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-gAlI eki Eski Türkçe döneminden itibaren dilimizde çeúitli iúlevleriyle kullanımı görülen
eklerdendir. ølk olarak Bilge Ka÷an, Kültigin ve Tonyukuk yazıtlarında görülen bu ek Eski
Türkçede çeúitli iúlevlerle kullanılmıú ve daha sonraki dönemlerde de ekin kullanımına devam
edilmiútir. Ekin tarihî dönemlerde ve günümüz Türk lehçelerindeki kullanımı çeúitlilik
göstermektedir.
-gAlI ekinin kökeni hakkında de÷iúik görüúler mevcuttur. Ramstedt ve Kononov bu ekin
istek eki -ga ile isimden isim yapma eki -lı’nın birleúmesinden (-ga+lı) meydana geldi÷ini
söylemiúlerdir. N. K. Dimitriyev ise bu ekin -gan+lı ekleriyle oluútu÷unu belirtmiútir1. Ekin daha
çok -gan+lı yapısıyla oluútu÷u kabul edilmiútir. -gan+lı yapısı ünsüz benzeúmesi sonucunda -gannı
ve gallı úekillerini almıú, daha sonra ikizleúen /n/, /l/ seslerinden biri düúerek -galı ve -ganı úekilleri
meydana gelmiútir. Sibirya Tatar Türkçesinde -galı úeklinde görülen bu ekin Kırgız, Özbek gibi
lehçelerde -gAnI úekilleri bulunmaktadır2. P. ø. Kuznetsov ise, Türkçedeki ekleri bitiúim teorisine
göre ele aldı÷ı makalesinde ekin kökenini kal- fiili ve -ı zarf-fiil ekinin birleúmesine (kalı>galı>alı) dayandırmaktadır3.
Eski Türkçede ekin en çok görülen iúlevi, asıl fiilin amacını, asıl fiildeki iú, oluú veya
hareketin meydana geliú sebebini bildirmektir: yadag yabız boltı tip al-galı kelti BK D 32
“Türklerin piyadesi bozuldu deyip bizi tutsak almak için geldiler”; (sıñ)ar süsi äbig barkıg yul-galı
bardı, sıñar süsi süñüú-geli kelti BK D 32 “(Onların) yarı ordusu (da bizimle) savaúmak için geldi”;
asın-galı tüúürtümüz T 27 “Da÷a tırmanmak için askerleri atlarından indirdik”4; Kiúi oglı qop ölgeli
törümiú KT K10 “ønsano÷lu hep ölmek için türemiú”5.
-gAlI ekinin Eski Türkçedeki bir di÷er iúlevi de asıl fiilin baúlangıç noktasını ifade
etmektir: türk bodun kılın-galı türk kagan olor-galı úañtun balıkka taloy ügüzke tegmiú yok ermiú T
18 “Türk halkı yaratılalı, Türk hakanı tahta oturalı ùantung ovası úehirlerine ve büyük denize kadar
gitti÷i hiç olmamıú”. A. von Gabain, daha sonraki metinlerde (Uygur dönemi) bu ekin “beri”
anlamına sahip oldu÷unu ifade etmektedir: yıllar aylar ärtgäli, ür kiç boltı HtV 24 “yıllar aylar
geçeli çok oldu” 6.
yuyka ärkli topul-galı uçuz ärmiú, yinçge erklig üz-gäli uçuz T 13 “Yufka olanı delmek
kolay imiú, ince olanı olanı kırmak kolay” örne÷inde ise ekin mastar iúleviyle kullanıldı÷ı
görülmektedir.
Eski Türkçenin Uygur döneminde -gAlI eki, yeterlik ifade eden birleúik fiil yapımında asıl
fiilin üzerine gelerek u-, ve bol- fiilleriyle yeterlik ifadesinde kullanılır: umut bol-galı u-gaylar
“umut olabilecekler”; yoldın ärtür-gäli u-mak “yoldan geçirtebilecek”; balıklı kuúlı uçguta batguta
tapınçakıa uç-kalı bat-galı bolurlar HtY 3 r7 “balıklar ve kuúlar uçmakta ve (suya) dalmakta,
isteklerine göre uçabilir ve dalabilirler”7; ... tengri tengrisi burhanka et’özdeki yangılmak yakın
bargalı umaz. BT III 512-8 “... büyük Buda’ya vücuttaki hata yaklaúamaz”; ol yolça barıp arıtı
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edatını almadan da kullanılmakta ve “-mAk için” anlamıyla iúin hareketin amacını, sebebini
bildirmektedir: yolunda baú oynap can terkin/urup men kör-geli dildar körkin GT 225, 113a-1316.
Eski Anadolu Türkçesi döneminde bu ek ön sesi düúmüú olarak -AlI úekliyle görülür; yalın
biçiminin yanında, 15. yüzyıldan itibaren yazılan eserlerde +Dan ayrılma hali ekiyle birlikte
kullanımından do÷an -AldAn kalıplaúmıú biçimleri ve “berü” edatıyla birlikte kullanımı görülür.
Ekin -AlI biçiminin “berü” edatıyla kullanımı görülmez. øúlev bakımından zaman sınırlaması
yapmaktadır: ayrıl-alı yitmiú yıl olmıúıdı/yitmiú yıldan soñra bulmıúıdı ùHYZ-1413; Yunus Hakka
biliú-eli can u gönül viriú-eli/ùol Tapduga iriú-eli gizlü razum açar oldum YE, 208-9; men saña
müútak boldum ol kocayı kör-elden berü BH, 304-4; tog-aldan bagrumı togradı gurbet/sızar tamar
ciger kanı tamardan YE, 263-317.
Ek Ça÷atay Türkçesinde yaygın bir úekilde çeúitli iúlevleriyle kullanılmıútır. Asıl hareketin
baúlama noktasını belirterek zaman sınırlaması yapar. Bu iúlevinde ek yalnız baúında kullanılırken
seyrek olarak “beri” edatını da alır: köñlüm hazindür dilnevazım bar-galı “Gönül okúayanım gideli
beri gönlüm üzüntülüdür”; men öl-geli köp boldı “Ben öleli çok oldu”; eúikiñ toprakıda yer tap-kalı
beri Geda tac-ı Efridun bile taht-ı Süleyman istemes “Eúi÷inin topra÷ında yer bulalı beri Gedaî,
Feridun’un tâcı ile Süleyman’ın tahtını (bile) istemez”18.
Ça÷atay Türkçesinde amaç bildirmek için de kullanılmaktadır: meni köydür-geli ol közi
otluk köñülni taú eter, gamzeni çakmak. “O yakıcı gözlü, beni yakmak için, gönlünü taú ve
gamzesini çakmak yapar”.
Amaç, karar veya ra÷bet bildiren fiiller ile bu zarf-fiil, bazen esas fiilin dolaylı nesnesine
iúaret etmek için kullanılır: bâde-i nâb iç-keli ‘azm eylese “(o), katıksız úarap içmeye kalkıúsa”; çün
tab’ mülâyim, bolur örgen-geli mâyil “yaradılıú nazik ise, ö÷renmeye meyilli olur”.
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1. Maksat bildirir: Seni kör-gönü keldim. “Seni görmek için geldim”; ùaardı kıdır-ganı
ketiúti. “ùehri gezmek için gittiler”.
2. “-AlI” anlamında zaman sınırlaması yapar: Al bölüm baúçısı bolup kel-geni okutuuçular
cakúıraak iútey baútadı. “O, bölüm baúkanı olalı beri ö÷retmenler daha iyi çalıúmaya ba
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Karaçay Balkar Türkçesinde -÷anlı, -genli, -hanlı úekilleriyle görülmektedir: al-÷anlı
“alalı”, ayt-hanlı “söyleyeli”, ber-genli “vereli”27. Ek yalnız baúına kullanıldı÷ı gibi “beri” edatıyla
da kullanılmakta ve “-AlI, -AlI beri” kalıbına uygun düúecek úekilde zaman sınırlaması
yapmaktadır: Men seni körme-genli ne qadar zaman ozdu. "Ben, seni görmeyeli ne kadar zaman
geçti.28"; Maryamnı eri Azret a frontdan qaytıp kel-genli eki ay çaqlı boladı. "Meryem'in kocası
Azret de cepheden dönüp geleli iki ay kadar oluyordu.29"; Birsi soldat a avtomatına qadalıp, kelgenli beri da eúikni saqlaydı. "Askerin birisi de geldi÷inden beri, tüfe÷ine dayanmıú kapıyı
koruyordu30".
Kumuk Türkçesi
Kumuk Türkçesinde ek -÷anlı/-genli biçimiyle görülür. Kullanımı yaygın olmayıp Türkiye
Türkçesindeki “-AlI, -AlI beri” kalıbına uygun düúer. Asıl hareketin gerçekleúmesi anına kadar
meydana gelen veya yapılan hareketi ve süresini göstererek zaman bakımından sınırlama yapar:
Yırçı Qazaq tuv-÷anlı bu yıl 150 yıl bite. “Yırçı Kazak do÷alı bu yıl 150 yıl oluyor”; Moskvadan
oxuq qayt-÷anlı, ol úkoladan direktor bolup iúlep tura. “Moskova’dan okulunu bitirip döneli beri, o
okulda müdür olarak çalıúıyor”.
-A ve -gAnlI zarf-fiil ekleri birlikte kullanıldı÷ında hareketin aralıksız yapıldı÷ını gösterir:
Biz bil-e bil-genli bir zat bolma÷an. “Biz bildik bileli bir úey olmamıú”31.
O÷uz Grubu Türk Lehçelerindeki Görünümü
Ekin, O÷uz Grubu Türk Lehçelerinde Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde
kullanımına rastlanmaktadır.
Türkiye Türkçesi
Türkiye Türkçesinde ön sesi düúmüú olarak -AlI úeklinde görülür. Temel iúlevi zaman
sınırlaması yapmaktır: Fıkara, niúan yapıl-alı evden çıkmıyormuú; Üniversiteyi bitir-eli on yıl
olmuútu. A÷ızların etkisi ile yer yer konuúma dilinde ekin beri veya -dan beri edatı ile geniúletilmiú
kullanılıúları da görülür: Bu iú baúla-y-alı beri çalıúanların hevesi arttı; O u÷ursuz aramıza gireliden beri huzurumuz kaçtı gibi.
Ek, kendisinden önce gelen ve úahıs ekleri de alabilen bir görülen geçmiú zaman kipi ile
birlikte kullanılarak zaman bakımından pekiútirme yapar: Amcanız ben bil-di-m bil-eli Bebek’te
oturur.; Mektepten çık-tı-k çık-alı görüúmedik32.
Türkmen Türkçesi
Günümüz Türkmen Türkçesinde ek, genellikle -alı/-eli biçimiyle “beri” edatını alarak
kullanılır ve zaman sınırlaması iúleviyle kullanılır33. Türkmen Türkçesinde di÷er lehçelerden farklı
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uniñ bilimi mol, tepekküri ötkür peylasop ikenliginimu kör-gili bolidu. “Nevaî’nin eserlerinden
onun bilgisi çok, tefekkürü derin filozof oldu÷unu da görmek mümkün (görebiliriz)”41.
4. øúin, hareketin baúladı÷ını bildirir: Mıhmanlar arqa arqidin kel-gili turdi. “Misafirler
ardı ardına gelmeye baúladı”, Kasım yañaq çaq-qili baúlidi. “Kasım ceviz kırmaya baúladı”42.
5. “tas qal-”, “tamasqal-”, “tas-tasqal-”, “kil-” fillerinden biriyle birleúerek gerçekleúme
ihtimali olan fakat gerçekleúmeyen hareketi, yani yaklaúma bildirir: U yiqil-÷ili tas qaldi.
“Düúmeye kıl payı kaldı”, (Biz) qiziriúip qal-÷ili tamas qalduq. Men kelmi-gili tas-tas qaldım.
“Kavga etmemize kıl payı kaldı. Az kaldı gelemeyecektim”43.
Güney Sibirya Türk Lehçelerindeki Görünümü
Ekin Altay, Hakas ve Tuva Türkçelerinde çeúitli iúlevlerle kullanımına rastlanmaktadır.
Altay Türkçesi
Altay Türkçesinde ekin dudak uyumuna ba÷lı úekilleri de bulunur ve ek, -galı/-geli, -kalı/keli; -golu/-gölü, -kolu/-kölü úekillerinde görülür. øúlev olarak Türkiye Türkçesindeki -AlI zarffiiline karúılık gelir ve “-dAn beri” ifadesiyle zaman bakımından sınırlama yapar: Onoñ bu cerge
kel-geli, köp lö bolzo, cirme cıldañ emeú le aúkan. “Sonra bu yere geleli, çok çok olsa, yirmi yıldan
biraz fazla (zaman) geçmiú44; Men añdı at-kalı, uday berdi. “Ben geyi÷i avlayalı, çok zaman
oldu”45.
Hakas Türkçesi
Bu ek Hakas Türkçesinde -÷ali/-geli, -hali/-keli; -ali/-eli úekillerinde görülür. -g (-÷)’li
úekiller tonlu ünsüzler, -k, -h’li úekiller tonsuz ünsüzler ile kullanılır. Ek, ünlülerden ve -÷, -g, -ñ
ünsüzlerinden sonra- ali/-eli úekline girmektedir: oyla-ali “koúalı”, teñ-eli “de÷eli”46. øúlev olarak
Türkiye Türkçesindeki -AlI zarf-fiiline karúılık gelir ve “-dAn beri” ifadesiyle zaman bakımından
sınırlama yapar: Min mında ügren-geli, ibge nanmadım. “Ben burada okula baúlayalı eve
dönmedim”; Olar, tanıs-hali, hada to÷ıshannar. “Onlar tanıúalı beri birlikte çalıúmıúlar”47.
Tuva Türkçesi
Ek, Tuva Türkçesinde son ünlüsü geniúlemiú olarak -gala/-gele, -kala/-kele; -ala/-ele
úekilleriyle görülür. -g’li úekiller tonlu ünsüzler ve uzun ünlülerle, -k’li úekiller tonsuz ünsüzlerle
kullanılır. Bu ekte iki ünlü arasında bulunan -g-‘ler düútü÷ü için ünlülerden sonra -ala/-ele úeklinde
gelir ve ünlü ikizleúmesi ortaya çıkar. Uzun ünlülerden sonra bu düúme görülmez: huvaa-gala
“böleli”.
øúlev olarak Türkiye Türkçesindeki -AlI zarf-fiiline karúılık gelir ve “-dAn beri” ifadesiyle
zaman bakımından sınırlama yapar: Ugbam Kızıl bar-gala, beú honup tur. “Ablam Kızıl’a gideli
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beú gün oldu”; Hün aú-kala, eleen ür apardı. “Güneú batalı çok oldu”; Olar bo çerge kel-gele, iyi
çıl bolgan. “Onlar buraya geleli iki yıl oldu”48.
En eski metinlerden itibaren kullanımını gördü÷ümüz -GAlI ekinin tarihî ve ça÷daú
lehçelerdeki iúlevlerini, yaygın úekillerinden baúlayarak, úu úekilde sıralayabiliriz:
1. Fiilin baúlangıç noktasını ifade etmek, zaman sınırlaması yapmak (Göktürk, Uygur,
Karahanlı, Kıpçak, Harezm, Eski Anadolu, Ça÷atay, Kırgız, Karakalpak, Nogay, Karaçay-Balkar,
Kumuk, Türkiye, Türkmen, Özbek, Uygur, Altay, Hakas, Tuva).
2. Fiilin amacını, asıl fiildeki iú, oluú veya hareketin meydana geliú sebebini bildirmek
(Göktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Ça÷atay, Kırgız, Kazak, Özbek, Kırgız).
3. Yaklaúma iúleviyle birleúik fiiller oluúturması (Karahanlı, Ça÷atay, Yeni Uygur).
4. Gelecek zaman ifadesinde tasviri fiile gelerek “-mek üzere olmak; -AcAk olmak”
anlamıyla kullanılması (Uygur, Karahanlı, Kırgız).
5. Kimi yardımcı fiillerle birlikte yeterlik ifadesi için kullanılması (Uygur, Yeni Uygur).
7. Hareketin aralıksız yapıldı÷ını belirterek zaman bakımından pekiútirme yapması (Yeni
Uygur, Türkiye).
6. Zarf-fiilin gösterdi÷i hareketle asıl fiilin gösterdi÷i hareketin aynı zaman kesitinde
gerçekleúti÷ini göstermesi (Karahanlı).
8. øúin, hareketin baúladı÷ını bildirmesi (Yeni Uygur).
9. Mastar eki iúleviyle isim-fiil olarak kullanılması (Göktürk).
Yukarıda da görüldü÷ü gibi ekin tarihî dönemlerden günümüze en yaygın olan iúlevi, iúin,
hareketin baúlangıç noktasını belirtmesi, zaman bakımından sınırlama yapmasıdır. Hatta kimi
lehçelerde ekin bu iúlevi “beri”, “berbetin” gibi edatlarla geniúletilmiú ve iúlev güçlendirilmiútir.
Ekin “beri” edatıyla kullanılması ilk olarak Eski Anadolu ve Kıpçak Türkçeleriyle baúlamıú,
Ça÷atay Türkçesiyle devam etmiútir. Günümüzde ise Karakalpak, Nogay, Karaçay-Balkar,
Türkiye, Türkmen Türkçelerinde ek “beri” edatıyla birlikte kullanılmaktadır. Nogay Türkçesinde,
ayrıca, “berbetin” edatıyla da aynı iúlevle kullanılmaktadır.
Fiilin amacını, asıl fiildeki iú, oluú veya hareketin meydana geliú sebebini bildirme iúlevi
tarihî lehçelerde daha yaygınken, zaman içerisinde azalmıútır. Karluk grubu lehçelerinde iúlek
olarak bu iúlevi kullanılırken, Kıpçak grubu lehçelerinde kısmen devam etmiú, O÷uz ve Sibirya
grubu lehçelerinde ise ortadan kalkmıútır.
Yukarıdaki tabloya bakıldı÷ında -GAlI ekinin bugün ça÷daú lehçelerden Yeni Uygur,
Özbek ve Kırgız Türkçelerinde çeúitli iúlevleriyle yaygın olarak kullanıldı÷ına, di÷er lehçelerde ise
çok iúlek olmasa da kullanımına rastlandı÷ına úahit olunmaktadır.
Türkçenin ilk metinlerinde -gAlI úeklinde gördü÷ümüz ek, ses yapısı bakımından tarihî
lehçelerden ça÷daú lehçelere kadar yapısını büyük ölçüde muhafaza ederken kimi lehçelerde bazı
ses de÷iúiklikleri de geçirmiútir. ølk olarak O÷uz sahasında Eski Anadolu Türkçesinde ekin ilk
ünsüzü -g- düúerek -AlI úekli ortaya çıkmıútır. O÷uz grubunun ça÷daú temsilcilerinden Türkiye ve
Türkmen Türkçelerinde de aynı durum devam etmektedir. Yine ses olaylarına ba÷lı olarak ekin
Hakas Türkçesinde -ali/eli; Tuva Türkçesinde de -ala/-ele biçimine de rastlanır. Yukarıda da
belirtildi÷i gibi -GAlI ekinin genellikle -gan+lı yapısıyla meydana geldi÷i kabul edilmektedir.  (NUHP $U×NRùOX ´7XYD 7UNoHVLµ 7UN /HKoHOHUL *UDPHUL  (G $KPHW % (UFLODVXQ 
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gan+lı yapısı zaman içinde -gan+nı>gannı>ganı ve -gan+lı>gallı>galı úeklinde iki ayrı geliúme
göstermiútir49. Ek, -GAnlI úekliyle bugün Nogay, Karaçay-Balkar ve Kumuk Türkçelerinde
kullanılmaktadır. Kırgız Türkçesinde ekin yalnızca -n-‘li úekli (-GAnI, -GOnU) görülür. Özbek ve
Yeni Uygur Türkçelerinde ise hem -n-‘li hem de -l-‘li úekiller birlikte (Özb. -GAlI/-GAnI; Y. Uyg.
-GIlI/-GInI) kullanılır. Yeni Uygur Türkçesinde ekin -A ünlüsü daralarak -I’ya dönüúmüútür. Tuva
Türkçesinde ekin ikinci ünlüsü -I’nın daralarak -A’ya dönüútü÷ü (-GAlA/-AlA) görülür. Kırgız ve
Altay lehçelerinde dudak uyumuna ba÷lı olarak ekin yuvarlak úekilleri görülür. Belirtilen lehçelerin
dıúında ek gerek tarihi gerek ça÷daú lehçelerde -GAlI biçiminde kullanılmaktadır.
-GAlI ekinin Sibirya Tatar Türkçesindeki Kullanımı
Tatar dil biliminde daha çok Batı Sibirya Tatarları olarak adlandırılan ve Batı Sibirya
bölgesinde yaúayan Sibirya Tatar Türklerinin konuútu÷u a÷ızlar, Kıpçak grubu Türk lehçelerinin
günümüzdeki önemli kollarından birini oluúturan Tatar Türkçesinin üç önemli a÷ız grubundan
birini oluúturmaktadır. Tatar Türkçesinin a÷ızları kendi arasında 1. Orta diyalekt, 2. Batı (Miúer)
dialekti, 3. Do÷u (Batı Sibirya) diyalekti olmak üzere baúlıca üç a÷ız bölgesine ayrılır50. Sibirya
Tatarları 300 bine yaklaúan nüfuslarıyla bugün Batı Sibirya’nın Tümen, Baraba, Omsk gibi
bölgelerinde oldukça büyük bir alanda da÷ınık olarak yaúamaktadırlar51. Sibirya Tatar a÷ızları da
kendi içinde 1. Tobol-ørtiú Bölgesi a÷ızları (Tümen, Tobol, Saz yöresi, Tevriz ve Tara), 2. Baraba
A÷zı, 3. Tom a÷zı (Yeviúte-Çat, Kalmak) olmak üzere üçe ayrılmaktadır52.
Sibirya Tatarlarının yaúadı÷ı alan, ødil-Ural bölgesinin do÷usundan baúlayarak daha do÷uda
Güney Sibirya lehçelerinin konuúuldu÷u bölgenin kuzeyine kadar uzanır. Dolayısıyla, Sibirya
Tatarlarının yaúadı÷ı co÷rafyanın batısında ødil-Ural Türkleri (Tatarlar, Baúkurtlar), batı, güney ve
güneybatısında Kazak Türkleri, güney ve güneydo÷usunda Güney Sibirya Türkleri (Altay, Hakas,
Tuva Türkleri) bulunmaktadır. Bu co÷rafyanın kuzeyinde ise Ruslar bulunmaktadır.
Görüldü÷ü gibi, Sibirya Tatar Türkçesi, Tatar Türkçesinin bir a÷zı olmakla birlikte
bulundu÷u co÷rafya itibariyle Baúkurt, Nogay, Kazak, Kırgız, Karakalpak gibi Kıpçak lehçeleri ve
Tuva, Hakas, Altay gibi güney Sibirya lehçeleriyle co÷rafi bir yakınlık içindedir. Özellikle Sibirya
Tatar Türkçesinin Baraba ve Tom a÷ızları co÷rafi olarak Güney Sibirya lehçelerine daha yakındır.
Sibirya Tatar a÷ızları üzerine yaptı÷ımız incelemelerde, Güney Sibirya Türk lehçeleriyle Sibirya
Tatar a÷ızları arasında çeúitli benzerlikler oldu÷u görülmüútür. Baraba ve özellikle Tom bölgesi
a÷zı edebî dile yakın olmakla birlikte Kazak, Kırgız, Tuva, Hakas, Altay gibi Türk lehçelerinden
etkilenmiútir.
-GAlI eki Sibirya Tatar Türkçesi a÷ızlarında yaygın olarak çeúitli iúlevleriyle
kullanılmaktadır. Ek tarihî dönemlerdeki iúlevlerini devam ettirirken, zaman içerisinde birtakım
yeni kullanım alanları da bulmuútur. Ekin Sibirya Tatar Türkçesi a÷ızlarındaki kullanımları
aúa÷ıdaki gibidir.
1. øsim-fiil (Mastar) Olarak Kullanımı
øsim-fiil, fiil kök ve gövdelerinin karúıladıkları oluú, kılıú ve durumları; úahıs ve zamana
ba÷lı olmadan gösteren fiil isimleridir. øsim-fiiller fiildeki oluú, kılıú ve durumların adlarını
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bildiririler53. Sibirya Tatar Türkçesinde görülen isim-fiil ekleri -GAlI, -IrgA, -U/-(I)w ve -mAk’tır.
Bunlar içerisinde -GAlI eki Sibirya Tatar Türkçesinde asıl olarak kullanılan mastar ekidir. -IrgA
eki ise Tobol-ørtiú a÷ızlarından Tevriz a÷zında mastar eki olarak kullanılır.
Ça÷daú Türk lehçelerinde mastar eki olarak kullanımı görülmeyen tarihî lehçelerden ise
yalnızca Göktürk Türkçesinde seyrek olarak görülen ekin, Sibirya Tatar Türkçesi a÷ızlarının
tamamında mastar eki, isim-fiil eki olarak geniú bir kullanımı bulunmaktadır. Ek, bütün fiillere
gelir ve fiil ismi yapar. Ek, ünlülerden ve tonlu ünsüzlerden sonra -÷alı/-gelnn, tonsuz ünsüzlerden
sonra ise -qalı/-kelnn úeklinde görülür. Ayrıca, Saz yöresi a÷zında -xalı/-xelnn biçiminde de
görülmektedir: al-÷alı “almak”, aƾtı-÷alı “avlamak”, ültnr-geln “öldürmek”, sat-qalı “satmak”, kötkeln “beklemek”, yaƾart-xalı “yenilemek”, yntnrxeln “yitirmek”.
-÷alı/-geln; -qalı/keln; -xalı/-xeln ekinin olumsuzu fiilin önüne getirilen olumsuzluk eki -mA
ile yapılmaktadır: al-ma-÷alı “alma-”, sıqta-ma-÷alı “a÷lama-”, pnl-me-geln “bil-me-”, kür-me-geln
“görme-”. Olumsuzluk eki olarak -masqa/-meske úekli de kullanılır54: Pabay kitkelnn itetn, pala
puúatmasqa itetn. (DST, 85) “øhtiyar gitmek istiyor, çocuk bırakmak istemiyordu”.
Örnek cümleler:
Knún artınnan köl sip-kelnn yaramaytı. (SDM, 65) “Kiúinin arkasından kül serpmek iyi
de÷ildir.”
Pay kür-gelnn tnletn. (ETD, 200) “Bey görmek istedi”.
Polar qaytqaç pnr pala sıqta-÷alı knrnútn. (SDM, 130) “Bunlar dönünce bir çocuk a÷lamaya
baúladı”.
Qoyaú qun÷alaqta küm-gelnn yaramıy. (BST, 179) “Güneú batarken ölü gömmek iyi
de÷ildir”.
Töúnö knm kireg aƾa eyt-kelnn yaramas, yaman÷a eytseƾ yaman eytedn. (SDM, 91)
“Gördü÷ün düúü herkese anlatmak iyi de÷ildir, kötüye anlatsan kötü yorumlar”.
Kön qun÷ansın, sow iƾ-kelnn yaramayt. (ZGTøY, 71) “Güneú battıktan sonra, suya gitmek
iyi de÷ildir”.
2. Zarf-fiil Olarak Kullanımı
Sibirya Tatar Türkçesinde Eski Türkçedeki iúleviyle kullanılan bir zarf-fiil ekidir, en
yaygın anlamı “-mek için” olup55, en çok görülen iúlevi fiilin amacını belirtmektir. Eski Türkçede
yadag yabız boltı algalı kelti “(O÷uzlar) Türklerin piyadesi bozuldu deyip (bizi tutsak) almak için
geldiler”56; Kiúi oglı qop ölgeli törümiú KT K10“ønsano÷lu hep ölmek için türemiú”57
örneklerindeki iúlev Sibirya Tatar Türkçesinde de devam etmektedir. Bu zarf-fiil eki, ek baúındaki
=H\QHS.RUNPD]DJHV
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/÷, g, k, q/ ünsüzünün korundu÷u -÷alı/-geln; -qalı/-keln úekliyle daha çok Kıpçak grubu Türk
lehçelerinde kullanılmaktadır58. Sibirya Tatar Türkçesinde de aynı úekil ve iúlevle kullanılmaktadır.
Ek, ünlü ve ünsüz uyumuna ba÷lı olarak ünlülerden ve tonlu ünlülerden sonra -÷alı/-geli;
tonsuz ünsüzlerden sonra ise -qalı/-kelnn biçiminde görülür. Saz yöresi a÷zında ekin baúında
bulunan /q, k/ ünsüzü sızıcılaúarak -xalı/-xelnn biçiminde kullanımı ortaya çıkar.

Ekin iúlevi:
1. øúin, hareketin maksadını, sebebini bildirir.
Gilnntsek utır÷alı röqset suraytı. (SDM, 17) “Yeni gelin oturmak için izin ister”.
Temir-alıp Taw-alıpnı-da yerge urdı, qılıtsın aldı anı pawasla÷alı. (YBT, 71) “Temir Alp,
Tav Alp’ı da yere yapıútırdı ve onu bo÷azlamak için kılıcını eline aldı”.
Öyreƾgelnn tırıúapıs. (SDM, 137) “Ö÷renmeye çalıúıyoruz”.
ùunnan soƾ inelernnnƾ qatımın u÷ıtqalı quy suymaqçı pul÷annar. (ETD, 198) “Ondan sonra
annelerine hatim indirmek amacıyla koyun kesmek istemiúler”.
Pnske pitonman sıw yörtöp ultırıƾ nts-kelnn. (ETD, 202) “Bize içmek için bidonla su getirin”.
Gönnerten pnr gönnö a÷alı-nnnler külx'e ßalıx aƾtı-÷alı kitetler. (ZGTøY, 153) “Günlerden
bir gün a÷abeyli kardeúli göle balık tutmaya gidiyorlar”.
Tsey ntskelnn gepleútnk. (ETD, 202) “Çay içelim diye konuútuk”.
Pnsnn alf x'itx'eli x'ilgen. (ZGTøY, 77) “Bizi alıp gitmek için gelmiú”.
Ul öyöne qaytat ta ollo qasanta sow qaynatxalı utsat. (ZGTøY, 154) “O, evine dönüyor ve
büyük kazanda su kaynatmaya giriúiyor”.
STT’de -gAlI ekinin sebep, amaç iúlevi “için, amacıyla” anlamına gelen “pula” edatıyla
pekiútirilmiútir.
Uyna-÷alı pula uramqa tsı÷ıp kitnptn. (ETD, 166) “Oynamak için soka÷a çıkıp gitmiú”.
Uqı-÷alı pula avıltan kitnptn. (ETD, 166) “Okumak için köyden gitmiú”.
2. Hareketin baúlangıç noktasını bildirir:
Anı yeyew eytegelnn Snbnrge/Ol yırlıydı. (SDM, 99) “Onu yaya olarak Sibirya’ya alıp
götüreli, úarkı söylüyor”.
Seyrek olarak pirln “beri” edatıyla da aynı iúlevle kullanılır:
Min kil-gelnn pirlnn, kön te yam÷ır yawatı. (GTD, 39) “Ben geleli beri, her gün ya÷mur
ya÷ıyor”.
(57HQLüHY
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Min par÷alı pirlnn, evem awırtı. (GTD, 38) “Ben gideli beri, ninem hasta”.
3. østek Kipinin øfadesinde Kullanımı
Sibirya Tatar Türkçesinde istek kipi -÷altı/-gelti ekiyle de yapılır. Baraba Tatar
Türkçesinde görülen bu kipin çekiminde iyelik kökenli úahıs ekleri kullanılır. Tumaúeva, ÷altı/geltn ekinin -÷alı/-geli zarf fiil ekiyle tur- fiilinin kalıplaúmasından oluútu÷unu belirtmektedir59. ÷alı tur->-÷altı. al÷altım (<al-÷alı tur-ur men) “almak istiyorum; kilgeltn (>kel-geli turur) “gelmek
istiyor”.
kil-geltn-m, kil-geltn-ƾ, kil-geltn, kil-geltn-k, kil-geltn-nns, kil-geltn(ler); al-÷altı-m, al-÷altıƾ, al-÷altı, al-÷altı-q, al-÷altı-ƾıs, al-÷altı(lar)60 .
øúlevi
Konuúan kiúinin herhangi bir iú veya hareketle ilgili dile÷ini ve niyetini bildirir:
Kiriƾ aú utıs÷altım. (YST, 73) “Gelin yeme÷i koyaca÷ım”.
Paúınnan sn
nylegeltim. (YST, 73) “Baútan söylemek istiyorum”.
Pı úelnmnn siksen sum÷a sat÷altım. (øTG, 237) “Bu úalımı seksen soma satmak istiyorum”.
Min pabaƾa aú pnnúnnrgeltnnm. (øTG, 237) “Ben dedene yemek piúirmek istiyorum”.
Yırla÷altıq, orkestr kilmey yatı. (DST, 214) “Orkestra gelmiyor, úarkı söylemek
istiyoruz”.
Ul minnƾ almaq pitsenn al÷altı ÷uy. (YST, 73) “O, benim almak istedi÷im kızı almak
istiyor ya”.
Qelnyenn al÷altım, tuylap, knún çaqırıp almaq kerek, titn. (YST, 73) “Aliye’yi almak
istiyorum, ama dü÷ün yapıp insanları ça÷ırmak gerek, dedi”.
Ul baynı nimeúlegeltnnƾ? (DST, 215) “O beyi ne yapmayı düúünüyorsun?”.
Qeris nnnkeú quras puwaslaptı, pns anı yégeln par÷altıq. (YST, 73) “Kardeúim Haris horoz
kesmiú, biz onu yemeye gidece÷iz”.
-GAlI ekinin “pul-/pol-”, “it-” ve “utır-/otur-” fiilleriyle birlikte kullanılması:
Sibirya Tatar Türkçesinde “-÷alı/-geln tur-”dan ekleúen ÷altı/-geltn úeklinin dıúında fiilin
üzerine getirilen “-÷alı/-geln; -qalı/-keln pul-/pol-”, “-÷alı/-geln; -qalı/-keln it-” ve “-÷alı/-geln; -qalı/keln utır-/otur-” yapısıyla da istek, dilek, niyet ifadesi karúılanmaktadır:
-÷alı/-gelnn; -qalı/-kelnn it- pul-/pol-:
Polar tuy yasa-÷alı pulatılar. (ETD, 187) “Bunlar, dü÷ün yapmak isterler”.
Yılannı oúlaf qartxa yntnr-xelnn ßulat. (ZGTøY, 153) “Yılanı tutup ihtiyara yedirmek ister”.
'*7XPDüHYDDJHV
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Qısnı qaçırıp kntmek tor tnp, yigitni öytir-geli polatılar. (YBT, 96) “Kızı kaçırıp gidecek
diye delikanlıyı öldürmeyi düúünürler”.
Sur qısı upisernn yaratqan, aƾa par÷alı vul÷an, ignntsn ÷ısı pnr vay yngntnn yaratqan em úu÷a
par-÷alı pul÷an. (ETD, 186) “Büyük kızı subayı sevmiú, onunla evlenmiú; ikinci kızı zengin bir
delikanlıyı sevmiú ve onunla evlenmiú”.
Pılar a÷ası men çiratlap saqla-÷alı pul÷annar. (CTD, 96) “Bunlar a÷abeyiyle birlikte sırayla
korumuúlar”.
-÷alı/-gelnn; -qalı/-kelnn it:
Pı öyte yoqla-÷alı itesnnsme? (øTG, 250) “Bu evde uyumak istiyor musunuz?”.
Pallar bnlen Muyıl÷a bar-÷alı itebnns. (øTG, 250) “Çocuklarla Muyıl’a gitmek istiyoruz”.
Tora÷a par-÷alı item. (KST, 36) “ùehire gitmek niyetindeyim”.
ølgiser pügnn kit-kelnn itemnn? (øTG, 250) “ølgiser bugün gitmek istiyor mu?”.
Alar sıyırlarnı satıp, yaƾanı al-÷alı itetnnler. (KST, 36) “Onlar ineklerini satıp yenisini
almak istiyorlar”.
Pabay kit-kelnn itetnn, pala puúatmasqa itetnn. (KST, 35) “Dede gitmek istiyor, çocuk
göndermemek için u÷raúıyor”.
Mnne palam par, ul altır÷alı iter pnrewnn, min altır÷alı iternnm pnrewnn. (DST, 85) “øúte
benim o÷lum var. O birini almak istiyor, ben bir baúkasını aldırmak istiyorum”.
-qalı/-kelnn utır-/otur-:
Qısım qunaqqa qayt-qalı utırır. (øTG, 250) “Kızım misafirli÷e gelmek istiyor”.
Yaƾı ıúkul tös-kelnn utırırlar. (øTG, 250) “Yeni okul yapmak istiyorlar”.
Sin kit-kelnn otırıƾ. (øTG, 250) “Sen gitmek istiyorsun”.
Yılqını qarap tormasan, çı÷ıp kitkelnn otur. (øTG, 250) “Ata bakmazsan, çıkıp gitmek ister”.
4. Gereklilik Kipinin øfadesinde Kullanımı
STT’de gereklilik ifadesi, fiil ismi olarak kullanılan “-÷alı/geln; -qalı/-keln”, “-(U)w”, “maq/-mek” ve “-ır÷a/-nrge” eklerine “kerek/tiynú” kelimelerinin getirilmesiyle dört úekilde yapılır*.
Sibirya Tatar Tükçesinde en yaygın gereklilik kipi -÷alı/geln; -qalı/-keln ekinin üzerine
kerek ve tiynú kelimelerinin getirilmesiyle yapılır. -÷alı/geln; -qalı/-keln eki Sibirya Tatar
Türkçesinde en çok kullanılan mastar ekidir. Bu kip, tespit etti÷imiz örneklerde genellikle 3.
$G×JHoHQG|UWHNLQG×ü×QGD7PHQDù]×QGDELU|UQHNWHPHOnNLUHNüHNOLQGHLNLJHUHNOLOLN
\DSDQXQVXUXQELUDUDGDNXOODQ×OPDV×\ODROXüWXUXODQJHUHNOLOLNüHNOLWHVSLWHGLOPLüWLU$Q×TXOPHQ
oLüPH\Wn 7nü PHQ oLüPHOn NLUHN LNHQ %67   ´2QX HO LOH o|]P\RUODU 'LüOH o|]PHN
JHUHNLUPLüµ
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úahıslarla kullanılmıútır. Yalnız; Sin su÷a par÷alı tiynúsnƾ”, - tip mınıman su÷ıúıp kitnptn. (5314/ETD, 205) “Suya sen gitmelisin, diye bununla kavga etmiú.” örne÷inden hareketle úahıs eki
“kerek” ve “tiynú” kelimelerinin sonuna gelmektedir, denilebilir. Buna dayanarak úahıslara göre
úöyle bir çekim örne÷i verilebilir:
min al-÷alı kerekmnn/tiynúmnn, sin al-÷alı kereksnn/tiynúsnƾ, ul al-÷alı kerek/tiynú, pns al-÷alı
kerekpns/tiynúpns, sns al-÷alı kereksns/tiynúsns, alar al-÷alı kerek/tiynú
Olumsuz úekli iki úekilde görülmektedir. Birincisinde -geln kerek/tnynú kalıbının sonuna
tügnl “de÷il” getirilerek; ikincisinde ise fiille -geln
yapılmıútır:

eki arasına olumsuzluk eki getirilerek

Kilnp knrgeç kilnnnnƾ paúına matur yawlıq peylednk, nikaxlan÷aç yalanbaú yörgelnn tnnynnú
tügnl. (SDM, 84) “Gelin gelince baúına güzel bir örtü ba÷ladık, nikâhlanınca baú açık gezmesi
lazım (do÷ru) de÷il”.
Mnndew kiúini öytirmegeli kerek. (YBT, 120) “Böyle bir kiúiyi öldürmemek gerek”.
øúlevi
1. øú veya hareketin gerçekleúmesi veya gerçekleúmemesinin gerekli oldu÷unu bildirir:
Gilnntsekke nnge taraq apar-÷alı gerek, kütsnp par÷anta. (SDM, 17) “Gelin götürülürken,
geline nikâh tara÷ı götürmek gerek”.
Anta parma-÷alı kerek, anta geynpln pulasın. (NFG, 250) “Oraya gitmemek gerek, suçlu
duruma düúersin”.
Snske pnrer aúa÷ıtay nerse pnúnr-gelnn gerek. (NFG, 43) “Size yiyecek bir úeyler piúirmek
lazım”.
Tsatır÷a utır÷ats kür-gelnn gerek quy. (SDM, 26) “Çadıra girince tabi görmek gerek”.
Pras ßulsa ta u÷ı-÷alı gerex'. (ZGTøY, 77) “Az da olsa okumak gerek”.
Parf kilmegentsn yox, parf kil-gelnn gerex. (NFG, 172) “Gidip gelmeyince olmaz, gidip
gelmek gerek”.
Awılta awırtsılıx wulsa aaƾ süx´knsnn yaƾart-xalı gerex´ (ZGTøY, 157) “Köyde bir a÷ırlık
(felaket) olsa onun kabrini onarmak gerek”.
Pitseler turasınta ta úalay eyt-kelnn gerek. (ETD, 150) “Kadınlar hakkında da böyle demek
lazım”.
Kil-gelnn tiyiú. (ETD, 151) “Gelmelidir”.
Erknm üsnnnknn knne sal-÷alı tiynnú. (SDM, 64) “Herkes yalnız kendisininkini koymalıdır”.
Plannı waqıtında üte-gelnn téynnú tip uyl'ayım. (DST, 84) “Planı zamanında yerine getirmeli
diye düúünüyorum”.
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Qıs ynƾkesn öts kön qun-÷alı tnnynnú. (BST, 22) “Kızın yengesinin üç gün kalması gerekir”.
Eger te knm awısın atsa, úul su÷a par-÷alı tnnynnú igen. (ETD, 205) “Tembelliklerinden
a÷ızlarını kapatmıúlar. E÷er kim a÷zını açarsa, onun suya gitmesi gerekiyormuú”.
-÷alı/-gelnn eki bazen kerek/tnnynnú gibi kelimeleri almadan da do÷rudan gereklilik
ifadesini karúılayabilmektedir:
Yaman töú kürseƾ, töú tön bu÷ı tip eytkelnn te yaqúı÷a üsnƾ yura÷alı. (SDM, 91) “Kötü düú
görsen, düú gecenin pasıdır demeli ve iyiye yormalısın”.
On kiúi öylgen. nkinçisi atqanda otıs kiúi öylgen. nndi nnme qılın-÷alı dép oylıy baúla÷annar.
(YBT, 120) “On kiúi ölmüú. økinci atıúta otuz kiúi ölmüú. ùimdi ne yapmalıyız diye düúünmeye
baúlamıúlar”.
Utır-÷alı tügnnl. (ETD, 151) “Oturmak gerekmiyor”.
Östelge kitnrnp sal÷alı ta yögöröp tsıq-qalı (KST, 36) “Masaya getirip koymak veya çıkıp
gitmek gerek”.
Yukarıda kullanımı görülen gereklilik kipinin hikâyesi -öAlI kerek/GAlI tnynú kalıbının
üzerine it(n) kelimesi getirilerek yapılmaktadır.
Snsx'e pitiyo alf kilxelnn kerex' it, seynl sow ßuyların töúörx'eln. (ZGTøY, 69) “Irmak
boylarını güzelce çekmek için, kamera getirmeniz gerekiyordu”.
Mınta bnr manit pul÷alı tnnynnú itnn. (DST, 211) “Burada bir bozuk/madeni para olmalıydı”.
Ülmesnnte kertntskege su÷ıp qal-÷alı iyn. (NFG, 62) “Ölmeden foto÷rafını çekmek lazımdı”.
5. Cümlede nesne göreviyle kullanılması
Sibirya Tatar Türkçesinde -GAlI eki kimi zaman herhangi bir ek almadan cümlenin
nesnesini karúılamakta, esas fiilin dolaylı nesnesine iúaret etmektedir:
Sarayı pul÷ats, intn nwlen-kelnn uylaptı. (ETD, 205) “Sarayı olunca artık evlenmeyi
düúünmüú”.
Pnr gönnö, qart öyte pulma÷anta, pn vitse malaynı ültnr-gelnn uyla÷an. (ETD, 186) “Bir gün
ihtiyar evde yokken, bu kadın çocu÷u öldürmeyi düúünmüú.”
Aúa-÷alı yaratxansın, núlee gerex'. (ZGTøY, 71) “Yemek yemeyi sevince, çalıúmak gerek”.
Tuynı bilgnlep qaytıp kitetler, qaysı könge tuy pul-÷alı. (SDM, 48) “Hangi gün dü÷ün
yapılaca÷ını belirleyip geri dönüyorlar”.
Ni núle-gelnn pnlmesten, alar nnnlernn ültnrmekçn pultılar. (ETD, 2001) “Onlar ne yapacaklarını
bilmeden, kardeúlerini öldürmeye niyetlendiler”.
6. Fiilin hareket bildiren tamamlayıcısı iúleviyle kullanılması
Ek, seyrek olarak yalın halde veya kelime grubu halinde, fiilin hareket bildiren
tamamlayıcısı durumundadır:
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Pns kartoçka töú-kelnn ostabıs (DST, 123) “Biz foto÷raf çekmekte ustayız”.

7. Sıfat-fiil iúleviyle kullanılması
Kimi örneklerde “-mAk için” úeklinde de çevrilebilecek olan yapı, gelecek zaman sıfat-fiili
iúlevini de karúılamaktadır:
Patıma oyalıp qaç-qalı núik tapmaytı. (YBT, 78) “Patıma utanıp kaçacak kapı bulamaz”.
Sas qorof xuy÷an, qette tsay uts-xalı sox yux. (ZGTøY, 98) “Sazlık kurumuú, hatta çay
koyacak su yok”.
-GAlI ekinin Sibirya Tatar Türkçesinde oldukça iúlek ve yaygın iúlevle kullanıldı÷ı
görülmektedir. Yukarıdaki duruma bakıldı÷ında bugün ça÷daú lehçeler içerisinde -GAlI ekinin en
yaygın ve iúlev yo÷unlu÷una sahip oldu÷u a÷ızların Sibirya Tatar Türkçesi a÷ızları oldu÷unu
söylemek mümkündür. Yukarıda 2. maddede belirtilen zarf-fiil olarak kullanılan iúlevleri
bakımından büyük oranda tarihî ve ça÷daú lehçelerle ortaklık gösterir. øúin, hareketin maksadını,
sebebini bildirmesi bakımından, di÷er lehçelerde oldu÷u gibi, geniú bir úekilde kullanılırken,
hareketin baúlangıç noktasını bildirmesi, zaman sınırlaması yapması bakımından ise çok iúlek
de÷ildir.
-GAlI ekinin Sibirya Tatar Türkçesinde isim-fiil (mastar), istek ve gereklilik çekimlerinin
ifadesinde kullanılması, sıfat-fiil iúleviyle kullanılması ise di÷er lehçelerde görülmeyen
kullanımlardır. -GAlI eki zaman içerisinde Türkçede oldukça zengin kullanım alanları bulmuútur.
Ekin en zengin ve iúlek oldu÷u a÷ızların ise Sibirya Tatar Türkçesi a÷ızları oldu÷unu söylemek
mümkündür. Sibirya Tatar Türkçesi a÷ızlarının ba÷lı oldu÷u Tatar yazı dilinde -GAlI ekinin
kullanımının görülmemesi aksine STT’de ise geniú bir úekilde bulunması, STT a÷ızlarının Kıpçak
lehçelerinin dıúında Karluk ve Sibirya grubu lehçeleriyle de etkileúim içinde oldu÷unu göstermesi
bakımından önemlidir.
-GAlI Ekinin Tarihî, Ça÷daú Lehçelerde ve STT A÷ızlarında Görünümü
Göktürk

-galı

-geli

Uygur

-galı

-geli

-qalı

-keli

Karahanlı

-galı

-geli

-qalı

-keli

Harezm

-galı

-geli

-qalı

-keli

Kıpçak

-galı

-geli

-qalı

-keli

EAT

-alı

-eli

Ça÷atay

-galı

-geli

-qalı

-keli

Kırgız

-ganı/

-geni

-gonu

-gönü

Kazak

-galı

-geli

-qalı

-keli

K.kalpak

-galı

-geli

-qalı

-keli

Nogay

-ganlı

-genli

-kanlı

-kenli

-kanı
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Kar.-Bal.

-÷anlı

-genli

-hanlı

Kumuk

-÷anlı

-genli

Türkiye

-alı

-eli

Türkmen

-alı

-eli

Özbek

-gäli,

-käli

-qali

-gäni

-käni

-qani

Y. Uygur

-÷ili

-gili

-qili

-kili

-÷ini

-gini

Altay

-galı

-geli

-kalı

-keli

-golu

-gölü

Hakas

-÷ali

-geli

-hali

-keli

-ali

-eli

Tuva

-gala

-gele

-kala

-kele

-ala

-ele

STT A÷z.

-÷alı

-geln

-qalı

-keln

-xalı

-xeln

-kolu

-kölü

x'eli
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