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Halhal A�ızlarında �ktidarı Fiilin Olumsuzu7  
Halhal a�ızlarında yeterlili�in olumlu ve olumsuzu için 

standart Azerbaycan Türkçesinde oldu�u gibi bil- fiili 
kullanılmaktadır: Satabilers�n; tutabilmezle; oturabilerdi; 
tapabilmi�le	; yatabilmirdile.       

 Ancak, Halhal a�ızlarında bil- fiilinin yanı sıra –AmmA- eki de 
yeterlili�in olumsuz çekiminde bir ek olarak kar�ımıza çıkmaktadır: 
diyemmem; éliyemmerik; éliyemmez; é�idemmezdüz; göremmesen; 
olammasan; tapammasuz. 

 Muharrem Ergin, –AmmA- yeterlilik fiil ekinde bir ikizle�me 
oldu�u dü�üncesindedir:8 fiil-A(zarf-fiil eki) + u-ma- > -AmA- (ünlü 
kayna�ması) > -AmmA- (ünsüz ikizle�mesi). Ancak, Halhal 
a�ızlarından Hi�eyin ve Hımıs a�ızlarında -eelme- �eklinin 
kullanılması, bu ekin açıklanmasında ba�ka bir izahata ihtiyaç 
duymaktadır: getireelm
rem “getiremiyorum”, �liyeelm
yrem 
“yapamıyorum”, �liyelmerik “yapamayız”, v�reelmesen 
“veremezsin”, g�deelmesüz “gidemezsiniz”. 

 -eelme- ekinde l ünsüzünün geçmesi, ilk ba�ta bu ekin Kırgızca9

ve Özbekçe10 gibi Türk lehçelerinde kullanılan al- yeterlilik fiilinden 
geldi�i izlenimini uyandırabilir. Bu durumda yeterlilik fiilinin çekimi, 
fiil-A al-ma- (gel-e al-ma-, tut-a al-ma-) �eklinde olmalıydı. Ünlü 
uyumu sonucunda da –AAlmA- �eklinde geli�meliydi. Ancak, büyük 
ünlü uyumunun tamamıyla hâkim oldu�u Halhal a�ızlarında ekin 
sadece ince ünlülü (-eelme-) �ekli bulunmaktadır. Kalın ünlülü 
fiillerde ince ünlülü �ekillerin kullanılması (-eelme-), kalın ünlülü 
�ekillerin (-aalma-) bulunmaması, bu ekin ba�ka bir kaynaktan gelme 
ihtimalini do�urmaktadır: do�uzdu'relm
rik “do�urtamayız”, 
oxuy�lmerem “okuyamam”.

 -eelme- �eklinin kayna�ı hakkında bulaca�ımız en sa�lam ipucu 
yine Halhal ilinin �ehin ilçesine ba�lı Berende a�zında geçen -
e�ilme- �eklinde ortaya çıkar: g�de�ilmem “gidemem”; �liye�ilm
b 
“eleyemem”.

 -e�ilme- �eklinin standart Azerbaycan Türkçesinde ve Halhal 
a�ızlarında kullanılan –A bil-me-  [(-e (zarf-fiil eki) bil- (yeterlilik 
                                                
7 Halhal a�ızlarıyla ilgili örnekler, üzerinde çalı�tı�ımız “Halhal �li A�ızları” doktora 
tezinden alınmı�tır.  
8 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, Ebru yay�nlar�, �stanbul-1982  s. 119. 
9 Hülya Kasapo�lu Çengel, Kırgız Türkçesi Grameri, Akça� Yayınları / 700, Ankara 
2005, s.285. 
10 Volkan Co�kun, Özbek Türkçesi Grameri, TDK Yayınları: 752, Ankara 2000, s. 
178. 



	
	
	
	
	
	
	
	
JJ"																																																																	1�����
�	��� � 

�������	
�����	
�������������	����������	���	���	����������	����������		

���	�������	��	
������	��	
�����			
������	�� 	����	!""#	

fiili) me- (olumsuzluk eki)] �eklinden geldi�i açıktır. Standart 
Azerbaycan Türkçesinde ve Halhal a�ızlarında yeterlili�in 
olumsuzunda kullanılan  –A bil-me- �eklinde bil- fiilinin ünsüzü, iki 
ünlü arasında sızıcıla�arak çift dudak ünsüzü olan �’ye 
dönü�mektedir. Berende a�zında geçen b > � de�i�mesi (–A bil-me- > 
-A �il-me), yeterlilik fiilinin ekle�me sürecindeki ilk a�amasıdır:
�liye�ilm
b. Halhal a�ızlarında bil- yeterlilik fiilinin ekle�mesi, Türk 
dilinin tarihî geli�im sürecinde daha önceden de görülmü� bir olaydır. 
Nitekim, u- fiili de Karahanlı Türkçesi metinlerinde artık ba�ımsız bir 
yardımcı fiil olmaktan çıkmı�, esas fiilde bir ek olarak kullanılmaya 
ba�lamı�tır: sena mu aygay seza bu tilim “dilim senayı sana lâyık bir 
�ekilde söyleyebilecek mi?11 Bir sonraki a�amada sızıcıla�an �
ünsüzünün dü�mesi ve ünlü benze�tirmesinin sonucu Hi�eyin ve 
Hımıs a�ızlarında görülen e�it ikiz ünlülü (-A �il-me- > -A ilme >) –
eelme- �ekli ortaya çıkmı�tır: �liyeelm
yrem. Bir ileriki a�amada e�it 
ikiz ünlülerin kayna�ması sonucu uzun ünlülü -�lme- �ekli 
görülmektedir: oxuy�lmerem. Uzun ünlünün normal süreli ünlüye 
dönü�mesi ve ünsüz benze�tirmesi sonucu (-lm- > -mm-) ve büyük 
ünlü uyumuna ba�lanmasıyla –amma-, -emme- �ekilleri bütün Halhal 
a�ızlarında yeterlili�in olumsuzunda kullanılan bir ek olarak 
kullanılmaya ba�lamı�tır: göremmesen, tapammasuz.

         Sonuç 

 Bu örneklemeden sonra Halhal a�ızlarında kullanılan yeterlilik 
fiilinin olumsuzunda kullanılan –AmmA- �eklini �öyle açıklayabiliriz. 
Halhal a�ızlarında yeterlilik fiili için iki �ekil bulunmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi standart Azerbaycan Türkçesinde de kullanılan –
A bil-me- �eklidir. Bu kullanımda bil- fiili, ana tasvirî fiil olarak 
kullanılmaktadır. Yeterlilik fiilinin olumsuzu için kullanılan bir di�er 
�ekil, -AmmA ekidir. Kanaatimizce bu ek, A zarf-fiil ekiyle bil- 
tasvirî fiil ve –me olumsuzluk ekinin ekle�mi� hâlidir. –A-bil-me- 
�eklinin ekle�me sürecindeki ilk adım, bil- filindeki b ünsüzünün çift 
dudak � ünsüzüne dönü�mesiyle ba�lar: �liye�ilm
b. Bir sonraki 
a�amada iki ünlü arasında sıkı�an � ünsüzünün dü�mesiyle ikiz ünlülü 
�ekiller ortaya çıkar: �liyeelm
yrem < *�liyeilm
yrem. �kiz ünlülerden 
kaçınan Türkçe için bir sonraki adım ikiz ünlülerin tekle�mesi 
olacaktır. �ki ünlünün tek ünlüde seslendirilmesi do�al olarak uzun 
ünlünün do�masına neden olacaktır: oxuy�lmerem. Uzun ünlünün de 
normal süreli ünlüye dönü�mesi sonucu ortaya çıkan -elme- �ekli, 
(do�uzdu'relm
rik) bir süre kullanıldıktan sonra –lm- > -mm- ünsüz 
                                                
11 Zeynep Korkmaz, Belleten... s. 110. 



	
	
	
	
	
	
	
	
������	��ı7���ı����
	��
���ı	!

�
�…																																				JJL																											

�������	
�����	
�������������	����������	���	���	����������	����������		

���	�������	��	
������	��	
�����			
������	�� 	����	!""#

benze�tirmesi sonucu yerini –Amme- �ekline bırakacaktır: 
aparammerik. Son a�amaya gelindi�inde ise büyük ünlü uyumuna 
girerek –amma-, -emme- eki, yeterlili�in olumsuzluk eki olarak 
ekle�me sürecini tamamlanmı� olacaktır: göremmesen, tapammasuz. 
Kısacası –AmmA- ekinin ekle�me sürecini farazi olarak �öyle 
gösterebiliriz:  

-Abilme- (tapabilmi�le	) > -A�ilme (�liye�ilm
b) > *-Ailme- 
(*�liyeilm
yrem) > -eelm�- (�liyeelm
yrem) > -�lme- (oxuy�lmerem) 
> -AmmA- (göremmesen, tapammasuz).


