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Bu incelemede Babümame adlı eserde, yan cümlenin yüklemi olarak 
kullanılan -GAn sıfat-fiilinin işlevleri ele alınacaktır. Bu konuyu iki bakış 
açısıyla değerlendireceğiz. Birincisi, -GAn sıfat-fiilinin, söz dizimindeki 
yeri; ikincisi, ana cümlenin zamanı içindeki yeri. Söz diziminde yöneten ve 
yönetilen ilişkileri baş ve başa tabi olanlar çerçevesinde değerlen

dirilecektir. Bu bakımdan -GAn sıfat-fiilinin söz dizimindeki yeri ilk olarak 
yüklemi olduğu yan cümlede başın gösterdiği söz dizimsel ilişkilerin 

özellikleri ve bu yan cümlenin ana cümle içerisindeki yeri üzerinde 
durulacaktır. Yan cümlenin yüklemi olarak -GAn'ın başında ifade edilen 
birlik, sıfat cümlesi yükleminin öznesi, nesnesi, tümleci olabilir ve -GAn 
sıfat-fiili çokluk, iyelik, durum ekleri ve edatlarla birliktelik kurabilir. Bu 
durumda -GAn sıfat yan cümlesi, ana cümlenin öznesi, nesnesi, tümleci, vs. 
olabilir. ikinci olarak, -GAn sıfat-fiili ile kurulmuş yan cümlenin, ana 
cümlenin ifade ettiği zaman bağlamındaki yeri üzerinde durulacaktır. -GAn 
sıfat-fiili ile kurulmuş bir yan cümle, normalolarak, geçmiş zaman bildirir; 
bunun yanında geçmişten-şimdiye veya geçmişten-geleceğe kadar olan 
zaman dilimi içinde kendine yer bulabilir. Bazen de sadece -GAn sıfat

filinin ifade ettiği hareket ve durumun gerçekleşmiş olduğunu anlatır; 

zaman bilgisi vermez. Alternatif olarak, -GAn yüklemli yan cümlenin 
içinde zaman bildiren şimdi, dün, geçen yıl vs. Gibi kavramlar bulunabilir. 
Bu durumda -GAn sıfat-fiili zamanını bu kavramdan alır. 
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Abstract 
In this research, will be discussed about -GAn adejctive-verb how to use 
and togethemess mean as subordinate sentences verb at Babümame. We 
will evaluate this subject with two diffrent way. First is place where the -
GAn adjective-verb located in syntax, second is time where located in ınain 
sentence. In syntax, relations which nıIing and managed, evaluated around 
under manager and managed. In this regard, we will dwell on place of 
subordinate sentences -GAn adjective-verb features of the first verb inside 
the sentences- on main sentences. Stated togethemes of -GAn's primary 
which is verf of subordinate sentences, can be verb of adjectived sentence's 
subject, object, etc and -GAn adjective-verb can make togethemess mean 
with possesiye suffix, prepositions,mutiplicty attachments and case suffix. 
In this instance -GAn adjective sentence can be the main sentences 
subject,object and complement.Secondly we'll dwell on created with -GAn 
adjective-verb subordinate sentence's time in the context of main 
sentence.Subordinate sentence which created with -GAn adjective-verb 
informs past time as normally however it can use for past to now, past to 
future time period.Sometimes -GAn adjective-verb can state that onlyevent 
and status happend without time inform. Altematively there is 
now,yesterday,last year and smilar words inform the time inside the 
sentence which with -GAn verbed subordinate sentence.In this case -GAn 
adjective-verb can take time consept from them. 

Key words: Babür, Babümame, -GAn Adjective-verb, Syntax 

1. Giriş 
-GAn Eski Türkçeden beri, tüm lehçe ve dillerde ve özellikle Çağdaş Türk 
dillerinde yaygın ve geniş kapsamh olarak kullanılan son derece önemli 
işlevleri (Eraslan, 1980: 38; Erdal, 2004: 290; Ergin, 1993: 334, 
Brockelmann, 1954: 225, Eckmann, 1966: 133) ile isim özellikleri taşıyan 
fıil şekilleridir (Eckınann, 1966: 100). Bazılarına göre genellikle şimdiki 
zamanı ve geçmiş zamanı, nadiren de gelecek zamanı ifade eder (Eraslan, 
1980: 18; Tekin, 2000: 172). -GAn, Karahanh ve Harezm Türkçesi 
dönemlerinde, genellikle geniş, nadiren geçmiş zaman sıfat-fıil eki olarak 
kullanılmıştır (Eckınann, 1959: 126). A. von Gabain, "Geç zamanlarda 
görülen nadir şekildir." notunu düşmüştür (Gabain, 1988: 146). 
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çağatay Türkçesinde -GAn hem öğrenilen geçmiş zaman hem de gö
rülen geçmiş zamanı karşılayan şekil ve zaman eki olarak kullanılmaktadır 
(Eckmann, 1966: 133); fakat çağatay Türkçesinin bir önceki dönemi 
Harezm Türkçesi (Eckmann, 1966: 33) ve Karahanlı Türkçesinde (Man
suroğlu, 1960: 20-21 Ata, 2002: 73-78) ekin şekil ve zaman eki olarak 
kullanılmadığı anlaşılmaktadır (Akar, 2003: 103-115). 

Karahanlı Türkçesinde -GAn'ın sıfat-fiil olarak kullanılmaya baş

landığını görebiliyoruz. İsim olarak kullanıldığı şu örnekleri verebiliriz: 
Törütgen 'yaratan' « törüt- 'yarat-' -gen) (KB: B 2), İgiçjgen 'Allah' « 
igiçj- 'beslemek' -gen); (KB: 124, vs.), dünya kezgen kişi "dünyayı gezen 
insan" (KB: 3002), özin kısgan er "kendini kısıtlayan insan" (KB: 4514). 

Erdal, ekin, Eski Türkçe ve çağdaş Türk dillerinde çok çeşitli ve 
önemli görevlerde kullanıldığını (Erdal, 2004: 290-293) birkaç istisna 
dışında geçişli ve geçişsiz eylemlerden fail adı türettiğini ve ortaç 
işlevinde kullanıldığını aktarır. Eski Türkçede alışılmış, tipik davranışları 
ve zaman belirttiğini ekler (Erdal,I 99 1: 382-389). 

Babürname' de -GAn' ın kullanım özellikleri açısından yaklaştığımızda -
GAn sıfat-fiil yan cümlesinin bildirdiği zamanın ana cümlenin yüklemi ile 
sınırlı bir zaman dilimi içerisinde yer aldığı görülür. Ancak -GAn'ın 
burada zaman bildirme özelliklerine geçmeden önce onun söz dizimindeki 
özellikleri üzerinde durmak ve daha sonra zaman özelliklerinden bah
setmek istiyoruz. 

Sıfat yan cümlesinin yüklemi olan -GAn'ın baş (head)'ından ifade 
edilen birlik, sıfat cümlesinin öznesi, nesnesi, tüm/ed, vs. olabilir. Sıfat 

cümlesinin başından ifade edilen birlik, s ı fat cümlesinin yükleminin 
öznesi olarak kullanılırsa, Türkiye Türkçesinde -mIş i -An i -AcAk, vs.; 

sıfat cümlesinin başından ifade edilen birlik, sıfat cümlesinin yükleminin 
gayrı-öznesi olarak kullanılırsa, Türkiye Türkçesi'nde -dIk+ iyelik ekil -

AcAk + iyelik eki sıfat cümlesinin yüklemi olarak kullanılır; sıfat-fiilin 
.... "-''''' ........ UL'''' getirilen iyelik eki de sıfat yan cümlesinin öznesini anlatır. Ayrıca 
şunu eklerneliyiz ki, sıfat cümlesinin başından ifade edilen birlik, sıfat 
cümlesinin yükleminin gayrı-öznesi olarak kullanılırsa, bu durumda sıfat 
cümlesinin öznesi sadece kategori, tip vs. ifade eder. Türkiye Türkçesinde 
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aynı durum -An sıfat cümlesinin yüklemi için geçerli olmaktadır. çağa
taycada, aynı zamanda Türk dillerinin birçoğunda yukarıda bahsi geçen 
kadarıyla bir karmaşa yoktur. Normalolarak bu "özne sorusu" bir rol 
oynamaz. Bütün sıfat-fıiller her tip sıfat cümlesi için kullanılabilir. Sıfat
fiillerin seçilmesi, sadece zaman, tarz, vs. k-..riterlerine göre yapılır. 

2. İnceleme 
-GAn ile kurulmuş yan cümlenin yüklemi cümle yapısı açısından sıfattır 
(İng. attribute, Alm. Attribut). Türk dillerinde normalolarak sıfat, ismin 
önüne konulur. Uluslararası terminolojiye göre, bu isim baş (head) olarak 
adlandırılır. Bir sıfat cümlesi başlı ya da başsız olabilir. Bu açıdan 
bakıldığında -GAn ile kurulmuş bir yan cümle sı/at cümlesidir. 

2.1. -GAn Sıfat Cümlesinin Söz Dizim Özellikleri 
2.1.1. -GAn Sıfat Cümlesinin başı ile İlişkileri 
2.1.1.1. -GAn Sıfat Cümlesinin başı yan cümlenin öznesini gösterir 
Aşağıdaki örneklerde -GAn sıfat cümlesinin başında yer alan ifade, sıfat 
cümlesinin öznesi olarak kullanılmıştır. 

(64a) Munça çuğullu~ va buzu~çılı~ kılgan va munça bizge ta 'allu~ 
mu 'min u musalmiinnı tutkan talagan bu camii 'at ediler. "Bu kadar fesat 
ve bozgunluk yapan ve bunca bize bağlı mümin ve müslümanı takip eden 
(takip etmiş olan) ve soyan (soymuş olan) bu topluluk idi." 

Yukarıdaki örnekte ana cümle yükleminin öznesi olan bu camiitat, aynı 

zamanda kııgan. tutkan. talagan sıfat yan cümlelerinin yüklemlerinin de 
öznesini ve başını oluşturur. 

Aşağıdaki (53a) örneğinde ~algan ve beg u begiit yeleng; (43a) 
örneğindeki bolgan ve yiğitler, (221b) örneğindeki mul1;ıid iplgan ve oşbu 
~alandar arasındaki söz dizimi ilişkileri açısından yukarıda açıkladığımız 
(64a) örneği ile aynıdır. 

(53a) Mening bile kalgan beg u begiit yeleng mening tirilmekimdin 

ma 'Jlüs bolup harkim öz jikride bo ldı lar. "Benim ile birlikte kalan bey ve 
yiğitler benim iyileşmemden ümitsiz olup, herkes kendini düşünmeye 
başladı." 
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(43a) Buyurduk bolgan yigitler yarağlanzp at/andı lar. "(Mevcut) 
olan yiğitlerin silahlanıp atlara binmelerini emrettik." 

(221 b) Yüsufzalnin bir camii (atını va Dila-Ziiknıng bir camii (atını mul

hid kılgan oşbu ~alandar egendür. "Yusufzayi'nin bir kısmını ve Dile
zakların bir kısmını dinden çıkaran bu gezgin derviş imiş." 

sıfat cümlesinin cümlenin öznesi 

vs. gösterir: 

-GAn sıfat cümlesinin başından ifade edilen birliğin xabar, xayal, vs. 

olduğu örnekler, başın içeriğini anlatmaktadır. Buna "Açıklayıcı -GAn" da 

diyebiliriz. Metnimizde -GAn sıfat-fiilinin xabar ile kurduğu birliktelik 
sayısı sekizdir; xayal ile kurduğu birliktelik sayısı ikidir. Hemen be

lirtmeliyiz ki, -(X)r I-mAs sıfat-fiiliyle xabar, xayal, vs. 'nin birlikteliğine 

daha çok rastlanmaktadır. 
(227a) Hindiilnıng tuğkan xabarı ham keltürdiler. "Hindal'ın doğduğu 

haberini getirdiler." 

Yukarıdaki örnekte tuğ~an sıfat yan cümlesinin başı xabar öznedir. 
Ancak bu özne, bir kişiyi bildirmemektedir; sıfat yan cümlesinin 

yükleminin anlattığı olayın içeriğini bildirmektedir. Aynı şekilde aşağıdaki 

(79a) örneğinde lszlgan sıfat cümlesinin başı xayiil, sıfat cümlesinin 
öznesidir. 

(79a) Çün xabar taptılar ol ~ılgan xayiil muyassar bolmadı. "Haber 

aldıkları için tasarladığımız plan gerçekleşemedi." 
2.1.1.2. -GAn sıfat cümlesinin başı yan cümlenin nesnesini gösterir 

-GAn sıfat cümlesinin başından ifade edilen birlik, sıfat cümlesinin gayrı

öznesi olarak kullanılmıştır. Aşağıdaki örneklerde -GAn sıfat cümlesinin 
"başından ifade edilen birliğin nesne olarak kullanılmış olduğu" 

gösterilmektedir. Babürname'de bu açıklamaya ait örneğin çokça bulun

duğunu belirtmeliyiz. 

(l80b) Okugan kitiiblarnıng mujaşşalznı elge körsetip mulliilz~ını isbiit 

~ılur edi. "Okuduğu kitapların ayrıntılı bir listesini halka göstererek 
mollalığını ispat ederdi." 

Yukarıdaki (180b) örneğinde -GAn sıfat cümlesinin başından ifade 

edilen birliğin nesnesi: kitiib 'tır. 
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Bazen -GAn sıfat cümlesinin öznesi, zamir ile (men (204a), sen, vs.) ya 
da özel isimlerle (Temür Beg (37a), vs.) ifade edilebilmektedir. Bu 
durumda çağataycada özne yalın olarak bulunur. -GAn sıfat cümlesinin 
başında ifade edilen birliğin gayrı-kişisi yani nesnesi: 204a 'daki cümlede 
lsulan; 37 a cümlesinde 'iilI 'imiiratlar şeklinde görülmektedir. 

(204a) Heç lsaysısı men öltürgen kulança semiz emes edi. "Hiç birisi 
benim öldürdüğüm yabani at kadar semiz değildi." 

(37a) Temür Beg salgan 'iiLI 'im ara tlardı n biri Kök Saray dur. "Timur 
Bey'in yaptırdığı görkemli yapılardan biri Göksaray'dır." 
2.1.1.3. -GAn sıfat cümlesinin başı yan cümlenin tümlecini gösterir 
Aşağıdaki örneklerde -GAn sıfat cümlesinin başında ifade edilen birlik, 
s ı fat cümlesinin gayrı-öznesi yani tümleci durumunda karşımıza 

çıkmaktadır. Bu tümleç, yer ya da zaman tümleci olabilmektedir. 
2.1.1.3.1. -GAn sıfat cümlesinin başından ifade edilen birlik, sıfat 

cümlesinin yer tümlecidir: 
Aşağıdaki örneklerde "başında ifade edilen birliğin yer gösteren tümleç 
olarak kullanılmış olduklarını görüyoruz. Metnimizden bu açıklamaya ait 
örnekleri aşağıda göstermekteyiz: 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, sıfat cümlesinin başında ifade edilen 
birlik, sıfat cümlesinin yükleminin gayrı-öznesi olarak kullanılırsa, bu 
durumda sıfat cümlesinin öznesi sadece kategori, tip, nitelik, vs. ifade 
eder. Zaman bilgisi vermek amaçlanmamıştır. 

Aşağıdaki iki örneğimizde de -GAn sıfat cümlesinin başından ifade 
edilen birlik, -GAn sıfat cümlesinin yer tümlecidir: (198b) örneğinde biiğ; 

(18b) örneğinde yer. 
Sıfat cümlesinin öznesi ise, ilgi durumu eksiz kullanılmıştır. 
(198b) Mlrzii Xan olturğan biiğlsa kirdük. "Mirza Han'ın oturduğu 

bahçeye girdik." 
(18b) MIrza olturğan verni balslsaylar. "Mirza'nın oturduğu yere 

bakmışlar. 

Aşağıdaki örneklerinde de -GAn sıfat cümlesinin başından ifadeedilen 
birlik, sıfat cümlesinin yer tümlecini ifade etmektedir: l60b' deki cümlede 
yurt; 98b'deki cümle de yer. Ancak yukarıdaki (1 98b) ve (18b) 

http://www.turkdilleri.org/



BABÜRNAME'DE -GANSIFAT-FİİLİNİNKULLANIMI 71 

örneklerinden farklı olarak bu örneklerde sıfat cümlesinin öznesinin ilgi 
durumu eki almış olduğunu görmekteyiz. Fakat bu ilgi durumu eki, sıfat 
cümlesinin yüklemine bağlı değildir. 

(l60b) Andın erte köçüp hazaralarnmg kışlağan yurtları üstige muta

vaccih bolduk. "Ertesi gün erken çıkıp Hazarelerin kısladıkları yurdun 
üzerine ilerledik." 

(98b) Barıp Noyannzng yıkılğan yerlerni ibtiyat Iphp Noyannı Biskentte 

tofralslsa tapşurup keldiler. "Gidip N oyan' ın düştüğü yerleri arayarak 
Noyan'ı Biskent'e gömüp döndüler." 

sıfat cümlesinin sıfat 

cümlesinin zaman tümlecidİr: 
-GAn sıfat cümlesinin başında ifade edilen birlik, -GAn'lı yan cümlenin 
zaman tümlecini göstermektedir. -GAn sıfat cümlesinin başından ifade 
edilen birliğin zaman gösteren yıl, axşam, zaman, vs. kelimeleri ile kul
lanılmakta olduğunu görmekteyiz. -GAn sıfat cümlesinin öznesi, ilgi 
durumu eksiz kullanılmaktadır. 

(l8a) Viladatı sekiz yüz ellig beşde Sultan Abu-Sa 'Id MIrza taxt alğan 

yıl edi. "Doğumu, sekiz yüz elli beşte Sultan Ebu-Sa 'Id Mırza'nın tahta 
çıktığı yıl idi." 

(l24b) Xusrawşahnı körüp yanğan axşamı MIrza Xan mening Isaşzmğa 

kelip alsalarmıng Isanı da 'va Ipldı. "Hüsrev Şah ile görüşüp döndüğüm 
gece, Mirza Han benim huzuruma gelip büyük kardeşlerinin kanını istedi." 

(l43a) Salğan zaman ols suğa kirip mast bolğan bahisnı tuta kirişürler. 

"Attıkları zaman hemen suya girip sersemleyen balıkları tutmaya 
başlarlar." 

2.1.2. -GAn Sıfat Cümlesinİn Ana Cümle Yüklemi ile İlişkileri 
Sıfat cümlesinin yüklemi olan -GAn, çokluk, iyelik, durum eklerini 
alabilir. Bu durumda başsız sıfat cümlesi olur. Ancak başı olmayan bu -
GAn s ı fat cümlenin başının kişi mi gayrı-kişi mi olduğu metnin 
bağlamından kolaylıkla anlaşılabilir. İncelediğimiz Babürname'de bu tip 
örneklerde başsız GAn sıfat cümlesi, ana cümle yükleminin öznesi 

nesnesi, tümleci, vs. olabilmektedir. 
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Bahsettiğimiz özellikleri, Babürname metnimizden örneklerimiz 
üzerinde göstereceğiz: 

2.1.2.1. -GAn Sıfat Cümlesi Ana Ciimlenin Öznesini Gösterir 
Aşağıdaki örnekler, -GAn sıfat yan cümlesinin, ana cümlenin öznesi 
konumunda olduğunu göstermektedir. Buna göre, başı düşürülen ve ana 
cümlede özne olarak kullanılan sıfat cümlesinin yüklemi olan -GAn, ya 
çokluk ekini ya da iyelik ekini alabilmektedir. 

Çokluk Ekiyle -GAn 

Sıfat cümlesinin yüklemi olan -GAn, -lAr çokluk eki alabilir. Bu 
durumda başsız sıfat cümlesi olur. Ana cümlenin öznesi olan başsız -GAn, 

cümle bağlamından çıkarılacak anlama göre yazılmayan başın kişi mi 
yoksa gayrı-kişi (insan dışında kalan) mi olduğunu bize gösterir. 

İncelediğimiz Babürname' de bu tip örneklerde başsız öznenin kişiyi 
ifade ettiği örnekler olmasına rağmen; gayrı-kişinin özneyi ifade ettiği 

örneğe rastlamadık. 

(195b) Munda/s maşa/s/satlarnı körgenler bi/ür. "Böyle meşakkatleri 
görenler bilir." 

Yukarıdaki örnekte ana cümle yükleminin öznesi olan -lAr çokluk ekini 
alan GAn sıfat yan cümlesi körgenler başsızdır. Aslında burada başın kişi 
olduğu çok açıktır. 

İyelik Ekiyle -GAn 
Aşağıdaki örneklerde -GAn'lı yan cümleler aldıkları iyelik ekleriyle 

başın düşmesine sebep olmuşlardır: 288a cümlesinde /sı Im agan ı, 

1 08b' deki cümlede /sılganım sıfat-fiilinde bulunan iyelik ekleri, yan 
cümlenin öznesini göstermektedir. Bu biçimiyle, başsız -GAn sıfat yan 
cümlesi, ana cümlenin öznesi rolünde bulunmaktadır. Bu sebepten bu tip 
yan cümleler, özne cümlesi olarak adlandırılmaktadır. 

(288a) Yangı çı/sıp hanüz tana pavda kılmaganı erkek /samışnıng 
butasığa oxşar. "Yeni açılıp henüz tane meydana getirmeyeni, erkek 
kamışın başağına benzer." 
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(1 08b) Bularğa nökerlik kzlganım Tambalğa piidişiihlıls Isılğandın 

artulsrals dur. "Bunlarla arkadaşlık etmem Tembel' e padişahlık etmekten 

daha iyidir." 
Sıfat Cümlesi Ana Nesnesini ljOıste~nr 

Aşağıdaki örnekler, -GAn sıfat yan cümlesinin, ana cümlenin nesnesi 

konumunda olduğunu göstermektedir. Buna göre, başı düşürülen ve ana 

cümlede nesne olarak kullanılan sıfat cümlesinin yüklemi olan -GAn, 

belirtme durumu ekini almaktadır. 
Söz dizimi ilişkisi açısından baktığımızda, bunların hepsi belirtme 

durumu ekli olduğu için, başsız sıfat yan cümlelerini oluşturmaktadır. 
Belirtme durumuyla bildirilen nesnelerin içerikleri sıfat yan cümlelerinin 

içinde yer almaktadır. Türkiye Türkçesinde -AnI ya da -dlgI şeklindedir. 

Aşağıdaki örneklerde -GAn 'lı yan cümleler nesne rolünde 
bulunmaktadır. Bu sebepten bu tip yan cümleleri nesne cümlesi olarak 

adlandırmaktayız. 

Burada da yan cümlelerin öznesi, ilgi durumu ekini taşıyabilir. Yan 
cümlenin öznesi bir sözcük ile ifade edilirse bu sözcük, ilgi ekini taşır; yan 

cümlenin öznesi sıfat-fiildeki iyelik ekinden de ifade edilebilir. 

Bfibürname'de -GAn sıfat-fiiline gelen belirtme durum ekinin aşağıdaki 
incelediğimiz örneklerde de görüleceği gibi, iki tipte ve üç şekilde 

kullanımı karşımıza çıkmaktadır. 

Birincisi, urgan-ı-n biçimi. 
İkincisi kelgen-ni biçimi. 

Bu ikinci tipin bir diğer kullanılış biçimi ise iyelik ekli olanıdır: 

alılgan-ı-nı biçimi. 
Aşağıda (306a)'da görülen, birinci tipteki kullanıma ait örnektir. 

Metnimizde -GAn sıfat-fiilinin Eski Türkçedeki gibi -n belirtme durumu 

ekli biçimine metnimizden sadece bir örnek verebilmekteyiz: 
(306a) Könglümning barham urganın andzn xayiil Isıldım. "İçimin 

bulanmasını (hasta hissetmemi) ondan diye düşündürn." 
Aşağıdaki örnekler ikinci tipteki kullanımlara ait örneklerdir. -GAn 

sıfat-fiilinin üzerine -nI belirtme durumu ekiyle kullanılması Babür'ün 

sıklıkla tercih ettiği biçim olduğunu tespit ettik: 
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(119b) Bu bağlaganlarnı ham alıp baralıng! "Bu (bize) bağlananları da 
alarak gidelim." 

(61 b) Ma/:tallattın ilgeri kelgenni ~oymadılar. "Mahallelerden (bölgenin 
dış sınırından) ileri gelenleri bırakmadılar." 

Aşağıdaki örnekler ikinci tipin iyelikli kullanımlarına ait örneklerdir. 
Metnimizde en çok bu biçimdeki yapıyla karşılaşırız. 

(37 6b) 'Abdullah bile Ba~i Laknornıng alılganını bitip ediler. 
"Abdullah ile Baki, LeIınur'un alındığını yazmışlardı." 

Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, bu bağlanma, bağlamda daha önce 
zikredilmiş unsura, sıfat cümlesi içindeki bir zamir, vb. atıf1a yahut (255b) 
ve (135a) örneklerinde olduğu gibi atıfsız da karşımıza çıkabilmektedir. 

(255b) Oşbu yurtta bir sawdagar kelip 'Alam Xan Sultan IbrahIm 
Xanğa basturganını 'arç! {aldı. "Bu yurtta iken bir tüccar gelip, Alem 
Han'ın Sultan İbrahim Han tarafından mağlup edildiğini arz etti." 

(135a) Men xud uçkanını körmedim. "Ben kendim uçanını görmedim." 
2.1.2.3. -GAn Sıfat Cümlesi Ana Cümlenin Tümlecini Gösterir 
Sıfat yan cümlesinin yüklemi olan -GAn, yönelme, bulunma, ayrılma 

durum eklerini alarak, ana cümlenin zaman, sebep, vs. tümlecini kurarlar. 
Babürname' de en çok da zaman zarf tümlecine örnekler bulunmaktadır. 

Sözdizimi ilişkisi açısından baktığımızda, aşağıdaki örneklerde -GAn'lı 
yan cümleler başın düşmesine sebep olan bu durum ekleri ile tümleç 
görevinde bulunmaktadır. Bu sebepten bu tip yan cümlelere tümleç 
cümlesi adını vermekteyiz. 
2.1.2.3.1. Zaman Tümleci 
Sıfat cümlesinin yüklemi olan -GAn, iyeIik ekli ya da iyelik eksiz olarak -
dA bulunma durumu ekiyle birlikte kullanılır ve ana cümlenin zaman 
tümlecini oluşturur. 

Aşağıdaki örneklerde bu açıklamanın örnekleri bulunmaktadır: 
(19a) kirlar tambal bolganlarıda lprğavul va bödeneni piyazI bile 

atıp kam yazar erdi. "Sonraları sismanlayınca, sülün ve bı1dırcını, piyazı 
atıp ve pek azını kaçırırdı." 

(8b) Men Samar~andnı ikinçi nawbat alganda bavucüd ldm Sar-i Pulda 

şikast bolup edi, kelip beş ay ~al 'adarlı~ ~ıldım. "Ben Semerkant'ı ikinci 
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defa aldığım zaman Ser-i Pul'da mağlup olmama rağmen, gidip beş ay 
kaleyi müdafaa ettim." 

(30a) Baysunğur Mirza padişah bolğanda on sekiz yaşar erdi. 

"Baysungur Mirza padisah olduğunda on sekiz yaşında idi." 
-GAn sıfat cümlesinin zaman bildiren furşat(lar), mahall(da), çağda 

başlarıyla ya da -GAn sıfat-fiilinin -dIn ayrılma durum ekiyle birlikte 
song, songra, keyin, burunra!s başlarıyla oluşturdukları birliktelikler, ana 
cümle yükleminin zaman tümleci görevini üstlenirler. -GAn yan 
cümlesinde özne ifade eden sözcük varsa yalın durumda bulunmaktadır. 

(21 a) Mir 'Alı-şir Nava 'i Haridın Samar!sandğa kelgen fursatlar 
A/:ımad lfaeei Beg bile bolur edi. "Mir Ali Şir NevaI Herat'tan 
Semerkant'a gittiği zamanlarda Ahmet Haccı Bey ile beraber bulunurdu." 

(l5b) İşke tegilgen mahallda !saltağaylı!sı bar edi. "İse başlayıncaya 
kadar, hevesi var idi." 

(65b) Andiciinnı aZğan çağda vilayatığa barıp (66a) edi. "Endican 
alındığı zaman vilayetine girmişti." 

(l03b) Aytkandzn song tanzptur. "(Ben) konuştuktan sonra (beni) 
tanıdılar. " 

(9a) Atası öZgendin bir-iki yıl songra Tengri ra/:ımatığa bardı. "Babası 
öldükten bir-iki yıl sonra (o da) Tanrı rahmetine kavuştu." 

(l88b) Aş tartılğandın keyin Payanda Sultan Begimning üyige bardım. 
"Yemek yedikten sonra Payende Sultan Begim'in çadırına gittim." 

(l3b) KabuZnz alğandzn burunrak Makka 'azimatı !sıZıp Hind yoZı bile 

mutavaccih boZdı. "Kabil'i almadan daha önce Mekke'ye Hint yolundan 
gitmek için yola koyuldu." 
2.1.2.3.2. Sebep Tümleci 
Yazılmayan başı ile, sıfat yan cümlesinin yüklemi -GAn yönelme (-GA) ve 
ayrılma (-dIn) durumu ekleriyle kurduğu birliktelikler ana cümlenin sebep 
tümlecini oluşturmaktadır. Her iki durum ekiyle de aynı görevde 
kullanılabilmesinin sebebini açıklamak ise ayrı bir tartışma konusudur. 

(233a) Bigriim va uluğ bar yığaçını sayr !sıZıp Gürh Katrini 
körmegenge ta 'assufyer edi<m>. "Bigram ve büyük bir ağacı seyredip 
Gurh Katri 'yi göremediğim için üzülmüştüm." 

http://www.turkdilleri.org/



76 ARZU YıKıLMAZ 

(199a) Men savulslsa va Isarğa küvgenimdin mü meni tanımadı, ya uruş 
içltirabıdın mu edi, betabaşı yalang bazümğa aLs Isılıç saldı. "Beni soğuk ve 
kardan yanmış olduğum icin mi tanımadı yoksa muharebe telaşından mı 
idi, hiç çekinmeden çıplak koluma bir kılıç indirdi." 

Sıfat cümlesinin yüklemi -GAn üçün başı ile kurduğu birliktelik ile ana 
cümlenin sebep tümleci görevini kazanır. 

(57b) Yanğan ücün oğlanları va yigitleri munça dilir bolup yağılılslar 
va fitnalar Isıldılar. "Geri döndüğü icin, oğullan ve beyleri bu kadar 
cesaret alarak düşmanlıklar ve fıtneler çıkardılar." 
2.2. -GAn Sıfat Cümlesinin Ana Cümle ile Zaman İlişkileri 
Babürname' de sı/at yan cümlesini kuran -GAn sıfat-fıili, zaman bildirme 
işlevi açısından değerlendirildiğinde şunlan söyleyebiliriz: Ana cümlenin 
gösterdiği zamanda -GAn ile kurulmuş yan cümle yükleminin ifade ettiği 
hareket ve durum, ana cümlenin yüklemine bağlı olarak zaman anlamını 
kazanabilir. Metne bağlı olarak, ana cümlenin ifade ettiği zaman esastır. 
-GAn yükleminin gösterdiği hareket ve durum, geçmiş zaman bildirebilir. 
Bu durumda -GAn fılinin ifade ettiği hareket ve durum gerçekleşmiştir. 
Ana cümlenin yüklemi geçmiş zaman ifade ederse, -GAn yan cümlesinin 
ifade ettiği zaman, ana cümle yükleminde belirtilen geçmişten daha önceki 
bir geçmiş zamana gönderme yapar. Ana cümle yüklemi ile ifade edilen 
zaman gelecekteki bir zaman noktasını gösterirse, -GAn yan cümlesinin 
yüklemi geçmişten-geleceğe kadar olan zaman dilimi içinde kendine yer 
bulur. Ana cümle yüklemi, şimdiki zamanı bildirirse, -GAn yan cümlesinin 
ifade ettiği zaman dilimi, geçmişten şimdiye kadar uzanıf. Aynca belirt
mek gerekir ki, aşağıda incelediğimiz örneklerden yola çıkarak -GAn ile 
kurulmuş yan cümle, normalolarak geçmiş zamanı, bazen de sadece -GAn 

sıfat-fılinin ifade ettiği hareket ve durumun gerçekleşmiş olduğunu anlatır; 
zaman bilgisini vermez. Alternatif olarak, -GAn yüklemli yan cümlenin 
içinde zaman bildiren şimdi, dün, geçen yıl vs. gibi bir kavram bulunabilir. 
Bu durumda -GAn sıfat-fıili zamanını bu kavramdan alır. 
2.2.1. -GAn Sıfat Cümlesinin Ana Cümlesi Geçmiş Zaman Çekiminde 
(64a) Munça çuğulluls va buzulsçılıls kılğan va munça bizge ta 'alluls 

mu 'min u musalmannı tutkan talağan bu cama 'at ediler. "Bu kadar fesat 
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ve bozgunluk yapan ve bu kadar bize bağlı mümin ve müslümanı takip 
eden (takip etmiş olan) ve soyan (soymuş olan) bu topluluk idi." 

Yukarıdaki (64a) örneğine ana cümle yüklemi ile -GAn sıfat yan 
cümlesinin yükleminin bildirdiği zamanlar açısından bakıldığında, -GAn 
s ı fat yan cümlesinin yükleminde ifade edilen hareket ve durumun 
zamanından çok "gerçekleşmiş olduğu bilgisi" verilmek istenmiştir. 

(160b) Andın erte köçüp haziiralarnıng kışlağan yurt/arı üstige 
mutavaccih bolduk. "Ertesi gün erken çıkıp Hazarelerin kışladıkları 

yurdun üzerine ilerledik." 
(98b) Barıp Noyannıng yıkılğan yerlerni ibtiyiit !sılıp Noyannı Biskentte 

tofralslsa tapşurup keldiler. "Gidip Noyan'ın düştüğü yerleri arayarak 
Noyan'ı Biskent'e gömüp döndüler." 

Zaman noktasında, yukarıda verdiğimiz 160b ve 98b'de yan ve ana 
cümlenin her ikisi de geçmişi ifade ettiğinden -GAn yan cümlesinin 
zamanı, ana cümlede bildirilen zamandan daha önceki bir zamana atıf 
yapmaktadır. 

Aşağıda -GAn sıfat-fiili, -nıng ilgi durumu eki aracılığıyla başı ile 
birlikte belirtili isim tamlaması kurmaktadır. Günümüz Türkçesine 
çevirirken -GAn'ı her ne kadar -ma/me ile ile çevirsek de, metin bağla
mında aslında -dık/-dik geçmiş zaman vurgulu bir anlam taşıdığını be
lirtmeliyiz. Başın bildirdiği kayjiyyat kavramı ana cümlenin zamanı ile 
sınırlı olarak ve sıfat cümlesinin yüklemindeki hareket ile sınırlandırıl

mıştır. 

(240a) Sişamba küni aynıng beşide Darveş Mubammad Façlll bile 
Xusrawnıng nökerin tilep lfusayn alılğanda kıskalık kılğanlarnıng 

kayjiyyatın sorup töre-möçeleridin urattuk. "Salı günü, ayın beşinde, 

Derviş Muhammed Fazli ile Hüsrev'in hizmetkarını çağırtıp Hüseyin esir 
alındığında alçaklık yapmalarının sebebini sorup rütbelerini düşürüp 

imtiyazlarını ellerinden aldık." 

(158b) Yıra!sdın yavu!sdın eşitken körgenler ne degeyler? "Uzaktan ve 
yakından duyan (duymuş (olan))lar ve görenler (görmüş (olan))lar ne 
diyecekler?" 
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Yukarıdaki cümle de ana cümle yükleminin taşıdığı zamanın geleceği 
bildirmesi dolayısıyla, -GAn sıfat yan cümlesinin zamanı, ana cümle 

yükleminin bildirdiği zaman sınırı içerisinde yer alacaktır. Bir başka 
deyişle, -GAn sıfat yan cümlesinin yüldeminin bildirdiği hareketin zamanı, 
geçmişten geleceğe uzatunaktadır. 

(135a) Men xud uçkanını körmedim. "Ben kendim uçanını görmedim." 
2.2.3. -GAn Sıfat Cümlesinin Ana Cümlesi Geniş / Şimdiki Zaman 
Çekiminde 
(195b) Mundak maşakkatlarnı körgenler bilür. "böyle me Ş akkaderi, 
görenler bilir." 

Geniş / şimdiki zaman ile kurulmuş ana cümle yükleminin bildirdiği 

zaman dilimi açısından bakıldığında, s ı fat yan cümlesinde bildirilen 
hareketin zamanı geçmişten başlayıp ana cümle yüldemi zamanı ile 
sınırlandırılmıştır. 

Aşağıdaki örnek olarak verilen cümlede ana cümlenin yüklemi geniş 
bir zaman ifade eder ve genel bir ifade taşır, -GAn yan cümlesinde ise, 
zaman bilgisi verilmemekte, genel bir bilgi verilmekte ve başın niteliği, 

özelliği belirtilmek istenmektedir. 
(260b) I(ent bolmagan verlerde taüs va maymün bisyar dur. "Köy 

olmayan yerlerde tavus ve maymun çoktur." 
-GAn + dIn ğara?, makşüd birlikteliği "maksat, amaç, niyet, vs." ifade 

etmektedir. Bu durumda -GAn yan cümlesinde ifade edilen hareket ve 
durum niyet ya da amaca bağlı olduğundan olumsuz ana cümle 

yükleminin ifade ettiği hareket ve durum gerçekleşmeyecektir. Bununla 
birlikte GAn sıfat yan cümlesinin yükleminde ifade edilen hareket ve 
durumun zamanından çok "gerçekleşmiş olduğu bilgisi" verilmek isten
miştir. 

(85b) Bu degenlerdin ğaraz elge sang kam urmak emes. "Bunu 
söylemekte maksadım başkalarına taş atmak değildir." 

(86a) Bu bitilgenlerdin makşüd özini artturmak emes. "Bu yazdık
larımda amacım kendimi yüceltmek değildir." 
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Babürnauıe'de -GAn sıfat-fiilinin -'-"'-'-'-"U"-"-'-.L.L.L.uu. ... .L.L örnekler üzerinde 
inceledikten sonra şunları söyleyebiliriz: 
1. Yan cümlenin yüklemi olan -GAn 'ın başından ifade edilen birlik, -GAn 

sıfat cümlesi yükleminin öznesi, nesnesi, tümleei, vs. olabilmektedir. 
2. -GAn sıfat-fiili çokluk, iyelik, durum ekleri ve edatlarla birliktelik 

kurduğunda baş düşürülebilir ve bu durumda -GAn sıfat cümlesi, ana 
cümlenin öznesi, nesnesi, tümleei, vs. olabilmektedir. 

3. -GAn sıfat-fiili ile kurulmuş yan cümle yükleminin zamanı, ana cümle 
yükleminin zaman sınırında kendine bir yer bulur. -GAn sıfat-fiili ile 
kurulmuş bir yan cümle, normalolarak, geçmiş zaman bildirir; bunun 
yanında geçmişten-şimdiye, geçmişten-geleceğe, vs. kadar olan zaman 
dilimi içinde bir yer bulmaktadır. de -GAn sıfat cüm
lesinin yüklemi ile ifade edilen hareket ve durumun sadece gerçek

leşmiş olduğu anlatılır; zaman bilgisi verilmez. 
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