a 

yazdığın hatırından çıktı mı?) 
"Hazirki zamanın kiibir yazıcıları özüne gowı sertlerin döredilmanligi 

sebiipli gowı eser yazıp bilmeyiinliginden_zeyrenyiirler."(M.nama, 4) 
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(Günümüz yazarlanndan bazıları, kendisi için iyi şartlar yaratılmaması 
sebebiyle iyi eserler yazarnadıklanndan şikayet ediyorlar.) 

"Men ölemde (ölenimde), sen neneii edip aglacaq, men eşidip gideyin." 
(Göroglı, 447) 

(Ben öldüğüm zaman, sen nasıl ağlayacaksın, işitip gideyim.) 

ZARF-FİİL GRUBU • Cümlede zarf görevinde bulunan zarf-fıil 
grupları, bir zarf-fıille ona bağlı unsurlardan meydana gelen kelime gruplarıdır. 
Türkmen Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı olarak kullanılan yapılar 
şunlardır: 

"-madan, -meden" zarf-fiili yerine, "-man, -miin" zarf-fiilinin 
kullanılması: 

"Üstesine-de Magtımgulı atasının pendini alman, Ahmet şam qalbına 
mıhman edüıdi ahın."(M.nama,79) 

(Üstelik Mahtumkulu, babasının nasihatini dikkate almadan Ahmet 
Şah' ı kalbine misafir etti sonunda.) 

"Zora düşen Döwlet yaglıgı goyberenini duyman galdı." (Şapaq, 95) 
(Zor durumda kalan Devlet, yemeniyi bırakıverdiğini hissetmeden 

kalakaldı.) 

"Birdenem gapını itenini duyman galdı."(Çınar, 106) 
(Aniden kapıyı ittiğini hissetmeden kaldı.(hissetmedi)) 

"-Ip" zarf-fiilinin yerine "-man, -man" ekinin kullanılması: 
"Çünki bu kitap durmuş bilen basdan-ayag belli bir waganı beyan 

etmiin her bölümi ayn-ayrı waqalardan gurnalyar."(Gorkut Ata, 7) 
(Çünkü bu kitap, baştan sona hayatla ilgili bir olayı beyan etmeyip, her 

bölümünde ayrı bir olayı ele alıyor.) 
"Yesir biçareler qorqularına seslerini tap-ha kesseler-de demleri icine 

sıgman hınçgıryardılar."(THD, 8) 
(Çaresiz esirler korkulanndan seslerini hemen kesseler de nefesleri 

içlerine sığmayıp hıçkınyorlardı.) 

"-IncA'' zarf-fiilinin yerine, "-AndA" zarf-fıil_ eki kullanılmaktadır: 
"Göroglı agafi Gıratına münende, ursa gitcek bolanda iner kimin 

kükriip, nama gayrar ekeni, sen om bilyiimin?"(Göroglı, 389) 
(Köroğlu Ağa'nın Kırat'ına binince, savaşa gidecek olunca, deve gibi 

kükreyip, nameler yazdığıni biliyor musun?) 
"Hut şol sebiibe görii-de Magtımgulı garabagt, cahan yagtılıp haslanda 

yitip baryan yıldız yalı yalıfiız."(M.nama,3) 
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(İşte bu sebepten karabahılı Mahtumkulu, tan ağarmaya başlayınca 
yitip giden yıldız gibi yalnız.) 

Türkiye Türkçesindeki "birinci olarak", "beşinci olarak" şeklindeki 

zarf-fiili kullanışlar, Türkmen Türkçesinde sıra sayılann (birinci, beşinci vs.) 
sonuna aynlma hiili eki getirilerek yapılmaktadır. Kelime, Türkiye 
Türkçesindeki aynı anlama sahip olmakta ve cümlede zarf görevinde 
kullanılmaktadır: 

"Birinciden-a , onun biizir yerinden galmaga mecalı yoqdı. İkincidenem 
eyyiim daii atıp, alem yagtılıpdı." (TE, 267) 

(İlk olarak, onun şu anda yerinden kalkmaya medili yoktu. İkinci 
olarak da tan çoktan ağarmış, her taraf aydınlanmıştı.) 

"Dördinciden, ........ keramath yerlerini sılamah."(Şapaq, 361) 
(Dördüncü olarak, ...... mukaddes yerlerine saygı göstermeli.) 

TEKRAR GRUBU: Aynı görevi üstlenen iki kelimenin bir nesneyi 
veya bir hareketi pelirtmek üzere birbirini takip etmesiyle oluşan tekrar 
gruplarının fonksiyonu, kuvvetlendirme, devamldığı gösterme ve çokluktur. 
Türkiye Türkçesinde tekrarlar : a. aynen tekrarlar: yavaş yavaş ; b. Es manalı 
tekrarlar: ağiaya sızlaya; c. Zıt manalı tekrarlar: irili ufaklı; d.ilaveli tekrarlar: 
çirkin mirkin, şeklinde dört grupta ele alınırlar. 

Türkmen Türkçesindeki tekrar gruplan da Türkiye Türkçesindeki 
şekillerle hemen hemen aynıdır. Tespit edilen bazı örneklerde tekrar gruplan 
Türkiye Türkçesindekinden farklı şekilde teşkil edilmiştir: 

Türkiye Türkçesindeki "sora sora", "vakit vakit" yapısındaki tekrarlar, 
Türkmen Türkçesinde ikinci kelimeye çokluk eki getirilerek yapılmaktadır. 

"Sofi-sofilar Övez ikimiz hasam dostlaşıp gidiberdik." (Göroglı, 223) 
(Sonra sonra Övez'le ikimiz iyice dost olduk.) 
"İiki-ilkler bir hili garıi. enesini, qaqasını göresi gelip, içem 

gısardı."(Vicdan,50) 

(İlk önceleri epeyce yaşlı annesini, babasını göresi gelip içi de yanardı.) 

Türeki ye Türkçesinde _ "yüzüne gözüne bulaştır-", "yüzlerine gözlerine 
sür-" yapısındaki eş manalı tekrar gruplan; Türkmen Türkçesinde ilk kelimesi 
yalın ikinci kelimmesi çokluk veya hal ekieri almış şekliyle kurulmaktadır: 

"Gıratıii yüz-gözünden sıpamaga aylanışdı. .. "(Göroglı,443) 
(Kıratın yüzünü gözünü okşamak için döndü.) 
"Oianii üst-baslan-da sal-sal yırtıqdı."(T.H.D.,20) (Onlann üstü başı da 

yırtık pırtıktı.) 
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"Gün günden gayra üzülip, bir ay yatdı ... "(Göroglı,419) (Günden güne 
fenalaşıp bir ay yattı.) 

"Onda patışa dergabar bolup Melikeniii gol-ayagıii bagladıp, şimiii 

aldıga taşlatdı."(T.H.D.,45) 

(Btınun üzerine padişah gazaplanıp Melike'nin elini ayağını bağlatıp 
arslanın ijnüne attırdı.) 

Türkiye Türkçesinde sıra sayı sıfatlanyla yapılan tekrarlar (birer birer, 
beşer beşer vs.), Türkmen Türkçesinde hem asıl sayı sıfatlarıyla hem de farklı 
eklerle yapılmaktadır: 

" .. .iki-iki. üç-üç, dört-dört bol up ... gelen Türkler otırlar."(Çekiş.,40) 
(İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder olup ... gelen Türkler otururlar.) 
"Dogrı aydyaii, Köse! Diyip Göroglı'nıii qırq yigidi ondan-ondan dört 

bölünip, goyuiu dört böldüler, düyesini, yılqısını, gara malını, yer-mülkiini 
dörtden-dörtden bölüp, paylaşıp otırlar. "(Göroglı,4 I 9) 

(Köroğlu'nun kırk yiğidi "-Doğru söylüyorsun;Köse! Diyerek onar onar 
dört gruba ayrılıp, koyunlarını dörde ayırıyor, devesini, atlarını, davarlarını, 
hazinesini, malını mülkünü dörder dörder ayırıp paylaşıyorlar.) 

" ... yap boyunda iki bir, üç bir üyşüp, süyci-süyci gürrün edişip duranları 
hem yoq diildi."(Şapaq,223) 

( ... kanal kenarında ikişer ikişer, üçer üçer toplanıp tatlı tatlı sohbet 
ettikleri de yok değildi.) 

Türkiye Türkçesinde "yıldan yıla", "günden güne" yapısındaki tekrar 
grupları, Türkmen Türkçesinde ikinci unsura ayrılma hil.li eki getirilerek teşkil 
edilmektedir: 

"Emma ol yerde uzaq qarar tapman yuvas-yuvasdan üyşmeleiie 
golaylaşdı. "(Şapaq, 1 42) 

(Fakat orada uzun zaman durmadan yavaş yavaş halka yaklaştı.) 
" ... oları yeke-yekeden hanıii önünden geçiryiir."(T.H.D.,8) 
( ... Onları birer birer hanınönünden geçiriyor.) 

EDAT GRUBU : Bir isim unsuru ile bir son çekim edatından meydana 
gelen kelime grubuna edat grubu denir. Son çekim edatlannın bir kısmı, isim 
unsuruna eksiz olarak; bazıları da ismin hal ekieri ille bağlanırlar.Türkmen 
Türkçesinde bazı edatların kullanılışı Türkiye Türkçesindeki kullanıştan 
farklıdır: 

Türkiye Türkçesinde edat olarak kullanılan "diye" (-a, -e zarf-fıiliyle), 
Türkmen Türkçesinde "diyip" (-ip zarf-fıiliyle) şeklindedir. 

"Oba adamları ol tayını Taqır diyip atlandııyardılar."(Şapaq,7) 
(Köydekiler onun tayını Takır diye adlandınyorlardı.) 
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"Ya öz öınrüne gadır goymayarmıqa?" eliyip oylanyar."(M.nama,79) 
(Acaba kendi öınrüne kıyınet vermiyor mu ki?" diye düşünüyor.) 

Türkiye Türkçesinde "sonra" edatı aynlrria hiili eki akmış isimlerle 
kullanılmaktadır. Türkmen Türkçesinde bu edat, isimlere aynlnıa hiili eki 
almadan bağlanır ve yön hiili eki almadan "sofi" şeklinde kullanılır.. Sıfat-fıilli 
yapılada kullanılırken de "-an" sıfat-fıili ile kullanılır: 

311) 
"Siz gaydanıfiızsofi, ol haranı bidövlet ızıfiızı ızarlap gaytdı. (Pıragı, 

(Siz döndükten sonra o pis kısnıetsiz peşinizden sizi takip edip döndü.) 
"Onsofi Magtınıgulı ene haqda yazmandır." (M-nama, 10) 
(Ondan sonra Malıtumkulu anne hakkında yazmanııştır.) 
"Goçmırat bilen oturan atası cagıransofi Dövlet öye girmeli boldı,'' 

(Şapaq, 166) 
(Koçnıurat'la oturan babası çağırdıktan sonra, Devlet eve girmeye 

yöneldi.) 

Sıfat-fıillerin zaman ifade etme özellikleri de vardır. Türkmen 
Türkçesinde bu zaman ifadesi genellikle "-an" sıfat-fıiliyle karşılanmaktadır. 
Türkmen Türkçesinde "gibi" manasında kullanılan "yalı" son çekim edatı, bu 
sıfat-fıil ekine bağlanmaktadır. 

"Magtımgulınıfi doglan yılı haqda onun öınrüni, dörediciligini övrenici 
alımlar, oqıcılar cedelleşmeyar diyen yalı." (M-nama, 7) 

(Mahtumkulu'nun doğduğu yıl hakkında onun ömrünü, yaratıcılığını 

araştıran alinıler; okuyucular tartışnııyorlar demiş gibi.) 
"B alaca bagşı misli ganatlanan yalı bo lup dutara yapışdı." (Pıragı, 1 00) 
(Küçük balışı sanki kanatianmış gibi olup dutara yapıştı.) 
"Ol ogadıgsayı birhili kİçelip barvan yalıdı." (Pıragı, .31) 
(O okudukça garip bir şekilde küçülüp gitmiş gibiydi.) 
"Yalı" son çekim edatının "-meli+si iyelik eki" ile çekimlenmiş isme 

bağlanması: 
"Mahımıfi düsünmelisi yalı düşünmandigi ofia yaramadı." (Çınar, 8) 
(Mahım'ın düşündüğü gibi düşünmemesi ona yaramadı.) 

Türkmen Türkçesinde "diyip" (Türkiye T. diye) son çekim edatıyla 
yapılan edat gunıplan "öyt-" fiiliyle kullanıldığında, "diyip" son çekim edatının 
kullanılmadığı görülmektedir: 

"Ol şonda, goyun baqmalı bolanlıgınıfi sebabi Goçmıradıfi eliniii 
yaralananlıgı ücindir ( 0) öydüpdi." (Şapaq, 98) 

(O arada, koyun bakmak zorunda kalmasının sebebi, herhalde 
Koçmurat'ın elinin yaralanışı yüzündendir diye düşünmüştü.) 
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"Etrapda şeyle yagday höküm süryiirka edil Nediriii eneginifi astında 
oturan göklenlerifi ahvalı nenefi bolandır ( ~ } öydyarsifiiz?" (M-nama, 8) 

(Civarda böyle bir durum hüküm sürüyorken Nadir'in tam bumunun 
dibinde oturan Göktenler'in durumu nasıl olmuştur diye (nasıl olduğunu) 
düşünüyorsunuz?) 

"Name, epe, Sancar palvan eyyam sırtını yere urayandır ( ~ } 
öytdüfimi?" (Şapaq, 8) 

(Neden acaba, Sancar pehlivan çoktandır sırtını yere vurmuştur diye 
düşündün mü?) 

Türkiye Türkçesinde "-dıktan sonra" şeklinde ayrılma hali ekiyle sıfat
fıile bağlanan "sonra" son çekim edatı, Türkmen Türkçesinde 
kullanılmamaktadır. 

"Nedir şa eli gılıç tutup başlandan ( 0 ) yaragını ozalı bilen öz 
ganıbir garındaşlarına övürdi." (M.nama, 7) 

(Nadir Şah eli kılıç tutmaya başladıktan sonra silahını öncelikle kendi 
soyundan kardeşlerine çevirdi.) 

Son çekim edatı olarak kullanılan "hakkında" kelimesi, Türkiye 
Türkçesinde iyelik ekli, Türkmen Türkçesinde iyeliksiz olarak işletilmektedir. 
Örnekler: 

"Öfii-sofiı Magtımgulı hagda yazmasam yüregim ıncalıq tapmacagını 
bilyiin. "(M.nama,3) 

(Eninde sonunda Malıtumkulu hakkında yazmazsam, yüreğimin huzur 
bulmayacağını biliyorum.) 

"Onsofi Magtımgulı en e hagda yazmandır."(M.nama, 1 O) 
(Ondan sonra Malıtumkulu anne hakkında yazmamıştır.) 

"Bu yerde gürrüfi men hagda, mefi şahsıyetim hagdg dal-de, ulı bir zat 
hagda gitdL"(Şapaq, 291) 

(Bu arada sohbet benim hakkımda, benim şahsiyetim hakkında değil 
de yüce bir kişi hakkında yapıldı.) 

Türkmen Türkçesinde çok az örnekte de olsa "bari" son çekim edatının 
ismin Ml eklerini almadan ilk unsura bağlandığı görülmektedir. 

"İndi on-on baş yıl bari özünden başga adamın ayagı sekmeyan medrese 
miinberinden onun sesi diysefi ınamlı çıqyardı." (Pıragı, 8) 

(Şimd_i, on on beş yıldan beri kendisinden başka hiç kimsenin ayağının 
değmediği medrese minberinden onun sesi sanki daha kendinden emin 
çıkıyordu.) 
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BAGLAMA GRUBU : Bağlama edatlan (ve, ila, ile vs.) ile bağlanan 
iki veya daha fazla isim unsurunun meydana getirdiği kelime grubuna bağlama 
grubu denrnektedir!'ağaçlar ve kuşlar", Ali'nin öğretmeni ile benim 
öğretmenim" vs. 

Türkmen Türkçesinde de durum hemen hemen aynı olmakla beraber, 
bir kaç kullanış farklılıği karşımıza çıkmaktadır: 

Türkmen Türkçesinde "ve" bağlama edatının yerine "hem" edatı sıkça 
kullanılmaktadır: 

"Şonun üçin g.!assıglar hern-de oların göreldesini alan edebiyat vekilleri 
... adam ahlagını terbiyelernekligi göz önünde tutupdırlar." (TET,l5) 

(Bunun için klasikler ve onları örnek alan edebiyat vekilleri ... insan 
ahlakını terbiye etmeyi ön planda tutrnuşlardır.) 

"Zelilinin gosgularından hern-de şahırın durınıisı haodaoı 
rnaglurnatlardan belli bolşuna göra, ol söyen gızı- obadaqı Döndi bilen durmuş 
guıup bilmandir."(TET,l9) · 

(Zelili 'nin şiirlerinden ve şairin hayatı hakkındaki malumatlardan 
anlaşıldığına göre, o köydeki sevdiği kızla, Döndü ile evlenemerniştir.) 

Türkmen Türkçesinde "ve" bağlama edatı yerine ilk unsurun sonuna 
getirilen "-dir" bildirme ekiyle de bir tür bağlama grubu meydana 
getirilmektedir. 

"Yoq.Onun garşısına qaqası çıqmasa, Garaoglandır Oraz yaglı çıqmasa, 
Govsutdır Tae gök. çıqmasa, Polat Mergendir Tarhan egen çıqmasa, 

Abdırrahmandır Cannazar Palvan ... çıqmasa, başga kim çıqsın?" (Şapaq, 55) 
(Hayır. Onun karşısına babası çıkmasın, Karaoğlan ve Oraz Yağlı 

çıkmasın, Govşut ve Taç Gök çıkmasın, Polat Mergen ve Tarhan Egen 
çıkmasın, Abdurrahman ve Çarınazar Pehlivan... çıkmasın da başka kim 
çıksın?) 

"Şu yagdaylar bagsıdır sabırların bu eserde ımıqlı ız galdırandıqlarını 
görkezyar."(Gorkut Ata, 7) 

(Bu durum balışı ve şairlerin bu eserde tesirli bir iz bıraktıklarını 

gösteriyor.) 

Bağlama grubunda çok az örneği görülmekle beraber bağlama edatının 
kullanılmadığı örnekler de karşımıza çıkmaktadır: 

"Son-sofilar Övez ikimiz hasarn dostlaşıp gidiberdik."(Göroglı,223) 
(Çok sonra Övez ile ikimiz iyice dost oluverdik.) 

BİRLESİK FİİL : Özellikle iki fıilden meydana gelen birleşik fıillerde, 
Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesinden farklı kullanışlar arz etmektedir. 
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"bil-" yardımcı fiiliyle yapılıp muktedir olma fonksiyonu bildiren 
birleşik fiilierin olumlu şekilleri: 

a. Türkiye T. de: gel-e bil· 
b. Türkmen T. : geHp bil-' tir. Buradaki tek fark kullanılan zarf-fiil 

eklerindedir. Fakat bu birleşik fiilin 
olumsuz şekli, Türkiye T. de "u-" (muktedir ol-) fiiliyle yapılırken (gel

e u-ma- > geleme-); Türkmen T. de bil- fiiline olumsuzluk eki -ma, -me'nin 
getirilmesiyle teşkil edilmektedir.(gel-ip bil-me-) 

"Sebiibi Magtımgulı olara ganagat berip bilyiir. (M.nama,4) 
(Çünkü Malıtumkulu onlara manevi haz verebiliyor.) 
"Ofia garafiqı asrıfi gödekligi yat, ol ofia hiç bir yagdayda-da övrenisip 

bilcek dal." (M.nama,3) 
(Ona karanlık asrın bahtsızlığı yabancı, o ona hiçbir şekilde 

alışama yacak.) 
"Hiizirki :zamanın kiibir yazıcıları özüne govı şertlerifi döredilmiinligi 

sebep li govı eser yazıp bilmeyiinliginden zeyrenyiirler." (M.nama, 4) 
(Bazı günümüz yazarları kendilerine olumlu şartlar sağlanmadığı için 

iyi eserler yazamadıklarından Şikayet ediyorlar.) 

Türkmen Türkçesinde süreklilik fonksiyonu yüklenen yardımcı fiil 
Türkiye Türkçesindeki gibi "dur-" değil, "yör-" fiilidir ve bu yardımcı fiil "-p" 
zarf-fiili ile ilk unsura bağlanır. 

"Niigii gördi kim bihasap mal-düyeler dagnıfi kemerinde otlap yörer." 
(THD, 55) 

(Bir anda gördü ki sayısız hayvan dağın kemerinde atlayıp durur.) 
"Yaş ata-ene beyle bagtı miyesser eden allatagala köp-köp alkışlar 

aydıp yasap yördüler." (Pıragı, 135) (Genç anıie baba, böyle bahtı kendilerine 
nasip eden Allahu Teala'ya pek çok şükrederek yaşayıp durdular.) 

· Türkiye Türkçesinde asli fiil olarak kullanılan "basla-" fiili Türkmen 
Türkçesinde yardımcı fiil olarak kullanılmakta ve kendinden önceki unsura "-p" 
zarf-fiil ekiyle bağlanmaktadır. Türkiye T'de "başla-" ise fiilinden önceki unsur, 
yönelme hali ekini alarak cümlenin yer tamlayıcısı görevinde kullanılmaktadır. 

"Balaca bagşı yüpek tarları tıqıldatıp usullıq bilen çekip 
basladı."(Pıragı, 99) 

(Küçük balışı ipek telleri tıngırdatıp usulca çekmeye başladı.) 
"GıraL.ayılganç-ayılganç kişnedi, camınıp basladı."(Göroglı, 846) 
(KıraL. korkunç bir sesle kişnedi, çırpınınaya başladı.) 

Türkmen Türkçesinde, "uğra-" fiili de "başla-" fiili gibi 
kullanılmaktadır: 
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"Adamlar işii-işi bilen mesgullanıp ugradılar." (Şapaq, 375) 
(İnsanlar kendi işleriyle meşgul olmaya başladılar.) 
"Sofiqı vaqtlarda onufi öyde bolyan vagtından bolmayan malıalı köpelip 

ugradı."(Şapaq,375) 
· (Son günlerde onun evde olmadığı zamanlar, evde olduğu anlardan daha 

fazla olmaya başladı.) 

KISALTMA GRUPLARI :Kelime grupları ve cümlelerin yıpranması 
veya kısalması ile ortaya çıkan, belli bir kurala bağlı olmayan, klişeleşmiş 
olarak kullanılan gruplara kisaltına grupları diyoruz. 

Kısaltına gruplarının Türkmen Türkçesindeki kullanılışı Türkiye 
Türkçesindeki ile genellikle aynı olmasına rağmen, yapı bakımından farklı olan 
bazı kullanışlarla da karşılaşılmaktadır. 

"Emma han agzını gımıldadyança "pılan aydımı ayt!" diyip, yerli
yerden gıgırışyardılar. "(Pıdıgı, 1 00) 

(Ama han ağzını kıpırdattıkça "filan şarkıyı söyle!" diye yerli yersiz 
bağrışıyorlardı.) 

"Şu sözler, şu qıssa basdan-ayag Bamı obalı Hocaınırat aganıfi 

sözünden alındı." (THD,39) 
(Bu sözler, bu kıssa baştan sona Bamı köyünden Hocamurat Ağa'nın 

aniattıklarından alındı.) 
"Gün-günden gayra üzülip, bir ay yatdı. .. "(Göroglı, 419) 
(Günden güne fenalaşıp bir ay yattı...) 

CÜMLE 
FİİL - NESNE MÜNASEBETİ : Bu konuda, Türkmen Türkçesi ile 

Türkiye Türkçesi arasındaki kullanış farklılıkları iki başlık altında ele alınabilir: 
a. Geçişsiz bir fıilin geçişli bir fıil gibi kullanılması: "bak-", "devam et

" ve "başla-" fiilierinde görülmektedir. 
" ... hemem ekinin beyle yanındaqı yaylada öz malını 

bagıpdırlar."(M.nama,23) 

( ... Ayrıca ekinin diğer yanındaki yaylada kendi mailarına bakmışlardır.) 
"Mollanepes sözüni dovam etti."(Şapaq,251) (Mollanefes sözüne 

devam etti.) 
"Qırq yigidinifi öfiüni baslap, daglara baqa yüzüni tutdı-da 

gidiberdi."(Göroglı, 291) 
(Kırk yiğidinin önüne geçip dağlara doğru döndü de gidiverdi.) 
b. Geçişli bir fıilin geçişsiz bir fıil gibi kullanılması: "seyret- >seret-" 

(bak- yerine kullanılmıştır), 
"düşün-" ve bir iki örnekte de "aylan-" fiilierinde görülmektedir. 
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"Ahun Magtımgulınıii vuzune seredenogdı."(Pıragı, I 8 I) (Hoca 
Mahrumkulu'nun yüzüne bakmıyordu.) 

" ... kenizler oyna-gülka başlasa, ol başga zada seredyiir. "(Göroglı, 351) 
( ... cariyeler oyuna gülmeye başlayınca o başka şeylere bakıyor.) 
"Magtımgulı agasınıii göterilmesiniii sebiibine indi düsündi."(Pıragı, 47) 
(Mahtumkulu, ağasının yükseliş sebebini şimdi düşündü.) 
"Eger şeyle bolsa, onda Magtımgulınıii döremegine niihili düsünmeli?!" 

(M.nama, 4) 
(Eğer böyle ise, o zaman Mahrumkulu'nun ortaya çıkışını nasıl 

düşünmeli?!) 

193) 

" ... Öz magsadına düşünyiir." (TET, 16) (Kendi maksadını düşünüyor.) 
"Onun dasına atlı aylanmag üçin azından qırq gün gerekdir." (Şapaq, 

(Onun etrafını atlı olarak dolaşmak için en az kırk gün gerekir.) 

FİİL - ZARF MÜNA.SEBETİ : Zarflar, fiile eksiz olarak 
bağlanınalannın yanında, eşitlik, vasıta ve yön eklerini alarak da bağlanırlar. 
Türkmen Türkçesinde bu ekierin kullanılışında veya yerlerine başka ekierin 
getirilmesi konusunda Türkiye Türkçesinden farklı bir yapı karşımıza 

çıkmaktadır. 

Vasıta ekinin yerine, sıfat yapma eki olan "-lı" nın kullanılması: 
"Berdi Kerbabayevifi doglan gününiii 80 yıllıgı mınasıbetli "Turan 

aqsaqgalı" diyen maqala çap edildi." (TTM, 147) 
(Berdi Kerbabayev'in doğum gününün 80. yılı münasebetiyle "Turan 

Bilgesi" adlı makale yayımlandı.) 
"Yöne Meiili... .... ,menikli hereketleri arqalı Magtımgula arqadag 

bolyardı." (M.nama, 79) 
(Fakat Menli ... ,akıllı hareketleri vasıtasıyla Mahtumkulu'na destek 

oluyordu.) 
"Olar yeni! yatda galyandıgları sebapli, dilden-dile geçip, çaltlıq bilen il 

arasına yayrapdır. "(TET,22) 
(Onlar kolayca hatırda kalmalan sebebiyle dilden dile geçip, süratli bir 

şekilde il arasında yayılmıştır.) 
Buradaki "mınasıbetli, arqalı, sebapli" kelimelerinin birer edat olarak 

kullanıldığı görüşü de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Yası ta ekinin yeririe, ayrılma hiili ekinin kullanılması: 
"Onun her sözünden ölüler canlanyar." (TET,l06) (Onun her sözüyle 

ölüler canlanıyor.) 
"İşe zordan yetişen Mahım birbada hiç zada girişibilmedi."(Çınar, 109) 
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(İşe güçlükle yetişen Mahım, hiçbir şeye hemen başlayamadı.) 
"Oların içi bolsa dürli-dümen ir-iymisdeıı doludı." (Çınar, 185) 
(Onların içi ise çeşit çeşit meyveyle doluydu.) 
"Saçagın üsti iygi-icgiden doludı." (Çınar, 107) (Sofranın üstü yiyecek 

içecek ile doluydu.) 
"Ahmet ne seblipden Nedire vepadarlıq bildirdikli?" (M.nama, 49) 
(Ahmet hangi sebeple Nadir' e veradarlık bildirdi ki?) 

Vasıta ekinin yerine, yaklaşma hali ekinin kullanılması: 
"İki aşıq oyun-gülkige mesgul boldı." (THD, 89) (İki aşık oyuula 

gülmeyle meşgul oldu.) 
"! 994-nci yılda Türknıenistanın daşarı yurtlar bilen umumı harıt 

dolanışıgı ABS-nın 3 milliard 524 million dollarına barabar bo ldı." (TTM,250) 
(1994 yılında Türkmenistan'ın dış ülkelerle (yaptığı ) genel mal 

(sürümü) tedavülü, ABD'nin 3 milyar 524 milyon dolarıyla eşit oldu.) 

Vasıta ekinin yerine bulunma hali ekinin kullanılması: 
"Dövletmiimmet-Azadı gündogar daplerinde terbiyelenen .... menikli 

maşgalada önüp-ösen adamı bolanson, ..... ata-baba gelyan yörelgeden 
çıqmandır."(M.nama,IO) 

(Devletmehmet Azadi, doğu gelenekleriyle terbiye edilen ... anlayışlı bir 
ailede yetişmiş bir kişi olduğu için .. '" atalarından beri sürüp gelen geleneklerden 
aynlmamıştır.) 

"Hav, çopan, nlime sen Osman dilinde salarn beryiirsift? .. " (Göroglı, 
333) 

(Hey çoban, niçin Osmanlı diliyle selam veriyorsun? .. ) 

FİİL - YER TAMLAYlClSI MÜNASEBETİ : Bu münasebet, 
Türkiye Türkçesinde yer ve yön bildiren kelimelerin fiile yaklaşma, bulurıma ve 
ayrılma hlil eklerini alıp bağlanmasıyla oluşmaktadır. Türkmen Türkçesinde 
ekierin kullanılışı ve yapı bakımından bir farklılık söz konusudur. 

Yön irade eden kelimelerin fiile yaklaşma hali eki almadan bağlanması: 
"Övez gorqup asag egildi." (Göroglı, 171) (Övez korkup aşağıya eğildi.) 
"Asag düsdügice kötel garangırayardı." (Şapaq,394) (Aşağıya indikçe 

yukarısı karanlıklaşıyordu.) 
"Saparaq qayıl gelicilik bilen asag öturdı." (Şapaq, 246) (Saparak rıza 

göstererek aşağıya oturdu.) 
"Şunluq bilen daglı alamançılar gola düşürip bilen oglan-uşaqlarını 

yesir edip ilerik sürüp iikitdiler." (THD, 1 6) 
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(Böylece dağlı yağmacılar, ele geçirebildikleri çocuklan esir edip 
ileriye (doğru) alıp gittiler.) 

"Yigitleriii bir naçesi dasang cıqıp , dumlı-duşa göz ayladılar." 

(Göroglı, 118) 
(Yiğitlerin bir çoğu dışarıya çıkıp, her tarafa göz gezdirdiler.) 
"Nurettin tünçiini aldı-da, dasarıg cıgdı." (TE, 101) 
(Nurettin çaydanlığa aldı da dışarıya çıktı.) 
"Bir arassaca esgi alıp das cıgdı. (Şapaq, 158) (Temizce bir bez alıp 

dışarıya çıktı.) 
"Oların her biri ayraçılıgın bütin dovamında iç girse - das çıgsa, otursa

tursa her demde, her sagatda ata-enesini, vatanını, oba-ilini yat1ap ayralıgıfi dagı 
bilen yüreklerini avundırıp geçirdiler." (THD,37) 

(Onların her biri; ayrılık müddetince içeriye girse, dışarıya çıksa, otursa 
kalksa, her an, her saatte, anne babasını, vatanını, köyünü hatırlayıp, ayrılık 
yarasıyla yüreklerini sıziatıp duruyorlardı.) 

Y aklaşma hali eki yerine, bulunma ve ayrılma hali eklerinin 
kullanılması: 

"Göroglı bolsa on tıllanı sanap, önünde goydı." (Göroglı,479) 
(Köroğlu ise, on altını sayıp önüne koydu.) 
"Adamların depesinden gılıç inyiir, döslerinden nayza sancılar." 

(Şapaq,55) 

saçın.) 

(İnsanların tepesine kılıç iniyor, göğüslerine mızrak saplanıyor.) 
(Kasımın üstünden gızıl seçin." (THD,228) (Kasım'ın üstüne altın 

"İfi ullaqan düvmelisini boynundan asdı." (Göroglı, 479) 
(En büyük düğmelisini boynuna taktı.) 
"Öye golaylaşıberenlerinde bir yenÜ maşın buların önünden çıgdı." 

(Çınar, 8) 
(Eve yaklaştıklarında küçük bir araba bunların önüne çıktı.) 
"Şundan son endikler öz-özünden güyçlenip başladı." (Çınar, 181) 
(Ondan sorıra adetler kendi kendine güçlenmeye başladı.) 

Bulunma hiili ekinin yerine, yönelme, ayrılma hiili eklerinin 
kullanılması: 

"Duşmanlar Magtımgulının gar§ısına ol entek dünya inmiinka gılıcını 
taplayardılar." (M.nama,3) 

(Düşmanları, Mahtumkulu'nun karşısında o henüz dünyaya gelmeden 
kılıçlarını biliyorlardı.) 

" ... edebiyat vekilieri agzalalıqların garsısına göresip ..... adam ahlagını 
terbiyelemekligi göz önünde tutupdırlar."(TET, 15) 
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( .... edebiyat vekilieri uyumsuzluklar karşısında mücadele edip ... insan 
ahlakını terbiye etmeyi göz önünde tutmuşlardır.) 

"Yeri indi bu günki gün bu meseleni göni manlaydan hücüm etmek 
bilen çözüp bolcaqmı?" (Şapaq, 358) 

(Haydi şimdi, bugün bu meseleyi doğru şekilde araştırarak çözmek 
mümkün olacak mı?) 

Ayrılma hali ekinin yenne, yaklaşma ve bulunma hiili eklerinin 
kullanılması : 

"Yesir biçareler gorgularına seslerini tapba kesseler-de demleri içlerine 
sıgman hınçgıryardılar." (THD,8) 

(Biçare esirler, korkularından seslerini aniden kesseler de nefesleri 
içlerine sığmayıp hıçkırıyorlardı.) 

"Gadımda an hasaplanam sebapli şeyle beyik ogul türkmende döreyan 
bolaymasın?!" (M.nama, 5) 

(Eskiden saf sayıldığı için, böyle büyük bir oğul Türkmenler arasında 
türemiş olmasın?!) 

Süytde agzı b isen, suvı üflep içer." (TDS, 21) ( Sütten ağzı yanan, suyu 
üfleyerek içer.) 

"Günlerde bir gün Naz abasına Eyranıfi "Halva Çeşme" ve beyleki 
etege yaqın galalatınıfi adamlan tarapından alaman edyiirler." (THD,5) 

(Günlerden bir gün Naz köyünü, İran'ın "Halva Çeşme" ve diğer sınıra 
yakın şehirlerinin ahalisi yağmalıyorlar.) 

Türkiye Türkçesi ile Türkmen Türkçesi arasında, söz dizimi ve cümle 
konusunda yapılan bu küçük çaplı çalışma sonucunda, iki lehçe arasında çok 
fazla farklılık olmadığı görülmektedir. Farklı kullanışiardan bir kısmının 
Türkiye Türkçesinin kendi içinde de özellikle yazı diline aksetmeyen ağızlarda 
da görüldüğü gözden uzak tutulmamalıdır. 

Yüzyıllardır birbirinden uzak ve farklı coğrafyalarda, aralarında fazla 
iletişim ve münasebet olmadan yaşayan Türk topluluklannın lehçelerinin 
birbirinden çok farklı olmaması, Türk c!ilinin çok sağlam bir yapısı olduğunu da 
gözler önüne sermektedir. Bugün bizlere düşen görev farklılıklan çağaltmak 
değil tam tersine azaltarak Türk dünyası arasında dil birliğini sağlamaktır. 

Bu yazıda genel olarak ve ikişer üçer örnekle ele alınan konuların 

ilerideki çalışmalarda tek tek ele alınması ve daha fazla örneklendirmeyle 
yapılması, lehçeler arasındaki karşılaştırmaların ve ortak özelliklerin tesbiti 
açısından faydalı olacaktır. 
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