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Özet 
Bu makalede, gerek tarihî dönem Türk dillerinde gerekse de günümüz 
Türk dillerinde görülen fazla işlek olmayan eylemden eylem yapan 
ettirgen çatı eki -DIr-’ın bir varyantı olan -DAr- eki üzerinde durulacaktır. 
Makalenin yazılmasındaki amaç, eylem kök ve gövdelerine gelerek 
yaptırma, ettirme işlevi üstlenen bu ekin gramer kitaplarında eylemden 
eylem yapan ekler bölümünde nadiren ele alınmış olmasıdır. Burada, ek 
tarihî ve günümüz Türk dillerinden tespit edilen örneklerle tanıklanacak; 
ekin yalnızca ettirgenlik işlevinin mi olduğu yoksa modern Türk dillerinde 
başka işlevler de mi üstlendiği irdelenecektir.  
Anahtar Kelimeler:  
Eylemden eylem yapan –DAr- eki, Tarihi ve Çağdaş Türk Dilleri, Sibirya 
Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Oğuz Türkçesi 

 
Abstract On -DAr- Suffix as Diachronic and Synchronic 
In this article, it is analysed -DAr- morpheme which is variant of  factitive 
voice suffix -DIr- and is seen both in historical Turkic languages and in 
contemporary Turkic languages scarcely. The aim of this article is to 
explain derivational suffix from verb to verb -DAr- morpheme which take 
part in grammar books scarcely. In this paper, the suffix will be illustrated 
with some examples from historical and contemporary Turkic languages 
and it will be discussed whether the suffix is merely causative or not 
causative in the modern Turkic language.    
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Tarihî Dönem Türk Dillerinde -DAr- Eki 

Tarihi dönem Türk dillerinde ettirgen çatı eki olarak –DAr- ekinden 
ziyade -DUr-1 eki kullanılmaktadır. –DUr- eki Eski Türkçede tek heceli 
köklere veya işteş, edilgen ya da dönüşlü çatı eki almış gövdeler üzerine 
gelebilir. Örneğin2, bin-tür- “bindirmek”, kon-tur- “kondurmak, yerleş-
tirmek”, ur-tur- “hakkettirmek, nakşettirmek”, ırlaş-tur- “karşılıklı sarkı 
söyletmek”, katış-tur- “karıştırmak”, esil-tür- “azaltmak”, küçlän-tür- 
“güçlendirmek”, çoglan-dur- “parlatmak”, DAr-3 eki ise tarihî dönem 
Türk dillerinde yalnızca birkaç kelimede karşımıza çıkmaktadır. Bu ekle 
türemiş kelime örneği sayısı az olduğu için olsa gerek bu döneme ait 
gramer kitaplarının bazılarında yer almaz (bak. eylemden eylem yapan 
ekler ETG 2003, 58-61, OTWF 521-830) Orhon Türkçesinde karşımıza 
çıkmayan bu ek, ilk olarak Eski Uygurcada karşımıza çıkar. Röhrborn, ag-
tar-4  sözcüğünün ag- “sich verändern / değişmek” sözcüğünün ettirgeni 
olduğunu ifade eder (UWb 74b) Ayrıca bak. Räsänän 7b, Sevortyan 73, 
agtar-/ahtar- Andreas Tietze, 2002, 132). Eski Uygurcada bu ekle türe-
tilmiş başka bir kelimeye daha rastlanılmamaktadır. Karahanlı Türkçesi 
döneminde bu ekle türemiş agtar- “aktarmak, devirmek, yenmek” (DLT 
II, 74) ~ ah-tar- “aktarmak” (DLT I, 219, 516) kelimesi dışında köndger-5 

                                                
1  Eski Türkçede ekin -DIr-’lı biçimi görülmez. Ettirgen çatı eki -Dur-  için bak. 

OTWF, 799 -tUr-  lexical materal.    
2  Söz konusu örnekler için bak. OTWF 799 ve sonrası. 
3  Muharrem Ergin, “bu ekin -dur-, -dür-’ün düzleşmesi ile ortaya çıkmış olduğu 

düşünülebileceği gibi gönder- eyleminin Eski Türkçedeki köndger- (< kön-d-ger-) 
şekline bakılarak eski bir ettirgenlik eki olan -gar- / -ger-’in g’sinin düşmesi ile 
meydana gelmiş olduğu da düşünülebilir” der (Ergin, 1998,  213). 

4  UW’de agtar- sözcüğünün “altını üstüne getirmek (bir şeyi alt üst etmek), 
çevirmek, döndürmek; aktarmak (tercüme etmek)” anlamları görülmektedir (UW 
74b-75a). OTWF’de ise sözcüğün agt-ar- “devirmek, bir şeyi alt üst etmek, 
tercüme etmek, aktarmak” biçiminde çözümlendiği görülmektedir (OTWF 734). 

5  Clauson  köndger-  “doğrultmak, düzeltmek” kelimesini kön-t(g)+er  biçiminde 
çözümler (ED 730a). Clauson, kön- eyleminin geniş bir anlama sahip olduğunu 
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“doğrultmak, düzeltmek, dikmek, yola kılavuzlamak, ikrar ettirmek” 
(DLT 423) kelimesine de rastlanmaktadır. DLT’de köndgür-, köŋermek 
biçimleri de görülmektedir. Karahanlı Türkçesinde bu ekle türetilmiş diğer 
kelimeler ise şöyledir: yum-dar-6 “toplamak, biriktirmek” (KB 2996, 
5315, DLT III 98, TTL, 2010: 33), töŋ-der- “döndürmek, altını üstüne 
getirmek”7 (DLT III, 397). Bu dönemde Uygur Türkçesinden farklı olarak 
yumdar- kelimesi karşımıza çıkmaktadır. 
  Orta Türkçede de Eski Türkçede olduğu gibi ag-, töŋ- kön- 
eylemlerine getirilmiş -DAr- ekini görmek mümkündür. Harezm Türk-
çesinde karşımıza çıkan bu ekle türetilmiş kelimeler şöyledir: ahtar- “alt 
üst etmek, arayıp taramak; kazmak, kazımak, alt üst etmek; (üstünü başını) 
aramak” (KE, 13; NF, 10), Bu dönemde -DAr- ekinin üzerine işteş çatı eki 
aldığı da görülmektedir. ah-tar-ış- “karşılıklı olarak birbirini teşvik 
etmek” (ME, 85), töŋder- “ters çevirmek, döndermek” (ME, 189; KE, 
644) kön-der- ~ köndür- “yöneltmek, çevirmek” (ME, 149). Eski Anadolu 
Türkçesinde ve ağızlarda görülen çok işlek olmayan bu ettirgenlik eki için 
dön-der- “döndürmek” ve gön-der- “uğurlamak”8 (Gülsevin, 2007, 140) 
kelimesi dışında *gös-ter- kelimesine de rastlanır: Şeyyad Hamza’nın 
Yusuf ve Zeliha adlı eserinde tek bir örnekte bu ek görülür; göster- 
“göstermek; tarif etmek; yaşatmak” <*kös- (Uyg. közter- birincil değilse) 
(Taş, 2008, 111). Çağataycada da -DAr- ekiyle türetilmiş töŋter- (Lugat-ı 
Çagatay, 128)  ve ahtar- “araştırmak, aramak” (Lugat-ı Çagatay, 6) 

                                                                                                                     
asıl anlamının “to be, or become straight / düz olmak, düzelmek” olduğunu bunun 
dışında Türk dillerinde “alışmak, razı etmek, tahammül etmek, çekmek” anlamları 
ile görüldüğünü ifade eder (ED 726a). Kelimeyi kön-d(g)er- biçiminde 
çözümleyebiliriz.  

6  Eylem, Clauson tarafından yom-ıt-ar- “toplamak, bir araya getirmek” biçiminde 
çözümlenmiştir (ED 518b). Sözcüğün Akop Dilaçar tarafından yapılmış olan 
yumdar- (< yum-) “toplamak”  etimolojisi için bak. Dilaçar, 1988, 68. 

7  Eylem, Clauson tarafından töŋ-it-er- “döndürmek” biçiminde çözümlenmiştir (ED 
935b).  Sözcüğün Akop Dilaçar tarafından yapılmış olan töŋder- (< töŋ-) 
“döndürmek” etimolojisi için bak. Dilaçar, 1988, 68. 

8  Eski Anadolu Türkçesinde gönder- “uğurlamak” sözcüğünün göndür-  
“uğurlamak; göndermek” biçimine de rastlanmaktadır (YTS 96-97) 
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kelimelerine rastlanmaktadır. Kıpçak Türkçesinde9 bu ekle türetilmiş 
kelimelere akdar-, ahtar- (KıpTrkS 5,6), dönder- “döndermek, çevirmek” 
(KıpTrkS 64), könder- “koymak, bırakmak; doğrultmak, düzeltmek” 
(KıpTrkS 157; TTL, 2010, 223) kelimeleri dışında kaşdar-10 “kaçırmak, 
dağıtmak, karma karışık etmek” (< kaş- “kaçmak”) (KıpTrk 130) 
kelimesini de ekleyebiliriz.  
 
Çağdaş Türk Dillerinde -DAr- Eki  
 Oğuzca 
 Oğuz grubu Türk dillerine bakıldığında ek, özellikle tarihî dönem Türk 
dillerinde olduğu gibi gön-der-, dön-der- ve ak-tar- sözcüklerinde kar-
şımıza çıkmaktadır. Türkiye Türkçesindeki gönder-11 (kön- “yola çık-
mak”) sözcüğünün bugünkü standart Türkçede versiyonu göndür-12 
“yollamak, yola koymak ayrılıp gitmesine izin vermek” biçimi için bak. 
Tietze, 2002, 172b, Meninski II 4095. Tietze, ET’ye ait fonolojik bir 
hususiyet olarak kabul ettiği dönder- “çevirmek” kelimesinin etimolojisi 
için < ET töŋder-/toŋtar-, töŋit- fiilinin ettirgeni der (Tietze, 2002, 652a). 
Tietze’nin içine düştüğü yanılgı, -DAr- ekinin çok işlek kullanılmayan bir 

                                                
9  Kıpçak Türkçesinde emder ~ ender- “çevirmek, alt üst etmek, aktarmak, 

döndürmek” (KıpTS 72-73) kelimesine de rastlanır; ama kelimenin kökü açık 
olmadığı için -DAr- eki ile türemiş kelimeler arasında verilmemiştir. Belki *em-
der- şeklinde düşünülebilir. Krş. Tuvaca *eŋder- “toplamak, bir araya getirmek” 
TuW 156. 

10  Geçişsiz bir eylem olan kaş- “kaçmak” kelimesinde görülen -dar- eki burada 
oldurgan bir çatı oluşturmuştur. Oldurgan ve ettirgen çatı ayrımı için bak. Yücel, 
1999. 

11  Türkiye Türkçesi -DAr- eki için bak. Muharrem Ergin, 1998, 213. Zeynep 
Korkmaz da -DAr- eki ile türeyen kelimeler arasında dönder-, gönder-, göster- 
kelimelerini verir (Korkmaz, 2009, 126). Korkmaz aktar- kelimesinin ak-ıt-ar- 
yapısında olduğu görüşündedir tıpkı kaytar- kay-ıt-ar sözcüğünde olduğu gibi 
(Korkmaz, 2009, 126 dipnot: 134). Türkiye Türkçesi kaytar- “hlk. çevirmek, iade 
etmek; iş yapmaktan kaçmak” sözcüğünün etimolojisi bak. kayt-ar- “geri 
çevirmek” (ED 675). Çağdaş Türk dillerinde kayt- köküne rastlanmaktadır. 
Türkmence gayt- “geri dönmek” gayt-ar- “geri çevirmek”, Tatarca kayt-ar- “geri 
vermek, iade etmek”  < kayt- “dönmek, geri dönmek” TatRS 212. 

12  göndür- “uğurlamak” Derleme Sözlüğü VI, 2153. Azericede gönder-  için yollat- 
“göndermek, yollamak”  sözcüğü kullanılmaktadır (AzRS 158). 
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ek olmasından kaynaklanmaktadır. Oysaki döndür- kelimesi için dön- 
eyleminin ettirgeni der (Tietze, 2002, 652b). Gagauzcada da döndür- 
“döndürmek, dönmek” eylemine rastlanmaktadır (GagRS, 159). Sözcük, 
Türkmencede13 döönder- “döndürmek”14 (Kara, 2000, 36), Azericede 
dönder- “çevirmek, döndürmek”15 biçiminde yaşamaktadır. Türkiye Türk-
çesi aktar-16 “bir şeyi bir yerden bir kaptan başka bir yere veya kaba 
geçirmek” (TS 68), Gagauzca aktar- “döndürmek, çevirmek, altüst etmek, 
karıştırmak” (GagRS, 36), Türkmence agdar-17 “döndürmek” (Ölmez, 
2003, 167), Azerice axtar-18 “aramak, bulmaya çalışmak”. Oğuz grubu 

                                                
13  Claus Schönig Türkmencede çeşitli ettirgenlik ekleri olduğunu, bunlardan en çok 

kullanılanının -t-’li biçimi de olan r ve l ile biten gövdelerden sonra görülen -dIr- 
eki olduğunu ifade eder. Bunun yanı sıra daha az kullanılan ettirgen çatı ekleri 
arasında -Ir-, -Ar-, -It-, -ked- eklerinin yanı sıra -dAr- ekini de yer verir (Schönig, 
Claus, 1998, 266) 

14  Türkmence sözlükte döönder- sözcüğünün şu anlamlarına rastlanmaktadır: 1. Bir 
taraftan diğer tarafa döndürmek, çevirmek 2. Geri vermek 3. Baş aşağı çevirmek 
4. Başka birine benzetmek 5. Yüz çevirmek (Türkmen Diliniŋ Sözlügi, 1962, 304-
305). 

15  Azerice sözlükte dönder- sözcüğünün şu anlamlarına rastlanmaktadır: 1. Yönünü 
yana geriye yahut başka tarafa yöneltmek 2. Bir tarafa çevirmek, döndürmek 3. 
Ters çevirmek 4. Şeklini almak Suyu buza döndermek 5. Rengini almak, 
soldurmak 6. Kabul ettirmek 7. Vazgeçirmek (Azerbaycan Diliniŋ Izahlı Lügeti, 
Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, Baki 2006, 680) 

16  Türkçe sözlükte kelimenin şu anlamlarına da rastlanmaktadır: Bir şeyin yolunu 
yönünü değiştirmek; bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak; toprağı altı üstüne 
gelecek biçimde iyice bellemek; iletmek, bildirmek; bir kitabı başından sonuna 
kadar okumak; birinin başka biriyle telefonda konuşmasını sağlamak; çatı 
kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak; edebiyat 
alıntılamak; edebiyat kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere 
duyurmak, yaymak; edebiyat  tür değişikliği yapmak; bilişim bir tekniğe göre 
biçimlendirmek, uyarlamak; bilişim  üretilmiş olan bir enerjiyi başka organlara 
aktarmak. 

17  Türkmence sözlükte aagdar- sözcüğünün şu anlamlarına rastlanmaktadır: 1. Bir 
taraftan diğer tarafa döndürmek, çevirmek 2. Yıkmak, devirmek 3. Değiştirmek 4. 
Dökmek 5. Gözden geçirmek, incelemek 6. Karıştırmak (yemeği) (Türkmen 
Diliniŋ Sözlügi, 1962, 20-21). 

18  Azerice sözlükte axtar-  sözcüğünün şu anlamlarına rastlanmaktadır:  1. Gizli ya 
da kaybolmuş bir şeyi ortaya çıkarmak çalışmak 2. Elde etmeye çalışmak 3. 
Araştırmak, teftiş etmek 4. Ummak, beklemek (Azerbaycan Diliniŋ Izahlı Lügeti, 
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Türk dillerinde tespit edilen bu ekle türemiş diğer kelimeler şöyledir: 
Türkmence inder- “yıkmak, indirmek, vurmak” (Ölmez, 2003, 167), 
bökder- “ata yük vurmak” < bök- “ata yük vurmak” (Kara, 2000, 36), 
Türkiye Türkçesi *göster-19 “göstermek”, Gagauzca20 *göster- “gös-
termek” (GagRS, 120).  
 
Sibirya Türkçesi 
Sibir grubu Türk dillerinde bu ekle türetilmiş ortak kelimelerden biri de 
Eski Türkçe denkliği agtar- “döndürmek, çevirmek” olan aŋdar- “çe-
virmek, döndürmek; düşürmek, devirmek” kelimesidir. Sözcük, Yakutça 
dışında Sibir grubu Türk dillerinde yaşamaktadır: Tuvaca aŋdar- 
“çevirmek, döndürmek” (TuW. 75b), Tofaca aŋdar- “çevirmek, dön-
dürmek” (TofRS 11), Altayca aŋtar “döndürmek, çevirmek, devirmek” 
(RusAS 463, ATS 26), Hakasça aŋdar-21 “düşürmek, devirmek, yıkmak; 
itmek, itip düşürmek; kıvırmak” (HakRS 27, HakTS 43), Bu dillerde tespit 
edilen bu ekle türemiş diğer kelimeler şöyledir: Hakasça tüŋder-22 
“döndürmek, çevirmek, altını üstüne getirmek; devirmek” (HakRS 243, 
HakTS 538), Tofaca dünder- “çevirmek, döndürmek” (TofRS 22), 
Tuvaca23 düŋder- “döndürmek, altını üstüne getirmek” TuW 149b, 

                                                                                                                     
Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, Baki 2006, 84).  axtar- kelimesinin “to 
look for / aramak” anlamı için ayrıca bak. Öztopçu, 2003, 342. 

19  Türkmencede göster- kelimesi için görkez- “göstermek” (RusTürkmS 146) 
kullanılmaktadır. 

20  Gagauzcada da -DAr- ekinin yerine varyantı olan –DIr-, -DUr-’ün kullanıldığı 
görülür: yaz-dır- “yazdırmak”,  gez-dir- “gezdirmek”, çeket-tir- “başlamak”, sus-
tur- “emretmek, buyurmak”, küs-tür-  “öfkelendirmek”,  (Pokrovskaya, 1964, 
175) 

21  Hakasçada aŋdar-  eyleminden türemiş aŋdara “sırt üstü” ve aŋdarıl- “düşmek, 
devrilmek”  için bak.  HakRS 43. Hakasçada –DAr- eki birkaç kelimede görülür. -
tır- / -tir- /-tĭr-, -dır-/-dir-/-dĭr- ekleri kullanılır: aarın-dır-“utandırmak”, çaballan-
dır- “kızdırmak, çıldırtmak”, nan-dır- “geri vermek, iade etmek”, öl-dir- 
“öldürmek”, tanıs-tır- “tanıştırmak”, em-dĭr- “emzirmek, emdirmek”, çillen-dĭr- 
“çıkartmak, yükseltmek (rüzgar)” 

22  Hakasçada tüŋder-  eyleminden türemiş tüŋdere “baş aşağı, yüz üstü”  için bak. 
HakRS243. 

23 -dIr-/-tIr-, -dUr-/-tUr- ekleri Tuvacada sık kullanılan ettirgenlik eklerindendir: al-
dır- “kapılmak, kaptırmak” (TuW 73), bas-tır- “bastırmak” (TuW 87), ert-tir- 
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Hakasça pükter- “eyere bağlamak” (HakTS 404, HakRS 186) < pük- 
“bükmek, kıvırmak, katlamak”. 
 -DAr- ekinin Yakutçada24 ettirgenlik işlevinde oldukça sık kulla-
nıldığı görülür: siterter- “bitirtmek, tamamlatmak” < siter- “bitirmek, 
tamamlamak” (Kirişçioğlu, 2007, 1234, YakRS, 328), alcattar- “kır-
dırmak” (YakRS 38a) < alcat- “kırmak, parçalamak”, arıytar- “açtırmak” 
(YakRS 47b) < arıy- “açmak”, baay-tar- “bağlatmak” (YakRS 55a) < 
baay- “bağlamak”,  tüherter-25 < tüher- “indirmek, düşürmek” (YakRS 
416) Yakutçada -DIr- ekinin varyantı olarak -ler-, -nar-/-ner-, -tor-/-tör- 
biçimleri de mevcuttur: biller- “bildirmek” (YakRS 70a) < bil- “bilmek”, 
tuttar- “tutturmak” (YakRS 409), ölürtör- “öldürtmek”  (YakRS 286) < 
ölör- “öldürmek”, oŋortor- “yaptırmak” (YakRS 274) < oŋor- “yapmak”, 
üünner- “yetiştirmek, büyütmek” (YakRS 459) < üün- “büyümek, boy 
atmak”, tüŋner- “döndürmek” (YakRS 406a), emner- “emzirmek” (YakRS 
540) < em- “emmek” kördör- “göstermek” (YakRS 180b) < kör- 
“bakmak, görmek”, kördör-tör- “göstertmek” (YakRS 180b). Stachowski, 
esas olarak ettirgen eylemler türeten bu ekin Dolgancada, bazen edilgen ve 
dönüşlü eylemler de türettiğini ifade etmektedir26 (Stachowski, 1997, 80-
81). Bu eylemler şöyledir: kıaytar- “kaybetmek, yenilmek” (< kıay- 
“yapabilmek, becermek, başarmak yenmek, zafer kazanmak”), taptar- 
“yakalatmak” < *tap- “yakalamak”, tuttar- “sokmak, ısırmak; teslim 
etmek, vermek” < tut- “tutmak, yakalamak”, täptär- “desteklemek, yardım 
etmek” < täp- “ayağıyla itmek”, bāytar- “bağlatmak” < bāy- “bağlamak” 

                                                                                                                     
“geçirmek, düzenlemek” (TuW 158), ezil-dir- “eritmek” (TuW 160), ölürt-tür- 
“öldürtmek” (TuW 232). 

24  Yakutçada ayrıca ettirgenlik eki olarak -t-, -ar-, -ıar- ekleri de kullanılır. buhar- 
“pişirmek” < bus- “pişmek”, turuor- “yetiştirmek”, olort- “oturtmak” < olor- 
“oturmak”, ahat- “yedirmek” < ahaa- “yemek” bak. YakRS 594.  

25  Yakutça ogo tüherter- “çocuk aldırmak” (YakRS 416). 
26  -DAr- ekinin Dolgancada -nar-, -när-, -nor-, -nör-, -lär-, -lör-, -tor- biçimleri de 

vardır: üünner- “beslemek, büyütmek” < üün- “büyümek, yeti şmek”,  gınnar-  
“yaptırmak” < gın- “yapmak”, killär- “girdirmek” < kil- “girmek”, köllör- 
“göstermek” < köl- “görmek”, oŋortor- “yaptırmak” < oŋor- “yapmak” 
Stachowski, 1997, 81. 
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 Bir -z- dili (azak “ayak”) olan ve Sibirya dil özelliği taşıyan Sarı 
Uygurcada27 -DAr- eki oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Ekin ettirgen 
eylemlerin yanı sıra dönüşlü eylemler de türettiği görülmektedir: alus-ter- 
“almak, kapmak” (< alus-), açus-ter- “güçle zorlayarak açmak”, atus-ter- 
“ateş etmek; vurmak yaralamak” ayus-ter- “konuşmak; sızlanmak, 
yakınmak, şikayet etmek hukuk terimi” (< ayus-), yom-tar- ~ yemdar- 
“toplanmak, toplamak”, kerek-ter- “kirletmek”, kiz-der- “giydirmek”, 
tartus-ter- “fırlatmak” (< tartus- “çekmek, uzatmak; bir tarafa atmak, 
fırlatmak”) 
 
Güneydoğu Türkçesi 
Güneydoğu Türkçesi dillerinde de bu ek tespit edilmiştir. Öztürk, Özbek 
Türkçesinde işlek olmayan bu ekin -dir- ekinin bir varyantı olduğunu 
söyler (Öztürk, 2007, 310). bak. ag-där- / åntär- “aktarmak, çevirmek”, 
töntär-28 “aktarmak, döndürmek”. Yeni Uygurcada da Özbekçede olduğu 
gibi sonu ünsüzle biten tek heceli birkaç eylemde karşımıza çıkmaktadır. -
DAr- ekinin -dur-, -dür- eki ile paralel olarak kullanıldığı görülür. toltar- 
~ toldur- “doldurmak”, aġdar- ~ aķtar- ~ ahtar- “aktarmak, çevirmek”, 
toştar- “doldurmak, taşırmak” Yeni Uygurca -dar-, -tar- eki için bak. 
Rıdvan Öztürk, 1994, 54. 
 
Kıpçak Grubu Türk Dilleri 
Kıpçak grubu Türk dillerinde aktar- kelimesinin yanı sıra avdar- 
“devirmek” kelimesinde de bu ekin yaşadığı görülmektedir. Bu 
sözcüklerin dışında Kıpçak dillerinin bazılarında tönder- ve gönder- 
sözcüğü de tespit edilmiştir. Karaçay-Malkar Türkçesinde -dar- ekine 
rastlanmamıştır.  Nogayca aktar-29 “döndürmek, çevirmek” (NogRS 34a), 
Kazakça aktar-30 “bir şeyin içini arkasını açarak aramak, karıştırmak; bir 
şeyi birden dökmek aktarmak, bir şeyi tetkik etmek, incelemek; mecazi 
                                                
27  Sarı Uygurca örnekler Sergey Yefimoviç Malov’un sözlüğünden taranmıştır. 
28  Ayrıca tönter- “devirmek, alt üst etmek” kelimeden türemiş tönteriş  “devirme” ve 

tönteriliş  “devriliş” için  bak. UzED 324. 
29  Nogayca sözlükte ak- köküne rastlanmamıştır. 
30  Kazakçada bu ekten türemiş aktarışta- “tekrar tekrar karıştırmak”, aktarmala- 

“altını üstüne getirmek”, aktarıl- “dökülmek” eylemlerine de rastlarız. 
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içini dökmek, sırrını söylemek ” (Koç, 2003, 36b), Tatarca31 aktar-32 
“altını üstüne getirmek; topluluk hâlindeki şeylerin içinden bir şeyi 
aramak” (TatS 36b), Karayca axtar-  “aktarmak” (Çulha, 2010, 219), 
Kırım Tatarcası aktar- “karıştırmak, altını üstüne getirmek” (Yüksel, 
2007, 843), Kırımçakça axtar-33 “döndürmek, çevirmek” (KırımçakçaRS, 
2004, 66).  Nogayca avdar- “devirmek, altüst etmek, yıkmak” < av- 
“devrilmek, devrolmak”34 (NogRS, 21, Akbaba, 2007, 634), Kırım 
Tatarcası avdar- “yıkmak” < av- “ağmak, sarkmak, aşağıya inmek” 
(Yüksel, 2007, 843), Kumuk Türkçesi awdar- “devirmek, yere yıkmak” < 
aw- “düşmek, yıkılmak, eğilmek” (Pekacar, 2007, 975), Kazakça avdar-35 
“altını üstüne getirmek, devirmek, çevirmek” < av- “ağmak, kaymak (bir 
tarafa)” (Räsänän 7, Koç, 2003, 55b), Kırım Tatarcası tönder- 
“döndürmek”36 (Yüksel, 2007, 843), Kırım Tatarcası gönder- “gön-
dermek” (Yüksel, 2007, 843), Karayca gönder- “göndermek, yollamak” 
(Çulha, 2010, 299). Kırgızca aŋtar- “tersine çevirmek” < ag-37  evirmek, 
çevirmek, devirmek, yıkmak (?) (Yudahin, 1998, 35), eŋter- “çevirmek, 

                                                
31  Tatarcada –tır-/ -tìr-, -dır- / -dìr-  ekleri kullanılmaktadır.  bak. Öner, 2013, 100, 

kürìş-tìr- “görüştürmek” (TatRS 340), küzìk-tér- “nazar etmek” (TatRS 334), 
söyleş-tìr- “konuşturmak”, sün-dìr- “söndürmek” (TatRS 504). Ayrıca bak. 
Tatarsko-russkiy slovar’ 1966, 837 § 44. Zalogi  Glagolov (Eylem Çatısı) 

32  Kazan Tatar Türkçesi sözlüğünde aktar- kelimesinin şu anlamlarına 
rastlanmaktadır: 1. Altını üstüne getirmek, düzenini bozmak, topluluk hâlindeki 
şeylerin içinden birini aramak 2. Kazıp bozmak 3. Dağıtmak, saçmak 4. Aramak 
5. Gözden geçirmek 6. Sayfalarını karıştırmak (Öner, 2009, 23). 

33  Kırımçakça axtar- kelimesinin edilgen biçimi de görülmektedir: axtarıl- “dönmek, 
devrilmek, çevrilmek” (KırımçakçaRS, 2004, 66). 

34  av- “devrilmek, devrolmak” NogRS 22 
35  Kazakçada avdar- kelimesinin şu anlamlarına da rastlanmaktadır: yıkmak; transfer 

etmek; yönlendirmek, yön vermek; bir dilden başka bir dile tercüme etmek (Koç, 
2003, 55b). -dar- ekinden türetilmiş  avdarma “çeviri, tercüme”, avdarmaşı 
“tercüman, çevirmen”, avdarıspak “at üzerinde iki kişinin birbirini at üzerinden 
düşürmeye çalışması” kelimeleri için bak. Koç, 2003, 56a. 

36  Karaycada döndür- “döndürmek” (Çulha, 2010, 275). Kazakçada tönker- “altını 
üstüne getirmek” (Koç, 2003, 548a) biçimi yaşamaktadır. 

37  Kırgızca sözlükte ag- ve may- köklerine rastlanamadığı için soru işareti ile 
verilmişlerdir. 

http://www.turkdilleri.org/



36 ÖZLEM AYAZLI  

yana doğru devirmek” (Yudahin, 1998, 334), kıstar-38 “sıkıştırmak” 
(Yudahin, 1998, 462), maytar- “kıvırmak  (sivri ucunu), bükmek, eğmek; 
sesi zorlayıp yormak” (Yudahin, 1998, 559) < may- “yorulmak, tükenmek, 
güçsüz kalmak (?)” Ayrıca Kırgızcadaki -tAr- eki için bak. Çengel 
Kasapoğlu, 2005, 159). Başkırtçada39 aktar- “alt üst etmek” (BaşRS 30) 
sözcüğünde ek karşımıza çıkmaktadır. 
 
Kıyı Türkçesi  
Kıyı Türkçesi40 dili olan Çuvaşçada -tAr- eki ile türetilmiş kelimeler için 
bak. tultar- “doldurmak”, sünter- “söndürmek”, pìlter- “bildirmek, haber 
vermek” (Ersoy, 2007, 1300). Skvortsov (1982, 664) -tAr-, -ttAr- biçi-
minde olan ekin Çuvaşçada oldukça sık kullanılan bir ek olduğunu belirtir. 
Ünsüzle biten tek ya da iki heceli kelimelere -tAr- eki getirilerek 
oluşturulmuş bazı sözcükler şöyledir: śır-tar- “yazdırmak” (ÇuvRS 434), 
savĭn-tar- “sevindirmek, yüzünü güldürmek”, av-tar “eğdirmek” (ÇuvRS 
22), ak-tar- “ektirmek” (ÇuvRS 29), an-tar- “indirmek, boşaltmak” 
(ÇuvRS 36), aş-tar- “çamur yoğurtmak” (ÇuvRS 49), ĭs-tar- “çektirmek 
(suyu)”, vĭslat-tar- “saldırmak” (ÇuvRS 71), bìr-ter- “estirmek; havlat-

                                                
38  -DAr- eki birçok Türk dilinde olduğu gibi Kırgızcada da üzerine diğer çatı eklerini 

alabilir. Örneğin; kıstarıl- “sıkış tırmak”, kıstarıluu “sıkıştırılmış”, kıstat- 
“sıkıştırtmak” (Yudahin, 1998, 462). Ayrıca kıstar için bak. (Çengel Kasapoğlu, 
Hülya 2005: 159, 3.4.12.11.-tAr- eki) 

39  Başkurtçada -DAr- ekinin -dır-/ -dìr/,  -dŭr- / -dǚr-, -tır-/ -tìr-, -tur- / -tǚr-, -ⱬır- /-
zìr-, -ⱬŭr-/-ⱬǚr- biçimleri görülür. kal-dır- “kaldırmak”, yüⱬ-ⱬör- “yüzdürmek”, 
yaⱬ-ⱬır- “yazdırmak” bak. BaşRS 775, Ersoy, Habibe Yazıcı, 2012, 765. 

40  Kıyı Türkçesi adlandırması ve Kıyı Türkçesi dilleri için bak. Claus Schönig “A 
new attempt to classify the Turkic languages (1)” Turkic Languages,1997: 124. 
Claus Schönig tarafından Lena Türkçesi (Yakutça ve Dolganca), Çuvaşça ve 
Halaçça Kıyı Türkçesi olarak adlandırılır. Bunlardan Yakutça ve Dolgancaya bu 
çalışmada, Sibirya grubu Türk dilleri arasında yer verilmiştir. Halaççada bu ekle 
türetilmiş tol-dar- “doldurmak” kelimesine rastlanmıştır (Doerfer, Tezcan 1980, 
207a). Ekin Halaççada daha çok -tur- / -tür’lü biçimleri görülmektedir: bulgaştur- 
“kirletmek”, çapıştur- “atı dört nala koşturmak”, karıştur- “karıştırmak”, sagtur- 
“sağdırmak”, sıktur- “bastırmak, sıktırmak”, tokuttur- “vurdurmak, dövdürmek”, 
uçurtur- “uçurtmak”. Söz konusu örnekler Gerhard Doerfer ve Semih Tezcan’ın 
Halaçça üzerine hazırlamış oldukları sözlükten taranmıştır (bak. Doerfer & 
Tezcan, 1980). 
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mak” (ÇuvRS 75), bìś-ter- “uçurtmak” (ÇuvRS 77), vil-ter- “öldürmek” 
(ÇuvRS 80), vit-ter- “örttürmek” (ÇuvRS 83), vırt-tar- “yatırmak; 
yuvarlandırmak” (ÇuvRS 88),  er-ter- “bağlatmak” (ÇuvRS 99), ìm-ter- 
“emdirmek”, ìś-ter- “içirmek” (ÇuvRS 105), il-ter- “aldırmak” (ÇuvRS 
112), iş-ter- I “yüzdürmek” (ÇuvRS 118), yĭlĭn-tar- I “yalvartmak” 
(ÇuvRS 120), yĭlkĭş-tar- “yandırmak” (ÇuvRS 120), yaltlat-tar- “ışıl-
datmak” (ÇuvRS 120), yĭpĭrtat-tar- “tıpış tıpış yürütmek” (ÇuvRS 123), 
kay-tar- “göndermek, yürütmek” (ÇuvRS 120), kas-tar- “doğratmak” 
(ÇuvRS 150), ıyt-tar- “soru sordurmak” (ÇuvRS 628). Ünlü ile biten 
kelimelere ekin -ttAr- biçiminde geldiği görülür: yĭrkka-ttar- “koşturmak” 
(ÇuvRS 125), yĭşka-ttar “endişenlendirmek, düşündürmek” (ÇuvRS 125), 
yìvenle-tter- “gem, dizgin vurdurmak (ata)” (ÇuvRS 126), kartala-ttar 
“(çitle) çevirtmek” (ÇuvRS 147), kìvìle-tter- “besteletmek; şarkı 
söyletmek” (ÇuvRS 167).  
 
SONUÇ 
1. -DAr- eki, eylemden eylem yapan geçişsiz eylemleri geçişli hale getirip 
oldurgan çatı işlevi görebileceği gibi geçişli eylemlere getirilip ettirgen 
çatı kişlevi de görebilen -DIr- ekinin varyantı olan bir ektir. Türk 
dillerinde genelde -DIr-’lı biçimlerin kullanıldığı görülmektedir.  
2. -DAr- eki deyince Türkiye Türkçesinde aklımıza gelen aktar-, dönder-, 
gönder- kelimelerinin tarihî dönem Türk dillerinde ve günümüz Türk 
dillerinin birçoğunda kimi ses değişikleri ile yaşadığı tespit edilmiştir. 
Tarihî dönem Türk dillerinden Karahanlı Türkçesinde ilk kez karşımıza 
çıkan yumdar- “toplamak, biriktirmek” kelimesi, Türk dillerinden Sarı 
Uygurcada yom-tar- ~ yemdar- “toplanmak, toplamak” biçiminde karşı-
mıza çıkmaktadır. 
3. Türk dillerinde genelde sonu ünsüzle biten tek heceli kelimelere 
getirilen -DAr- ekinin Çuvaşçada özel bir kullanımı daha vardır. Ünsüzle 
biten kelimelerden sonra -tAr- biçiminde görülen ek, ünlü ile biten iki ya 
da üç heceli kelimelerden sonra -ttAr- biçiminde görülmektedir: yĭrkka-
ttar- “koşturmak”, yĭşka-ttar “endişenlendirmek, düşündürmek”, yìdenle-
tter- “gem, dizgin vurdurmak (ata)”, kartala-ttar “çevirtmek (çiti)”. Bir 
başka kıyı dili olan Yakutçada da yalnızca tek heceli değil iki heceli sonu 
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ünsüzle biten kelimelerden sonra da -tAr- eki gelebilir: alcat-tar 
“kırdırmak”, siter-ter-“bitirtmek” , baay-tar- “bağlatmak”   
4. Bir Sibirya dili olan Yakutçanın diyalekti Dolgancada ve Sibir dili 
özellikleri taşıyan Sarı Uygurcada -DAr- ekinin ettirgen eylemlerin yanı 
sıra dönüşlü ve edilgen eylemler de türettiği görülür: Sarı Uygurca ayus-
ter- “konuşmak; sızlanmak, yakınmak, şikayet etmek hukuk terimi” (< 
ayus-),  Sarı Uygurca yom-tar- ~ yemdar- “toplanmak, toplamak”, Dol-
ganca kıaytar- “kaybetmek, yenilmek” (< kıay- “yapabilmek, becermek, 
başarmak yenmek, zafer kazanmak”), Dolganca tuttar- “sokmak, ısırmak; 
teslim etmek, vermek” < tut- “tutmak, yakalamak”. 
5. –DAr- eki ile –DUr- eki arasındaki fark; tarihî dönemlerde -DUr- eki 
genelde kendinden önce diğer çatı eklerini almıştır: ırlaş-tur- “karşılıklı 
sarkı söyletmek”, katış-tur- “karıştırmak”, esil-tür- “azaltmak”, küçlän-
tür- “güçlendirmek”, çoglan-dur- “parlatmak”. Oysaki -DAr- eki kendi-
sinden sonra üzerine diğer çatı ekleri getirilmiştir: ah-tar-ış- “karşılıklı 
olarak birbirini teşvik etmek”, töŋderil- “dönderilmek” (ME 189),. 
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