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-Ip ile Kurulan Zarf-Fiilli Parçaların Türkmen 
Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine 

Ahmet KARADOĞAN* 

Özet: Şimdiye kadar diğer Türk topluluklarında meydana getirilen 
eserlerin pek azı Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Oysa Türk Dün-
yasının kültür bütünlüğü, üretilen kültür ve sanat eserlerinin karşı-
lıklı olarak bilinmesiyle sağlanabilir. Aktarılan eserlerde de çeşitli 
aktarma hatalarına rastlanmaktadır. Aktarma hataları “ek”, “keli-
me”, “söz dizimi”, “deyimler” ve “cümle üstü birlikler” gibi 
hemen hemen her düzeyde görülmektedir. Bu hataların önüne ge-
çebilmek için aktarma sorunlarını ayrıntılı olarak işleyen çalışma-
ların yapılması gerekmektedir.  
Bu çalışmada Türkmen Türkçesindeki –Ip zarf-fiil ekinin Türkiye 
Türkçesine hangi durumlarda nasıl aktarılabileceği incelenmiştir. 
Sonuçta, –Ip ekinin Türkiye Türkçesine duruma göre dokuz farklı 
biçimde aktarılması gerektiği tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Türk Lehçeleri, Türkmen Türkçesi, Aktarma, 
-Ip Zarf-fiil Eki 

Giriş 
Günümüzde Türk lehçeleri, bazı küçük gruplar bir kenara bırakılırsa, kaynak 
bakımından Oğuz Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Uygur Türkçesi ve Bulgar Türk-
çesi gibi temel lehçelere dayanmaktadır. Bu lehçeleri kullanan Türk toplulukla-
rı, hemen hemen bütün Avrasya’ya dağılmış durumdadır. Türk lehçelerinin 
birbiriyle örtüşme oranı, kaynak bakımından aynı temel lehçeye dayanıp da-
yanmamasıyla yakından ilgilidir. Bunda ayrıca toplulukların tarih boyunca 
birbiriyle girdikleri kültürel, iktisadî, idarî vb. ilişkiler ve etkisinde kaldıkları 
farklı yabancı kültürler de rol oynar. 
Türk Dünyası üzerindeki sınırlamaların kalkmasıyla birlikte, lehçeler arasında 
aktarma faaliyetleri de hız kazanmıştır. Kültür eserlerinin aktarılmasıyla deği-
şik coğrafyalar ve değişik siyasî yapılardaki Türk topluluklarının birbirlerine 
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yakınlaşması şüphesiz hız kazanacaktır. Bunun için de aktarmaların mümkün 
olduğunca sağlıklı yapılması gerekmektedir.  
Lehçeler arası aktarmalar yoğunlaşmaya başladıktan sonra, aktarma meselele-
riyle ilgili çeşitli çalışmalar da yapılmıştır (Açıkgöz 1994; Gedikli 1994; Erci-
lasun 1997a, 1997b; İlker 1999 vs.). Bu tür çalışmalarda daha çok, ilk bakışta 
göze çarpan yanlışlardan bahsedilmektedir. Son dönemlerde, seyrek de olsa 
hata tiplerini tasnif etmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Uğurlu, 
Kazak Türkçesinden, Türkiye Türkçesine aktarılan Abay Yolu romanındaki 
aktarma meseleleri üzerine yaptığı çalışmada, hata tiplerini kelime, yapı bilgisi 
ve söz dizimi düzeylerinde tasnif etmiştir (2000a). Böylece, hataların daha çok 
nerelerde ve hangi durumlarda yapıldığı ortaya konmuştur. Uğurlu, daha son-
raki çalışmalarında lehçeler arasındaki kelime eş değerliği konusunu işleyerek 
aktarma meselelerini daha ayrıntılı biçimde ortaya koymaya başlamıştır 
(2000b, 2002). Lehçeler arasında istem (“Valenz”) farklarından kaynaklanan 
aktarma hataları da, yine aynı araştırıcı tarafından ayrıca işlenmiştir (2001). 
Anlaşıldığına göre, lehçeler arasındaki aktarma meselelerinin tüm yönleriyle 
ve ayrıntılı biçimde ortaya konması için her hata tipine yönelik müstakil çalış-
maların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkmen Türkçesinde -Ip ile 
kurulan zarf-fiilli parçaların Türkiye Türkçesine aktarımında karşılaşılan so-
runlar ve bu ekin hangi durumlarda nasıl aktarılacağı, kanaatimizce hatalı olan 
aktarma örnekleri çerçevesinde incelecektir. 
Türkmen Türkçesindeki –Ip Ekinin Türkiye Türkçesindeki İşlevce Eş Değerleri 
Türkmen Türkçesi –Ip = Türkiye Türkçesi –A: Türkmen Türkçesindeki –Ip 
ekin Türkiye Türkçesine doğru biçimde aktarabilmek için zarf-fiilli parça ile 
temel parça arasındaki zaman ilişkisini dikkate almak gerekmektedir. Mese-
leye bu açıdan bakıldığında, Türkmen Türkçesindeki –Ip ekinin duruma göre 
farklı ek veya yapılarla Türkiye Türkçesine aktarılabileceği görülmektedir. 
Meselâ, diyip coğaap ber-, diyip gığır-, diyip seslen- gibi kalıp ifadelerde –Ip 
ekinin Türkiye Türkçesindeki işlevce eş değeri –A ekidir. Bu tür kalıp ifadeler 
diye cevap ver-, diye bağır-, diye seslen- biçiminde aktarılmalıdır. Örnek: 
–Sizin bilen düz yerde eşekden-e böküşip bilerin, diyip, ol ısgınsız seslendi 
(TEA 11, 93). 
–“Sizinle düz yerde eşekten atlayabilirim” deyip, o sessizce seslendi (TEA 11, 93). 
Bu cümledeki zarf-fiilli parça ile temel parçada iki farklı hareket yoktur; zarf-
fiilli parça ile temel parça tek bir hareketi karşılamaktadır. Fakat zarf-fiilli par-
çanın aktarımında -Ip ekinin kullanılması iki farklı hareket olduğu yönünde 
anlam vermektedir. Bunun engellenmesi için aktarmada –A ekinin tercih edil-
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mesi gerekmektedir. Cümlenin doğru aktarımı şu şekilde olmalıdır: Sizinle düz 
yerde eşekten atlayabilirim, diye sessizce cevap verdi. 
Aynı durum şu cümle için de geçerlidir: 
Kimdekim hanı şeyle govı göryen bolsa özi öteğitsin, diyip gığırdı (TEA 11, 98). 
Her kim Hanı böyle iyi görüyorsa o defolsun, deyip bağırdı (TEA 11, 98). 
Bu cümle de doğru olarak şu şekilde aktarılmalıdır: Her kim Hanı böyle iyi 
görüyorsa defolsun, diye bağırdı 
Bu arada, diyip zarf-fiilinin her zaman –A ekiyle aktarılmaması gerekmektedir. 
Bazı durumlarda diyip zarf-fiili ve temel parça iki farklı hareketi gösterebilir. 
Bu gibi kullanımlarda duruma göre -Ip veya –ArAk eklerinden biri tercih edil-
melidir. Meselâ, şu cümledeki diyip zarf-fiili buna uygun olarak doğru biçimde 
aktarılmıştır: 
Pulunı getirerler, diyip, yaşulı bilen hoşlaşdım (TEA 11, 278). 
Paranı getirsinler, deyip ihtiyarla vedalaştım (TEA 11, 278). 
Türkmen Türkçesinde –Ip zarf-fiil ekiyle kurulan tekrar gruplarının Türkiye 
Türkçesine –Ip değil, –A zarf-fiil ekiyle aktarılması gerekir. Aşağıdaki cümle-
ler hatalı aktarıma örnek olarak verilebilir: 
Teç serdarınkılar bilen birleşen yiğdekçeler dönüp-dönüp söveşdiler (TEA 11, 332). 
Téç Serdarınkilerle birleşen yiğitler dönüp-dönüp savaştılar (TEA 11, 332). 
Bu cümlenin doğru aktarımı şu şekilde olmalıdır: Teç Serdar’ınkilerle birleşen 
yiğitler döne döne savaştılar. 

Gırmızı gül ısından, 
Isgap-ısgap doyayın. (TEA 10, 40) 
Kırmızı gül kokusundan, 
Koklayıp koklayıp doyayım. (TEA 10, 40) 

Yukarıdaki cümlenin aktarımında da –Ip eki kullanılmıştır. Ancak burada da –
Ip eki Türkiye Türkçesine –A zarf-fiil ekiyle aktarılmalıydı. Türkiye 
Türkçesine doğru biçimde şöyle aktarılabilir: 

Kırmızı gül kokusuna, 
Koklaya koklaya doyayım. 

Fiillerin iktidar biçimleri Türkiye Türkçesinde, asıl fiilin –A zarf-fiil ekiyle bil- 
fiiline bağlanmasıyla yapılmaktadır. Türkmen Türkçesinde ise asıl fiil, bil- 
yardımcı fiiline –Ip ekiyle bağlanmaktadır. Dolayısıyla fiillerin iktidar biçimle-
ri söz konusu olduğunda –Ip eki Türkiye Türkçesine –A ekiyle aktarılmalıdır. 
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Şu cümledeki iktidar biçiminde –Ip eki bu durum dikkate alınarak doğru bi-
çimde aktarılmıştır; ancak kelime tercihi yönünden eksiktir: 
“Yok, beyle dürdéne sözleri diñe Alili bagşı tapıp biler” diyip, içinden pikir 
övüren gıcakçı: (TEA 11, 443). 
“Yok, böyle inci tanesi sözleri ancak Alili bahşı bulabilir” deyip içinden düşü-
nen gıcakçı: (TEA 11, 443). 
Bu cümlenin tam doğru aktarımı şöyle olmalıdır: “Yok, böyle inci gibi sözleri 
sadece Alili bahşı bulabilir” diye düşünen (= fikir yürüten) gıcakçı: Ayrıca, iki 
lehçe arasında eş değeri “bire hiç” olan “gıcak” gibi kelimeler, dipnotla açık-
lanmalıdır; bk. Uğurlu 2000b. Türkmen Türkçesinde “gıcak” “kemana benze-
yen bir çalgı”nın adıdır (T. Tekin 1995: 257). 
Yukarıda bahsedilen üç farklı durumda –Ip eki Türkiye Türkçesine –A ekiyle 
aktarılmalıdır. Bu durumda, Türkmen Türkçesindeki –Ip ekinin Türkiye 
Türkçesindeki işlevce eş değerlerinden biri –A ekidir. 
Türkmen Türkçesi –Ip = Türkiye Türkçesi –I: Türkiye Türkçesinde tezlik 
bildiren ver- yardımcı fiiliyle kurulan birleşik fiil yapılarında asıl fiil yardımcı 
fiile –I zarf-fiil ekiyle bağlanmaktadır. Fakat Türkmen Türkçesinde bu yapı 
kurulurken, asıl fiil –Ip ekiyle ber- fiiline bağlanmaktadır. Bu sebeple Türk-
men Türkçesindeki –Ip ber- yapısındaki –Ip eki, Türkiye Türkçesine –I ekiyle 
aktarılmalıdır. Yapılan kimi aktarmalarda bu duruma dikkat edilmediği için 
yanlışlıklara rastlanmaktadır. Örnek: 
“Sen maña üç gün möhletin içinde daşdan bir telpek tikip ber!” diyipdir    
(TEA 10, 63). 
“Sen bana üç gün içinde taştan bir kalpak dikip ver” demiş (TEA 10, 63). 
Bu cümlenin doğru aktarımı şöyle olmalıdır: “Sen bana üç gün içinde taştan 
bir kalpak dikiver” demiş. 
Onda néme çalıp bereyin, halıpa? (TEA 11, 452). 
Öyleyse ne çalıvereyim, mürşit (TEA 11, 452). 
Yukarıdaki cümlede –Ip ekinin aktarımı doğru yapılmıştır; fakat halıpa keli-
mesini Türkiye Türkçesine üstat kelimesiyle aktarmak daha doğru olur. Cüm-
lenin tam doğru şöyle olmalıdır: Öyleyse ne çalıvereyim, üstadım? 
Türkmen Türkçesi –Ip = Türkiye Türkçesi –mAyA: Türkmen Türkçesinde 
–Ip başla- biçiminde kullanılan kalıp ifadeler Türkiye Türkçesinde –mAyA 
başla- şeklindedir. Bu sebeple, –Ip eki Türkiye Türkçesine –mA “fiilden isim 
yapma eki” ve –A “yaklaşma hâli eki”nden oluşan -mAyA yapısıyla aktarılma-
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lıdır. Buna dikkat edilmezse asıl cümlenin anlamı, aktarmada doğru yansıtıla-
maz. Örnek olarak aşağıdaki Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesine akta-
rılmış cümleler karşılaştırılabilir: 
Hıvalılar iki-üç tarapdan berik süyşüp başladılar (TEA 11, 327). 
Hiveliler iki-üç koldan öne doğru saldırdılar (TEA 11, 327). 
Görüleceği üzere, bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarılmış şekli, aslındaki 
anlamı yeterince yansıtamamaktadır. Buna göre cümlenin doğru aktarımı şöyle 
olmalıdır: Hiveliler iki üç koldan ileri doğru saldırmaya başladılar. 
Aşağıdaki cümlelerdeki -Ip eki doğru biçimde aktarılmıştır. 
Şo mahal yagış yañı damcalap başlapdı (TEA 11, 287). 
O zaman yağmur yeni yeni atıştırmaya başlamıştı (TEA 11, 287). 
Toplar yanadandan arlap, cümle cahanı lerzana getirip başladı (TEA 11, 329). 
Toplar yeniden patlayıp, cümle cihanı titretmeye başladı (TEA 11, 329). 
Bunun sonucunda, Türkmen Türkçesindeki –Ip ekinin Türkiye Türkçesindeki 
işlevce eş değerlerinden birinin de –mAyA (< -mA-y-A) ekleri olduğu söylenebilir. 
Türkmen Türkçesi –Ip = Türkiye Türkçesi Ø: Türkmen Türkçesinde sıkça 
kullanılan –Ip dur-, -Ip otur- gibi birleşik fiil yapılarını Türkiye Türkçesine akta-
rırken genellikle yardımcı fiili hesaba katmamak; sadece asıl fiili aktarmak ge-
rekmektedir. Bu durumda tabiî olarak –Ip eki de hesaba katılmamalıdır. Fakat ak-
tarmalarda zaman zaman bu durumun dikkate alınmamasından kaynaklanan ha-
talara rastlanmaktadır. Şu cümleler, bu duruma örnek teşkil edebilir: 
Şeheriñ depesindeki epet Gün has aşaklap, bürünç cam yalı gızarıp durdı 
(TEA 11, 182). 
Şehrin üstündeki âfet güneş, gayet alçalıp pirinç cam gibi kızarıp durdu         
(TEA 11, 182). 
Çep elinin pencesi bilen yağcarıp duran dodaklarını süpürdi (TEA 11, 223). 
Sol elinin arkasıyla yağlanıp duran dudaklarını sildi (TEA 11, 223). 
Ol sonra üyşüp duran gızıl-kümüş şaylara yene bir seretdi-de, uludan 
demcağazını aldı. (TEA 11, 165) 
Sonra toplanıp duran kızıl-gümüş takılara bir daha baktı ve derinden nefes 
aldı. (TEA 11, 165) 
Bu cümlelerin doğru aktarımı şöyle olmalıdır: 
Şehrin üstündeki büyük güneş iyice alçalarak pirinç kâse gibi kızardı. 
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Sol elinin içiyle yağlanan dudaklarını sildi. 
Sonra toplanan altın, gümüş takılara bir daha baktı ve derin bir nefes aldı. 
Zaman zaman Türkiye Türkçesinde de –Ip dur- yapısı kullanılmaktadır; fakat 
kullanım sıklığı çok düşüktür. Bu yapı, fiilde belirtilen hareketin sürekli ve 
sıkça yapıldığını vurgulamak için kullanılır. Oysa Türkmen Türkçesinde hem 
çok sık kullanılmakta; hem de fiildeki hareketin sürekli ve sıkça yapılmadığı 
durumlarda da kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu tür yapıları, Türkiye 
Türkçesine –Ip dur- biçiminde aktarmak uygun olmamaktadır. 
Türkmen Türkçesi –Ip = Türkiye Türkçesi zaman/kip eki: Yapı bakımın-
dan birbirinden bağımsız iki cümle, Türkmen Türkçesinde –Ip ekiyle birbirine 
bağlanabilmektedir. Bu durumda, -Ip ile kurulan zarf-fiilli parçanın öznesi ile 
temel parçanın öznesi farklı olabilmektedir. Oysa, Türkiye Türkçesinde –Ip’lı 
zarf-fiilli parça ile temel parça arasında bu bakımından bir uygunluk vardır; 
hem zarf-fiilli parçadaki hem de temel parçadaki hareketin öznesi aynıdır. 
Türkmen Türkçesinde –Ip ekiyle birbirine bağlanan bu tür cümleler, Türkiye 
Türkçesine iki ayrı cümle olarak aktarılırsa bu faklı kullanım sorun olmaktan 
çıkar. Türkmen Türkçesindeki tek cümleyi Türkiye Türkçesine iki ayrı cümle 
olarak aktarırken –Ip’lı zarf-fiilli parçadaki fiil, zaman eki eklenerek temel 
parça durumuna getirilmelidir. Getirilecek zaman eki ise, temel parçanınkiyle 
aynı veya uyumlu olmalıdır. Bu iki ayrı cümle, yerine göre “ve” bağlama eda-
tıyla bağlanabileceği gibi, yazıda “virgül” ile de ayrılabilir. Aşağıdaki cüm-
lelerin aktarımında –Ip ekinin bu tür kullanımına dikkat edilmediği için yanlış-
lık yapılmıştır. 
Bularıñ üstüne-de yanan tamımızıñ garalıp görünyen divarlarını görenimde 
incigim sandırap, yüregim dilinyerdi. (TEA 11, 190). 
Üstüne üstlük yanan evimizin kararıp duran duvarlarını gördüğümde inciğim 
titreyip yüreğim parçalanıyordu. (TEA 11, 190). 
Bu cümlede anlam yönünden, zarf-fiilli parça ile temel parça birbirinden ba-
ğımsız iki hareketi karşılamaktadır. Zarf-fiilli parçanın öznesi “incigim”; temel 
parçanın öznesi “yüregim” kelimeleridir. Dolayısıyla, burada iki ayrı özne 
vardır ve bunları tek bir yükleme bağlamak Türkiye Türkçesinde mümkün 
olmamaktadır. Cümlenin doğru aktarımı şu şekilde olmalıdır: Üstüne üstlük 
yanan evimizin kararan duvarlarını gördüğümde dizlerim titriyor, yüreğim 
parçalanıyordu. 
Aynı durum aşağıdaki cümleler için de geçerlidir. Bu cümlelerin aktarımında 
da yanlış yapılmıştır. 
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Emma ussa Çarının Gözelin yanına baranını görüp, eyyem gabanıp, gözi 
hanasından çıkaycak boldı (TEA 11, 111). 
Fakat Usta, Çarı’nın Gözel’in yanına vardığını görünce çok kıskanıp gözü 
çanağından çıkacak gibi oldu (TEA 11, 111). 
Bu cümlenin doğru aktarımı şöyle olmalıdır: Fakat Usta, Çarı’nın Gözel’in 
yanına vardığını görünce çok kıskandı, gözleri yuvasından çıkacak gibi oldu. 
Saññıldap, kömege gelen yigitler bilen akıllı-başlı salamlaşıbam bilmedi   
(TEA 11, 287).  
Titreyip yardıma gelen yiğitlerle doğru dürüst selamlaşamadı (TEA 11, 287). 
Bu cümle de doğru olarak şu şekilde aktarılabilir: Titredi, yardıma gelen yiğit-
lerle doğru dürüst selâmlaşamadı bile. 
Türkmen Türkçesi –Ip = Türkiye Türkçesi –Ip: Türkmen Türkçesindeki –
Ip zarf-fiil eki kimi durumlarda da Türkiye Türkçesine aynı şekilde –Ip ekiyle 
aktarılmalıdır. Yukarıda bahsedilen durumların dışında kalan ve temel parçaya 
–Ip ekiyle bağlanan zarf-fiilli parçaların aktarımında, duruma uygun olmak 
şartıyla –Ip eki tercih edilmelidir. Türkiye Türkçesinde –Ip ve –ArAk ile kuru-
lan zarf-fiilli parçalardaki hareket, temel parçadaki hareket ile aynı zamanda 
veya ondan daha önce olabilir. Bu sebeple Türkmen Türkçesindeki bu duruma 
uygun kullanımlar, Türkiye Türkçesine –ArAk’ın yanı sıra –Ip ile de ak-
tarılabilir. Temel parça ile –Ip ve –ArAk ile kurulan zarf-fiilli parçalar arasın-
daki zaman ilişkisinin sistematiği hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uğurlu 1999.  
Hedef metinde –Ip ile –ArAk arasında seçim yapmak tamamen üslûp ile ilgilidir; 
biri diğerinin yerine de kullanılabilir. Ancak bazen –Ip’ı tercih etmek üslûp bakı-
mından daha uygun olmaktadır. Aşağıdaki örneklere bu dikkatle bakılabilir: 
–İne size pul, halva alıp hezil ediniñ diyip, bir gısım pulı köle taşlaap gidibe-
ripdir (NH, 90). 
–İşte size akçe, helva alarak karnınızı doyurursunuz! diyerek bir avuç akçeyi 
göle atıp yoluna devam eder (NH, 91). 
Buradaki hedef cümlede –ArAk ekinin kullanılması zarf-fiilli parçadaki hareke-
tin, temel parçadaki hareket ile aynı anda gerçekleştiği yönünde anlam ver-
mektedir. Oysa kaynak cümleye göre zarf-fiilli parçadaki hareket temel parça-
dakinden daha öncedir. Bu anlamı yansıtabilmek için –ArAk yerine –Ip tercih 
edilmelidir; çünkü –Ip ekinde geçmiş zaman anlamı daha belirgindir. Bu bahis-
te, bazı Türk lehçelerinde –Ip ekinin geçmiş zaman eki kuruluşlarında kullanıl-
makta olduğu hatırlanmalıdır. Bu cümlenin üslûp bakımından doğru aktarımı 
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şöyle olabilir: –İşte size para, helva alıp karnınızı doyurun! deyip bir miktar 
parayı göle atıp gitmiş. 
Türkmen Türkçesi –Ip = Türkiye Türkçesi –ArAk: Temel parçaya –Ip ekiyle 
bağlanan zarf-fiilli parçaların Türkiye Türkçesine aktarımında, bazen –Ip eki ye-
rine –ArAk ekini tercih etmek üslûp bakımından daha uygun olmaktadır. Bu se-
beple Türkmen Türkçesindeki bu duruma uygun kullanımlar, Türkiye Türkçe-
sine –ArAk ile aktarılmalıdır. Aşağıdaki cümlelere bu açıdan bakılabilir: 
Ana, şonda iki sövüş ettiğimiz bolar, diyip, Mıralı yılgırıp, cogap beripdir. 
(TEA 10, 63) 
İşte o zaman iki sövüşümüz olur diye Mirali gülümseyip cevap vermiş.            
(TEA 10, 63) 
Bu cümlenin aktarımında da zarf fiilli parça ile temel parça arasındaki zaman 
ilişkisi üslûp bakımından uygun olmayan biçimde yansıtılmıştır. Çünkü asıl 
cümlede “gülümseme” işi ile “cevap verme” işi aynı anda gerçekleşmektedir. 
Fakat, cümlenin aktarımında –Ip ekinin kullanılması “gülümseme” işinin önce, 
“cevap verme” işinin sonra gerçekleştiği yönünde anlam vermektedir. Cümle-
nin üslûpça düzgün aktarılabilmesi için burada da –ArAk ekinin kullanılması 
gerekmektedir. Cümlenin doğru aktarımı şöyle olabilir: Mıralı, işte o zaman iki 
tane hayvan kesmiş oluruz, diye gülümseyerek cevap vermiş. 
Türkiye Türkçesinde –Ip ve –ArAk eklerinin kullanım alanları yukarıdaki ör-
neklerde olduğu gibi kesin sınırlarla ayrılmış değildir. Çoğunlukla birbirlerinin 
yerine kullanılabilirler. Ancak, verilen örneklerde olduğu gibi, bazen üslûp 
bakımından bu eklerden birini tercih etmek daha uygun olmaktadır. 

Sonuç 
Bu çalışmada, Türkmen Türkçesindeki -Ip ile kurulan zarf-fiilli parçaların Tür-
kiye Türkçesine aktarılmasıyla ilgili dokuz değişik durum tespit edilmiş ve 
doğru aktarım şekilleri aşağıda özetlenmiştir. 
1. Türkmen Türkçesindeki diyip coğaap ber-, diyip gığır-, diyip seslen- gibi 
kalıp ifadelerdeki –Ip eki, Türkiye Türkçesine –A zarf-fiil ekiyle aktarılmalıdır. 
2. Türkmen Türkçesinde –Ip zarf-fiil ekiyle kurulan tekrar grupları da, Türkiye 
Türkçesine –A zarf-fiil ekiyle aktarılmalıdır. 
3. Türkmen Türkçesinde –Ip bil- biçiminde kurulan iktidarî fiiller, Türkiye 
Türkçesine –A bil- şeklinde aktarılmalıdır. 
4. Türkmen Türkçesinde –Ip ber- biçiminde kurulan birleşik fiiller, Türkiye 
Türkçesine –I ver- şeklinde aktarılmalıdır. 
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5. Türkmen Türkçesinde –Ip başla- kalıbında kullanılan –Ip eki, Türkiye 
Türkçesine –mAyA (< -mA-y-A) ekiyle aktarılmalıdır. 
6. –Ip dur-, -Ip otur-,gibi birleşik fiil yapıları Türkiye Türkçesine aktarılırken birleşik 
fiil yapısı kullanılmamalı, sadece asıl fiil dikkate alınmalıdır. 
7. Türkmen Türkçesinde –Ip zarf-fiil ekiyle birbirine bağlanan kimi cümlelerin 
ise Türkiye Türkçesine iki ayrı cümle biçiminde aktarılması gerekmektedir.  
8. Yukarıda bahsedilen durumların dışında kalan ve Türkmen Türkçesinde 
temel parçaya –Ip ekiyle bağlanan zarf-fiilli parçaların aktarımında, üslûba 
uygun olmak şartıyla –Ip eki kullanılabilir. 
9. Temel parçaya –Ip ekiyle bağlanan zarf-fiilli parçaların Türkiye Türkçesine 
aktarımında, bazen –ArAk ekini tercih etmek üslûp bakımından daha uygun 
olmaktadır. 
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Abstract: So far few works of other Turkic people  have been 
translated into Turkish. It is a fact that the cultural unity among the 
Turkic people is only possible  if the existing culture and cultural 
works are known by each of them. Yet, in translated works we see 
various mistakes of translation. We face with them at various 
levels such as suffix, word, syntax, sayings and even paragraph 
structure. In order to overcome the problem, it is necessary to 
deeply investigate the translation mistakes.  
This study discusses how and in what conditions the adverbial 
complement of –Ip of Turkmen can be translated into Turkish. It is 
shown that, on the bases of the conditions, there are eight different 
forms of translation of –Ip from Turkmen to Turkish. 
 
Key Words: Turkic Languages, Turkmen, Translation, the Suffix -Ip 

                                           
* Kırıkkale University, Faculty of Arts and Sciences / KIRIKKALE 
ahkaradogan@yahoo.com 
 



bilig  osen# 2004  výpusk: 31: 207-218 

© Polnomoçnýy Sovet Universiteta Axmeta Wsavi 

O Perevode Deepriçastn§x Oborotov na -ip s 

Turkmenskogo Wz§ka na Ture]kiy 

Axmet KARADOGAN
∗
 

Rezüme: Na segodnw´niy den# nemnogoçislennoe koliçestvo 

proizvedeniy drugix türkskix narodov pereveden§ na 

ture]kiy wz§k. Xotw, kak izvestno, kul#turnoe edinstvo 

türkskogo mira zavisit ot vzaimnogo oznakomleniw s 

sozdann§mi proizvedeniwmi kul#tur§ i iskusstva. V 

perevedenn§x proizvedeniwx vstreçaütsw razliçn§e oþibki 

poçti vsex urovney wz§ka: suffiksov, slov, sintaksisa, 

frazeologizmov i t.k. çtob§ predovratit# +ti oþibki, 

neobxodim§ rabot§, detal#no rassmatrivaü´ie problem§ 

perevoda. 

V +toy rabote rassmotreno to, v kakix sluçawx i kak 

nujno perevodit# deeepriçastiw na –ip v turkmenskom 

wz§ke na ture]kiy. V rezul#tate m§ priþli k v§vodu, çto 

suffiks –ip pri perevode na ture]kiy wz§k imeet 9 

razn§x form v zavsimosti ot polojeniw. 
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