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viiÖnsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 
Türk dili, tarihi ve çağdaş lehçeleri ile bir bütündür. Türkiye’de konuşulan Türkçe, Türk 

dilinin Oğuz kökenli batı koludur ve Türk lehçeleri arasındaki özel adı “Oğuz Türkçesi” ya 
da “Türkiye Türkçesi”dir. Türkiye Türkçesi dışında Türk dilinin birçok lehçesi bulunmak-
tadır. Türk dilinin bütünü hakkında bilgi sahibi olabilmek için tarihî ve çağdaş Türk leh-
çelerini bilmek gerekir.

Türk dilinin günümüzde konuşulan lehçelerine “Çağdaş Türk Lehçeleri” diyoruz. Bu 
lehçelerin bir bölümü sadece konuşma dili durumundayken bir bölümü hem konuşma 
hem de yazı dili olarak kullanılmaktadır. Türk dilinin Türkçe, Çuvaşça ve Yakutça ola-
rak adlandırılan üç uzak lehçesi vardır. Bu uzak lehçelerden Türkçe kolunun içinde geli-
şen çok sayıda yakın lehçe bulunmaktadır. Bu yakın lehçeler de kendi içinde Batı/Oğuz 
grubu, Doğu/Karluk grubu ve Kuzey/Kıpçak grubu şeklinde üç ana gruba ayrılmaktadır. 

İki ciltlik seri için seçilen yedi yazı dilinden Batı/Oğuz grubu içinde yer alan Azerbay-
can ve Türkmen Türkçesi ile Doğu/Karluk grubu içinde yer alan Özbek Türkçesi birinci 
ciltte incelenmişti. İkinci yarıyıl için kaleme alınan bu ders kitabında ise Türkiye Türkçesi 
dışındaki çağdaş Türk yazı dillerinden dördü hakkında özel ve geniş bilgiler verilmektedir. 
Bunlar sırasıyla,  Doğu/Karluk grubundan Uygur Türkçesi, Kuzey/Kıpçak grubundan da 
Tatar, Kazak ve Kırgız Türkçeleridir. İki ciltlik seride yer alan yedi yazı dili, Türkiye Türk-
çesinden sonra nitelik ve nicelik bakımından Türk dünyasının en önemli yazı dilleridir.

Avrasya coğrafyası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk dilinin şu ya da 
bu lehçesi konuşulmakta, öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Türkçe dünyanın en yaygın ve 
prestijli dillerinden biridir. Türk dilini tarihî ve çağdaş lehçeleriyle bir bütün hâlinde bil-
mek, sadece belirli bir bilgiye erişmiş olmak demek değil, aynı zamanda maddî ve manevî 
anlamda birçok imkân ve önceliğe de sahip olmak demektir.

Bu kitapta ağırlıklı olarak, sunulan dört lehçenin gramer, metin ve alfabe bilgileri yer 
almaktadır. Dikkatle okuyup öğrenmeye çalışırsanız, “sıra sizde” ve “kendimizi sınayalım” 
sorularını doğru çözerseniz konular hakkında belli bir altyapı oluşturmuş olacaksınız.

Geleceğin dili olan Türkçeyi, çağdaş coğrafyası, çağdaş yazı dilleri ve özellikleriyle öğ-
renerek kendi öz dünyanızın geleceğini bu dilin zenginliği ve güzelliğiyle kurgulamanızı 
ve başarılı olmanızı gönülden dileriz.

Editörler
Prof.Dr. Ahmet Buran

Doç.Dr. Mehmet Mahur Tulum
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Amaçlarımız

 Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
Uygur adını açıklayabilecek,
Uygur Türklerinin tarihini anlatabilecek,
Uygur Türkçesini tanımlayabilecek,
Uygur edebiyatını açıklayabilecek,
Doğu Türkistanın yerini belirleyebilecek,
Uygur Türkçesi gramerini sını�andırabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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UYGUR ADI 
Uygur adı ilk olarak Bilge Kağan yazıtında, Uygur ilteberinin adı vasıtasıyla geçmektedir. 
Bilge Kağan yazıtından başka, Uygur adına, Karabalgasun, Şine Usu, Tez II, Suci, İyme ve 
Şivet-Ulan yazıtlarında da rastlanmaktadır. Çin kaynaklarında Uygur adı; Hui-hu, Hui-
ho, Hoei-ho, Wei-ho, Wei-wu gibi şekillerde geçer. Ayrıca, 1283 numaralı Pelliot yazmala-
rı içerisinde, 787-843 yılları arasında, Tibet’e giden beş Uygur elçisinin raporları münase-
betiyle, Uygur adı Tibetçe Ho-yo-hor şeklinde transkribe edilmiştir. Bütün bu değişik ya-
zılışlar, Uygur adını karşılamaktadır.

Kaynaklarda değişik şekillerde geçen Uygur adının anlamı ve kökeni hakkında çeşit-
li görüşler vardır. Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânü Lügâti’t-Türk’te belirttiğine göre; Zulkar-
neyn Uygur iline yaklaştığında, kendisine karşı koyan Türklerin kıyafetlerini ve savaşçılık-
taki ustalıklarını görünce şaşırmış ve onlara “înân hōz hōrend” (başkasına muhtaç olma-
dan yaşarlar, avcılığı iyi bilirler) demiştir. Kaşgarlı, “hōz hōrend” sözünün “hozhor”a, son-
ra da “Uygur”a dönüştüğünü kaydetmiştir.

Ebulgâzi Bahâdır Han, Şecere-i Türk’te Uygur adının, bunlara, Oğuz Kağan tarafından 
verildiğini ve kelimenin “itaat edici” anlamında olup, “uy-” kökünden geldiğini belirtmiş-
tir. Radlo�, Kutadgu Bilig için yazdığı ön sözde, bir rivayete dayanarak, Uygur kelimesi-
nin “birleşenler”, “işbirliği yapanlar” anlamını taşıdığını söylemektedir. Yine Dr. Rıza Nur 
da Uygur kelimesinin Türkçede “yapışır, uyar” anlamına geldiğini, dolayısıyla kelimenin 
“birleşici, birleşen, uyuşan” anlamında olması gerektiğini kaydetmektedir. Prof. Dr. Sultan 
Mahmut Kaşgarlı da Radlo� ve Dr. Rıza Nur’un görüşlerini benimseyerek, kelimenin “bir-
leşen, birleşici, uyuşan” anlamlarına geldiğini söylemektedir.

Bu görüşlerden başka, Bacot’a göre kelime “şahin gibi hızlı hücum eden, orman hal-
kı” anlamındadır. Nemeth de kelimenin “takip etmek”ten türemiş olduğunu belirtmekte-
dir. Uygur kelimesinin genellikle, Uy-gur şeklinde geliştiği, “akraba, müttefik” anlamları-
nı taşıdığı kabul edilmektedir. Hamilton’a göre On Uygur adı da “On Müttefik” demektir.

UYGUR TÜRKLERİNİN TARİHİ
Uygur Türkleri, çoğu Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, yani 
Doğu Türkistan’da olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan 
ve Hindistan topraklarında yaşarlar. Türklerin en eski yerleşme alanlarından biri olan ve 
Türk kültürünün en zengin yadigârlarını sinesinde barındıran Doğu Türkistan, Makedon-
yalı İskender’in MÖ 326’da mağlup edilmesinden sonra MÖ 300 yıllarından itibaren Türk 
birliğini kurma çabaları içine giren Hun Devleti’ne bağlanır. 

Uygur Türkçesi
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Hun Devleti’nin bocalama devresinde Kuzeydoğu Asya’da Selenga nehrinin batısın-
dan, Yenisey nehrinin başına kadar uzanan sahaya yerleşen Uygurlar, VI. yüzyılda Juan-
Juanlarla savaşarak güneyde kendilerine küçük bir devlet kurarlar. Yarım asırlık bir dev-
reden sonra zayı�amaya başlayan Uygurlar, 606 tarihinde Göktürk Devleti’nin idaresine 
girerler. 745 yılında Göktürk Kağanlığı’nı yıkarak Ötüken Uygur Devleti’ni kurarlar. Bu 
devlet de 840 yılında Kırgızların saldırısıyla son bulur. Bu saldırının ardından gelen yenil-
giden sonra Uygurlar kitleler halinde Güney’e ve Batı’ya göç ederek yurtlarını terk eder-
ler. Bir kısmı Çinlilere, bir kısmı Karluklara karışır. Diğer bir kısmı da Çin’in Kansu eya-
letine yerleşir. En büyük grup ise Tarım Havzası’na yerleşerek burada Hoço-Uygur Dev-
letini kurarlar.

Doğu Türkistan daha sonraları Moğol ayaklanmasına ve yayılmasına maruz kalır. 
1209 yılında Cengiz Han bölgeyi ele geçirir. Ülke 1227’den sonra Cengizoğullarından Ça-
ğataylara bağlanır. Çeşitli siyasal olaylar sonunda XV-XVI. yüzyıllarda bölgenin bir bölü-
mü Moğollar, bir bölümü Çinlilerce yönetilir. 1759’da Doğu Türkistan Çin’in saldırısına 
uğrar. XVII. yüzyıl sonunda bölgenin denetimi Çinlilerin eline geçer. Bu tarihten sonra 
100 yıllık dönem içinde yüzlerce kez Çinlilere isyan edilir ama hepsi de kanlı bir şekilde 
bastırılır. 1870 yılında Doğu Türkistan’ın özgürlük savaşçısı Yakup Bey, başkent Kaşgar ol-
mak üzere Doğu Türkistan’da bağımsız bir devlet kurar. 17 yıl bağımsız olarak yaşayan bu 
devlet 1877 yılında Çin ve Rusya’nın anlaşmasıyla ortadan kaldırılır. 

Yarım asrı geçen bir dönemden sonra 1931’de Türklerin başlattığı isyanlar Rusya’nın 
da yardımıyla Çin tarafından 1933’te bastırılmıştır. 1937 yılında mücadele yeniden baş-
lamış ve 1944’te başlayan İli ayaklanmasının ardından 12 Kasım 1944’te Ali Han Töre’nin 
önderliğinde Şarkî Türkistan Cumhuriyeti yeniden ilan edilmiştir. Çin ve Rusya tehdidi 
arasında kalan yeni cumhuriyet, Çin yönetimiyle anlaşarak varlığını korumaya çalışmış-
sa da, 1949’da komünist Çin yönetimine teslim olmaktan kurtulamamıştır. Doğu Türkis-
tan 1955’te Sinkiang-Uygur Özerk Bölgesi adıyla Çin’e bağlı bir bölge haline getirilmiştir. 

Bugün Doğu Türkistan’da Çin’e bağlı olarak yaşayan Uygur Türkleri siyasi baskı, eko-
nomik sömürü, kültürel eritme, ekolojik tahribat ve ırki aşağılamaya maruz kalmaktadır. 
Çin yönetimine karşı yapılan her direniş kanlı bir şekilde bastırılmakta ve Uygur Türkleri 
tedrici bir Çinlileştirme siyasetine maruz kalmaktadırlar. 

UYGUR TÜRKÇESİ
Türk dili tarihi içerisinde önemli bir yeri olan Uygur Türkçesi, kendi içinde iki döneme 
ayrılır. Birincisi, ‘Eski Uygurca’ dediğimiz ve Göktürk yazı dilinden sonra eser vermeye 
başlayan tarihî dönemdir. İkincisi ise, XX. yüzyılda yeniden yazı dili olarak kullanılan ve 
‘Yeni Uygurca’ dediğimiz dönemdir. Biz burada Uygurcanın tarihî dönemleri hakkında 
da bazı bilgiler vermekle birlikte asıl olarak Yeni Uygurcayı inceleme konusu yapacağız.

Türk dili tarihi içerisinde önemli bir yeri olan Uygur Türkçesi, XV. yüzyıldan son-
ra Müşterek Orta Asya Türkçesi’nin tarihî mirasına bağlı olarak ortaya çıkan Çağatay 
Türkçesi’nin devamıdır. Günümüzde Yeni Uygur Türkçesi olarak adlandırılan bu Türk 
lehçesi tarihî gelişimi itibariyle Uygur, Karahanlı ve Çağatay Türkçesinin devamıdır.

1930’lu yıllara kadar Çağatay Türkçesini yazı dili olarak kullanan Uygur Türkleri, 
bu tarihten sonra, edebî dillerini Urumçi ağzını esas alan “merkezi ağız grubu” üzerine 
oturtmuşlardır. Bu grup Urumçi merkez olmak üzere Kaşgar, Konaşehir, Yenişehir, Artuş, 
Aksu, Kuçar, Korlabey, Turfan, Piçan, Kumul ve Gulca gibi Uygur Türklerinin % 80’ini ba-
rındıran yirmiden fazla vilayet ve nahiyenin ağızlarından oluşmaktadır.

Ana hatlarıyla üç gruba ayrılan Uygur Türkçesinin ağızlarından ikisi Hoten ile Lop-
nor grubu ağızlarıdır. Hoten grubu, Doğu Türkistan’ın güneybatısındaki Hoten vilayeti-
ne bağlı bölgelerde yaşayan, yaklaşık yarım milyon kişinin ağzını içerir. Lopnor grubu ise, 
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Tarım nehrinin etrafında yaşayan ve Lopnor ahalisinin çoğunluğunu oluşturan “Kara Ko-
şunlular” tarafından konuşulur. Lopnor grubu Uygur Türkçesinin yanında Kırgız Türkçe-
sinin özelliklerini de taşır. 

XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Arap alfabesini kullanan Uygur Türkleri, bu tarihten 
sonra siyasi nedenlerden dolayı farklı alfabeler kullanmışlardır. 1925-1930 yılları arasın-
da değiştirilmiş Arap alfabesini kullanan eski Sovyetler Birliğinde yaşayan Uygur Türkle-
ri 1930-1947 yılları arasında Latin alfabesini kullanmışlardır. 1947 yılından sonra ise Ki-
ril alfabesini kullanmaya başlamışlardır. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri ise 
1970’li yıllara kadar Arap alfabesini kullanmışlardır. 1954-1978 yılları arasında kısmi bir 
Latin alfabesi kullanılmışsa da, bu uygulama 1978’de kaldırılmıştır. Doğu Türkistan’da bu-
gün bazı ilaveler yapılan ve fonetik ayrıntılara inilmiş Arap alfabesi kullanılmaktadır.

UYGUR EDEBİYATI
Uygur Türkleri zengin bir edebiyat geleneğine sahiptir. X-XV. yüzyıllar arasında Budizm 
ve Maniheizmin Uygur Edebiyatında derin tesirleri olmuştur. Altun Yaruk, Nom Bitig, 
Maytrisimit gibi eserler bu dönemde verilmiştir. Budist ve Maniheist Uygur edebiya-
tından sonra, Uygur Türkleri tarafından meydana getirilen eserler; Müşterek Orta Asya 
Edebî dilinin mahsulleridir. XV. yüzyıldan sonra Müşterek Orta Asya Türkçesinin tarihî 
mirasına bağlı olarak ortaya çıkan Çağatay Edebiyatı, XIX. yüyıl başlarına kadar Uygur 
Türklerini de içine alan bir dil ve edebiyat alanı olmuştur.

Uygur Türklerinin son yüzyıllardaki tarihi Çinlilere karşı yoğun mücadelelerle doludur. 
XIX. yüzyılın başlarında yaşanan Çin istilası ve bu istilalara karşı yapılan direnişler, halk 
muhayyilesinde derin izler bırakmış ve Sözlü Uygur Edebiyatı’na büyük destanlar kazan-
dırmıştır. Bunlardan en ünlüsü 1827 mücadelesine katılan Nazugum adlı Uygur kadınının 
başına gelenleri ve Çin zulmüne karşı direnişini anlatan ‘Nazugum Destanı’dır. XIX. yüz-
yılın diğer önemli bir eseri, 30 bin mısradan fazla olan “Garibler Hekeyâtı” adlı eserdir. Bu 
el yazma eser birçok destan, gazel ve muhammeslerden oluşmaktadır. Bu eser 1841-1842 
yıllarında kaleme alınmış olup içinde ünlü şair ve ediplerden Abdürrahim Nizarî, Turdı 
Garibî ve Noruzahun Ziyayî’nin eserleri bulunmaktadır. XIX. yüzyılda yaşayan ve Leyla vü 
Mecnûn, Vâmık u Azra, Rabia ve Saidin gibi on sekiz hikâyeden oluşan “Mühebbet Destan-
ları” şairi Abdürrahim Nizari Uygur Edebiyatı’nın en ünlü şairidir. Aşk ve Hürriyet tema-
lı gazeller yazan Mir Hasan Saburi, Şerh-i Şikeste Destanı’nı yazan Seyid Muhammed Kaşî, 
gazel ve destan şairi Turdı Garibi, Molla Şakir, Sadır Pehlivan, İsmail Bey Zinişan, Muham-
med Sadık Kaşgarî, Kalender ve Gomnam bu dönemin ünlü yazar ve şairleridir. 

XX. yüzyıl Uygur Edebiyatı daha çok tarih yazıcılığı şeklinde ortaya çıkar. Uygur 
Türkleri istilacı Çinlilere karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesini uzun uzun anlatan ta-
rih eserleri yazmışlarlardır. Bir kısmı basılı, bir kısmı da elyazması halinde olan bu kitap-
lar yoluyla millî bilinci canlı tutmaya çalışmışlardır. Bu eserler Uygurlarda millî edebiyatın 
başlangıcını teşkil etmiştir. Arzu Muhammed’in “Emir Ali”si, Umudî’nin “Ceng-name”si, 
Muhammed Alem’in “Tarih-i Kaşgar”ı, Molla Şakir’in “Zafername”si ve Musa Sayrami’nin 
“Tarih-i Hamidî”si bu eserlerden başlıcalarıdır. 

Uygur Türklerinin büyük önderi İsa Yusuf Alptekin’in öncülüğünde 1936 yılında ku-
rulan Altay Neşriyatı adlı yayınevi ve bu yayın evinin çıkardığı Uruş Haberi, Yurt, Altay, 
Tiyanşan dergileriyle Türkçülük hareketinin bayraklaştırıldığı bir edebiyat anlayışı gelişti-
rildi. İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Emin Buğra, Mesut Sabri Beykozi gibi yazarlar bu der-
gilerdeki yazılarıyla Uygur Türklerinin aydınlanmasına vesile olmuşlardır. Türkçü Uygur 
Edebiyatı’nın bu döneme ait seçkin eserleri arasında Mehmet Emin Buğra’nın “Kutluk 
Türkan”ı, Mesut Sabri Beykozî’nin “Niyaz Kız” (dram) ile “Derme Çatmalar” (hikâye) ve 
Abdurrahim Ötkür’ün hamasi şiirler kitabı olan “Tarim Boylır”ı sayılabilir.
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Uygur Türkleri Edebiyatı şehit sanatkârlarla doludur. Abdulhalik Uygur ve Lütful-
lah Muttalib gibi halk şairleri bunlardan ikisidir. Abdulhalik Uygur’un “Zulumga Kar-
şi”, “Açil”, “Oygan” (Uyan), “Cehalet Buliki” (Cehalet Çeşmesi) ve Lütfullah Muttalip’in de 
“Yıllarga Cavap” adlı eserleri ünlüdür. Ayrıca Nim Şehit, Ahmed Ziyaî, Ziya Semedi, Ta-
yipcan Aliyop ve Ruzi Kadiriy son asrın önemli şairleridir. 

Uygur Türk Edebiyatında hikaye, roman, tiyatro gibi mensur nitelikte eserler de ve-
rilmiştir. Aynı zamanda şair olan Abdurrahim Ötkür, “İz” ve “Oyangan Zemin” (Uya-
nan Toprak) adlı romanı kaleme almış ve Kutadgu Bilig’i manzum olarak Yeni Uygur 
Türkçesi’ne aktarmıştır. Seyfettin Azizî’nin “Sultan Satuk Buğra Han”, “Teñritag Bürkü-
tü” (Tanrıdağ Kartalı) ve “Eslime” (Hatıralar) adlı romanları ile Amannisahan adlı tiyatro 
eseri türlerinin başarılı örnekleridir. Zordun Sabir’in “İzdiniş” (Arayış), Turdi Samsak’ın 
“Ahirettin Kelgenler” (Ahiretten Gelenler) ve Ferhat Cilân’ın “Mahmud Kaşgarî” adlı ro-
manları önemlidir. Uygur Türk Edebiyatı’nda yazılan hikâye ve romanlarda daha çok 
tarihî konular ve sosyal hayatın içinden seçilen olaylar anlatılmaktadır. 

DOĞU TÜRKİSTAN (SİNCAN-UYGUR ÖZERK BÖLGESİ)
Doğu Türkistan, kuzeyden güneye doğru Altay Dağları’nın güney eteklerini, Tarbagatay’ın 
doğu kısmını, Çungarya Havzası’nı, Tanrı Dağları’nı, Tarım Havzası’nı ve Altın Dağları’nın 
güney eteklerini kapsayan geniş bir sahaya yayılmaktadır. Halen Çin’in işgali altında bu-
lunan Doğu Türkistan’a “Çin Türkistanı” da denilmektedir. Doğu Türkistan, kuzeybatı-
dan Batı Türkistan, kuzeydoğudan Moğolistan Halk Cumhuriyeti, güneybatıdan Afga-
nistan, güneyden Pakistan, Hindistan ve Tibet, doğudan da Çin (Kansu eyaleti) ile çev-
rilidir. Yüzölçümü 1.823.418 km2 olan Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan gibi kolo-
niler de dahil olmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin toplam yüzölçümünün altıda biri-
ni oluşturur. 1993’te Çin’de yapılan sayıma göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 16.052.648’dir. 
Bu nüfus üzerinde tahmin yapıldığında ülke nüfusunun bugün 20 milyona yaklaştığı tah-
min edilmektedir.

Doğu Türkistan karasal bir iklime sahiptir. Ülkede yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise 
çok soğuk ve az yağışlı geçer. Ülkenin bitki örtüsü çöl, çölümsü step bitkilerinden oluşur. 
Ülke yüzölçümünün binde altmış altısı ormanlarla kaplıdır.

Doğu Türkistan’ın bugünki idari yapısı 1955’te belirlenmiş ve bölgedeki idareye 
Sincan-Uygur Özerk Bölgesi adı verilmiştir. Bu bölge kendi içerisinde beş özerk eyalete 
bölünmüştür. Doğu Türkistan’ın en önemli şehirleri Urumçi, Altay, Aksu, Hoten, Kaşgar 
ve Kumul’dur. Ayrıca bu şehirlere bağlı yüz kadar da ilçe bulunmaktadır.

Uygur Türklerinin toplam nüfusu 17-20 milyon arasında tahmin edilmektedir. Uygur 
Türkleri Doğu Türkistan’dan başka Batı Türkistan, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Ara-
bistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda yaşamak-
tadırlar. Doğu Türkistandaki etnik olarak nüfusun çoğunluğunu Çinliler oluşturmaktadır. 
Çinliler nüfusun % 46.2’sini oluştururken Uygur Türklerinin oranı % 45.5’tir. Geriye kalan 
% 9’luk oranı ise Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkleri ve Tacikler oluşturur.

Doğu Türkistan petrol, volfram, altın, kömür, uranyum gibi ham maddeler ve sayısız 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip bir ülkedir. Çindeki bu kaynakların % 85’i Doğu 
Türkistan’da bulunmaktadır. Yaklaşık 500 bölgeden petrolün çıkarıldığı Doğu Türkistan 
çok zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Çin’in kömür rezervinin yarısı bu böl-
gededir. 150 bin km2 tarım arazisine ve bir o kadar da ekilebilen toprağa ve 12 bin km2 ge-
nişliğinde ormanlık alana sahip Doğu Türkistan yaylalarında 60 milyona yakın küçük ve 
büyükbaş hayvan beslenmektedir.
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UYGUR TÜRKÇESİ GRAMERİ

Ses Bilgisi

Ünlüler
Uygur Türkçesinde toplam sekiz ünlü bulunmaktadır: “a, e, é, i, o, ö, u, ü “ e sesi, Türkiye 
Türkçesindeki e’den daha açık ve geniş söylenir. é (kapalı e) ile gösterilen ikinci e ise Tür-
kiye Türkçesindeki e’den daha kapalı ve dardır. e ile i arası bir ses değerine sahiptir.

Uygur alfabesinde ı sesini gösteren bir harf yoktur. Bütün ı’lar i’leşmiş olduğundan, al-
fabede ı ve i har�eri tek bir işaretle gösterilir. Ancak kalın k ve ğ sesleri yanında ı tela�uzu 
kendisinini hissettirir: qir (kır), qiyin (zor), tiq- (tıkmak), éqil (akıl), séğin (sağmal), ter-
ğibat (propaganda), qiğ (gübre).

Uygur Türkçesindeki ünlüleri şöyle bir şema ile göstermek mümkündür. 

düz düz yuvarlak yuvarlak
geniş dar geniş dar

kalın a - o u
ince e, é i ö ü

Ünlü Uyumları
Büyük Ünlü Uyumu
Uygur Türkçesinde büyük ünlü uyumu bazı istisnai durumlar dışında korunmuştur: 

menmençi (bencil), keltürüş (getiriş), ümidlik (ümitli), yerge (yere), kütimiz (bekleyece-
ğiz), alğan (alan).

Alıntı kelimelerde bu uyum pek sağlam değildir: alaqıler (alakalar), tekebburluk (ki-
bar), alimlar, klassiklik (klasiklik), layaqetlik (liyakatli), bankida (bankada).

Uygur Türkçesinde büyük ünlü uyumunu bozan en önemli özellik ı ve i için tek harf 
kullanılmasıdır: béliqlarni (balıkları), qolida (kolunda), qattiqliq (katılık), añlimiğan (an-
lamamış), qılğanni (yapanı), balilar (çocuklar).

Uygur Türkçesinde bazı eklerin tek tip olması da büyük ünlü uyumunu bozar: Uyğur-
çe (Uygurca), Xenzuçe (Çince), közüñlar (gözünüz), kelseñlar (gelseniz).

Küçük Ünlü Uyumu
Uygur Türkçesinde küçük ünlü uyumu Türkiye Türkçesindeki kadar sağlam değildir. 

Bununla birlikte, büyük oranda bu uyum görülür: qoydum, kördüm, quruluş, avazım, 
ünüm (sesim).

Küçük ünlü uyumu alınma kelimelerde de bozulur. Aslında alınma kelimelerde uyum 
aramak da gerekmez: kserokopiya (fotokopi), samolyot (uçak), telefon, polkovnik (albay).

Uygur Türkçesinde şahıs, iyelik, yükleme, tamlama ve görülen geçmiş zaman ekleri ile 
bazı yapım ekleri tek şekilli olduğundan bu uyum bozulur: kördi (gördü), öldi (öldü), yüzi 
(yüzü), közümni (gözümü), qolumniñ (elimin), qaramtul (karamsı).

Uygur Türkçesinde Ünlülerle İlgili Özellikler
Uygur Türkçesine has olan ve onu diğer Türk lehçelerinden ayıran ünlülerle ilgili en 

belirgin ses olayları şunlardır:
1. Birden fazla heceli kelimelerin son hecesinde bulunan a ve e sesleri, açık-orta he-

cede kaldıkları zaman i olur: başqisi (başkası), baliliri (balaları), qizliri (kızları), 
zoqlinip<zoqlanıp (zevklenip), tapmidi<tapmadı (bulmadı).

2. Kapalı tek heceli kelimelerdeki a ve e ünlüleri, kelime ek aldığında açık hecede 
kalırsa é’ye döner: bérip<barip (gidip), béşim<başim (başım), yézimen<yazamen 
(yazıyorum), méniñ<meniñ (benim).

Tablo 1.1
Uygur Türkçesinde 
Ünlüler
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3. Birden fazla heceli kelimelerin ilk hecesi açık ve ikinci hecesinde i ünlüsü varsa, ilk 
hece ünlüsü daralarak é olur: béliq (balık), qéni (hani), yézik (yazı), béğir (bağır, ci-
ğer), éğiz (ağız).

4. Arapça alıntı kelimelerde açık ve orta hecede bulunan a ve e ünlüleri daralarak i 
olur: ciset (ceset), memliket (memleket), cinaza (cenaze), vida (veda).

Ünsüzler
Uygur Türkçesinde 24 ünsüz vardır. Bu ünsüzler şunlardır: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, x, j, k, q, l, 
m, n, ñ, p, r, s, ş, t, v, y, z.

Uygur Türkçesindeki q, Türkiye Türkçesindeki k’dan daha kalındır ve gırtlağa yakın 
tela�uz edilir. ğ sesi de Türkiye Türkçesine göre daha kalın, belirgin ve gırtlaktan tela�uz 
edilir.

Uygur Türkçesinde Türkiye Türkçesi yazı dilinde bulunmayan iki ünsüz daha vardır. 
x Türkiye Türkçesi ağızlarında rastlanan, gırtlaktan çıkan ‘hırıltılı h’dir. ñ ise yine Türkiye 
Türkçesi ağızlarında çok sık görülen damak n’sidir.

Uygur Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler
Türkiye Türkçesi göz önüne alınarak değerlendirildiğinde Uygur Türkçesindeki ün-

süzlerde şu farklılıklar görülür:
1. Türkiye Türkçesinde b ile başlayan bazı kelimelerin başındaki ses, Uygur Türk-

çesinde m’dir: men (ben), miñ (bin), meyrem (bayram), meñiz (beniz), monçaq 
(boncuk), muz (buz), meñgü (bengü, ebedi).

2. Türkiye Türkçesinde kelime başındaki bazı b’ler Uygur Türkçesinde p’dir: paqa 
(bağa, kurbağa), putaq (budak), piçaq (bıçak), pük- (bük-), pütün (bütün), palta 
(balta). Bugün Türkiye Türkçesinde v’ye dönen Eski Türkçede kelime başı bazı b’ler 
ise korunmuştur: bar, bar-, ber-.

3. Türkiye Türkçesinde iç sesteki b ünsüzü, Uygur Türkçesinde v’dir: çivik (çubuk), 
çiviş (çebiş), sevir (sabır), elvette (elbette), etivar (itibar). 

 Eski Türkçede kelime içi ve kelime sonunda bulunan bazı b’ler Uygur Türkçesinde 
y olmuştur: eb>öy (ev), seb->söy- (sev-), sebin>süyün-(sevin-).

4. Uygur Türkçesine Arapça ve Farsçadan girmiş kelimelerdeki f ünsüzü p’ye dönüş-
müştür: pelsepe (felsefe), epsus (efsus), terep (taraf), peqet (fakat), pil (fil), perq 
(fark).

5. Türkiye Türkçesinde d ile başlayan Türkçe asıllı kelimeler, Uygur Türkçesinde t ile 
başlar: tağ (dağ), til (dil), toqquz (dokuz), tur- (dur-).

6. Türkiye Türkçesinde Türkçe asıllı kelimelerde bulunan c sesi, Uygur Türkçesinde 
ç’dir: sekkizinçi (sekizinci), aççiq (acı), keçe (gece), keçik- (gecik-).

7. Türkiye Türkçesinde g ile başlayan Türkçe asıllı kelimeler, Uygur Türkçesinde k ile 
başlar: kel- (gel-), kör- (gör-), köz (göz), kérek (gerek).

8. Kelime başındaki t’den sonra “iş, üş” sesleri gelirse t, ç’ye döner: tiş - çiş (diş), tüş - 
çüş (düş, öğle), tişi - çişi (dişi), tüş - çüş- (düş-), tüşen-çüşen- (düşün-, anla-).

9. İlk hecenin başındaki s’ler, hece sonunda ç bulunduğu zaman çoğunlukla ç’ye dö-
ner: çaç (saç), çaçmaq (saçmak), çaşqan (sıçan).

10. Kelime başında veya kelime ortasındaki bazı q ünsüzleri x’ya döner: xoşna (kom-
şu), toxmaq (tokmak), toxta- (dur-), mexset (maksat).

11. Uygur Türkçesinde y ile başlayan kelimelerin j ile başlayan şekilleri de vardır. Bu 
iki şekil, özellikle ilk hecesi dar ünlülü kelimelerde görülür: jil-yil (yıl), jurt-yurt 
(yurt), jigit-yigit, jigirme-yigirme (yirmi), jürek-yürek, jitim-yitim (yetim)
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Ünsüz Uyumu
Kelime içerisinde ve eklenme sırasında kullanılan ünsüzlerin tonluluk-tonsuzluk bakı-
mından gösterdiği uyumdur. Uygur Türkçesinde bu uyum büyük oranda görülür: başta, 
mektepke (okula), bizge (bize), kettim (gittim), berdi (verdi), artturmaqta (arttırmakta).

Uygur Türkçesinde bazı eklerin bu uyuma uymadığı görülür: Uyğurçe (Uygurca), iz-
çil (devamlı), oquğuçi (öğrenci), tayçaq (küçük tay), yurtdaş (yurttaş), sekkizinçi (seki-
zinçi), yol-çi (yolcu).

Alıntı kelimelerde ünsüz uyumu aranmaz: tetbiq (tatbik), tesbih (tespih), müsbet 
(müspet), ictihat (çaba).

Aşağıdaki kelimelerden hangileri ünsüz uyumuna uymamaktadır? 
tilekdaş, deptu, ketken, depterçe, eçkü, ebleh, izçil, edeplik, erkin, rastçil, yalaqçi, kitepçe, 
sözçan, pikirdaş, yalğançi.   

  
Şekil Bilgisi

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
1. Çokluk Eki
Çokluk eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi +lAr’dır: atlar, qollar (eller), depterler (def-

terler), öyler (evler). Türkiye Türkçesinde ince tela�uz edilen bazı kelimeler, Uygur Türk-
çesinde kalın sıradan ek alır: alimlar (alimler), isimlar (isimler), işlar (işler), miñlar (bin-
ler), tillar (diller).

2. İyelik Ekleri
Uygur Türkçesinde teklik 1. ve 2. şahıslar dışında iyelik eklerinin yuvarlak şekilleri 

kullanılmaz. Kalın q ve ğ yanındaki durum hariç olmak üzere eklerin ı’lı şekilleri yoktur. 
İkinci şahıs ewkleri damak ñ’si iledir. Tablo şeklinde şöyle gösterilebilir:

Tekli k Çokluk
1. kişi +(i, u, ü) m +(ı, i) miz
2. kişi +(i, u, ü) ñ +(ı, i) ñlar
3. kişi +i, +si +i, +si

qolum (elim) béşim (başım) quliğim (kulağım) balam (çocuğum)

qoluñ béşiñ quliğiñ balañ

qoli béşi quliği balisi

qolimiz béşimiz quliğimiz balimiz

qoluñlar béşiñlar quliğiñlar baliñlar

qoli béşi quliği balisi

“alma” ve “iş” kelimelerinin şahıslara göre iyelik çekimini yapınız.

3. Hâl Ekleri
a. Yalın Hâl
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi eksizdir: qol (el), köz (göz), aqa (ağabey), bala, küç 

(güç), iş, depter (de�er), kün (gün).

1

2

Tablo 1.2
Uygur Türkçesinde 
İyelik Ekleri
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b. İlgi Hâli
İlgi hâli eki +niñ’dir. Bu ek Uygur Türkçesinde tek şekillidir. Uygur Türkçesinde ilgi 

hâli eki, ünsüzle biten kelimelere de +niñ biçiminde getirilmektedir: atniñ (atın), baliniñ 
(çocuğun), alminiñ (elmanın), qolniñ (elin), öyniñ (evin), üzümniñ (üzümün).

c. Yükleme Hâli
Uygur Türkçesinde yükleme hâli eki tek şekilli olup +ni’dir: yağaçni (ağacı), sözni 

(sözü), eskini (eskiyi), dadamni (babamı), yüzümni (yüzümü), işni (işi).
İyelik üçüncü şahıs ekinden sonra, özellikle +n ekine az da olsa rastlanır: Qançe özin 

tutsimu bu cudaliqtin (Ne kadar kendini tutsa da bu ayrılıktan).
d. Yönelme Hâli
Yönelme hâli eki uyuma bağlı olarak tonsuz ünsüzlerden sonra +qa, +ke; tonlu ünsüz-

lerden sonra +ğa, +ge olur. sinipqa (sınıfa), derske (derse), arslanğa (arslana), baliğa (ba-
laya), öyge (eve), senetge (sanata).

e. Bulunma Hâli
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi uyuma bağlı olarak +dA; +tA ekleriyle yapılır: almida 

(elmada), zalda (salonda), öyde (evde), sinipta (sını�a), atta, küçte (güçte).
f. Ayrılma Hâli
Uygur Türkçesinde ayrılma hâli eki diğer Türk lehçelerinden farklı olarak uyuma göre, 

+din, +tin ekleriyle yapılır: dadamdin (babamdan), öydin (evden), qazadin (kazadan), 
çaçtin (saçtan), kitaptin (kitaptan), küçtin (güçten).

g. Eşitlik Hâli
Eşitlik hâli eki +çe’dir. Ekin kalın ünlülü şekli yoktur: dostlarçe (dostlarca), insançe 

(insanca), yüzlerçe (yüzlerce), baturlarçe (yiğitçe), balilarçe (çocuklarca), şunçe (o kadar).
Eşitlik hâli +çe ekinin +lik ekiyle genişletilmiş şekli olan +çilik ekiyle de karşılanmak-

tadır: dostçilik (dost kadar), işimizçilik (işimiz kadar), boyuñçilik (boyun kadar), küçi-
mizçilik (gücümüz kadar).

h. Vasıta Hâli
Uygur Türkçesinde vasıta hâli “bilen” (ile) edatıyla yapılır: bala bilen (çocuk ile), pal-

ta bilen (baltayla), qol bilen (elle), Ehmet bilen (Ahmet ile), tapança bilen (tabancayla), 
küç bilen (güç ile).

4. Aitlik Eki
Aitlik eki +ki’dir: meniñki (benimki), işqaptiki (dolaptaki), bu yerdiki (bu yerdeki), 

kimniñki (kiminki), Ahmetniñki (Ahmet’inki), bizniñki (bizimki).
5. Soru Eki
Uygur Türkçesinde soru eki sadece yuvarlak ünlülü biçimiyle kullanılır: barmu (var 

mı), mümkinmu (mümkün mü), émesmu (değil mi), ménmu (ben mi).
Uygur Türkçesinde -mu eki, da/de (dahi) anlamında bazı ifadelerin kurulmasında da 

kullanılır: ménmu (ben de), bizniñmu (bizim de).
Uygur Türkçesinde soruya “acaba” anlamı katan ve “erki” şüphe edatından ekleşen 

“-mikin”, -kin, -ki” ekleri de vardır: barmikin (var mı acaba?), barki (var mı acaba?), qay-
sikin (hangisi acaba?).

Fiil Çekim Ekleri
1. Şahıs Ekleri
Fiil çekimlerinde şahsı gösteren eklerdir. Uygur Türkçesindeki şahıs ekleri üç grup-

ta toplanabilir:
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Zamir Kökenli Şahıs Ekleri
   Tekli k   Çokluk
1. Şahıs   -men   -miz
2. Şahıs  -sen   -siler
3. Şahıs   -ø   -ø; -lar, -ler; -ş-
b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri
   Tekli k   Çokluk
1. Şahıs  -(i,u,ü)m  -q, -k
2. Şahıs  -(i,u,ü)ñ   -(i,u,ü)ñlar; -ñiz
3. Şahıs  -ø   -ø; -lar, -ler; -ş-
c. Emir Kökenli Şahıs Ekleri
Emir çekiminde kullanılan ekler hem şahıs hem de şekil ifade ederler. Emir eklerinin 

her şahısta ayrı bir şekli vardır.
   Tekli k    Çokluk
1. Şahıs  -y; -ay, -ey   -yli; -ayli, -eyli
2. Şahıs  -ø; -ğin, -gin/-qin, -kin  -(i)ñlar, -(u)ñlar, -(ü)ñlar
   -ğil, -gil/-qil, -kil   -(i)ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ  

      3. Şahıs  -sun    -sun
2. Zaman ve Şekil Ekleri
a. Bildirme Kipleri
1. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Uygur Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman 2 şekilde yapılır. 
1. Tip Öğrenilen Geçmiş Zaman: -ğan (-gen, -qan, -ken) eki ile yapılır. Birinci tek-

lik şahısta bazen, çokluk şahısta ise devamlı -ğan eki ile şahıs eki arasına -di eki getirilir:
yazğan(di)men (yazmışım)  kütken(di)men (beklemişim)
yazğansen    kütkensen
yazğan(du)    kütken(du)
yazğandimiz    kütkendimiz
yazğansiler    kütkensiler
yazğan(du)/yézişqan   kütkendu/kütüşken
Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzu iki şekilde yapılır. İlkinde, fiilden sonra olumsuz-

luk eki -ma/-me getirilir. Ancak, Uygur Türkçesinde orta hecelerdeki a ve e sesleri i’ye 
döndüğü için, açık orta hecelerde ek olumsuzluk eki -mi olur: yézmigen(di)men (yazma-
mışım), yézmigensen (yazmamışsın), yézmigen(du) (yazmamış). Diğer olumsuzluk şek-
linde ise emes kelimesi kullanılır: kütken emesmiz (beklememişiz), kütken emessiler (bek-
lememişsiniz), kütken emes (beklememişler).

2. Tip Öğrenilen Geçmiş Zaman: Öğrenilen geçmiş zamanın ikinci tipi -p ekiyle ya-
pılır. Ek, ünlü ile biten fiillere doğrudan doğruya getirilir. Ünsüz ile biten fiillere getirilir-
ken düzlük-yuvarlaklık uyumuna uygun bir yardımcı ünlü (-i, -u, -ü) alır. Bu çekimin kip 
eki, ikinci şahıslarda sadece p’dir. Birinci şahıslarda (teklikte genellikle, çoklukta daima) -ti 
ekiyle birleşir. Üçüncü şahıslarda ise -tu(r) ekiyle birleşir.

işlep(ti)men (çalışmışım)  qaytip(ti)men (dönmüşüm)
işlepsen    qaytipsen
işleptu    qaytiptu
işleptimiz    qaytiptimiz
işlepsiler    qaytipsiler
işleptu/işlişiptu   qaytiptur
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Olumsuz şekli: işlimeptimen (çalışmamışım), işlimepsen (çalışmamışsın), işlimep-
tu (çalışmamış); qaytmeptimiz (dönmemişiz), qaytmepsiler (dönmemişsiniz), qaytmep-
tu (dönmemişler).

Uygur Türkçesinde nadir görülen bir diğer öğrenilen geçmiş zaman kipi daha vardır. 
Bilhassa üçüncü şahıslarda -miş (-tur) ekinden faydalanılarak yapılır; ama yaygın değildir. 

Muhebbet ehli ahidin qizarmiştur cahan şunçe. (Muhabbet ehlinin ahından kızarmış-
tır cihan bu kadar.)

Bu şeher ehlige néme iş bolmiş, hemme yığlaydu. (Bu şehir halkına ne olmuş, hep-
si ağlıyor.)

2. Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman
Görülen geçmiş zaman iki şekilde yapılır. 
1. Tip Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: Birinci şekil -di, -dU, -ti, -tU, eki ile yapılır.
aldim (aldım)    küttüm (bekledim)
aldiñ     küttüñ (bekledin)
aldi     kütti
alduq    küttuq
aldiñlar    küttüñlar   
aldi/élişti/aldilar   kütti/kütüşti/küttilar
Teklik ikinci şahsın nezaket şekli genellikle -ñiz eki ile, bazen de (daha çok hürmet ifa-

desi için) -la, -le eki ile karşılanır: yazdiñiz (yazdınız), küldile (güldünüz). Yukarıda veri-
len örneklerde de görüldüğü gibi, teklik ve çokluk üçüncü şahıs daima ince-düz-dar ün-
lülü (-di, -ti), çokluk birinci şahıs ise daima kalın-yuvarlak-dar ünlülü (-duq, -tuq) dür. 
Çokluk üçüncü şahısta çokluk eki olarak, -lar ekinden çok, -ş- eki kullanılır: yazdilar (yaz-
dılar), külüşti (güldüler) vb.

Olumsuz şekli: almidim (almadım), almidiñ (almadın), almidi (almadı); kütmiduq 
(beklemedik), kütmidiñler (beklemediniz), kütmidi/kütişmedi (beklemediler).

2. Tip Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: Görülen geçmiş zamanın ikinci şekli, -ğan 
(gen, -qan, -ken) ekine iyelik eklerinin ilavesinden sonra “bar” kelimesinin getirilmesiy-
le yapılır.

yazğinim bar (yazdım)   körginim bar (gördüm)
yazğiniñ bar    körginiñ bar
yazğini bar    körgini bar   
yazğinimiz bar   körginimiz bar  
yazğiniñlar bar   körginiñlar bar 
yazğini bar/yezişkini bar  körgini bar/körişkini bar 
Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzunda yoq kelimesi kullanılır: yazğinim yoq (yaz-

madım), yazğiniñ yoq (yazmadın), yazğini yoq (yazmadı); körginimiz yoq (görmedik), 
körginiñlar yoq (görmediniz), körgini yoq/körişkini yoq (görmemişler).

3. Şimdiki Zaman
Uygur Türkçesinde şimdiki zaman iki şekilde yapılır. 
1. Tip Şimdiki Zaman: Şimdiki zamanın birinci tipi -(i, u, ü)vati ekiyle yapılır. Bu ek, 

-p zarf-fiil eki ve yat- fiilinin birleşmesinden oluşmuştur (yézip yétimen > yézivatimen 
“yazıyorum”).

oquvatimen (yazıyorum)  kütüvatimen (bekliyorum)
oquvatisen    kütüvatisen
oquvatidu    kütüvatidu
oquvatimiz    kütüvatimiz
oquvatisiler    kütüvatisiler
oquvatidu/oquşivatidu   kütüvatidu/kütüşivatidu
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Olumsuz şekli: oqumayvatimen (okumuyorum), oqumayvatisen (okumuyorsun), 
oqumayvatidu (okumuyor); kütmeyvatimiz (beklemiyoruz), kütmeyvatisiler (beklemi-
yorsunuz), kütmeyvatidu (beklemiyorlar).

2. Tip Şimdiki Zaman: -maqta, -mekte ekiyle yapılır. Ekin ikinci hecesi, açık orta 
hece durumuna düştüğü birinci ve ikinci şahıslarda i’leşir: bilmektimen < bilmektemen 
(bilmekteyim), bolmaktisiler < bolmaktasiler (olmaktasınız). Teklik ikinci şahsın neza-
ket şekli -siz eki ile yapılır: bilmektisiz (bilmektesiniz). Üçüncü şahısta çokluk eki olarak 
-ş- kullanılır.

kelmektimen (gelmekteyim)  işlimektimen (çalışmaktayım)
kelmektisen    işlimektisen
kelmekte    işlimekte
kelmektimiz    işlimektimiz
kelmektisile    işlimektisiler
kelmekte/kelişmekte   işlimekte/işleşmekte
Olumsuz şekli: Olumsuz şekli -maqta/-mekte ekinden sonra emes kelimesinin getiril-

mesiyle yapılır: kelmekte emesmen (gelmemekteyim), kelmekte emessen (gelmemekte-
sin), kelmekte emes (gelmemekte); işlimekte emesmiz (çalışmamaktayız), işlimekte emes-
siler (çalışmamaktasınız), işlimekte emes (çalışmamaktalar).

Uygur Türkçesinde ayrıca -p tur-, p yürü- ve -p oltur- yardımcı filleriyle oluşturu-
lan şekillerle de şimdiki zaman anlamı ifade edilmektedir: élip turimen (alıyorum), içip 
yürisen (içiyorsun), yézip olturidu (yazıyor), élip turuptimiz (alıyoruz), kütüp yürüpsiler 
(bekliyorsunuz), körüp olturuptu (görüyorlar).

4. Gelecek Zaman
Gelecek zaman çekimi üç şekilde yapılır. 
1. Tip Gelecek Zaman: Bu kip ünsüz ile biten fiillerden sonra -i(<-a, -e), ünlü ile biten 

fiillerden sonra ise -y getirilerek yapılır. Teklik ikinci şahsın nezaket şekli -siz eki ile kar-
şılanır: bilisiz (biliyorsunuz)

kütimen (bekleyeceğim)  işleymen (çalışacağım)
kütisen    işleysen     

      kütidu    işleydu
kütimiz    işleymiz
kütisiler    işleysiler
kütidu/kütüşidu   işleydu/işleşidu
Olumsuz şekli: kütmeymen (beklemeyeceğim), kütmeysen (beklemeyeceksin), küt-

meydu (beklemeyecek); işlimeymiz (çalışmayacağız), işlimeysiler (çalışmayacaksınız), iş-
limeydu (çalışmayacaklar).

2. Tip Gelecek Zaman: İkinci tip gelecek zaman -idiğan/-ydiğan ekiyle ifade edilir. Ek 
ünlüyle biten fiillere -ydiğan, ünsüzle biten fiillere de -idiğan şeklinde gelir:

içidiğan(di)men (içeceğim)  işleydiğan(di)men (çalışacağım)
içidiğansen    işleydiğansen
içidiğan(du)    işleydiğan(du)
içidiğan(di)miz   işleydiğan(di)miz
içidiğansiler    işleydiğansiler
içidiğan/içişidiğan   işleydiğan/işlişidiğan
Olumsuz şekli: içmeydiğan(di)men (içmeyeceğim), içmeydiğansen (içmeyeceksin), 

içmeydiğan(du) (içmeyecek); işlimeydiğan(di)miz (çalışmayacağız), işlimeydiğansiler 
(çalışmayacaksınız), işlimeydiğan (çalışmayacaklar).
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3. Tip Gelecek Zaman: Üçüncü tip gelecek zaman çekimi ise -ğu/-gü; -qu/-kü sıfat-fiil 
ekinden sonra iyelik eklerinin getirilmesiyle yapılır. Ancak bu kiple yapılan gelecek zaman 
konuşma dilinde görülmez, seyrek olarak edebî eserlerde rastlanır:

çiqqum (çıkacağım)  kelgüm (geleceğim)
çiqquñ   kelgüñ
çiqqusi   kelgüsi
çiqqumiz   kelgümiz
çiqquñiz   kelgüñiz
çiqqusi   kelgüsi
Olumsuz şekli: Olumsuz şekli yoq kelimesi ile yapılır: çiqqum yoq (çıkmayacağım), 

çiqquñ yoq (çıkmayacaksın), çiqqusi yoq (çıkmayacak); kelgümiz yoq (gelmeyeceğiz), 
kelgüñiz yoq (gelmeyeceksiniz), kelgüsi yoq (gelmeyecekler).

5. Geniş Zaman
Geniş zaman, ünsüzle biten fiillerde -Ar ekiyle, ünlüyle biten fiillerde -r ekiyle yapılır.
kütermen (beklerim)  qararmen (bakarım)
kütersen   qararsen
küter    qarar
kütermiz   qararmiz
kütersiler   qararsiler
küter/küterler/kütüşer  qarar/qararlar/qarişar
Olumsuz şekli: kütmesmen (beklemem), kütmessen (beklemezsin), kütmes (bekle-

mez); qaramasmiz (bakmayız), qaramassiler (bakmazsınız), qaramas (bakmazlar).
b. Tasarlama Kipleri
1. Şart Kipi
Şart kipi Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -sA ekiyle yapılır:
barsam (gitsem)  bersem (versem)
barsañ   berseñ
barsa    berse
barsak   bersek
barsañlar   berseñlar
barsa/barışsa   berse/berişse
Teklik ikinci şahsın nezaket şeklinde -ñiz eki kullanılır: bilsiniz (bilseniz). Uygur Türk-

çesinde istek için daha çok yardımcı fiillerin şart şeklinden faydalanılır: kelip tursiñiz éken 
(gelseniz !), élip bérseniz (alıverseniz, alsanız !)

Olumsuz şekli: barmisam (gitmesem), barmisañ (gitmesen), barmisa (gitmese); ber-
misek (vermesek), bermiseñler (vermeseniz), bermise (vermese).

2. Gereklilik Kipi
Uygur Türkçesinde gereklik için özel bir ek yoktur. Gereklik genellikle “kérek”, bazen 

de lazim “lâzım” kelimeleriyle karşılanır. 
yazsam kérek (yazmalıyım) yézişim kérek (yazmalıyım) 
yazsañ kérek   yézişiñ kérek 
yazsa kérek   yézişi kérek 
yazsak kérek   yézişimiz kérek 
yazsañlar kérek  yézişiñlar kérek 
yazsa kérek/yézişsa kérek yézişleri kérek 
Uygur Türkçesinde “-(i)ş, -(u)ş, -(ü)ş + iyelik eki + kerek, lazim, zörür, tegiş” yapısıyla 

da gereklilik çekimi karşılanmaktadır: bolişim lazim (olmalıyım), alişiñ kérek (almalısın), 
oquşi zörür (okumalı), başlişimiz şert (başlamalıyız), kelmaslik lazim (gelmemek lazım), 
oqumaq lazim (okumalı), oqumaqımiz lazim (okumalıyız).
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Bu kip zaman zaman iyelik eki almadan da kullanılır: biliş kérek (bilmek gerek), baş-
laş kérek (başlamak gerek).

Olumsuz şekli: Olumsuz şekillerde -mA eki ve emes kelimesi kullanılır: yézmisem 
kérek (yazmamalıyım), yézmiseñ kérek (yazmamalısın), yézmise kérek (yazmamalı), bo-
lişimiz lazim emes (olmamalıyız), alişiñler kérek emes (almamalısınız), bilişi kérek emes 
(bilmemeliler).

3. Emir Kipi
Uygur Türkçesinde her şahıs için ayrı bir emir eki vardır. Çekimi şöyledir: 
qilay (yapayım)   körey (göreyim)
qil, qilgin, qilgil (yap)   kör, körgin, körgil
qilsun (yapsın)   körsun
qilayli (yapalım)   köreyli
qiliñ, qıliñla, qılışsila (yapın, yapınız) körüñ, körüñlar
qilsun (yapsınlar)   körsun
Olumsuz şekli: qilmay (yapmayayım), qilma (yapma), qilmisun (yapmasın); körmey-

li (görmeyelim), körmeñler (görmeyin), körmisun (görmesinler).
4. İstek Kipi
Uygur Türkçesinde istek kipi üç şekilde yapılır. 
1. Tip İstek Kipi: Birincisi, -ğay (-gey, -qay, -key) ekiyle yapılır.
yazğaymen (yazayım)   işligeymen (çalışayım)
yazğaysen    işligeysen
yazğay    işligey
yazğaymiz    işligeymiz
yazğaysiler    işligeysiler
yazğay/yazğaylar   işligey/işligeyler
Olumsuz şekli: yézmiğaymen (yazmayayım), yézmiğaysen (yazmayasın), yézmiğay 

(yazmaya); işlimigeymiz (çalışmayalım), işlimigeysiler (çalışmayasınız), işlimigey (çalış-
mayalar).

2. Tip İstek Kipi: İkinci şekil -ğu (-gü, -qu, -kü) sıfat-fiil ekinin iyelik eki almış şekille-
rine “bar” veya “kel- (gel-) fiilinin çekimlenmiş hâlinin getirilmesiyle yapılır. 

yazğum bar (yazasım var)  kütküm bar (bekleyesim var)
yazğuñ bar    kütküñ bar  
yazğusi bar    kütküsi bar
yazğumiz bar    kütkümiz bar
yazğuñlar bar    kütküñlar bar
yazğusi bar    kütküsi bar
Olumsuz şekil: Olumsuz şeklinde yoq kelimesi kullanılır: yazğum yoq (yazasım yok), 

yazğuñ yoq (yazasın yok), yazğusi yoq (yazası yok); kütkümiz yoq (bekleyesimiz yok), 
kütküñlar yoq (bekleyesiniz yok), kütküsi yoq (bekleyesileri yok).

3. Tip İstek Kipi: Bu kip -maqçi, -mekçi ekiyle yapılır.
kelmekçimen (gelmek istiyorum) almaqçimen (almak istiyorum)
kelmekçisen    almaqçisen
kelmekçi    almaqçi
kelmekçimiz    almaqçimiz
kelmekçisiler    almaqçisiler
kelmekçi/kelişmekçi   almaqçi/alişmaqçi
Olumsuz şekli: Olumsuz şekli emes kelimesiyle yapılmaktadır: kelmekçi emesmen 

(gelmek istemiyorum), kelmekçi emessen (gelmek istemiyorsun), kelmekçi emes (gelmek 
istemiyor); almaqçi emesmiz (almak istemiyoruz), almaqçi emessiler (almak istemiyorsu-
nuz), almaqçi emes (almak istemiyorlar).
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c. Fiillerin Birleşik Çekimi
Uygur Türkçesinde de birleşik çekim rivayet, hikâye ve şart olmak üzere üç kipte yapılır.
1. Rivayet
Rivayet birleşik çekimi, basit çekimden sonra getirilen i- ek fiiline öğrenilen geçmiş 

zamanın birinci tipi (-ken), bazen de üçüncü tipi (-miş) getirilerek yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti
1. Tip Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti
alğan iken men (almışmışım)  içken iken men (içmişmişim)
alğan iken sen    içken iken sen
alğan iken    içken iken
alğan ikenmiz    içken ikenmiz
alğan ikensiler   içken iken
alğan iken/alişqan iken   içken iken/içişken éken
Seyrek olarak imiş eki de görülür: tilegenmiş (dilemişmiş).
2. Tip Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti
qiliptikenmen (yapmışmışım)  körüptikenmen (görmüşmüşüm)
qiliptikensen    körüptikensen
qiliptiken    körüptiken
qiliptikenmiz    körüptikenmiz
qiliptikensiler    körüptikensiler
qiliptiken/qilişiptiken   körüptiken/körişiptiken
Seyrek olarak imiş eki de görülür: bériptumiş (vermişmiş).
Şimdiki Zamanın Rivayeti
1. Tip Şimdiki Zamanın Rivayeti:
qilivatidiken men (yapıyormuşum) yézivatidikenmen (yazıyormuşum)
qilivatidiken sen    yézivatidikensen 
qilivatidiken     yézivatidiken
qilivatidikenmiz   yézivatidikenmiz
qilivatidikensiler   yézivatidikensiler
qilivatidiken /qilişivatidiken  yézivatidiken/yézişivatidiken
2. Tip Şimdiki Zamanın Rivayeti:
qilmaqta ikenmen (yapmaktaymışım)  külmekte ikenmen (gülmekteymişim)
qimaqta iken sen   külmekte ikensen
qilmaqta iken    külmekte iken
qilmaqta ikenmiz   külmekte ikenmiz
qilmaqta ikensiler   külmekte ikensiler
qilmaqta iken/qilişmaqta iken  külmekte iken/külişmekte iken
Gelecek Zamanın Rivayeti
1. Tip Gelecek Zamanın rivayeti
qilidiken men (yapacakmışım)  yézidiken ikenmen (yazacakmışım) 
qilidiken sen    yézidiken ikensen
qilidiken    yézidiken iken
qilidikenmiz    yézidiken ikenmiz
qilidikensiler    yézidiken ikensiler
qilidiken/qılişidiken   yézidiken iken/ yézişidiken
2. Tip Gelecek Zamanın rivayeti
qilidiğan ikenmen (yapacakmışım) déyidiğan ikenmen (diyecekmişim) 
qilidiğan ikensen   déyidiğan ikensen
qilidiğan iken    déyidiğan iken
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qilidiğan ikenmiz   déyidiğan ikenmiz
qilidiğan ikensiler   déyidiğan ikensiler
qilidiğan iken/qılişidiğan iken  déyidiğaniken/déyişidiğaniken
Geniş Zamanın Rivayeti
barar ikenmen (gidermişim)  işler ikenmen
barar ikensen    işler ikensen
barar iken     işler iken
barar ikenmiz    işler ikenmiz
barar ikensiler    işler ikensiler
barar iken/barışar iken   işler iken/işlişir iken
Geniş zamanın rivayetinde imiş ekinin yalnız ve iken ekiyle birlikte kullanımı da görül-

mektedir: yazarimişmiz (yazarmışız), bilmes imiş (bilmezmiş), alarikenmişmen (alırmışım).
Şart Kipinin Rivayeti
Şart çekiminin rivayetinde şahıs eki şart ekinin üzerine gelmektedir.
körsem iken (görseymişim)  alsam iken (alsaymışım)
körseñ iken    alsañ iken
körse iken    alsa iken
körsek iken    alsaq iken
körseñler iken    alsañlar iken
körse iken/körişse iken   alsa iken/élişsa iken
Gereklilik Kipinin Rivayeti
yézişim kérek iken (yazmalıymışım) alsam kérek iken (almalıymışım)
yézişiñ kérek iken   alsañ kérek iken
yézişi kérek iken   alsa kérek iken
yézişimiz kérek iken   alsaq kérek iken
yézişiñlar kérek iken   alsañlar kérek iken
yézişleri kérek iken   alsa kérek iken
İstek Kipinin Rivayeti
1. Tip İstek Kipinin Rivayeti
alğay ikenmen (alaymışım)  qilğay ikenmen (yapaymışım) 
alğay ikensen    qilğay ikensen
alğay iken     qilğay iken
alğay ikenmiz    qilğay ikenmiz
alğay ikensiler    qilğay ikensiler
alğay iken/élişqay iken   qilğay iken/qilişqay iken
3. Tip İstek Kipinin Rivayeti
almaqçi ikenmen (alaymışım)  kütmekçikenmen (bekleyeymişim)
almaqçi ikensen   kütmekçikensen
almaqçi iken    kütmekçiken
almaqçi ikenmiz   kütmekçikenmiz
almaqçi ikensiler   kütmekçikensiler
almaqçi iken/élişmaqçi iken  kütmekçiken/kütişmekçiken
2. Hikâye
Hikâye çekimi, i- (< er-) fiilinin görülen geçmiş zamanı ile yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
1. Tip Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
alğan(i)dim (almıştım)   içken(i)dim (içmiştim) 
alğan(i)diñ    içken(i)diñ
alğan(i)di    içken(i)di
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alğan(i)duq    içken(i)duq   
alğan(i)diñlar    içken(i)diñlar
alğan(i)di/alışqan(i)di   içken(i)di/içişken(i)di
2. Tip Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
Bu kipin çekiminde öğrenilen geçmiş zaman eki -p’nin üzerine idi eki gelince iki ünlü 

arasında kalan-p, -v-’ye dönüşür.
töküvidim (dökmüştüm)  qilividim (yapmıştım)
töküvidiñ    qilividiñ
töküvidi    qilividi
töküviduq    qilividuq
töküvidiñlar    qilividiñlar
töküvidi/töküşüvidi   qilividi/ qilişividi
Şimdiki Zamanın Hikâyesi
1. Tip Şimdiki Zamanın Hikâyesi
yézivatattim (yazıyordum)  tuyuvatattim (duyuyordum)
yézivatattiñ    tuyuvatattiñ
yézivatatti    tuyuvatatti
yézivatattuq    tuyuvatattuq
yézivatattiñlar    tuyuvatattiñlar
yézivatatti/yézişivatatti   tuyuvatatti/ tuyuşuvatatti
2. Tip Şimdiki Zamanın Hikâyesi
almaqta(i)dim   işlimekte idim 
almaqta(i)diñ    işlimekte idiñ
almaqta(i)di    işlimekte idi
almaqta(i)duq    işlimekte iduq
almaqta(i)diñlar   işlimekte idiñlar
almaqta(i)di/alışmaqta(i)di  işlimekte idi/ işlişmekte
Gelecek Zamanın Hikâyesi
1. Tip Gelecek Zamanın Hikâyesi
alattim (alacaktım)   
alattiñ
alatti
alattuq
alattiñlar
alatti/élişatti
2. Tip Gelecek Zamanın Hikâyesi
qilidigan(i)dim (yapacaktım)  yézidiğanidim (yazacaktım)  

      qilidigan(i)diñ   yézidiğanidiñ
qilidigan(i)di    yézidiğanidi
qiilidigan(i)duq   yézidiğaniduq
qilidigan(i)diñlar   yézidiğanidiñlar
qilidigan(i)di/qılişidigan idi  yézidiğanidi/ yézişidiğanidi
Geniş Zamanın Hikâyesi
yazar(i)dim (yazardım)   işler(i)dim (çalışırdım)
yazar(i)diñ     işler(i)diñ
yazar(i)di    işler(i)di
yazar(i)duq    işler(i)duq
yazar(i)diñlar    işler(i)diñlar
yazar(i)di/yazışar (i)di   işler(i)di/ işlişer(i)di
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Şart Kipinin Hikâyesi
bolsam idi (olsaydım)    külsem idi (gülseydim)
bolsañ idi     külseñ idi
bolsa idi     külse idi
bolsaq idi     külsek idi
bolsañlar idi     külseñlar idi
bolsa idi/bolişsa idi    külse idi/külişse idi
İstek Kipinin Hikâyesi
1. Tip İstek Kipinin Hikâyesi
alğay(i)dim (alaydım)    kelgeyidim (geleydim)
alğay(i)diñ     kelgeyidiñ
alğay(i)di     kelgeyidi
alğay(i)duq     kelgeyiduq
alğay(i)diñlar     kelgeyidiñlar
alğay(i)di/élişqay(i)di    kelgeyidi/kelişqayidi
3. Tip İstek Kipinin Hikâyesi
açmaqçi (i)dim (açacaktım)   bilmekçidim
açmaqçi (i)diñ    bilmekçidiñ 
açmaqçi (i)di     bilmekçidi 
açmaqçi (i)duq    bilmekçiduq
açmaqçi (i)diñlar    bilmekçidiñlar
açmaqçi (i)di/açişmaqçi idi   bilmekçidi/bilişmekçidi
Gereklilik Kipinin Hikâyesi
bilsem kérek idi (bilmeliydim)   yézişim kérek idi Y (yazmalıydım)
bilsem kérek idi    yézişiñ kérek idi
bilsem kérek idi    yézişi kérek idi 
bilsek kérek idi     yézişimiz kérek idi
bilseñler kérek idi    yézişiñlar kérek idi
bilse kérek idi     yézişi kérek idi
3. Şart
Şart birleşik çekimi, bol- yardımcı fiili ve şart eki ile yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı
1. Tip Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı
körgen bolsam (görmüşsem)   çiqqan bolsam (çıkmışsam) 

      körgen bolsañ     çiqqan bolsañ
körgen bolsa     çiqqan bolsa
körgen bolsaq     çiqqan bolsaq
körgen bolsañlar    çiqqan bolsañlar
körgen bolsa/körişken bolsa   çiqqan bolsa/çiqişqan bolsa
Gelecek Zamanın Şartı
2. Tip Gelecek Zamanın Şartı
oynaydiğan bolsam (oynayacaksam)  qilidiğan bolsam (yapacaksam) 
oynaydiğan bolsañ    qilidiğan bolsañ
oynaydiğan bolsa    qilidiğan bolsa
oynaydiğan bolsaq    qilidiğan bolsaq
oynaydiğan bolsañlar    qilidiğan bolsañlar
oynaydiğan bolsa/oynişidiğan bolsa  qilidiğan bolsa/qilişidiğan bolsa
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Geniş Zamanın Şartı
oynar bolsam (oynarsam)   küler bolsam (gülersem)
oynar bolsañ     küler bolsañ
oynar bolsa     küler bolsa
oynar bolsaq     küler bolsaq
oynar bolsañlar    küler bolsañlar
oynar bolsa/oynaşar bolsa   küler bolsam/külişer bolsa
İstek Kipinin Şartı
3. Tip İstek Kipinin Şartı
almaqçi bolsam (almak istesem)   kelmekçi bolsam (gelmek istesem)
almaqçi bolsañ    kelmekçi bolsañ 
almaqçi bolsa     kelmekçi bolsa 
almaqçi bolsaq     kelmekçi bolsaq
almaqçi bolsañlar    kelmekçi bolsañlar
almaqçi bolsa/alişmaqçi bolsa   kelmekçi bolsa/ kelişmekçi bolsa
d. imek ve iken Fiiliyle Yapılan İsim Çekimi
Uygur Türkçesinde isim çekiminin, şimdiki zaman, öğrenilen geçmiş zaman, görülen 

geçmiş zaman ve şart şekli olmak üzere dört kipi vardır. Bu kiplerin olumsuzu, emes (de-
ğil) kelimesi ile yapılır.

1. Şimdiki Zaman
işçimen (işçiyim)    öydimen (evdeyim)  

      işçisen     öydisen   
işçidur     öydidur
işçimiz     öydimiz
işçisiler     öydisiler
işçidur     öydidur
Olumsuz şekli: işçi emesmen (işçi değilim), işçi emessen (işçi değilsin), işçi emestur 

(işçi değildir); öyde emesmiz (evde değiliz), öyde emessiler (evde değilsiniz), öyde emes-
tur (evde değildirler).

2. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Öğrenilen geçmiş zamanın çekiminde “iken” ve “imiş” şekilleri kullanılır.
gözel ikenmen (güzelmişim)   bay ikenmen (zenginmişim)
gözel ikensen     bay ikensen
gözel iken     bay iken
gözel ikenmiz     bay ikenmiz
gözel ikensiler     bay ikensiler
gözel iken      bay iken
Öğrenilen geçmiş zamanın çekiminde seyrek olarak eken ve imiş ekinin bir arada kulla-

nıldığı görülmektedir: gözel ikenmişmen (güzelmişim), gözel ikenmişsiler (güzelmişsiniz).
Olumsuz şekli: gözel emes ikenmen (güzel değilmişim), gözel emes ikensen (güzel de-

ğilmişsin), gözel emes iken (güzel değilmiş); bay emes ikenmiz (zengin değilmişiz), bay 
emes ikensiler (zengin değilmişsiniz), bay emes iken (zengin değilmişler).

3. Görülen Geçmiş Zaman
İsme, i- fiilinin görülen geçmiş zamanı getirilerek yapılır.
tağda idim (dağdaydım)   peqir idim (fakirdim) 
tağda idiñ     peqir idiñ
tağda idi     peqir idi
tağda iduq     peqir iduq
tağda idiñlar     peqir idiñlar
tağda idi     peqir idi
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Olumsuz şekli: tağda emes idim (dağda değildim), tağda emes idiñ (dağda değildin), 
tağda emes idi (dağda değildi); peqir emes iduq (fakir değildik), peqir emes idñlar (fakir 
değildiniz), peqir emes idi (fakir değillerdi).

4. Şart
İsme i- fiilinin şartı getirilerek yapılır. Bu çekimin örnekleri çok azdır. Özellikle kalıp 

ifadelerde ve üçüncü şahıs çekimlerinde görülür: héçnerse (hiç bir şey), némerse (her ne, 
ne), gözel ise (güzel ise), yahşi ése (iyiyse), oquğuçi ése (öğrenciyse).

Yapım Ekleri
1. İsimden İsim Yapan Ekler
+Añ: İsim ve sıfat türetir. İşlek değildir: boşañ (beceriksiz), tozañ (toz, toz yağmuru), 

bezeñ (anlayışsız)
+çAn: Sıfat türeten işlek bir ektir: sözçan (konuşkan), küreşçan (mücadeleci), söyüm-

çan (sevgili), bilimçan (bilgili), nomusçan (namuslu), emgekçan (çalışkan), sözçen (ha-
tip), bilimçen (ehil, bilgiç).

+çaq/+çek: İsimlerden sevgi ve küçültme bildiren isimler yapar: qozi+çaq (kuzucuk), 
oyunçaq (neşe), kölçek (gölcük), tayçaq (taycık), boyunçaq (tasma).

+çe: İsimlerde küçültme, millet ve boy adlarından dil ve lehçe adları yapar. Sayı isim-
lerine gelerek miktar bildirir: kitapçe (kitapçık), depterçe (küçük de�er), bölümçe (küçük 
bölüm); Xenzuçe (Çince), Türkçe, Uyğurçe (uygurca); beşçe (beş kadar), onçe (on kadar), 
otuzçe (otuz kadar).

+çi: Daha çok meslek ve uğraş isimleri yapan işlek bir ektir: işçi, qavapçi (kebapçı), ya-
ğaşçi (marangoz), oyunçi (oyuncu), béliqçi (balıkçı), naxşiçi (şarkıcı), boyaqçi (boyacı), 
térimçi (tahsildar), milletçi (milliyetçi).

+çil: Sıfat türeten bir ektir: rastçil (gerçekçi, dürüst), insançil (insancıl), xelqçil (halk-
çı), ençil (sağcı), özemçil (bencil), kemçil (eksik).

+çuq/çük: Küçültme yapar: qariçuq (göz bebeği), baliçuq (yavrucak), qapçuq (küçük 
torba), oyunçuq (oyuncak), yemçük (balık yemi).

+dar: Farsça kökenlidir: terepdar (tara�ar), minnetdar (minnettar), dildar (sevgili), 
maldar (mal sahibi), memandar (konuksever).

+daş: Eşlik, ortaklık ve mensubiyet bildirir: ırqdaş (ırktaş), dindaş, menidaş (anlam-
daş), yoldaş, meslekdaş, qérindaş (kardeş), tilekdaş (dileği bir).

+din /+tin: Topluluk gösteren sayı sıfatları yapar: birdin (birer), ikkidin (ikişer), üçtin 
(üçer), törttin beştin (dörder beşer).

+duq: Alet isimleri yapar. İşlek değildir: orunduq (sandalye), burunduq (yular).
+duruq/+dürük: İşlek değildir: boyunduruq (yoyunduruk), burunduruq (burunluk), 

éğizduruq (gem), kemeldürük (semer), saqalduruq (çenelik).
+gey/+key: Yön isimleri bildiren isimler türetir. İşlek değildir: teriskey (kuzey), kün-

gey (güney).
+ğInA; +qına/+kine: Küçültme ve sevgi ifade eden isimler yapar: çiraylıqqına (güzel 

yavru), aqqına (beyazımsı), azğına (azıcık), epçilgine (işbilircik), çapsanğına (çabucak).
+xor: Farsça kökenlidir. Karakter özelliği belirten isim ve sıfatlar türetir: çayhor (çay 

içen), parixor (rüşvetçi), qanxor (sömürücü), adamxor (yamyam).
+keş: Farsça kökenlidir: méhnetkeş (işçi), hezilkeş (şakacı), capakeş (cefakeş), mepi-

keş (arabacı).
+kar: Farsça kökenlidir: paxtikar (pamukçu), senetkar (sanatkar), binakar (inşaatçı), 

oymakar (nakışçı).
+qi/+ki; +ği/+gi: Yer ve zaman isimlerine gelerek, ona aitliği bildiren sıfatlar türetir: 

burunqı (önceki), qişqi (kışa ait), yazği (yaza ait), kiyinki (sonraki).
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+lap: Topluluk bildiren sayı sıfatları türetir: onlap (onlarca), yüzlep (yüzlerce), miñlap 
(binlerce).

+liq/+lik; +luq/+lük: Bir yere, nesneye mensubiyet, aitlik için, o nesnenin varlığını, 
çokluğunu bildiren isimler türetir: suluq (sulu), Qeşqerlik (Kaşgarlı), tuzluq (tuzlu), de-
rexlik (ağaçlık), atliq (atlı), yamğurluq (yağmurluk), yaxşiliq (iyilik).

+liğan/+ligen: Çokluk bildiren tahmini sayı isimleri türetir: beşligen (pek çok beşli), 
onliğan (onlarca), millionliğan (milyonlarca), yüzligen (yüzlerce).

+men: Sıfat türetir: danişmen (bilgili), dertmen (dertli), hünermen (hüner sahibi), 
atarmen (hızlı).

+pAz: Farsça kökenlidir. Meslek adları türetir: aşpaz (aşçı), mantipaz (mantıcı), cal-
lappez (çapkın), samsipez (pastacı).

+raq/+rek: Karşılaştırma bildiren sıfatlar türetir: yaxşiraq (daha iyi), kiçikrek (küçü-
cük), köprek (daha çok), aççiqraq (biraz acı).

+siman; +simal: İsimlerde “benzerlik, gibilik” ifade eden sıfatlar türetir: börisimal 
(kurda benzer), ademsiman (insana benzer), şaptullisimal (şe�ali gibi), öysiman (ev gibi), 
orunduqsiman (sandalye gibi).

+siz: İsimlerden yokluk veya azlık bildiren sıfatlar türetir: qumsiz (kumsuz), derexsiz 
(ağaçsız), balisiz (çocuksuz), susiz (susuz), quralsiz (silahsız), paydisiz (faydasız), qayğu-
siz (kaygısız).

+şunas: Meslek ve uğraş isimleri yapar. Farsça kökenlidir: tilşunas (dilci), tarixşunas 
(tarihçi), edebiyatşunas (edebiyatçı).

+vaz: Farsça kökenlidir: qımarvaz (kumar oynayan), qılıçvaz (kılıç kullanan), keklik-
vaz (keklik besleyen).

2. İsimden Fiil Yapan Ekler
+A-: Olma bildiren fiiller türetir: ata- (ad koymak), qıyna- (eziyet et-), tile- (dile-), 

or(u)na- (yerleş-).
+(A)r-: Geçişsiz fiiller türetir. aqar- (ağar-), sarğar- (sarar-), bozar- (bozar-, rengi sol-), 

köker- (göğer-), bökür- (böğür-), qısqar- (kısal-), yeşer-, tazar- (tazelen-).
+(A)y-: Genellikle sıfatlardan fiil türetir: köpey- (çoğal-), azay- (azal-), küçey- (güç-

len-), karay- (karar-), çiñay- (sağlamlaştır-).
+al-: Genellikle sıfatlardan fiil türetir: azal-, taral- (daral-), tüzel- (düzel-), yoqal- 

(kaybol-).
+da-/+ta-: Genellikle geçişli fiiller türetir: alda- (aldat-), ünde- (seslen-), çamda- 

(adımla-), kövükde- (köpüklen-), yanda- (yan yana getir-).
+ğa-; +qa-/+ke-: çañqa- (susa-) çañ “hararet, ateş”, iske- (kokla-), tumuqa- (üşüt-), 

qizğa-n- (kıskan-).
+ğar-; +qar-/+ker-: Geçişli fiiller türetir: başqar- (yönet-, idare et-), esker-t- (hatır-

lat-), suğar- (sula-), cuñqar- (yerine getir-).
+IrA-: İsimlerden geçişsiz fiiller türetir: ğañgira- (şaşır-), qaltira- (titre-, heyecanlan-), 

yaltira-(ışılda-), siqira- (sızla-).
+i-; +U-: Geçişsiz fiiller türetir: béyi- (zenginleş-), kemi- (azal-), leyi- (bulan-), ren-

ci- (inan-, darıl-), purku- (gürültüyle solu-).
+ildA-/UldA-: Yansıma kelimelerden fiiller türetir: şirilda- (şırılda-), taqilda- (takıl-

da-), cizilda- (cızılda-), xurulda-(horulda-).
+(i)k-; +(u)q-: Olma bildiren fiiller türetir: birik- (birik-), cimik- (sükut et-) cim”sessiz”, 

içik- (dahil ol-), zoruq- (yorul-).
+qir-/+kir-; +qur-/+kür-: Genellikle yansıma kelimelerden fiiller türetir: çüçkür- (ak-

sır-), öñkür- (hüngürde-, ağla-), tükür- (tükür-), qışqır-(çağır-), mişqır-(sümkür-).
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+lA-: En işlek isimden fiil yapan ektir: közle- (göz+le-), sözle- (konuş-), işle- (işle-), 
aqla- (akla-), yazla- (yazla-), çişle- (dişle-), bağla-, cemle- (topla-), davala- (tedavi et-), ter-
biyele- (terbiye et-).

+lAn- (<+lA-n-): İşlek eklerdendir: cüretlen- (cüret et-), qansizlan- (kansızlaş-), qay-
ğulan-, üylen- (evlen-), cüplen- (çi�len-), zoxlan- (ezil-).

+lAş- (<+lA-ş-): aqtivlaş- (akti�eş-), birgeleş- (birleş-), gepleş- (konuş-), yüzleş- (yüz 
yüze gel-).

+lAt- (<+lA-t-): Geçişli fiiller yapar: canlat- (canlandır-), keñlet- (genişlet-), köpük-
let- (köpüklendir-), tumanlat- (dumanlat-).

+rA-:- Yansıma kelimelerden ve sıfatlardan fiiller türetir: añra- (şaşkın şaşkın bak-), 
yayra- (rahat et-), sayra- (öt-), çaçra- (sıçrat-), eskire- (eski-), iñre- (inle-).

+sin-/+sun-: Duygu, niyet ve tavır bildiren fiiller türetir: ecepsin- (şaşır-), égriqsun- 
(kendini hasta hisset-), balasin- (çocuk say-), başgasin- (yabancı say-), özsin- (benimse-).

+sirA-: Yokluk, azlık, eksiklik bildiren filler türetir: yağsira- (yağı eksik ol-), qansira- 
(kansız ol-), susira- (susa-), uyqusira- (uyukla-), yersire- (vatan hasreti çek-).

+sit-: İşlek değildir: kemsit- (değerini düşür-), mensit- (itibar et-), teñsit- (denkleştir-).
+şA-: İşlek değildir: qapşa- (gevezelik et-), oñşa- (düzenle-), teñşe- (denkleştir-), 

tiñşe- (dinle-, işit-).
+şi-/+şu-: İşlek değildir: deldenşi- (sallan-, sendele-), havşu- (havla-), oynaqşi- (hop-

layıp zıpla-), vañşi- (vanılda-).
3. Fiilden İsim Yapan Ekler
-aq; -ek: Sıfat, âlet ve yer isimleri türetir: ürkek (endişeli), qaçaq (kaçak), piçaq (bıçak), 

qonaq (misafir), kesek (toprak parçası), bölek (bölüm, parça).
-nç: İşlek değildir: qorqunç (korkunç), jirkinç (iğrenç), işenç (inanç), tayanç (dayanak).
-ça; -ca: Soyut ve somut isimler türetir: çüşençe (düşünce, fikir), pürkence (çarşaf), se-

linca (döşek), yépinça (örtü, yatak örtüsü).
-çaq; -çek: İsim ve sıfat türetir: emçek (meme), külgünçek (güler yüz), maxtançaq 

(övüngen), tartinçaq (çekingen), uyalçaq (utangaç), erinçek (tembel).
-(i)ndi/(U)ndi : juyundi (pis su), qirindi (kırıntı, talaş), üzündi (kırıntı, parça), yigin-

di (birikim, toplantı), kesindi (kesinti).
-ğa;-ge/-qa;-ke: Soyut ve somut isimler türetir: salğa (kement), sürge (müshil), süpür-

ge, ülge (örnek), külke (gülüş), tutqa (tutamak, sap).
-ğan;-gen/-qan;-ken: Aslında sıfat-fiil eki olan bu ek, kimi kalıcı isimler de türetmiş-

tir: qapqan (kapan, tuzak), turğan (mukim), tuqqan (akraba), çékingen, kirişken (giriş-
ken), yépişqan (yapışkan).

-ğaq;-gek/-qaq;-kek: İsim ve sıfat türetir: orğaq (orak), patqaq (batak), ilgek (ilgi), 
bezgek (sıtma), uruşqaq (kavgacı), tirişqaq (gayretli).

-ğin;-gin/-ğun;-gün/-qin;-kin/-qun;-kün: Sıfat türeten bir ektir: turgun (durgun), 
qirğin (kırgın), azğin (azgın), qaçqun (kaçak), kelkün (sel), keskin.

-ğu;-gü/-qu;-kü: Soyut ve somut isimler türetir: éçitqu (maya), otalğu (çapalama), sez-
gü (sezgi), urğu (vurgu), atalğu (terim), uyqu (uyku).

-ğuç;-güç/-quç;-küç: Somut isimler türetir: açquç (anahtar), qırğuç (keser), öçürgüç 
(silgi), körsetküç (diploma), basquç (basamak), uçquç (pilot).

-ğuçi;-güçi;-quçi: alğuçi (alıcı), yazğuçi (yazar), qalğuçi (kalıcı), bergüçi (verici), 
oqutquçi (öğretmen), ezgüçi (zalim).

-ğur;-gür/-qur;-kür: Sıfat türeten bir ektir: bolmiğur (yaramaz), tapqur (uyanık, 
zeki), çapqur (koşucu, hızlı), cimğur (kapalı, gizli), ötkür (keskin).

-(i)m/-(U)m: bölüm (bölme, oda), çişlem (bir ısırım), qatlam (kat, tabaka), toplam, ti-
lim (dilim), boğum (boğum).
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-miş/-mUş: Aslında sıfat-fiil eki olan bu ek, kimi kalıcı isimler de türetmiştir: qılmiş 
(suç, kabahat), keçmiş (geçmiş), turmuş (hayat), ötmüş (geçmiş).

-n: éqin (akım, akış), yégin (yağış), tépin (harman), yiğin (toplantı), kélin (gelin), tü-
gün (düğün).

4. Fiilden Fiil Yapan Ekler
-A-: Geldiği fiili pekiştirir: bura- (bur-), küy(ü)şe- (dili tutul-), ora- (biç-, tırpanla-), 

tiqa- (tıka-).
-Ar-/-Ur-/-r-: Geçişsiz fiilleri geçişli yapar: çöker- (çöker-, çöktür-), çüşür- (düşür-, in-

dir-), uçar- (uçur-), öçür- (söndür-), patur- (batır-), içür- (içir-).
-dar-/-tar-: Ettirgen çatı ekidir: toltar- (doldur-), ağdar- (aktar-, çevir-), toştar- (dol-

dur-, taşır-).
-dUr-/-tUr-: Ettirgen çatı ekidir: yédür- (yedir-), mindür- (bindir-), köydür- (yandır-), 

kirgüzdür- (girdir-), aşurttur- (arttır-).
-ğa-;-ge-/-qa-;-ke-: Fiile tekrar ve pekiştirme anlamı katar: çayqa- (yıka-), sürke- 

(sürt-, ovuştur-), erge-ş- (arkasından git-), minge-ş- (terkisine bin-).
-ğuz-;-güz-/-quz-;-küz-: Ettirgen çatı ekidir: kirgür- (girdir-), alğuz- (aldır-), içküz- 

(içir-), ötküz- (geçir-), aqquz- (akıttır-), bergüz- (verdir-).
-i-/-U-: Fiil köklerine gelerek anlamlarını pekiştirir: qızi- (kız-, kor haline gel-), san-

çi- (del-, sapla-), şülü- (soy-, yüz-).
-q-; -k-: Fiilin anlamını pekiştirir ve dönüşlülük yapar: çéliq- (göze çarp-, görün-), du-

duq- (kekele-), tiniq- (sakinleş-).
-l-: Edilgenlik çatı ekidir: kétil- (gidil-), déyil- (denil-), köpeytil- (çoğaltıl-), atal- (ad 

veril-), qaçurul- (kaçırıl-).
-lA-: Eklendiği fiilin anlamını pekiştirir: bolcala- (fal aç-, tahmin et-), butala- (buda-), 

çoqula- (gagala-), ğacala- (kemir-), kesle- (kes-).
-msirA-: İşlek değildir: külümsire- (gülümse-), yiğlamsira- (ağlamaklı ol-).
-n-: Dönüşlülük ekidir: söyün- (sevin-), kiyin- (giyin-), qoğdan- (korun-), sürken- 

(sürtün-), oylan- (düşün-), körün- (görün-).
-ş-: İşteş çatı ekidir: külüş- (gülüş-), uruş- (vuruş-), sözleş- (konuş-), yaraş- (bakış-), 

yiğlaş- (ağlaş-).
-t-: Ettirgen çatı ekidir: qorqut- (korkut-), tosat- (ayır-), qozğat- (kopar-), oxşat- (ben-

zet-), toxtat- (durdur-), yiqıt- (yıktır-).

Sıfat Filler
Nesnelerin geçici hareket vası�arını karşılayan fiil şekilleridir. Uygur Türkçesinde başlı-
ca sıfat-fiiller şunlardır:

-(i)vatqan/-Uvatqan/-yvatqan: Geniş zaman sıfat-fiilidir: kétivatqan adem (gitmekte 
olan adam), tuguvatqan (doğmakta olan), déyvatqan (denilmekte olan). 

-eçek: Çok az görülen bir gelecek zaman sıfat-fiil ekidir: kéleçek künler (gelecek günler).
-idiğan/-ydiğan: Gelecek zaman sıfat-fiil ekidir: kelidiğan (gelecek), déydiğan (deni-

lecek), mén yéydiğan ot (yiyeceğim ot), baridiğan (gidilecek), naxşa étalaydiğan kişi (şar-
kı söyleyebilecek kişi), qiziqturidiğan eser (ilgi çeken eser).

-miş/mUş: Geçmiş zaman sıfat-fiili olup seyrek görülür: ötmüş künler (geçmiş gün-
ler), solmuş güller, yézilmiş mektup (yazılmış mektup), oqumiş adem (okumuş adam), öy-
lenmiş yigit (evlenmiş yiğit).

-r; -Ar; -mAs: Geniş zaman sıfat-fiili yapan bu eklerin hem olumlu hem de olumsuz 
şekilleri bolca görülür: éytar söz (söylenecek söz), barar cay (gidecek yer), körer köz (gö-
rür göz); ölmes arzular (ölümsüz arzular), pütmes iş (bitmez iş), harmas at (yorulmaz at), 
öçmes yultuz (sönmez yıldız).



1. Ünite - Uygur Türkçesi 25

-ğan;-gen/-qan;-ken: Geniş zaman sıfat-fiilidir ve işlek olarak kullanılır: köygen ot 
(yanan ateş), ötken kün (geçen gün), oquğan (okuyan), késken (kesen), qaçqan qiz (kaçan 
kız), bilgen bala (bilen çocuk), közümdin aqqan yaş (gözümden akan yaş).

-ğuçi;-güçi/-quçi;-küçi: İşlek bir sıfat-fiil ekidir: yazğuçi hatun (yazıcı kadın), kütkü-
çi qız (hizmet eden kız), ézgüçi maşına (ezici makina), qaçquçi mehbus (kaçan mahbus), 
heriketke keltürgüçi küç (harekete geçiren güç). 

-ğusi;-güsi/-qusi;-küsi: Gelecek zaman sıfat-fiili yapar: kel-güsi künler (gelecek gün-
ler), yetküsi menzil (varılacak menzil).

Zarf-Fiiller
Zarf-fiiler şahsa ve zamana bağlanmadan mücerret hareket hâli bildiren fiil şekilleridir. 
Uygur Türkçesindeki zarf-fiil ekleri şunlardır:

-A/-y: Tekrar gruplarında ve birleşik fiil-yapımında görülür: tama tama (damlaya 
damlaya), sözlimey sözlimey (söylemeye söylemeye), kéle kélmeyle (gelir gelmez), tarta 
tarta (çeke çeke), zulmini ala keldi (zulmünü ala geldi), körelmidim (göremedim).

-mAy; -mAyIn: - (a, -y) ve -(i)p, -(U)p zarf-fiillerinin olumsuz şekillerini yapar: almay 
(almayıp), bilmey (bilmeyip), körmey (görmeyip), yazmay (yazmayıp).

-ArdA: “iken”, “-dığı zaman” anlamlarını verir. Kullanımı yaygın değildir: bir şeirni 
oqup yézilarda (bir şiiri okuyup yazarken).

-(i)p/-(U)p: İşlek zarf-fiil eklerindendir: kilip (gelip), baqip (bakıp), bilip, keltürüp 
(getirip), étilip tur- (sıçrayıp kalk-), qéçip qutul- (kaçıp kurtul-).

-ğili;-gili/-qili;-kili/-ğini;-gini: “-mek için, -meye ve -alı” anlamlarını verir: atamni 
körgili keldim (babamı görmeye geldim), torpiğini söygini keldim (toprağını sevmeye gel-
dim), ular tamaq yegili ketti (onlar yemek yemeye gitti), uzun boldi körişmigili (uzun 
oldu görüşmeyeli).

-mAskA: Sebep bildirir. “-mamaya, -memek için” anlamlarını verir: ğérip bolmasqa 
çarem yoq (garip olmamaya çarem yok), tartmasqa ilacim yoq (çekmemeye ilacım yok), 
ayrilmasqa vedem bar (ayrılmamak için sözüm var).

-mAstA: “-madan” anlamını verir. Kullanımı seyrektir: közliriñ körmeste meni (göz-
lerin görmeden beni), ul xalayiq bilmeste (el âlem bilmeden).

-mAstin: “-madan” anlamını verir: kelmestin (gelmeden), barmastin (gitmeden), gül-
ni körmestinmu, eske alsam (gülünü görmeden de, hayal etsem).

-ğaç;-geç/-qaç;-keç: Zaman ifade eden zarf-fiil ekidir: éçilğaç (açılınca), qizini kütkeç 
(kızını beklerken), kelgeç (gelince).

-ğaçqa;-geçke/-qaçqa;-keçke: Sebep ifade eden bir zarf-fiil ekidir: yaz-ğaçqa (yazdığı için), 
yatqaçqa (yattığı için), qerindişiñdek körgeçke meni (kardeşin gibi gördüğün için beni).

-ğançe;-gençe/-qançe;-kençe: Zaman sınırlaması bildirir: u yügürüp kelgençe (o ko-
şup gelene kadar), ornidin qopqançe (yerinden kalkıncaya kadar), Ehmet şiir yazğançe 
hayacanlınattı (Ahmet şiir yazdığı zamanlar heyecanlanırdı).

-ğanda;-gende/-qanda;-kende/-ğanimda: Zaman bildirir. “-dığı zaman”, “-ınca” an-
lamlarını verir: kelgende (gelince, geldiği zaman), alğanda (aldığı zaman), közümni açqı-
nimda (gözümü açtığımda).

-ğanğa;-genge/-qanğa;-kenge: “-dığı için” ,”-ınca” anlamlarını verir: gül degenge gül 
bolamdu? (gül deyince gül olur mu?), evladiğa körsetkenge yaxşi kütüm (evladına göster-
diği için iyi alâka).

-ğiçe;-giçe/-qıçe;-kiçe: Zaman sınırlaması yapar: kelgiçe (gelince), ketkiçe (gidince), 
keç bolğiçe ciq taş terdi (karanlık çökünceye kadar taş topladı).
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Hareket Adları (İsim-Fiiller)
Uygur Türkçesinde hareket adları, -ş ve -maq, -mek ekleriyle yapılır.

1. -ş: Fiil tabanına -(i, -u, -ü)-ş eki getirilerek yapılır: körüş (görüş), işleş (çalışma), 
oquş (okuma), yéziş (yazma), biliş (bilme, biliş), aliş (alma, alış).

2. -maq, -mek: Fiil tabanına -maq, -mek eki getirilir: yazmaq (yazmak), yetküzmek 
(yetiştirmek), barmaq (varmak), işlimek (işlemek), köçmek (göçmek), başlat-maq (baş-
latmak).

Kelime Türleri

 Zamirler
a. Kişi Zamirleri
Uygur Türkçesindeki kişi zamirleri şunlardır:
teklik  çokluk
men   biz
sen   siler
u   ular
Uygur Türkçesinde “siz” zamiri teklik ifade eder ve nezaket için kullanılır. Ayrıca say-

gı için kullanılan ve yine teklik ikinci şahsı ifade eden “sili” (siz) ve “özliri” (siz) zamirleri 
vardır. Çokluk ikinci şahıs için bir de “senler” (siz) zamiri bulunmaktadır.

Kişi zamirlerinin hâl ekleriyle kullanımı şöyledir:

Yal. h men sen u biz siler ular
İlg. h. méniñ séniñ uniñ bizniñ silerniñ ularniñ
Yön. h maña saña uniñğa bizge silerge ularğa
Yük. 

h. méni séni uni bizni silerni ularni

Bul. h. meniñde
(mende) 

seninde 
(sende) 

uniñda
(anda/unda) bizde silerde ularda

Ayr. h. méniñdin
(mendin)

séniñdin
(sendin)

uniñdin
(anda/undin) bizdin silerdin ulardin

Eş. h. méniñçe séniñçe uniñçe bizniñçe silerçe ularçe

Vas. h. méniñ 
bilen

séniñ 
bilen uniñ bilen bizniñ bilen siler bilen ularbilen

b. Dönüşlülük Zamiri
Dönüşlülük zamiri “öz” (kendi) kelimesidir: özüm (kendim), özüñ/özeñ, özi, özimiz, 

özüñlar/özeñler, özliri.
Mavunı özümge, mavunı aqamğa aldim. (Bunu kendime, bunu ağabeyime aldım).
O�iser öziniñ söletlik méñişini buzmay... (Asker kibirli yürüyüşünü bozmadan...)
Özi bilen özi maxdiniken. (Kendi kendisine övünüyormuş).
c. İşaret Zamirleri
Nesneleri işaret yoluyla karşılayan zamirlerdir. Uygur Türkçesindeki işaret zamirle-

ri şunlardır: bu, şu, o, uşbu (işbu, bu), mavu < mana+bu (işte bu, bu), eşu - aşu < ene+şu 
(işte şu, şu), muşu < mana+şu (işte şu, bu), avu < ene+bu (işte o, o).

Mavunı özümge, mavunı aqamğa aldim.
Eşu méniñ tağam. (O, benim amcam).
Avu yiraqta körünüp turğan yiza Qorğan yizisidur. (Şu, uzakta görünmekte olan köy, 

Korgan köyüdür).
Muşuni aqamğa aldim. (Şunu ağabeyime aldım).

Tablo 1.3
Uygur Türkçesinde 
Kişi Zamirlerinin Hâl 
Ekleriyle Çekimi



1. Ünite - Uygur Türkçesi 27

d. Belirsizlik Zamirleri
Uygur Türkçesindeki belirsizlik zamirleri şunlardır: hemme (hep, tamam, her şey), 

barliq (hep, bütün, her şey), herbir, kimdu (biri, bir kişi), héçkim (hiç kimse), némidu (bir 
şey), hernéme (her şey), allinéme (bir şey), herqaysi (herbir, herkes), bari (hepsi), bézi 
(bazı), héçbir, herkim, allikim (biri, bir kişi), héçnéme (hiç bir şey), héçnérse (hiç bir şey), 
qaysibir (hangi), allinemi (bir şey), alliqandaq (bir, bir takım), alliqayaq (belli olmayan 
uzak bir yer), qandaqtur bir (bir, herhangi bir).

Hemmimiz bille oynayli. (Hepimiz birlikte oynayalım).
Kimdu nériki buluñdin loqma taşlidi. (Biri öte tara�an laf attı).
Her kimniñ özige tégişlik vezipesi bar. (Herkesin kendine ait vazifesi var).
U keçide héçnémini körelmidi. (O, gecede hiçbir şeyi göremedi).
e. Soru Zamirleri
Uygur Türkçesindeki soru zamirleri şunlardır: kim, néme (ne), qaysi (hangi), qayaq 

(nere), ne (nere, neresi), qançe (kaç, ne kadar), qayer (nere), qandaq (nasıl), qaçan (ne za-
man), qéni (hani, nerede).

Néme yézivatisen? (Ne yazıyorsun?).
Tursun qayaqqa ketti? (Tursun nereye gitti?).
Ehmet qeni? (Ahmet nerede/hani?).
Öyge kirgen kim? (Eve giren kim?).

Sıfatlar
Uygur Türkçesinde de sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.

a. Niteleme Sıfatları
Nesnelerin niteliklerini bildiren sıfatlardır. Uygur Türkçesinde kullanılan bazı nitele-

me sıfatları şunlardır: qara gül (kara gül), yeşil yağlıq (yeşil baş örtüsü), altun bileyzük, 
toğri söz (doğru söz), aç hayvan, eski tam (eski duvar).

b. Belirtme Sıfatları
Nesneleri çeşitli yönlerden belirten sıfatlardır. Dört gruba ayrılır.
1. İşaret Sıfatları
Uygur Türkçesinde asıl işaret sıfatları bu, şu ve u (o)’dur. Bunlardan başka, yine bu sı-

fatların meydana getirdiği bazı birleşik şekillerde işaret sıfatı olarak kullanılır: avu (işte 
o), eşu - aşu (işte şu, bu), mavu (işte bu, bu), munu (işte bu, bu), muşu (işte şu, şu), uşbu 
(işbu, bu).

Uşbu het dostum Kemalğa taqdim (İşbu arkadaşım Kemal’e takdim).
Bu yérni taşlap nége barattim? (Bu yeri bırakıp nereye gidecektim?).
Men muşu putun bayliğimni sizniñ toyliğiñiz üçün bérivetsem men gaday bolimen. 

(Ben, bütün bu zenginliğimi sizin düğününüz için verirsem, ben fakir olurum).
2. Sayı Sıfatları
a. Asıl Sayı Sıfatları
Küçük ses değişiklikleri dışında Türkiye Türkçesi ile aynıdır: bir, ikki, üç, töt, beş, alte, 

yette, sekkiz, toqquz, on; yigirme, ottuz, qiriq, ellik, atmiş, yetmiş, seksen, toqsan, yüz, 
miñ, milyon, milyard: yette qarindaş (yedi kardeş), miñ daqiqa (bin dakika), qiriq kün 
(kırk gün), yigirme minut (yirmi dakika).

b. Sıra Sayı Sıfatları
Asıl sayı sıfatlarının üzerine +(i)nçi eki getirilerek yapılır: birinçi, ikkinçi, tötinçi, yet-

tinçi, toqquzinçi, ikki yüz atmiş sekkizinçi, tötinçi sinip (dördüncü sınıf), üçünçi oqutğu-
çi (üçüncü öğrenci), birinçi yil (birinci yıl), sekkizinçi ay (sekizinci ay).

Ayrıca tunci (ilk, birinci), otturançi (ortancı), kenci (sonuncu) kelimeleri de sıra sayı 
sıfatı olarak kullanılmaktadır.
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c. Kesir Sayı Sıfatları
Nesnelerin parçalarını belirten sayı sıfatlarıdır. Kesir sayı sıfatları, sıfat durumunda-

ki sayının üzerine ayrılma ve bulunma hâl eki getirilerek yapılır: üçte bir, tötte üç (dört-
te üç), yüzde alte (yüzde altı), ondin ikki (onda iki), yüzdin beş (yüzde beş), miñdin bir 
(binde bir), törtte bir alma (dörtte bir elma), üçte bir nan (üçte bir ekmek), pulniñ yüzde 
üçi (paranın yüzde üçü).

d. Üleştirme Sayı Sıfatları
+din, +tin eklerinin asıl sayılara getirilmesiyle yapılır: birdin qalem (birer kalem), ik-

kidin depter (ikişer de�er), töttin luget (dörder sözlük), beştin oquguçi (beşer öğrenci).
3. Belirsizlik Sıfatları
Nesneleri belirsiz olarak bildiren sıfatlardır. Uygur Türkçesindeki başlıca belirsizlik sı-

fatları şunlardır: barçe (bütün, hep), pütün - pütkül (bütün), başqa (başka), az, talay (hay-
li, çok), bézi (bazı), bir, her, héç, köp (çok), acayıp, tola (çok), barliq (bütün), hemme (bü-
tün), özge (başka), palan (falan), hérqaysi (her, her bir), herqandaq (her, her ne), alliqançe 
(bir kaç), birqançe (birkaç), bir munçe (bir kaç), héçqandaq (hiç bir) vb.

Birqançe/bir munçe ademler séni izdidi. (Birkaç adam seni aradı).
Herqandaq işni meslihet bilen qilayli. (Her işi istişare ederek yapalım).
Héçqandaq qara küç tinçlikni buzalmaydu. (Hiçbir kaba güç barışı engelleyemez).
4. Soru Sıfatları
Nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Uygur Türkçesindeki belli başlı soru sıfat-

ları şunlardır: qaysı (hangi), qançe (kaç), qandaq (nasıl), néççe (ne kadar, kaç), néme (ne, 
hangi), nediki (neredeki).

Siz qaysi mektepte oquysiz? (Siz hangi okulda okuyorsunuz?).
Bügün néme ders bar? (Bugün hangi ders var?).
Bu qandaq kitap? (Bu nasıl kitap).
Qançe adem keldi? (Kaç kişi geldi?).

Zar�ar
a. Zaman Zar�arı
Fiilin anlamını zaman bakımından belirleyen, açıklayan veya sınırlayan zar�ardır. Uy-
gur Türkçesindeki başlıca zaman zar�arı şunlardır: bügün, kündüz (gündüz), ete (erte, 
yarın), etilikke (ertesi gün), ögünlükke (öbür gün), tünügün (dün), burnakün (geçmiş-
te bir gün), axşam, kéyin (sonra), deslep (ilk, önce), baya (az önce), hemişe (daima), bu-
run (önce), bultur (geçen yıl), avval (evvel), ülüşkün (geçen gün), seher (sabah), keçqurun 
(akşam üstü), héli (henüz), haman (hemen), derru (derhal), emdi (şimdi), hazir (şimdi), 
axir (sonra), yeziçe (yazın), qişiçe (kışın), her qaçan (her zaman), hergiz (hiç bir zaman), 
kileryil (gelecek yıl), kündüzliri (gündüzleri).

Yolğa çiqişqa biz her qaçan teyyar. (Yola çıkmaya biz her zaman hazırız).
U hazir sinifqa kirdi. (O, şimdi sınıfa girdi).
Ular axşam yiğin ötküzdi. (Onlar, akşam toplantı yaptı).
Ete seher kün çiqiştin burun İstansida boluşum kérek dédi. (“Yarın sabah gün doğma-

dan önce İstansa’da olmam gerek” dedi).
b. Yer-Yön Zar�arı
İş ve hareketin yerini ve yönünü belirten zar�ardır: alga (ileri), aldı (önü), yuquri (yu-

karı), içkiri (içeri), teşqiri (dışarı), béri (beri), neri (öte), yeqin (yakın), ilgiri (ileri), yan 
(yan), qarşi (karşı), tüvendiki (aşağı).

Atisidin qarğiş alğan ilgiri kelmes. (Atasından beddua alan ileri gidemez).
U töven qarap ketti. (O, aşağıya bakarak gitti).
Béri kel balam. (Beri gel yavrum).
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c. Nitelik (Durum) Zar�arı
Fiilin önünde hâl ve tavır ifade eden isimlerdir. Uygur Türkçesindeki başlıca durum 

zar�arı şunlardır: eniq (belli, açık), yaxşi (iyi), undaq/andaq (öyle), mundaq (böyle, şöy-
le), xoşal (memnun), etey (mahsus, kasten), çapsan (hızlı, çabuk), tez (tez, acele), békar 
(boşuna), aran (güçlükle, yavaşça), tuyuqsiz (ansızın, aniden), teste (zorla).

U çapsan öyge qaytip keldi. (O, çabuk eve döndü).
Ahmet yaxşi söz qildi. (Ahmet güzel konuştu).
U bügün etey kelmidi. (O bugün mahsus gelmedi).
U vaqtni békar ötküzmeydéken. (O vakti boşuna geçirmezmiş).
d. Miktar Zar�arı
İş ve hareketin miktarını bildirir: az, biraz, kem (az), sel (biraz), köp (çok), nurgun 

(çok), ciq (çok), azgına (azıcık), qisqiçe (kısa, kısaca), bir talay (birçok), artuqçe (daha faz-
la), bek (pek), gayet, nahayiti (son derece), xoyma (gayet, çok), zep (gayet, pek çok), xéli 
(hayli, çok).

Az sözlep, köp tiñşa. (Az konuş, çok dinle).
U qisqiçe sözlidi. (O, kısa konuştu).
Bu xeverni işitkeç söyünçiler bérip bek söyündiler. (Bu haberi işitince hediyeler verip 

pek sevindiler). 
e. Soru Zar�arı
Fiilin anlamını soru bakımından etkileyen zar�ardır: qaçan (ne zaman), qandaq (na-

sıl), qandaqlerçe (nasıl, ne şekilde), niçün, niçük (niçin, nasıl), némişqa (niçin, niye), 
némançe (nasıl, ne kadar, ne biçim), némendaq (nasıl, ne kadar, ne biçim), nékem(de) (ne 
zaman), né vaq(ta) (ne zaman).

Asta gepkil, némançe (némandak) varqiraysen? (Yavaş konuş, ne kadar bağırıyorsun?).
Sen qandaqlarçe bu yerge kélip qaldiñ? (Sen buraya nasıl gelebildin?).
Némişqa mektepke barmidiñ? (Niçin okula gitmedin?).
İşiñ qaçan tügeydu? (İşin ne zaman bitecek?).

Edatlar
Tek başlarına anlamları olmayan, hiçbir nesne ve hareketi karşılamayan anlamlı kelime-
lerle birlikte kullanılarak onları destekleyen, gramer vazifesi gören kelimelerdir. Ünlemler, 
bağlaçlar ve son çekim edatları olmak üzere üç çeşit edat bulunmaktadır.

1. Ünlemler
His ve heyecanları ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Uygur Türkçesindeki baş-

lıca ünlemler şunlardır: 
a. Duygu Ünlemleri
Duygu ve heyecanları ifade için içten koparak gelen ünlemlerdir: ah, ih (ah), vah, isit 

(yazık), hay (nefret ve kızgınlık ünlemi), uf (of), uh (uf, oh), pa (vay), apla (aman), pam 
(hayret ünlemi), ayhay, barikalla (beğenme, şaşırma ünlemi), pah (kızgınlık ve beğenme 
ünlemi), xep (yazık, ne çare).

Vay isit qedirlenmey ötken ömür (Eyvah değersiz geçen ömür).
İh! Süyümlük vetinim. (Ah! Sevimli vatanım).
Uh! Bekmu çarçap kettim. (Oh! Çok yoruldum).
b. Seslenme Ünlemleri
Hitap için kullanılan ünlemlerdir: i (ey), ey, hey, hay, hoy (ey, hey), hov (hu), hoyt 

(hey), uy (hey).
Ey Uyğur evladi volqan kebi köy! (Ey Uygur evladı volkan gibi yan!).
Némişke almaysiz uy? (Hey niçin almıyorsunuz?).
Hey balam, orunsuz ökünme! (Hey çocuğum, yersiz pişman olma!).
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c. Sorma Ünlemleri
Sorma ifade eden, soru için kullanılan ünlemlerdir: qéni (hani), he (ha, değil mi), ecep 

(acep), eceba (acaba).
Qapqara qunduzdek çaçlirin qéni? (Kapkara kunduz gibi saçların hani?).
Özeñ gep bilmiginiñ üçün méni köterelmeyvatisen, he? (Sen laf bilmediğin için beni de 

çekemiyorsun değil mi?).
d. Gösterme Ünlemleri
Birini, bir şeyi göstermek için kullanılan, işaret sırasında başvurulan ünlemlerdir: 

mana (işte, aha), ene/ana (işte, daha), ta (ta).
Mana menmu pidaiyliqqa yézilişqa keldim. (İşte, ben de fedailik için kayıt yaptırma-

ya geldim).
Ene padişahi alem, ene, siliniñ kélivatqanliqlirini körüp quduqniñ içine kirivaldi. (İşte 

cihan padişahı, işte sizlerin gelmekte olduğunu görünce kuyunun içine girdi).
e. Cevap Ünlemleri
Tasdik veya onay ifade eden ünlemlerdir: hee (evet), yaq/yoq (yok), hay-hay (hay hay), 

elvette (elbette), meyli (olur, tamam, peki, uygun), hoş (evet), hub (evet, peki).
Didim satar mu sen? U didi yaq yaq. (Dedim satar mısın? O dedi, yok yok).
Elvette, elvette cebrailniñ aldida ixlas bilen hizmet qilğaysen. (Elbette, elbette Cebrail’in 

huzurunda ihlas ile hizmet etmelisin).
Meyli, şu yolda ölüm kelse aña teyyarmen. (Tamam, şu yolda ölüm gelse, ona hazırım).
 2. Bağlaçlar
Kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan, 

bunlar arasında ilgi kuran kelimelerdir. Uygur Türkçesindeki başlıca bağlaçlar şunlardır.
a. Sıralama Bağlaçları 
Art arda gelen unsurları, kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri birbirine bağlayan 

bağlaçlardır: hem (ve, ile), ve, bilen (ile), yana/yene (ile, ve), u (ve).
Gulnar bilen Gülşen bir mektepte oquydu. (Gülnar ile Gülşen aynı okulda okuyor).
Yer méni baqti hem baqidu haman. (Yer bana baktı ve hâlâ bakıyor).
Beş oğul yana bir qiz maşinidin çüşti. (Beş oğlan ve bir kız arabadan indi).
b. Denkleştirme Bağlaçları
Birbirine denk olan, birbirinin yerini tutabilecek olan iki unsuru birbiren bağlayan, 

birbiriyle karşılaştıran bağlaçlardır: yaki (veya), veya, veyaki (veya).
Méni bağdin emes, çöldin izdeñler, / Veya bağraş dégen köldin izdeñler. (Beni bağda de-

ğil, çölde arayınız, / Veya Bagraş denen gölde arayınız).
Melum iqtidarğa igemu yaki ige emesmu? (Malum iktidara sahip mi veya değil mi?).
Aqur köz yaşlirim bolup éritiş veyaki nil. (Akar gözyaşlarım oldu İrtiş veyahut Nil).
c. Karşılaştırma Bağlaçları
Karşılaştırılan iki veya daha çok unsuru, dil birliğini birbirine bağlayan bağlaçlardır: 

ne ... ne, ye/ya ... ye/ya, hem ... hem, ...mu ... ...mu (da ... da), meyli ... meyli (ister ... is-
ter), xa ... xa (ister ... ister), ga ... ga (gâh ... gâh), bezi ... bezi (bazı ... bazı), birdem ... bir-
dem (bazen ... bazen).

Birdem küçük qaçidu, birdem o�iser.  (Bazen köpek yavrusu kaçıyor, bazen asker).
Göşmu göş, öpkimu göş. (Et de et, ciğer de et).
Ha u kelsun, ha men baray béribir oxşaş. (İster o gelsin, ister ben gideyim hiç fark etmez).
d. Cümle Başı Bağlaçları
Cümle başı bağlaçları, cümleleri anlam bakımından birbirine bağlarlar: eger (eğer), 

lékin (lakin), amma (ama), biraq (ama, yalnız), yalğuz (yalnız), peqet (fakat), belki, mu-
bada (eğer, madem), navada (eğer, tesadüfen), ger (eğer), çünki (çünkü), sevivi (çünkü), 
şuña (şunun için), kaşki (keşke), hetta (hatta), goya (güya), becayiki (sanki), beeyni (san-
ki), xuddi (sanki), eksiçe (üstelik), zadi (zaten).
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Lékin ular uçrişalmidi. (Lakin onlar karşılaşamadı).
Navada birsi yoluqup qalğidek bolsa, anamniñ tupraq bişiğa barımen deymen. (Eğer bi-

risi karşıma çıkacak olursa, annemin mezarına gidiyorum, derim).
Ketmekçi édim, biraq endi ketmeymen. (Gitmek istiyordum, ama şimdi gitmeyeceğim).
e. Sona Gelen Bağlaçlar
Bunlar kelimelerin sonuna gelerek pekiştirme işleviyle kullanılırlar: -mu (de, da), hem 

(de), téxi (hem de, dahi), bolsa (ise), ki, kim (ki).
Mana menmu pidaiyliqqa yézilişqa keldim. (İşte, ben de fedailik için kayıt yaptırma-

ya geldim).
Ol bedroyi oğrini men hem bir körürmen - dedi. (“O suratsız hırsızı ben de bir göre-

yim” dedi).
Bu qabiliyetliq adem, téxi ingilizçe bilidu. (Bu kabiliyetli adam, hem de İngilizce biliyor).
Böriler bolsa, kalini mezze qilip yiyişke başlaptu. (Kurtlar ise, öküzü iştahla yemeye 

başlamışlar).
3. Son Çekim Edatları
İsim ve isim soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki di-

ğer kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran, gramer görevli müstakil kelimelerdir. Uygur 
Türkçesinde görülen başlıca son çekim edatları şunlardır: 

a. Yalın ve ilgi halinden sonra kullanılanlar: üçün (için), arqiliq (ile, vasıtasıyla), 
dek/tek (gibi), qatarliq (gibi, benzeri), kebi (gibi), seveplik (dolayı, ötürü), toğruluq (hak-
kında, üzerine, ait). 

Ular deryadin kéme arqiliq ötti. (Onlar ırmaktan gemi ile geçti).
Bu mesile toğruluq méniñ başqa pikrim yoq. (Bu mesele hakkında benim başka fik-

rim yok).
Bu yiğinğa bizniñ kafedradin Tursun qatarliq beş oqutquçi qatnaşti. (Bu toplantıya bi-

zim kürsüden Tursun gibi beş öğretmen katıldı).
Men yaşaymen, goya baharniñ, qoynidiki külgen gül kebi. (Ben yaşıyorum, güya baha-

rın koynundaki gülen çiçek gibi).
b. Yönelme halinden sonra kullanılanlar: qarşi (karşı), qeder (kadar), köre (göre), 

qarap (doğru), toğra (doğru), oxşaş (benzer, gibi), yarişa (göre, uygun), muvapiq (göre, 
uygun), dair, ait.

U qoyni taqqa qarap örlütüp ketti. (O koyunları dağa doğru çıkartıp gitti).
Hemme quşlarğa oxşaş uniñmu qaniti bar. (Bütün kuşlar gibi onun da kanatı var).
Bal herisi özige kérek bolğan gülge toğra uçup baridu. (Bal arısı kendisine gerek olan çi-

çeğe doğru uçup gidiyor).
Her kimniñ özige yarişa işi bar. (Herkesin kendine göre işi var).
c. Ayrılma halinden sonra kullanılanlar: özge (başka), ğeyri (gayrı), néri (öte), soñra 

(sonra), kéyin (sonra), burun (önce), evvel, aval (evvel), önce, béri (beri), başlap (itiba-
ren), ilgiri (ileri), taşqiri (fazla), tartip (itibaren).

Séniñdin burun özemmu tepivalimen. (Senden önce kendim de bulabiliyorum).
Etidin başlap derisimiz saat sekkizde iştin başlinidu. (Yarından itibaren dersimiz saat 

sekizde başlanıyor).
Uniñdin özge héçkimni bilmeymen. (Ondan başka hiç kimseyi bilmiyorum).
Öyge kirgen çağda, işik éçip, uni özeñdin ilgiri kirgüz. (Eve girerken kapıyı açıp onu 

kendinden önce sok).
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Özet

Uygur adını açıklamak
Uygur adı ilk olarak Bilge Kağan yazıtında, Uygur ilte-
berinin adı vasıtasıyla geçmektedir. Uygur adına baş-
ka yazıtlarda ve Çin kaynaklarında da rastlanmakta-
dır. Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânü Lügâti’t-Türk’te be-
lirttiğine göre; Zulkarneyn Uygur iline yaklaştığın-
da, kendisine karşı koyan Türklerin kıyafetlerini ve 
savaşçılıktaki ustalıklarını görünce şaşırmış ve on-
lara “înân hōz hōrend” ( başkasına muhtaç olmadan 
yaşarlar, avcılığı iyi bilirler) demiştir. Kaşgarlı, “hōz 
hōrend” sözünün “hozhor”a, sonra da “Uygur”a dö-
nüştüğünü kaydetmiştir. Bundan başka, kaynaklarda 
değişik şekillerde geçen Uygur adının anlamı ve kö-
keni hakkında çeşitli görüşler de vardır. 

Uygur Türklerinin tarihini anlatmak
Türklerin en eski yerleşme alanlarından biri olan ve 
Türk kültürünün en zengin yadigârlarını sinesinde 
barındıran Doğu Türkistan, Makedonyalı İskender’in 
MÖ 326’da mağlup edilmesinden sonra MÖ 300 yıl-
larından itibaren Türk birliğini kurma çabaları içi-
ne giren Hun Devleti’ne bağlanır. VI. yüzyılda Juan-
Juanlarla savaşarak güneyde kendilerine küçük bir 
devlet kurarlar. 606 tarihinde Göktürk Devleti’nin 
idaresine girerler. 745 yılında Göktürk Kağanlığı’nı 
yıkarak Ötüken Uygur Devleti’ni kurarlar. Bu dev-
let de 840 yılında Kırgızların saldırısıyla son bulur. 
Yenilgiden sonra Uygurlar kitleler halinde Güney’e 
ve Batı’ya göç ederek yurtlarını terk ederler. Bir kıs-
mı Çinlilere, bir kısmı Karluklara karışır. Diğer bir 
kısmı da Çin’in Kansu eyaletine yerleşir. En büyük 
grup ise Tarım Havzası’na yerleşerek burada Hoço-
Uygur Devletini kurarlar. Doğu Türkistan daha son-
raları Moğol ayaklanmasına ve yayılmasına maruz ka-
lır. 1209 yılında Cengiz Han bölgeyi ele geçirir. Ülke 
1227’den sonra Cengizoğullarından Çağataylara bağ-
lanır. 1759’da Doğu Türkistan Çin’in saldırısına uğ-
rar. XVII. yüzyıl sonunda bölgenin denetimi Çinlile-
rin eline geçer. 1870 yılında Doğu Türkistan’ın özgür-
lük savaşçısı Yakup Bey, başkent Kaşgar olmak üze-
re Doğu Türkistan’da bağımsız bir devlet kurar. 17 yıl 
bağımsız olarak yaşayan bu devlet 1877 yılında Çin 
ve Rusya’nın anlaşmasıyla ortadan kaldırılır. 1931’de 
Türklerin başlattığı isyanlar Rusya’nın da yardımıy-
la Çin tarafından 1933’te bastırılmıştır. 1937 yılın-
da mücadele yeniden başlamış ve 1944’te başlayan 
İli ayaklanmasının ardından 12 Kasım 1944’te Ali 

Han Töre’nin önderliğinde Şarkî Türkistan Cumhuri-
yeti yeniden ilan edilmiştir. Bu yeni cumhuriyet, Çin 
yönetimiyle anlaşarak varlığını korumaya çalışmışsa 
da, 1949’da komünist Çin yönetimine teslim olmaktan 
kurtulamaz. Doğu Türkistan 1955’te Sinkiang-Uygur 
Özerk Bölgesi adıyla Çin’e bağlı bir bölge haline getirilir. 

Uygur Türkçesini tanımlamak
Kendi içinde iki döneme ayrılır. ‘Eski Uygurca’ de-
diğimiz ve Göktürk yazı dilinden sonra eser ver-
meye başlayan tarihî dönem ve XX. yüzyılda yeni-
den yazı dili olarak kullanılan ve ‘Yeni Uygurca’ de-
nilen dönem. XV. yüzyıldan sonra Müşterek Orta 
Asya Türkçesi’nin tarihî mirasına bağlı olarak orta-
ya çıkan Çağatay Türkçesi’nin devamıdır. Günümüz-
de Yeni Uygur Türkçesi olarak adlandırılan bu Türk 
lehçesi, tarihî gelişimi itibariyle Uygur, Karahanlı ve 
Çağatay Türkçesinin devamıdır. 1930’lu yıllara ka-
dar Çağatay Türkçesini yazı dili olarak kullanan Uy-
gur Türkleri, bu tarihten sonra, edebî dillerini Urum-
çi ağzını esas alan “Merkezi ağız grubu” üzerine oturt-
muşlardır. XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Arap alfa-
besini kullanan Uygur Türkleri, bu tarihten sonra si-
yasi nedenlerden dolayı farklı alfabeler kullanmışlar-
dır. 1925-1930 yılları arasında değiştirilmiş Arap alfa-
besini kullanan eski Sovyetler Birliğinde yaşayan Uy-
gur Türkleri 1930-1947 yılları arasında Latin alfabesi-
ni kullanmışlardır. 1947 yılından sonra ise Kiril alfa-
besini kullanmaya başlamışlardır. Doğu Türkistan’da 
yaşayan Uygur Türkleri ise 1970’li yıllara kadar Arap 
alfabesini kullanmışlardır. 1954-1978 yılları arasında 
kısmi bir Latin alfabesi kullanılmışsa da, bu uygulama 
1978’de kaldırılmıştır. Doğu Türkistan’da bugün bazı 
ilaveler yapılan ve fonetik ayrıntılara inilmiş Arap al-
fabesi kullanılmaktadır.

Uygur edebiyatını açıklamak
X-XV. yüzyıllar arasında Budizm ve Maniheizmin 
Uygur Edebiyatında derin tesirleri olmuştur. Sonrak 
eserler Müşterek Orta Asya Edebî dilinin mahsulle-
ridir. XV. yüzyıldan sonra ortaya çıkan Çağatay Ede-
biyatı, XIX. yüyıl başlarına kadar Uygur Türklerini 
de içine alan bir dil ve edebiyat alanı olmuştur. XIX. 
yüzyılın başlarında yaşanan Çin istilası ve bu istila-
lara karşı yapılan direnişler, halk muhayyilesinde de-
rin izler bırakmış ve Sözlü Uygur Edebiyatı’na büyük 
destanlar kazandırmıştır. Bunlardan en ünlüsü 1827 
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mücadelesine katılan Nazugum adlı Uygur kadınının 
başına gelenleri ve Çin zulmüne karşı direnişini anla-
tan ‘Nazugum Destanı’dır. XX. yüzyıl Uygur Edebiyatı 
daha çok tarih yazıcılığı şeklinde ortaya çıkar. Uygur 
Türkleri istilacı Çinlilere karşı verdikleri bağımsızlık 
mücadelesini uzun uzun anlatan tarih eserleri yaz-
mışlarlardır. Bu eserler Uygurlarda millî edebiyatın 
başlangıcını teşkil etmiştir. Uygur Türklerinin büyük 
önderi İsa Yusuf Alptekin’in öncülüğünde 1936 yılın-
da kurulan Altay Neşriyatı adlı yayınevi ve bu yayın 
evinin çıkardığı Uruş Haberi, Yurt, Altay, Tiyanşan 
dergileriyle Türkçülük hareketinin bayraklaştırıldığı 
bir edebiyat anlayışı geliştirildi. Uygur Türkleri Ede-
biyatı şehit sanatkârlarla doludur. Uygur Türk Edebi-
yatında hikaye, roman, tiyatro gibi mensur nitelikte 
eserler de verilmiştir. Uygur Türk Edebiyatı’nda yazı-
lan hikâye ve romanlarda daha çok tarihî konular ve 
sosyal hayatın içinden seçilen olaylar anlatılmaktadır.

Doğu Türkistanın yerini belirlemek.
Kuzeyden güneye doğru Altay Dağları’nın güney 
eteklerini, Tarbagatay’ın doğu kısmını, Çungarya 
Havzası’nı, Tanrı Dağları’nı, Tarım Havzası’nı ve Al-
tın Dağları’nın güney eteklerini kapsayan geniş bir sa-
haya yayılmaktadır. Halen Çin’in işgali altında bulu-
nan Doğu Türkistan’a “Çin Türkistanı” da denilmek-
tedir. Doğu Türkistan, kuzeybatıdan Batı Türkistan, 
kuzeydoğudan Moğolistan Halk Cumhuriyeti, güney-
batıdan Afganistan, güneyden Pakistan, Hindistan ve 
Tibet, doğudan da Çin (Kansu eyaleti) ile çevrilidir. 
Yüzölçümü 1.823.418 km

2
 olan Doğu Türkistan, Tibet 

ve İç Moğolistan gibi koloniler de dahil olmak üze-
re, Çin Halk Cumhuriyeti’nin toplam yüzölçümünün 
altıda birini oluşturur. 1993’te Çin’de yapılan sayıma 
göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 16.052.648’dir. Bu nü-
fus üzerinde tahmin yapıldığında ülke nüfusunun bu-
gün 20 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir. Doğu 
Türkistan’ın bugünki idari yapısı 1955’te belirlenmiş 
ve bölgedeki idareye Sincan-Uygur Özerk Bölgesi adı 
verilmiştir. Bu bölge kendi içerisinde beş özerk eyale-
te bölünmüştür. Doğu Türkistan’ın en önemli şehirle-
ri Urumçi, Altay, Aksu, Hoten, Kaşgar ve Kumul’dur. 
Ayrıca bu şehirlere bağlı yüz kadar da ilçe bulunmak-
tadır. Doğu Türkistan petrol, volfram, altın, kömür, 
uranyum gibi ham maddeler ve sayısız yeraltı ve ye-
rüstü zenginliklerine sahip bir ülkedir. 

Uygur Türkçesi gramerini sını�andırmak
I. Ses Bilgisi

 Ünlüler: Uygur Türkçesinde sekiz ünlü bulunmakta-
dır: “a, e, é, i, o, ö, u, ü “ 

 Büyük Ünlü Uyumu: Bazı istisnai durumlar dışında 
korunmuştur.

 Küçük Ünlü Uyumu: Türkiye Türkçesindeki kadar 
sağlam değildir.

 Ünsüzler: Uygur Türkçesinde 24 ünsüz vardır.
 Ünsüz Uyumu: Büyük oranda görülür.
 II. Şekil Bilgisi
 İsim Çekim Ekleri:
 Çokluk Eki: +lAr
 İyelik Ekleri: 1. teklik +(i, u, ü) m, 1. çokluk +(ı, i) miz; 

2. teklik +(i, u, ü) ñ, 2. çokluk +(ı, i) ñlar; 3. teklik +i, 
+si , 3. çokluk +i, +si

 Hâl Ekleri:
 a. Yalın hâl: Eksizdir. 
 b. İlgi hâli: +niñ
 c. Yükleme hâli: +ni
 d. Yönelme hâli: Tonsuz ünsüzlerden sonra +qa, +ke; 

tonlu ünsüzlerden sonra +ğa, +ge
 e. Bulunma hâli: +dA; +tA 
 f. Ayrılma hâli: +din; +tin
 g. Eşitlik hâli: +çe
 h. Vasıta hâli: bilen 
 Aitlik eki:+ki
 Soru eki: +mu
 Fiil Çekim Ekleri:
 Şahıs Ekleri:
 a. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -men, 1. çok-

luk -miz; 2. teklik -sen, 2. çokluk -siler; 3. teklik -ø, 3. 
çokluk -ø; -lar, -ler; -ş-

 b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -(i,u,ü)m, 1. 
çokluk -q, -k; 2. teklik -(i,u,ü)ñ, 2. çokluk -(i,u,ü)ñlar; 
-ñiz; 3. teklik -ø, 3. çokluk - ø; -lar,- lär; -ş-

 c. Emir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -y; -ay, -ey, 1. 
çokluk -yli; -ayli, -eyli; 2. teklik -ø; -ğin, -gin/-qin, -kin; 
-ğil, -gil/-qil, -kil ; 2. çokluk -(i)ñlar, -(u)ñlar, -(ü)ñlar; 
-(i)ñ, -(u)ñ; 3. teklik -sun; 3. çokluk -sun

 Zaman ve Şekil Ekleri:
 a. Bildirme Kipleri
 Öğrenilen Geçmiş Zaman: -ğan (-gen, -qan, -ken) ; -p
 Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: -di, -dU, -ti, -tU ; 

-ğan (gen, -qan, -ken)+iyelik eki+bar
 Şimdiki Zaman: -(i, u, ü)vati ; -maqta, -mekte ;
 Gelecek Zaman: -i/-y; -idiğan/-ydiğan; -ğu/-gü; -qu/-
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kü + iyelik eki
 Geniş Zaman: -Ar;-r
 b. Tasarlama Kipleri
 Şart Kipi: -sA
 Gereklilik Kipi: -(i)ş, -(u)ş, -(ü)ş + iyelik eki + kerek, 

lazim, zörür, tegiş
 Emir Kipi: Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki vardır. 
 İstek Kipi: -ğay (-gey, -qay, -key); -ğu (-gü, -qu, -kü); 

-maqçi, -mekçi
 Fiillerin Birleşik Çekimi
 Uygur Türkçesinde birleşik çekim: Rivayette i- ek fii-

line öğrenilen geçmiş zamanın birinci tipi -ken, bazen 
de üçüncü tipi -miş getirilir. Hikâye i- (< er-) fiilinin 
görülen geçmiş zamanı ile yapılır. Şart birleşik çekimi, 
bol- yardımcı fiili ve şart eki ile yapılır.

 i- ve iken İle Yapılan İsim Çekimi
 Şimdiki zamanda kişi ekleri; görülen geçmiş zamanda idi; 

öğrenilen geçmiş zamanda iken ve imiş ; şartta ise getirilir. 
 Yapım Ekleri
 İsimden İsim Yapan Ekler: +Añ; +çAn; +çaq/+çek; 

+çe; +çi; +çil; +çuq/çük; +dar; +daş; +din (+tin); 
+duq;+duruq/+dürük; +gey/+key; +ğInA; +qına/+kine; 
+xor; +keş; +kar; +qi/+ki; +ği/+gi; +lap; +liq/+lik; 
+luq/+lük; +liğan/+ligen; +men; +pAz; +raq/+rek; +si-
man; +simal; +siz; +şunas; +vaz

 İsimden Fiil Yapan Ekler: +A-; +(A)r-; +(A)y-; +al-; 
+da-/+ta-; +ğa-; +qa-/+ke-; +ğar-; +qar-/+ker-; +IrA-
; +i-;+U-; +ildA-/UldA-; +(i)k-; +(u)q-; +qir-/+kir-; 
+qur-/+kür-; +lA-; +lAn- (<+lA-n-); +lAş- (<+lA-ş-); 
+lAt- (<+lA-t-); +rA-; +sin-/+sun-; +sirA-; +sit-; +şA-; 
+şi-/+şu-

 Fiilden İsim Yapan Ekler: -aq; -ek; -nç; -ça; -ca; -çaq; 
-çek; -(i)ndi/(U)ndi; -ğa;-ge/-qa;-ke; -ğan;-gen/-qan;-
ken; -ğaq;-gek/-qaq;-kek; -ğin;-gin/-ğun;-gün/-qin;-
kin/-qun;-kün; -ğu;-gü/-qu;-kü; -ğuç;-güç/-quç;-küç; 
-ğuçi;-güçi;-quçi; -ğur;-gür/-qur;-kür; -(i)m/-(U)m; 
-miş/-mUş; -n

 Fiilden Fiil Yapan Ekler: -A-; -Ar-/-Ur-/-r-; -dar-/-tar-
;-dUr-/-tUr-;-ğa-;-ge-/-qa-;-ke-; -ğuz-;-güz-/-quz-;-küz-; 
-i-/-U-;-q-; -k-; -l-; -lA-; -msirA-; -n-; -ş-; -t

 Sıfat-Fiiller: -(i)vatqan/-Uvatqan/-yvatqan; -eçek; 
-idiğan/-ydiğan; -miş/mUş; -r; -Ar; -mAs; -ğan;-gen/-
qan;-ken; -ğuçi;-güçi/-quçi;-küçi; -ğusi;-güsi/-qusi;-
küsi

 

Zarf-Fiiller:-A/-y;-mAy; -mAyIn; -ArdA; -(i)p/-(U)p; 
-ğili;-gili/-qili;-kili/-ğini;-gini; -mAskA; -mAstA; -mAs-
tin; -ğaç;-geç/-qaç;-keç; -ğaçqa;-geçke/-qaçqa;-keçke; 
-ğançe;-gençe/-qançe;-kençe; -ğanda;-gende/-qanda;-
kende/-ğanimda; -ğanğa;-genge/-qanğa;-kenge;-ğiçe;-
giçe/-qıçe;-kiçe

 Hareket Adları (İsim-Fiiller): 1. -ş; 2. -maq; mek
 III. KelimeTürleri
 Zamirler
 a. Kişi Zamirleri: men, sen, u; biz, siler, ular 
 b. Dönüşlülük Zamiri: öz
 c. İşaret Zamirleri: bu, şu, o, uşbu (işbu, bu), mavu < 

mana+bu (işte bu, bu), eşu - aşu < ene+şu (işte şu, şu), 
muşu < mana+şu (işte şu, bu), avu < ene+bu (işte o, o).

 d. Belirsizlik Zamirleri: hemme (hep, tamam, her şey), 
barliq (hep, bütün, her şey), herbir, kimdu (biri, bir 
kişi), héçkim (hiç kimse), némidu (bir şey), hernéme 
(her şey), allinéme (bir şey), herqaysi (herbir, herkes), 
bari (hepsi), bézi (bazı), héçbir, herkim, allikim (biri, 
bir kişi), héçnéme (hiç bir şey), héçnérse (hiç bir şey), 
qaysibir (hangi), allinemi (bir şey), alliqandaq (bir, bir 
takım), alliqayaq (belli olmayan uzak bir yer), qandaq-
tur bir (bir, herhangi bir)

 e. Soru Zamirleri: kim, néme (ne), qaysi (hangi), qayaq 
(nere), ne (nere, neresi), qançe (kaç, ne kadar), qayer 
(nere), qandaq (nasıl), qaçan (ne zaman), qéni (hani, 
nerede)

 Sıfatlar
 Uygurcada kullanılan Niteleme ve Belirtme sıfatları
 Zar�ar 
 Uygurcada kullanılan Zaman Zar�arı, Yer-Yön Zarf-

ları, Nitelik (Durum) Zar�arı, Miktar Zar�arı, Soru 
Zar�arı

 Edatlar
 Uygurcada kullanılan Ünlemler, Bağlaçlar ve Son Çe-

kim Edatları 
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Kendimizi Sınayalım
1. Uygur adı ilk kez nerede geçmektedir?

a. Dîvânü Lugâti’t-Türk
b. Kutadgu Bilig
c. Bilge Kağan Yazıtı
d. Tonyukuk Yazıtı
e. Karabalgasun Yazıtı

2. Aşağıdakilerden hangisi Uygur edebiyatının temsilcile-
rinden biridir?

a. Abdurrahim Ötkür
b. Çokan Velihanov
c. Musa Celil
d. Süleyman Hamit Çolpan
e. Kasım Tınıstanov

3. Aşağıdaki ünlülerden hangisi Uygur alfabesinde göste-
rilmemektedir?

a. u
b. ı
c. i
d. ö
e. ü

4. Uygur ve Türkiye Türkçesindeki ünsüzlerle ilgili aşağıda-
ki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Uygur Türkçesine Arapça ve Farsçadan girmiş keli-
melerdeki f ünsüzü p’ye dönüşmüştür.

b. Türkiye Türkçesinde g ile başlayan Türkçe asıllı keli-
meler, Uygur Türkçesinde k ile başlar.

c. Kelime başındaki t’den sonra “iş, üş” sesleri gelirse t, 
ç’ye döner.

d. Türkiye Türkçesinde d ile başlayan Türkçe asıllı keli-
meler, Uygur Türkçesinde de d ile başlar

e. İç sesteki b sesi Uygur Türkçesinde v’dir.

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna uyma-
maktadır?

a. berdi
b. bizge
c. artturmaqta
d. mektepke
e. tetbiq

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?
a. qanxor
b. sinipqa
c. teriskey
d. uyalçaq
e. qaçqun

7. “oynar bolsam” da hangi birleşik çekim bulunmaktadır?
a. Gelecek zamanın şartı
b. Şimdiki zamanın rivayeti
c. Geniş zamanın şartı
d. Geniş zamanın hîkayesi
e. Şimdiki zamanın şartı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zarf-fiil” eki vardır?
a. Éqilliq oylap turğiçe, exmeq sudin üzüp ötüptü.
b. Béliq suda insan havada yaşaydi.
c. Yaşaş üçün açquç bérer.
d. Böre dostum, sözümniñ rastliğiğa işinemen
e. Talaşmañlar, siler hemmiñlar bizge kérek.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıralama bağlacı bulun-
maktadır?

a. Meyli, şu yolda ölüm kelse aña teyyarimen.
b. Birdem küçük qaçidu, birdem o�iser.
c. Ketmekçi édim, biraq endi ketmeymen.
d. Mana menmu pidaiyliqqa yézilişqa keldim.
e. Gulnar bilen Gülşen bir mektepte oquydu.

10. “Uniñdin ….. héçkimni bilmeymen.” cümlesinde boş bı-
rakılan yere hangi son çekim edatı getirilmelidir?

a. kebi
b. arqiliq
c. üçün
d. özge
e. qarap
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar

1. c. Yanıtınız yanlış ise, “Uygur Adı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise, “Uygur Edebiyatı” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise, “Ünlüler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise, “Uygur Türkçesinde Ünsüzlerle 
İlgili Özellikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise, “Ünsüz Uyumu” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. b.  Yanıtınız yanlış ise, “Yapım Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise, “Fiillerin Birleşik Çekimi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise, “Zarf-fiiller” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise, “Bağlaçlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise, “Son Çekim Edatları” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Doğu Türkistan Uygur Arap alfabesini okuyup çözebilecek,
Kazakistan Uygur Kiril alfabesini okuyup çözebilecek,
Uygur Türkçesi ile yazılmış metinleri tanımlayıp çözümleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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DOĞU TÜRKİSTAN UYGUR ARAP ALFABESİ

Yazı
Çevrimi Sonda Ortada Başta

Yazı
Çevrimi

Sonda Ortada Başta

a � � �� l � ل � �
b � ب � � m � م � �
c � ج �  n � ن 
 	
ç � چ � � ñ � � � � -
d د � د o � و � و وئ
e       � ö � � � � ۆئ
é �� � � ېئ p � پ � �
f ف � � � r � ر � ر ر
g � گ � � s � س � �
ğ � غ ¡ ¢ ş ¤ ش ¥ ¦
h - § ه t ª ت « ¬
x ¯ خ ° ± u ² ³ ² ³ ۇئ

i µ ¶ ىئ ü ¸ ¹ ¸ ¹ ۈئ
j ¼ ژ ¼ ژ v ½ ¾ ½ ¾ ½
k ¿ À Á Â y � � Ã
q Å ق Æ Ç z É ز É ز ز

Uygur Türkçesi Alfabe ve 
Metin Örnekleri
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KAZAKİSTAN UYGUR KİRİL ALFABESİ

KİRİL LATİN KİRİL LATİN
A a A a Ң ң Ñ ñ
Б б B b О о O o
Җ җ C c Ө ө Ö ö
Ч ч Ç ç П п P p
Д д D d Р р R r
E e É é С с S s
Ə ə E e Ш ш Ş ş

Ф ф F f Т т T t
Г г G g У у U u
Ғ ғ Ğ ğ Ү ү Ü ü
Һ һ H h В в V v
X x X x (l) Й й Y y
И и İ i З з Z z
Ж ж J j Щ щ Şç şç
К к K k Ц ц Ts ts
Қ қ Q q Я я Ya ya
Л л L l Ё ё Yo yo
М м M m Ю ю Yu yu
Н н N n Ь ь kesme ve inceltme

UYGUR TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ

³Ç¬³�³ش ��Ã¶�ا

É¶�¶	�Ç �¶	É¶� =«Ç��³Ç¬³�³ش ��Ã¶�ا �³دەك 
É¶�¶	�� ³� ³ن �¶�ا���� É¶�¶¬³رÃ ي �.� ن �¹�¹ن 

=
Ç�ن آ.�¶� ه م ��ن �.�-� ��ه¶� ³Ç¬²��³رد²ق �.
É¶�¶	��¶�.Æ¦³�³¬³Ç� Ç���É¶�¶دە ��ر �¶�ى 

Ã�ر²-ه ��ەم ����ى �¶É	¶� ه¶�� ¬¶�¶É � ن �¹�¹ن
É¶�-اد�� �.د²	��	= ��ر��ن �¶�ى ه¶�� ت �¶� ن 

³Ãر¬¶�¶¹Ã É¶� Éز-آ�ز¸	
= Ç�ن �¶� ن ��آ¶�É د²ق،
É¶�¶��	 (= ¬¹رآ»¹ر	¹� É¶�Ã �¶�¬ ��¶ى ه.� آ�� �

��¬¶�)، �¶�¶É، ¬��¹ر... د¸	��	= ¬¶»�ە¬( ن �¶�ى
É¶� دى'½ ��³'ر  É¶� ،É¶�¶���.��ن �.�-�، ��ن 

�¶Æ»= ��ن ه م ��Ç =«Ç�ن، د¸¦� 	�-� ����ى � ل ����ن،
É¶�¶���Æ¶«�¶�.Ã.¥¶�³ن، �¶� Ã.¥¶�³ن ��ر'	�³ن 

&¶�½ ¬ �¶���� ه �� ت 
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KUTULUŞ YOLİDA
Qutuluş yolida sudek aqtı bizniñ qanimiz
Sen üçün ey yurtimiz bolsun fida bu canimiz.

Qan keçip hem can berip ahır qutuldurduq séni
Qutuluşqa qalbimizde bar idi imanimiz. 

Yaru-hemdem boldi bizniñ himmetimiz sen üçün
Dunyani sorğan idi himmet bilen ecdadimiz.

Yurtimiz biz yüz-közünni qan bilen pakizleduq,
Emdi hiç kirletmigeymiz çünki Türktür namimiz

Atilla, Çingiz, Tümür... Dünyani titretken idi
Can berip, can alimiz, biz ular evladi biz.

Çiqti can hem aqti qan, düşmendin boldi el aman,
Yéşisun, miñ yéşisun parlansun istiqbalimiz.

Mehemmet Ali Tevfik 

KURTULUŞ YOLUNDA
Kurtuluş yolunda su gibi aktı bizim kanımız,
Sen için ey yurdumuz feda olsun bu canımız.

Kan akıtıp hem can verip sonunda kurtardık seni
Kurtulmaya kalbimizde var idi imanımız.

Bir nefes hem oldu yar himmetimiz sen için
Dünyayı sormuş idi himmet ile ecdâdımız.

Yurdumuz biz yüz gözünü kan ile temizledik
Şimdi hiç kirletmeyiz çünkü Türktür namımız.

Atilla, Cengiz, Timur dünyayı titretmiş idi
Can verip, can alırız, biz onların evladıyız.

Çıktı can hem aktı kan, düşmandan oldu el-aman
Yaşasın, bin yaşasın parlasın istikbalimiz.

Mehmet Ali Tevfik

³���
� � 	�ى ��Ã��¶¡� دە�»³:

!=�Ã Ã �¶�¶Ç زە � ،�¶¡�¶Ç ³��� �¶� �¶«¶¥±��-
.=��Ã��-±³دا�²�Ã³� �¶Ã�، د#�¶� ، - دە�»³ 

�¶
 ه ي 	�دان ±�¬³ن � ن ���³	= �.»¶¾ەر، ����Ã ¬ ³�ر ���¡�	�-� آ.�¶� ±³دا	
�ÆÇ½ا�ر ����³»³، ¬��Ã ¬ ³��� .³«³، -دە��É¶�Ã ە�¾.Ã .ي�ر-��Ç �¡¶
¶�-�Ã³�-ن�¡-�Ã³� 
Ç�ز-°�	¶�-� ¬�½اÆÇ� �³	¡�	�ا   =
¶��Ç � ��ى   ،�¶�¶).� دە�»¶°�	¡�   ،³«�³�³�³� 
=

= آ¶�¶��-�	 � ��¶((= �³'ز-� آ.�¶�، ”�¶É	Ç =�زى ��Ç¶�-¾ا¬¶�²“ دەپ،  
=
-�	 � �  .³«�¶�.�  �¶�.� ه��Ãاپ   �¶�.�  �¡-���� �Ã�Ç�ي،   آ¶�¶¥(  
=
)¶¥¶� آ.�¶�،    �¶Ã��  .³«�-�.� ³Ã�Çپ  آ.�¶�   �-�¶	 «�³±                Ç�ز-°�	¶�-� 

a:=��Ã�� .³«�¶Æ.Ç �«���
-آ¶� �³؟ - د#� ، � � 	�ى:

�.�-�، -دە�»³. �¶
-±³دا³Ã³� �¶Ãر�� � ن �.
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POLU
Ependi ayaliğa deptu:
-Oxşitip bir polu qilğin, meze qilip yeyli!
-Xudayim buyrisa, désile, - deptu ayali.
Hey nadan xotun sen poluni étiver, polu teyyar bolğandin kéyin Xudanniñ buyriğan-

buyriminiğa qarimay. Yévemeymizmu, -deptu. Polu teyyar boluptu, tavaqqa usuluptu, 
destixanğa ékilip, emdi qolini tavaqqa sunğanda qazixanidin ikki mulazim kélip, “Siz-
ni qazi çaqirivatidu” dep, Ependimni kiyimni kiyişke qoymay, aldiğa sélip haydap élip 
méñiptu. Ependini qazixanidin xuptenidin kéyin qoyup bériptu. Öyige kélip, işikni asta 
qéqiptu. Ayali:

-Kim bu? - dése, Ependi:
-Xudayim buyursa men séniñ ériñ, -deptu.

PİLAV
Efendi (Nasrettin Hoca) hanımına demiş:
-Şöyle bir pilav yap, tadını çıkararak yiyelim.
-Allah izin verirse, deseniz, demiş hanımı.
Hey akılsız kadın, sen pilavı yapıver, pilav hazır olduktan sonra, Allah’ın izin verip ver-

mediğine bakmadan yiyemez miyiz demiş. Pilav hazır olmuş. Tabağa konulmuş. Sofraya 
eğilip, tam elini tabağa uzattığında, mahkemeden iki mülazım gelip, “Sizi kadı çağırıyor” 
deyip Efendi’yi giyimini giymeye fırsat vermeden önüne düşürüp apar topar alıp gitmiş-
ler. Efendi’yi mahkemeden yatsıdan sonra salıvermişler. Evine gelince, kapıyı yavaşça çal-
mış. Hanımı:

-Kim o? deyince, Efendi:
-Allah izin verirse ben senin kocanım, demiş.

�Ã³¡³ر ��Ç���¶�ى

UYĞUR MAQALLİRİ-UYGUR ATASÖZLERİ

.²�Ã�³ر�¬ Å-�¢����ش ¬³ر¢�ن Ã ردە 
Aş turğan yerde ağriq turmaydu.

Yemek olan yerde hastalık durmaz.

.��Ã�Ç ³¬³پ«¦�� =
����Ç ن �.Ã ش��
Aş yegen qaçañni oşutup qoyma.
Yemek yediğin tabağı kırıp atma

.¹«�¹¬����Ã)پ ¬³ر¢¶� ، � ±� ق �³د-� �¹ز¸پ  Å¶��¶Ç �
Éqilliq oylap turğiçe, exmeq sudin üzüp ötüptü.

Akıllı düşününceye kadar, ahmak suyu yüzerek geçer.


¶� دەرد-
= �³ت ¬�ر¬¶�².¦�� É¶��¶Æ.�
Éqilsiz başniñ derdini put tartidu.
Akılsız başın derdini ayak çeker.

� Å¶��¶Ç �¶� ن ¬�ش ¬�¦³. ، �¹�.Ã ³��� ن �¶� É¶��¶Æ.�
Éqilsiz bilen polu yigiçe, éqilliq bilen taş toşu.
Akılsız ile pilav yiyene kadar, akıllı ile taş taşı.
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¶� �³Ç= ��ل.Æ¶��¶Æ.��.É¶��¶Æ¢� ��ش ���¡�³ ، 
Éqilsizğa baş bolğiçe, éqilliqniñ quli bol.
Akılsıza baş olacağına, akıllının kulu ol.

��Ç� Æ¬³Ã�ن Ã¶)	�ەك.
Paqa yutqan yilandek.

Kurbağa yutmuş yılan gibi.

.²�Ã³ دە��¶�  ”½اق“ دە�¶
¶Ç��
Paqinimu dessise “vaq” deydu.

Kurbağanın da üstüne bassan “vırak” der.

���Ãا �¶� ن ز-��ن �¶� ¬Æ¢³�ن.
Payda bilen ziyan bir tuqqan.

Fayda ile ziyan akrabadır.

���Ã-�-� �³ر²ن ز-��	
= ه ���).
Paydidin burun ziyanni hesapla.

Kârdan önce zararı hesapla.

� ل ¬��Ã�س.  �¶¡¶�Ã�¬ ر Ã
Yer toymiğiçe el toymas.

Yer doymayınca el doymaz.

Ã ر�  �¹¦( ن �¹ل ���¶�²، ��¬Æ� �¹¦( ن آ¹ل.
Yerge çüşken gül bolidu, otqa çüşken kül.

Yere (toprağa) düşen çiçek olur, ateşe düşen kül olur.

Ã ر	¶� � ر-(¶»= �³ �¶� ن.
Yerniñ berikiti su bilen.
Toprağın bereketi su ile.

.²�¶
¶��� �¶«Æ¶�¦�Ã  «¬ Ã ³�Æ¶�¦�Ã ¤¶�¬ Ã
Yetmiş yaşliqmu yette yaşliqtin öginidu.

Arap alfabesiyle yazılmış olan aşağıdaki metni Latin alfabesiyle yazınız. 

½ە �¹¦»  ²�Ã³Çر�²»³  �¶� آ.� ك �¶�  آ.� ك  آ¹	=   �¶�  ª¶Ã�� �¶��اه¶�  
 	�ن، ��ي �.�-�»³. آ.� آ�= �¶� ���»³ر²¦»� ٦-٧ 	�	
= Ã پ �����»³. �¶��اه¶�

a:³«را��� �آ.� آ�¶�- �¶�.Ç ان�Ã ه ª¶Ã��
��ز�¶�-
¶� �³	-��¶� ��Æ¦� ه¹	 ر�¶�-�³ ��ر�³؟-

КӨРҮШҮШ ВƏ ТОНУШТУРУШ
KÖRÜŞÜŞ VE TONUŞTURUŞ-GÖRÜŞME VE TANIŞTIRMA

-Xош, яxшимусиз?
-Xoş, yaxşimusiz?
-İyi misiniz?
-Яxши, өзиңизчу? Қaндaқ əhвaлиңиз?

1
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-Yaxşi, öziñizçu? Qandaq ehvaliñiz?
-İyiyim, ya siz? Durumunuz nasıl?

-Нahaйити яxши, рəhмəт. Aнинизниң сaлaмəтлиги haзир қaндaқрaқ?
-Nahayiti yaxşi, rehmet. Aninizniñ salametligi hazir qandaqraq?
-Çok iyi, teşekkür ederim. Annenizin sağlığı şimdi nasıl?

-Xeлилa яxши.
-Xélila yaxşi.
-Oldukça iyi.

-Униңғa мəндин сaлaм eйтиң! Сaлaмəт болсун!
-Uniñğa mendin salam éytiñ! Salamet bolsun!
-Ona benden selam söyleyin! İyi olsun!

-Рəhмəт сизгə!
-Rehmet sizge!
-Teşekkür ederim.

-Кириң! - Олтуруп бирaз чaй ичиң!
-Kiriñ! - Olturup biraz çay içiñ!
-Girin! Oturup biraz çay için!

-Рəhмəт!
-Rehmet!
-Teşekkür ederim.

-Булaр бизниң йeңи сaвaқдaшлиримиз. Həмиси чəт’aллик оқуғучи. Бу мeниң 
достум, исми Осмaнcaн, пəмилиси Өмəр. 

-Bular bizniñ yéñi savaqdaşlirimiz. Hemisi çet’allik oquğuçi. Bu méniñ dostum, ismi 
Osmancan, pemilisi Ömer. 

-Bunlar bizim yeni sınıf arkadaşlarımız. Hepsi yabancı ülke öğrencisi. Bu benim arka-
daşım, ismi Osmancan, soyadı Ömer.

-Яxшимусизлəр?
-(Herkese) merhaba?
-İyi misiniz?

-Бу Мaри Жонсон xeним. У Aмəрикилиқ.
-Bu Mari Jonson xénim. U Amerikiliq.
-Bu Mari Jonson hanım. O Amerikalı.

-Яxшимусиз! Сиз нюёрклуқму?
-Yaxşimusiz! Siz nyuyorkluqmu?
-Merhaba! Siz New Yorklu musunuz?

-Яқ, мəн нюёрклу əмəс.
-Yaq, men nyuyorkluq emes.
-Hayır, ben New Yorklu değilim.
-Сиз қaйси шəhəрдин?
-Siz qaysi şeherdin?
Siz hengi şehirdensiniz?
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-Бостондин.
-Bostondin.
-Boston’dan.

-Бостон қaйси шитaттa?
-Boston qaysi şitatta?
-Boston hangi eyalette?

-Мaссaшусəц шитaтидa. Сиз қəйəрлик?
-Massaşusets şitatida. Siz qeyerlik?
-Massaşusets eyaletinde. Siz nerelisiniz?

-Мəн шөшəкликмəн.
-Men şöşeklikmen.
-Ben Şöşekliyim.

-Шөшəк Қaрaмaйдин йирaқму?
-Şöşek Qaramaydin yıraqmu?
-Şöşek, Karamay’dan uzak mı?

-Яқ, aнчə йирaқ əмəс, xeли йəқин.
-Yaq, ançe yiraq emes, xéli yeqin.
-Hayır, o kadar uzak değil, oldukça yakın.

ШAМAЛ ҚAНДAҚ ПƏЙДA БОЛИДУ
Бeлиқ судa инсaн haвaдa яшaйди. Бeлик həрикəтлəнмисə яки су қимирлинмисa, 

суниң бaр йоқлиғи бeлиққa көрүнмəйду həм aңлaнмaйду. Шуниңғa оxшaш биз haвaни 
өзимиз қимирлaтмиғичə яки haвa қимирлинмигичə бaйқимaймиз. Aммa жүгришимиз 
билəн haвaни бaйқaймиз, үзүмизгə haвa долқунлири урулиду. Бəзи вaқитлaрдa 
қулиғимизғa шaмaлниң үшқeтип чиқини aңлиниду. Иссиқ бөлминиң ишигини aчсaқ, 
соғ шaмaл өйгe төвəндин кириду, жуқуридин болсa, иссиқ haвa тaлaғa чиқип кeтиду. 
Шaмaл бəзи вaқитлaрдa күн чиқиштин чиқсa, бəзидə күн пeтиштин чиқиду. Əслидe 
шaмaл haвaниң интaйин қизип кeтишидин яки совуп кeтишидин пəйдa болиду.

Дeмəк, иссиқ haвa билəн соғ haвaниң қошулушудин шaмaл пəйдa болиду.

ŞAMAL QANDAQ PEYDA BOLİDU
Béliq suda insan havada yaşaydi. Béliq heriketlenmise yaki su qimirlinmisa, suniñ bar 

yoqliği béliqqa körünmeydu hem añlanmaydu. Şuniñğa oxşaş biz havani özimiz qimir-
latmiğiçe yaki hava qimirlinmigiçe bayqimaymiz. Amma jügrişimiz bilen havani bayqay-
miz, üzümizge hava dolqunliri urulidu. Bezi vaqitlarda quliğimizğa şamalniñ üşqétip çiqi-
ni añlinidu. İssiq bölminiñ işigini açsaq, soğ şamal öyge tövendin kiridu, juquridin bolsa, 
issiq hava talağa çiqip ketidu. Şamal bezi vaqitlarda kün çiqiştin çiqsa, bezide kün pétiştin 
çiqidu. Eslide şamal havaniñ intayin qizip kétişidin yaki sovup kétişidin peyda bolidu.

Démek, issiq hava bilen soğ havaniñ qoşuluşudin şamal peyda bolidu.

RÜZGÂR NASIL MEYDANA GELİR
Balık suda, insan havada yaşar. Balık hareket etmese veya su kımıldamasa suyun var 

veya yok olduğunu balık bilemezdi. Bunun gibi biz de havayı kımıldatmasak veya kımıl-
damasa fark etmeyiz. Ama koşmamız durumunda havayı hissederiz ve yüzümüze hava 
dalgaları değer. Bazen kulağımızda rüzgârın uğultusu işitilir. Sıcak odanın kapısını açsak, 
soğuk rüzgâr eve aşağıdan girer, yukarıdan ise sıcak hava dışarıya çıkar. Rüzgâr bazı za-
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manlarda doğudan çıksa, bazen de batıdan çıkar. Aslında rüzgâr havanın çok ısınmasın-
dan ya da soğumasından meydana gelir. 

Demek ki, sıcak hava ile soğuk havanın çok ısınmasından ya da soğumasından meydana gelir.

AНA ТИЛИМ
Aнa тилим, - дaнa тилим.
Aнa тилим - булaқ билим.
Aнa тилим - қaйнaқ дилим
Aнa тилим - бaйлиқ илим.

Aнa тилим haят бeрəр,
Кəлгүсигə уруқ тeрəр.
Сөйгү сeлип яш дилимғa,
Яшaш үчүн aчқуч бeрəр.

Е. Ислaм

ANA TİLİM ANA DİLİM
Ana tilim, - dana tilim.
Ana tilim - bulaq bilim.
Ana tilim - qaynaq dilim
Ana tilim - bayliq ilim.

Ana dilim, hikmetli dilim.
Ana dilim, kaynak dilim.
Ana dilim, sıcak gönlüm.
Ana dilim, zenginlik ilim.

Ana tilim hayat bérer,
Kelgüsige uruq térer.
Söygü sélip yaş dilimğa,
Yaşaş üçün açquç bérer.

Ana dilim hayat verir,
Geleceğe tohum eker.
Sevgi salıp genç gönlüme,
Yaşamak için anahtar verir.

E. İslam E. İslam

ТAН ШAМAЛЛИРИ
Йəлпүнүп өткəн тaң шaмaллири 
Бир дəм қeшимдa тоxтaп өтүңлəр,
Йүрəк зaрини, ah вə дəрдини
Мəрhəмəт əйлəп aңлaп өтүңлəр!

Eшип тaғлaрдин бeрип йəткəндə
Тəңри тeғинин итəклиригə, 
Йипəк ромaлдəк қолуңлaр тəгсүн
Дəрт йeши тaмғaн иңəклиригə.

Тəсəлли оқуп, дəрдигə дəрмaн,
Ғəйрəт қошуңлaр ғəйрəтлиригə,
Муңлук сaлaмлaр бeрип eйтиңлaр
Дəртмəн гүллəрниң чичəклиригə! 
..........................................................
Йиллaрдин бeри тəвригəн дeңиз,
Əмди вaқтидур обдaн eйтиңиз.
Қурбaнсиз дəвa болмигaн həч чaғ
Биз дaвa қилип, қaнмиғaн heч чaғ.
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Мəнму ясaймəн тилəклик долқун 
Өзəмгə лaйиқ сaлимəн шaвқун.
Шaир т--илəйду шундaқ тилəкни,
Xиялдики у бир кeличəкни

Йəлпүнүп өтүн тaғлaр бeшидин,
Тaғлaрдин өткəч cəнчи қeшидин.
Мəнму рaслидим өткүр қиличим,
Өтəшкə тəййaр улуғ бурчум!

Эбдурәhим Өткүр

TAN ŞAMALLİRİ SEHER RÜZGARLARI
Yelpünüp ötken tañ şamalliri
Bir dem qéşimda toxtap ötüñler, 
Yürek zarini, ah ve derdini
Merhemet eylep añlap ötüñler!

Esip geçen seher rüzgârları
Bir an karşımda durup geçiniz,
Yürek zârını, ah ve derdini
Merhamet kılıp bilip geçiniz!

Éşip tağlardin bérip yetkende
Tenri téğinin iteklirige,
Yipek romaldek qoluñlar tegsün
Dertmen güllerniñ çiçeklirige!

Aşıp dağlardan varıp yetende
Tanrı dağının eteklerine,
İpek mendil gibi elin değsin
Dert yaşı akan yanaklarına.

Teselli oqup, derdige derman,
Ğeyret qoşuñlar ğeyretlirige,
Muñluk salamlar bérip éytiñlar
Dertmen güllerniñ çiçeklirige! 
.............................................................

Teselli edip derdine derman,
Gayret ekleyin gayretlerine.
Gamlı selâmlar verip söyleyin
Dertle güllerin çiçeklerine!

Yillardin béri tevrigen déñiz,
Emdi vaqtidur obdan éytiñiz.
Qurbansız deva bolmigan heç çağ
Biz dava qılip, qanmiğan héç çağ.

Yıllardan beri oynayan deniz,
Şimdi vaktidir, güzel deyiniz.
Kurbansız dava olmadı asla,
Biz davamıza kanmadık asla.

Menmu yasaymen tileklik dolqun
Özemge layiq salimen şavqun.
Şair tileydu şundaq tilekni,
Xiyaldiki u bir kéliçekni

Ben de dilekle dalgalanırım,
Özüme lâyık ışık salarım.
Şair diler böyle bir dileği,
Hayalindeki şu geleceği.

Yelpünüp ötüñ tağlar béşidin,
Tağlardin ötkeç ceñçi qéşidin.
Menmu raslidim ötkür qıliçim,
Öteşke teyyar uluğ burçum!

Esip geçin dağların başından,
Dağlardan geçen cenkçi yanından
Ben de biledim keskin kılıcımı,
Ödemeye hazırım borcumu!

Ebdurehim Ötkür Abdurrahim Ötkür
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XORAZ BİLEN BÖRE
Bir böre derex üstide olturğan xorazni körüp uni aldap yimekçi boptu-de, asta derexniñ 

tüvige keptu.
-Hey, xoraz, men saña bir xoş xever élip keldim, -deptu böre, -yéqinda, hayvanlar bi-

len quşlar arisida bir birige qara sanimasliq, bir birini bözek qilmasliq, bir biri bilen inaq 
ötüş toğriliq toxtam tüzüldi. Emdi burunqidek qorqmisañmu bolidu, yerge çüş dost bo-
lup, bille oynaymiz!

Xoraz böridin hiçqaçan vapa kelmeydiğanliğini yaxşi bilgeçke, umu çandurmay. - Böre 
dostum, sözümniñ rastliğiğa işinemen. Lekin azraq texir qilip tursañ, séniñdin başqa yene 
ikki it ağinem kélip maña xever qilmaqçi idi. Ularmu hazirla kelidu. Şuniñdin kéyin men-
mu çüşey, hemmimiz bille oynayli.

Böre xorazniñ bu sözini añlap, ikki it yétip kelse öziniñ tügişidiğanliğini oylap, quyru-
ğini qisqan péti qéçiptu.

-Hey, ağina, nimişqa kéçisen? -dep vaqiraptu xoraz, -toxtam tüzüldi devatattiñğu!
-Vay, xoraz ağine, u ikkisi toxtamni alliqaçan buzğandu, her halda pexesrek bolay, -deptu 

böre qéçip kétip bérip. Xoraz uniñ keynidin: -Aldamçiniñ quyruği bir tutam! -dep vaqiraptu.

Metinde Geçen Kimi Kelimelerin Karşılıkları
derex: ağaç işen-: inanmak

xever: haber ağine: dost, arkadaş

bözek qil-: ezmek, hor görmek hemme: hepsi

inaq: dost, barşçı péti: hemen, öylesine

toxtam: anlaşma nimişqa: niçin

burunqi: önceki aldamçi: hilekâr

çüş-: inmek alliqaçan: çoktan

bille: birlikte vaqir- bağırmak

çandur-: yanıltmak pexes: uyanık, iytiyatlı
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HAYVANLARNİÑ DETALAŞLİRİ
At, siyir hem it üçi, kişiler qaysimizni yaxşi köridu, dep detalaş qilişiptu.
-Elvette, méni, -deptu at, -men qoş tartimen, tirna söreymen, cañğalliqtin, otun toşuy-

men, kişiler méni minip şeherge baridu. Ular méniñdin zadila ayrilalmaydu. 
-Yaq, méni yaxşi köridu. - deptu siyir, -men ularni süt bilen baqimen.
-Yaq, -dep söz başlaptu it, -men igemniñ barliq mal-mülkini saqlaymen, u méni yax-

şi köridu.
Bu detalaşni bir kişi añlap turğan iken. Derhal:
-Talaşmañlar, siler hemmiñlar bizge kérek. Her biriñlar öz orniñlarda yaxşi, -deptu.

Metinde Geçen Kimi Kelimelerin Karşılıkları
siyir: inek cañğalliq: ormanlık
qaysi: hangi toşu-: taşımak
detalaş: münakaşa zadila: asla, hiçbir zaman
qoş: saban ige: sahip, efendi
tirna: tırmak orun: yer, konum

Aşağıda Uygur Türkçesiyle verilen metni Türkiye Türkçesine aktarınız.

Burunqi zamanda, bir padişaniñ güzel bir qizi bar ikeñ. Uniñğa nurğun şeherlerdiñ el-
çiler kelgen bolsimu qiz ret qiptu. Qizniñ köñlide nime barliğini bilelmigen ata-anisi uniñ 
nime şerti barliğini soraptu.

-Başqa şertim yoq, deptu qiz. Kimde kim maña birle vaqitniñ içide hem gaday hem 
bay ikenligini körsitip, meni qayil qilalisa, men şu kişige tegimen.

¬¶�¶��� ¬¶� ¬ آ(¹ز� �)ر
����� ��Ç³��Ã ن.   =	³� دە��²  �¶�� ي  دە��²،   �¶�¶� ¬�	�Ã³-¡�	)ر   =
.� 
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¹ر¸¦� ²�Ã...“ د#�¶¥¶�² �¶¥¶��¹�¹ن .

=
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TİLİMĞA TİL TEKKÜZMEÑLAR
Méni tonuydiğanlar bilip demdu, bilmey demdu uni uqmaymen. Amma hemmi-

si meslihet qilivalğandek: “Tiliñdin zeher témip turidu. Şuniñ üçün işiñ jürüşmeydu...” 
déyişidu.

Qiziq. Bu ademler til degenniñ insanğa yeydiğan nersilerniñ temini biliş üçünla emes, 
toğra kélip qalğanda, toğra ve rast sözlerni éytiş üçünmu bérilgenligini némişke bilmeysiler?

Hey, méniñ tilimni “zeher” dégen, şérin, heseldek tatliq sözlerni menmu bilimen. 
Mesilen, “Merhemet”, “Béşim bilen”, “Méniñ necat yultuzimsiz”, “Asminimniñ törü siz”, 
“Ötsiñiz körigiñiz, jiqilsiñiz türigiñiz, ecel kelse ölügiñiz bolay” dégenge oxşaş sözlerni 
xaliğiñinizçe éytip bérişim mümkin.

Lékin bundaq sözlerni bir kimlerge hacitim çüşüp qalğandimu işlirim jürüşmey qal-
simu éytalmaymen.

Çünki bundaq şérin sözler éytip qol, ayaq, bel ve béşimniñ azap çékişini xalimaymen.
Şuniñ üçün silerdin soraydiğinim, tilimğa til tekküzmeñlar?...

Ç�	�اق �.�¶� �.�-� ن؟
.³«��Ç ¹ر¸��¶�  �.�-�، �¶� � ه ل ¬³ر²پ��¶��اه¶� ��Ã =�¶Ã �¶� ª¶Ã�زدا  
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�اق آ¶�¶� ����� �.�¶�Æ���³، ¬�	³پ آ ¬»¶�، -دە�»³-¶�.Ç.
�¶�¶Ç ق��Ç�� �Æ«¶Ã�� �¶اه��¶� =�¶�¶���ي :
آ¹�¹پ-  ª¶Ã�� �¶��اه¶�  -دە�»³.  آ.� ��³؟   �¶�.� ��زارد-�  �Ãق،  ���Ãە  
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.-دە�»³

QANDAQ ÉLİP BÉRİSEN?
İbrahim Sayit bir yili yazda Ürümçige bérip, bir mehel turup qaptu. Tesadipi hava öz-

girip soğaq bolup kétiptu. İbrahim Sayit qonalğu bolğan öy igisidin:
-Qélinraq kiyim bolsa éçiqsañçu, tonup kettim, -deptu.
Öy igisi İbrahim Sayitqa çaqçaq qilip:
-Öyde yoq, bazardin élip kélemyu? -deptu. İbrahim Sayit külüp turup:
-Öyüñdiki teyyar çapanni bérelmeysen. Bazardin qandaq élip kéleysen? -deptu.
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SÉTİŞQİMU AŞAMTİ
İbrahim Sayit bir küni bir kések çige kések quyduruptu ve çüşte nan, çay bériptu. 

Késekçi bir olturuşta 6-7 nanni yep boluptu. İbrahim Sayit heyran qélip késekçidin soraptu:
-Özliriniñ buniñdin başqa hünerlirimu barmu?
-İlgiri navayçiliq qilattim, -deptu késekçi, -bazarda nan satattim.
İbrahim Sayit külüp turup:
-Bir vaqliqqa 6-7 nan yésile, sétişqimu aşamti?- deptu. Kesekçi gep-söz qilmay dasti-

xandin turup kétuptu.

ҚУЯШ
Əтигəндə туримəн
Рaсa қeнип уйқaмғa.
Мeни қaрши aлиду,
Қуяш күлүп aсмaндa.

Соғ су билəн eриқтa
Жуюнимəн бир пəстə.
Тaмaқ ичип, зоқлинип,
Aтлинимəн мəктəпкə.

Сaдиров

ОЙНAШМA
Ойнaшмиғин тəбиəт билəн,
У həр кимгə əмəс оюнчуқ
Aсрa уни aқ нийəт билəн,
Сexи қəлби биз үчүн очуқ.

Ойнимиғин тəбиəт билəн,
Əқлиң болсa, ойнaшмa həргиз.
У ойнaшсa сəн билəн мəндин
Бу дуниядa қaлмиғaй бир из,
У ойнaшсa көз йeшимиздин 
Пəйдa болaр бир дeңиз.
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Kendimizi Sınayalım
1. Uygur Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Р, Д, Ф, Щ” 
har�erinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

a. P, D, F, Şç
b. R, D, F, Şç
c. P, L, F, Ts
d. R, D, Z, Şç
e. R, D, F, Ts

2. Aşağıdaki har�erden hangisi Uygur Türkçesi Kiril alfa-
besinde bulunmaz?

a. Ў
b. Ə
c. Қ
d. Й
e. Л

3. “Бeлиқ судa инсaн haвaдa яшaйди.” cümlesinin Latin 
alfabesi karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

a. Balık suda insan havada yeşeydi.
b. Belıq suda insan habada yaşaydi.
c. Belik soda insan havala yaşaydı.
d. Béliq suda insan havada yaşaydi.
e. Béliq sula insan havala yaşaydi.

4. “Yetmiş yaşliqmu yette yaşliqtin öginidu.” cümlesinin 
Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yetmiş yaşındaki de yedi yaşındakinden öğrenmelidir
b. Yetmiş yaşındaki de yedi yaşındaki de övünür.
c. Yetmiş yaşındaki de yedi yaşındakinden öğrenir.
d. Yetmiş yaşlı durmadan övünüyordu. 
e. Yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

5. “Bir böre derex üstide olturğan xorazni körüp uni aldap 
yimekçi boptu” cümlesindeki “derex” kelimesinin anlamı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. taş
b. direk
c. terek
d. duvar
e. ağaç

6. “Men saña bir xoş xever élip keldim” cümlesinin yükle-
minde hangi ekler bulunmaktadır?

a. Görülen geçmiş zaman, ikinci tekil kişi
b. Şimdiki zaman, ikinci tekil kişi
c. Görülen geçmiş zaman, birinci tekil kişi
d. Geniş geçmiş zaman, birinci tekil kişi
e. Geniş zaman, ikinci tekil kişi

7. “aldamçi” kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangi-
sindedir?

a. insancıl
b. hilekâr
c. doktor
d. çi�çi
e. çirkin

8. “Men igemniñ barliq mal-mülkini saqlaymen.” cümle-
sinde aşağıdaki eklerden hangisi bulunmaktadır?

a. Sıfat-fiil eki
b. Ayrılma hâli eki
c. İlgi hâli eki
d. Zarf-fiil eki
e. Çokluk eki

9. “Ular méniñdin zadila ayrilalmaydu.” cümlesindeki “za-
dila” kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

a. asla
b. bazen
c. zaten
d. ziyadesiyle
e. her gün

10. “Uniñğa mendin salam éytiñ” cümlesinin karşılığı aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Onuna kadar benden haber beklesin
b. Ona benden selam söylersin
c. Ondan bana selam getirdin
d. Ona senden selam götüreyim
e. Ona benden selam söyleyin
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Metnin Latin alfabesiyle yazılışı şu şekildedir:
İbrahim Sayit bir küni bir kések çige kések quyduruptu ve 
çüşte nan, çay bériptu. Késekçi bir olturuşta 6-7 nanni yep 
boluptu. İbrahim Sayit heyran qélip késekçidin soraptu:
-Özliriniñ buniñdin başqa hünerlirimu barmu?

Sıra Sizde 2
Metnin Türkiye Türkçesindeki karşılığı şu şekildedir:
Eski zamanlarda bir padişahın güzel bir kızı varmış. Ona bir-
çok şehirden dünürler gelse de kız reddediyormuş. Kızları-
nın gönlünde ne olduğunu bilemeyen anne ve babası onun 
ne şartları olduğunu sormuşlar.
-Başka şartım yok, demiş kız. Her kim bana aynı zamanda 
hem fakir hem de zengin olduğunu gösterip beni ikna edebi-
lirse, ben o kişiyle evleneceğim.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tatar adını açıklayabilecek,
Tatar Türklerinin tarihini anlatabilecek,
Tatar Türkçesini tanımlayabilecek,
Tatar edebiyatını açıklayabilecek,
Tataristan Cumhuriyetinin yerini belirleyebilecek,
Tatar Türkçesi gramerini sını�andırabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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TATAR ADI
Rusya sınırları içinde kalan birçok Türk boyu gibi Kazan bölgesi Türkleri de “Tatar” adıyla 
anılmaktadırlar. Bu ad daha sonraları Kırım, Sibirya, Litvanya, Polonya vb. bölgelerde ya-
şayan Türkler için de kullanılmıştır. Böylece Kazan Tatarları, Sibirya Tatarları, Ka�asya Ta-
tarları, Kırım Tatarları şeklinde kullanılarak değişik Türk topluluklarının ortak adı hâline 
gelmiştir. Türk-Tatar adı bugün birbirini tamamlayan bir dil grubunu ifade etmektedir. 

Tatar adı, ilk kez Orhun Yazıtlarında Otuz Tatar ve Tokuz Tatar şeklinde geçmekte-
dir. Çin kaynakları bunları çeşitli devrelere ait olmak üzere “Ta-Ta” veya “Da-Da” şeklinde 
kaydetmişlerdir. Tarihçi Reşidüddin ise bu halkı ayrı bir kavim olarak kaydetmekte ve dil-
lerinin Moğolca olduğunu yazmaktadır.Tatar adı, Dede Korkut hikâyelerinde de geçmek-
tedir. Bu kaynakların dışında, Kâbusnâme’de Tatarların dokuz Türk kavminden biri ola-
rak gösterildiği, Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Türk kavimleri arasında sayıldığı, Târih-i Fahred-
din Mübârekşah’taki Türk kavimlerine ait listede Tatar adının da bulunduğu görülmekte-
dir. Tatar adı, çeşitli kaynaklarda “dağ kişisi, tatar, barbar, vahşi, okçu halk, put (ongun), 
de�er, su Moğolu, yabancı” gibi anlamlarla açıklanmıştır.

Avrupalılar, Ruslar ve bazı Asya milletleri yakın zamana kadar Altın Ordululara ve 
sonraları Avrupa Rusyasında yaşayan bütün soylu Müslümanlara Tatar demişlerdir. Altın 
Ordu Devleti’nde ve ondan sonra kurulan hanlıklarda üst düzey yöneticilerin kendisine 
Tatar demesi, bu ismin halk arasında benimsenmesine yol açmıştır. Ancak halkın büyük 
bir kısmının karşı çıktığı bu isim, XIX. yüzyılda gelişmeye başlayan Tatar şuuru ve özellik-
le, Şahabettin Mercânî’nin gayretleriyle bugünkü anlamda kabul edilmiş ve yerleşmiştir.

Tatar adı “tat” ve “ar” (er) sözlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Tat sözü “yabancı” 
anlamına gelen “yat” sözünden gelmektedir. Tarihî süreç içerisinde “yat > dat > tat” deği-
şimini geçirmiştir. İkinci söz “ar” ise “er, kişi” anlamındadır. Dolayısıyla Tatar, Tat-ar (er) 
< Yat-ar (er) “yabancı er, yabancı kişi” anlamına gelmektedir. Suvar (su eri), Mişer (meşe 
eri), Ağaçeri (ağaç eri), Avar (av eri) boy isimleri de benzer şekilde kurulmuşlardır.

TATAR TÜRKLERİNİN TARİHİ
Bugün Tatar Türklerinin yaşadığı İdil-Kama bölgesine çok erken dönemlerden itibaren 
Türk kavimleri yerleşmeye başlamıştır. MS 1. yüzyılda Suvarlar, MS 100-374 yılları arasın-
da Hunlar ve ardından da Sabir Türkleri bölgeye gelmişlerdir. Bugünkü Tatar Türklerinin 
ilk etnik oluşumunu Büyük Hun İmparatorluğu döneminde bu devletin bir parçası olan 
ve Don-Kuban sahasında yaşarken V. yüzyılın sonu ve VI. yüzyılın başında İdil boyuna 
göç eden Bulgar Türkleri teşkil eder. Dolayısıyla bugünkü İdil-Ural Tatarları Suvar, Sibir, 

Tatar Türkçesi
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kısmen Hunlar ve İdil Bulgarları ile XII. yüzyılda Türkistan’dan bu bölgeye gelen Kıpçak 
Türklerinin torunlarıdır. Bulgar Türkleri VI. yüzyılda İdil-Ural bölgesine yerleşmeye baş-
lamış, VII. yüzyılda İdil-Ural bölgesi tamamen bir Türk yurdu hâline gelmiştir.

Bulgar şehrini başkent yapan ve IX.-XII. yüzyıllarda Doğu Avrupa’nın en önemli ti-
caret merkezi olan Bulgar Devleti, 1220’lerde Moğolların bölgeyi ele geçirmesiyle yıkıl-
mış ve akabinde kurulan Altın Ordu Devletinin himayesine girmiştir. Cengiz Han’ın to-
runu Batu Han tarafından kurulan Altın Ordu Devleti, Batu Han’dan sonra tahta geçen 
Berkay’la birlikte Türkleşmeye başlamıştır. XIV. yüzyılın sonunda Altın Ordu Devleti Ti-
mur ordularına yenilmiş ve bölgede Kazan, Kırım, Astrahan, Kasım, Sibir ve Nogay han-
lıkları ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda adı geçen hanlıklar içerisinde en önemli olanı, 1437-1552 yılları arasında 
varlığını sürdüren Kazan Hanlığıdır. 1552 yılına kadar Kazan Türkleri Moskova’ya ya-
kın oldukları için sürekli Ruslarla mücadele etmiş ve çoğu zaman üstünlük sağlamışlardır. 
1547’de Moskova Knezliğine Korkunç İvan’ın gelmesiyle Ruslar sürekli Kazan Hanlığına 
saldırılarda bulunmuşlardır. Bu ağır saldırılara dayanamayan Kazan Hanlığı, 1552 yılında 
Rusların eline geçmiş ve 1556 yılında da tamamen Rusların denetimine girmiştir. Kazan’ın 
alınması bir vahşete dönüşmüş, eli silah tutan herkes kılıçtan geçirilmiştir. 1552 yılından 
bugüne kadar Rusların hakimiyetinde yaşayan Tatar Türkleri, özellikle 1552 yılından son-
ra iki yüz yıl süreyle büyük siyasi, iktisadi ve dini baskılarla karşı karşıya kalmıştır. 1774’te 
Tatar, Başkurt ve Çuvaş Türklerinin ortaklaşa katıldıkları Pugaçev isyanıyla birlikte bir 
nebze rahatlama olmuştur. Bu durum 1860’lara kadar devam etmiş ve bu tarihten son-
ra Tatar Türkleri tekrar Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma tehdidine maruz kalmışlardır.

1917 yılında Kazan’da toplanan kurultayda “İç Rusya ve Sibirya Müslüman Türk Tatar-
ları” muhtar cumhuriyeti ilan edilir ve başına Sadri Maksudi Arsal getirilir. Daha sonra bu 
meclis, 29 Kasım 1917’de “İdil-Ural Devleti”nin kuruluşunu ilan eder. Ancak 1918’de bu 
kuruluş Bolşevikler tarafından dağıtılır ve yeni bir kararname ile İdil-Ural Devleti, Tatar-
Başkurt Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne dönüştürülür. Ancak, daha sonra bu devletten 
de vazgeçilir ve yerine ayrı ayrı olarak 23 Mart 1919’da Başkurt ve 27 Mayıs 1920’de Tatar 
Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ilan edilir. Böylece bölgedeki Türk birliği parça-
lanır. Tatar Sultan Galiyev, daha sonra bu birliği yeniden kurmaya çalışır, ancak o da Sta-
lin tarafından ortadan kaldırılır.

Gorbaçov’la 1980’lerin sonunda başlayan açıklık politikası sonucunda Tataristan’da da 
bazı talepler dile getirilir. 30 Ağustos 1990 tarihinde SSCB dağılmadan Tataristan Cumhu-
riyeti bağımsızlığını ilan eder. Bağımsızlığı dört yıl boyunca hiçbir ülke tarafından tanın-
mayan Tataristan, 18 Şubat 1994’te Rusya ile bugünkü resmî statüsünü belirleyen bir an-
laşma imzalamıştır. Bu anlaşma sonucunda Tataristan yarı bağımsız özerk bir Türk Cum-
huriyeti konumuna gelmiş ve diğer muhtar cumhuriyetlere tanınmayan bazı haklar elde 
etmiştir.

TATAR TÜRKÇESİ
Tatar Türkçesi, Türk dilinin üç büyük kolundan (Karluk, Kıpçak, Oğuz) biri olan Kıpçak 
grubu içinde yer alır. Yönlere göre yapılan lehçe tasni�eri bakımından ise, Kuzey Türkçe-
si içerisinde değerlendirilmektedir. Kuzey Türkçesi olarak adlandırılan bu gruptaki lehçe-
ler, Kıpçak kökenli lehçelerdir. Tatar Türkçesinin de yer aldığı Kıpçak grubu içerisine şu 
lehçeler girmektedir. 

I. Karadeniz-Hazar Bölgesi: 1. Karaim (Karay) 2. Kırım Tatar 3. Karaçay-Balkar 4. Kumuk
II. İdil-Ural Bölgesi: 1. Tatar 2. Başkurt
III. Aral-Hazar Bölgesi: 1. Kazak 2. Karakalpak 3. Nogay. 4. Kırgız
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Tatar Türkçesinin temelini İdil Bulgarcası oluşturur. İdil Bulgarları, Türkçenin iki bü-
yük dil grubundan bugünkü Çuvaş Türklerinin devam ettirdikleri r-l grubuna dahildirler. 
Ancak 920 yılında Bulgar hanı Almas Silke’nin halkıyla birlikte İslamiyeti kabul etmesiy-
le birlikte Bulgar Türkleri Arap alfabesini kabul etmişler ve dillerinde meydana gelen de-
ğişmeyle de z-ş grubuna geçmişlerdir. Zengin bir kültür hayatı bulunan İdil Bulgar Türk-
lerinden günümüze kalan kitabeler, İdil Bulgar Türkçesi, Tatar Türkçesi ve Arapça olarak 
yazılmış mezar taşlarıdır.

Bugünkü Tatar Türkçesinin üç ayrı ağzı bulunmaktadır. Bunlar Orta, Batı (Mişer) ve 
Doğu ağızlarıdır.

1. Orta Ağız: Tatar Türkçesinin bugünkü edebî dilini oluşturan merkez ağzıdır. Bu 
ağzın temsilcileri Kazan Türkleridir. Bunlar çoğunlukla Tataristan, Başkurdistan 
ve Ural dağlarının batısındaki bölgelerde yaşarlar. 

2. Batı (Mişer) Ağzı: Batı ağzının temsilcilerini Mişer Tatarları oluşturur. İdil grubu 
Tatarlarına dahil olan bu ağzın temsilcileri Samara, Ulyanovsk, Sarıtav (Saratov), 
Penza, Ryazan, Tüben Novgorod, Orenburg, Volgograd, Astrahan bölgelerinde ve 
Tataristan, Mordov, Çuvaşistan, Udmurt, Başkurdistan cumhuriyetlerinin bazı ke-
simlerinde yaşarlar.

3. Doğu Ağzı: Bu ağzı konuşanlara Sibirya Tatarları denir. Doğu ağzının temsilcileri 
Batı Sibirya’nın Baraba, Tomsk, Tümen, Tobol ve Tara bölgelerinde yaşarlar.

 Şu anda Tatar Türkçesi Tataristan’da resmî dil durumundadır. Bin yılı aşkın bir süre 
Arap alfabesini kullanan Tatar Türkleri, 1927 yılında Latin alfabesini kabul etmişler, an-
cak Türkiye’nin 1928’de Latin alfabesini kabul etmesinden sonra, 1939 yılında Kiril alfabe-
sine geçmişlerdir. SSCB dağıldıktan sonra kurulan Rusya Federasyonu içinde özerk dev-
let statüsünü koruyan Tataristan Cumhuriyeti’nde Eylül 2001’de Latin alfabesi resmen ka-
bul edilmiştir. Ancak, 15 Kasım 2002’de Rusya Parlementosunun alt kanadı Duma’da, fe-
derasyonu oluşturan cumhuriyetlerin Kiril alfabesi dışında başka bir alfabe kullanmala-
rı yasaklanınca, Latin alfabesi uygulamaya geçirilememiştir. Tatar Türkleri bugün de Ki-
ril alfabesini kullanmaktadırlar.

TATAR EDEBİYATI
Kuzey ya da Kıpçak grubu lehçelerinden olan Tatar Türkçesinin oldukça zengin bir edebi-
yatı vardır. Bu edebiyatı, Tatar edebiyat tarihçileri, iç gelişmesine, yaşadığı döneme, siyasi 
ve sosyal sebeplere bağlı olarak, kendi içinde dört ana devreye ayırmaktadırlar:

1. Eski ve Orta Asır Tatar Edebiyatı
2. 19. Asır Edebiyatı
3. 20. Asır Başı Edebiyatı
4. Sovyet Dönemi (1917’den sonra) Edebiyatı
Bu dönemler içerisindeki en uzun devreyi Eski ve Orta Asır Tatar Edebiyatı meydana 

getirir. Bu dönem de kendi arasında:
a. En Eski ya da Ortak Türk Edebiyatı (12.-13. yüzyıla kadar).
b. Bulgar Devri Edebiyatı (13. yüzyılın ortalarına kadar).
c. Altın Ordu Devri Edebiyatı (13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyıl ortalarına kadar).
d. Kazan Hanlığı Devri Edebiyatı ( 15. yüzyıl ortalarından 16. yüzyılın sonuna kadar).
e. 17. Yüzyıl Edebiyatı
f. 18. Yüzyıl Edebiyatı şeklinde bölümlere ayrılmaktadır.
En eski Türk Edebiyatı dediğimiz dönem, ortak olup 13. yüzyıla kadar devam etmiş-

tir. Eski Türkçe döneminin eserleri olarak adlandırılan Orhun Yazıtları, Yenisey Yazıtla-
rı, Uygur dönemi eserleri yine Orta Türkçe dönemine ait olan Dîvânü Lügati’t-Türk, Ku-
tadgu Bilig, Atabetü’l-Hakâyık, Ahmed Yesevî ve Süleyman Bakırgânî’nin eserleri bu dö-
nemin ürünleridir.
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Büyük Bulgar Devletinin dağılmasından sonra İdil-Ural bölgesinde kurulan ve İdil 
Bulgarları diye adlandırılan devlet; Hazar, Bulgar, Kıpçak ve Fin-Ugor kabilelerinden 
meydana gelmiştir. İlim ve edebiyatta önemli bir yere sahip olan Bulgar Türkleri aynı za-
manda 922 yılında İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur. Bu dönem edebî eserleri içeri-
sinde en önemlisi Kul Ali’nin yazmış olduğu Kıssa-i Yusuf adlı eseridir.

Altın Ordu dönemi Tatar Edebiyatının önemli bir merhalesidir. Orta Türkçenin ikin-
ci dönemini oluşturan Harezm Türkçesiyle verilmiş eserler bu dönemin temelini oluş-
turur. Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sı, Harezmî’nin Muhabbetnâme’si, Kutb’un Hüsrev ü 
Şîrîn’i, Kerderli Mahmud’un Nehcü’l-Ferâdis’i, Seyf-i Sarâyî’nin Gülistan Tercümesi, Hü-
sam Kâtib’in Destân-ı Cümcüme Sultan’ı bu dönemin ürünleri olup Kazan Tatar Edebiya-
tının oluşmasında önemli katkıları olmuştur.

Tatar Edebiyatının millî bir renk kazandığı dönem Kazan Hanlığı Devri Edebiyatı-
dır. 16. yüzyılın sonuna kadar devam eden bu dönemin ünlü simaları Hasan Kaygı, Kaz-
tugan, Dusmembet, Çalgız, Cırav, Muhammed Emin, Kulşerif ve Ari�ek’tir. Dönemin en 
ünlü edipleri ise Muhammedyar ve ömrünün son bölümlerini Osmanlı sahasında geçiren 
Kemal Ümmî’dir. Kemal Ümmî’nin Dîvân’ı; Muhammedyar’ın da Tuhfe-i Merdân, Nûr-ı 
Südûr ve Nasihat adlı eserleri meşhurdur.

1552 yılında Kazan Hanlığı’nın yıkılması Tatar tarihinde, edebiyatında ve sosyal haya-
tında derin yaralar açmıştır. Halkın ve aydınların büyük kısmı yok edildiği için, bu dönem-
den sonra 17. yüzyılda verilen eserler sınırlıdır. Bu dönemde ağır hayat şartları yüzünden 
tasavvuf cereyanı güçlenmiş Yesevî, Bakırgânî, Ümmî Kemal, Kul Ali ve Muhammedyar 
gibi ediplerin okuyucusu çoğalmıştır. Bu dönemde Tatarca-Rusça, Arapça-Farsça-Tatarca 
sözlükler yazılmıştır. 1630 yılında Arapçadan Tatar Türkçesine Münebbihat (Uyandırış) 
adlı bir eserin tercüme edildiği görülüyor. Galibek Atalık ve Kişbike’nin vasiyetnameleri, 
Kadir Galibek’in “Câmi‘-i Tevârih” adlı eseri ve yazarı belli olmayan De�er-i Cengiznâme 
adlı eserler bu dönemin önemli eserleridir. Bu döneme damgasını vuran en önemli şair-
ler ise Mevlâ Kulu ve Abdi’dir.

18. yüzyılda yoğun Rus baskısı devam etmiş ve Tatar Türkleri bu yüzyılda Başkurt ve 
Çuvaş Türkleriyle birlikte büyük bir isyan girişiminde bulunmuşlardır. Bunun üzerine bi-
raz rahatlama görülmüştür. Bu yüzyılda eser veren şair ve yazarlar 17. yüzyıla oranla daha 
fazladır. Dönemin ünlü edipleri arasında Abdüsselâm, Abdülmennân Müslüm, Ahmetbik, 
Tâcettin Yalçıgol vardır. Devrin en ünlü edibi ise Abdurrahim Otuz İmeni’dir. İmeni’nin pe-
dagojik, ilmî, sözlük, biyografik ve edebî olmak üzere yüzden fazla eseri mevcuttur. İsmail 
ve Muhammed Emin adlı iki yazarın Seyahatnameleri, ünlü Batırşa Destanı ve 305 sayfalık 
halk hikayelerinin toplandığı “Mecmua-yı Hikeyet” adlı eserler dönemin önemli eserleridir.

19. yüzyıl, Tatar Türklerinin Rus idaresinde koloni olarak yaşadığı bir devirdir. Bu de-
virde önceki devirlerde olduğu gibi mücadele pek yoktur. Bununla birlikte ilimde, edebi-
yatta, sosyal hayatta ve ticarette önceki devirlere göre bir rahatlama ve serbestlik söz konu-
sudur. 1804’te Kazan’da Kazan Üniversitesi kurulur, ayrıca pek çok kitap basılır. Osmanlı, 
Arap, Rus, Fars ve Avrupa edebiyatlarından kitaplar çevrilir. Önceki dönemlerdeki el yaz-
ma eserler yerini basma kitaplara bırakır. Tatar Türkçesine, medeniyetine ve tarihine yö-
nelik çalışmalar hız kazanır. Bu dönem Tatar Sosyal ve ruhi fikir hareketinin başında Ab-
dünnasır Kursavi, Şehabettin Mercani, Kayyum Nasıri, Hüseyin Feyizhanov, İsmail Gas-
pıralı gibi edipler yer alır. Bu kişiler vasıtasıyla edebî, ilmi, orjinal ve tercüme eserler, söz-
lükler, folklor eserleri çıkarma işi canlanır. Şark edebiyatından Kelile ve Dimne, Tutinâme, 
1001 Gece Masalları, Kâbusnâme gibi eserler çevrilir. Ayrıca Batı’dan roman türü girer ve 
R. Fahretdinov, Musa Akyiğit, Fatih Kerim ve Ayaz İshaki gibi isimler vasıtasıyla yayılır. 
Bu kişilerden başka devrin önemli edipleri arasında Ahmet Uraneyev, Abdulcabbar Kan-
dalıy, Sadri Maksudi Arsal, Mi�ahettin Akmolla ve Zahir Bigiyev gibi isimler vardır.
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20. Yüzyıl Başı Edebiyatı 1900’lü yılların başından 1917 yılındaki Bolşevik İhtilali’ne 
kadarki dönemi içerisine alır. Bu devirde 1905-1907 İhtilali, kapitalizmin gelişmesi, I. 
Dünya Savaşı, Bolşevik İhtilali gibi olaylar Tatarları ve Tatar Edebiyatını etkiler. Tatar millî 
bağımsızlık hareketi güç kazanır. Pek çok alanda önemli atılımlar yapılır. Okul ve medre-
seler açılır, kitaplar çıkarılır, gazete ve dergi basımı hız kazanır. Kazan ve Orenburg’ta yedi 
bin kitap, kırk yedi milyon tirajla basılır. Kazan, Ufa, Orenburg, Esterhan, Moskova, Pe-
tersburg, Samara, Uralsk gibi şehirlerde Tatar Türkçesiyle kırktan fazla dergi, elliden fazla 
gazete çıkarılır. Tarih, felsefe, etnografya, dilbilim ve başka ilim dallarında pek çok eser ya-
zılır. Ayrıca bu dönemde profesyonel anlamda Tatar tiyatrosu doğar. Tolstoy, Gogol, Puş-
kin, Şiller, Byron gibi klasikler tanınmaya başlar.

Bu dönem Tatar ve Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Abdullah Tukay’ın yetiş-
tiği devirdir. Onun için bu döneme “Tukay Çağı Edebiyatı” da denir. Tukay iki cilt tutarın-
daki şiirlerinin yanı sıra fıkra ve siyasi makaleler de yazmıştır. Fikir, Yultuz, El-İslah, Ku-
yaş, Turmış gazeteleri ile El-Asrü’l-Cedit, Terbiyetü’l-Etfal, Añ, Yeşin, Yalt Yult ve Mektep 
dergilerinde yayınlanan şiir ve nesirleri 1907’den 1917’ye kadar risaleler hâlinde elli beş 
defa basılmıştır. Eserleri 1985 yılında toplu olarak beş cilt hâlinde yayımlanır. Şiirleri pek 
çok dile ve Türk lehçelerine çevrilir. Şiirlerinde aşk, millet ve milliyetçilik, hürriyet, din ve 
çocukların eğitimi gibi konuları işlemiştir. Abdullah Tukay’dan başka bu dönemin önem-
li şair ve yazarları arasında A. İshaki, İbrahim Nurullin, Necip Cihanov, Derdemend, Se-
giyt Remiyev, Fatih Emirhan, Mirheyder Feyzi ve Şehzade Babiç gibi isimler vardır. Tiyat-
ro alanında da Ali Asker Kemal önemlidir.

Tatar Edebiyatının son dönemi Sovyet Devri Edebiyatı diye adlandırılıp günümüze 
kadar gelen dönemdir. 1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra yeni yönetim eşitlik ve özgür-
lük gibi kavramlarla çok uluslu Rusya’daki topluluklara bağımsızlık vaadlerinde bulunur. 
Bu yüzden ihtilal, Tatar Türkleri arasında da geniş bir tara�ar kitlesi bulur. 1920’li yıllar-
da pek çok Tatar edibinin eserlerinde Bolşevikliğin övüldüğü ve uğrunda mücadele edil-
diği görülür. Bu edipler arasında Alimcan İbrahimov, Mecit Gafuri, Ali Asker Kemal, Şe-
rif Kemal gibi ustalar ve F. Burnaş, Kerim Tinçurin, Hadi Taktaş, Şamil Osmanov, K. Nec-
mi gibi gençler vardır.

Bu dönem yazarlarının çoğu bilmeden Sovet yönetiminin sını�ara özgürlük, köylüle-
re toprak verme gibi aldatmacalarına kanarak Sovyet ideolojisini savunurlar ve sonrala-
rı işin içerisinden çıkamazlar. 1920’lerden sonra edebiyat tamamen partinin denetimine 
girer. 1929’da alınan bir kararla daha önce Tatar Edebiyatında verilen tüm eserler burju-
va edebiyatı diye dışlanır ve edipler sadece partinin istekleri doğrultusunda eser verme-
ye mecbur olurlar.

İhtilalin vadettiği kavramlar ve bazı reformlar yalan çıkınca bu harekete destek veren 
şair ve yazarların gönlü kırılır. İstedikleri eserleri yazamadıkları ve sanat güçlerini ortaya 
koyamadıkları için büyük sıkıntılara düşerler. Dolayısıyla edebî alanda büyük bir gerile-
me olur. 20’li yıllardan sonra yetişen edipler arasında Hasan Tufan, Musa Celil, M. Mak-
sud, K. Necmi, E. Feyzi önemli yer tutmaktadır.

Stalin dönemi, Tatar Edebiyatında olduğu gibi diğer alanlarda da en ağır ve korkunç 
yılları içerir. Zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Tatar Türkleri büyük kayıplar vermiş-
lerdir. On yıl içerisinde iki defa alfabe değiştirilmesi (1927-1940), matbuatta kısıtlamalar, 
Tatar okullarının kapatılması yanında namuslu, ahlaklı Tatar aydınları yok edilmiştir. Hat-
ta Sosyalizme hizmet eden ve bu minvalde eserler veren Alimcan İbrahimov, Cemal Veli-
di, Feti Burnaş, G. Tolımbay, F. S. Kazanlı, Şamil Osmanov, G. Nimeti, G. Ali, G. Muham-
metşin , Kerim Tinçurin bile öldürülmüştür.

II. Dünya Savaşı, Tatar Edebiyatında geniş yankılar uyandırmıştır. Tatar Türkleri bu 
savaşı “azatlık için mücadele” olarak kabul etmiş ve var güçleriyle savaşa destek vermişler-
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dir. Bu savaşa katılan beş yüz altmış bin Tatar Türkünün ikiyüz elli bine yakını ölmüştür. 
Bu dönem edebiyatında savaş konusu sıkça işlenmiş; kahramanlık, vatan aşkı, gurbet, sıla 
özlemi gibi temalar yer almıştır. Bu savaşta başta Musa Celil, Fatih Kerim, Nur Bayan, Ab-
dulla Aliş olmak üzere otuzdan fazla Tatar yazar ve şairi ölmüştür.

1960’lı yıllardan itibaren sosyal hayatta ve edebiyatta rejimin biraz yumuşamasıyla ki-
şisel bir edebiyat meydana gelmiştir. Son yıllarda ise tam olarak millî konulara ağırlık ve-
rilmiştir. Yasaklı olan eserlerin tamamı basılmış, özellikle tarihî ve millî kahramanları iş-
leyen eserler verilmiştir. Ravil Feyzullin, Gerey Rehim, Refail Gaziyov, Robert Miniullin, 
Ramil Veliyev, Möxemmet Mehdiyev, Vahit İmamov, Rinad Muhammedi, Rkail Zeydulla 
günümüz şair ve yazarlarının en önemlileridir. 

TATARİSTAN CUMHURİYETİ
Tataristan Cumhuriyeti, Doğu Avrupa ovasının doğu bölgesinde Kama ve İdil nehirleri-
nin birleştiği yerde kurulmuş, 67.836 km2 yüzölçümüne sahip bir Türk cumhuriyetidir. 
Tataristan’ın kuzey-güney sınırları arası 290 km, doğu-batı sınırları arası 460 km uzunlu-
ğundadır. Batısında Çuvaşistan, doğusunda Başkurdistan, kuzeybatısında Mari Cumhu-
riyeti, kuzeyinde Kirov bölgesi, kuzeydoğusunda Udmurt Cumhuriyeti, güneydoğusunda 
Orenburg bölgesi, güneyinde ise Samara ve Simbir bölgeleri yer alır. Başkenti Kazan olup 
yaklaşık dört milyonluk bir nüfusa sahiptir. Şubat 1994’te yapılan bir anlaşmayla muhtar 
cumhuriyet statüsüne kavuşmuştur.

Ülke genel olarak engebeli bir ovayla kaplıdır. Ortalama rakım iki yüz metre dolayın-
dadır. Bölgede kara iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve bazen kurak, kışlar ise çok soğuktur. 
Tataristan’ın en büyük akarsuları İdil ve Kama ile Kama’nın kolları olan Belaya ve Vyatka 
ırmaklarıdır. Ülke topraklarının % 16’sı ormanlarla kaplıdır.

Tataristan’ın başkenti olan Kazan aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olup 1.250.000 
kişilik bir nüfusa sahiptir. Kazan’dan sonra ikinci büyük şehir 560.000 kişilik nüfusuy-
la Çallı’dır. Diğer önemli şehirleri Zelenedol, Aşağı Kama, Alabuga, Zey, Elmet, Bügilme, 
Aznakay ve Çistay’dır. Cumhuriyet idari olarak 43 bölgeye ayrılmıştır. Ülkede 19 şehir, şe-
hir tipinde 22 ilçe, 830 kasaba ve 3270 tane de köy bulunmaktadır.

1992 verilerine göre 3.705.000 kişinin yaşadığı Tataristan’da nüfusun etnik dağılımı 
şöyledir: Tatar Türkleri %48, Ruslar %43.5, Çuvaş Türkleri %3.7. Bunların dışında, çoğun-
luğu diğer Türk boylarından olmak üzere bazı farklı gruplar da vardır. Diğer Türklerle bir-
likte cumhuriyetin % 53’ünü Türk unsuru oluşturur. Halk şehirlerde yoğunlaşmıştır. Hal-
kın % 74’ü şehirlerde, % 26’sı da köylerde yaşamaktadır. Ülke nüfusunun % 54’ünü kadın-
lar oluşturur.

Tataristan çok güçlü ekonomik bir potansiyele sahiptir. Millî gelir içerisinde sanayinin 
payı % 53.3, tarım % 20.2, inşaat % 13, ulaşım ve haberleşme % 7.2, ticaret ve diğer alan-
ların payı ise % 6.3’tür.

Tataristan petrol, doğalgaz ve elektrik üretimi yönünden oldukça zengin bir ülkedir. 
Ülkede yılda 35 milyon ton petrol, 1.3 milyar m3 doğalgaz ve 36.5 milyar kw/saat elektrik 
üretilmektedir. Kişi başına düşen yıllık petrol üretimi on tondur. Sanayi üretimi 513 fab-
rika tarafından gerçekleştirilmektedir. Tarımsal üretim ise kolhoz ve sovhozlar tarafından 
yapılır. Cumhuriyet topraklarının % 70’e yakını tarıma elverişlidir. İthalat ve ihracat nere-
deyse biribirine denktir. Rusya petrolünün % 13’ünü İdil-Ural bölgesi petrolleri karşıla-
maktadır. Petrole bağlı yan endüstri ürünleri, kimyasal elementler, işletilmeyen altın ya-
taklarının yanı sıra bütün Rusya taşımacılığının % 80’ini meydana getiren Kamaz kamyon 
fabrikası, Alabuga şehrinde yıllık üretimi 250.000’i aşan otomobil fabrikası, askeri ve si-
vil amaçlı uçak, tank ve helikopter fabrikaları Tataristan ekonomisinde önemli bir yer tut-
maktadır.
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TATAR TÜRKÇESİ GRAMERİ

Ses Bilgisi

Ünlüler
Tatar Türkçesinde dokuz ünlü vardır. Bunlar: “a, e, å, ı, i, o, ö, u, ü”dür. Bu ünlülerden a, 
u, ü, ı ve i sesleri Türkiye Türkçesinde olduğu gibi tela�uz edilir. Tatar Türkçesindeki o ve 
ö ünlüleri Türkiye Türkçesindeki o ve ö’den daha dar ve kısadır; o sesi o-u-ı arasında; ö 
sesi ö-ü-i arasında bir sestir. Ayrıca Türkiye Türkçesi yazı dilinde bulunmayan å sesi Ta-
tar Türkçesinde kullanılır. Ön damakta, düz ve yarı dar tela�uz edilen kısa bir ünlüdür. 
Bu ses, Tatar ünlü sisteminde ı ünlüsünün ince sıradaki dengidir. Bu ünlü, tela�uz sırasın-
da oldukça kısa olarak söylenir, hatta düşme temayülü gösterir. Tatar edebî dilinde genel 
Türkçedeki /i/nin karşılığı olan bu ünlü, /ı/ ile /i/ arasında bir tela�uz değerine sahip olan 
kısa /i/ denilebilecek bir ünlüdür.

Yukarıdaki ünlüler Tatar Türkçesine ait olan ünlülerdir. Bir de bunlardan ayrı olarak 
Rusça’dan giren ve Rusça kelimelerde kullanılan uzun ses değerine sahip ō, î ve ē ünlüle-
ri vardır. Yazıda bu uzunluklar gösterilmez ama tela�uz edilirken bu ünlüler uzun oku-
nur: patron (mermi), tıl (orta, cephe gerisi), tema, telegram (telgraf), lektor (konferansçı).

Bu ünlülerin dışında Tatar Türkçesinde bir de y ünsüzü ile birlikte kullanılan ünlüler 
vardır: E e = yı, yå, Ю ю = yu, yü, Я я=ya, ye. E, Ю, Я işaretleri kelimedeki ünlülerin kalın-
lık veya incelik durumuna göre “yı, yå”, “yu, yü”, “ya, ye” olarak okunmaktadır.

E e harfi kelime başında ve hece başında olduğunda ünlülerin durumuna göre yı, yå 
okunur: eрткыч-yırtkıç (vahşi hayvan), eллык-yıllık, aeрмa-ayırma (ayrım); eгeт-yågåt 
(yiğit, genç), eгeрмe-yågårmå (yirmi), өeм-öyåm (yığıntı). Kelime içinde ve sonunda ise “å” 
olarak okunur: иссeз-issåz (kokusuz), тимeр-timår (demir), тирe-tirå (deri).

Я я harfi kelimedeki ünlülerin kalınlık-incelik durumuna göre “ya, ye” şeklinde oku-
nur: ярaмaс-yaramas (yaramaz), ярты-yartı (yarı, yarım); ямьсиз-yemsiz (çehresiz), 
ятим-yetim (yetim).

Ю ю harfi de kelimedeki ünlülerin kalınlık-incelik durumuna göre “yu, yü” şeklin-
de okunur: юлчы-yulçı (yolcu), юксыл-yuksıl (yoksul); ютәл-yütel (öksürük), юнәлeш-
yünelåş (yön, yöneliş).

Tatar alfabesindeki Э э harfi kelime başında bulunduğu zaman “å” olarak okunmakta-
dır: эчкe-åçkå (içki), эчтәлeк-åçtelåk (içerik, anlam).

Tatar alfabesinde u ünlüsünü karşılayan “У у” ile ü ünlüsünü karşılayan “Үү” har�eri 
kimi durumlarda v ünsüzünün yazımı için de kullanılmaktadır. İsim-fiil eki eki olan -(u)
v/-(ü)v bu işaretlerle karşılanır: aлу-aluv (alma), aңлaу-añlav (anlama); килү-kilüv (gel-
me), күзләү-küzlev (gözleme). 

Tatar Türkçesindeki ünlüleri şöyle bir şemayla gösterebiliriz: 

Düz Yuvarlak
Geniş Dar Geniş Dar

Kalın a ı o u
İnce e, å i ö ü

Ünlü Uyumları
1. Büyük Ünlü Uyumu

Türk dilinin her döneminde ve her lehçesinde görülen bu uyum, Tatar Türkçesinde 
de çok düzenlidir: tormış (hayat), avıl (köy), toman (duman), tügerek (yuvarlak), ügåz 
(öküz), tössåz (renksiz).

Tablo 3.1
Tatar Türkçesinde Ünlüler
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Yabancı asıllı kelimelerde bu uyumun bozulduğu görülür: gektar (hektar), gomumi 
(umumi), bronevik (zırhlı araba), suveren (müstakil), şe�at, çemodan (valiz).

Birleşik kelime ve birleşik isimlerde de uyum bozulur: Gölşat (Gülşat), karbike (kar-
dan kız), timårçıbık (demir çubuk, tel), yalantepi (çıplak ayak).

2. Küçük Ünlü Uyumu
Büyük ünlü uyumunun çok sağlam olmasına karşılık, Tatar Türkçesinde küçük ünlü 

uyumu sağlam değildir. İlk hece dışındaki geniş-yuvarlak ünlülerin (u, ü) darlaşma, düz-
leşme temayülü (ı, å) bu uyumu bozmaktadır: bolıtlı (bulutlu), közgå (ayna), tözålåş (dü-
zülüş, kuruluş), bötånåså (hepsi), urındık (sandalye), küzlåk (gözlük), süzlåk (sözlük), yulçı 
(yolcu). 

Tatar Türkçesinde Ünlülerle İlgili Özellikler
1. Türkiye Türkçesindeki o, Tatar Türkçesinde u; ö ise ü olur: un (on), tup (top), ug-

lan (oğlan); dürt (dört), küz (göz), süz (söz).
2. Türkiye Türkçesindeki u, Tatar Türkçesinde o ( o, u, ı arası kısa ünlü); ü ise ö (ö, ü, 

i arası kısa ünlü) olur: koş (kuş), tor- (dur-); öç (üç), döris (dürüst).
3. Birinci hecedeki e, Tatar Türkçesinde i olur: itek (etek), işek (eşek), it (et), sin (sen), 

bir- (ver-).
4. Birinci hecedeki o, ö, u, ü seslerini takip eden u, ü sesleri Tatar Türkçesinde ı, i olur: 

bolıt (bulut), ofık (ufuk), ununçı (onuncu), tözålåş (düzülüş), öçån (için).
5. Eski Türkçede ve bugün Türkiye Türkçesinde söz sonunda bulunan “nç”, “rk”, “lk” 

gibi ünsüz çi�leri arasında ünlü türer: büråk (börk), iråk (erk), burıç (borç), kırık 
(kırk), kurık- (kork-), öråk- (ürk-), alıp (alp), söyånåç (sevinç), tınıç (dinç<tınç).

Ünsüzler
Tatar alfabesinde ünsüzleri gösteren 27 ses işareti vardır: b, c, ç, d, f, g, h, x, j, k, l, m, n, ñ, 
p, r, s, ş, t, v, y, z, ts, şç, yı (yi), yu (yü), ya (ye). Ayrıca bir de kelimelerin kalın okunmasını 
sağlayan “ъ” ile ince okunmasını sağlayan “ь” olmak üzere iki ayrı düzeltme işareti bulu-
nur. Bu işaret hece sonunda gelerek kalınlık ve incelik belirtir: ямьлe-yemlå (güzel, hoş), 
сәнгaть-senget (sanat). Kelime başında “yå” olarak okunan “э” işareti ise kelime içinde 
hemze işareti görevi görmektedir: тәэсир-te’sir, тәэмин-te’min gibi. 

Tatar Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı dört ünsüz vardır: x, ñ, v, g. Bunlardan 
x gırtlaktan çıkan hırıltılı h’dir. ñ ise bizim alfabemizde yer almayan damak n’sidir. v har-
fi bizdeki gibi diş-dudak v’si değil, çi� dudak v’si (w)dir. Bu ses çıkarılırken dişler duda-
ğa değmez. Tatar Türkçesinde Türkçe kelimelerin tamamında çi� dudak v’si kullanılır. Diş 
dudak v’si ise Rusça kelimelerde kullanılır. Bu ses Türkiye Türkçesindeki v ile aynıdır. (va-
gon, vraç “doktor”, vokzal “gar”). g sesi ise Türkiye Türkçesinden daha belirgin bir şekil-
de çıkarılır.

Tatar Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler
Türkiye Türkçesiyle karşılaştırıldığında Tatar Türkçesinde kullanılan ünsüzler ile ilgi-

li şu özellikleri tespit edebiliriz:
1. Türkçe asıllı sözlerin başındaki bütün g’ler Tatar Türkçesinde k’ dir: kil- (gel-), kür- 

(gör-), köl- (gül-), kül (göl), kilån (gelin).
2. Türkçe kelimelerin başındaki d’ler Tatar Türkçesinde t’dir: tav (dağ), tuy- (doy-), 

timår (demir), tål (dil), tugız (dokuz).
3. Kelime başındaki b’ler bazı sözlerde m’dir: miñ (bin), min (ben), min- (bin-), mu-

yın (boyun), mıyık (bıyık), minçål (bencil), moñ (bun- sıkıntı).
4. “var-, ver-, var” sözlerindeki kelime başı v- sesi, Tatar Türkçesinde b-’dir: “bar-, 

bir-, bar”.
5. İki ünlü arasında kalan p’ler b olur: yabış- (yapış-), tibåş- (tepiş-), übåş- (öpüş-).
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6. İki ünlü arasında kalan k’ler g’ye; kalın k’lar g’ya döner: igin (ekin), ügåz (öküz), si-
giz (sekiz), tigü (dikmek), tugız (dokuz), agım (akım, akıntı).

7. Türkçe asıllı bazı kelimelerde baştaki p’ler, Tatar Türkçesinde b’dir: bik (pek), bar-
mak (parmak), börçe (pire).

8. Bazı kelimelerin başındaki y’ler c’ye döner: cil (yel), cidå (yedi), cim (yem), cir 
(yer), cır (yır, şarkı), citåş- (yetiş-).

9. Türkiye Türkçesinde yazıda gösterilmeyen “ñ” sesi Tatar Türkçesinde gösterilir: tañ 
(tan), ciñ (yen), moñ (bun, sıkıntı), añlav (anlamak)

10. Arapça kelimelerdeki ayın sesi, Tatar Türkçesinde “g”olur: Gali (Ali), gaile (aile), 
segat (saat), Talgat (Talat), şagıyr (şair), gafu (af).

11. Türkçe sözlerdeki “c”ler Tatar Türkçesinde genellikle “ç”dir: kileçek (gelecek), yulçı 
(yolcu), aluçı (alıcı).

12. Türkiye Türkçesinde yumuşak g (ğ) olarak kullandığımız harf, Tatar Türkçesinde y 
olur: iy- (eğ-), üyren- (öğren-), töyme (düğme), beyle- (bağla-), cıy- (yığ-).

13. g sesi iki ünlü arasında kaldığında v’ye döner: avır (ağır), avız (ağız), avıl (ağıl, köy).
14. Kalın ünlülü ve tek heceli kelimelerin sonunda bulunan -ğ sesi -v’ye döner: tav 

(dağ), bav (bağ), sav (sağ), yav- (yağ-), buv- (boğ-).
15. Türkiye Türkçesindeki bazı p’ler Tatar Türkçesinde f ’dir: yifek (ipek), tufrak (toprak).

Ünsüz Uyumu
Tatar Türkçesinde ünsüz uyumu oldukça sağlamdır. Ünlü ve tonlu ünsüzlerden sonra ge-
len eklerin tonlu; tonsuz ünsüzlerden sonra gelen eklerin de tonsuz ünsüzle başladıkları 
görülmektedir: hatınga (kadına), bizde, avıldaş (aynı köylü), bülmeden (odadan); tormış-
ka (hayata), tormışka (hayata), bexitke (şansa), tupçı (topçu).

Tatar Türkçesinde tek şekilli olan ve ç harfiyle başlayan yapım eklerinin uyumu boz-
duğu görülmektedir:

-çı, -çå: bakırçı, köymeçå (gemici), romançı, gaybetçå (dedikoducu).
-çık, -çåk: karçık (ihtiyarcık), ademçåk (adamcağız).
-çıl, -çål: onçıl (bol unlu), yardemçål (yardımcı).
-çan, -çen: uyçan (endişeli), cinüvçen (yenici).
-çak, -çek: borçak (bezelye), kimårçek (kıkırdak).

Türkiye Türkçesinde ve Tatar Türkçesi söz varlığında ortak olan şu kelimeleri Tatar Türkçe-
sinin ses kurallarını dikkate alarak Tatar Türkçesindeki şeklini yazınız: Türk, sekizinci, gö-
rünüş, demirci, diriliş, yedinci, tuzsuz, bulutlu.

Şekil Bilgisi

Çekim Ekleri
İsim Çekim Ekleri

1. Çokluk Eki
Çokluk eki diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi Tatar Türkçesinde de +lAr’dır: kitaplar, 

bolıtlar (bulutlar), başkalar, şeherler, atlar, küller (göller).
Tatar Türkçesinde çokluk eki -lar, -ler burun ünsüzleri m, n ve ñ’den sonra gelirse -nar, 

-ner biçimine girer: urmannar (ormanlar), kiyimner (giyimler), tañnar (tanlar).
2. İyelik Ekleri 
Tatar Türkçesindeki iyelik eklerinin yuvarlak ünlülü şekilleri yoktur. Ekler şunlardır: 

1
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Teklik Çokluk
1. kişi +m, +åm; +m +ıbız, +åbåz; +bız, +båz
2. kişi +ñ, +åñ; +ñ +ıgız, +ågåz; +gız, +gåz
3. kişi +ları, +lerå+ı, +å; +sı, +så

kulım (kolum) tålåm (dilim) harvam (arabam)
kulıñ tålåñ harvañ
kulı tålå harvası
kulıbız tålåbåz harvabız
kulıgız tålågåz harvagız
kulları tållerå harvaları

3. Hâl Ekleri
a. Yalın Hâl
Yalın hâl eksizdir: kul (kol), san (sayı), bexåt (şans), baş, avıl (köy), tüben (alt, aşağı), 

kübåk (köpük), muyın (boyun).
b. İlgi Hâli
Tatar Türkçesinde ilgi hâlinin yuvarlak ünlülü şekli yoktur. Ek Tatar Türkçesinde 

+nIñ’dır: biznåñ (bizim), başkalanıñ (başkentin), öynåñ (evin), Azatnıñ (Azat’ın), ceynåñ 
(yazın), maynıñ (mayısın).

c. Yükleme Hâli
Yükleme hâli ekinin de yuvarlak şekli yoktur. Ek, +nı, +nå’dir: öynå (evi), süznå (sözü), 

yulnı (yolu), etinå (babayı), Tatarnı (Tatar’ı), kitapnı (kitabı).
İyelik 3. şahıstan sonra yükleme hâli eki +n’dir: kitabın (kitabını), kulın (kolunu), tålån 

(dilini), ülåmån (ölümünü).
d. Yönelme Hâli
Tonlu ünsüzle ve ünlüyle biten kök ve gövdelerden sonra +gA; tonsuz ünsüzle biten 

kök ve gövdelerden sonra +kA şekliyle kullanılır: östelge (masaya), balaga (çocuğa), çiş-
mege (çeşmeye), gomårge (ömre), arzanga (ucuza); mektepke (mektebe), sötke (süte), bo-
lıtka (buluta).

Yönelme hâli eki iyelik eki almış kelimelerden sonra +A olur: kulıma (elime), yortına 
(yurduna), yözåne (yüzüne), baruvlarına (gitmelerine), küzleråne (gözlerine), mañgayına 
(alnına).

e. Bulunma Hâli
Bulunma hâli eki de tonlu ünsüzlerden ve ünlülerden sonra +dA; tonsuz ünsüzlerden 

sonra +tA şeklindedir: cirde (yerde),cömlede (cümlede), ebide (ninede), vatanda; kitap-
ta, töşte (düşte), sırtta.

f. Ayrılma Hâli
Ayrılma hâli eki tonlu ünsüzlerden ve ünlülerden sonra +dAn; tonsuz ünsüzlerden 

sonra +tAn’dır: baladan, törmeden (hapishaneden), Çallıdan (Çallı’dan), külden (gölden); 
attan, sötten (sütten), sede�en.

Burun ünsüzleri m, n ve ñ’den sonra ayrılma hâli eki +dAn benzeşmeye uğrayarak 
+nAn olur: uramnan (sokaktan), tañnan (tandan), ülennen (ottan), minnen (benden), 
ülåmnen (ölümden), moñnan (sıkıntıdan).

g. Eşitlik Hâli
Eşitlik hâli eki Tatar Türkçesinde +çA olarak görülmektedir: gadetåmçe (âdetimce), 

minåmçe (benimce), törlåçe (türlü türlü), üzåmçe (kendimce), vakıtlıça (vakitlice).

Tablo 3.2
Uygur Türkçesinde 
İyelik Ekleri
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h. Vasıta Hâli
Tatar Türkçesinde vasıta hâli eki “ile” anlamını veren ve ekleşmeden kullanılan “bålen” 

kelimesiyle yapılmaktadır: ceyev bålen (yaya olarak), eni bålen (anneyle), pistolet bålen (ta-
bancayla), sinåñ bålen (seninle).

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Tatar Türkçesinde de ekin eski şekli +ın; +n bazı ke-
limelerde görülmektedir: yazın, kışın, irten (sabahleyin).

4. Aitlik Eki
Aitlik eki tonlu ünsüz ve ünlülerin üzerine +gı, +gå; tonsuz ünsüzlerin üzerine ise +kı, 

+kå şekliyle gelir: çittegå (dıştaki), xezårgå (şimdiki), tarafındagı (tarafındaki), uçaktagı 
(ocaktaki), arasındagı (arasındaki); aktıkkı yıl (sonuncu yıl).

Tatar Türkçesinde aitlik eki, ilgi hâli ekiyle birleştiğinde +nıkı, +nåkå şekliyle kullanılmak-
tadır: kolxoznıkı (kolhozunki), Tukaynıkı (Tukay’ınki), minåkå (benimki), sinåkå (seninki).

5. Soru Eki
Soru eki Tatar Türkçesinde mı, må şeklindedir. Ekin yuvarlak ünlülü kullanımı yok-

tur ve geldiği kelimeye bitişik yazılır: söyliymmå (söyleyeyim mi), mömkinmå (mümkün 
mü), oçtımı (uçtu mu), kilesånmå (geliyor musun), kirekmå (gerek mi), öydemå (evde mi).

Fiil Çekim Ekleri
1. Şahıs Ekleri
Tatar Türkçesinde şahıs ekleri üç gruptur.
a. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri 
Öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman çekimlerinde 

kullanılırlar.

Tekli k Çokluk
1. Şahıs -mın, -mån; -m -bız, -båz
2. Şahıs -sın, -såñ -sız, -såz
3. Şahıs - -lar, -ler

b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri
Görülen geçmiş zaman ve şart çekimlerinde kullanılırlar.

Tekli k Çokluk
1. Şahıs -m -k
2. Şahıs -ñ -gız, -gåz
3. Şahıs - -lar, -ler

c. Emir Kökenli Şahıs Ekleri

Tekli k Çokluk
1. Şahıs -ıym/-iym -ıyk/-iyk
2. Şahıs - -(ı)gız, -(å)gåz
3. Şahıs -sın,-sån -sınnar, -sånner

2. Zaman ve Şekil Ekleri
a. Bildirme Kipleri
1. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Tatar Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman eki tonlu ünsüzlerden sonra ve ünlülerden 

sonra -gan, -gen; tonsuz ünsüzlerden sonra ise -kan, -ken’dir.
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barganmın (gitmişim) eytkenmån (söylemişim)
bargansıñ  eytkensåñ
bargan  eytken
barganbız  eytkenbåz
bargansız  eytkensåz
barganlar  eytkenler
Olumsuz şekli: barmaganmın (gitmemişim), barmagansıñ, barmagan; eytmegenbåz 

(söylememişiz), eytmegensåz, eytmegenler.
2. Görülen Geçmiş Zaman
Görülen geçmiş zaman eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ünlü ve tonlu ünsüzle bi-

ten kök ve gövdelerden sonra -dı, -då; tonsuz ünsüzle biten gövdelerden sonra ise -tı, -tå 
şeklindedir. Ekin yuvarlak şekilleri yoktur.

añladım (anladım) oçtım (uçtum)
añladıñ  oçtıñ
añladı  oçtı
añladık  oçtık
añladıgız  oçtıgız
añladılar  oçtılar
Olumsuz şekli: añlamadım, añlamadıñ, añlamadı; oçmadık (uçmadık), oçmadıgız, 

oçmadılar. 
3. Şimdiki Zaman
Şimdiki zaman eki -a, -e’dir. Kalın sıradan ünlüyle biten fiillerden sonra ise -y şeklin-

dedir. Şahıs ekleri doğrudan doğruya fiillere eklenir. -a ile biten fiillerde a, ı’ya; -e ile biten 
fiillerde e, i’ye döner. Birinci tekil şahsın çekiminde ekin tam şekli -mın, -mån kullanıldı-
ğı gibi, çoğunlukla ekin kısalmış şekli -m kullanılır.

alam(ın) (alıyorum) eşlim(ån) (işliyorum)
alasıñ   eşlisåñ
ala   eşli
alabız   eşlibåz
alasız   eşlisåz
alalar   eşliler

añlıym(ın) anlıyorum kilem(ån) (geliyorum)
añlıysıñ  kilesåñ
añlıy   kile
añlıybız  kilebåz
añlıysız  kilesåz
añlıylar  kileler
Olumsuz şekli: almıym (almıyorum), almıysıñ (almıyorsun), anlamıy (anlamıyor); 

åşlemibåz (çalışmıyoruz), åşlemåsåz (çalışmıyorsunuz), kilmiyler (gelmiyorlar).
4. Gelecek Zaman
Gelecek zaman Tatar Türkçesinde -açak, -eçek ekiyle yapılır. Ünlüyle biten fiillerden 

sonra araya -y- ünsüzü girer.
alaçakmın (alacağım) söyleyeçekmån (söyleyeceğim)
alaçaksıñ  söyleyeçeksåñ
alaçak  söyleyeçek
alaçakbız  söyleyeçekbåz
alaçaksız  söyleyeçeksåz 
alaçaklar  söyleyeçekler
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Olumsuz şekli: almayaçakmın (almayacağım), almayaçaksıñ, almayaçak; söylemeyeçekbåz 
(söylemeyeceğiz), söylemeyeçeksåz, söylemeyeçekler

5. Geniş Zaman
Tatar Türkçesinde geniş zaman -ar, -er; -år, -ır; -r ekleriyle yapılır. -r ünlülerden son-

ra gelir.
alırmın (alırım)  tügermån (dökerim) atarmın(atarım) kürårmån(görürüm) 
alırsıñ   tügersåñ   atarsıñ  kürårsåñ
alır   tüger    atar  kürår
alırbız   tügerbåz   atarbız  kürårbåz
alırsız   tügersåz   atarsız  kürårsåz
alırlar   tügerler   atarlar  kürårler
Olumsuz şekli: almasmın (almam), almassıñ, almas; kürmesbåz (görmeyiz),kürmessåz, 
kürmesler.  

    
Uyla- (düşünmek) fiilini Tatar Türkçesinde “Öğrenilen Geçmiş Zaman”a, “Görülen Geç-
miş Zaman”a ve “Şimdiki Zaman”a göre tüm şahıslarla çekimleyiniz.

b. Tasarlama Kipleri
1. Şart Kipi
Diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi Tatar Türkçesinde de şart kipi -sa, -se ekiyle ifa-

de edilir.
ukısam (okusam)  yeşesem (yaşasam)
ukısañ   yeşeseñ
ukısa    yeşese
ukısak   yeşesek
ukısagız   yeşesegåz
ukısalar   yeşeseler
Olumsuz şekli: ukımasam (okumasam), ukımasañ, ukımasa; yeşemesek (yaşamasak), 

yeşemesegåz, yeşemeseler.
2. Gereklilik Kipi
Tatar Türkçesinde gereklilik kipi iki şekilde yapılır. Birincisi fiil köküne mastar eki 

-rga, -rge ve “kirek’ kelimesi, ikincisi ise, aynı eke “tiyiş/tiyåş” kelimesi getirilerek yapılır.
miña ukırga kirek (okumalıyım) min kaytırga tiyåş (dönmeliyim)
siña ukırga kirek  sin kaytırga tiyåş
aña ukırga kirek  ul kaytırga tiyåş
bizge ukırga kirek  båz kaytırga tiyåş 
sizge ukırga kirek  såz kaytırga tiyåş 
alarga ukırga kirek  alar kaytırga tiyåş
Olumsuz şekli: Gereklik kipinin olumsuz şeklinde -rga, -rge ekinin olumsuz şekli 

-maska/-meske kullanılır: miña ukımaska kirek (okumamalıyım), siña ukımaska kirek, aña 
ukımaska kirek; båz kaytmaska tiyåş (dönmemeliyiz), såz kaytmaska tiyåş, alar kaytmaska tiyåş.

3. Emir Kipi
Tatar Türkçesinde emir kipi kullanımında her şahıs için ayrı bir ek vardır.
alıym  åşliym
al  åşle
alsın  åşlesån
alıyk  åşliyk
alıgız  åşlegåz
alsınnar åşlesånner

2
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Olumsuz şekli: almıym (almayayım), alma, almasın; almıybız (almayalım), almagız, 
almasınnar.

4. İstek Kipi
Tatar Türkçesinde istek kipi iki şekilde yapılmaktadır.
1. Tip İstek Kipi
1. tip istek istek çekimi -ası, -esi ekinin üzerine “kile” (geliyor) kelimesi getirilerek ya-

pılır. Şu formül ile kurulur: Fiil+-ası/-esi+iyelik ekleri+kile
alasım kile (alasım geliyor)  küresåm kile (göresim geliyor)
alasıñ kile    küresåñ kile
alası kile    küreså kile
alasıbız kile    küresåbåz kile
alasıgız kile    küresågåz kile
alasıları kile    küresåleri kile
Olumsuz şekli: alasım kilmiy (alasım gelmiyor), alasıñ kilmiy, alası kilmiy; küresåbåz 

kilmiy (göresimiz gelmiyor), küresågåz kilmiy, küresålerå kilmiy.
2. Tip İstek Kipi
Fiillerin üzerine getirilen -makçı, -mekçå eki istek şeklini karşılamaktadır:
yazmakçımın (yazmak istiyorum) kilmekçåmån (gelmek istiyorum)
yazmakçısıñ    kilmekçåsån
yazmakçı    kilmekçå
yazmakçıbız    kilmekçåbåz
yazmakçısız    kilmekçåsåz
yazmakçılar    kilmekçåler
Olumsuz şekli: Olumsuz şekli tügål (değil) kelimesi ile yapılır: yazmakçı tügålmån (ya-

zasım yok), yazmakçı tügålsån, yazmakçı tügål; kilmekçå tügålbåz (gelesimiz yok), kilmekçå 
tügålsåz, kilmekçå tügåller.

c. Fiillerin Birleşik Çekimi
1. Rivayet
Tatar Türkçesinde rivayet çekimi “iken” ile yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti -gan, -ken; -kan, -ken ekinden sonra “iken” yar-

dımcı fiilinin getirilmesiyle yapılır: 
kilgen ikenmån (gelmişmişim)  adaşkan ikenmån (şaşırmışmışım)
kilgen ikensån    adaşkan ikensån 
kilgen iken    adaşkan iken 
kilgen ikenbåz    adaşkan ikenbåz
kilgen ikensåz    adaşkan ikensñz
kilgen ikenner    adaşkan ikenner
Şimdiki Zamanın Rivayeti
-a/-e ekinin üzerine “iken” getirilir: 

ala ikenmån (alıyormuşum)  ukıy ikenmån (okuyormuşum)
ala ikensån    ukıy ikensån 
ala iken    ukıy iken
ala ikenbåz    ukıy ikenbåz
ala ikensåz    ukıy ikensåz
ala ikenner    ukıy ikenner

 Gelecek Zamanın Rivayeti
-açak/-eçek ekinin üzerine “iken” eki getirilir: barmayaçak iken (varmayacak), eytme-

yeçek ikenler (söylemeyeceklermiş), bilmeyeçek ikensåz (bilmeyecekmişsiniz).
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köleçek ikenmån (gülecekmişim) bireçek ikenmån (verecekmişim) 
köleçek ikensån   bireçek ikensån  
köleçek iken    bireçek iken
köleçek ikenbåz   bireçek ikenbåz 
köleçek ikensåz   bireçek ikensåz 
köleçek ikenner   bireçek ikenner 
Geniş Zamanın Rivayeti
-ar, -r ekinin üzerine “iken” getirilir: 
tabar ikenmån (bulurmuşum)  cırlar ikenmån (şarkı söylermişim)
tabar ikensån    cırlar ikensån 
tabar iken    cırlar iken 
tabar ikenbåz    cırlar ikenbåz
tabar ikensåz    cırlar ikensåz 
tabar ikenner    cırlar ikenner
Şart Kipinin Rivayeti
-sa/-se ekinin üzerine “iken” getirilerek yapılır: 
bulsa ikenmån (olsaymışım)  bålse ikenmån (bilseymişim).
bulsa ikensån    bålse ikensån
bulsa iken    bålse iken
bulsa ikenmån   bålse ikenbåz
bulsa ikenmån   bålse ikensåz
bulsa ikenner    bålse ikenner
Gereklilik Kipinin Rivayeti
Gereklilik kipinin rivayeti “kirek” ve “tiyiş” kelimelerinin üzerine “iken” eki getiri-

lerek yapılır: 
miña ukırga kirek iken (okumalıymışım)  min kaytırga tiyåş iken (dönmeliymişim)
siña ukırga kirek iken    sin kaytırga tiyåş iken
aña ukırga kirek iken    ul kaytırga tiyåş iken
bizge ukırga kirek iken    båz kaytırga tiyåş iken
sizge ukırga kirek iken    såz kaytırga tiyåş iken
alarga ukırga kirek iken  alar kaytırga tiyåş iken
2. Hikâye
Hikâye şekli i- fiilinin geçmiş zamanı (idå) ile yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
-gan ekinin üzerine “idå” eki getirilerek yapılır: 
torgan idåm (kalkmıştım)   işåtken idåm (işitmiştim)
torgan idåñ     işåtken idån
torgan idå     işåtken idå
torgan idåk     işåtken idåk
torgan idågåz     işåtken idågåz
torgan idåler     işåtken idåler
Şimdiki Zamanın Hikâyesi
-a, -e; -y’den sonra idå eki getirilir: 
uynıy idåm (oynuyordum)   kile idåk (geliyordum)
uynıy idåñ    kile idåk 
uynıy idå     kile idåk 
uynıy idåk     kile idåk 
uynıy idågåz     kile idåk 
uynıy idåler     kile idåk 
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Gelecek Zamanın Hikâyesi
-açak, -eçek ekinin üzerine idå eki gelir: 
küreçek idåm (görecektim)  uylayaçak idåm (düşünecektim)
küreçek idåñ    uylayaçak idåñ
küreçek idå    uylayaçak idå
küreçek idåk    uylayaçak idåk
küreçek idågåz    uylayaçak idågåz
küreçek idåler    uylayaçak idåler
Geniş Zamanın Hikâyesi
Geniş zaman ekinin üzerine -idå eki gelir: 
kaytır idåm (dönerdim)   tüzer idåm (dayanırdım)
kaytır idåñ    tüzer idåñ 
kaytır idå    tüzer idå 
kaytır idåk    tüzer idåk
kaytır idågåz    tüzer idågåz
kaytır idåler    tüzer idåler
Şart Kipinin Hikâyesi
-sa/-se ekinin üzerine idå eki gelir: 
bilse idåm (bilseydim)   añlasa idåm (anlasaydım)
bilse idåñ     añlasa idåñ 
bilse idå     añlasa idå 
bilse idåk     añlasa idåk
bilse idågåz    añlasa idågåz
bilse idåler    añlasa idåler
Gereklilik Kipinin Hikâyesi
Gereklilik kipinin hikâyesi “kirek” ve “tiyiş” kelimelerinin üzerine “idå” eki getirile-

rek yapılır: 
miña ukırga kirek idå (okumalıydım) min kaytırga tiyåş idå (dönmeliydim)
siña ukırga kirek idå    sin kaytırga tiyåş idå
aña ukırga kirek idå    ul kaytırga tiyåş idå
bizge ukırga kirek idå    båz kaytırga tiyåş idå 
sizge ukırga kirek idå    såz kaytırga tiyåş idå 
alarga ukırga kirek idå    alar kaytırga tiyåş idå 
3. Şart
Tatar Türkçesinde şartlı birleşik çekim bul- (ol-) fiilinin üzerine şart eki getirilerek yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı
bålgen bolsam (bilmişsem)  kürgen bolsam (görmüşsem)
bålgen bolsañ    kürgen bolsañ
bålgen bolsa    kürgen bolsa
bålgen bolsak    kürgen bolsak
bålgen bolsagız   kürgen bolsagız
bålgen bolsalar   kürgen bolsalar
Geniş Zamanın Şartı
yazar bulsam (yazarsam)  sizer bolsam (sezersem)
yazar bulsañ    sizer bolsañ
yazar bulsa    sizer bolsa
yazar bulsak    sizer bolsak
yazar bulsagız    sizer bolsagız
yazar bulsalar    sizer bolsalar
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İstek Kipinin Şartı
2. Tip İstek Kipinin Şartı
almakçı bulsam (almak istesem)  kürmekçi bulsam (görmek istesem)
almakçı bulsañ   kürmekçi bulsañ
almakçı bulsa    kürmekçi bulsa
almakçı bulsak   kürmekçi bulsak
almakçı bulsagız   kürmekçi bulsagız
almakçı bulsalar   kürmekçi bulsalar
d. imek ve iken Fiiliyle Yapılan İsim Çekimi
İsim çekiminde geniş zamana kişi ekleri; geçmiş zamana i- yardımcı fiili, şarta da bul- 

yardımcı fiili getirilerek yapılır.
1. Geniş (veya Şimdiki) Zaman
İsmin üzerine şahıs ekleri getirilir.      
güzelmån (güzelim)   gaşıykmın (âşığım)    
güzelsåñ    gaşıyksın 
güzel     gaşıyk     
güzelbåz    gaşıykbız
güzelsåz    gaşıyksız
güzeller    gaşıyklar
Şimdiki zamanın bu çekiminde, şahıs ifadesi kelimenin önüne konan şahıs zamirleri 

ile de karşılanabilmektedir: min güzel, sin güzel, ul güzel...
2. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Öğrenilen geçmiş zaman “iken” (imiş) kelimesinin çekimiyle yapılır.
yeş ikenmån (gençmişim)  doşman ikenmån (düşmanmışım)
yeş ikensåñ    doşman ikensån
yeş iken    doşman iken
yeş ikenbåz    doşman ikenbåz
yeş ikensåz    doşman ikensåz
yeş ikenner    doşman ikenner
3. Görülen Geçmiş Zaman
Görülen geçmiş zaman da “idå” ekiyle yapılır.
osta idåm (ustaydım) yarlı idåm (yoksuldum)
osta idåñ     yarlı idåñ
osta idå     yarlı idå
osta idåk    yarlı idåk
osta idågåz    yarlı idågåz
osta idåler    yarlı idåler
4. Şart
Şart çekimi bulsa ile yapılır
akıllı bulsam (akıllıysam)  matur bulsam (güzelsem)
akıllı bulsañ    matur bulsañ
akıllı bulsa    matur bulsa
akıllı bulsak    matur bulsak
akıllı bulsagız    matur bulsagız
akıllı bulsalar    matur bulsalar

Yapım Ekleri
Yapım eklerinin büyük bir bölümü, bazı ses değişiklerinin dışında Türkiye Türkçesi’nin 
yapım ekleriyle aynıdır. Türkiye Türkçesinde yuvarlak şekilleri de olan yapım eklerinin 
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Tatar Türkçesinde yalnız dar şekilleri görülür. Tatar Türkçesinde yaygın olarak kullanılan 
yapım ekleri şunlardır:

1. İsimden İsim Yapan Ekler
+lık/+låk: Soyut ve somut kelimeler türeten işlek bir ektir: utınlık (odunluk), çüplåk 

(çöplük), kürşålåk (komşuluk), sukırlık (körlük), cılılık (sıcaklık), yalkavlık (tembellik).
+çı/+çå: Meslek ve uğraş isimleri türetir: yulçı (yolcu), mamıkçı (pamukçu), köreşçå 

(güreşçi), köymeçå (gemici), tamaşaçı (seyirci), milletçå (milliyetçi), mamıkçı (pamukçu), 
kadimçå (muhafazakâr).

+lı/+lå: Sıfat türeten işlek bir ektir: şatlıklı (sevinçli), sötlå (sütlü), köçlå (güçlü), açu-
lı (ö�eli), söykemlå (sevimli), çıgımlı (masra�ı), cillå (rüzgârlı), agulı (zehirli), yevropa-
lı (Avrupalı).

+sız/+såz: +lı, +lå ekinin olumsuzudur: iñsåz (ensiz, dar), yagımsız (sevimsiz), tozsız 
(tuzsuz), bålåmsåz (bilgisiz), açusız (ö�esiz), çıdamsız (dayanıksız).

+çık/+çåk: Küçültme ve sevgi bildiren bir ektir: koşçık (kuşcağız), karçık (ihtiyarcık), 
kapçık (torba), kitapçık (kitapçık), töpçåk (en küçük kardeş).

+çA: Soyut, somut isimler ve sıfat türetir: yeşålçe (sebze), süzlåkçe (söz listesi), orlık-
ça (tohumcuk), alaça (alaca), bülåkçe (alt şube), kölçe (pide), kızılça (kızıl hastalığı), kük-
rekçe (göğüslük).

+çak/+çek: Küçültme işlevi vardır ayrıca nesne adları türetir: xatınçak (hanımcık), kilånçek 
(gelin), kolınçak (tay), muyınçak (tasma), borınçak (burunluk), ıñgırçak (eyer yastığı).

+dAş; +tAş: Eşlik, ortaklık bildirir: yuldaş (yoldaş), yeşteş (yaşıt), öydeş (evdeş), yak-
taş (hemşehri), ipteş (arkadaş), fikårdeş (fikirdaş).

+çıl/+çål: Sıfat türetin bir ektir: kırçıl (kırca, kırçıl), yardemçål (yardımcı), sakçıl (tu-
tumlu), kunakçıl (konuk sever).

-çAn: Bağlılık ve düşkünlük ifade eden sıfatlar türetir: işçen (çalışkan), uyçan (endişe-
li), sugışçan (savaşçı), şartlavçan (patlayıcı), yokıçan (uykucu), süzçen (konuşkan), dav-
çan (kavgacı).

+ılcım/+ålcåm: Renk adlarına gelerek benzerlik ve yakınlık ifade eder: sarılcım (sarım-
sı), karalcım (karamsı), kügålcåm (mavimsi), yeşålcåm (yeşilimsi).

+rAk: Sıfatlarda karşılaştırma yapar: zurrak (daha büyük), sülpenrek (gevşekçe), sal-
kınrak (daha soğuk), kübrek (daha çok), kåçåkrek (daha küçük), zurrak (daha büyük).

+gılt/+gålt; +kılt/+kålt: Vasıf ve renk adlarından benzerlik ve yakınlık ifadesi türetir: 
kızgılt (kızılımsı), sorgılt (grimsi), yeşkålt (açık yeşil), sargılt (sarımsı).

+kAy: Sevgi bildiren ektir: xatunkay (karıcığım), en(i)key (anneciğim), apakay (abla-
cığım), siñålkey (bacım), tugankay (kardeşim), duskay (dostum).

2. İsimden Fiil Yapan Ekler
+lA- : İşlek bir ektir: åşle- (işle-), agula- (zehirle-), kabatla- (tekrarla), remontla-(tamir 

et-), tigåzle- (düzle-), beyle- (bağla-), temle- (tat-), erle- (kız-, söv-), ceyle- (yazla-), tigåzle- 
(düzle-).

+lAn- (< +la-n-): İsimlerden olma bildiren fiiller türetir: şatlan- (sevin), bolıtlan- (bu-
lutlan-), burıçlan- (borçlan-), açulan- (ö�elen-), korallan- (silahlan-), nervlan- (sinirlen-).

+lAş- (< +la-ş-): İsimlerden olma bildiren fiiller türetir: künleş- (kıskan-), duslaş- 
(dostlaş-), yıraklaş- (uzaklaş-), isenleş- (merhabalaş-), kıyınlaş- (zorlaş-), öylen- (evlen-), 
savbullaş- (vedalaş-).

+lAt- (< +la-t-): İsimlerden olma bildiren fiiller türetir: cillet- (havalandır-), añlat- 
(anlat-), yeşållet- (yeşillendir-), kürkemlet- (güzelleştir-), şartlat- (patlat-), cılat- (ağlat-).

+A-: İsimlerden olma bildiren fiiller türetir: öste- (ekle-), uy(ı)na- (oyna-), kana-, 
töne- (tüne-), yarlıka- (bağışla-), aşa- (ye-), sana- (say-), bota- (buda-), töne- (gecele-), 
yarlıka- (bağışla-).
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+ı/+å-: İşlek değildir: kimå- (azal-), bay ı- (zenginleş-), sası- (kokuş-), nıgı- (sağlam-
laş-), tåzå- (kur-, düz-).

+Ay-: Geçişsiz fiiller türetir: kartay- (yaşlan-), ciñåley-(hafi�e-), kübey- (çoğal-), zu-
ray- (büyü-), sar(ı)gay- (sarar-), turay- (doğrul-), ozay- (uzan-), tözey- (düzel-, doğrul-), 
buşay- (gevşe-).

 +Al-; +l-: İsimlerden geçişsiz fiiller türetir: tårål- (diril-), yugal- (kaybol-), tözål- (dü-
zel-), uñal- (düzel-).

+sı-/+så-: İstek, arzu ve ihtiyaç bildiren fiiller türetir: yarsı-(kudur-), cirså- (ilini özle-), 
kıbırsı- (kıpırda), sörså- (kokuş-), kükså- (küf bağla-).

+sıra-/+såre-: İsimlerden yokluk bildiren fiiller türetir. İşlek değildir: kölemsåre- (gü-
lümse-), kansıra- (kanlan-), samsıra- (rahatsızlan-), ilåmsåre- (ezginlik hisset-), yokımsı-
ra- (uyukla-).

+gar-/+ger; +kar-/+ker-: Olma ve yapma bildiren fiiller türetir: åşker- (işle-), kotkar- 
(kurtar-), soñgar- (gecik-), başkar- (icra et-), cilger- (hafi�en es-).

+ar-/+er-; +ır-/+år;+r-: Geçişsiz fiiller türetir: agar- (ağar-), yañar- (yenilen-), isår- 
(sarhoş ol-), iskår- (eski-), ufır- (of çek-), öfår- (öf çek-).

+rA-: Genellikle yansıma kelimeler gelir: ciltåre- (hafi�eş-), möñre- (böğür-), yañgıra-
(yankılan-), iñre-(inle-).

+dA-: Genellikle yansıma kelimeler gelir: lıbırda- (çene çal-), alda- (aldat-), önde (ses-
len-), eyde- (acele et-).

3. Fiilden İsim Yapan Ekler
-Av; -v: İsim-fiil eki olan ek kalıcı kelimelerde türetmiştir: borav (matkap), yamav 

(yama), aguv (zehir), kıñgırav (zil, çan), tomav (nezle), bålev (bileği).
-mA: İsim-fiil eki olan ek kalıcı kelimelerde türetmiştir: yarma (bulgur), kåneşme 

(oturum, toplantı), katnaşma (karışım), tukıma (dokuma), bårleşme (birleşme).
-ım/-åm; -m: Soyut ve somut isimler türetir: tåzåm (dizim, sıra), eytåm (ata sözü), yotım 

(yudum), söylem (konuşma), kiyåm (giyim, elbise), cim (yem), tüşem (tavan), agım (akım).
-mAk: Aslen isim-fiil eki olan bu ek, kimi kalıcı kelimeler de türetmiştir: elmek (il-

mik), ikmek (ekmek), tabışmak (bilmece), sukmak (patika), kismek (fıçı).
-ık/-åk; -k: İsim ve sıfat türeten bir ektir: yötkåråk (öksürük), tişåk (delik), boyırık (buy-

ruk), özåk (parça), katık (katık), yanık, ülåk (ölü), sızık (çizgi, hat).
-Ak: Genellikle yer, mekân ve nesne adları türetir: kunak (konuk), bülek (hediye), pı-

çak (bıçak), yatak (yatak), tiyek (tetik), torak (ev, yurt).
-gı/-gå; -kı/-kå: Somut ve soyut isimler türetir: toygı (duygu), kölkå (komedi), pıçkı 

(bıçkı), sıbızgı (düdük), sibårgå (süpürge), sözgå (elek).
-gıç/-geç; -kıç; -keç: Genellikle âlet adları türetir: açkıç (anahtar), kırgıç (rende), oçkıç 

(uçak), yözgeç (yüzgeç), tişkeç (matkap).
-ıç/-åç; -ç: Genellekle soyut isimler türetir: tayanıç (dayanak), ükånåç (pişmanlık), 

söyånåç (sevinç), yuvanıç (teselli, avuntu).
-çAk: İşlek değildir: imçek (meme), borçak (bezelye), tegerçek (tekerlek).
-gAk; -kAk: batkak (çamur), işkek (kürek), törgek (paket), çumgak (dalgıç kuşu), biz-

gek (sıtma).
-dı/-de; -tı/-te: sıgıntı (sıkıntı), çabındı (ot biçme), söråntå (tarla), agıntı (akıntı), aşan-

dı (yemek, gıda), asrandı (besleme).
-gın/-gån; -kın/-kån: İsim ve sıfat türetir: kırgın (salgın), sörgån (sürgün), kaçkın (ka-

çak), yangın (yangın), kilgån (göçmen).
-ın/-ån; -n: Oluş ve kavram adları yapar: igån (ekin), çabın (çayır, otlak), cıyın (yığın), 

kilån (gelin), årån (irin).
-mış/-meş: İşlek değildir: tormış (hayat), yazmış (kader, alın yazısı), sınamış (belirti, iz)
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4. Fiilden Fiil Yapan Ekler
-ın-/-ån-; -n-: Fiillerde dönüşlülük ifadesi yapar: cıyın- (hazırlan-), ütån- (rica et-), sa-

lın- (inşa edil-), bizen- (bezen-), tartın, (çekin-), telen- (dilen-).
-ıl-/-ål-; -l-: Fiillerde pasi�ik ve meçhûllük ifadesi yapar: savıl- (sağıl-), tügål- (dökül-), 

çaykal- (çarkalan-), tarkal- (ayrış-, dağıl-), borçıl- (üzül-), urıl- (vurul-).
-ış-/-åş-; -ş-: Ortaklaşma ifade eden fiiller yapar: oyış- (uyuş-, birleş-), süyleş- (söy-

leş-), bülåş-(bölüş-), orış- (dalaş-), eçåş- (ekşi-).
-dır-/-dår-; -tır-/-tår: Ettirgen çatı ekidir. kıstır- (kıstır-), yuvındır- (yıkat-), tuzdır- (es-

kit-, yıprat-), kistår- (kestir-), sündår- (söndür-), kiptår- (kurut-).
-ıt/-åt; -t-: Ettirgen çatı ekidir: kıçıt- (bir yeri kaşın-), eçåt- (ekşit-), yuvat- (teselli et-), 

kert- (girdir-), ukıt- (okut-), avırt- (ağrıt-), kimåt- (eksilt-).
-gız/-gåz; -kız/-kåz-: Ettirgen çatı ekidir: kiygåz- (giydir-), mengåz- (bindir-), yatkız- 

(yatır-), citkåz- (ulaştır-), torgız- (kaldır-).
-ır/-år-; -r-: Ettirgen çatı ekidir. Örnekleri azdır: öyår- (yığ-), påşår- (pişir-), båtår- (bi-

tir-), kiçår-, (a�et-), töşår- (indir-, düşür-), oçır- (uçur-).
-gAlA-/-kAlA-: Hareketin devamlılığını ve tekrarını ifade eder: bargala- (gidip gel-, 

hep git-), kaytkala- (tekrar dön-), törtkele- (dürtüp dur-), kürengele- (görünüp dur-).

Sıfat-Fiiller
Tatar Türkçesindeki sıfat-fiiller şunlardır:

-a (-e, -y) torgan: Şimdiki zaman sıfat-fiilidir: kile torgan kunak (gelen, gelmekte olan 
konuk), åşlå torgan kişi (çalışmakta olan kişi), açıla torgan tereze (açılmakta olan pencere), 
uynıy torgan bala (oynamakta olan çocuk), måne torgan baskıç (çıkılan merdiven), oylan-
dıra torgan mes’ele (düşündürmekte olan mesele).

-AçAk: Gelecek zaman sıfat-fiilidir: kileçek kön (gelecek gün), yazılaçak şigırler (yazı-
lacak şiirler), söyleyeçek kişi (söyleyecek kişi), baraçak yul (varılacak yol), yeşeneçek tor-
mış (yaşanacak hayat), ukıyaçak bala (okuyacak çocuk).

-Ar (-er, -ır, -år, -r): Gelecek zaman sıfat-fiilidir: barır yul (gidilecek yol), kilår kişi (ge-
lecek kişi), eytår süz (söylenecek söz), köler vakıt (gülecek vakit), uynar çak (oynayacak 
zaman).

-ası (-eså, -ıysı, -iså): Gelecek zaman sıfat-fiilidir: barası cir (gidilecek yer), eyteså süz 
(söylenecek söz), ukıysı kitap (okunacak kitap), eşlåyså vakıt (çalışacak vakit), Såz bu yort-
tan oçası kåşåler. (Siz bu evden uçacak (gidecek) kişilersiniz), kileså yıl (gelecek yıl).

-gAn/-kAn: Geçmiş zaman sıfat-fiilidir: başlangan åş, betken åş (başlayan iş, biten iş-
tir), tırışkan tabar (çalışan bulur), eytken süz, atkan uk (verilen söz, atılan oktur), båz söy-
leşken kåşå (konuştuğumuz kişi), yazılgan kitap (yazılmış kitap).

-mAs: Gelecek zaman olumsuz sıfat-fiilidir: bulmas xıyal (olmayacak hayal), bitmes 
åş (bitmez iş), sünmes utlar (sönmez ateşler), kakşamas duslık (sarsılmaz dostluk), iser cil 
(esen yel), eytår süz (söyleyecek söz).

-uçı/-üçå: Şimdiki zaman sıfat-fiilidir: kitap ukuçı bala (kitap okuyan çocuk), külmek 
tigüçå kız (gömlek diken kız), sıyır savuçı xatın (inek sağan kadın), su taşuçı yågåt (su taşı-
yan genç), osta biyüçå kız (ustalıkla dans eden kız), frontka kitüçå studentlar (cepheye gi-
den öğrenciler).

-mış/-måş: Geçmiş zaman ifade eden bu ekin sınırlı bir kullanımı vardır: açıklanmış 
isåm (belirlenen isim), sanalmış predmet (hesaplanmış şey, madde), kürmemåşke salışuv 
(görmezlikten gelmek).
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Zarf-Fiiller
Tatar Türkçesinde yaygın olarak kullanılan zarf-fiiller şunlardır:

-A (-y, -ıy, -i): Tekrar gruplarında ve birleşik fiil yapılarında kullanılır: ala ala, kile kile 
(gele gele), ukıy ukıy (okuya okuya), başlıy başlıy (başlaya başlaya), åşli åşli (işleye işleye), 
karıy bar- (bakarak git-), kåre yör- (uğra-), kile al- (gelebil-).

-gAç/-kAç: Zaman ve durum işlevi vardır: kilgeç (gelince), kaytkaç (dönünce), ukıgan 
kişi bulgaç (okumuş kişi olunca), månå kurkıtkaç (beni korkutunça), ürdek oçkaç (ördek 
uçunca), mektepten kaytkaç (okuldan dönünce), åş båtkeç uynarga yarıy (iş bitince oyun 
oynamak iyidir/gerekir).

-gAnçI/-kAnçI: Zaman sınırlaması bildirir: başlagançı (başlayana kadar), tikşergençi 
(araştırıncaya kadar), min eytkençi (ben söyleyinceye kadar), kaytkançı (dönünceye ka-
dar), ülgençi åşledi (ölünceye kadar çalıştı).

-gAndA/-kAndA: Zaman işlevi vardır: kilgende (geldiğinde), siñ eytkende (sen söyle-
diğinde), kaytkanda (döndüğünde), bakçada uynaganda (bahçede oynadığında), Anı kür-
gende selem birdåm (Onu gördüğümde selam verdim).

-mıyça/-miçe: Zaman işleviyle kullanılır: min ukımıyça sin ukıma (ben okumadan 
sen okuma), kilmiçe (gelmeden), kürmiçe (görmeden).

-ıp/-åp; -p: İşlek zarf-fiil eklerindendir. Birleşik fiil yapılarında da kullanılır: külåp, (gü-
lüp), añlap (anlayıp), alıp (alıp), kilåp çık- (gelip çık-), görlep ak- (gürleyip ak-), alıp kit- 
(alıp git-).

Hareket Adları (İsim-Fiiller)
Tatar Türkçesinde hareket adları -u (-ü), -v ve -ırga (-årge, -rga, -rge, -arga, -erge) ekleriy-
le yapılır.

1. -U, -v: Bu ek Türkiye Türkçesindeki -ma, -me isim fiilini karşılar: uku (okuma), yazu 
(yazma), tuktav (durma), başlav (başlama), añlav (anlama), uku bülmeså (okuma odası), 
olı kişeler bålen çey içüler, basuga çıgıp kit-üler... (ulu kişilerle çay içmeler, tarlaya çıkıp 
gitmeler...).

2. -ırga (-årge, -rga, -rge, -arga, -erge) eki de Türkiye Türkçesinde ki -mek, -mak mas-
tarını karşılar. Olumsuzu -maska, -meske ile karşılanır: barırga (gitmek), kilårge (gel-
mek), yazarga (yazmak), eytårge (söylemek), übårge (öpmek), barmaska (gitmemek), kil-
meske (gelmemek). Tålim anı koçaklarga, übårge (Onu kucaklamak, öpmek istiyorum), Ul 
siña aşarga påşåre (O, sana yemek pişiriyor).

Kelime Türleri

 Zamirler
a. Kişi zamirleri
Tatar Türkçesindeki kişi zamirleri şunlardır:
Tekli k Çokluk
min båz
sin såz
ul alar
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Kişi zamirlerinin hâl ekleriyle kullanımı şöyledir: 

Yalın min sin ul båz såz alar
İlgi minåm sinåñ anıñ biznåñ siznåñ alarnıñ

Yönelme miña siña aña bizge sizge alarga
Yükleme minå sinå anı biznå siznå alarnı
Bulunma minde sinde anda bizde sizde alarda
Ayrılma minden sinden andan bizden sizden alardan

b. Dönüşlülük Zamiri
Dönüşlülük zamiri üz (öz, kendi) kelimesidir: üzåm, üzåñ, üzå, üzåbåz, üzågåz, üzleri.
Minåm yazuwımnı üzåmnen başka bårkåm de tanıy almıy. (Benim yazımı kendimden 

başka hiç kimse tanıyamıyor).
Ul, üzån båle başlagannan birlå añar ışana. (TG-II, s. 329) “O, kendini bildiğinden beri, 

ona inanır.”
Yaktaşlar, båznå ülåmnen kotkarırga tırışıp, üzågåznå ülåm kurkınıçı astında kaldıruwıgız 

öçån såzge ni eytårge de bålmibåz. (Hemşehrilerim, bizi ölümden kurtarmaya çalışıp, kendi-
nizi ölüm korkusu altında bıraktığınız için size ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz).

c. İşaret Zamirleri
Nesneleri işaret yoluyla karşılayan zamirlerdir. Tatar Türkçesindeki işaret zamirleri 

şunlardır: bu, şul (şu), ul (o), bular, şular, alar, tågå (diğeri), andıy (onun gibi), mundıy (bu-
nun gibi), tågåndi (diğeri gibi), şundıy (şunun gibi), bolay (böyle), şulay (şöyle), alay (öyle), 
ene (işte, aha), måne (işte), şuşı (şu). bu zamiri hal ekleri aldığında baştaki b sesi m’le dö-
ner: monı (bunu), monıñ (bunun), monda (burada) gibi.

Monı avtor çornıñ kırıslıgın, gadålsåzlåklårnå turıdan-turı üz cilkesånde tatıgan kåşåler 
yazmışı aşa çagıldıra. (Bunu, yazar devrin acımasızlığını, adaletsizliğini doğrudan doğru-
ya kendi omzunda taşıyan kişilerin hayatı vasıtasıyla yansıtıyor).

Kitåp yugalsañ, sinsåz nişlermån, siña ul-bu bulsa, xelåñnå niçåk bålårmån?. (Gidip kay-
bolsan, sensiz ne yaparım, sana şu bu olursa, halini nasıl bilirim).

Kåm ayırılmıy, şular bålmi ayırılu sagışların. (Kim ayrılmıyor, şunlar bilmiyor ayrılık 
hasretini).

d. Belirsizlik Zamirleri
Belirsizlik zamirleri şunlardır: barı (hepsi), barlık (hepsi), barça (hepsi), hemme (hep-

si), her, herbår (herbir), bårev (biri, birisi), bötån (bütün), hiçkåm (hiçkimse), hiçbår (hiç-
bir), hiçnerse (hiçbir şey), bårkåm (kimse), bårnerse (birşey), kaysı (kimi), kaybår (bazı, 
kimi).

Barçabız bårtörlå xesretke töşåp kittåk. (Hepimiz bir türlü hasrete düştük).
Aysılu hemmesån de xucalarça üz itåp karap üte. (Aysılu, hepsini de kendisinin gibi sa-

hiplenip bakıyor).
İşåttåm min kiçe, bårev cırlıy. (İşittim ben akşam, birisi şarkı söylüyor).
Anda bårkåm de yuk idå. (Orada hiç kimse yoktu).
e. Soru Zamirleri
Soru zamirleri şunlardır: kåm (kim), nerse (ne), ni (ne), kaysı (hangi), nik (nasıl, ne 

için), niçåk (nasıl), kayda (nerede), kaya (nereye), kaydan (nereden), niçe (ne kadar), 
niçåncå (kaçıncı).

Kaysısın gasırlar tudırdı, minutlar ütårdå. (Hangisini asırlar doğurdu, dakikalar öldürdü?).
Kaya barsam, kayda torsam, nişlesem? (Nereye gitsem, nerede dursam, ne yapsam?).
Sin nerse satasın? (Sen ne satıyorsun?).
Min kåm bålen söyleşem? (Kiminle konuşuyorum/görüşüyorum?).

Tablo 3.3
Uygur Türkçesinde 
Kişi Zamirlerinin Hâl 
Ekleriyle Çekimi



3. Ünite - Tatar Türkçesi 77

Sıfatlar
Tatar Türkçesindeki sıfatları niteleme ve belirtme sıfatları olarak gruplandırabiliriz.

a. Niteleme Sıfatları
Çeşitli yönlerden nesnelerin niteliklerini bildirirler: kızıl alma (kırmızı elma), sukır 

kişi (kör kişi), nåçke küñållå kız (ince gönüllü kız), kıyu malay (cesur çocuk), yuan xatun 
(şişman kadın), temlå aş (lezzetli aş), ozın borın (uzun burun), kıska kön (kısa gün), tar 
yul (dar yol), sarı külmek (sarı gömlek) vb.

b. Belirtme Sıfatları
1. İşaret Sıfatları
Tatar Türkçesinde işaret sıfatları; bu, şul (şu), ul (o), şuşı (şu)’dur. Bu kåşå (bu kişi), şul 

yözåk (şu yüzük), şuşı öy (şu ev), ul östel (o masa) vs.
Şul yalgannarga ışanuvçılarga Söleymannıñ açuvı kildå. (TTAS-I, s. 170) “Süleyman, bu 

gibi yalan haberleri yayanlardan çok, bu yalanlara inananlara ö�elendi.”
Şuşı beyåt arkasında medreselerde zur-zur åşler çıktı. (Şu beyit yüzünden medreseler-

de büyük olaylar çıktı).
2. Sayı Sıfatları
a. Asıl Sayı Sıfatları
Asıl sayı sıfatları küçük ses değişiklikleri dışında Türkiye Türkçesi ile aynıdır: ber, ikå, 

öç, dürt, biş, altı, cidå, sigåz, tugız, un, yågårmå, utız, kırık, illå, altmış, citmåş, siksen, tuk-
san, yöz, miñ, million, milliard. biş kitap (beş kitap), un student (on öğrenci), ikå ay (iki 
ay), yågårmå gektar (yirmi hektar).

b. Sıra Sayı Sıfatları
Asıl sayı sıfatlarına -nçı, -nçå; -ınçı, -ånçå ekleri getirilerek yapılır: bårånçå bala (birin-

ci çocuk), bişånçå sıynıf (beşinci sınıf), altınçı yıl, ikånçå kön (ikinci gün), yågårmånçå gasır 
(yirminci asır), öçånçå kåşå (üçüncü kişi) vs.

c. Kesir Sayı Sıfatları
Kesir sayı sıfatları sıfat durumundaki sayıya ayrılma hâli getirilerek yapılır: ikåden ber 

(1/2), bişten öç (3/5), yartı ikmek (yarım ekmek), çirek segat (çeyrek saat), ikå ay yarım (iki 
buçuk ay), ay yarım (on beş gün) vs.

d. Üleştirme Sayı Sıfatları
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sayılara -ar, -er; -şar, -şer ekleri getirilerek yapılır: 

öçer tapkır (üçer kez), ikåşer bülme (ikişer oda), unar de�er (onar de�er), sigåzer segat (se-
kizer saat), yågårmå bişer kalem (yirmibeşer kalem).

3. Belirsizlik Sıfatları
Nesneleri belirsiz olarak nitelerler: barça (bütün), başka, az, küp (çok), bötün (bütün), 

bar (tüm), barlık (bütün, hepsi), her, kaybår (bazı), hiçber (hiçbir), bårniçe (birkaç) vb.
Barça malnı uşbu külge saçtılar. (Bütün malı bu göle saçtılar).
Bar cırımnı ilge bagışladım. (Bütün şarkıllarımı ülkeme bağışladım).
Nazirov bårniçe minut, küzlerån kiyåråp açıp, kartka karap tordı. (Nazirov birkaç dakika 

gözlerini büyüterek açıp, ihtiyara baktı).
Kayçagında bu bay tugrısında şulay söyliy kaybår kürşåler.  (TTAS-III, s. 148) “Bazen bu 

zengin hakkında öyle söylüyor kimi komşular.”
4. Soru Sıfatları
Nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Tatar Türkçesindeki başlıca soru sıfatları 

şunlardır: nindi (hangi), kaysı (hangi), niçånçå (kaçıncı), ni (ne), niçe (kaç).
Mekteplerde deråsler niçe minut bula? (Okullarda dersler kaç dakikadır?).
Såznåñ şeherde nindi zavod-fabrikalar bar? (Sizin şehirde hangi fabrikalar var?).
Siz kaysı komanda yaklı? Min Fenerbaxça yaklı. (Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben 

Fenerbahçe’yi tutuyorum).
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Zar�ar
a. Zaman Zar�arı
Fiilin anlamını zaman bakımından sınırlandıran, belirleyen zar�ardır. Tatar Türk-

çesindeki başlıca zaman zar�arı şunlardır: bugån (bugün), bıyıl (bu yıl), kiçe (dün), ålåk 
(önce), yazın (ilkbahar), cey (yaz), közån (güzün), indå (şimdi). başta, annarı (sonra), tiz-
den (tezden), soñ (sonra), tön (gece), irte (erken), kåç (akşam), kiçe (dün), vakıt-vakıt (ara 
sıra), ceyån (yazın), ålåk-ålåkten (çok önceden), irten (sabahleyin), küpten (çoktan) vs.

Sınnı avılın küpten uzdık, indå İvanovka digen zur rus avılına citåp kilebåz. (Sınnı köyü-
nü çoktan geçtik, şimdi İvanovka adlı büyük bir Rus köyüne yetişmek üzereyiz).

Yazın çeçekler ata. (İlkbaharda çiçekler açar).
Kiçe niçe gradus suık idå? (Dün kaç derece soğuk idi?).
Båraz kötågåz, xezår çakıram. (Biraz bekleyiniz, şimdi çağırıyorum).
İrtege irte uk yulga çıgarbız digen uy bålen yatıp yokladık. (Yarın erkenden yola çıkarız 

düşüncesiyle yatıp uyuduk).
b. Yer-Yön Zar�arı
İş ve hareketin yerini, yönünü belirten zar�ardır: yırak (uzak), yogarı (yukarı), tüben 

(alt, aşağı), anda (orada), monda (burada), arı (o yere), birå (beri), al (ön), kirå (geri), ya-
kın, yeneşe (yanına) vs.

Su anası, kurkıp åtlerden kiråge yöge. (Su anası itlerden korkup geri koşuyor).
Kaytır yul tüben taba idå. (Dönüş yolu aşağıya doğru idi).
Birådegå gaskerler şaktı vakıttan birlå oboronada toralar idå. (Berideki askerler uzun za-

mandan beri savunmada duruyorlardı).
c. Nitelik (Durum) Zar�arı
Fiilin önünde hâl ve tavır ifade eden zar�ardır. Tatar Türkçesindeki başlıca nitelik zarf-

ları şunlardır: yaxşı (güzel, iyi), ekrån (yavaş), salmak (ağır), tiz/tizrek (tez, çabuk), ce-
yev (yaya), båryulı (birden), kinet (ansızın), yukka (boşuna), bårtuktasız (aralıksız), buşlay 
(bedava), yalanayak (yalın ayak) vs.

Bu dönyada båz yeşåbåz, yukka tügål, yukka tügåldår. (Bu dünyada biz yaşıyoruz, boşu-
na değil, boşuna değildir).

Ul kız zavodda dürt-biş aylar çaması åşledå de kinet yuk buldı. (O kız fabrikada dört beş 
ay kadar çalıştı ve ansızın yok oldu).

Kilån, samavırıñnı tizrek ölgårt! (Gelin çabuk semaverini yetiştir!).
Såz Töråkçe bik yaxşı söyleşesåz. (Siz, Türkçeyi çok iyi konuşuyorsunuz).
d. Miktar Zar�arı
İş ve hareketin miktarını bildirir: az, azgına (azıcık), küp (çok), båraz (biraz), baytak 

(hayli), şaktıy (gayet, oldukça, epeyce), bötånley (bütünüyle), sirek (seyrek), gayet, bik 
(pek), ozak (uzun) vs. 

Nigmetcan xatını bålen ozak kına kiñeştå. (Nimetcan, hanımı ile uzunca konuştu).
Vakıt hem yıraklık töşånçelerå monda bötånley yuktır. (Zaman ve uzaklık düşünceleri 

burada tamamen yoktur).
Sinåñ kåbåk teti yågåtler küp kildå monda. (Senin gibi güzel yiğitler çok geldi buraya).
Lekin anı kåşå bularak küz aldına kitårüwå şaktıy çitån. (Ama, onu kişi gibi göz önüne 

getirmesi oldukça zor).
e. Soru Zar�arı
Fiilin anlamını soru bakımından belirleyen zar�ardır: niçek (nasıl), nindi (nasıl), ni-

kader (ne kadar), nixetlå (ne kadar), kayçan (ne zaman), kaya (nereye), kayda (nerede), 
kaydan (nereden), nik (ne için) vs.

Semestr kanikulı kayçan bula? (Sömestir tatili ne zamandır?)
Beyremnå niçåk karşılıysız? (Bayramı nasıl karşılıyorsunuz?).
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Nikader tırışsam da, yarlılıgım sebeplå, min şuşı könge kader ul un sumnı cıya alma-
dım. (Ne kadar uğraşsam da, fakirliğim yüzünden, ben şu güne kadar o on somu birikti-
remedim).

Edatlar
Tek başlarına anlamları zayıf olan, hiçbir nesne ve hareketi karşılamayan anlamlı kelime-
lerle birlikte kullanılarak onları destekleyen, gramer vazifesi gören kelimelerdir. Ünlemler, 
bağlaçlar ve son çekim edatları olmak üzere üç çeşit edat bulunmaktadır.

1. Ünlemler
His ve heyecanları ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Tatar Türkçesindeki başlı-

ca ünlemler şunlardır: 
a. Duygu Ünlemleri
Duygu ve heyecanları ifade için içten koparak gelen ünlemlerdir: ah, ax, ex (eh), uf alla 

(Allahım), ehe (ha), ix (eh), uf (of), ura (sevinme ünlemi), ay-ya (vay be), tfu (tüh), ah-vah, 
o-ho-ho (beğenme ve şaşırma ünlemi), i (a), ye (ya), bey (vay), hi (ah, vah), ehe (sahi mi).

İ i ... nindi matur bakça! (A a... ne güzel bahçe!)
Fu!.. Kızık gadet båzde! (Of! Tuhaf âdet bizde ki!).
Ah, bu nindi ayrıluv? (Ah, bu ne ayrılık?).
U-u-u xåzmetke soñga kalam. (O-o-o mesaiye geç kalıyorum).
b. Seslenme Ünlemleri
Hitap için kullanılan ünlemlerdir: allo (hey, seslenme ünlemi), hay, i (ey), eyde (hay-

di), hiy (hey), ex (ey), ey, hu. 
İ tugan tål, i matur til. (Ey ana dili, ey güzel dil).
Eyde, balam kitebåz! (Haydi çocuğum gidiyoruz!).
İy bala! Enkeñ sinå yarata. (Ey yavrum! Anacığın seni sever).
c. Sorma Ünlemleri
Sorma ifade eden, soru için kullanılan ünlemlerdir: elle (yoksa), 
Elle onıttıñmı? - dip soradı ul kinet. (Yoksa unuttunmu? diye, o yavaşça sordu).
d. Gösterme Ünlemleri
Birini, bir şeyi göstermek için kullanılan, işaret sırasında başvurulan ünlemlerdir: ene 

(işte), måne (işte).
Ene siña bayadan birlå Frits karap tora. (İşte, Alman deminden beri sana bakıp duruyor).
Måne ezrek kåne küçteneç alıp kayttım. (İşte kücük bir hediye getirdim)
e. Cevap Ünlemleri
Tasdik veya onay ifade eden ünlemlerdir: eyå (evet), yuk (yok, hayır), yarıy (tamam, 

olur), elbette.
Eyå, universitetka kårü ekzamennarı bik avır. (Evet, üniversiteye giriş sınavları çok zor).
Yısıfnı öyretme yemå? (Yusuf ’a nasihat etme, tamam mı?)
Yuk, min anı kürmedim. (Hayır, ben onu görmedim).
2. Bağlaçlar
Kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan, 

bunlar arasında ilgi kuran kelimelerdir. Tatar Türkçesindeki başlıca bağlaçlar şunlardır.
a. Sıralama Bağlaçları
Art arda gelen unsurları, kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri birbirine bağlayan 

bağlaçlardır: hem (ve), ve, bålen (ile), de (ve).
Rifgat tiz gåne kiyåndå de çıgıp kittå. (Rifgat çabucak giyindi ve çıkıp gittii).
Bu kürånåş Tatar hem Nugay tållerånde bar. (Bu durum Tatar ve Nogay Türkçelerin-

de var).
Eni bålen eti bu yıl kile almıylar. (Annem ve babam bu yıl gelemiyorlar).
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b. Denkleştirme Bağlaçları
Birbirine denk olan, birbirinin yerini tutabilecek olan iki unsuru birbiren bağlayan, 

birbiriyle karşılaştıran bağlaçlardır: yeki (veya), yeise (veya), elle (yoksa).
Ul kilgen sayın şulay bårer nerseden avız ittårmiçe yeise bårer küçteneç birmiçe kalmıy. 

(O geldikçe şöyle bir şeylerden tattırmadan veya hediye yiyecekler vermeden durmuyor).
Bolgar yeki Kazan xanlıgı çorına karagan kabår taşlarında küp oçratabız. (Bulgar veya 

Kazan Hanlığı devrine ait mezar taşlarında rastlıyoruz).
Såznåñ öçån nerse påşårårge -pılawmı elle pilmenmå? -dip soragan. (Sizin için ne pişirelim, 

pilav mı yoksa mantı mı? diye, sormuş).
c. Karşılaştırma Bağlaçları
Karşılaştırılan iki veya daha çok unsuru, dil birliğini birbirine bağlayan bağlaçlardır: 

ni...ni (ne...ne), da...da, hem...hem, elle...elle (ya...ya), kirek ... kirek (gerek ... gerek), kaysı 
... kaysı (kimi ... kimi), ye ... ye (ya ... ya), ye ... yeise (ya ... ya da).

İpteşleråm işlerån taşlap, kaysı aptıraw, kaysı kızganuw aşa miña tåkålgenler. (Arkadaşla-
rım işlerini bırakıp, kimi şaşkın, kimi acır şekilde bana dikkat kesilmişler).

Kirek Borhan abzıyga ve kirek Xeyetnåñ üzåne şulkader nerse bötånley cite idå. (Gerek 
Burhan Amcaya ve gerek Heyet’in kendisine bu kadar şey tamamen yetiyordu).

Ni tavık, ni ürdek. (Ne tavuk, ne ördek).
Båz kurkunı bålmiybåz: ye ülerge, ye ciñerge, dip barabız. (Biz korkuyu bilmeyiz: Ya öl-

meli ya yenmeli diye gideriz).
d. Cümle Başı Bağlaçları 
Cümle başı bağlaçları, cümeleri anlam bakımından birbirine bağlarlar: emma (ama), 

lekin (lakin), velekin (velakin), fekat (fakat), belki, tik (yalnız), çönki (çünkü), güya, ki, 
eger (eğer), meger (meğer), gerçe (gerçi), eytårsån (sanki, dersin), elle (yoksa), bigrek te 
(özellikle), döråsregå (doğrusu), yagni (yani), güyeki (güya, sanki).

Gerçe anda tumasam da, min båraz torgan idåm. (Gerçi orada doğmasam da, ben bi-
raz kalmıştım).

Üzåmnå güyeki ocmaxta kürdåm. (Kendi mi güya cennette gördüm).
Anıñ çırayı şul tiklå kaygılı, eytårsån måne xezår yılap ciberår şikållå. (Onun çehresi o ka-

dar kaygılı ki, sanki şimdi ağlayacak gibi).
Roza çeçegåniñ karası da bula, iskitkåç matur, zatlı çeçek ul, tik bik çenåçkålå. (Gülün 

karası da olur, gayet güzel, kıymatli çiçektir yalnız çok dikenli).
e. Sona Gelen Bağlaçlar
Bunlar kelimelerin sonuna gelerek pekiştirme işleviyle kullanılırlar: de, da, ise, tügål 

(değil), lebasa (herhalde)
Zeytunenåñ ise kåşå arasına da kåreså kile. (Zeytunenin ise insanlar arasına da katıla-

sı geliyor).
Minåm ana burıçım bar iken lebasa. (Benim ona borcum varmış her herhalde).
Monı ul üzå de bålmi. (bunu, o kendisi de bilmiyor).
Celilnå xerbi esir tügål, e seyasi esir bularak xökåm itkenner. (TE, s. 86) “Celil’e askeri esir 

değil, siyasi esir gibi hükmetmişler).
3. Son Çekim Edatları
İsim ve isim soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki di-

ğer kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran, gramer görevli müstakil kelimelerdir. Tatar 
Türkçesinde görülen başlıca son çekim edatları şunlardır: 

a. Yalın ve ilgi halinden sonra kullanılanlar: bålen (ile), öçen (için), şikållå (gibi), 
kåbåk (gibi), kük (gibi), sıman (gibi), töslå (gibi), aşa (üzerinden), arkılı (vasıtasıyla, yo-
luyla), çaklı (kadar), kader (kadar), xetlå (kadar), buyı (boyu), buyınça (boyunca), buylap 
(boyunca), sayın (her), sebeplå (dolayı, için), turında (hakkında).
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Anda bårniçe kişår sıman nerseden başka bårni de yuk iken. (Orada birkaç havuç gibi 
şeyden başka bir şey de yokmuş).

Atna buyı ul baltası suga töşken kåşå kåbåk yördå. (TE, s. 142) “O, bir ha�a boyu baltası 
suya düşmüş kişi gibi dolaştı.”

Baylıktan başka bårni kürmiler, bårni turında kaygırtmıylar. (Zenginlikten başka bir şey 
görmüyorlar, bir şey hakkında kaygılanmıyorlar.)

Kazan arkılı üteler; avır sugışlarga katnaşalar. (Kazan üzerinden geçiyorlar; ağır savaş-
lara katılıyorlar).

Hay minåm söyåklå ulım, bılbıl tavışı şikållå tavışıñnı bårgåne işåtsem idå. (Hay benim sev-
gili öğlum, bülbül sesi gibi sesini bir kez işitseydim).

b. Yönelme halinden sonra kullanılanlar: çaklı (kadar), kader (kadar), xetlå (kadar), 
taba (doğru), küre (göre), karaganda (göre, nazaran), karamastan (rağmen), karşı.

Segat bişke xetlå üyge barıp kaytırga kirek. (Saat beşe kadar eve gidip dönmek gerek).
Alar Bolgardan tönyakka taba kaçıp kiterge hem yaña kala tözerge mecbur bulalar. (On-

lar Bulgar’dan kuzeye doğru kaçıp gitmeye ve yeni şehir kurmaya mecbur oluyorlar).
Soravına küre cavabı, cinayetåne küre cezası. (Sorusuna göre cevabı, suçuna göre cezası).
Ul miña karaganda yeş. (O bana göre daha genç).
Şuña karamastan Xuca namaz ukırga kåråşe. (Buna rağmen, Hoca namaz kılmaya 

davranmış).
c. Ayrılma halinden sonra kullanılanlar: başlap (itibaren), birlå (beri), başka, arı 

(sonra), tış (başka), soñ (sonra), büten (başka), ålåk (önce).
Şul minuttan başlap anıñ öçån dönyada yeşevnåñ kızıgı bittå. (Şu dakikadan itibaren 

onun için dünyada yaşamanın anlamı bitti).
Utız-kırık yıldan birlå sin divanaga çıdap tordım. (Otuz kırk yıldan beri sen divaneye 

tahammül edip durdum).
Süzåñnåñ başınnan ålåk azagın uyla. (Sözünün başından önce sonunu düşün).
Bayazit karıynıñ Davıt Urmanovtan büten kardeşå yuk. (Yaşlı Bayazit’in Davıt 

Urmanov’dan başka kardeşi yok).
Min alardan soñ kildåm. (Ben onlardan sonra geldim).
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 Tatar adını açıklamak
 Rusya sınırları içinde kalan birçok Türk boyu gibi Ka-
zan bölgesi Türkleri de “Tatar” adıyla anılmaktadırlar. 
Tatar adı, ilk kez Orhun Yazıtlarında Otuz Tatar ve To-
kuz Tatar şeklinde geçmektedir. Çin kaynakları bun-
ları çeşitli devrelere ait olmak üzere “Ta-Ta” veya “Da-
Da” şeklinde kaydetmişlerdir. Tatar adı, Dede Korkut 
hikâyelerinde de geçmektedir. Dîvânü Lügâti’t-Türk’te 
Türk kavimleri arasında sayılır. Tatar adı “tat” ve “ar” 
(er) sözlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Tat sözü 
“yabancı” anlamına gelen “yat” sözünden gelmekte-
dir. Tarihî süreç içerisinde “yat > dat > tat” değişimini 
geçirmiştir. İkinci söz “ar” ise “er, kişi” anlamındadır. 
Dolayısıyla Tatar, Tat-ar (er) < Yat-ar (er) “yabancı er, 
yabancı kişi” anlamına gelmektedir. 

 Tatar Türklerinin tarihini anlatmak
 Bugün Tatar Türklerinin yaşadığı İdil-Kama bölge-
sine çok erken dönemlerden itibaren Türk kavimleri 
yerleşmeye başlamıştır. Bulgar şehrini başkent yapan 
ve IX.-XII. yüzyıllarda Doğu Avrupa’nın en önemli 
ticaret merkezi olan Bulgar Devleti, 1220’lerde Mo-
ğolların bölgeyi ele geçirmesiyle yıkılmış ve akabin-
de kurulan Altın Ordu Devletinin himayesine girmiş-
tir. Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından kuru-
lan Altın Ordu Devleti, Batu Han’dan sonra tahta ge-
çen Berkay’la birlikte Türkleşmeye başlamıştır. XIV. 
yüzyılın sonunda Altın Ordu Devleti Timur ordula-
rına yenilmiş ve bölgede Kazan, Kırım, Astrahan, Ka-
sım, Sibir ve Nogay hanlıkları ortaya çıkmıştır. 1552 
yılına kadar Kazan Türkleri Moskova’ya yakın olduk-
ları için sürekli Ruslarla mücadele etmiş ve çoğu za-
man üstünlük sağlamışlardır. Kazan Hanlığı, 1552 
yılında Rusların eline geçmiş ve 1556 yılında da ta-
mamen Rusların denetimine girmiştir. 1552 yılından 
bugüne kadar Rusların hakimiyetinde yaşayan Tatar 
Türkleri, özellikle 1552 yılından sonra iki yüz yıl sü-
reyle büyük siyasi, iktisadi ve dini baskılarla karşı kar-
şıya kalmıştır. Gorbaçov’la 1980’lerin sonunda başla-
yan açıklık politikası sonucunda 30 Ağustos 1990 ta-
rihinde SSCB dağılmadan Tataristan Cumhuriyeti ba-
ğımsızlığını ilan eder. Bağımsızlığı dört yıl boyunca 
hiçbir ülke tarafından tanınmayan Tataristan, 18 Şu-
bat 1994’te Rusya ile bugünkü resmî statüsünü belir-
leyen bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma sonucun-
da Tataristan yarı bağımsız özerk bir Türk Cumhuri-
yeti konumuna gelmiş ve diğer muhtar cumhuriyetle-
re tanınmayan bazı haklar elde etmiştir.

Tatar Türkçesini tanımlamak
 Türk dilinin üç büyük kolundan (Karluk, Kıpçak, 
Oğuz) biri olan Kıpçak grubu içinde yer alır. Yönle-
re göre yapılan lehçe tasni�eri bakımından ise, Kuzey 
Türkçesi içerisinde değerlendirilmektedir. Tatar Türk-
çesinin de yer aldığı Kıpçak grubu içerisine şu lehçe-
ler girmektedir. 

 I. Karadeniz-Hazar Bölgesi: 1. Karaim (Karay) 2. Kı-
rım Tatar 3. Karaçay-Balkar 4. Kumuk

 II. İdil-Ural Bölgesi: 1. Tatar 2. Başkurt
 III. Aral-Hazar Bölgesi: 1. Kazak 2. Karakalpak 3. 

Nogay. 4. Kırgız
 Tatar Türkçesinin temelini İdil Bulgarcası oluşturur. 

Bugünkü Tatar Türkçesinin üç ayrı ağzı bulunmak-
tadır. Bunlar Orta, Batı (Mişer) ve Doğu ağızlarıdır. 
Şu anda Tatar Türkçesi Tataristan’da resmî dil duru-
mundadır. Tatar Türkleri bugün Kiril alfabesini kul-
lanmaktadırlar.

 Tatar edebiyatını açıklamak
 Tatar Türkçesinin oldukça zengin bir edebiyatı vardır. 
Bu edebiyatı, Tatar edebiyat tarihçileri, iç gelişmesine, 
yaşadığı döneme, siyasi ve sosyal sebeplere bağlı ola-
rak, kendi içinde dört ana devreye ayırmaktadırlar:

 1.  Eski ve Orta Asır Tatar Edebiyatı
 2.  19. Asır Edebiyatı
 3. 20. Asır Başı Edebiyatı
 4. Sovyet Dönemi (1917’den sonra) Edebiyatı
 Bu dönemler içerisindeki en uzun devreyi Eski ve Orta 

Asır Tatar Edebiyatı meydana getirir. Bu dönem de 
kendi arasında:

 a. En Eski ya da Ortak Türk Edebiyatı (12.-13. yüz-
yıla kadar).

 b. Bulgar Devri Edebiyatı (13. yüzyılın ortalarına 
kadar).

 c. Altın Ordu Devri Edebiyatı (13. yüzyıl ortaların-
dan 14. yüzyıl ortalarına kadar).

 d. Kazan Hanlığı Devri Edebiyatı ( 15. yüzyıl ortala-
rından 16. yüzyılın sonuna kadar).

 e. 17. Yüzyıl Edebiyatı
 f. 18. Yüzyıl Edebiyatı şeklinde bölümlere ayrıl-

maktadır.

Özet

1

2

3

4
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  Tataristan cumhuriyetinin yerini belirlemek
 Doğu Avrupa ovasının doğu bölgesinde Kama ve İdil 

nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuş, 67.836 km2 

yüzölçümüne sahip bir Türk cumhuriyetidir. Batı-
sında Çuvaşistan, doğusunda Başkurdistan, kuzey-
batısında Mari Cumhuriyeti, kuzeyinde Kirov bölge-
si, kuzeydoğusunda Udmurt Cumhuriyeti, güneydo-
ğusunda Orenburg bölgesi, güneyinde ise Samara ve 
Simbir bölgeleri yer alır. Başkenti Kazan olup yaklaşık 
dört milyonluk bir nüfusa sahiptir. Şubat 1994’te yapı-
lan bir anlaşmayla muhtar cumhuriyet statüsüne ka-
vuşmuştur. Bölgede kara iklimi hakimdir. Yazlar sıcak 
ve bazen kurak, kışlar ise çok soğuktur. Tataristan’ın 
başkenti olan Kazan aynı zamanda ülkenin en büyük 
şehri olup 1.250.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Ülke-
de 19 şehir, şehir tipinde 22 ilçe, 830 kasaba ve 3270 
tane de köy bulunmaktadır. 1992 verilerine göre ülke 
nüfusu 3.705.000’dir. Tataristan petrol, doğalgaz ve 
elektrik üretimi yönünden oldukça zengin bir ülkedir. 

 Tatar Türkçesi gramerini sını�andırmak
 I. Ses Bilgisi

 Ünlüler: Tatar Türkçesinde sekiz ünlü bulunmakta-
dır: “a, e, å, ı, i, o, ö, u, ü”

 Büyük Ünlü Uyumu: Çok düzenlidir.
 Küçük Ünlü Uyumu: Sağlam değildir.
 Ünsüzler: Tatar Türkçesinde 27 ünsüz vardır.
 Ünsüz Uyumu: Oldukça sağlamdır.
 II. Şekil Bilgisi
 İsim Çekim Ekleri:
 Çokluk Eki: +lAr
 İyelik Ekleri: 1. teklik +m, +åm; +m, 1. çokluk +ıbız, 

+åbåz; +bız, +båz; 2. teklik +ñ, +åñ; +ñ, 2. çokluk +ıgız, 
+ågåz; +gız, +gåz; 3. teklik +ı, +å; +sı, +så, 3. çokluk 
+ları, +lerå

 Hâl Ekleri:
 a. Yalın hâl: Eksizdir. 
 b. İlgi hâli: +nıñ;+nåñ
 c. Yükleme hâli: +nı; +nå
 d. Yönelme hâli: +gA; +kA 
 e. Bulunma hâli: +dA; +tA 
 f. Ayrılma hâli: +dAn; +tAn; +nAn
 g. Eşitlik hâli: +çA
 h. Vasıta hâli: bålen 
 Aitlik eki: +gı, +gå; +kı, +kå
 Soru eki: mı, må

 Fiil Çekim Ekleri:
 Şahıs Ekleri:
 a. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -mın, -mån; -m, 

1. çokluk -bız, båz; 2. teklik -sın, -såñ, 2. çokluk -sız, 
-såz; 3. teklik -ø, 3. çokluk -lar, -ler

 b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -m, 1. çokluk 
-k; 2. teklik -ñ, 2. çokluk -gız, -gåz; 3. teklik -ø, 3. çok-
luk -lar,- ler

 c. Emir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -ıym/-iym, 1. 
çokluk -ıyk/-iyk; 2. teklik -ø, 2. çokluk -(ı)gız, -(å)gåz; 
3. teklik -sın,-sån; 3. çokluk -sınnar, -sånner

 Zaman ve Şekil Ekleri:
 a. Bildirme Kipleri
 Öğrenilen Geçmiş Zaman: -gan, -gen; -kan, ken 
 Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: -dı, -då; -tı, -tå 
 Şimdiki Zaman: -a,-e; -y
 Gelecek Zaman: -(y)açak, -(y)eçek
 Geniş Zaman: -ar, -er; -år, -ır; -r
 b. Tasarlama Kipleri
 Şart Kipi: -sA
 Gereklilik Kipi: -rga,-rge+kirek, tiyiş/tiyåş
 Emir Kipi: Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki vardır. 
 İstek Kipi: -ası/-esi+iyelik ekleri+kile; -makçı, -mekçå
 Fiillerin Birleşik Çekimi
 Tatar Türkçesinde birleşik çekim: Rivayet iken ile yapı-

lır. Hikâye i- fiilinin geçmiş zamanı idå ile yapılır. Şart 
bul- (ol-) fiilinin üzerine şart eki getirilerek yapılır.

 i- ve iken İle Yapılan İsim Çekimi
 Geniş (şimdiki) zamana kişi ekleri; öğrenilen geçmiş 

zamana iken (imiş), görülen geçmiş zamana idå, şarta 
da bul- yardımcı fiili getirilerek yapılır.

 Yapım Ekleri:
 İsimden İsim Yapan Ekler: +lık/+låk; +çı/+çå; +lı/+lå; 

+sız/+såz; +çık/+çåk; +çA; +çak/+çek; +dAş; +tAş; 
+çıl/+çål; -çAn; +ılcım/+ålcåm; +rAk; +gılt/+gålt; 
+kılt/+kålt; +kAy

  İsimden Fiil Yapan Ekler: +lA-; +lAn- (< +la-n-); 
+lAş- (< +la-ş-); +lAt- (< +la-t-); +A-; +ı/+å-; +Ay-; 
+Al-; +l-; +sı-/+så-; +sıra-/+såre-; +gar-/+ger; +kar-
/+ker; +ar-/+er-; +ır-/+år; -r; +rA-; +dA-

 Fiilden İsim Yapan Ekler: -Av; -v; -mA; -ım/-åm; -m; 
-mAk; -ık/-åk; -k; -Ak; -gı/-gå; -kı/-kå; -gıç/-geç; -kıç; 
-keç; -ıç/-åç; -ç; -çAk; -gAk; -kAk; -dı/-de; -tı/-te; -gın/-
gån; -kın/-kån; -ın/-ån; -n; -mış/-meş

 Fiilden Fiil Yapan Ekler: -ın-/-ån-; -n-; -ıl-/-ål-; -l-; -ış-
/-åş-; -ş-; -dır-/-dår-; -tır-/-tår; -ıt/-åt; -t; -gız/-gåz; -kız/-
kåz; -ır/-år; -r-; -gAlA-/-kAlA-

5
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 Sıfat-Fiiller: -a (-e, -y) torgan; -AçAk; -Ar (-er, -ır, -år, 
-r); -ası (-eså, -ıysı, -iså); -gAn/-kAn; -mAs; -uçı/-üçå; 
-mış/-måş

 Zarf-Fiiller: -A (-y, -ıy, -i); -gAç/-kAç; -gAnçI/-kAnçI; 
-gAndA/-kAndA; -mıyça/-miçe; -ıp/-åp; -p

 Hareket Adları (İsim-Fiiller): 1. -U, -v; 2. -ırga (-årge, 
-rga, -rge, -arga, -erge); -mAskA 

 III. KelimeTürleri
 Zamirler
 a. Kişi Zamirleri: min, sin, ul; båz, såz, alar 
 b. Dönüşlülük Zamiri: üz
 c. İşaret Zamirleri: bu, şu, o, uşbu (işbu, bu), mavu < 

mana+bu (işte bu, bu), eşu - aşu < ene+şu (işte şu, şu), 
muşu < mana+şu (işte şu, bu), avu < ene+bu (işte o, o).

 d. Belirsizlik Zamirleri: bu, şul (şu), ul (o), bular, şu-
lar, alar, tågå (diğeri), andıy (onun gibi), mundıy (bu-
nun gibi), tågåndi (diğeri gibi), şundıy (şunun gibi), bo-
lay (böyle), şulay (şöyle), alay (öyle), ene (işte, aha), 
måne (işte), şuşı (şu)

 e. Soru Zamirleri: barı (hepsi), barlık (hepsi), barça 
(hepsi), hemme (hepsi), her, herbår (herbir), bårev (biri, 
birisi), bötån (bütün), hiçkåm (hiçkimse), hiçbår (hiç-
bir), hiçnerse (hiçbir şey), bårkåm (kimse), bårnerse (bir-
şey), kaysı (kimi), kaybår (bazı, kimi)

 Sıfatlar
 Tatarcada kullanılan Niteleme ve Belirtme sıfatları
 Zar�ar 
 Tatarcacada kullanılan Zaman Zar�arı, Yer-Yön Zarf-

ları, Nitelik (Durum) Zar�arı, Miktar Zar�arı, Soru 
Zar�arı

 Edatlar
 Tatarcada kullanılan Ünlemler, Bağlaçlar ve Son Çe-

kim Edatları 
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Kendimizi Sınayalım
1. Tatar adı ilk kez nerede geçmektedir?

a. Şecere-i Terakime
b. Kutadgu Bilig
c. Dîvânü Lugati’t-Türk
d. Orhun Yazıtları
e. Dede Korkut Hikâyeleri

2. Kazan Hanlığı hangi tarihte Rusların eline geçmiştir?
a. 1437
b. 1552
c. 1601
d. 1652
e. 1774

3. Tatar Türkçesinde kaç ünlü vardır?
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
e. 11

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna 
uymaktadır?

a. urındık
b. yulçı
c. avıl
d. süzlåk
e. bolıtlı

5. Tatar Türkçesindeki ünsüzlerin ses özellikleri göz önüne 
alındığında hangi kelime yanlıştır?

a. tav
b. kilån
c. mıyık
d. cidå
e. dukız

6. “Kazan arkılı üteler; avır sugışlarga katnaşalar.” cümle-
sinde aşağıdaki hâl eklerinden hangisi bulunmaktadır?

a. Bulunma
b. Vasıta
c. Yönelme 
d. Ayrılma
e. İlgi

7. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik kökenli şahıs eki almış 
bir yüklem bulunmaktadır?

a. åşliyk
b. barganbız
c. alasıñ
d. kürdåk
e. söyleyeçeksåz

8. “Barçabız bårtörlå xesretke töşåp kittåk.” cümlesinde aşa-
ğıdaki zamir çeşitlerinden hangisi bulunmaktadır?

a. Belirsizlik zamiri
b. Soru zamiri
c. Dönüşlülük zamiri
d. Kişi zamiri
e. İşaret zamiri

9. “Bar cırımnı ilge bagışladım.” cümlesindeki koyu renkle 
gösterilen sıfat türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kesir sayı sıfatı
b. İşaret sıfatı
c. Niteleme sıfatı
d. Soru sıfatı
e. Belirsizlik sıfatı

10. “Segat bişke …… üyge barıp kaytırga kirek.” cümlesinde-
ki boş bırakılan yere hangi son çekim edatı gelmelidir?

a. öçån
b. xetlå
c. başlap
d. birlå
e. arkılı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Tatar Adı” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Tatar Türklerinin Tarihi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Ünlüler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Ünlü Uyumları” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Tatar Türkçesinde Ünsüzlerle İl-

gili Özellikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Hâl Ekleri” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Şahıs Ekleri” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
8. a Yanıtınız yanlış ise “Zamirler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
9. e Yanıtınız yanlış ise “Sıfatlar” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise “Son Çekim Edatları” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Tatar Türkçesinin ses kurallarını dikkate alındığında, keli-
melerin Tatar Türkçesindeki karşılığı şu şekilde olur: Töråk, 
sikåzånçå, kürånåş, timårçå, tårålåş, cidånçå, tozsız, bolıtlı.

Sıra Sizde 2
Uyla- fiilinin Tatar Türkçesinde “Öğrenilen Geçmiş 
Zaman”a göre çekimi şöyledir:
Uylaganmın
Uylagansıñ
Uylagan
Uylaganbız
Uylagansız
Uylagannar
Uyla- fiilinin Tatar Türkçesinde “Görülen Geçmiş Zaman”a 
göre çekimi şöyledir:
Uyladım
Uyladıñ
Uyladı
Uyladık
Uyladıgız
Uyladılar
Uyla- fiilinin Tatar Türkçesinde “Şimdiki Zaman”a göre çe-
kimi şöyledir:
Uylıymın
Uylıysıñ
Uylıy
Uylıybız
Uylıysız
Uylıylar

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tatar Türkçesi Kiril alfabesini okuyup çözebilecek,
Tatar Türkçesi ile yazılmış metinleri tanımlayıp çözümleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler




Çağdaş Türk Yazı Dilleri-II Tatar Türkçesi Alfabe ve Metin 
Örnekleri

•	 TATAR	TÜRKÇESİ	KİRİL	ALFABESİ
•	 TATAR	TÜRKÇESİ	METİN	ÖRNEKLERİ

•	 Tatar	Türkçesi	Kiril	Alfabesi •	 Metin	Örnekleri

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-II



TATAR TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ

KİRİL LATİN KİRİL LATİN

A a A a У у U(v) u(v)

Б б B b Ф ф F f

В в V v X x X x (l)

Г г Gg (Ğğ) Ц ц Ts ts

Д д D d Ч ч Ç ç

E e E, (y)e, (y)å Ш ш Ş ş

Ж ж J j Щ щ Şç şç

З з Z z Ы ы I ı 

И и İ i Ъ ъ Kalınlık işareti

Й й Y y Ь ь İncelik işareti

К к K k Э э å å
Л л L l Ю ю Yu, yü

М м M m Я я Ya, ye

Н н N n Ə ә E e

О о O o Ө ө Ö ö

П п P p Ү ү Ü ü

Р р R r Җ җ C c

С с S s Ң ң Ñ ñ

Т т T t Һ һ H h

TATAR TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ
Əссəлaмeгaлəйкeм !
 Esselamågaleykåm !
  Selamünaleyküm

Вəгaлəйкeмəссəлaм!
 Vegaleykåmesselam!
  Aleykümselam!

Tatar Türkçesi Alfabe
ve Metin Örnekleri
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Исəнмeсeз!
 İsenmåsåz!
  Merhaba!

Xəeрлe иртə!
 Xeyårlå irte!
  Hayırlı sabahlar!

Xəeрлe көн!
 Xeyårlå kön!
  Günaydın

Xəeрлe көннəр!
 Xeyårlå könner!
  Hayırlı günler!

Xəeрлe кич!
 Xeyårlå kiç!
  Hayırlı akşamlar!

Xəeрлe төн!
 Xeyårlå tön!
  İyi geceler!

Ниxəл(сeз)?
 Nixel(såz)?
  Nasılsın(ız)?

Xуш килдeгeз!
 Xuş kildågåz!
  Hoş geldiniz!

Xəллəрeгeз яxшымы?
 Xellerågåz yaxşımı?
  İyi misiniz?

Эшлəрeгeз яxшымы?
 åşlerågåz yaxşımı?
  İşleriniz iyi mi/nasıl?

Сəлaмəтлeгeгeз ничeк?
 Selametlågågåz niçåk?
  Sıhhatiniz nasıl?

Рəxмəт, яxшы.
 Rexmet, yaxşı.
  Teşekkür ederim, iyiyim.

Бaлaлaрыгыз сaулaрмы?
 Balalarıgız savlarmı?
  Çocuklarınız nasıl?

Тoрмыш иптəшeгeзнeң xəллəрe ничeк?
 Tormış ipteşågåznåñ xellerå niçåk?
  Hayat arkadaşınızın (eşinizin) durumu nasıl?
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Сeзнe күрүeмə бик шaтмын.
 Såznå kürüvåme bik şatmın.
  Sizi gördüğüme çok memnunum.

Юллaрың ничeк булды?
 Yullarıñ niçåk buldı?
  Yolculuğun nasıl geçti?

Aллaгa шөкeр, бəлa-кaзaсыз кaйттым.
 Allaga şökår, bela-kazasız kayttım.
  Allah’a şükür, kazasız belasız döndüm.

Нинди янaлыклaр бaр?
 Nindi yanalıklar bar?
  Ne gibi yenilikler var?/Ne var ne yok?

Исəнмeсeз, сaвмысыз, иншaллa, сəлaмəтсeздeр дип бeлəм.
 İsenmåsåz, savmısız, inşalla, selametsåzdår dip bålem.
  Nasılsınız, iyi misiniz, inşallah sıhhat ve afiyettesinizdir.

Минe сoрaсaгыз, мин дә сaу-сәлaмәт.
  Minå sorasagız, min de sav-selamet.
   Beni soracak olursanız, ben de sıhhat ve afiyetteyim.

Тaныш-бeлeшлəргə сəлaм тaпшырыгыз.
 Tanış-bålåşlerge selam tapşırıgız.
  Tanıdıklara selam söyleyiniz.

Кызыгызгa бeзнeң сəлaмнəрнe сөйлəгeз.
 Kızıgızga båznåñ selamnernå söylegåz.
  Kızınıza bizim selamlarımızı söyleyiniz.

КИТAП КИБEТEНДƏ-KİTAP KİBåTåNDE-KİTAPÇIDA
Сeздə яңa китaплaр бaрмы?
 Såzde yaña kitaplar barmı?
  Sizde yeni kitaplar var mı?

Тaтaрчa китaплaр кaй төштə?
 Tatarça kitaplar kay töşte?
  Tatarca kitaplar hangi tara�a/nerede?

Миңa шигырь китaплaры кирəк идe.
 Miña şigır kitapları kirek idå.
  Bana şiir kitapları gerek idi.

Сeздə тaриxи рoмaннaр бaрмы?
 Såzde tarixi romannar barmı?
  Sizde tarihî romanlar var mı?

Xуҗa Нaсрeтдин мəзəклəрeнeң Яңa тoмы кaйчaн булaчaк?
 Xuca Nasråtdin mezeklerånåñ yaña tomı kayçan bulaçak?
  Nasrettin Hoca fıkralarının yeni dizisi ne zaman olacak/gelecek?
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Миңa русчa китaплaр күрсəтмəссeзмe икəн?
 Miña rusça kitaplar kürsetmessåzmå iken?
  Bana Rusça kitaplar gösterebilir misiniz?

Бу китaп күпмe тoрa?
 Bu kitap küpmå tora?
  Bu kitap ne kadar/kaç para?

Бу китaпның тышлыгы бик мaтур.
 Bu kitapnıñ tışlıgı bik matur. 
  Bu kitabın cildi/kapağı çok güzel.

Бу китaптa рəсeмнəр бик күп. 
 Bu kitapta resåmner bik küp.
  Bu kitapta resimler pek çok.

Aлaрны яш рəссaм ясaгaн.
 Alarnı yeş ressam yasagan.
  Onları genç (bir) ressam yapmış/çizmiş.

Бу китaпны кeм тəрҗəмə иткəн?
 Bu kitapnı kåm terceme itken?
  Bu kitabı kim tercüme etmiş?

Бaлaлaр əдəбияты бүлeгe кaй төштə?
 Balalar edebiyatı bülågå kay töşte?
  Çocuk edebiyatı bölümü hangi tara�a/nerede?

Миңa фəнни китaплaр кирəк.
 Miña fenni kitaplar kirek.
  Bana bilimsel kitaplar gerek.

Сeздə төрeкчə-тaтaрчa сүзлeк бaрмы?
 Såzde töråkçe-tatarça süzlåk barmı?
  Sizde Türkçe-Tatarca Sözlük var mı?

Бу китaпның икeнчe тoмы килəчəк?
 Bu kitapnıñ ikånçå tomı kayçan kileçek?
  Bu kitabın ikinci cildi ne zaman gelecek?

Xəзåр бåлгåлå түгeл, лəкин бир aтнaғa xəтлå килåргə тиeш.
 Xezår bålgålå tügål, lekin bir atnağa xetlå kilårge tiyåş.
  Şimdilik belli değil ama bir ha�aya kadar gelmesi lazım. 

Фирдəүсинeң “Шaһнaмə”сe килдeмe?
 Firdevsinåñ “Şahname” så kildåmå?
  Firdevsi’nin Şehname’si geldi mi?

Килдe, əммa сaтылып бeттe.
 Kildå, emma satılıp båttå.
  Geldi ama satılıp bitti.

Көнбaтыш əдəбиятыннaн кeмлəрнeң əсəрлəрe бaр?
 Könbatış edebiyatınnan kåmlernåñ eserlerå bar?
  Batıedebiyatından kimlerin eseri var?
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Нoбəл прəмиясe лaурeaтлaрының əсəрлəрe бaрмы?
 Nobel premiyeså laureatlarınıñ eserlerå barmı?
  Nobel ödülü almış yazarların eserleri var mı?

Сeздə бүгeнгe гaзəтaлaр бaрмы?
 Såzde bügångå gazetalar barmı?
  Sizde bugünkü gazeteler var mı?

Бу aтнaның журнaллaры килдeмe?
 Bu atnanıñ jurnalları kildåmå?
  Bu ha�anın dergileri geldi mi?

“Кaзaн Утлaры” журнaлының сoңгы сaны кaйчaн килə?
 “Kazan Utları” jurnalınıñ soñgı sanı kayçan kile?
  “Kazan Utları” dergisinin son sayısı ne zaman gelecek?

Бу “Вaтaным Тaтaрстaн” гaзəтaсының бүгeнгe сaнымы, кичəгeмe?
 Bu “Vatanım Tatarstan” gazetasınıñ bügångå sanımı, kiçegåmå?
  Bu “Vatanım Tataristan” gazetesinin bugünkü sayısı mı, dünküsü mü?

Бу журнaллaрның бəясe күпмe?
 Bu jurnallarnıñ beyeså küpmå?
  Bu dergilerin fiyatı çok mu?/ne kadar?

Сиздə сaтирик журнaллaр бaрмы?
 Sizde satirik jurnallar barmı?
  Sizde mizah dergileri var mı?

ТУГAН ТÉЛ
И тугaн тeл, и мaтур тeл, əткəм-əнкəмнeң тeлe!
Дөнядa күп нəрсə билдeм син тугaн тeл aркылы.

Иң eлeк бу тeл бeлəн əнкəм бишeктə көйлəгəн,
Aннaры төннəр буe əбкəм xикəйəт сөйлəгəн.

И тугaн тeл! Һəрвaкыттa ярдəмeң бeрлəн синeң,
Кeчкeнəдəн aңлaшылгaн шaтлыгым, кaйгым минeм.

И тугaн тeл! Синдə булгaн иң элeк кыйлгaн дoгaм:
Ярлыкaгыл, дип, үзeм һəм əткeм-əнкeмнé, xoдaм!

Гaбдуллa Тукaй

TUGAN TÉL
İ tugan tål, i matur tål, etkem-enkemnåñ tålå!
Dönyada küp nerse bildåm sin tugan tål arkılı.

İñ ålåk bu tål bålen enkem bişåkte köylegen,
Annarı tönner buyı ebkem xikeyet söylegen.

İ tugan tål! Hervakıtta yardemåñ bårlen sinåñ,
Kåçkåneden añlaşılgan şatlıgım, kaygım minåm.

İ tugan tål! Sinde bulgan iñ ålåk kıylgan dogam:
Yarlıkagıl, dip, üzåm hem etkem-enkemnå, xodam!

Gabdulla Tukay
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ANA DİL
Ey ana dil, ey güzel dil, anamın babamın dili!
Dünyada çok şey bildim senin sayende ana dili.

En önce bu dille anacığım beşikte ninni söylemiş
Ardından geceler boyu nineciğim masal anlatmış.

Ey ana dil! Her vakit yardımınla senin,
Küçüklükten anlaşılmış mutluluğum, kaygım benim.

Ey ana dil! Seninle olmuş en ilk kıldığım duam:
Bağışla, diyerek özümü hem anacığımı babacığımı Hüdam!

Abdullah Tukay

ҖЫРЛAРЫМ CIRLARIM
Җырлaрым, сeз шытып йөрəгeмдə
Ил кырындa чəчəк aтыгыз!
Күпмe булсa сeздə көч һəм ялкын
Шулкaдəрлe җирдə xaккыгыз!

Cırlarım, såz şıtıp yöregåmde
İl kırında çeçek atıgız!
Küpmå bulsa såzde köç hem yalkı
Şulkaderlå cirde xakkıgız!

Сeздə минeм бөтeн тoйгылaрым
Сeздə минəм кeрсeз йəшлəрeм.
Сeз үлсəгeз, мин дə oнытылырмын,
Йəшəсəгeз, мин дə йəшəрмeн. 

Såzde minåm bötån toygılarım
Såzde minem kårsåz yeşleråm.
Såz ülsegåz, min de onıtılırmın,
Yeşesegåz, min de yeşermån. 

..............................................................

Aлдый aлмaс минe түбəн лəззəт,
Вaк тoрмышның чуaр пəрдəсe,
Шигрeмдəгe чынлык, ут һəм сөйү
Йəшəүмнeң бөтeн мəгьнəсe.

Aldıy almas minå tüben lezzet,
Vak tormışnıñ çuar perdeså,
Şigråmdegå çınlık, ut hem söyü
Yeşevåmnåñ bötån megneså.

Үлгəндə дə йөрəк тугры кaлыр
Шигрьeмдəгe изгe aнтынa.
Бaр җырымны илгə бaгышлaдым,
Гoмeрeмнe дə бирəм xaлкымa.

Ülgende de yörek tugrı kalır
Şigråmdegå izgå antına.
Bar cırımnı ilge bagışladım,
Gomåråmnå de birem xalkıma.

..............................................................

Җыр өйрəттe минe xөр йəшəргə
Һəм үлeргə кыю ир булып.
Гoмрeм минeм муңлы бeр җыр идe,
Үлeмeм дə яңрaр җыр булып.

Cır öyrettå minå xör yeşerge
Hem ülårge kıyu ir bulıp.
Gområm minåm muñlı bår cır idå,
Ülåmåm de yañrar cır bulıp.

Мусa Җəлил Musa Celil
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TÜRKÜLERİM
Türkülerim, siz yeşerip yüreğimde
İlimin çevresinde çiçek açınız!
Ne kadar varsa sizde güç ve alev
O kadar vardır yerde hakkınız!

Sizdedir benim bütün duygularım
Sizdedir benim kirsiz göz yaşlarım.
Siz ölseniz, ben de unutulurum, 
Siz yaşasanız, ben de yaşarım.
....................................................

Aldatamaz beni aşağılık lezzet,
Alçak hayatın renkli perdesi,
Şiirimdeki doğruluk, ateş ve aşk
Yaşamımın bütün manası.

Öldüğümde de yürek sadık kalır
Şiirimdeki kutsal andına.
Bütün türkülerimi vatana bağışladım
Ömrümü de veriyorum halkıma.
.....................................................

Türküler öğretti bana hür yaşamayı
Ve ölmek için cesur erkek olup.
Ömrüm benim bunlu bir türkü idi,
Ölümüm de yankılanır türkü olup.
   Musa Celil

ТӨРКИ ТEЛЛƏР
Тaтaр тeлeнeң иң якын кaрдəшлəрe-бaшкoрт, кaзax, нугaй, кoмык, уйгур, 

кaрaкaлпaк, бaлкaр һəм кырым Тaтaрлaры тeллəрe. Aлaрдaн сoң кaрдəшлeгe ягыннaн 
төрeк, үзбəк, кыргыз, aзəрбaйcaн, төрeкмəн, тувa, xaкaс, aлтaй тeллəрe килə. Чувaш вə 
якут тeллəрe тaтaр тeлeнə йырaгрaк кaрдəшлəр сaнaлa.

Бaрлык төрки тeллəр дə бoрынгы гoмумтөрки тeлгə бaрып тoтaшa. “Гoмумтөрки” 
дибeз, чөнки бу чoрдa ул aeрым тeллəргə бүлeнeп кaрaлмый. Төрки тəлдə язылгaн 
иң бoрынгы язмa истəлeклəр “рун” язуы, өлeшчə уйгур язуы бeлəн язылгaннaр. Рун 
язуы бeрeнчe мəртəбə Oрxoн йылгaсы буйындa тaбылгaн Күлтəгин һəм Билгə-кaгaнгa 
куeлгaн кaбeр тaшлaрындaгы язулaр нигeзeндə укылa. Ул язулaрдaн aңлaшылгaнчa, V 
гaсырлaрдa ук индe Төркилəрнeң зур һəм көчлe дəвлəтлəрe булгaн, aрaлaшу тəлə булып 
төрки тeл сaнaлгaн. Уйгур язуы IX гaсыр бaшындa Уйгур кaгaнлыгындa куллaнылгaн. 
Ул бaшкa төбəклəрдəгe төркилəргə дə яxшы билгeлe булгaн. Гoмумтөрки тeл X 
гaсыргa кaдəр куллaнылыштa йөргəн...

TÖRKİ TåLLER
Tatar tålånåñ iñ yakın kardeşlerå-başkort, kazax, nugay, komık, uygur, karakalpak, bal-

kar hem kırım Tatarları tållerå. Alardan soñ kardeşlågå yagınnan töråk, üzbek, kırgız, azer-
baycan, töråkmen, tuva, xakas, altay tållerå kile. Çuvaş ve yakut tållerå tatar tålåne yıragrak 
kardeşler sanala.

Barlık törki tåller de borıngı gomumtörki tålge barıp totaşa. “Gomumtörki” dibåz, 
çönki bu çorda ul ayırım tållerge bülånåp karalmıy. Törki telde yazılgan iñ borıngı yaz-
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ma istelåkler “run” yazuvı, ölåşçe uygur yazuvı bålen yazılgannar. Run yazuvı bårånçå mer-
tebe Orxon yılgası buyında tabılgan Kültegin hem Bilge-kaganga kuyılgan kabår taşların-
dagı yazular nigåzånde ukıla. Ul yazulardan añlaşılgança, V gasırlarda uk indå Törkilernåñ 
zur hem köçlå devletlerå bulgan, aralaşu tele bulıp törki tål sanalgan. Uygur yazuvı IX gasır 
başında Uygur kaganlıgında kullanılgan. Ul başka töbeklerdegå törkilerge de yaxşı bilgålå 
bulgan. Gomumtörki tål X gasırga kader kullanılışta yörgen... 

TÜRK DİLLERİ
Tatar dilinin en yakın kardeşleri; Başkurt, Kazak, Nogay, Kumuk, Uygur, Karakalpak, 

Balkar ve Kırım Tatarları’nın dilleridir. Onlardan sonra kardeşliği yönünden Türk, Özbek, 
Kırgız, Azerbaycan, Türkmen, Tuva, Hakas, Altay dilleri gelir. Çuvaş ve Yakut dilleri Tatar 
diline daha uzak kardeşler olarak kabul edilmektedir.

Bütün Türk dilleri de eski genel Türk diliyle birleşmektedir. “Genel Türk” diyoruz, 
çünkü bu devirde o, ayrı dillere bölünüp değerlendirilmiyor. Türk diliyle yazılan en eski 
yazma hatıralar “Runik” yazısı, kısmen de Uygur yazısıyla yazılmıştır. Runik yazı ilk kez 
Orhun nehri boyunda bulunan Kültigin ve Bilge Kağan adına konulan kabir taşlarındaki 
yazıların esasına dayanır. O yazılardan anlaşıldığı kadarıyla, V. asırlarda Türklerin büyük 
ve güçlü devletlerinin olduğu, anlaşma dili olarak da Türkçenin sayıldığıdır. Uygur yazı-
sı IX. asır başında Uygur Kağanlığı’nda kullanılmıştır. Bu yazı, diğer bölgelerdeki Türk-
ler tarafından da iyi bir şekilde bilinmiştir. Genel Türk dili X. asıra kadar kullanılmıştır...

КЫР КAЗЫ
Бeзнeң aвылдaн икe гeнə чaкрым чaмaсындa, җиргə төшкəн aй кeбeк түгəрəк, 

көмeш тəңкə кeбeк ялтырaп ятa тoргaн Aк күл дигəн бик зур күл бaр идe. Күлнeң 
иңe 4-5 чaкрым чaмaсындa булгaнлыктaн, aның бeр ягыннaн икeнчe ягындa булгaн 
нəрсəлəр күзгə чaк-чaк кынa күрeнəлəр идe. 

Җəй көннəрeндə, күлнeң тирə-ягы бөтeнлəй дип əйтeрлeк яшeл үлəннəр һəм төрлe 
игeннəр бeлəн урaтылып aлынгaнлыктaн, күлдəн eрaк түгeл тaу бaшыннaн кaрaгaндa, 
бу күл йəшeл xəтфə пaлaс өстeндə яткaн түгəрəк көзгe кeбeк ялтырaп ятa идe.

Мaй aйы кeрү бeлəн, күлнeң тирə-ягындa кeшeлəр кaйнaшa бaшлыйлaр... Мoндa 
тирə-яктaгы aвыллaрдaн, xoзур кылып ятыр өчeн, əллə ничaклы xaлык җыйнaлып, 
шундa уйнaп-көлeп көн үткəрəлəр...

Кич булсa, күлнeң кaйбeр урыннaрындa, өeлeп-өeлeп үскəн кaмышлaр aрaсындa, 
төрлe су кoшлaры, төрлe тaвышлaр бeлəн кычкырып, чутылдaшып, тирə-якны яңгырaтып 
тoрaлaр... (Мəҗит Гaфури, Сaйлaнмa Əсəрлəр, Тaткнигoиздaт, Кaзaн 1954, с. 119)

KIR KAZI
Båznåñ avıldan ikå gåne çakrım çamasında, cirge töşken ay kåbåk tügerek, kömåş teñke 

kåbåk yaltırap yata torgan Ak kül digen bik zur kül bar idå. Külnåñ iñå 4-5 çakrım çama-
sında bulganlıktan, anıñ bår yagınnan ikånçå yagında bulgan nerseler küzge çak-çak kına 
küråneler idé.

Cey könnerånde, külnåñ tire-yagı bötånley dip eytårlåk yeşål ülenner hem törlå igånner 
bålen uratılıp alınganlıktan, külden yırak tügål tav başınnan karaganda, bu kül yeşål xetfe 
palas östånde yatkan tügerek közgå kåbåk yaltırap yata idå.

May ayı kårü bålen, külnåñ tire-yagında kåşåler kaynaşa başlıylar... Monda tire-yaktagı avıl-
lardan, xozur kılıp yatır öçån, elle niçaklı xalık cıynalıp, şunda uynap-kölåp kön ütkereler...

Kiç bulsa, külnåñ kaybår urınnarında, öyålåp-öyålåp üsken kamışlar arasında, törlå su 
koşları, törlå tavışlar bålen kıçkırıp, çutıldaşıp, tire-yaknı yañgıratıp toralar... (Mecit Gafu-
ri, Saylanma Eserler, Tatknigoizdat, Kazan 1954, s. 119)
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YABAN KAZI
Bizim köyden iki km. uzaklıkta, yere düşmüş ay gibi yuvarlak, gümüş akçe gibi parla-

yan Ak Göl adlı büyük bir göl vardı. Gölün eni 4-5 km. olduğu için, onun karşı yakasın-
daki şeyler ucu ucuna görünürlerdi.

Yaz günlerinde, gölün etrafı tamamen yeşil otlar ve ekinlerle kaplandığı için gölden 
uzak olmayan dağın başından bakıldığında, bu göl yeşil kadife palas üstünde yatan yuvar-
lak bir ayna gibi parlayıp yatardı.

Mayıs ayının gelmesiyle gölün çevresinde insanlar kaynaşmaya başlıyorlar... Buraya çev-
re köylerden, huzur bulmak için, epeyce halk yığılıp gülüp oynayarak gün geçiriyorlar...

Akşamları gölün bazı yerlerinde üst üste yığılmış kamışlar arasında türlü su kuşları, 
türlü seslerle cıvıl cıvıl ötüşerek etrafı yankılatıyorlar...

ТӨРЕК ТЕЛЕ
Төрeк тeлe, тaтaр тeлe кeбeк ук, төрки тeл. Əммa ул төркe тeллəрнeң угыз 

группaсынa кeрə, шунлыктaн тaтaр тeлe бeлəн төрeк тeлe aрaсындa уртaклыклaр дa, 
aeырымлыклaр дa күп. Ничeк булмaсын, төрeк тeлeн өйрəнү тугaн тeлeн яxшы бeлгəн 
тaтaр кeшeсeнə тaтaрчa бeлмəгəн миллəттəшeнə кaрaгaндa күпкə җинeлрəк. Бу сүзлeк 
бeлəн эш иткəндə укучы мoны үзe дə яxшы төшeнeр.

Төрeк тeлe - Төркияə cөмһуриятeнeң дəүлəт тeлe. Ул лaтин грaфикaсынa 
нигeзлəнгəн. Гaмəлдəгe төрeк aлфaбитe 1.XI.1928 eлдa кaбул итeлгəн. Aндa йeгeрмe 
тугыз xəрeф бaр.

Kiril alfabesiyle yazılmış olan aşağıdaki metni Latin alfabesiyle yazınız. 
Бeр зaмaн кoшлaр пaтшaсы җыя кoшлaрны. Сoрaшa: 

-Мин сeзнe ни өчeн җыйдым? - ди кoшлaр пaтшaсы. Тeгeлəр əйтə:
-Бeз бeлмибeз, əйтсəң бeлeрбeз.
-Мeнə шуны бeлəсeм килə минeм, дөньядa кoры aгaч күпмe, чи aгaч күпмe? Ирлəр 

күпмe дə xaтыннaр күпмe? Шуны бeлəсeм килгəнгə сeзнe җыйдым.

TÖRåK TåLå
Törå k tålå, tatar tålå kåbåk uk, törki tål. Emma ul törkå tållernåñ ugız gruppasına kåre, şun-

lıktan tatar tålå bålen töråk tålå arasında urtaklıklar da, ayırımlıklar da küp. Niçåk bulmasın, 
töråk tålån öyrenü tugan tålån yaxşı belgen tatar kåşåsåne tatarça bålmegen milletteşåne kara-
ganda küpke cinålrek. Bu süzlåk bålen åş itkende ukuçı monı üzå de yaxşı töşånår.

Töråk tålå - Törkiye cömhuriyetånåñ devlet tålå. Ul latin grafikasına nigåzlengen. 
Gameldegå töråk alfabitå 1.XI.1928 yılda kabul itålgen. Anda yågårmå tugız xeråf bar.

Metinde Geçen Bazı Kelimelerin Karşılıkları
şunlıktan: bundan dolayı cinålrek      : daha kolay
kåbåk : gibi  karaganda : göre, nazaran
niçåk : nasıl  nigåzlen-    : dayan-, esaslan-

XУҖA - OСТA AТУЧЫ
Яз көнə сoлдaтлaр aтaргa өйрəнү өчəн дaлaгa чыккaннaр. Aксaк Тимəр сoлдaтлaр 

бeлəн бeргə Xуҗaны дa aлып чыккaн. Сүз уңaйындa Xуҗa кaйчaндыр үзeнeң яxшы 
aтуы турындa əйткəн. Тимeр, мoны ишeткəч, Xуҗaгa җəйəсeннəн aтaргa кушкaн.

Xуҗa, aтaргa тeлəмəсə дə, пaтшa кушкaч җəйəсeн тaртып укны aтып җибəргəн. 
Лəкин угының читкə тaйпылуын күргəч, Xуҗa: “Сугыш бaшлыгы мeнə шушылaй aтa 
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тoргaн идe”, - дигəн. Aңa тaгын бeр ук биргəннəр, aнысы дa читкə киткəн. Бу юлы 
Xуҗa: “Кaлa бaшлыгы мeнə шушылaй aтa тoргaн идe”, - дигəн.

Өчeнчe ук көтмəгəндə төзəгəн җиргə бaрып кaдaлгaч, ул, мaсaйып: “Xуҗa aбзaгыз 
мeнə шушылaй aтa”, - дигəн. 

XUCA - OSTA ATUÇI
Yaz könå soldatlar atarga öyrenü öçåñ dalaga çıkkannar. Aksak Timår soldatlar bålen 

bårge Xucanı da alıp çıkkan. Süz uñayında Xuca kayçandır üzånåñ yaxşı atuvı turında eyt-
ken. Timår, monı işåtkeç, Xucaga ceyesånnen atarga kuşkan.

Xuca, atarga tålemese de, patşa kuşkaç ceyesån tartıp uknı atıp cibergen. Lekin ugınıñ 
çitke taypıluvın kürgeç, Xuca: “Sugış başlıgı måne şuşılay ata torgan idå”, - digen. Aña ta-
gın bår uk birgenner, anısı da çitke kitken. Bu yulı Xuca: “Kala başlıgı måne şuşılay ata tor-
gan idå”, - digen.

Öçånçå uk kötmegende tözegen cirge barıp kadalgaç, ul, masayıp: “Xuca abzagız måne 
şuşılay ata”, - digen.

Metinde Geçen Bazı Kelimelerin Karşılıkları
soldat : asker   sugış  : savaş
dala  : bozkır   måne  : işte
süz uñayında : söz arasında  şuşılay  : böyle
turında : hakkında  kötmegende : ansızın
ceye  : yay   töze-  : nişan almak
tart-  : çekmek   kadal-  : saplanmak
ciber- : gönder-  masay-  : övünmek, gururlanmak
taypıl- : yoldan çık-  abza/abzıy : Ağabay; beyefendi

Aşağıda Tatar Türkçesiyle verilen metni Türkiye Türkçesine aktarınız.
Xan, Xucanıñ nikader batır buluvın sınar öçån:

-Xezår uk asıgız! - dip boyırgan.
Palaçlar Xucanı söyrep asarga alıp kilgenner. Xuca bår süz de deşmegen.

-Sinåñ aktık minutlarıå cittå. Soñgı süzåñnå eytåp kal, - digen xan.
-Bir süzåm de yuk, barı kåçkåe gåne bår ütånåçåm bar.
-Nindi ütånåç? - digen xan.
-Minåm muyınıma kagılsalar, kıtıgım kile, bilåmnen assınnar, -digen Xuca.

AШA, ЧAПAНЫМ, AШA
Бир вaкыт Ҳуҗa Нaсрeтдин чит бир шəһəргə бaргaч, туйгa учрaгaн. Туй мəcлeсeндə 

бaйлaр Ҳуҗaгa ишeк төбeннəн гeнə урын биргəннəр һəм, Ҳуcaның кийeмe нaчaр 
булгaнгa күрə, aңa aш-суның дa бaйлaрдaн кaлгaны гынa илeккəн. 

Икeнчə көнни Ҳуҗa бeр кeшeдəн яxшы чaпaн-чaлмa aлып киeнгəн дə яңaдaн 
мəcлeскə бaргaн. Ҳуҗaны бу юлы түргə утырткaннaр. Тaбын янындa Ҳуҗa чaпaнының 
җиңəнə пылaу тутырa һəм: 

- Aшa, чaпaным, aшa. Пылaвы бик тəмли, - дип сүйлəнə икəн. Мoны күргəн 
кeшeлəр гaҗəплəнeп, Ҳуҗaгa сoрaу биргəннəр: 

- Йə Ҳуҗa əфəндe, ни эшeң бу? Нигə син пылaуны җиңeнə тутырaсың? - дигəннəр. 
Ҳуҗa: 
- Сиз бит кeшeнeң үзeннəн бигрəк, киeмeнə кaрaп ҳөрмəт итəсeз. Мeнə шуңa күрə 

чaпaнымны сыйлыйм, - дигəн.
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ЕГЕТ СҮЗE БИР БУЛЫР
Сиңa ничə яшь? - дип сурaгaннaр Ҳужa Нaсрeтдиннaн. Ул: 
- Кырык, - дип жaвaп биргəн. 
Бир дүрт-биш йыл үткəч, aңaрдaн тaгын яшeн сурaгaннaр. 
- Кырык яштə, - дип caвaп биргəн Ҳужa. 
- Ничик инди ул aлaй - һaмaн кырык тa кырык? Син муннaн биш eл элeк тə кырык 

дигəн идeң ич, - дигəннəр күршeлəрe. 
- Eгeт сүзи бир булыр, - дигəн Ҳужa. - Мин бeрвaкыттa дa əйткəн сүзeмнəн кирe 

кaйтмыйм. Бир əйттeммe, бeттe!

ИЛДƏ НИЛƏР БAР ИКƏН 
Тыштa нилəр бaр икəн: 
Юллaр зəнгəр кaр микəн? 
Бoз тəрəзə aлсулaнa, 
Пoжaр микəн, тaң микəн? 
Тыштa нилəр бaр икəн? 

Биздə дə тaң тугaндыр, 
Инди ул дa тoргaндыр, 
Биргə чaклaр исeнə төшeп, 
Күңeллəрe тулгaндыр... 
Биздə дə тaң тугaндыр. 

Уйлыйдыр ул: “Сaу микəн” 
Ичи тулы зaр микəн? 
Xəсрəтлəрeн тaрaтыргa 
Тəмəкисe бaр микəн?
Исəн микəн, сaу микəн?” 

Aклы киeмeн кигəндeр, 
Бəлки, кaйтыр дигəндeр, 
Зəнгəр кaрны эрa-эрa 
Вoкзaллaргa килгəндeр... 
Бəлки, тaбылыр дигəндeр... 

Илдə нилəр бaр икəн: 
Юллaр зəнгəр кaр микəн? 
Haвaдaгы aлсу шəүлə 
Пoжaр микəн, тaң микəн? 
Илдə нилəр бaр икəн? 

Həсəн Туфaн
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ТУГAН ҖИРEМƏ
Aeрылып китсəм дə синнəн, гoмрeмeң тaңындa мин, 
Ий Кaзaн aрты! Сиңa кaйттым сөйeп тaгын дa мин.  
Ул тaныш кырлaр, бoлыннaр тaртты əүвəл xиссeмe,  
Тaртa тургaч, куймaды, кaйтaрды axыр җисмeмe.  
Кыссa дa синдə фəкыйрлeклəр, йəтимлeклəр минe,  
Изсə дə үз эшлəрeмнəн xур вə кимлeклəр минe,  
Үттe индe ул зaмaннaр, oчтылaр шул кoш кeбe;  
Уйлaсaм, ул көннəрeм тик кичтə күргəн төш кeбe. 
Бeрсe дə дулкыннaрың, һич aлмaды, гaрк итмəдe,  
Aлды дүрт ягымны ялкын, якмaды, xaрк итмəдe  
Бу сəбəптəн aңлaдым мин, и тугaн җирeм, синeң 
Җaнгa ягымлы икəндир ялкының дa дулкының! 
Җөмлəтəн изгe икəн ич: Иниeшeң, чишмəң, кырың, 
Юллaрың, aвыл, əвeң, кибəннəрeң дə ындырың;   
Һəр фoсул-ы əрбəгaң: Язың, көзиң, җəй, кыш көнeң; 
Бaрчa, бaрчa aк уeк, киндир, чaбaтa, ыштырың!  
Һəм көтүчeң, этлəриң, үгeз, сыйыр, сaрыклaрың;  
Яxшыдыр бaрлык ямaның, бaр, минeмчə, юклaрың.
     Гaбдуллa Тукaй
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Kendimizi Sınayalım
1. Tatar Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Ы, Д, Г, Җ” 
har�erinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

a. İ, D, G, Ş
b. I, D, G, C
c. I, D, L, C
d. I, D, F, J
e. İ, L, G, C

2. Aşağıdaki har�erden hangisi Tatar Türkçesi Kiril alfabe-
sinde bulunmaz?

a. K
b. Ə
c. Қ
d. Й
e. Л

3. “Юллaрың ничeк булды?” cümlesinin Latin alfabesi kar-
şılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Yullarıñ niçåk buldı?
b. Yollarıñ niçek buldı?
c. Yulların niçik buldu?
d. Yolların neçik buldu?
e. Yollarıñ niçik boldı?

4. “Tatarça kitaplar kay töşte?” cümlesinin Kiril har�eriyle 
doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a. Тaтaрчa кытaплaр кaй туштa?
b. Тaтaрҗa китeплeр кaй тиштə?
c. Тeтeрчe китaплaр кaй түштə?
d. Тaтaрчa китaплaр кaй төштə?
e. Тaтaршa китaппaр кeй төштə?

5. “Kåçkåneden añlaşılgan şatlıgım, kaygım minåm.” cümlesi-
nin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geceden anlaşılmış mutluluğum, kaygım benim.
b. Gecikmiş anlaşılan mutluluğum, kaygım benim.
c. Küçüklükten anlaşılmış huzursuzluğum, kaygım benim.
d. Gecikti, anlaşılmadı mutluluğum, kaygım benim.
e. Küçüklükten anlaşılmış mutluluğum, kaygım benim.

6. “Aksak Timår soldatlar bålen bårge Xucanı da alıp çıkkan.” 
cümlesinde geçen “soldat” kelimesinin anlamı aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. vezir
b. yaver
c. esir
d. asker
e. köylü

7. “Aldıy almas minå tüben lezzet” cümlesinde sıfat duru-
munda olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a. lezzet
b. minå
c. almas
d. aldıy
e. tüben

8. “Bir vakıt Tukay çit bår şeherge bara.” cümlesinde aşağı-
daki hâl eklerinden hangisi bulunmaktadır?

a. yönelme
b. bulunma
c. ayrılma
d. yükleme
e. eşitlik

9. masay- fiilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

a. sıkılmak
b. övünmek
c. sevinmek
d. basmak
e. korkmak

10. “gibi” kelimesinin Tatar Türkçesindeki karşılığı aşağıda-
kilerden hangisidir?

a. kibi
b. kåmåk
c. kåbåk
d. gibik
e. kebi
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar

1. b Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c  Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Metnin Latin alfabesiyle yazılışı şu şekildedir:
Bår zaman koşlar patşası cıya koşlarnı. Soraşa: 
-Min såznå ni öçån cıydım? - di koşlar patşası. Tågåler eyte:
-Båz bålmibåz, eytseñ  bålårbåz.
-Måne şunı bålesåm kile minåm, dönyada korı agaç küpmå, 
çi agaç küpmå? İrler küpmå de xatınnar küpmå? Şunı bålesåm 
kilgenge såznå cıydım.

Sıra Sizde 2
Metnin Türkiye Türkçesindeki karşılığı şu şekildedir:
Han, Hoca’nın ne kadar cesur olduğunu sınamak için:
-Hemen asınız! - diye buyurmuş.
Cellatlar, Hoca’yı sürükleyip asmaya getirmişler. Hoca hiç se-
sini çıkarmamış.
-Senin son dakikaların yetti. Son sözünü söyle, demiş Han.
-Bir sözüm de yok, yalnızca küçücük bir ricam var.
-Nasıl bir rica? - demiş Han.
-Benim boynuma dokunsalar, gıdıklanıyorum, belimden as-
sınlar, -demiş Hoca.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kazak adını açıklayabilecek,
Kazak Türklerinin tarihini anlatabilecek,
Kazak Türkçesini tanımlayabilecek,
Kazak edebiyatını açıklayabilecek,
Kazakistan Cumhuriyetinin yerini belirleyebilecek,
Kazak Türkçesi gramerini sını�andırabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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KAZAK ADI
Kazak Türklerine ad olan ‘Kazak” kelimesinin kökeni hakkında çeşitli görüşler vardır.

Prof. Dr. V. I. Veselowski’ye göre Kazak kelimesi, “kaza benzeyen insan, yani kuş gibi 
serbest” alamına gelir. Kra�’a göre de kelime, ‘kaz+ak”, “beyaz ana kaz” anlamındadır. An-
cak, bu iki görüşün de tutarsız olduğunu söyleyebiliriz. Zira, Türk lehçelerinde -ak ekiyle 
“benzer” anlamında ad oluşturulmamaktadır.

Zeki Velidi Togan “Kazak” adının önceleri sultanlar için kullanıldığını belirtir. Togan’a 
göre kazak adı, daha sonraları anlam genişlemesine uğramıştır. Sultanlara bağlı oymak-
lar ve devlet için kullanılmıştır. Togan, “Siyasal bir amaçla, bir ayaklanma sonucu, çok kez 
ailesi olmaksızın (bekâr) ve kimi zaman da ailesi ile birlikte toplumdan uzaklaşan, kırlara 
çekilen isyancılara “kazak” dendiğini” söylemektedir. Türk boyları arasında, ergenlik çağı-
na eriştiklerinde, eşkiyalık amacıyla evlerinden ayrılan gençler ayrıldıkları zaman “kazak” 
adı verilir. Kırgız ve Kazak lehçelerinde “hür adam; gözü pek binici” anlamlarında kulla-
nılan “kazak” sözü, Tatar Türkçesinde “bekâr” anlamına gelmektedir. Yukarıdaki anlam-
lara uygun olarak Türkiye Türkçesinde de “kazak” sözü, “karısına söz geçirebilen, dediği-
ni yaptırabilen, sert erkek” anlamlarına gelir.

Reşit Rahmeti Arat’a göre de “kazak” sözü, “hür, serbest, evsiz barksız, bekâr, mert, yi-
ğit, cesur anlamındadır. Kelime, aynı anlamı ile Slavcaya da geçmiştir. Kazak sözünün bir 
diğer anlamı da atlı askerdir. Türkçe Sözlük’te kelimenin bir anlamı, “Rusya’da ve İran’da 
ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker” olarak geçer. Tatar İsimleri Sözlüğü’nde de “atlı asker” 
olarak geçmektedir. Ahmet Caferoğlu, “kazak” kelimesini “silahşor, kızan, askerlik yü-
kümlüsü” şeklinde açıklamaktadır.

Kazak kelimesinin etimolojisi hakkında en yaygın ve ittifak edilen görüş, kelimenin 
“kaz-” fiilinden türediğidir. “Kaz-” fiili, “serseri dolaşmak, evsiz yurtsuz gezmek” anlamı-
na gelmektedir. Kelime bu anlamıyla Çağatay sözlüklerinde ve Kumuk lehçesinde mev-
cuttur. Houstma tarafından yayımlanan, Kıpçak lehçesine benzeyen 1245’te Mısır’da ya-
zılmış el yazması lügatte “kazak” kelimesi, “ailesiz, yalnız başına olan” anlamlarına gel-
mektedir. Abuşka sözlüğünde de “kazak” kelimesi, “evsiz, başı boş dolanan” anlamındadır. 
Sözlük Nevaî’den şu örneği de verir: “İhtiyar kadın dedi; şayet şah kazak olsaydı, kim kılı-
cı çıkartır ve askeri idare ederdi?” Samayloviç, Barthold, Radlo�, Vambery, Zenker, Gom-
bocz gibi pek çok âlim “kazak” sözünün “başı boş gezen, evsiz barksız” anlamlarına gel-
diği görüşündedir.

Kazak Türkçesi
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KAZAK TÜRKLERİNİN TARİHİ
Kazak Türklerinin tarihi, Kazakların XV. yüzyılda Özbek Hanı Ebu’l Hayr’a baş kaldırma-
ları ile başlatılır. Moğol kabilelerinden Oyratlar ile Kalmukların sürekli saldırıları sonucun-
da, Altın Orda Hanlığı çok zor duruma düşer. 1456 yılında Ebu’l Hayr’ın Moğol saldırıla-
rını önleyememesi sonucunda, bazı Türkler hanlıktan ayrılarak kuzeye doğru çekilmiştir. 
Törelerine ve istiklâllerine bağlı olarak hareket eden bu Türklere “Kazak” adı verilmiştir.

İdil vadisinden Altaylara kadar uzanan geniş bozkırların hâkimi olan Kazak Türkleri, 
eski Türk ana yurdu olan bu bölgede uzun bir süre hür olarak varlıklarını sürdürmüşler-
dir. Kazakların yaşadığı bu bölgeye “Kazakistan” adı verilmiştir. Kazak Türkleri, bu böl-
gede bulunan bir kısım Sibir ve Moğol asıllı kavimlerle kaynaşarak, onları kendi bünyele-
ri içerisinde eritmişlerdir.

Moğol kabileleriyle birlikte sayıları bir milyonu aşan Kazak Türkleri, XVI. yüzyılda 
Kasım Han’ın idaresine girerler. Kasım Han’dan sonra halkın birliği ve düzeni bozulur. 
Bunun üzerine Kazak Türkleri; Ulu Cüz, Orta Cüz ve Küçük Cüz olmak üzere üç parça-
ya ayrılırlar. Her cüzün kendi bağımsızlığını korumaya çalışması Kazakları zayıf düşürür. 
Bir yandan Kalmuklarla mücadele ederlerken, diğer yandan da Ruslarla mücadeleye gir-
mişlerdir. Devletin zayı�aması, Rusların Kazakistan’ı işgalini kolaylaştırır. 1850 yılında İli 
havzasını kendi idareleri altına alan Ruslar, bu tarihten sonra Kazakistan’ı tamamen işgal 
etmişlerdir. Kazaklar 1882 yılında tamamen Rus boyunduruğuna girerler.

1917 yılındaki Bolşevik İhtilali’ne kadar Kazak Türkleri Ruslara karşı çeşitli isyan giri-
şimlerinde bulunmuş, ancak hepsi de kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Orenburg’ta yapılan 
1917 Genel Kazak Kurultayı, ülkenin örgütlenmesi için çok önemli kararlar alır. Kazakla-
rın millî partisi Alaş Orda Partisi kurulur. İhtilâl esnasında Alaş Partisi, Alaşorda adı al-
tında Sirderya ve Yedisu eyaletleri dışında bütün Kazakistan’ın bağımsızlığını açıklar. 1917 
Ağustosunda Bükey Han yönetiminde Kazakistan Hükûmeti kurulur. Ama bu hükûmet 
hem kızıl, hem de beyaz orduya karşı savaştığı için zayıf düşer. 1919 yılında Alaş Orda 
Hükûmeti dağılır ve bağımsız Kazakistan’a son verilir. 26 Ağustos 1920’de Kazakistan SSC 
kurularak Kazakistan toprakları Sovyetler Birliği’ne bağlanır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, diğer Türk Cumhuriyetleri gibi Kazak 
Türkleri de 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eder ve bağımsız Kazakistan 
Cumhuriyeti’ni kurarlar. 

KAZAK TÜRKÇESİ
Kazak Türkleri, Türk boylarının kuzey, yani Kıpçak koluna; Kazak Türkçesi de Kıpçak gru-
bu lehçelerine dahil edilmektedir. Türk lehçeleri içerisinde en geniş sahada konuşulan Türk 
lehçesidir. Kazak Türkçesi bugün dağınık olarak Kazakistan, Doğu Türkistan, Özbekistan, 
Türkmenistan gibi bölgelerde yaşayan Kazaklar tarafından konuşulmaktadır. Kazak Türkçe-
si, Kıpçak lehçelerinden en çok Karakalpak ve Nogay lehçeleriyle benzerlik göstermektedir.

Kazak Türkçesi, Kazak boyunun hayat şartları içerisinde, serbest bir gelişme imkânı 
bulmuştur. Dini kültür merkezlerine uzak olması sebebiyle, din eğitimi küçük bir zümre-
nin dışına çıkmamıştır. Bu yüzden diğer Türk lehçelerine göre, Kazak Türkçesinde Arapça 
ve Farsçanın etkisi oldukça azdır. Arapça ve Farsçadan Kazak Türkçesine geçmiş olan ke-
limeler, ancak kulak vasıtasıyla girmiş olduğundan, bunlar Kazak Türkçesinin ses kaide-
lerine tamamen uymuş bulunmaktadırlar. Kazak Türkçesinin söz varlığı öncelikle Türk-
çe asıllı kelimelerden oluşur. Türkçe kelimelerin dışında, eski dönemlerden alınan Soğdca, 
Toharca, Moğolca alıntı kelimeler yer alır. Ayrıca İslamiyetin kabulü ile Arapça ve Farsça-
dan, Rus hakimiyetinin yayılması ile de Rusçadan alıntılar yapılmıştır. Arapça ve Farsça-
dan çok az etkilenen Kazak Türkçesi, özellikle son yüzyılda Rusçadan etkilenmiş ve önem-
li sayıda kelime almış, kavram ve gramer çevirisi yapmıştır.
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Kazak Türkçesi; kuzeydoğu kolu, güney kolu ve batı kolu olmak üzere üç kola ayrıl-
maktadır. Bunlardan kuzeydoğu kolu çağdaş yazı dilinin temelini oluşturur. 

Kazak Türkleri 1923 yılına kadar Arap alfabesini kullanırlar. 1928’de Latin alfabesine 
geçerler. Ancak 1940 yılında, Sovyet yönetiminin isteği doğrultusunda, bu alfabeden vaz-
geçilerek Kiril alfabesi kabul edilir. 

Bağımsızlığa kadar eğitim dili olarak Rusça kullanılır. Bağımsızlık ilan edildikten iki 
yıl sonra 28 Ocak 1993’te Yeni Anayasa’nın kabulü ile birlikte Kazak Türkçesi resmî dil 
olarak kabul edilir. Kazakistan’da şu anda Kiril alfabesi kullanılmaktadır.

KAZAK EDEBİYATI
Kazak Türklerinin kendilerine has, oldukça zengin bir sözlü edebiyatı vardır. Hayatın çe-
şitli dönemleri ile ilgili törenler, Kazaklar arasında çok canlı bir şekilde yaşamaktadır. Ka-
zak Türkçesindeki halk edebiyatı terimleri, batı Türkçesi terimlerinden farklıdır. Kazak-
larda halk türküsüne “jır” veya “ölen”, türkü söyleyen kişiye de “jırav” veya “ölenşi” de-
nir. Ağıt türünden olan şiirler muhtevalarına göre “yestürdi”, “köñül aytu” veya “coktav” 
adını alır. Didaktik nitelikli şiirlere “tolgan” denir. “Akın” adı verilen Kazak halk ozanları 
irticâlen şiir söyler, diğer akınlarla atışır, halk hikâyeleri anlatır, destanlar okurlar. Akınla-
rın atışmasına “aytısu” adı verilir.

Daha çok ayrılık ve hasret duygularını terennüm eden “koştasu” adlı türküler, Kazak-
lar arasında en çok rağbet gören türdür. Bu türküler vasıtasıyla Kazaklar, Rus istilâsına 
karşı tepkilerini dile getirmiş ve halkı isyana davet etmişlerdir. Bu türkülerde Kazak halkı-
nın tarihî macerası coşkun bir lirizmle anlatılır.

Kazak folklorunda özellikle masal, hikâye ve destanlar geniş yer tutar. Klâsik İslâm 
medeniyetinin ürünleri Yûsuf ile Züleyhâ, Leylâ ile Mecnûn, Tâhir ile Zühre ile mahallî 
kültürden kaynaklanan Ayman Şolpan, Şakir Şekret, Bozoğlan, Kozı Körpeş ve Muñlık 
Zarlık hikâyeleri sözlü edebiyatın önemli eserleridir. Ayrıca Tatar Türkleri vasıtasıyla Tür-
kiye Türklerinden Kazak Türklerine geçen Kelbala (Keloğlan), Kesikbaş, Battal Gazi, Ker-
bela Vakası, Kırk Vezir, Ahmediye ve Muhammediye halk kültürünün zenginliklerinden-
dir. Köroğlu, Göroğlu adıyla Kazak Türklerince de bilinmektedir. Destanların da Kazak 
halk edebiyatı içerisinde önemli bir yeri vardır. Neşredilenler arasında Koblandı, Alpamış, 
Kanber Batır, Toktamış, Edige, Çora Batır ve Köroğlu destanları ünlüdür.

Çağdaş Kazak Edebiyatı, XIX. yüzyılda başlar. Çağdaş edebiyat kendi arasında: 1. 
Hazırlık Dönemi (XIX. yüzyıl) 2. Hürriyet Dönemi (1905-1920 arası) 3. Sovyet Döne-
mi (1920’den sonraki devir) olarak üç bölümden oluşmaktadır. Bağımsızlıktan sonraki 
(1991) edebiyat da ayrı bir dönem olarak değerlendirilebilir.

1. Hazırlık Dönemi: Rusların Kazakistan’ı istilası ile başlar. Bu dönemde Kazak aydın-
ları süratle Rusça öğrenirler ve bu dille yazılan eserler aracılığı ile Avrupa’nın ve dünyanın 
diğer ülkelerinin edebiyat ve fikir hayatı ile yaşayışları hakkında bilgiler edinirler. Bu şe-
kilde Kazak edebiyatında roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türler ortaya çıkar.

Hazırlık döneminin en önemli kişileri Abay Kunanbayulı, Çokan Velihanov ve İbray 
(İbrahim) Altınsarin’dir. Abay, çağdaş Kazak edebiyatının ve dilinin kurucusu sayılır. Do-
ğuyu ve batıyı iyi tanıyan Abay, 1880’de ilk Kazak ozan ve yazarı olarak ortaya çıkar. Kazak 
Türkçesini ustaca kullanması, kıvrak anlatımı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerini büyük 
bir başarıyla kullanması ile kendinden sonra gelecek yazarlar kuşağına çığır açar. Abay’ın 
iki yüzden fazla şiiri, kırk civarında didaktik hikâyesi, dört manzumesi (Maksud, İsken-
der, Azîm Hikâyesi, Vadim) ve çeşitli tercüme eserleri vardır.

Hazırlık döneminin diğer önemli adı olan Çokan Velihanov, Cengiz Han’ın soyundan-
dır. Manas Destanı’nı yazıya geçirmenin dışında, Kazak Türklerinin çağdaş dünya ile yüz 
yüze gelmesi için ortaya koyduğu çabalarla tanınır. Ayrıca, ilk Kazak ressamıdır. Eserleri-
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ni daha çok Rusça yazan Velihanov’un; Cungarya Oçerkleri, Ablay, Kırgızlar, Çin İmpa-
ratorluğunun Batısı, Kulca Şehri, Kazaklarda Şamanizm, Kazak Şecereleri, Kazak Silahla-
rı gibi eserleri vardır.

İbray Altınsarin ilk Kazak eğitimcisidir. Folklorla yakından ilgilenmiştir; realist Ka-
zak nesrinin kurucusudur. İlk kez Kazak Türkçesini resmî yazışmalarda kullanmış ve bu 
lehçeyle ders kitapları yazmıştır. Rusların Kazak Türkleri arasında Hristiyanlığı yayma ça-
lışmalarına karşı çıkmış, bu faaliyetleri engellemek için “Şerâitü’l-İslâm Müslümanlıktın 
Tutkası” adıyla bir ilmihal yazmıştır.

2. Hürriyet Dönemi: 1905 yılında gerçekleşen Rus ihtilâlinden sonra, hürriyet hava-
sından faydalanan Kazak aydınları derhal teşkilatlanıp halkına seslenmiş ve çeşitli basın 
yayın organları kurmuşlardır. Kazak Türkçesiyle çıkan Sirke gazetesi, İslamcı Aykap mec-
muası, Kazakistan gazetesi, Kazak gazetesi, İşim Dalaşı ve Alaş gibi gazeteler millî şuurun 
canlanmasında önemli rol oynamışlardır. Daha çok millî konuların işlendiği bu dönemin 
önemli şair ve yazarları arasında Köpeyoğlı Yusuf Bek, İsfendiyar Köpeyoğlı, Sultan Mah-
mut Toraygıroğlı, Ahmet Baytursunoğlı, Ömer Karaşi, Şahingiray Bükeyhan, Mağcan Cu-
mabayulı, İsa Baycaoğlı sayılabilir.

3. Sovyet Dönemi: 1920’den başlayarak devam eden dönemdir. 20 Ağustos 1919’da 
Ruslar, millî hükûmeti yıkarak yerine Kazakistan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni 
kurarlar. Böylece Kazakistan’da Sosyalizm ve Komünizmin baskısı altında bir edebiyat or-
taya çıkar. Bu yıllarda yeni rejime ayak uyduramayan sanatçılar “Repressiya” denilen 1937- 
1938 ve 1939 yıllarındaki katliamlarda öldürülürler. Yeni yetişen nesillere baskı ile resmî 
ideoloji kabul ettirilir ve bu yolda eserler yazılır. Ancak 1950 yılından sonra resmî ideo-
lojiye tepki olarak millî mirasa sahip çıkma, geçmişin önemli olaylarına ve büyük kahra-
manlarına karşı ilgi gösterme şeklinde ortaya çıkan akım, bir kısım Kazak halkı ve aydın-
ları arasında millî birlik ruhunu meydana getirmiş ve millî gururu canlı tutmuştur.

Bu dönemin önemli edipleri arasında Saken Seyfullin, Muhtar Avezov, Sabit Muka-
nov, Abidin Mustafin, Abid Musrepov, Tahavi Ahtanov, Tahir Cerakov, Abdullah Tacıba-
yev, Ali Urmanov, Olcas Süleyman, Kalkaman Abdulkadirov gibi isimler önde gelir. Bun-
lar arasında Muhtar Avezov ve Olcas Süleyman’ın ayrı bir yeri vardır. Muhtar Avezov, Ka-
zak Destanları ve Türkistan Türk Edebiyatı üzerinde bilimsel yayınlar yapmış ve konusu-
nu tarihten alan oyunlar yazmıştır. Abay’ın hayatını belgelere dayalı olarak kaleme aldığı 
“Abay Yolu” adlı romanı ünlü olup pek çok dile çevrilmiştir. Olcas Süleyman da son devir 
edebiyatının en büyük şairidir. Şairin Argamaklar, Yeryüzü, İnsana Eğil, Parisli Bir Kızdır 
Gece, Seherin Güzel Vakti gibi şiir kitapları vardır. Şairin “Fizikçinin Duası”, “Az i Ya”, “Ya-
zının Ucu” adlı kitapları Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.

KAZAKİSTAN
Kazak Türklerinin yaşadığı ülke manasına gelen Kazakistan Orta Asya’nın geniş bozkırla-
rı ile eski Tük ana yurdu Altaylara kadar uzanan sahayı içine alan bir Türk cumhuriyeti-
dir. Kuzeybatısında Volgograd, Saratov, Orenburg ve Çilebi vilayetleri; kuzeyde Omsk vi-
layeti; Kuzeydoğuda Sibirya bölgesi; doğusunda Doğu Türkistan; güneyinde Türkmenis-
tan, Özbekistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a bağlı Karakalpak muhtar bölgesi bulunmak-
tadır. Kazakistan batıdan doğuya doğru, İdil nehrinin aşağı mecrası ve Hazar Denizinin 
kuzey sahillerinden Doğu Türkistan’a kadar 2.500 km. uzunluğunda ve kuzeyden güneye 
doğru 1.700 km. genişliğinde, 2.717.300 km2 bir sahayı kapsamaktadır.

Kazakistan, Asya kıtasının orta kısmında yer aldığı için iklimi genellikle çok kurak 
ve şiddetli karasal bir özellik gösterir. Yazın sıcaklık +40 0C’ye çıkabilmekte, kışın da -40 
0C’ye kadar düşebilmektedir. Ülke topraklarının büyük bölümünü çöl sahası oluşturur. 
Orman yönünden fakir olan Kazakistan’ın ancak % 3’ü ormanlarla kaplıdır.
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1800’lü yıllardan itibaren Rusların işgaline uğrayan, 1919’dan sonra da Sovyet-
ler Birliği’nin bir parçası olan Kazakistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 16 Aralık 
1991 yılında bağımsızlığını ilan ederek Kazakistan Cumhuriyeti adını almıştır. Kazakis-
tan bugün on dokuz eyalete ayrılmış durumdadır. Başkent Almatı, Astana’ya taşınmıştır. 
Kazakistan’ın önemli şehirleri arasında Almatı, Aktübe, Cambul, Karaganda, Kustanay, 
Çimkent, Pavlodar, Tselinograd, Kızılorda, Astana bulunmaktadır.

1989 nüfus sayımına göre, Kazakistan’ın nüfusu 18.227.878’dir. 1989 nüfus sayımına 
göre ülkede Kazak Türklerinin oranı % 40, Rusların oranı ise % 38’dir. 1893’ten 1952’ye 
kadar Kazakistan’a Rus göçmenleri yerleştirilmiştir. 1921 yılında bozkırlarda ortaya çıkan 
açlık, Sovyetlerin bu bölgedeki nükleer denemeleri, alkolizm gibi durumlar Kazak nüfu-
sunun artışını engellemiştir. 1989’dan günümüze kadar geçen zamanda ortaya çıkan nü-
fus artışı ve yaşanan göçler sebebiyle Kazakistan’daki toplam Türk nüfusu, Türk olmayan-
ların nüfusunu aşmıştır. 1994 yılı istatistiklerine göre, Kazak Türklerinin oranı % 44’e yük-
selmiş, Rusların oranı ise % 36’ya düşmüştür.

Kazakistan bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. 2,5 milyon hektarlık bir alanda tarım ya-
pılmaktadır. Kazakistan’da umumiyetle buğday, darı, ayçiçeği, hardal, pamuk, pancar, tü-
tün, kendir, pirinç gibi ürünler yetiştirilir. Daha çok büyük baş hayvancılığın yapıldığı 
Kazakistan’da hayvansal ürünler ekonomide önemli bir yer tutar.

Kazakistan, yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Rezerv bakımından 
dünyada tungstende birinci, krom ve manganezde ikinci, borda üçüncü, molibden ve fos-
fatta dördüncü sırada yer alır. Kazakistan bugün BDT’nin ürettiği petrolün % 4.2’sini, kö-
mürün % 18’ini, demir dışı metallerin % 57.1’ini ve elektrik enerjisinin % 5.2’sini karşı-
lamaktadır. BDT bakır rezervinin % 74’ü Kazakistan’dadır. Kazakistan’da çalışan nüfusun 
% 17.3’ü sanayi sektöründe çalışmakta ve millî gelirin % 45’i sanayiden sağlanmaktadır.

KAZAK TÜRKÇESİ GRAMERİ

Ses Bilgisi

Ünlüler
Kazak Türkçesinde dokuz ünlü bulunur: “a, e, ä, ı, i, o, ö, u, ü”. Türkiye Türkçesindeki se-
kiz ünlüden farklı olarak bir de açık e (ä) ünlüsü vardır. Bu ses Türkiye Türkçesindeki 
e’den daha açık ve geniştir; a’ya yaklaşan bir ses değeri vardır. ä sesi çoğu zaman ilk hecede 
yer alır ve vurgulu olarak söylenir. Aslen a sesinden türeyen (alıp kel- > äkel- “getir-”; alıp 
ber- > äper- “götür-”, ne erse > närse “eşya, nesne, şey” vs. ) bu ünlü, Türkiye Türkçesine 
göre daha uzun tela�uz edilir. Daha çok alınma sözlerde (Arapça ve Farsça) görülmekte-
dir: ädebî, ädet “âdet”, äzir “şimdi”, ärkim “herkes”, dävlet, bäle “bela”, mädeni vs.

Kazak Türkçesindeki ünlüler bir şemayla şöyle gösterilebilir:

düz düz yuvarlak yuvarlak

geniş dar geniş dar

kalın a ı o u

ince e, ä i ö ü

Ünlü Uyumları
1. Büyük Ünlü Uyumu

Kazak Türkçesinde büyük ünlü uyumu Türkçe kelimelerde oldukça sağlamdır: bayla-
nıstı (bağlantılı), bülikşilik (kavgacılık, karışıklık), keyingi (sonraki), avızdıq (gem, ağız-
lık), oqıttıruv (okutturmak), uyımşıl (cemiyetçi).

Tablo 5.1
Tatar Türkçesinde 
Ünlüler
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Kazak Türkçesinde ekleşmiş olan -men (-ben, -pen); -menen (-benen, -penen) vası-
ta hal eki ile -niki (-diki, -tiki) aitlik eki kalın ünlülü kelimelere geldiği zaman büyük ünlü 
uyumunu bozarlar: qalammen, qalammenen (kalemle), qağazben, qağazbenen (kâğıtla); 
balaniki (çocuğun), avıldiki (köyün), ağaştiki (ağacın).

Yabancı kökenli kelimeler büyük ünlü uyumuna aykırı düşebilmektedir: Evropalıq (Av-
rupalı), poliytsıya (polis), dizanteriye (dizanteri), uvazir (vezir), dinamit, tuvriyst (turist).

2. Küçük Ünlü Uyumu
Kazak Türkçesinde küçük ünlü uyumu, sadece ilk hecesinde düz ünlü bulunduran 

sözcüklerde görülür: alıp, barıp (varıp), jetip (yetip), jaratılış (yaratılış), bilgir (bilgiç), ke-
yin (sonra). Ancak isim-fiil eki -uv/-üv ekini alan düz ünlülü fiillerde bu uyum bozulabil-
mektedir: aluv (almak), kelüv (gelmek), bilüv (bilmek), körüv, elüv (elli), aytuv (söyleme).

Kazak Türkçesinde ilk heceden sonra dar-yuvarlak (u, ü) ünlüler düzleştiği için (ı, i) 
uvarlak ünlüyle başlayan sözcüklerde bu uyum görülmez: öltir- (öldür-), orıs- (vuruş-), 
özine (kendine), jüzim (üzüm), joldıq (yolluk), buldır (sisli, bulanık), kömir (kömür). 

Ünsüzler
Kazak Türkçesinde 23 ünsüz vardır. Bunlar: “b, ç, d, f, g, ğ, h, x, j, k, q, l, m, n, ñ, p, r, s, ş, 
t, v, y, z” ünsüzleridir. Kazak Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı beş ünsüz vardır: v, 
ğ, x, ñ ve q. Bunlardan v sesi iki dudak büzülerek tela�uz edilir. ğ, Türkiye Türkçesindeki 
yumuşak g’den daha belirgindir ve gırtlağa yakın tela�uz edilir. x, Türkiye Türkçesi ağız-
larında sık görülen hırıltılı gırtlak h’sidir. ñ yine Türkiye Türkçesi ağızlarında görülen da-
mak n’sidir. q ise Türkiye Türkçesindeki kalın k’ya göre gırtlağa daha yakın tela�uz edi-
len bir sestir.

Kazak Alfabesinde bu 23 ünsüzden başka çi� ses değerine sahip olan ve daha çok Rus-
ça kelimelerde görülen yedi harf daha vardır: Ë (yo), И (iy, ıy), У (uv, üv, v), Ц (ts), Щ (şç), 
Ю (yu), Я (ya).

Kazak Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler
Türkiye Türkçesi esas alındığında Kazak Türkçesinde görülen başlıca özellikler şunlardır:
1. Türkiye Türkçesindeki bütün ş’ler Kazak Türkçesinde s’dir: bas (baş), tas (taş), as 

(aş), tös (döş), tüs- (düş-), besik (beşik), kisi (kişi), jasa- (yaşa-), töse- (döşe-).
2. Türkiye Türkçesindeki bütün ç’ler Kazak Türkçesinde ş’dir: aş- (aç-), keş- (geç-), 

iş- (iç-), tüs- (düş-), aşık (açık), üşin (için), aş (aç), ağaş (ağaç), üş (üç), qaş- (kaç-).
3. Kelime başındaki bütün y’ler Kazak Türkçesinde j’dir: jıl (yıl), jaz- (yaz-), jat- (yat-), 

jel (yel), jaqın (yakın), jigit (yiğit), jurt (yurt), jük (yük), jok (yok).
4. Türkçe asıllı kelimelerin başındaki bütün g’ler Kazak Türkçesinde k’dir: köz (göz), 

küres (güreş), kir- (gir), kel- (gel-), kül- (gül).
5. Türkçe asıllı kelimelerin başındaki bütün d’ler Kazak Türkçesinde t’dir: til (dil), tis 

(diş), tal (dal), toy- (doy-), tört (dört), teñiz (deniz).
6. Kalın ünlülü ve tek heceli kelimelerin sonunda bulunan ğ’lar Kazak Türkçesinde 

v’dir: tav (dağ), bav (bağ), jav- (yağ), tuv (tuğ), tuv- (doğ-), buv- (boğ-)
7. “var-, ver-, var” kelimeleri Kazak Türkçesinde b iledir: “bar-, ber-, bar”.
8. Arapça ve Farsçadan giren kelimelerdeki f çoğunlukla p, bazen de b olur: pikir (fi-

kir), paqır (fakir), payda (fayda), pelek (felek), Batima (Fatma), bata (fatiha, dua), 
beleket (felaket), belan (falan), besin (peşin).

9. Arapça kelimelerdeki ayın sesi, kelime başında ve ortasında ğ olur: ğılım (ilim), ga-
lam (âlem), tabiğat (tabiat), sağat (saat).

10. Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerin başındaki ve iç ses durumundaki h’ler, ya 
düşer ya da k’ya döner: em (hem), er (her), kazır (hazır), ezir (şimdi), rakmet (rah-
met, teşekkür), rakım (rahm), rakat (rahat).
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11. Son sesteki bazı h’ler Kazak Türkçesinde düşer: pena (penah), patşa (padişah), vec 
(vech).

12. İki ünlü arasında kalan ince k’ler g olur: egin (ekin), egemin (ekeceğim), keregi 
(gereği), üydegi (evdeki).

13. İki ünlü arasında kalan p’ler b olur: sabı (sapı), jibi (ipi), tebüv (tepmek).
14. Hece sonunda bulunan rk, lk gibi sesler arasında ünlü türer: berik (berk), Türik 

(Türk), qırıq (kırk).
15. İç sesteki bazı yumuşak g’ler Kazak Türkçesinde y’dir: bayla- (bağla-), jıy- (yığ-), 

sıy- (sığ-), iy- (eğ-), öyren- (öğren-), tüyme (düğme).
16. Türkiye Türkçesinde iç sesteki ğ’ların büyük kısmı Kazak Türkçisinde v’dir: avır 

(ağır), avız (ağız), buvra (buğra), suvık (soğuk), bavır (bağır), tuvra (doğru). Bazı-
ları ise y olmuştur: sıyır (sığır), bıyday (buğday), üyret- (öğret-).

17. Türkiye Türkçesindeki bazı b’ler, Kazak Türkçesinde m’dir: moyın (boyun), muñ 
(bun, sıkıntı), muñal- (bunal-), murın (burun), men (ben), mıñ (bin), min- (bin-).

18. Bazı iç ses p’ler, Kazak Türkçesinde b’dir: kabak (kapak), töbe (tepe), jibek (ipek).
19. Kazak Türkçesinde dar ünlülü bazı kelimelerin önünde j sesi türer: jır (ır), jibek 

(ipek), jılı (ılık), jırak (ırak).

Ünsüz Uyumu
Kelime içerisinde ve eklenme sırasında kullanılan ünsüzlerin tonluluk-tonsuzluk bakı-
mından gösterdiği uyumdur. Kazak Türkçesinde ünsüz uyumu sağlam bir şekilde işle-
mektedir: bizge (bize), beynetke (mihnete), adamğa (adama), urısqa (kavgaya), tünde (ge-
cede), vaqıtta (vakitte), este (akılda), otandas (vatandaş), seriktes (hemfikir), tavda (dağ-
da), caylavda (yaylada), vaqıtta (vakitte), atta, estilerden (akıllılardan), jazuvdan (yazı-
dan), kitaptan.

Şekil Bilgisi

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
1. Çokluk Eki

Kazak Türkçesinde çokluk ekinin +lAr, +dAr, +tAr biçimleri vardır. Ünlüyle ve v, y ün-
süzleriyle biten kök ve gövdelerden sonra +lAr kullanılır: balalar, şeşeler (anneler), küyev-
ler (damatlar), oylar (düşünceler).

+dAr şekli, tonlu ünsüzle biten kök ve gövdelerden sonra kullanılır: adamdar (adam-
lar), taldar (dallar), tağamdar (yemekler), qızdar (kızlar).

+tAr şekli ise tonsuz ünsüzlerle biten kök ve gövdelerden sonra kullanılır: jigitter (yi-
ğitler), ayaqtar (ayaklar), bastar (başlar), Qazaqtar (Kazaklar), köylekter (gömlekler).

2. İyelik Ekleri 
Kazak Türkçesinde iyelik eklerinin yuvarlak ünlülü şekilleri yoktur. İyelik ekleri aşa-

ğıdaki gibidir:

teklik çokluk

1. kişi +m +mIz

2. kişi +ñ +ñIz; +lArIñ; +lArIñIz

3. kişi +I; +sI +I; +sI

Tablo 5.2
Kazak Türkçesinde İyelik 
Ekleri
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babam   üyim (evim)  közim (gözüm)
babañ   üyiñ   köziñ
babası   üyi    közi
babamız   üyimiz    közimiz
babañız   üyiñiz    köziñiz
babası/babaları  üyi/üyderi  közi/közderi
3. Hâl Ekleri 
a. Yalın Hâl
Diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi Kazak Türkçesinde de yalın hâl eksiz olarak kulla-

nılır: küyev (damat), ötil (dilek, arzu), iş (iç), qoyan (tavşan), töre.
b. İlgi Hâli
İlgi hâli eki +nIñ, +dIñ, +tIñ’dir. Ünlüyle veya m, n, ñ ünsüzleriyle biten kök ve gövde-

lerden sonra +nIñ,; tonlu ünsüzlerden sonra +dIñ,; tonsuzlardan sonra ise +tIñ şekli kul-
lanılır: balanıñ, äkeniñ (babanın), özimniñ (kendimin), hatınnıñ (hatunun), bizdiñ (bi-
zim), tildiñ (dilin), qızdıñ (kızın), Qazaqtıñ (Kazak’ın), jaqsılıqtıñ (iyiliğin).

c. Yükleme Hâli
Yükleme hâli eki +nI; +dI; +tI’dır. İlgi hâlinde olduğu gibi ünlüyle veya m, n, ñ ün-

süzleriyle biten kök ve gövdelerden sonra +nI; tonlu ünsüzlerle biten kök ve gövdelerden 
sonra +dI; tonsuzlardan sonra ise +tI şekliyle kullanılır: balanı (çocuğu), äkeni (babayı), 
özimdi (özümü), tondı (elbiseyi), qardı (karı), toptı (topu), attı (atı), araptardı (Arapları).

Yükleme hâli eki 3. şahıs iyelik ekinden sonra +n şeklindedir: parasatın (ferasetini), 
atın (atını), közin (gözünü), inisin (kardeşini).

d. Yönelme Hâli
Yönelme hâli eki uyuma bağlı olarak ünlülerden ve tonlu ünsüzlerden sonra +ğa, +ge; 

tonsuzlardan sonra +qa, +ke şekliyle kullanılır: bizge (bize), adamğa (adama), atağa (ata-
ya), balağa (çocuğa), urısqa (Rusa), beynetke (meşakkate), jalğızdıqqa (yalnızlığa), qazaq-
qa (Kazak’a).

İyelik ekli gövdelerden sonra yönelme hâli çekimi +A şekliyle yapılır ve iyelik ekiy-
le yönelme eki arasına zamir n’si sesi girer: tamağına (yemeğine), betine (yüzüne), avzına 
(ağzına), balama (çocuğuma), üyine (evine).

e. Bulunma Hâli
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ünlülerden ve tonlu ünsüzlerden sonra +dA; tonsuz-

lardan sonra +tA şekliyle kullanılır: balada (çocukta), kölde (gölde), tavda (dağda), cay-
lavda (yaylada), vaqıtta (vakitte), atta, tasta (taşta), ağaşta (ağaçta).

f. Ayrılma Hâli
Ünlüyle ve tonlu ünsüzle biten kök ve gövdelerden sonra +dAn; tonsuz ünsüzle bi-

ten kök ve gövdelerden sonra +tAn kullanılır: estilerden (akıllılardan), köşeden (sokak-
tan), jazuvdan (yazıdan), baladan (çocuktan), kitaptan, attan, qazaqtan (Kazak’tan), ot-
tan (ateşten).

İyelik eklerinden sonra (çokluk 1. ve 2. şahıs hariç) ayrılma hâli eki +nAn şekline girer: 
atımnan (atımdan), atıñnan (atından), közinen (onun gözünden), basınan (başından).

g. Vasıta Hâli
Vasıta hâli eki Kazak Türkçesinde ekleşmiş şekilde görülür. Ünlüyle ve tonlu ünsüz-

lerle (z ve j hariç) biten kök ve gövdelerden sonra +menen ve kısalmış şekli +men; z ve j 
ünsüzlerinden sonra +benen, +ben ve tonsuz ünsüzlerden sonra da +penen, +pen şekil-
leriyle kullanılır: közimen (gözüyle), balamen (çocukla), qalammen (kalemle), közbenen 
(gözle), qızben (kızla), montajbenen (montajla), iyttikpen (kötülükle), atpen (atla), jip-
pen (iple).
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h. Eşitlik Hâli
Eşitlik eki olarak, Eski Türkçedeki teg “gibi” benzetme edatı, bugün ekleşmiş olarak 

Kazak Türkçesinde +dAy; +tAy şeklinde kullanılmaktadır. Eşitlik eki için -şA şekli de kul-
lanılır: şatırınday (çadır gibi), bittey (bit kadar), tavday (dağ gibi), torgınday (ipek gibi), ji-
gitşe (yiğitçe), qusşa (kuş gibi), soldatşa (askerce, asker gibi).

4. Aitlik Eki
Aitlik eki tonsuz ünsüzlerden sonra +qı, +ki; ünlü ve tonlu ünsüzlerden sonra +ğı, 

+gi’dir: meydandağı (meydandaki), bugingi (bugünkü), avzındağı (ağzındaki), erteñgi 
(yarınki), keşegi (dün), burınğı (önceki), qazirki (şimdiki), sırtqı (dıştaki, dış), keşki (ak-
şamki).

5. Soru Eki
Kazak Türkçesinde soru ekinin ünlüsü a, e’dir. Baştaki ünsüz de m, b veya p’dir. Soru 

ekinin ünsüzü, ünlülerden ve l, r, v, y ünsüzlerinden sonra -ma, -me; m, n, ñ, z’den son-
ra -ba, -be; k, p, t, s, ş’den sonra-pa, -pe olur: bala ma (çocuk mu), üy me (ev mi), tam ba 
(mezar mı), ton ba (elbise mi), tañ ba (tan mı), jaz ba (yaz mı), köylek pe (gömlek mi), 
toq pa (tok mu).

Fiil Çekim Ekleri
1. Şahıs Ekleri

Fiil çekimlerinde kullanılan ve şahsı gösteren eklerdir. Kazak Türkçesinde şahıs ekle-
ri üç gruptur:

a. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri

teklik çokluk
1. Şahıs -mIn; -pIn -bIz; -pIz
2. Şahıs -sIñ -sIñdAr; -sIzdAr; -sIz
3. Şahıs -ø  -ø

b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri

teklik çokluk
1. Şahıs -m -k
2. Şahıs -ñ -ñdar; -ñIzdAr; -ñIz
3. Şahıs -ø -ø

c. Emir Kökenli Şahıs Ekleri
Emir çekiminde her şahıs için ayrı bir ek vardır.

teklik çokluk
1. Şahıs  -AyIn -ayıq, -eyik; -yIn; -yıq, -yik
2. Şahıs  -ø -ñdAr; -ñIzdAr, -ñIz, 
3. Şahıs  -sIn  -sIn

2. Zaman ve Şekil Ekleri
a. Bildirme Kipleri
1. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Kazak Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman ünsüzlerden sonra -ıp, -ip; ünlülerden 

sonra -p ekiyle yapılır.
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urıppın (vurmuşum)  körippin (görmüşüm) jetippin (yetişmişim)
urıpsıñ   köripsiñ    jetipsiñ
urıptı   köripti    jetipti
urıppız   körippiz    jetippiz
urıpsıñdar   köripsiñder   jetipsiñder
urıptı   köripti     jetipti
Olumsuz şekli: urmappın (vurmamışım), urmapsıñ (vurmamışsın), urmaptı (vurma-

mış); körmeppiz (görmemişiz), körmepsiñder (görmemişsiniz), körmepti (görmemişler).
2. Görülen Geçmiş Zaman
Görülen geçmiş zaman üç şekilde yapılır. 
1. Tip Görülen Geçmiş Zaman: -dı, -di; -tı, -ti eki kullanılır.
bastadım (başladım) aştım (açtım)  kördim (gördüm)  kettim (gittim)
bastadıñ  aştıñ   kördiñ   kettiñ
bastadı  aştı  kördi   ketti
bastadıq  aştıq  kördik   kettik
bastadıñdar  aştıñdar  kördiñder  kettiñder
bastadı   aştı  kördi   ketti
Olumsuz şekli: bastamadım (başlamadım), bastamadıñ (başlamadın), bastamadı 

(başlamadı) ; körmedik (görmedik), körmediñder (görmediniz), körmedi (görmediler).
Bu kipin olumsuz çekiminde fiil tabanının sonuna -gan, gen; -qan, -ken eki ve onun 

üzerine de joq (yok) ve emes (yok) kelimeleri gelerek de yapılmaktadır: barğan jokpın 
(gitmedim), barğan emessiñ (gitmedin), kelgen joqpız (gelmedik), kelgen emessiñder 
(gelmediniz).

2. Tip Görülen Geçmiş Zaman: İkinci şekli de -ğan, -gen; -qan, -ken ekiyle yapılır. Bu 
ek, söz konusu hareketin daha eski bir zaman diliminde yapılıp bittiğini ifade eder.

alğanmın (aldım)  kelgenmin (geldim)
alğansıñ   kelgensiñ
alğan    kelgen
alğanbız   kelgenbiz
alğansıñdar   kelgensiñder
alğan    kelgen

köşkenmin (göçtüm)  japqanmın (kapattım)
köşkensiñ   japqansıñ
köşken   japqan
köşkenbiz   japqanbız
köşkensiñder   japqansıñdar
köşken   japqan
Olumsuz şekli: almağanmın (almadım), almağansıñ (almadın), almağan (almadı); 

kelmegenbiz (gelmedik), kelmegensiñder (gelmediniz), kemegen (gelmediniz).
3. Tip Görülen Geçmiş Zaman: Üçüncü tip görülen geçmiş zaman şekli ünsüzle biten 

fiil tabanlarına -atın, -etin; ünlüyle biten fiil tabanlarına da -ytın, -ytin eki getirilerek ya-
pılır. Bu ek her ne kadar basit zaman olsa da, eklendiği fiile geniş zamanın hikâyesini kat-
maktadır (aytatın “söylerdi”, işetinsiñder “içerdiniz”, jeytinbiz “yerdik”).

baratınmın (giderdim)  oylaytınmın (düşünürdüm)
baratınsıñ   oylaytınsıñ
baratın   oylaytın
baratınbız   oylaytınbız
baratınsıñdar   oylaytınsıñdar
baratın   oylaytın
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Olumsuz şekli: barmaytınmın (gitmezdim), barmaytınsıñ (gitmezdin), barmaytın 
(gitmezdi); oylamaytınbız (düşünmezdik), oylamaytınsıñdar (düşünmezdiniz), barmay-
tın (düşünmezlerdi).

3. Şimdiki Zaman
Kazak Türkçesinde şimdiki zaman üç şekilde ifade edilir. 
1. Tip Şimdiki Zaman
Birincisi ünsüzlerden sonra -a, -e; ünlülerden sonra -y ekiyle yapılır: Bu şekil gelecek 

zaman anlamı da vermektedir.
alamın (alıyorum) isteymin (çalışıyorum) egemin (ekiyorum)
alasıñ  isteysiñ   egesiñ
aladı   isteydi   egedi
alamız  isteymiz   egemiz
alasıñdar  isteysiñder  egesiñder
aladı   isteydi   egedi
Olumsuz şekli: almaymın (almıyorum), almaysıñ (almıyorsun), almaydı (almıyor); 

istemeymiz (çalışmıyorum), istemeysiñder (çalışmıyorsunuz), istemeydi (çalışmıyorlar).
2. Tip Şimdiki Zaman: İkincisi “otır-, jat-, jür-, tur-” yardımcı fiilleriyle yapılır. Ku-

ruluşu şöyledir: fiil + (ıp) + yardımcı fiil + şahıs eki. jat- yardımcı fiilinden sonra -ır geniş 
zaman ekiyle birlikte kurulur.

Bu şekil, hareketin konuşma anında başladığını ve halen devam ettiğini gösterir.
jazıp otırmın (yazıyorum) körip jatırmın (görüyorum)
jazıp otırsıñ   körip jatırsıñ
jazıp otır   körip jatır
jazıp otırmız   körip jatırmız
jazıp otırsıñdar  körip jatırsıñdar
jazıp otır   körip jatır

kelip jürmin (geliyorum) atap turmın (adlandırıyorum)
kelip jürsiñ   atap tursıñ 
kelip jür   atap tur
kelip jürmiz   atap turmız
kelip jürsiñder  atap tursıñdar
kelip jür   satap tur
Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzunda joq (yok) kelimesi kullanılır: jazıp otırğan joq-

pın (yazmıyorum), jazıp otırğan joqsıñ (yazmıyorsun), jazıp otırğan joq (yazmıyor); kö-
rip jatqan joqpız (görmüyoruz), körip jatqan joqsıñdar (görmüyorsunuz), körip jatqan 
joq (görmüyorlar).

3. Tip Şimdiki Zaman: Üçüncüsü -(u)vda, -(ü)vde ekiyle yapılır:
jazuvdamın (yazmaktayım) istevdemin (çalışmaktayım)
jazuvdasıñ   istevdesiñ
jazuvda   istevde
jazuvdamız   istevdemiz
jazuvdasıñdar   istevdesiñder
jazuvda   istevde
Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzunda emes kelimesi kullanılır: jazuvda emespin 

(yazmamaktayım), jazuvda emessiñ (yazmamaktasın), jazuvda emes (yazmamakta); is-
tevde emespiz (çalışmamaktayım), istevde emessiñder (çalışmamaktasınız), istevde emes 
(çalışmamakta).
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4. Gelecek Zaman
Gelecek zaman üç şekilde ifade edilir. 
1. Tip Gelecek Zaman: Birincisi yakın gelecek zamandır. “jat-, jür-, otır-, tur-” yar-

dımcı fiilleriyle yapılır. jat- yardımcı fiilinden sonra -ır geniş zaman ekiyle birlikte kuru-
lur. Kuruluş formülü şöyledir: 

fiil + ğalı (-geli, -qalı, -keli) + yardımcı fiil + şahıs eki
barğalı jatırmın (yakında gideceğim)  kelgeli otırmın (yakında geleceğim)
barğalı jatırsıñ    kelgeli otırsıñ
barğalı jatır    kelgeli otır 
barğalı jatırmız   kelgeli otırmız
barğalı jatırsıñdar   kelgeli otırsıñdar
barğalı jatır    kelgeli otır 
Olumsuz şekli: Olumsuz çekiminde joq kelimesi kullanılır: barğalı jatqan joqpın (git-

meyeceğim), barğalı jatqan joqsıñ (gitmeyeceksin), barğalı jatqan joq; kelgeli otırğan joq-
pız (gelmeyeceğiz), kelgeli otırğan joqsıñdar (gelmeyeceksiniz), kelgeli otırğan joq (gel-
meyecekler).

2. Tip Gelecek Zaman: İkincisi, ünsüzlerden sonra -a, -e; ünlülerden sonra -y ekiy-
le yapılır:

tutamın (tutacağım)  oqıymın (okuyacağım)
tutasıñ   oqıysıñ
tuta    oqıydı
tutamız   oqıymız
tutasıñdar   oqıysıñdar
tuta    oqıydı
Bu kipte şimdiki zaman ve geniş zaman anlamı da vardır. Türkiye Türkçesine “gidiyo-

rum, giderim “ şeklinde de aktarılabilir.
Olumsuz şekli: tutpaymın (tutmayacağım), tutpaysıñ (tutmayacak), tutpaydı: oqı-

maymız (okumayacağız), oqımaysıñdar (okumayacaksınız), oqımaydı (okumayacak).
3. Tip Gelecek Zaman: Üçüncüsü “niyet ifadeli gelecek zaman”dır; -maq(şı), -mek(şi) 

ekiyle ifade edilir. Ek, ünlülerden ve l, r, v, y’den sonra -maq(şı), -mek(şi); m, n, ñ, z’den 
sonra -baq(şı), -bek(şi); k, p, t, s, ş’den sonra -paq(şı), -pek(şi) şeklindedir.

almaqpın (almak niyetindeyim)  kezbekşimin (gezmek niyetindeyim)
almaqsıñ      kezbekşisiñ
almaq     kezbekşi
almaqpız     kezbekşimiz
almaqsıñdar     kezbekşisiñder
almaq     kezbekşi

aytpaqşımın (söylemek niyetindeyim)
aytpaqşısıñ
aytpaqşı
aytpaqşımız 
aytpaqşısıñdar
aytpaqşı
Bu kip “almak istiyorum, alacağım” şeklinde de Türkiye Türkçesine aktarılabilir.
Olumsuz şekli: emes kelimesiyle yapılır: almaq/almaqşı emespin (almayacağım), al-

maq/almaqşı emessiñ, almaq/almaqşı emes; kezbekşi emespiz (gezmeyeceğiz), kezbekşi 
emessiñder (gezmeyeceksiniz), kezbekşi emes (gezmeyecek).
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5. Geniş Zaman
Geniş zaman, ünsüzlerden sonra -ar, -er; ünlülerden sonra -r ekiyle kurulur.
añdarmın (anlarım) berermin (veririm) aytarmın (söylerim)
añdarsıñ  berersiñ   aytarsıñ
añdar  berer   aytar
añdarmız  berermiz  aytarmız
añdarsıñdar  berersiñder  aytarsıñdar
añdar  berer   aytar
Olumsuz şekli: bermespin (vermem), bermessiñ (vermezsin), bermes (vermez); ber-

mespiz (vermeyiz), bermessiñder (vermezsiniz), bermes (vermezler).
b. Tasarlama Kipleri
1. Şart Kipi
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -sa, -se ekiyle ifade edilir.
alsam (alsam)  bilsem (bilsen)
alsañ   bilseñ 
alsa   bilse
alsak   bilsek 
alsañdar  bilseñder
alsa   bilse
Şart çekiminin sonuna -şı, -şi ekleri gelebilir. Bu ekler fiile 1. ve 3. şahıslarda pişman-

lık; 2. şahıslarda rica ve emir anlamı katar: alsamşı (alsaydım ya), kelseşi (gelseydi ya), 
alsañşı (alıversene, alsana), bilseñderşi (bilsenize).

Şart çekiminin sonuna ğoy (koy) kelimesi eklenebilir. Bu da rica ve arzu ifade eder: al-
sam ğoy (keşke alsam), körsek qoy (keşke görsek), jazsañdar ğoy (keşke yazsanız).

Olumsuz şekli: almasam, almasañ, almasa; bilmesek, bilmeseñder, bilmese.
2. Gereklik Kipi
Gereklik kipi iki şekilde ifade edilir. 
1. Tip Gereklik Kipi: Birincisi -uv, -üv, -v eki ve “kerek” kelimesiyle yapılır. Şöyle ku-

rulur: Fiil + uv (, üv, -v) + iyelik ekleri +kerek
jazuvım kerek (yazmalıyım) oqıvım kerek (okumalıyım)
jazuvıñ kerek    oqıvıñ kerek
jazuvı kerek    oqıvım kerek
jazuvımız kerek   oqıvımız kerek
jazuvlarıñ kerek   oqıvlarıñ kerek
jazuvı kerek    oqıvı kerek
Bu kipin başında zamir kullanıldığı zaman, zamir ilgi hâlinde olur: meniñ jazuvım ke-

rek, seniñ jazuvıñ kerek.
Kerek yerine “qacet” kelimesi de kullanılabilir: meniñ jazuvım qacet, seniñ jazuvın qacet.
Olumsuz şekli: emes kelimesiyle yapılır: jazuvım kerek emes (yazmamalıyım), jazuvıñ 

kerek emes (yazmamalısın), jazuvı kerek emes (yazmamalı); oqıvımız kerek emes (oku-
mamalıyız), oqıvlarıñ kerek emes (okumamalısınz), oqıvları kerek emes (okumamalılar).

2. Tip Gereklik Kipi: İkinci şekli -uv, -üv, -v eki ve teyis(ti) kelimesiyle yapılır. 
Fiil + -uv ( -üv, -v) + iyelik ekleri + teyis(ti)
körüvim teyis (görmeliyim) aluvım teyisti (almalıyım)
körüviñ teyis   aluvıñ teyisti
körüvi teyis   aluvı teyisti
körüvimiz teyis  aluvımız teyisti
körüvleriñ teyis  aluvlarıñ teyisti
körüvi teyis   aluvı teyisti
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Bu kipin başındaki zamir yalın hâldedir: men jazuvım teyis (yazmalıyım), sen jazuvıñ 
teyis (yazmalısın).

Gereklik ifadesi qajet kelimesiyle de sağlanmaktadır: kelüvim qajet (gelmeliyim), 
baruvıñız qajet (gitmelisiniz).

3. Emir Kipi
Kazak Türkçesinde emir çekimi için, her şahısta ayrı bir ek kullanılır.
bastayım (başlayayım)  köreyin (göreyim) alayın (alayım)
basta    kör   al
bastasın   körsin   alasın
bastayıq   köreyik   alayık
bastañdar   köriñder   alıñdar
bastasın   körsin   alsın
Bunun yanında Kazak Türkçesinde rica veya istek ifadeli emir çekimi için, emir ekleri-

ne -şı, -şi ekinin eklendiği bir kuruluş vardır: tıñdaşı (dinlesene), tıñdañızşı (lütfen dinle-
yin), jazşı (yaz hele), jazşınşı (yazsın hele), üyreniñizderşi (lütfen öğrenin).

Olumsuz şekli: bastamayım (başlamayayım), bastama (başlama), bastamasın (başla-
masın); körmeyik (görmeyelim), körmeñder (görmeyin), körmesin (görmesinler).

4. İstek Kipi
Kazak Türkçesinde istek çekimi iki şekilde yapılır. 
1. Tip İstek Kipi: Birincisi -ğay, -gey; -qay, -key ekiyle yapılır.
barğaymın (gideyim)  işkeymin (içeyim)
barğaysıñ   işkeysiñ
barğay   işkey
barğaymız   işkeymiz
barğaysıñdar   işkeysiñder
barğay   işkey
Olumsuz şekli: barmağaymın (gitmeyeyim), barmağaysıñ (gitmeyesin), barmağay 

(gitmeye); işpegeypiz (içmeyelim), işpegeysiñder (içmeyesiniz), işpegey (içmeyeler).
2. Tip İstek Kipi: İkincisi -ğı, -gi; -qı, -ki eki ve “keledi” kelimesiyle yapılır. Kuruluşu 

şöyledir: Fiil + ğı (-gi; -qı, -ki) + iyelik ekleri + keledi
istegim keledi (çalışasım gelir)  barğım keledi (gidesim gelir)
istegiñ keledi    barğıñ keledi
istegisi keledi    barğısı keledi
istegimiz keledi   barğımız keledi
istegileriñ keledi   barğılarıñ keledi
istegileri keledi   barğıları keledi
Olumsuz şekli: istegim kelmeydi (çalışasım gelmiyor), istegiñ kelmeydi (çalışasın gel-

miyor), istegisi kelmeydi (çalışası gelmiyor); barğımız kelmeydi (gidesimiz gelmiyor), 
barğılarıñ kelmeydi (gidesiniz gelmiyor), barğısı kelmeydi (gidesileri gelmiyor).

Yukarıda 3. tip gelecek zaman (niyet ifadeli gelecek zaman) olarak gördüğümüz ve 
-maq(şı), -mek(şi) ekiyle ifade edilen kip aynı zamanda istek ifadesi de taşımaktadır: 
jazbaqşımın (yazmak istiyorum), jazbaqşısıñ (yazmak istiyorsun), kelmekpiz (gelmek 
istiyoruz).

c. Fiillerin Birleşik Çekimi
1. Rivayet
Rivayet çekimi, kip ve zaman eklerinden sonra “eken” (imiş) kelimesi kullanılarak 

yapılır.
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2. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Rivayeti
alğan ekenmin (almıştım)  kelgen ekenmin (gelmiştim)
alğan ekensiñ    kelgen ekensiñ
alğan eken     kelgen eken
alğan ekenbiz    kelgen ekenbiz
alğan ekensiñder   kelgen ekensiñder
alğan eken    kelgen eken
3. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Rivayeti 
baratın ekenmin (gelirmişim)  oylaytın ekenmin (düşünürmüşüm)
baratın ekensiñ   oylaytın ekensiñ
baratın eken    oylaytın eken
baratın ekenbiz   oylaytın ekenbiz 
baratın ekensiñder   oylaytın ekensiñder
baratın eken    oylaytın eken 
Şimdiki Zamanın Rivayeti
1. Tip Şimdiki Zamanın Rivayeti
kele ekenbin (geliyormuşum)  jaza ekenbin (yazıyormuşum)
kele ekensiñ    jaza ekensiñ
keledi eken    jaza eken
kele ekenbiz    jaza ekenbiz
kele ekensiñder   jaza ekensiñder
keledi eken    jaza eken
2. Tip Şimdiki Zamanın Rivayeti: 
jazıp otırğan ekenmin (yazıyormuşum) körip jatğan ekenmin (görüyormuşum)
jazıp otırğan ekensiñ   körip jatğan ekensiñ
jazıp otırğan eken   körip jatğan eken
jazıp otırğan ekenbiz   körip jatğan ekenbiz
jazıp otırğan ekensiñder  körip jatğan ekensiñder
jazıp otırğan eken   körip jatğan eken
3. Tip Şimdiki Zamanın Rivayeti 
istevde ekenmin (çalışmaktayım)  jazuvda ekenbin (yazmaktaymışım)
istevde ekensiñ   jazuvda ekensiñ
istevde eken    jazuvda eken
istevde ekenmiz   jazuvda ekenbiz  
istevde ekensiñder   jazuvda ekensiñder
istevde eken    jazuvda eken
Gelecek Zamanın Rivayeti
1. Tip Gelecek Zamanın Rivayeti
barğalı jatır ekenmin (gidecekmişim)  kelgeli otır ekenmin (gelecekmişim)
barğalı jatır ekensiñ   kelgeli otır ekensiñ
barğalı jatır    kelgeli otır eken
barğalı jatır ekenbiz   kelgeli otır ekenbiz
barğalı jatır ekensiñder   kelgeli otır ekensiñder 
barğalı jatır eken   kelgeli otır eken 
2. Tip Gelecek Zamanın Rivayeti
Bu kipin rivayet birleşik çekemi fiil + -a, -e; -y + -dI + eken + şahıs ekleri formülüy-

le kurulur:
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tutadı ekenmin (tutacakmışım)  oqıydı ekenmin (okuyacakmışım)
tutadı ekensiñ    oqıydı ekensiñ
tutadı eken    oqıydı eken
tutadı ekenbiz    oqıydı ekenbiz
tutadı ekensiñder   oqıydı ekensiñder
tutadı eken    oqıydı eken
3. Tip Gelecek Zamanın Rivayeti
almaq ekenmin (almak niyetindeymişim)  kezbekşi ekenmin (gezmek niyetindeymişim)
almaq ekensiñ     kezbekşi ekensiñ
almaq eken    kezbekşi eken
almaq ekenbiz    kezbekş ekenbiz
almaq ekensiñder   kezbekşi ekensiñder
almaq eken    kezbekşi eken
Geniş Zamanın Rivayeti
berer ekenmin (verirmişim)  qarar ekenmin (verirmişim)
berer ekensiñ    qarar ekensiñ (verirmişim)
berer eken    qarar eken (verirmişim)
berer ekenbiz    qarar ekenbiz (verirmişim)
berer ekensiñder   qarar ekensiñder (verirmişim)
berer eken    qarar eken (verirmişim)
Şart Kipinin Rivayeti
Şart kipinin rivayetinde şahıs ekleri, şart ekinin üzerine gelir.
alsam eken (alsaymışım)  bilsem eken (bilseymişim)
alsañ eken     bilseñ eken  
alsa eken    bilse eken
alsaq eken    bilsek eken
alsañdar eken    bilseñder eken
alsa eken    bilse eken
Gereklik Kipinin Rivayeti
baruvım kerek eken (gitmeliymişim) körüvim kerek eken (görmeliymişim)
baruvıñ kerek eken    körüviñ kerek eken 
baruvı kerek eken    körüvi kerek eken 
baruvımız kerek eken    körüvimiz kerek eken 
baruvlarıñ kerek eken    körüvleriñ kerek eken 
baruvı kerek eken    körüvi kerek eken 
İstek Kipinin Rivayeti
1. Tip İstek Kipinin Rivayeti 
barğay ekenmin (gideymişim)  işkey ekenmin (içeymişim)
barğay ekensiñ   işkey ekensiñ
barğay eken    işkey eken
barğay ekenbiz   işkey ekenbiz
barğay ekensiñder   işkey ekensiñder
barğay eken    işkey eken
2. Tip İstek Kipinin Rivayeti 
istegim keledi eken (çalışmak istiyormuşum) barğım keledi eken (gitmek istiyormuşum)
istegiñ keledi eken   barğıñ keledi eken
istegisi keledi eken   barğısı keledi eken
istegimiz keledi eken   barğımız keledi eken
istegileriñ keledi eken   barğılarıñ keledi eken
istegileri keledieken   barğıları keledi eken
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2. Hikâye
Fiil kiplerinin hikâye şekli “e-di” (<er-) kelimesiyle yapılır. Kip ve zaman ekinden son-

ra “edi” kelimesi getirilerek hikâye çekimi yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
urıp edim (vurmuştum) körip edim (görmüştüm) 
urıp ediñ   körip ediñ  
urıp edi   körip edi    
urıp edik   körip edik  
urıp ediñder   körip ediñder  
urıp edi   körip edi     
Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
2. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
jılağan edim (ağlamıştım) bergen edim (vermiştim)
jılağan ediñ   bergenediñ
jılağan edi   bergen edi
jılağan edik   bergen edik
jılağan ediñder  bergen ediñder
jılağan edi   bergen edi
Şimdiki Zamanın Hikâyesi
2. Tip Şimdiki Zamanın Hikâyesi
jazıp otırğan edim (yazıyordum)  körip jatğan edim (görüyordum)
jazıp otırğan ediñ   körip jatğan ediñ
jazıp otırğan edi   körip jatğan edi
jazıp otırğan edik   körip jatğan edik
jazıp otırğan ediñder   körip jatğan edimñder
jazıp otırğan edi   körip jatğan edi
3. Tip Şimdiki Zamanın Hikâyesi
baruvda edim (gitmekteydim)  istevde edim (çalışmaktaydım)
baruvda ediñ    istevde ediñ   
baruvda edi    istevde edi  
baruvda edik    istevde edik
baruvda ediñder   istevde ediñder
baruvda edi    istevde edi
Gelecek Zamanın Hikâyesi
1. Tip Gelecek Zamanın Hikâyesi
barğalı jatır edim (gidecektim)   kelgeli otır edim (gelecektim)
barğalı jatır ediñ   kelgeli otır ediñ
barğalı jatır edi   kelgeli otır edi
barğalı jatır edik   kelgeli otır edik
barğalı jatır ediñder   kelgeli otır ediñder 
barğalı jatır edi   kelgeli otır edi  
3. Tip Gelecek Zamanın Hikâyesi
almaq edim (almak niyetindeydim)  kezbekşi edim (gezmek niyetindeydim)
almaq ediñ     kezbekşi ediñ
almaq edi     kezbekşi edi
almaq edik    kezbekş edik
almaq ediñder   kezbekşi ediñder
almaq edi    kezbekşi edi
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Geniş Zamanın Hikâyesi
berer edim (verirdim)  qarar edim (bakardım) 
berer ediñ   qarar ediñ
berer edi   qarar edi
berer edik   qarar edik
berer ediñder   qarar ediñder
berer edi   qarar edi
Şart Kipinin Hikâyesi
alsam edi (alsaydım)  körsem edi (görseydim) 
alsañ ediñ   körsem ediñ
alsa edi   körsem edi
alsak edik   körsem edik
alsañdar ediñder  körsem ediñder
alsa edi   körsem edi
Gereklik Kipinin Hikâyesi
jazuvım kerek edi (yazmalıydım) kelüvim kerek edi (gelmeliydim)
jazuvıñ kerek edi   kelüviñ kerek edi
jazuvı kerek edi   kelüvi kerek edi
jazuvımız kerek edi   kelüvimiz kerek edi
jazuvlarıñ kerek edi   kelüvleriñ kerek edi
jazuvı kerek edi   kelüvi kerek edi
İstek Kipinin Hikâyesi
1. Tip İstek Kipinin Hikâyesi
alğay edim (alaydım)  işkey edim (içeydim) 
alğay ediñ   işkey ediñ  
alğay edi   işkey edi   
alğay edik   işkey edik
alğay ediñder   işkey ediñder
alğay edi   işkey edi
2. Tip İstek Kipinin Hikâyesi
istegim keletin edi (çalışmak istemiştim) barğım keletin edi (gitmek istemiştim)
istegiñ keletin edi   barğıñ keletin edi
istegisi keletin edi   barğısı keletin edi
istegimiz keletin edi   barğımız keletin edi
istegileriñ keletin edi   barğılarıñ keletin edi
istegileri keletin edi   barğıları keletin edi
3. Şart
Şart birleşik çekimi, kip eklerinden sonra bol- fiilinin şartı ile elde edilir.
Görülen Geçmiş Zamanın Şartı
2. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Şartı
kelgen bolsam (gelmişsem)  jılağan bolsam (ağlamışsam) 
kelgen bolsañ     jılağan bolsañ 
kelgen bolsa    jılağan bolsa
kelgen bolsaq    jılağan bolsaq
kelgen bolsañdar   jılağan bolsañdar
kelgen bolsa    jılağan bolsa



5. Ünite - Kazak Türkçesi 123

Şimdiki Zamanın Şartı
2. Tip Şimdiki Zamanın Şartı
jazıp otırğan bolsam (yazıyorsam) körip jatğan bolsam (görüyorsam)
jazıp otırğan bolsañ   körip jatğan bolsañ
jazıp otırğan bolsa   körip jatğan bolsa
jazıp otırğan bolsaq   körip jatğan bolsaq
jazıp otırğan bolsañdar   körip jatğan bolsañdar
jazıp otırğan bolsa   körip jatğan bolsa
3. Tip Şimdiki Zamanın Şartı
baruvda bolsam (gitmekteysem)  istevde bolsam (çalışmaktaysam)
baruvda bolsañ   istevde bolsañ  
baruvda bolsa    istevde bolsa  
baruvda bolsaq   istevde bolsaq
baruvda bolsañdar   istevde bolsañdar
baruvda bolsa    istevde bolsa
Gelecek Zamanın Şartı
3. Tip Gelecek Zamanın Şartı
almaq bolsam (almak niyetindeysem) kezbekşi bolsam (gezmek niyetindeysem)
almaq bolsañ     kezbekşi bolsañ
almaq bolsa    kezbekşi bolsa
almaq bolsaq    kezbekş bolsaq
almaq bolsañdar   kezbekşi bolsañdar
almaq bolsa    kezbekşi bolsa
Geniş Zamanın Şartı
keler bolsam    qarar bolsam
keler bolsañ    qarar bolsañ
keler bolsa    qarar bolsa
keler bolsaq    qarar bolsaq
keler bolsañdar   qarar bolsañdar
keler bolsa    qarar bolsa 
Gereklik Kipinin Şartı
jazuvım kerek bolsa (yazmalıysam) kelüvim kerek bolsa (gelmeliysem)
jazuvıñ kerek bolsa   kelüviñ kerek bolsa
jazuvı kerek bolsa   kelüvi kerek bolsa
jazuvımız kerek bolsa   kelüvimiz kerek bolsa
jazuvlarıñ kerek bolsa   kelüvleriñ kerek bolsa
jazuvı kerek bolsa   kelüvi kerek bolsa
d. imek ve iken Fiiliyle Yapılan İsim Çekimi
Kazak Türkçesinde isim çekiminin; şimdiki zaman, öğrenilen geçmiş zaman, görülen 

geçmiş zaman ve şart şekilleri görülmektedir.
1. Şimdiki Zaman
Şimdiki zamanın çekiminde değişik şahıs ekleri kullanılır. Ünlülerden ve l, r, v, y’den 

sonra m ile (-mIn, -mIz); m, n, ñ, z’den sonra b ile (-bIn, -bIz); k, p, t, s, ş’den sonra ise p 
(-pIn, -pIz) eki kullanılır.

Qazakpın (Kazak’ım)  balamın (çocuğum) bospın (boşum)
Qazaksıñ   balasıñ   bossıñ
Qazak   bala   bos
Qazakpız   balamız   bospız
Qazaksıñdar   balasıñdar  bossıñdar
Qazak   bala   bos
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2. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Öğrenilen geçmiş zamanın çekimi “eken” (imiş) kelimesiyle yapılır.
bala ekenmin (çocukmuşum) jalğız ekenmin (yalnızmışım)
bala ekensiñ   jalğız ekensiñ 
bala eken   jalğız eken
bala ekenbiz   jalğız ekenbiz
bala ekensiñder  jalğız ekensiñder
bala eken   jalğız eken
3. Görülen Geçmiş Zaman
Görülen geçmiş zamanın çekimi “e-di” (< er-) kelimesiyle yapılır.
qonaq edim (konuk idim) jaqsı edim (iyiydim)
qonaq ediñ   jaqsı ediñ
qonaq edi   jaqsı edi
qonaq edik   jaqsı edik
qonaq ediñder  jaqsı ediñder
qonaq edi   jaqsı edi
4. Şart
Şart çekiminde isimlerin üzerine bolsa (olsa, ise) kelimesi getirilir. 
üyde bolsam (evdeysem) şarşav bolsam (yorgunsam)
üyde bolsañ   şarşav bolsañ
üyde bolsa   şarşav bolsa
üyde bolsaq   şarşav bolsaq
üyde bolsañdar  şarşav bolsañdar
üyde bolsa   şarşav bolsa

Yapım Ekleri
Kazak Türkçesindeki yapım eklerinin çoğu Türkiye Türkçesindekilerle aynı olup, araların-
da küçük ses değişiklikleri vardır. Türkiye Türkçesinden farklı olan ekler de vardır.

1. İsimden İsim Yapan Ekler
+Av: Birden yediye kadar olan sayılara gelerek beraberlik ifade eder: ekev (ikisi, her 

ikisi), üşev (üçü), törtev (dördü), altav (her altısı), besev (beşi, her beşi).
+dağan/+degen; +tağan/+tegen: Yuvarlak sayılara gelerek “-larca” anlamını verir: on-

dağan (onlarca), qırıqtağan (kırktan çok), jüzdegen (yüzlerce), mıñdağan (binlerce).
+dAs; +tAs; +lAs: Beraberlik, eşlik, ortaklık ifadesi yapar: köñildes (gönüldaş), at-

tas (adaş), tilevles (dilektaş), qadirles (dost), uyalas (yuvadaş), seriktes (iş ortağı), körşi-
les (komşu).

+ğılt(ım)/+qılt: Renk isimlerine ve sıfatlara gelir; yakınlık, benzerlik, azlık ifade 
eder: bozğılt (bozca, grimsi), sarğılt (sarıca), surğılt (grimsi), qışqılt (acımsı), sarğıltım 
(sarımsı).

+lI; +dI; +tI: Türkiye Türkçesinde +lI, +lU olan bu ekin Kazak Türkçesinde ünsüz 
uyumu dolayısıyla d’li ve t’li şekilleri vardır. Ayrıca ekin yuvarlak şekli görülmez: köşpeli 
(göçebe), arlı (utangaç), bayıptı (zeki), güldi (güllü), ataqtı (ünlü), paydalı (faydalı), edep-
ti (edepli).

+lıq/+lik; +dıq/+dik; +tıq/+tik: Adlardan yer, âlet, topluluk adları, soyut adlar ve sı-
fat yapan ektir: balalıq, eginşilik (ekincilik), orındıq (sandalye), joldastıq (yoldaşlık), ki-
silik (kişilik), biyiktik (yükseklik), jıldıq (yıllık), tündik (baca deliği), aptalıq (ha�alık).

+raq/+rek: Sıfatlarda karşılaştırma yapar. Ünsüzle biten kök ve gövdelerde yardım-
cı ünlü kullanılır. kögirek (daha mavi), ağıraq (daha ak), jaqsıraq (daha güzel), küştirek 
(daha güçlü), terenirek (daha derin).
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+sIz: -lı, -li ekinin olumsuzudur: balasız, muñsız (kedersiz), caysız (yersiz), talapsız 
(amaçsız), esepsiz (hesapsız), caramsız (yararsız), sansız (sayısız), adiletsiz (adaletsiz), ün-
siz (sessiz), äkesiz (babasız).

+şA: Küçültme ekidir ayrıca dil ve lehçe isimleri türetir: kitapşa (bröşür), balıqşa (ba-
lıkcık), ögizşe (dana), körpeşe (minder), türikşe (Türkçe), ağılşınşa (İngilizce), nemisşe 
(Almanca).

+şAñ : Sıfat türeten bir ektir: aşuşan (ö�eli), etikşen (çizmeli), sözşen (söz ustası), ter-
şen (çok terleyen), boyşañ (uzun boylu), kirşeñ (kir tutan, çabuk kirlenen)

+şaq/+şek: Sevgi ve küçültme ifade eder: kelinşek (genç kadın), inişek (küçük kardeş), 
qulınşaq (taycık, sevimli tay).

+şI: Türkiye Türkçesindeki -çı, -çi ekidir: qoyşı (çoban), kömekşi (yardımcı), jazuvşı 
(yazıcı, yazar), tilşi (dilci), saqşı (muhafız), nusqavşı (öğretmen), qaqpaşı (kaleci), qulıp-
şı (anahtarcı), sportşı (sporcu).

+şIl: Bir şeye bağlılık, düşkünlük ifade eden isimler türetir: uyqışıl (uykucu), şayşıl 
(çay düşkünü), özimşil (bencil), külkişil (şakrak), oyşıl (akıllı, bilgin), Türikşil (Türkçü), 
ultşıl (milliyetçi).

+şıq/+şik: Küçültme ve sevgi ekidir: oyınşık (oyuncak), üyşik (evceğiz), kirşik (leke), 
kölşik (gölcük), töpeşik (tepecik), ayşıq (hilâl), qalaşıq (küçük şehir).

+tay: Uyuma girmeyen bu ek, akrabalık adları veya sevgi ve küçültme ifadeli sözler 
yapar: ağatay (ağabeycik), şeşetay (anacık), kişkentay (küçücük), azğantay (azıcık), erke-
tay (nazlıcık).

2. İsimden Fiil Yapan Ekler
+A-: İsimlerden olma ve yapma bildiren fiiller türetir: ata- (adlandır-), sana- (say-), 

küze- (nişan al-), çepe- (şamar vur-), tüne- (gecele-), bota- (buda-), sına- (sına-, eleştir-), 
möldire- (berraklaştır-), oy(ı)na- (oyna-).

+Al-, +l-: Geçişsiz fiiller türetir: joğal- (yok ol-, kaybol-), suyıl- (sıvılaş-, akıcılış-), 
oñal- (düzel-, iyileş-), teñel- (denkleştiril-), tiril- (diril-), teñel- (denk ol-).

+Ar-, +r-: Geçişsiz fiiller türetir: jañar- (yenilen-), qısqar- (kısal-), özger- (değiş-, baş-
kalaş-), eskir- (eski-), jasar- (gençleş-).

+Ay-: Oluş bildiren geçişsiz fiiller türetir: azay- (azal-), köbey- (çoğal-), qartay- (yaş-
lan-), muñay- (kederlen-), küşey- (güçlen), qaray- (karar-).

+dA-: Yansıma seslerden, oluş bildiren fiiller yapar: şırılda-, tarsılda- (gürültü yap-), 
bajılda- (homurdan-), küñkilde- (mırıldan-).

+I-: Geçişli ve geçişsiz fiiller türetir: bayı- (zenginleş-), janı- (bile-), keñi- (bollaş-), jel-
pi- (es-), jası- (garipleş-, üzül-), kemi- (azal-), renji- (darıl-), juvası- (uysallaş-).

+k-/+q-; +ıq-/+ik-: İsimlerden olma bildiren fiiller türetir: aşıq- (acık-), zorıq- (zor-
lan-), demik- (nefesi daral-), jolıq- (karşılaş-), tarıq- (darlan-), keşik- (gecik-), ornıq- (yer-
leş-), jolıq- (karşılaş-).

+lA-; +dA-; +tA-: En çok görülen yapım ekidir: ilgerile- (ilerle-), oyla- (düşün-), basta- 
(başla-), kolda- (kolla-), közde- (gözle-), töbele- (tepele-), tizginde-(dizginle- ), ezüvle- (ez-).

+lAn-; +dAn-; +tAn-: aşulan- (ö�elen-), iyelen- (sahip ol-, al-), maldan- (mal sahibi 
ol-), namıstan- (utan-), küdikten- (şüphelen-), sezikten- (şüphelen-), köñilden- (sevin-).

+lAs-; +dAs-; +tAs-: birles- (uy-, denk ol-), sırlas- (sırlaş-), kömektes- (yardım et-), 
dostas- (dostlaş-), muñdas- (derdini paylaş-), eldes- (barış-, anlaş-).

+lAt-; +dAt-; +tAt-: endet- (saz çal-), borandat- (fırtına es-), tündelet- (gece boyunça 
git-), tezdet- (hızlandır-), davıllat- (fırtına çıkar-).

+qar-/+ker-; +ğar-/ +ger-: Olma ve yapma bildiren fiiller türetir: basqar- (yönet-, ida-
re et-), añğar- (anla-), suğar- (sula-), teñger- (denkleştir-, denk say-), esker- (dikkat çek-, 
hatırlat-).
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+rA-: Daha çok tabiat seslerinin taklidine dayanan adlardan, oluş bildiren fiiller yapar: 
barqıra- (bar bar bağır-), şırqıra- (hıçkır-), dürkire- (uğulda-), şurqıra- (kişne-).

+sI-: Harekete gibilik, benzerlik anlamı katar: batırsı- (kahramanlık tasla-), bilgensi- 
(bilgiçlik tasla-), bosansı- (boşal-, çözül-), ögeysi- (yadırga-, yabancılaş-), oqığansı- (oku-
yormuş gibi yap-).

+sIn-: Yaptığı fiile ... görmek, ... saymak anlamları katar: jüreksin- (çekin-), azsın- 
(azımsa-), azsın- (azımsa-, az bul-), mensin- (benimse-), jatsın- (yadırga-), süysin- (im-
ren-, hayran ol-).

+sIrA-: İşlek değildir: qansıra- (kan kaybet-, kederlen-), qımızsıra- (kımız içesi gel-), 
bavırsıra- (kardeşini, akrabalarını özle-), älsire- (hâlsizlen-).

3. Fiilden İsim Yapan Ekler
-aq/-ek: Sıfat ve isim türetir: pışaq (bıçak), qorqaq (korkak), kesek (parça, bölüm), qa-

şaq (kaçak), ürkek, uşaq (uçak), oraq (orak), turaq (durak).
-ndI: Fiilin gösterdiği hareketin sonucu olan isimler türetir: sıpırındı (süprüntü), 

ügindi (posa, talaş), asırandı (evlatlık), ağındı (hızlı, süratli), juvındı (köpek aşı, yal), tu-
vındı (eser, çalışma), jasandı (yapay).

-ğak/-gek; -qaq/-kek: Sıfat türeten bir ektir: asqaq (mağrur, kibirli), jabısqaq (yapış-
kan), tayğak (kaygan), toñğak (soğuğa dayanıksız), mayısqaq (mayışık, yumuşak).

-Iş: Soyut isimler türeten bir ektir: quvanış (kıvanç, sevinç), süyiniş (sevinç), sağınış 
(hatırlama, özlem), ökiniş (pişmanlık, üzüntü), qızğanış (kıskançlık), ötiniş (rica).

-k/-q; -ıq/-ik: Sıfat ve isim türetir: taraq (tarak), qazıq (kazık), sızıq (çizgi), tösek (dö-
şek), aşıq (açık), bitik (tıknaz, kısık), qılıq (davranış), tüsinik (fikir, düşünce), körik (ihti-
şam, güzellik).

-(I)m: Soyut ve somut isimler türetir: alım (kuvet, güç), bölim (bölüm), kiyim (giyim), 
baylam (demet, netice), tıyım (yasak, tehdit), tizim (liste). 

-mA; -pA; -bA: ilme (ilmik, düğüm), bölme (oda), kömbe (gömü, maden), köşpe 
(göçme), tapsırma (vazife, emir, iş), basqarma (idare), köşirme (kopya), kespe (erişte), 
baspa (matbaa).

-maq/-mek; -paq/-pek; -baq/-bek: Aslen mastar eki olan bu ek, kalıcı isimler türet-
miştir: ilmek (düğüm), sırmaq (yün ceket), jumbaq (bilmece), şaqpaq (çakmak), qıspaq 
(zorlama, cebir), oymaq (dikiş yüksüğü).

-mIs: Aslen mastar eki olan bu ek, kalıcı isimler türetmiştir: bolmıs (varlık, mevcudi-
yet), kılmıs (suç), jazmıs (yazgı, kader), turmıs (hayat, yaşam).

-(I)n: Genellikle somut isimler türetir: tolqın (dalga), javın (yağmur, yağış), egin 
(ekin), tığın (tapa, tıkaç), kelin (gelin), tütin (tütün), şığın (masraf).

-qı/-ki; -ğı/-gi: Genellikle âlet adları türeten bir ektir: burğı (matkap), süzgi (süzgeç), 
tamızğı (damla), jıynaqı (derli tolu), tepki (tekme), şalğı (tırpan), soqqı (darbe, yenilgi), 
külki (gülme, neşe).

-qın, -kin, -ğın: quvğın (kovalama), bosqın (göçmen), köşkin (heyelan), qırğın (bü-
yük kavga, kıyım), uşqın (kıvılcım).

-qış/-kiş; -ğış/-giş: Somut ve soyut isimler türetir: tutqış (tutacak), basqış (basamak), 
sezgiş (hassas, sezgin), aşulanğış (ö�eli, kızgın), küldirgiş (komedyen), sıpırğış (süpürge), 
eskertkiş (âbide, anıt).

-şaq/-şek: Daha çok karakter özelliği belirten sıfatlar türetir: erinşek (tembel), maq-
tanşaq (övüngen), urınşaq (kavgacı), unıtşaq (unutkan), jutqınşaq (gırtlak), emşek 
(meme, göğüs).

4. Fiilden Fiil Yapan Ekler
-dIr-; -tIr-: Ettirgen çatı ekidir: aldır-, ayttır- (söylet-), keptir- (kurut-), toltır- (dol-

dur-), keltir- (getir-), bildir-, bezdir-.
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-ğız-/-giz-; -qız-, -kiz-: Ettirgen çatı ekidir: urğız- (vurdur-), turğız- (durdur-), kir-
giz- (girdir-), aytqız- (söylet-), ötkiz- (geçir-), ekkiz- (ektir-), otırğız- (oturt-).

-(I)l-: Edilgen çatı ekidir: üzil- (kop-, koparıl-), juvıl- (yıkan-), jıynal- (toplan-, bir ara-
ya gel-), baylanıl- (bağlanıl-), şeşil- (çözül-, açıl-).

-(I)n-: Dönüşlü çatı ekidir: taran-, oran- (sarıl-), körin- (görün-), oylan- (düşün-), ki-
yin- (giyin-), juvın- (yıkan-), qaharlan- (ö�elen-).

-qıla-/-kile-; -ğıla-, -gile-: Hareketin tekrarını ve sürekliliğini bildirir: tepkile- (tekme-
le-), türtkile- (dürtükle-), sozğıla- (çekiştir-, uzat-), şapqıla- (vurup dur-), ürgile- (çene çal-).

-(I)r-: Ettirgen çatı ekidir: asır- (aşır-, geçir-), tüsir- (düşür-), köşir-(göçür-), pisir- (pi-
şir-), öşir (sondür-), qaytar- (döndür-), şığar- (çıkar-).

-(I)s-: İşteş çatı ekidir: aytıs- (atış-), köris- (görüş-), karas- (bakış-), tanıs- (tanış-), ke-
lis- (anlaş-, uyuş-), pikirles- (akıl danış-).

-(I)t-: Ettirgen çatı ekidir: azayt- (azalt), kötert- (kaldırt-), oqıt- (okut-), ürkit- (ür-
küt-), küret-, jönelt- (yönelt-).

Sıralanan kelimelerden hangileri isimden isim yapma ekiyle türetilmiştir: qudayşıl, qazıq, 
kelisim, baltaşı, pışaq, külki, egindik, süyüniş, sürgin, sözsiz, capısqaq, bozğıl, qalamdar, ül-
giler, tavdıñ, boyşañ, otandı.

Sıfat-Fiiller
Sıfat-fiiller nesnelerin geçici hareket vası�arını karşılayan kelimelerdir. Kazak Türkçesin-
deki sıfat-fiiller şunlardır:

-Ar, -r: Geniş zaman sıfat-fiilidir: aytar söz (söyleyecek söz), ayırılar dos (ayrılacak 
dost), tıñdar (dinleyen), keler (gelir, gelecek), oqır (okuyan), jol körseter jan (yol göstere-
cek kimse), jas töker şaq (yaş dökecek zaman), barar jer (gidilecek yer).

-AtIn, -ytIn: Geniş zaman sıfat-fiilidir: alatın (alacak olan), töleytin (ödeyecek olan), 
isteytin (işleyecek), oqıytın (okuyacak, okunacak), ötkizetin (geçirilecek), qaraytın bala 
(bakılacak çocuk), tıñdaytın adam (dinlenecek adam), jazatın qağaz (yazacak kâğıt), kele-
tin mezgil (gelecek zaman).

-ğan/-gen; -qan/-ken: Geçmiş zaman sıfat-fiilidir: jazılğan (yazılmış), jasağan (yaşa-
mış), körgen (görmüş), şekken (çekmiş), aşqan (açmış), isken qımızım (içtiğim kımız), 
men tuvğan jer (benim doğduğum yer), sen bergen kitap (senin verdiğin kitap), ölgen kisi 
(ölmüş kişi).

-mAs: -ar, -er, -r sıfat-fiilin olumsuzudur: barmas (gitmez), üzbes (kopmaz), aytpas 
(söylemez), qulağın salmas (kulak vermez), tiliñdi almas (sözünü tutmaz), qılış ötpes te-
mir (kılıç işlemez demir), sönbes şıraq (sönmez mum), körmes köz (görmez göz), bitpes 
qayğı (bitmez kaygı).

Zarf-Fiiller
Zarf-fiiller hareket hâli ifade eden fiil şekilleridir. Kazak Türkçesindeki zarf-fiiller şunlardır:

-A, -y: Daha çok birleşik fiil kuruluşunda ve tekrar gruplarında kullanılır: küle söyle-
di (gülerek söyledi), eri söyley, eri jügire jöneldi (kâh konuşarak, kâh koşarak gitti), ayta 
ayta (söyleye söyleye), qaray qaray (baka baka), kele kele (gele gele), kele cat- (gel-), tüsi-
ne al- (anlayabil-).

-ğalı/-geli; -qalı/-keli: Türkiye Türkçesindeki “-alı/-eli” zarf-fiilnin karşılığıdır: barğa-
lı (gideli), tanısqalı (tanışalı), körispegeli (görüşmeyeli), qaytqalı (geri döneli), Seni kör-
megeli üş ay boldı (Seni görmeyeli üç ay oldu), basqa qalağa barğalı (başka şehire gideli).

-ğanda/-gende; -qanda/-kende: Zaman işlevi olan bir zarf-fiil ekidir: barğanda (gi-
dince), kelgende (gelince), turğanda (durunca), aytqanda (söyleyince), jel eskende (yel es-
tiğinde), qıs bolğanda (kış olduğunda).

1
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-ğanşa/-genşe; -qanşa/-kenşe: Zaman sınırlaması yapar: barğanşa (gidinceye kadar), 
kelgenşe (gelinceye kadar), ölgenşe küldi (ölesiye kadar güldü), aytqanşa (söyleyinceye ka-
dar).

-(I)p: alıp, kelip (gelip), körüp (görüp), tüsinip (anlayıp), qozı mañırap, buzav möñirep 
(kuzu meleyip, buzağı bağırıp). l ile biten tek heceli fiillerde l düşebilir: bop (olup), qap 
(kalıp).

-mAstAn, -bAstAn, -pAstAn: Olumsuz anlamı vardır: kelmesten (gelmeden), aşpas-
tan (açmadan), juvmastan (yıkamadan), bilmesten (bilmeden), aqpastan (akmadan), kör-
mesten (görmeden).

-mAy; -bAy; -pAy: -p zarf-fiil ekinin olumsuzudur: barmay (gitmeden), jazbay (yaz-
madan), aytpay (söylemeden), kelmey (gelmeden), jılamay (ağlamadan), toymay (doyma-
dan), buzbay (bozmadan).

-mAyInşA, -bAyInşA, -pAyInşA: Olumsuzluk ifade eder ve Türkiye Türkçesindeki 
“-madan” zarf-fiiline karşılık gelir: almayınşa (almadan), bermeyinşe (vermeden), jazba-
yınşa (yazmadan), tözbeyinşe (dayanmadan), aytpayınşa (demeden), bitpeyinşe (bitme-
den), oylamayınşa (düşünmeden)

Hareket Adları (İsim-Fiiller)
Kazak Türkçesinde hareket adları -s ve -v ekleriyle yapılır.

1. -(I)s: Bu ek, diğer Kıpçak grubu lehçelerinde olduğu gibi, Kazak Türkçesinde de 
hareket adları yapan bir ektir: tartıs (çekiş), qurılıs (kuruluş), özgeris (değişim), 
kelis (geliş), köterilis (yükseliş), şaykas (dövüş.)

2. -(U)v: Kazak Türkçesinde mastar ekidir: jazuv (yazmak), könüv (alışmak), oquv 
(okumak), qurmettev (hürmet etmek), aluv (almak), aytqızuv (söyletmek), otıruv 
(oturmak), tıñdav (dinlemek).

Kelime Türleri

 Zamirler
a.Kişi zamirleri

Kazak Türkçesindeki kişi zamirleri şunlardır:

teklik çokluk
men  biz
sen  sender
ol  olar

İkinci şahıslarda nezaket şekli olarak, “siz, sizder” kullanılır. “Siz” hem çokluk ikinci 
şahsı, hem teklik ikinci şahsın nezaket şeklini anlatır. Böylece şahıs zamirlerinin sayısı ar-
tar. Zamirlerin hâl ekleriyle kullanılışı şöyledir:

Yalın h. İlgi h. Yük. h. Yön. h. Bul. h. Ayr. h.
men meniñ meni mağan mende menden
sen seniñ seni sağan sende senen
ol onıñ onı ağan onda onan
biz bizdiñ bizdi bizge bizde bizden
siz sizdiñ sizdi sizge sizde sizden

olar olardıñ olardı olarğa olarda olardan

Tablo 5.3
Kazak Türkçesinde 
Kişi Zamirlerinin Hâl 
Ekleriyle Çekimi
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b. Dönüşlülük Zamiri
Dönüşlülük zamiri “öz” (kendi) kelimesidir: özim (kendim), öziñ, özi, özimiz, öziñiz, 

özderi.
Özim körgenim joq. (Kendim görmedim).
Öziñ qay jerdensiñ? (Sen nerelisin?).
Erkimniñ qolı öz avzına jaqın. (Herkesin eli kendi ağzına yakındır).
Özimniñ kitabımı berdim (Kendi kitabımı verdim).
c. İşaret Zamirleri
Nesneleri işaret yoluyla karşılayan zamirlerdir. Kazak Türkçesindeki işaret zamirle-

ri şunlardır: bul (bu), mına (bu), osı (o), sol (o), ol (o), ana (o). Bu asıl işaret zamirlerinin 
yanı sıra, şu kelimelerde işaret kavramı belirtirler: anav (şu, o), mınav (bu), sonav (ta, te, 
orada), osınav (şunlar), mınalar (bunlar). bular (bunlar), sona (onlar), ene (o, işte), ene-
ki (işte, oradaki).

Bulardıñ qarası 30-40-tan kem emes eken. (Bunların büyük baş hayvanı otuzdan kırk-
tan az değilmiş).

Mınav kimdiki? (Bu kimin?).
“Ötirikke aldanba, basıñ bälege duvşar bolar” degen söz osıdan qalıptı. (“Yalana aldan-

ma, başın belaya girer” denen söz şundan kalmış).
Bul - sıyır, ol - buzav. Sıyır ülken, buzav kişkentay. (Bu inek, o buzağıdır. İnek büyük, 

buzağı küçüktür).
Mınav qalın kitap, anav juqa kitap. (Bu kalın kitap, o ince kitaptır).

“bul” ve “ol” işaret zamirlerinin hâl ekleri almış şekillerini gösteriniz.

d. Belirsizlik Zamirleri
Kazak Türkçesindeki belirsizlik zamirleri şunlardır: Külli (tümü), barşa (tümü), bir-

şene (bir ikisi), qaysı (hangisi), büttin (bütün), birev (birkaçı), eşkim (hiç kimse), keybir 
(bazı), keybiri (kimisi), ärkim (herkes), eşqaysısı (hiçbiri), äldekim (herhangi biri), köbi 
(çoğu), barlıq (tümü, bütün).

Üyde menen basqa eşkim joq. (Evde benden başka hiç kimse yok).
Bulardıñ köbi äñgime aytuvdan burın, azıraq şart kerek qıluvşı edi. (Bunların çoğu 

hikâye anlatmadan önce, bazı şartların oluşmasını gerekli görürlerdi).
Şeşen sımaq birevi, söylep keledi sapıldap. (Konuşmacı gibi birisi hızlı ve yüksek ses-

le konuşarak geliyor).
Baqtığul osıdan keyin eki-üş kündey avıl arasın qıdırıp, ärkimnen söz tarttı. (Baktıgul 

ondan sonra iki üç gün kadar halkın arasında dolaşıp, herkesten bilgi topladı).
e. Soru Zamirleri
Soru yoluyla kelimelerin yerini tutarlar. Kazak Türkçesindeki soru zamirleri şunlardır: 

kim, qalay (nasıl), ne, qay (hangi), nemene (ne), qayda (nerede), neşinşi (kazıncı), qaydan 
(nereden), qanşağa (kaça), qanday (nasıl), qaysı (hangi), qaysısı (hangisi).

Seniñ atın kim? (Senin adın ne?).
Sağat ne boldı, äyelim? (Saat kaç, karıcığım?).
 Anna men Devlet qayda kezdesti? (Anna ile Devlet nerede buluştu?).
Sen qaydan keldiñ? (Sen nereden geldin?).

2
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Sıfatlar
Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olarak iki grupta ele alınabilir.

a. Niteleme Sıfatları
Nesnelerin niteliklerini bildiren sıfatlardır. Kazak Türkçesinde kullanılan bazı nitele-

me sıfatları şunlardır: qara (kara), aq (ak), erikken (aylak), şirik (çürük), tıñ (dinç), aşulı 
(ö�eli), paydalı (faydalı), kündelik (gündelik), üysiz (evsiz), aqılsız, balasız vs.

b. Belirtme Sıfatları
Nesneleri çeşitli yönlerden belirten sıfatlardır. Dört gruba ayrılır.
1. İşaret Sıfatları
Kazak Türkçesindeki işaret sıfatları şunlardır: bu, bul (bu), sol (şu), ana (şu), o, ol (o), 

mına (bu), osı (o), ano (o), sol (o).
Bul kitapta ol ädebiy janrlar haqqında keñirek toqtaydı. (Bu kitapta, o edebi türler hak-

kında genişçe duruluyor).
Ol kisiniñ jası neşede? (O kişi kaç yaşında?).
Sol künnen bastap ol Tanağa ölerdey ğaşıq boldı (O günden itibaren o, Tana’ya ölürce-

sine aşık oldu).
Osı avdanda mektep köp. (Bu bölgede okul çok).
2. Sayı Sıfatları
a. Asıl Sayı Sıfatları
Küçük ses değişiklikleri dışında Türkiye Türkçesi ile aynıdır: Bir, eki, üş, tört, bes, altı, 

jeti, segiz, toğız, on, jıyırma (yirmi), otız, qırıq (kırk), elüv (elli), alpıs (altmış), jetpis (yet-
miş), seksen, toqsan, jüz, min (bin), million. jıyırma ağaş (yirmi ağaç), toğız öy (dokuz 
ev), bes jıl (beş yıl).

b. Sıra Sayı Sıfatları
Asıl sayı sıfatlarının üzerine -(ı)nşı, -(i)nşi ekleri getirilerek yapılır: besinşi (beşinci), 

altınşı, qırıqınşı (kırkıncı), birinşi, ekinşi (ikinci), üşinşi, jetinşi (yedinci).
c. Kesir Sayı Sıfatları
Kazak Türkçesinde kesir sayı sıfatında, ilk sayının üzerine ilgi hâli veya ayrılma hâli eki 

gelir: üştiñ ekisi (üçte iki), bestiñ biri (beşte bir), jüzdiñ besi (yüzde beş), besten bir (beşte 
bir), onan üş (onda üç), mıñnan üş (binde üç) gibi. Şu yapılar da kesir sayı ifadesi vermek-
tedir: jarım alma (yarım elma), şiyrek sağat (çeyrek saat). 

d. Üleştirme Sayı Sıfatları
Üleştirme sayı sıfatlarında sayılar tekrar edilir ve ikinci sayının üzerine -dAn, -tAn, 

-nAn ayrılma hâl eki getirilir: eki ekiden (ikişer), on onnan (onar), üş besten (üçer beşer), 
altı altıdan (altışar), birden ekiden (birer ikişer).

Kazak Türkçesinde ayrıca birden yediye kadar olan sayılara gelen -Av ekiyle yapılan top-
luluk sayı sıfatları da bulunmaktadır: birev (bir tane), ekev, üşev, törtev, besev, altav, jetev.

3. Belirsizlik Sıfatları
Nesneleri belirsiz olarak belirten sıfatlardır. Kazak Türkçesindeki başlıca belirsizlik sı-

fatları şunlardır: barşa (bütün, tüm), keybir (bazı), az, köp (çok), birtalay (hayli, epey), bü-
tin (bütün), bükil (bütün), birqanşa (birkaç), birneşe (birkaç), pelen (falan), eşbir (hiçbir).

Men birtalay äñgime men povest jazdım. (Ben çok sayıda hikâye ve uzun hikâye 
yazdım).

Üy işindegi ayqas bükil tün boyına sozıldı. (Ev içindeki çatışma bütün gece boyunca 
devam etti).

Ol üşin birneşe adamdı “urı” dep şığarıp ber. (Onun için birkaç adamı “hırsız” diye ge-
tir teslim et).

Barlıq mäseleler jöninde kitapşalar seriyası basıladı. (Bütün meseleler hakkında kitap-
çıklar dizisi basılıyor).
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4. Soru Sıfatları
Nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Kazak Türkçesindeki belli başlı soru sıfat-

ları şunlardır: qay (hangi), qaysı (hangi), qalay (nasıl), qanday (hangi), qanşa (kaç), neşe 
(kaç).

Bul qanday qarındaş? (Bu nasıl kardeş?).
Qay jel seni Anqarağa aydap äkeldi? (Hangi rüzgâr seni Ankara’ya attı?)

Zar�ar
a. Zaman Zar�arı

Fiilin anlamını zaman bakımından sınırlandıran, etkileyen zar�ardır. Kazak Türkçe-
sindeki başlıca zaman zar�arı şunlardır: Bugin (bugün), bıltır (geçen yıl), erten (yarın), 
erteli-keş (erken-geç), erte (erken), burın (önce, eskiden), tün (gece), tünevgüni (geçen-
lerde), kündiz (gündüz), künboyı (gün boyu), kündiz-tüni (gece gündüz), kün sayın (her 
gün), kün-tün (gece gündüz), künilgeri (evvelki gün), keyin (sonra), toqtavsız (durma-
dan), üzdiksiz (aralıksız), dayım (daima), qısta (kışın), jazda (yazın), keş (akşam), aqşam, 
ezirşe (henüz), eli (henüz).

Erte oyandım, jete almadım. (Erken uyandım, yetişemedim).
Ötken jazda sovxozdıñ jüzden asa adamı ükimet nagradasın aldı. (Geçen yaz, sovho-

zun yüzden fazla adamı hükümet ödülünü aldı.”
Kündiz aynala jüytkigen jel keşke qaray teriskeyge şıqtı da. (Gündüz çevrede hızlanan 

rüzgâr geceye doğru kuzeye yöneldi).
Tünge qaray sırttağı dıbıstar üydiñ işine anıq estiledi. (Geceye doğru dışarıdaki sesler 

evin içinde açıkça işitilir).
b. Yer-Yön Zar�arı
İşin, hareketin yerini ve yönünü belirten zar�ardır. Kazak Türkçesindeki başlıca yer-

yön zar�arı şunlardır: keri (geri), tömen (aşağı), joğarı (yukarı), ilgeri (ileri), alğa (ileri), 
aldı (ön), alda (önde), beri, ar jaq (öte), sırtqarı (dışarıya), qarsı (karşı), işkeri (içeri), tıs-
qarı (dışarı), astı (aşağı).

Qar terezeniñ tömengi közderin basıp, joğarı taman ösip keledi. (Kar, pencerenin alt 
gözlerini doldurup, yukarıya doğru yükselerek geliyor.”

Qar qavıp, avnap-avnap, tağı birigip alıp, ilgeri qaray saldı. (Kar ağızlayıp, yuvarlana 
yuvarlana tekrar bir araya gelerek ileriye doğru yürüdüler).

Tım beri burıla bermeñiz, kün batısqa taman jüreyik. (BKT, s. 259) “Pek bu yana dön-
meyin, batıya doğru gidelim.”

c. Nitelik (Durum) Zar�arı
Fiilin önünde hâl ve tavır ifade eden zar�ardır. Kazak Türkçesindeki başlıca durum 

zar�arı şunlardır: lezde (ani), andavsız (ansızın), abaysızda (ansızın), kenetten (birdenbi-
re), birden, bulay (böyle), bunday (böyle), olay (öyle), sonday (öyle), jıldam (çabuk, tez), 
qısqa (kısa), uzın (uzun), osılay (böyle), osınday (böyle), mınanday (şöyle), tez, şapşañ 
(çabuk), razı (memnun), zorlap (zorla), jaqsı (iyi, güzel), birte-birte (yavaş yavaş).

Sol sebepti onı oquvşılar jaqsı köretin, qadirleytin. (Bu yüzden okuyucular onu iyi gö-
rüyor ve takdir ediyordu).

Bir tülki jügirip kelip abaysızda bir tereñ apanğa tüsip ketipti. (Bir tilki koşarken ansı-
zın bir derin çukura düşmüş).

Jazuvşı özi tuvralı aytıp ketken ömir bayanı mınanday. (Yazarın kendisi hakkında ifa-
de ettiği hayat hikâyesi şöyledir).

Attan göri maşina jıldam jüredi. (Ata göre otomobil daha hızlı gider).
Temir kesseñ qısqa kes, uzartuvıñ oñay; ağaş kesseñ uzın kes, qısqartuvın oñay. (Demir 

kessen kısa kes, uzatması kolay; ağaç kessen uzun kes, kızaltması kolay). 
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d. Miktar Zar�arı
İş ve hareketin miktarını bildirir. Kazak Türkçesindeki başlıca miktar zar�arı şunlar-

dır: bek (gayet), biraz, az-maz (biraz), kem (az, eksik), tım (pek, çok), jetkilikti (oldukça), 
artıq (fazla), asa (fazla), az, köp (çok), siyrek (seyrek), birtalay (hayli), onşa (onca), cüzdey 
(yüzlerce), ondan (onlarca).

Tım beri burıla bermeñiz, kün batısqa taman jüreyik. (Pek bu yana dönmeyin, batıya 
doğru gidelim).

Bulardıñ qarası 30-40-tan kem emes eken. (Bunların büyük baş hayvanı otuzdan kırk-
tan az değilmiş).

e. Soru Zar�arı
Fiilin anlamını soru bakımından etkileyen zar�ardır: nege (niçin), ne üşin (ne için), 

qalay (nasıl), qanday (nasıl), nege (niye), qaşan (ne zaman), qaşannan (ne zamandan).
Nege keşiktin? (Niye geciktin?).
Biz endi qalay öş alamız?” dep, tisimizdi qayrap jürgenmiz. (Biz şimdi nasıl öç alırız?” 

diye, dişimizi sıkıyorduk).

Edatlar
Tek başlarına anlamları zayıf olan, hiçbir nesne ve hareketi karşılamayan anlamlı kelime-
lerle birlikte kullanılarak onları destekleyen, gramer vazifesi gören kelimelerdir. Ünlemler, 
bağlaçlar ve son çekim edatları olmak üzere üç çeşit edat bulunmaktadır.

1. Ünlemler
His ve heyecanları ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Kazak Türkçesindeki baş-

lıca ünlemler şunlardır.
a. Duygu Ünlemleri
Duygu ve heyecanları ifade için içten koparak gelen ünlemlerdir: oybay (eyvah), ura 

(hurra), e (ha), tu (tüh), tuv (aman), qap (vay vay, heyhat), pay-pay (oho, vay vay), alaqay 
(oley, yaşasın), oy, uh (of), ehe (sevinç ünlemi), bärekeldi (aferin), oypırmay (vay canına)

Pay-pay, qanday carasadı, e? (Oho, bak nasıl da yakıştı, ha?).
Tu, mazasız adam ekensiz öziñiz! (Tüh, geçimsiz adammışsınız siz!).
Alaqay, qar javıp tur! (Yaşasın, kar yağıyor!).
-Tuv, sen de äke. (Aman, sen de baba).
b. Seslenme Ünlemleri
Hitap için kullanılan ünlemlerdir: vav (ey, hey), va (hey, ya), äy ey), ey (ey, hey).
Ey, Abay, qaydasıñ? Beri kel! (Hey, Abay neredesin? Buraya gel!).
Bul netken kezdey soqtıq edi va Quday? (Bu nasıl tesadü�ü ya Rabbi?).
c. Gösterme Ünlemleri
Birini, bir şeyi göstermek için kullanılan, işaret sırasında başvurulan ünlemlerdir: mä 

(işte), mine (işte), sonav, däl (şu, ta), äni-äni (işte, şu).
Mine sol kezde tañ ğajayıp bir oqiyğağa tap boldım. (İşte o zaman hayret veren, inanıl-

maz bir olaya rastladım).
Biraq bir eki minuttan keyin däl qasımızda skripka qaytadan bastaldı. (Fakat bir iki da-

kikadan sonra tâ yakınımızda keman tekrar başladı).
d. Cevap Ünlemleri
Tasdik veya onay ifade eden ünlemlerdir: iye (evet), jä (evet, tamam), joq (hayır), qup 

(tamam, olur).
Sizge kitap kerek pe? -İye, mağan kitap kerek. (Size kitap gerek mi? -Evet, bana kitap 

gerek).
Joq, mağan depter kerek emes. (Hayır bana de�er gerek değil).
Qup, dedi de qoştasıp jürip ketti agronom. (Tamam, dedi de vedalaşıp gitti ziraatçi).
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2. Bağlaçlar
Kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan, 

bunlar arasında ilgi kuran kelimelerdir. Kazak Türkçesindeki başlıca bağlaçlar şunlardır.
a.Sıralama Bağlaçları
Art arda gelen unsurları, kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri birbirine bağlayan 

bağlaçlardır: jäne (ve), men/pen (ile), da (ve, da).
Qazaqstan 800-den astam memleketaralıq jäne ükimetaralıq şarttar men kelisimder ja-

sadı. (Kazakistan sekiz yüzden fazla uluslar arası ve devletler arası şartalara ve anlaşma-
lara imza attı).

Nan men suv suradıq. (Ekmek ve su sorduk).
Endeşe qazir baram da, qaytam. (Öyleyse hemen giderim ve dönerim).
b. Denkleştirme Bağlaçları
Birbirine denk olan, birbirinin yerini tutabilecek olan iki unsuru birbiren bağlayan, 

birbiriyle karşılaştıran bağlaçlardır: yaki/yakiy (veya), ya (veya, ya da), älde (ya da), neme-
se (ya da, veya, veyahut).

Gülmira, apaña kömektes nemese sabağındı qara. (Gülmira, ablana yardım et ya da 
dersine bak).

Adam tek coğaltqan, yakiy coğaltqalı catqan närselerdi ğana osılay kenetten jaqsı köre 
bastaydı. (İnsan kaybettiği veyahut kaybetmeye başladığı şeyleri böyle birdenbire sevme-
ye başlar).

c. Karşılaştırma Bağlaçları
Karşılaştırılan iki veya daha çok unsuru, dil birliğini birbirine bağlayan bağlaçlardır: 

quy...quy (ister...ister), eri...eri (hem...hem), birde ... birde (bazen ... bazen), äri ... äri (gerek 
... gerek/hem ... hem/bazen ... bazen), ya ... ya, birese ... birese (bir ... bir), ne ... ne.

Birese jañbır javadı, birese kün şığadı. (Bir yağmur yağıyor, bir güneş çıkıyor).
Ne men baram, ne sen bar. (Ne ben gideyim, ne sen git).
Bul sözge Koşkin äri uyaldı, äri namıstandı. (Bu söze Koşkin bazen utandı, bazen 

arlandı).
Kün birde aşıq, birde bulınğır. (Gün bazen açık, bazen bulutlu).
d. Cümle Başı Bağlaçları
Cümle başı bağlaçları, cümleleri anlam bakımından birbirine bağlarlar: biraq (ama), 

degenmen (fakat), al (fakat), eytpese (yoksa), jok (yoksa), elde (yoksa), öytkeni (çünkü), 
eger (eğer), esirese (bilhassa), onda (o zaman, öyleyse), nege deseñ (çünkü), alay bolsa 
(öyleyse), sebebi (çünkü).

Biraq bular jöninde äñgime bölek. (Fakat, bunlar hakkındaki hikâye ayrıdır).
Öytkeni ol üyde ayuday aqırğan tentek minezdi Sälima bar. (Çünkü o evde ayı gibi ba-

ğıran edepsiz huylu Selima var).
Ol keşke kelü kerek, degenmen siz eskerte salıñız. (O akşama gelmeli; ancak siz ha-

tırlatınız).
Eger vaqıt bolsa, serüvenge şığamız. (Eğer, vakit olursa geziye çıkarız).
e. Sona Gelen Bağlaçlar
Bunlar kelimelerin sonuna gelerek pekiştirme işleviyle kullanılırlar: da/de/ta/te (de, 

dahi, bile), ay/aq/av (kuvvetlendirme bağlaçları), emes (değil), tügil (değil), bolsa (ise), 
ekeş (hatta, dahi, bile).

Bul şıraq öşpes tügil, lavlap janar. (Bu ışık, değil sönmek (aksine) alevlenip yanar).
Bir sağat ta qala almaymın. (Bir saat bile kalamayacağım).
Jırtqış hayvan ekeş o da biledi. (Vahşi hayvan bile bilir bunu).
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3. Son Çekim Edatları
İsim ve isim soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki di-

ğer kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran, gramer görevli müstakil kelimelerdir. Kazak 
Türkçesinde görülen başlıca son çekim edatları şunlardır: 

a. Yalın ve ilgi halinden sonra kullanılanlar: üşin (için), men (ile), arqılı (üzerinden, 
vasıtasıyla), boyı (boyunca), boyınşa (göre), dep (diye), sayın (boyu, her), sıyaqtı (gibi), se-
kildi (gibi, şekilli).

Kitaptı sen üşin aldım. (Kitabı senin için aldım).
At, sıyır sıyaqtı iri qaralar tavsılıp, joq bolıp qalatın boldı. (At, sığır gibi büyükbaş hay-

vanlar tükenip, yok olmaktalar).
Bul közqaraş boyınşa onıñ şıqqan jeri Mädina boladı. (Bu görüşe göre o, Medine asıllıdır).
Üy men üy teren qazılğan orlar arqılı qatınasadı. (Ev eve derin kazılı hendekler vası-

tasıyla birleşiyor).
Biz ıqılaspen tıñdaytındığımızdı bildirdik. (Biz huşu içerisinde dinleyeceğimizi bildirdik).
b. Yönelme halinden sonra kullanılanlar: şeyin (kadar), qaray (doğru), qarsı (kar-

şı), taman (doğru), deyin (değin), tarta (doğru), juvık (doğru, kadar), salım (doğru), ka-
raganda (göre, nazaran).

Pugaçovkağa şeyin on şaqırım şaması qaldı. (Pugaçovka’ya kadar on kilometre kadar 
kaldı). 

Kökserek eregisip tavğa qaray tartıp edi. (Kökserek direnip dağa doğru çekilmiştir).
Qala balalarına qarağanda, avıl balaları pısıq. (Şehir çocuklarına nazaran, köy çocuk-

ları daha becerikli).
Tüske taman Maybasardıñ eki atşabarı Ürimbay aylına tüsti. (Öğleye doğru Maybasar’ın 

iki süvarisi Ürimbay köyüne geldi).
Basmaşılarğa qarsı soğıştı. (İşgalcilere karşı savaştı).
c. Ayrılma halinden sonra kullanılanlar: bastap (itibaren), beri, keyin (sonra), soñ 

(sonra), burın (önce), artıq (aşkın, fazla), basqa (başka), asqan (aşkın).
Ol bir jumadan keyin keledi. (O, bir ha�a sonra geliyor).
Üş künnen soñ Qamqa tösekten turdı. (Üç günden sonra Kamka yataktan kalktı).
Baqtığuldan burın qalpaqtı jigit til qattı. (Baktıgul’dan önce kalpaklı delikanlı konuştu).
Osı sağattan bastap Baqtığul qaşqın boldı. (Baktıgul, o saatten itibaren kaçak oldu).
Ölgen jigittiñ bir kempir şeşesinen basqa jaqını jok. (Ölen delikanlının yaşlı bir anasın-

dan başka yakını yok).
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Özet

 Kazak adını açıklamak
 Kazak Türklerine ad olan ‘Kazak” kelimesinin köke-
ni hakkında çeşitli görüşler vardır, ancak bu konuda-
ki en yaygın ve ittifak edilen görüş, kelimenin “kaz-” 
fiilinden türediği yönündedir. “Kaz-” fiili, “serseri do-
laşmak, evsiz yurtsuz gezmek” anlamına gelmektedir. 
Kelime bu anlamıyla Çağatay sözlüklerinde ve Ku-
muk lehçesinde mevcuttur. Houstma tarafından ya-
yımlanan, Kıpçak lehçesine benzeyen 1245’te Mısır’da 
yazılmış el yazması lügatte “kazak” kelimesi, “ailesiz, 
yalnız başına olan” anlamlarına gelmektedir. Abuşka 
sözlüğünde de “kazak” kelimesi, “evsiz, başı boş do-
lanan” anlamındadır. Samayloviç, Barthold, Radlo�, 
Vambery, Zenker, Gombocz gibi pek çok âlim “ka-
zak” sözünün “başı boş gezen, evsiz barksız” anlam-
larına geldiği görüşündedir.

 Kazak Türklerinin tarihini anlatmak
 Kazak Türklerinin tarihi, Kazakların XV. yüzyılda 
Özbek Hanı Ebu’l Hayr’a baş kaldırmaları ile başlatı-
lır. Hanlıktan ayrılarak kuzeye doğru çekilen, törele-
rine ve istiklâllerine bağlı olarak hareket eden Türk-
lere “Kazak” adı verilmiştir. İdil vadisinden Altayla-
ra kadar uzanan geniş bozkırların hâkimi olan Kazak 
Türkleri, eski Türk ana yurdu olan bu bölgede uzun 
bir süre hür olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ka-
zakların yaşadığı bu bölgeye “Kazakistan” adı veril-
miştir. Moğol kabileleriyle birlikte sayıları bir milyo-
nu aşan Kazak Türkleri, XVI. yüzyılda Kasım Han’ın 
idaresine girerler. Kasım Han’dan sonra halkın birli-
ği ve düzeni bozulur. Bir yandan Kalmuklarla diğer 
yandan Ruslarla mücadeleye girişirler. 1882 yılında 
tamamen Rus boyunduruğuna girerler. 1917 Ağusto-
sunda Bükey Han yönetiminde Kazakistan Hükûmeti 
kurulur, ama 1919 yılında Alaş Orda hükûmeti da-
ğılır ve bağımsız Kazakistan’a son verilir. 26 Ağustos 
1920’de Kazakistan SSC kurularak Kazakistan toprak-
ları Sovyetler Birliği’ne bağlanır. 16 Aralık 1991 tari-
hinde bağımsızlığını ilan eder ve bağımsız Kazakistan 
Cumhuriyeti’ni kurarlar. 

 Kazak Türkçesini tanımlamak
 Kazak Türkleri, Türk boylarının kuzey, yani Kıpçak 
koluna; Kazak Türkçesi de Kıpçak grubu lehçelerine 
dahil edilmektedir. Türk lehçeleri içerisinde en geniş 
sahada konuşulan Türk lehçesidir. Bugün dağınık ola-
rak Kazakistan, Doğu Türkistan, Özbekistan, Türk-
menistan gibi bölgelerde yaşayan Kazaklar tarafından 
konuşulmaktadır. Diğer Türk lehçelerine göre, Arapça 
ve Farsçanın etkisi oldukça azdır. Söz varlığı öncelik-
le Türkçe asıllı kelimelerden oluşur. Türkçe kelimele-
rin dışında, eski dönemlerden alınan Soğdca, Tohar-
ca, Moğolca alıntı kelimeler yer alır. Rus hakimiyeti-
nin yayılması ile Rusçadan alıntılar yapılmış ve önem-
li sayıda kelime alınmış, kavram ve gramer çevirisi ya-
pılmıştır. Kuzeydoğu kolu, güney kolu ve batı kolu ol-
mak üzere üç kola ayrılmaktadır. Bunlardan kuzeydo-
ğu kolu çağdaş yazı dilinin temelini oluşturur. 1923 
yılına kadar Arap, 1928’den 1940’a kadar Latin, bu ta-
rihten itibaren Sovyet yönetiminin isteği doğrultu-
sunda Kiril alfabesi kabul edilir. 1993’te ilan edilen 
bağımsızlıktan sonra resmî dil Kazakçadır.

 Kazak edebiyatını açıklamak
 Kazak Türklerinin kendilerine has, oldukça zengin bir 
sözlü edebiyatı vardır. Çağdaş Kazak Edebiyatı, XIX. 
yüzyılda başlar. Çağdaş edebiyat kendi arasında üç 
bölümden oluşmaktadır:

 1. Hazırlık Dönemi (XIX. yüzyıl) 
 2. Hürriyet Dönemi (1905-1920 arası)
 3. Sovyet Dönemi (1920’den sonraki devir) 
 Bağımsızlıktan sonraki (1991) edebiyat da ayrı bir dö-

nem olarak değerlendirilebilir. Bu dönemin önemli 
edipleri arasında Muhtar Avezov ve Olcas Süleyman’ın 
ayrı bir yeri vardır. Olcas Süleyman da son devir ede-
biyatının en büyük şairidir.
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 Kazakistan cumhuriyetinin yerini belirlemek
 Kuzeybatısında Volgograd, Saratov, Orenburg ve Çi-
lebi vilayetleri; kuzeyde Omsk vilayeti; Kuzeydoğu-
da Sibirya bölgesi; doğusunda Doğu Türkistan; gü-
neyinde Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan’a bağlı Karakalpak muhtar bölgesi bulun-
maktadır. Kazakistan batıdan doğuya doğru, İdil neh-
rinin aşağı mecrası ve Hazar Denizinin kuzey sahille-
rinden Doğu Türkistan’a kadar 2.500 km. uzunluğun-
da ve kuzeyden güneye doğru 1.700 km. genişliğinde, 
2.717.300 km2 bir sahayı kapsamaktadır. Bugün on 
dokuz eyalete ayrılmıştır. Başkent Almatı, Astana’ya 
taşınmıştır. Önemli şehirleri arasında Almatı, Aktü-
be, Cambul, Karaganda, Kustanay, Çimkent, Pavlo-
dar, Tselinograd, Kızılorda, Astana bulunmaktadır. 
1989 sayımına göre nüfus 18.227.878’dir. Kazakistan 
bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Yer altı kaynakları 
bakımından zengindir. 

 Kazak Türkçesi gramerini sını�andırmak
 I. Ses Bilgisi

 Ünlüler: Kazak Türkçesinde dokuz ünlü bulunmakta-
dır: a, e, ä, ı, i, o, ö, u, ü

 Büyük Ünlü Uyumu: Türkçe kelimelerde oldukça sağ-
lamdır.

 Küçük Ünlü Uyumu: Sadece ilk hecesinde düz ünlü 
bulunduran sözcüklerde görülür.

 Ünsüzler: Kazak Türkçesinde 23 ünsüz vardır.
 Ünsüz Uyumu: Sağlam bir şekilde işlemektedir.
 II. Şekil Bilgisi
 İsim Çekim Ekleri:
 Çokluk Eki: +lAr, +dAr, +tAr
 İyelik Ekleri: 1. teklik +m, 1. çokluk +mIz; 2. teklik 

+ñ, 2. çokluk +ñIz; +lArIñ, +lArIñIz; 3. teklik +I; +sI; 
3. çokluk +I; +sI

 Hâl Ekleri:
 a. Yalın hâl: Eksizdir. 
 b. İlgi hâli: +nIñ, +dIñ, +tIñ
 c. Yükleme hâli: +nI; +dI; +tI
 d. Yönelme hâli: +ğa,+ge; +qa,+ke
 e. Bulunma hâli: +dA;+tA
 f. Ayrılma hâli: +dAn; +tAn; +nAn
 g. Eşitlik hâli: +menen/+men; +benen/+ben;
 +penen/+pen
 h. Vasıta hâli: +dAy; +tAy; -şA 
 Aitlik eki: +qı, +ki; +ğı, +gi 
 Soru eki: -ma, -me; -ba, -be; -pa, -pe 

 Fiil Çekim Ekleri:
 Şahıs Ekleri:
 a. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -mIn, -pIn; 1. 

çokluk -bIz, pIz; 2. teklik -sIñ, 2. çokluk -sIñdAr; -sIz-
dAr; -sIz; 3. teklik -ø, 3. çokluk -ø

 b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -m, 1. çokluk 
-k; 2. teklik -ñ, 2. çokluk -ñdar; -ñIzdAr; -ñIz; 3. teklik 
-ø, 3. çokluk -ø

 c. Emir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -AyIn, 1. çok-
luk -ayıq, -eyik; -yIn; -yıq, -yik; 2. teklik -ø, 2. çokluk 
-ñdAr; -ñIzdAr, -ñIz; 3. teklik –sIn, 3. çokluk -sIn

 Zaman ve Şekil Ekleri:
 a. Bildirme Kipleri
 Öğrenilen Geçmiş Zaman: -(I)p 
 Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: -dI,-tI; -ğan, -gen; 

-qan, -ken; -AtIn,-ytIn
 Şimdiki Zaman: -A, -y; fiil + (Ip) + otır-, jat-(ır), jür-, 

tur- + şahıs eki; -(U)vdA 
 Gelecek Zaman: fiil+ğalı (-geli, -qalı, -keli)+ jat-(ır), 

jür-, otır-, tur-+şahıs eki; -A, -y; -maq(şı), -mek(şi); 
-maq(şı), -mek(şi); -baq(şı), -bek(şi); -paq(şı), -pek(şi)

 Geniş Zaman: -Ar; -r 
 b. Tasarlama Kipleri
 Şart Kipi: -sA
 Gereklilik Kipi: fiil + -Uv/-v+ iyelik ekleri +kerek; fiil + 

-Uv/-v+ iyelik ekleri + teyis(ti)
 Emir Kipi: Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki vardır. 
 İstek Kipi: -ğay, -gey; -qay, -key; fiil + ğı (-gi; -qı, -ki) + 

iyelik ekleri + keledi
 Fiillerin Birleşik Çekimi
 Kazak Türkçesinde birleşik çekim: Rivayet eken ile ya-

pılır. Hikâye edi ile yapılır. Şart bol- fiilinin şartı bolsa 
ile elde edilir.

  i- ve iken İle Yapılan İsim Çekimi
 Şimdiki zamanda ünlülerden ve l, r, v, y’den sonra 

-mIn, -mIz; m, n, ñ, z’den sonra -bIn, -bIz; k, p, t, s, 
ş’den sonra -pIn, -pIz; öğrenilen geçmiş zamana eken 
(imiş), görülen geçmiş zamana edi, şarta da bolsa geti-
rilerek yapılır.

 Yapım Ekleri:
 İsimden İsim Yapan Ekler: +Av; +dağan/+degen; 

+dAs; +tAs; +lAs; +ğılt(ım)/+qılt; +lI; +dI; +tI; 
+lıq/+lik; +dıq/+dik; +tıq/+tik; +raq/+rek; +sIz; +şA; 
+şAñ; +şaq/+şek; +şI; +şIl; +şıq/+şik; +tay

  İsimden Fiil Yapan Ekler: +A-; +Al-, +l-; +Ar-, +r-; 
+Ay-: +dA-; +I-; +k-/+q-; +ıq-/+ik-; +lA-; +dA-; +tA-
; +lAn-; +dAn-; +tAn-; +lAs-; +dAs-; +tAs-; +lAt-; 
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+dAt-; +tAt-; +qar-/+ker-; +ğar-/ +ger-; +rA-; +sI-; 
+sIn-; +sIrA- 

 Fiilden İsim Yapan Ekler: -aq/-ek; -ndI; -ğak/-gek; 
-qaq/-kek; -Iş; -k/-q; -ıq/-ik; -(I)m; -mA; -pA; -bA; 
-maq/-mek; -paq/-pek; -baq/-bek; -mIs; -(I)n; -qı/-ki; 
-ğı/-gi; -qın, -kin, -ğın; -qış/-kiş; -ğış/-giş; -şaq/-şek 

 Fiilden Fiil Yapan Ekler: -dIr-; -tIr-; -ğız-/-giz-; -qız-, 
-kiz-; -(I)l-; -(I)n-; -qıla-/-kile-; -ğıla-, -gile-; -(I)r-; -(I)
s-; -(I)t- 

 Sıfat-Fiiller: -Ar, -r; -AtIn, -ytIn; -ğan/-gen; -qan/-ken; 
-mAs 

 Zarf-Fiiller: -A, -y; -ğalı/-geli; -qalı/-keli; -ğanda/-
gende; -qanda/-kende; -ğanşa/-genşe; -qanşa/-kenşe; 
-(I)p; -mAstAn, -bAstAn, pAstAn; -mAy; -bAy; -pAy; 
-mAyInşA, -bAyInşA, -pAyInşA 

 Hareket Adları (İsim-Fiiller): -(I)s; -(U)v
 III. KelimeTürleri
 Zamirler
 a. Kişi Zamirleri: men, sen, ol; biz, sender, olar 
 b. Dönüşlülük Zamiri: öz
 c. İşaret Zamirleri: bul (bu), mına (bu), osı (o), sol (o), 

ol (o), ana (o), anav (şu, o), mınav (bu), sonav (ta, te, 
orada), osınav (şunlar), mınalar (bunlar). bular (bun-
lar), sona (onlar), ene (o, işte), eneki (işte, oradaki).

 d. Belirsizlik Zamirleri: külli (tümü), barşa (tümü), 
birşene (bir ikisi), qaysı (hangisi), büttin (bütün), birev 
(birkaçı), eşkim (hiç kimse), keybir (bazı), keybiri (ki-
misi), ärkim (herkes), eşqaysısı (hiçbiri), äldekim (her-
hangi biri), köbi (çoğu), barlıq (tümü, bütün).

 e. Soru Zamirleri: kim, qalay (nasıl), ne, qay (hangi), 
nemene (ne), qayda (nerede), neşinşi (kazıncı), qaydan 
(nereden), qanşağa (kaça), qanday (nasıl), qaysı (han-
gi), qaysısı (hangisi).

 Sıfatlar
 Kazakçada kullanılan Niteleme ve Belirtme sıfatları
 Zar�ar 
 Kazakçada kullanılan Zaman Zar�arı, Yer-Yön Zarf-

ları, Nitelik (Durum) Zar�arı, Miktar Zar�arı, Soru 
Zar�arı

 Edatlar
 Kazakçada kullanılan Ünlemler, Bağlaçlar ve Son Çe-

kim Edatları
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Kendimizi Sınayalım
1. Kazak Türkçesi aşağıdaki lehçelerden en çok hangilerine 
yakındır?

a. Tatar Türkçesi-Özbek Türkçesi
b. Nogay Türkçesi-Kumuk Türkçesi
c. Karakalpak Türkçesi-Nogay Türkçesi
d. Kırgız Türkçesi -Türkmen Türkçesi
e. Karakalpak Türkçesi -Türkiye Türkçesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Kazak edebiyatının temsilcile-
rinden biri değildir?

a. Çokan Velihanov
b. Abay
c. Abay Kunanbayulı
d. Moldo Kılıç
e. Muhtar Avezov

3. Kazak Türkçesinde kaç ünlü bulunur?
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
e. 11

4. Ünsüzlerin özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki ke-
limelerin hangileri Kazak Türkçesinde bulunabilir?

a. cakın, bas, ağaç, küreş
b. yakın, baş, yığaş, küres
c. jakın, baş, ağaç, küreş
d. cakın, baş, ağaç, güres
e. jaqın, bas, ağaş, küres

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna uyma-
maktadır?

a. otandas
b. beynetge
c. seriktes
d. bizge
e. adamğa

6. Kazak Türkçesinde çokluk eki hangi durumda “-lar/-ler” 
biçiminde kelimelere gelir?

a. Ünlüyle ve v, y ünsüzleriyle biten kök ve gövdelerden 
sonra

b. Tonsuz ünsüzlerden sonra
c. Tonlu ünsüzlerden sonra
d. Ünlüyle ve r, z ünsüzleriyle biten kök ve gövdelerden 

sonra
e. Ünlüyle ve tonsuz ünsüzlerden sonra

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi hâli eki bulun-
maktadır?

a. Sarısu dalasın körgenderiñiz bar ma?
b. Küşikter ne ekenin bilmey añ-tañ.
c. Men Älem tilderi universitetinde oqıp jürmin.
d. Vaqıtım bolğanda kelip turamın.
e. Biz avıl men bir avıldıñ arası bir kündik jer.

8. “Men kitap jazıp otırmın.” cümlesinin yüklemi hangi za-
manı anlatmaktadır?

a. Geniş zaman
b. Gelecek zaman
c. Şimdiki zaman
d. Öğrenilen geçmiş zaman
e. Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden isim yapma ekiy-
le türetilmiştir?

a. kömekşi
b. balasız
c. qadirles
d. tüsinik
e. törtev

10. “Üyde menen basqa …. joq.” cümlesinde boş bırakılan 
yere aşağıdaki zamirlerden hangisi gelmelidir?

a. keybir
b. eşkim
c. qayda
d. qanday
e. qalay
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. c Yanıtınız yanlış ise, “Kazak Türkçesi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise, “Kazak Edebiyatı” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise, “Ünlüler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise, “Kazak Türkçesinde Ünsüzlerle 
İlgili Özellikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise, “Ünsüz Uyumu” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise, “Çokluk Eki” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise, “Hâl Ekleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise, “Bildirme Kipleri” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise, “Yapım Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise, “Zamirler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
“qudayşıl, baltaşı, egindik, sözsiz, bozğıl, boyşañ” kelimeleri 
isimden isim yapma ekleriyle türetilmiştir.

Sıra Sizde 2
“bul” zamirinin hâl eki almış şekilleri şöyledir:

Zamir Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Ayrılma

bul bul bunıñ bunı buğan bunda budan

“ol” zamirinin hâl eki almış şekilleri şöyledir: 

Zamir Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Ayrılma

ol ol onıñ onı oğan onda odan
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Kazak Türkçesi ile yazılmış metinleri tanımlayıp çözümleyebileceksiniz.
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Çağdaş Türk Yazı Dilleri-II Kazak Türkçesi Alfabe ve Metin 
Örnekleri

•	 KAZAK	TÜRKÇESİ	KİRİL	ALFABESİ
•	 KAZAK	TÜRKÇESİ	METİN	ÖRNEKLERİ

•	 Kazak Türkçesi Kiril Alfabe
•	 Metin Örnekleri  

 

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-II



KAZAK TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ

KİRİL  LATİN KİRİL LATİN

A a A a Ң ң Ñ ñ

Б б B b О о O o

Ч ч Ç ç Ө ө Ö ö

Д д D d П п P p

E e E e/ye Р р R r

Э э E e С с S s

Ə ə Ä ä Ш ш Ş ş

Ф ф F f Щ щ Şç şç

Г г G g Т т T t

Ғ ғ Ğ ğ Ц ц Ts ts

X x X x (l) U u

Һ һ H h Ү ү Ü ü

Ы ы I ı В в V v

İ i İ i У у Uv, Üv, v

И и Iy, İy, i Й й Y y

Ж ж J j Я я Ya ya

К к K k Ё ё Yo yo

Қ қ Q q Ю ю Yu yu

Л л L l З з Z z

М м M m Ъ ъ Kesme işareti

Н н N n Ь ь İnceltme işareti

Kazak Türkçesi Alfabe ve 
Metin Örnekleri
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KAZAK TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ

Konuşma Örnekleri

-Сенiң aтын кiм?
-Seniñ atın kim?
-Senin adın ne?

-Менiң aтым Ержaн.
-Meniñ atım Erjan.
-Benim adım Ercan.

-Фaмiлiяң кiм?
-Familiyañ kim?
-Soyadın ne?

-Менiң фaмiлiям Досaнұлы. Мен стұдентпiн.
-Meniñ familiyam Dosanulı. Men studentpin.
-Benim soyadım Dosanulı. Ben öğrenciyim.

-Сiзде кaлaм бaр мa?
-Sizde kalam bar ma?
-Sizde kalem var mı?

-İе, менде кaлaм бaр?
-İye, mende kalam bar?
Evet ben de kalem var.

-Сенде қaғaз бaр мa?
-Sende qağaz bar ma?
-Sen de kağıt var mı?

-Менде қaғaз жоқ.
-Mende qağaz joq.
-Bende kağıt yok.

-Сенiң жaсың нешеде?
-Seniñ jasıñ neşede?
-Sen kaç yaşındasın?

-Менiң жaсым он бесте.
-Meniñ jasım on beste.
-Ben on beş yaşındayım.

-Сaғaн дептер керек пе?
-Sağan depter kerek pe?
-Sana defter gerek mi?

-Жоқ, мaғaн дептер керек емес, aлбом керек.
-Joq, mağan depter kerek emes, albom kerek.
-Yok, bana dafter gerek değil, albüm gerek.

-Сен қaйдa бaрдың?
-Sen qayda bardıñ?
-Sen nereye gittin?
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-Мен кiноғa бaрдым?
-Men kinoğa bardım?
-Ben sinemaya gittim.

-Сен қaйдaн келдiн?
-Sen qaydan keldin?
-Sen nereden geldin?

-Мен вокзaлдaн келдiм?
-Men vokzaldan keldim?
-Ben terminalden geldim.

-Мен сiздi бiр жерден көрген сиaқтымын?
-Men sizdi bir jerden körgen sıyaqtımın?
-Ben sizi bir yerden görmüş gibiyim.

-İе, мен де сiздi бұрын көрген тəрiздiмiн.
-İye, men de sizdi burın körgen tärizdimin.
-Evet, ben de sizi önceden görmüş gibiyim.

-Сiз унiверсiтетте бiзбен бiрге оқығaн шығaрсыз?
-Siz universitette bizben birge oqığan şığarsız?
-Siz üniversitede bizimle birlikte okumuş olabilir misiniz?

-Мүмкiн, бiрге оқығaн болaрмын.
-Mümkin, birge oqığan bolarmın.
-Mümkün, birlikte okumuş olabilirim.

-Бұл кiмнiң сұмкaсы?
-Bul kimniñ sumkası?
-Bu kimin çantası?

-Ол менiң сұмкaм.
-Ol meniñ sumkam.
-O, benim çantam.

-Сiзге не керек?
-Sizge ne kerek?
-Size ne gerek?

-Мaғaн aлмa керек.
-Mağan alma kerek.
-Bana elma gerek.

-Сiзге қaншa кг. aлмa керек? 
-Sizge qanşa kg. alma kerek? 
-Size kaç kilo elma gerek?

-Мaғaн екi кг. aлмa керек? 
-Mağan eki kg. alma kerek?
-Bana iki kilo elma gerek.

-Дүкенде нaн бaр мa, жоқ пa?
-Dükende nan bar ma, joq pa?
-Dükkânda ekmek var mı, yok mu?
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-Дүкенде нaн көп емес. 
-Dükende nan köp emes. 
-Dükkânda ekmek çok değil.

-Сен Aстaнaдaн қaшaн келдiн?
-Sen Astanadan qaşan keldin?
-Sen Astana’dan ne zaman geldir?

-Мен қaзiр келдiм. Aстaнaдaн ұшaқпен қaйттым. Aеропорттaн aвтобұспен келдiм.
-Men qazir keldim. Astanadan uşaqpen qayttım. Aeroporttan avtobuspen keldim.
-Ben şimdi geldim. Astana’dan uçakla döndüm. Havaalanından otobüsle geldim.

-Сəлемет пе, Əсет! Xaл-жaғдaйын қaлaй? Үй iшiң, бaлa-шaғaн aмaн бa?
-Sälemet pe, Äset! Xal-jağdayın qalay? Üy işiñ, bala-şağan aman ba?
-Merhaba, Eset! Nasılsın? Eşin, çocukların iyi mi?

-Сəлемет пе, Йерлaн! Өз Xaл-жaғдaйын қaлaй? 
-Sälemet pe, Yerlan! Öz Xal-jağdayın qalay? 
-Merhaba, Yerlan! Sen nasılsın?

-Сен бүгiн түсте бiздiң үйге қонaққa кел.
-Sen bügin tüste bizdiñ üyge qonaqqa kel.
-Sen bugün öğle bizim eve misafirliğe gel.

-Бұл жолы бaрa aлмaймын, вaқытым жоқ
-Bul jolı bara almaymın, vaqıtım joq.
-Bu sefer gelemeyeceğim, vaktim yok.

-Aссaлaвмaғaлейкұм, aқсaқaл!
-Assalavmağaleykum, aqsaqal!
-Selamünaleyküm, amca!

-Вaғaлейкұмaссaлaм, бaлaм! Aмaнсын бa, бaлaм! Қaй бaлaсың?
-Vağaleykumassalam, balam! Amansın ba, balam! Qay balasıñ?
-Aleykümselam, çocuğum. İyi misin, çocuğum! Hangi çocuksun (Sen kimsin)?

-Сiздiң бaлaңыздың досымын. Aтым Нұрбек.
-Sizdiñ balañızdıñ dosımın. Atım Nurbek.
-Sizin çocuğunuzun arkadaşıyım. Adım Nurbek.

-Əке-шешең бaр мa? Өзiң қaй жерденсiң?
-Äke-şeşeñ bar ma? Öziñ qay jerdensiñ?
-Baban annen var mı? Sen nerelisin?

-Əке-шешем бaр. Олaр Көкшетaвдa тұрaды. Əкемнiң aты - Мұрaт, 
шешемнiң aты - Қaншaйым.

-Äke-şeşem bar. Olar Kökşetavda turadı. Äkemniñ atı - Murat, şeşemniñ atı - Qanşayım.
Babam annem var. Onlar Kökşetav’da kalıyorlar. Babamın adı Murat, annemin adı Kanşayım.

-Мұндa не жұмыспен жүрсiң?
-Munda ne jumıspen jürsiñ?
-Burada ne işle meşgulsün?
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-Мен Əлем тiлдерi ұнiверсiтетiнде оқып жүрмiн.
-Men Älem tilderi universitetinde oqıp jürmin.
-Ben, Dünya Dilleri Üniversitesinde okuyorum.

-Жaсың нешеде? Əйелiң, бaлa-шaғaн бaр мa?
-Jasıñ neşede? Äyeliñ, bala-şağan bar ma?
-Kaç yaşındasın? Eşin, çocuğun var mı?

-Жaсым жыйырмaдa. Əлi үйленген жоқпын.
-Jasım jıyırmada. Äli üylengen joqpın.
-Yaşım yirmi. Henüz evlenmedim.

-Өзiң жaқсы бaлa екенсiң. Бiздiң үйге келiп тұр.
-Öziñ jaqsı bala ekensiñ. Bizdiñ üyge kelip tur.
-Sen iyi çocukmuşsun. Bizim eve (de) gel.

-Рaқмет, aтa! Вaқытым болғaндa келiп тұрaмын. Қош, сaв болыңыз!
-Raqmet, ata! Vaqıtım bolğanda kelip turamın. Qoş, sav bolıñız!
-Teşekkürler, baba! Vaktim olduğunda gelirim. Hoşça kalınız.
ЖAЙЛAУДA
Aлaқaй! Демaлыс! Ендi бiз жaз бойы aлыстaғы жaйлaудaғы aтaм мен əжемнiң, 

aғaм мен жеңгемнiң үйiне қыдырып бaрaмыз. Aтқa мiнемiз, бaлық aулaймыз. Сaрысұ 
дaлaсын көргендерiңiз бaр мa?

Бiз aуыл мен бiр aуылдың aрaсы бiр күндiк жер, тыныш дaлa, жaйқaлғaн шөп, 
жaйылғaн мaл. Олaр дa бiздi aсығa күтедi. Жaздaй үлкендерге қолғaбыс етемiз. Əжем 
мен aтaмның өздерi жaсaғaн aқ шaңқaн үйде жaздың сaмaл aуaсын жұтып демaлғaн 
қaндaй рaқaт! Төрде aунaп жaтып, шiркiн aпaм дa осындaй қaрa үй жaбдықтaрын 
жaсaп үйренсе ғой деп ойлaймын.

Күн қызғылттaнып ұясынa бaтып бaрaды. Менiң қiялымa бaтыр болғaн бaбaлaрым, 
дaнa болғaн aнaлaрым, aрыстaн жүректi жiгiттер, сaусaқтaры мaйысқaн шебер тəтелер 
елестейдi. Aтa мен əжемдi, əкем мен aнaмды, достaрымды ұятқa қaлдырмaйтын aзaмaт 
болұғa бекiндiм. Жaйлaу. Менiң жүрегiме нұр құйды.

Jaylavda
Alaqay! Demalıs! Endi biz jaz boyı alıstağı jaylavdağı atam men äjemniñ, ağam 

men jeñgemniñ üyine qıdırıp baramız. Atqa minemiz, balıq avlaymız. Sarısu dalasın 
körgenderiñiz bar ma?

Biz avıl men bir avıldıñ arası bir kündik jer, tınış dala, jayqalğan şöp, jayılğan mal. Olar 
da bizdi asığa kütedi. Jazday ülkenderge qolğabıs etemiz. Äjem men atamnıñ özderi jasa-
ğan aq şañqan üyde jazdıñ samal avasın jutıp demalğan qanday raqat! Törde avnap jatıp, 
şirkin apam da osınday qara üy jabdıqtarın jasap üyrense ğoy dep oylaymın.

Kün qızğılttanıp uyasına batıp baradı. Meniñ qiyalıma batır bolğan babalarım, dana 
bolğan analarım, arıstan jürekti jigitter, savsaqtarı mayısqan şeber täteler elesteydi. Ata 
men äjemdi, äkem men anamdı, dostarımdı uyatqa qaldırmaytın azamat boluğa bekin-
dim. Jaylav. Meniñ jüregime nur quydı.

Yaylada
Yaşasın! Tatil! Biz yaz boyu uzaktaki yaylada bulunan dedemle ninemin, ağabeyimle 

yengemin evine gezmeye gideceğiz. Ata bineceğiz, balık avlayacağız. Sarısu kırlarını gö-
reniniz var mı?

Bir köyle diğer bir köyün arası bir günlük yer. Sessiz, sakin kırlarda salınan, merada ot-
layan hayvanlar. Onlar da bizi aceleyle bekliyorlar. Yaz boyu büyüklere yardım edeceğiz. 
Ninemle dedemin kendilerinin yaşadıkları ak, bembeyaz evde yazın temiz havasını solu-
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yarak dinlenmek ne kadar da ferahlatıcı. Evin başköşesinde rahat rahat oturan zavallı an-
nem de böyle çadır, ev eşyaları yapmayı öğrense ya diye düşünüyorum. 

Güneş kızıllaşarak yuvasına doğru batıyor. Benim de gözlerimin önünde kahraman 
atalarım, bilgili analarım, yüreği yiğit kahramanlar, parmaklarını ustalıkla döndüren tey-
zelerim canlanıyor. Dedemle ninemi, babamla annemi, dostlarımı utandırmayacak iyi biri 
olmaya karar verdim. Yayla. Benim yüreğime nur doldurdu.

БAТЫР КҮШIКТЕР
Екi күшiк aулaғa шықты. Олaр aспaнғa қaрaды. Жaрқырaғaн жaрты домaлaқ көрдi. 

Күшiктер не екенiн бiлмей aң-тaң. Aл жaрты домaлaқ бүтiн дөңгелекке aйнaлды. 
Күшiктер қорқып кеттi.

-Кел үрейiк, - дедi күшiктiң бiревi.
-Үрсек үрейiк, - дедi екiншiсi.
Күшiктер үрдi. Aл дөңгелек жоғaры қaрaй жылқы бердi.
-Əне қорықты, - деп қуaнды бiрiншi күшiк. 
-Қaшып бaрa жaтыр, дедi екiншiсi.
Күшiктер қуaнып үре бердi.
Batır Küşikter
Eki küşik awlağa şıqtı. Olar aspanğa qaradı. Jarqırağan jartı domalaq kördi. Küşikter 

ne ekenin bilmey añ-tañ. Al jartı domalaq bütin döñgelekke aynaldı. Küşikter qorqıp ketti.
-Kel üreyik, - dedi küşiktiñ birevi.
-Ürsek üreyik, - dedi ekinşisi.
Küşikter ürdi. Al döñgelek joğarı qaray jılqı berdi.
-Äne qorıqtı, - dep quvandı birinşi küşik.
-Qaşıp bara jatır, dedi ekinşisi.
Küşikter quvanıp üre berdi.
Kahraman Enikler
İki enik avluya çıktı. Onlar gökyüzüne baktı. Parlayan yuvarlak bir ışık gördüler. Enik-

ler, ne olduğunu bilmeden şaşırdılar. O parlak ışık bütün evrene yayıldı. Enikler korktular.
-Gel havlayalım, - dedi eniğin birisi.
-Havlayalımsa havlayalım, -dedi ikincisi.
-O parlak daire yukarı doğru yavaşça ilerledi.
-İşte korktu, diyerek sevindi birinci enik.
-Kaçıp gidiyor, dedi ikincisi.
Enikler sevinerek havladılar.
AЛЫСТAҒЫ БAУРЫМA 
Aлыстa aуыр aзaп шеккен бaурым 
Қуaрғaн бейшешектей кепкен бaурым. 
Қaмaғaн қaлын жaудың ортaсындa 
Көл қылып көздiн жaсын төккен бaурым.

Aлдынды aуыр қaйғы жaпқaн бaурым. 
Өмрiнше жaпa көрген жaттaн бaурым. 
Түксиген жүрегi тaс жaуыз жaндaр 
Тiрiдей терiн тонaп жaткaн бaурым.  

Aпырмaу, емес пе едi aлтын Aлтaй 
Aнaмыз бiздi тaпқaн; aсaу тaудaй 
Бaурындa жүрмеп педiк сaлып ойнaп? 
Жүзiмiз емес пе едi жaркын aйдaй ? 
Aлaлы aлтын сaқa aтыспaп пек?  
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Тебiсiп бiр төсекте жaтыспaп пек? 
Aлтaйдaй aнaмыздың aқ сүтiнен  
Бiрге емiп, бiрге демiн тaтыспaп пек? 

Тұрмaп пед бiздiң үшiн мөлдiр бұлaқ 
Сылдырaп, сылқ-сылқ етiп тaудaн құлaп?
Дaяр боп ұшқaн құстaй, соққaн құйын,  
Тiлесек, бiр-бiр тұлпaр бейне пырaқ?

Aлтaйдың aлтын күнi еркелетiп
Келгенде жолбaрыс боп, жaнa ер жетiп.
Aқтеңiз, Кaрaтеңiз aржaғынa,
Бaурым, менi тaстaп қaлдың кетiп!

Мен қaлдым жaс бaлaпaн, қaнaт қaқпaй;
Ұшaм деп ұмтылсaм дa дaмыл тaппaй,
Жөн сiлтер, жол көрсетер жaн болмaды!
Жaуыз жaу қойсын бa менi ендi aтпaй ?! 

Қорғaсын жaс жүрекке оғы бaтты. 
Күнесiз тaзa қaным судaй aқты
Қaнсырaп елiм құрып естен тaндым,
Қaрaнғы aбaқтығa берiк жaпты.

Көрмеймiн кеше жүрген қыр-сaйды дa,
Күндiз күн, түнде күмiс aйды дa,
Aрдaқтaп, шын жiбектей орaйғa орaп
Өсiрген aлтын aнaм Aлтaйды дa.

Япырмaй, aйрылдық бa қaлын топтaн,
Шaйылып қaйтпaйтұғын жaуғaн оқтaн
Түрiктiң жолбaрыстaй жүрегiнен, 
Шынымен қорқaк құл боп жaудaн бұққaн?!

Шaрқ ұрып ерiкке ұмтылғaн Түрiк жaны 
Шынымен aуырды мa бiтiп xaлi ?! 
От сөнiп жүректегi, құрыды мa
Қaйнaғaн тaмырдaғы aтa қaны ?

Бaурым! Сен о жaктa, мен бұ жaктa,
Қaйғыдaн қaн жұтaмыз, бiздiң aтқa
Лaйық пa құл боп тұрұв; кел кетейiк
Aлтaйғa, aтa мiрaс aлтын тaккa.

Мaғжaн Жұмaбaюлы
Alıstağı Bavrıma 
Alısta avır azap şekken bavrım  
Quvarğan beyşeşektey kepken bavrım. 
Qamağan qalın javdıñ ortasında  
Köl qılıp közdiñ jasın tökken bavrım. 
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Aldıñdı avır qayğı japqan bavrım.  
Ömrinşe japa körgen jattan bavrım. 
Tüksiygen jüregi tas javız jandar  
Tiridey terin tonap jatkan bavrım.  

Apırmay, emes pe edi altın Altay  
Anamız bizdi tapqan; asav tayday  
Bavrında jürmep pedik salıp oynap? 
Jüzimiz emes pe edi jarkın ayday ? 

Alalı altın saqa atıspap bek?  
Tebisip bir tösekte jatıspap bek?  
Altayday anamızdıñ aq sütinen  
Birge emip, birge demin tatıspap bek? 

Turmap bed bizdiñ üşin möldir bulaq 
Sıldırap, sılq-sılq tavdan qulap?   
Dayar bop uşqan qustay, soqqan quyın,  
Tilesek, bir-bir tulpar beyne pıraq?   

Altaydıñ altın küni erkeletip  
Kelgende jolbarıs bop, jana er jetip. 
Aqteñiz, Karateñiz arjağına,  
Bavırım, meni tastap qaldıñ ketip!   

Men qaldım jas balapan, qanat qaqpay; 
Uşam dep umtılsam da damıl tappay, 
Jön silter, jol körseter jan bolmadı! 
Javız jav qoysın ba meni endi atpay ?! 

Qorğasın jas jürekke oğı battı.  
Künesiz taza qanım suvday aqtı  
Qansırap elim qurıp esten tandım,  
Qaranğı abaqtığa berik japtı.  

Körmeymin keşe jürgen qır, saydı da, 
Kündiz-kün, tünde-kümis aydı da,  
Ardaqtap, şın jibektey orayğa orap  
Ösirgen altın anam Altaydı da.  

Apırmay, ayrıldıq ba qalın toptan,  
Şayılıp qaytpaytuğın javğan oqtan  
Türiktiñ jolbarıstay jüreginen,  
Şını men qorqak qul bop javdan buqqan?! 

Şarq urıp erkke umtılğan Türk janı 
Şını men avırdı ma bitip halı ?!  
Ot sönip jürektegi, qurıdı ma  
Qaynağan tamırdağı ata qanı ?  
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Bavırım! Sen o jakta, men bu jakta, 
Qayğıdan qan jutamız, bizdiñ atqa  
Layıq ba qul bop turuv; kel keteyik 
Altayğa, ata miras altın takka.  

Mağjan Jumabayulı
Uzaktaki Kardeşime
Uzakta ağır azap çeken kardeşim!
Kurumuş lâle gibi çöken kardeşim!
Etrafını sarmış düşman ortasında
Göl kılıp göz yaşını döken kardeşim.

Önünü ağır kaygı örtmüş kardeşim!
Ömrünce yaddan cefa görmüş kardeşim!
Hor bakan, yüreği taş, kötü düşman
Diri diri derini soymuş kardeşim!...

Ey pîrim! Değil miydi altın Altay
Anamız bizim? Bizlerse birer tay,
Bağrında, yürümedik mi serâzat?
Yüzümüz değil miydi ışık saçan ay?

Alaca altın aşık atışmadık mı?
Tepişip bir döşekte yatışmadık mı?
Anamız olan Altay’ın ak sütünden
Beraber emip beraber tatışmadık mı?

Akmadı mı bizim için dupduru bulak,
Şarıldayıp şarıl şarıl dağdan inerek?
Hazırdı uçan kuş, kopan yel gibi
Dilesek bir bir atlar, tıpkı burak!

Altay’ın altın günü nazlanarak
Gelende, sen pars gibi bir er olarak,
Akdeniz, Karadeniz ötelerine,
Kardeşim, gittin beni bırakarak!...

Ben kaldım yavru balaban, kanat açamam,
Uçam diye davransam birtürlü uçamam,
Yön bulduran, yol gösteren can kalmadı;
Yavuz düşman kormu şimdi beni vurmadan

Kurşunlar genç yüreğime saplandı,
Günahsız taze kanım su gibi aktı;
Kansız kalıp, kuruyup bayıldım,
Karanlık mahbese sıkıca kapattı.

Görmüyorum artık gece gezdiğim kırı ovayı
Gündüz güneşi, gece gümüş nurlu ayı;
Nazlı nazlı ipek kundaklara sarmalayıp
Bizi büyüten altın anam Altay’ı.
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Ey pîrim! Ayrıldık mı ulu bütünden?
Dağılıp yılmayan yağan oklardan
Türk’ün pars gibi yüreği varken
Gerçekten korkak kul mu olduk sinip düşmandan 

Kudretli olmak isteyen Türk’ün canı
Gerçekten bîtap düşüp kalmadı mı hâli?
Yürekteki ateş söndü mü, kurudu mu
Damarında kaynayan atalar kanı ?

Kardeşim! Sen o yanda, ben bu yanda,
Kaygıdan kan yutuyoruz, bizim adımıza
Lâyık mı kul olup durmak, gel gidelim
Altay’a, atadan miras altın tahta.

Mağcan Cumabayulı
Көксерек

Қaрaaдырдың қaрaғaнды сaйы елсiз. Aйнaлaдa қaбaт-қaбaт шұбaр aдырлaр. Жaқын 
төбелердiң бaрлығын aлaсa боз қaрaғaн, тобылғы бaсқaн.

Сaй бойындa мaй aйының сaлқын лебi еседi. Бaстaры көгерiп, бүрленiп қaлғaн 
қaлың кaрaқaн жел лебiмен сыбдыр-сыбдыр қaғып теңселiп, ырғaлып кояды. 
Мaңaйдaн жуaлaрдың, жaс шөптердiң iсi келедi. 

Ұзын кең өлкенi қaптaй бaсқaн қaрaғaнның ортaсындa терең, күп жaр бaр. Соның 
бaс жaғындa iтмұрынды қaлың жыныстың aрaсындa қaсқыр iнi бaр. Жaкын елге 
мелiм ескi iн. Жaзғa сaлымнaн берi соны екi қaсқыр келiп мекен еттi. Бұрын iтмұрын 
жaнындaғы кiшкентaй aлaңдa кеңдiгi кiсi сыйғaндaй ұш үлкен iн болaтын. Бiйыл жaс 
топырaғы жaғaсындa дөңкiйiп, тaғы бiр жaңa iн шыққaн. Бəрiнiң aйдaны бiр, жер 
aстынaн қaтынaсы бaр.

Мaңaйы қaсқырдың ойнaғы. Жaс шөптер бaсылып, тaптaлып қaлғaн. Жaқындaғы 
кaрaғaндaрдa қaсқырдың aқ жүндерi көрiнедi. Қыстaн қaлғaн түбiтi кезiп де эр жерде 
сөйтiп жұлыңып қaлып жүр. İндердiң ортa жерiнде екi қaлың сaсыр шaйқaлып 
өсiптi. Қaзiрде соның түбiнде қысқы жүнi ебден түлеп болмaғaн aқ қaскыр жaтыр. 
Бaврыдындa кiшкентaй көк күшiктерi қыбырлaйды. Жaрқырaғaн қызұлы күн бойын 
эрiтедi. Көзi бiр сығырaйып aшылып, бiр жұмылып қaлғұғa кетедi. Ійiген емшектерi 
жыбыр-жыбыр тaртылaды. Төбесiнде сaсыр шaйқaлып ырғaлaды. Мaңaйдaғы қaрaғaн 
мен iтмұрын бaстaры қозғaлaқтaйды.

Бiр мезгiлде бaс жaғынaн сaтыр-сұтыр, сырт-сырт сынғaн шi, тобылғы, ку 
шөмшектер дыбысы келдi де, есiн жiғaншa бiрдеме қaсынa тaсырлaтып келiп қaлды. 
Aтып тұрды... Бaурындaғы көк күшiк шaшылып-төгiлiп, ұмaр-жұмaр домaлaп қaлды. 
Тұрғaндa “aрс” етiп, aзу тiстерi aқсыйып, ырылдaй түрегелдi...

Kökserek
Qaraadırdıñ qarağandı sayı elsiz. Aynalada qabat-qabat şubar adırlar. Jaqın töbelerdiñ 

barlığın alasa boz qarağan, tobılğı basqan.
Say boyında may ayınıñ salqın lebi esedi. Bastarı kögerip, bürlenip qalğan qalıñ ka-

raqan jel lebimen sıbdır-sıbdır qağıp teñselip, ırğalıp koyadı. Mañaydan jualardıñ, jas 
şöpterdiñ isi keledi. 

Uzın keñ ölkeni qaptay basqan qarağannıñ ortasında tereñ, küp jar bar. Sonıñ bas jağında itmu-
rındı qalıñ jınıstıñ arasında qasqır ini bar. Jakın elge melim eski in. Jazğa salımnan beri sonı eki qasqır 
kelip meken etti. Burın itmurın janındağı kişkentay alañda keñdigi kisi sıyğanday uş ülken in bolatın. 
Biyıl jas topırağı jağasında döñkiyip, tağı bir jaña in şıqqan. Bäriniñ aydanı bir, jer astınan qatınası bar.

Mañayı qasqırdıñ oynağı. Jas şöpter basılıp, taptalıp qalğan. Jaqındağı karağandarda 
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qasqırdıñ aq jünderi körinedi. Qıstan qalğan tübiti kezip de er jerde söytip julıhıp qalıp 
jür. İnderdiñ orta jerinde eki qalıñ sasır şayqalıp ösipti. Qazirde sonıñ tübinde qısqı jüni 
ebden tülep bolmağan aq qaskır jatır. Bavrıdında kişkentay kök küşikteri qıbırlaydı. Jarqı-
rağan qızulı kün boyın eritedi. Közi bir sığırayıp aşılıp, bir jumılıp qalğuğa ketedi. İyigen 
emşekteri jıbır-jıbır tartıladı. Töbesinde sasır şayqalıp ırğaladı. Mañaydağı qarağan men 
itmurın bastarı qozğalaqtaydı.

Bir mezgilde bas jağınan satır-sutır, sırt-sırt sınğan şi, tobılğı, kuv şömşekter dıbısı kel-
di de, esin jiğanşa birdeme qasına tasırlatıp kelip qaldı. Atıp turdı... Bavrındağı kök kü-
şik şaşılıp-tögilip, umar-jumar domalap qaldı. Turğanda “ars” etip, azu tisteri aqsıyıp, ırıl-
day türegeldi...

Muhtar Avezov 
Kökserek

Karaadır’ın akasyalı vâdisinde insan yok. Etra�a kat kat alaca yükseltiler. Yakın tepele-
rin hepsini alçak boz akasyalar ve kızılcıklar kaplamış.

Vâdi boyunca mayıs ayının serin yeli esiyor. Tepeleri yeşermiş ve çiçeklenmiş sık akas-
yalar, rüzgârın çarpmasıyla “Fısıl!. Fısıl!” diye sallanıp, ırgalanıyor. Çevreden soğanların 
ve yeşil otların kokusu geliyor.

Uzun ve geniş bir bölgeyi kaplayan akasyaların ortasında derin ve boş bir uçurum var. 
Bu uçurumun baş tarafında böğürtlenli sık ağaçlığın içinde bir kurt ini var. Yakında otu-
ran halkın bildiği eski bir in. Yaza doğru iki kurt gelip bu ine yerleşti. Daha evvel böğürt-
len yanındaki küçük alanda genişliği bir insan sığacak kadar olan üç in vardı. Bu yıl, ke-
narındaki yaş toprağı ile yeni bir in daha ortaya çıkmış. Hepsinin sahası aynı, yer altın-
dan bağlantıları var.

İnlerin çevresi kurtların oyun yeri. Yeşil otlar basılıp çiğnenmiş halde. Yakındaki akas-
yalarda kurdun beyaz tüyleri görünüyor. Kıştan kalan tüyleri şimdi de her tara�a aynı 
şekilde yolunup kalmakta. İnlerin ortasında iki tane kalın sasır* salına salına büyümüş. 
Şimdi onların dibinde kış tüyleri tamamen dökülmemiş olan beyaz bir kurt yatıyor. Göğ-
sünde küçücük boz renkli yavruları kıpırdanıyor. Parlayan sıcak güneş vücudunu ısıtıyor. 
Gözü bir kısıklaşıp, bir yumulup uyuklamaya başlıyor. Eğilmiş memeleri kıpır kıpır çeki-
liyor. Üstündeki sasır sallanıp ırgalanıyor. Etra�aki akasya ve kızılcıkların tepeleri devam-
lı kımıldanıyor.

Bir ara baş tara�an çatır-çutur, sart-surt şeklinde saz, kızılcık ve kuru dal sesleri gel-
di ve kendini toparlayıncaya kadar bir şey “Tasır! Tusır!” diye sesler çıkarıp yanına geldi. 
Hızla ayağa kalktı... Göğsündeki boz yavru yere düşüp, alt üst olup yuvarlandı. Ayağa kal-
kınca âniden havlayıp, azı dişlerini çakıp hırlayarak dimdik durdu.....

 Muhtar Avezov

Kiril alfabesiyle yazılmış olan aşağıdaki metni Latin alfabesiyle yazınız. 

Сaрaң бaйдың үйiне қонaқ келсе,
Қояды кəрi қойын ол ыңғaйлaп.
Кедей жомaрт үйiне меймaн келсе,
Жaлғыз қойдың тұрaды бaсын бaйлaп

Бaй жaлтaң, кедей қaлтaң, xaлық дaрxaн,
Көп жердiң дəмiн тaттық сыбaй-сaлтaң
Елiмнiң aзaмaтын тaныш қылғaн,
От жырым, қызыл тiлiм, сенiң aрқaң

1
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Нaурыз
Нaурыз - пaрсы сөзi, қaзaқшaсы “Жaңa жыл”, “күн” деген ұғымды бiлдiредi?. 

22 нaурыз - бүкiл Шығыс xaлықтaрының мерекесi. Бұл - күн мен түннiң теңелетiп, 
қaрдың ерiп, көктiң шығa бaстaйтын кезi. Нaврыз күнiн aдaмдaр жaнa жылдың бaсы 
- “ұлыстың ұлы күнi” деп aтaп, зор қуaнышпен қaрсы aлғaн. Нaурыз күнi xaлық тaзa 
киiнiп, бiрiн-бiрi құттықтaп, қуaныш дaстaрқaнын бaрыншa мол жaяды.

Нaурыз - дiни мейрaм емес, жaлпы xaлықтық мереке. Нaурыз - тaбиғaт мейрaмы, 
aсa зор сaлтaнaт, ұлы жиын. Aдaмдaр бұл күнi: “бəрiмiз де тaбиғaт перзентiмiз, оны 
aялaйық, бергенiне ризa болaйық”, -дейдi.

Бұл күнi қaндaй күнə болсa дa кешiрiлуге тиiс, жеке aдaмдaр aрaсындaғы бaс 
aрaздықтaр дa кешiрiлуге тиiс. Ерте кезде Ортa Aзия əкiмдерi: “Бұл күнi Сaмaрқaнның 
көк тaсы дa жiбидi” - деп, зындaндa жaтқaн тұтқындaрдың қол-aяғын босaтып 
кешiрiм берген.

Бұл күнi aдaмдaр бiрiн-бiрi мынaдaй сөздермен құттықтaғaн: “Ұлыс құтты 
болсын!”, “Aқ мол болсын!”, “Төрт түлiк aқты болсын!”, “Ұлыс береке берсiн!”, 
“Бəле-жaлa жерге енсiн!”. Сөйтiп aдaмдaр бiр-бiрiнiң қaтесiн кешiрiп, тaтұлaсaды, 
оның aяғы ойын-сaвық, əн-күйге жaлғaсaды. Xaлқымыздa бұл күнге aрнaлғaн 
“Нaурыз тойы”, “Нaурыз жыры”, “Нaурыз көже”, “Нaурыз бaтaсы” сияқты сaлт-
дəстүрлер бaр.

Navrız
Navrız - parsı sözi, qazaqşası “Jaña jıl”, “kün” degen uğımdı bildiredi?. 22 navrız - bükil 

Şığıs xalıqtarınıñ merekesi. Bul - kün men tünniñ teñeletip, qardıñ erip, köktiñ şığa bas-
taytın kezi. Navrız künin adamdar jana jıldıñ bası - “ulıstıñ ulı küni” dep atap, zor quva-
nışpen qarsı alğan. Navrız küni xalıq taza kiyinip, birin-biri quttıqtap, quvanış dastarqa-
nın barınşa mol jayadı.

Navrız - diniy meyram emes, jalpı xalıqtıq mereke. Navrız - tabiyğat meyramı, asa zor 
saltanat, ulı jiyın. Adamdar bul küni: “bärimiz de tabiyğat perzentimiz, onı ayalayıq, ber-
genine riyza bolayıq”, -deydi.

Bul küni qanday künä bolsa da keşirilüvge tiyis, jeke adamdar arasındağı bas arazdıq-
tar da keşirilüvge tiyis. Erte kezde Orta Aziya äkimderi: “Bul küni Samarqannıñ kök tası 
da jibiydi” - dep, zındanda jatqan tutqındardıñ qol-ayağın bosatıp keşirim bergen.

Bul küni adamdar birin-biri mınaday sözdermen quttıqtağan: “Ulıs quttı bolsın!”, “Aq 
mol bolsın!”, “Tört tülik aqtı bolsın!”, “Ulıs bereke bersin!”, “Bäle-jala jerge yensin!”. Söy-
tip adamdar bir-biriniñ qatesin keşirip, tatulasadı, onıñ ayağı oyın-savıq, än-küyge jalğa-
sadı. Xalqımızda bul künge arnalğan “Navrız toyı”, “Navrız jırı”, “Navrız köje”, “Navrız ba-
tası” sıyaqtı salt-dästürler bar.

Metinde Geçen Kimi Kelimelerin Karşılıkları
uğım: kavram    jeke: farklı, bağımsız
bükül: bütün, tüm   arazdıq: kırgınlık, küskünlük
Şığıs: Doğu    mınaday: böyle, bunun gibi
mereke: bayram, şölen   söytip: böylece
teñele-: denk olmak, eşit olmak   qate: hata, suç
quttıqta-: kutlamak   tatulas-: barışmak
mol: bol    oyın-savıq: oyun, eğlence
jalpı: genel, ortak   än-küy: şarkı, ezgi
asa: çok, pek çok   jalğa-: bağlamak, eklemek
jıyın: toplantı    arnal-: ithaf edilmek
perzent: evlat, çocuk   salt-dästür: gelenek görenek
keşir-: a�et, bağışlamak      
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Түлкi Мен Ешкi
Бiр түлкi жүгiрiп келiп aбaйсыздa бiр терең aпaнғa түсiп кетiптi. Шығa aлмaй 

тұрғaндa бiр ешкi су iздеп жүрiп, елгi aпaнғa кез болып, түлкiнi көредi. 
- Ей, түлкi бaтыр, не қылып тұрсың? - дептi. 
- Ой, не қылaсың жaным жaй тaпып тұр. Қырдa ерi сусaп, ерi ыстықтaп өлiп едiм. 

Aпaнның iшi ерi сaлқын, ерi түбiнде тұп-тұнық суы бaр екен, - дептi түлкi. 
Мұны естiп ешкi: “Мен де сaлқындaйын, ерi су iшейiн” деп ойлaп, секiрiп aпaнғa 

түсiптi. Сондa түлкі екең секiрiп ешкiнiң үстiне мiнiп, онaн мүйiзiне тaбaн тiрептi де, 
ырғып дaлaғa шығып жөнiне кетiптi. “Өтiрiкке aлдaнбa, бaсың белеге душaр болaр” 
деген сөз осыдaн кaлыпты. 

Tülki Men Eşki
Bir tülki jügirip kelip abaysızda bir tereñ apanğa tüsip ketipti. Şığa almay turğanda bir 

eşki suv izdep jürip, elgi apanğa kez bolıp, tülkini köredi. 
- Ey, tülki batır, ne qılıp tursıñ? - depti. 
- Oy, ne qılasıñ janım jay tapıp tur. Qırda eri suvsap, eri ıstıqtap ölip edim. Apannıñ işi 

eri salqın, eri tübinde tup-tunıq suvı bar eken, - depti tülki. 
Munı estip eşki: “Men de salqındayın, eri suv işeyin” dep oylap, sekirip apanğa tüsipti. 

Sonda tülki ekeñ sekirip eşkiniñ üstine minip, onan müyizine taban tirepti de, ırğıp dalağa 
şığıp jönine ketipti. “Ötirikke aldanba, basıñ belege duvşar bolar” degen söz osıdan qalıptı. 

Metinde Geçen Kimi Kelimelerin Karşılıkları
abaysızda: ansızın   salqın: serin
apan: çukur    tup-tunıq: dupduru
eşki: keçi    sekir-: sıçramak, atlamak
jay: rahat    müyiz: boynuz
eri: hem    ırğı-: atlamak, zıplamak
ıstıqta-: sıcaktan bunalmak  ötirik: yalan

Aşağıda Kazak Türkçesiyle verilen metni Türkiye Türkçesine aktarınız.

Muxtar Ävezov 1897 jılı, Qazaqstannıñ şığıs öñirindegi Semey (Semipalatinsk) 
obılısınıñ Şınğıstav avılında düniyege keldi. Ruvı Arğın işinde Tobıqtı. Ulı Qazaq aqını 
Abay da Arğınnıñ Tobıqtısı bolğan. Jazuvşı özi tuvralı aytıp ketken ömir bayanı mınanday:

-Men 1897 jıldıñ sentyabrinde Semey Oblısı, Şınğıs bolısındağı Ävezov Omarxan de-
gen kisinin semyasında tuvıppın.

Өгiз Бен Есек
Бiр күндерде өгiз бен есек жолдaс болып, aуыл мaңындa бiрге жaйылып жүрiптi. 

Бiрде екеуi оңaшaрaқ шығып кетедi де, aғaшы қaлың бiр бaуғa кiрiптi. Бaудың iшi 
жaйқaлғaн шaлғын екен, екеуi өлең шөпке сылқыя тойып aлыпты. Қaрны тойғaн соң 
ендi есектiң бaқырып, көңiл aшқысы келедi. Соғaн ыңғaй бiлдiргенде өгiз: 

- Сен aқырмa, - дейдi aузын бaсып. - Бiз бұл aрaғa ұрлaнып кiрiп тұрмыз гой, 
дыбыс шығaрмa. 

Бұғaн көнгiсi келмеген есек: 
- Қaрны тойғaн соң aқыру керек, тоғың бaсылaды. Содaн aбзaл не бaр? - дептi 

екiленiп. Өгiз: 
-Қой, қой!.. десе де тыңдaмaпты. 
Одaн ерiге төзуге детi жетпей, елiре aқырып-aқырып жiберiптi. Есектiң бaу iшiн 

жaңғыртқaн aщы дaусын естiген соң бaғбaн келедi де, өгiз бен есектi ұстaп aлaды. 
- Есiрген екенсiңдер, көрейiн күштерiңдi, - деп есектi тaс диiрменге жегiп, көп 

мaшaқaтқa сaлыпты. Aл өгiздi сойып, етiн қaқтaп, сорпa-суғa қaрық болыпты. Сөйтiп 
есектiң есерлiгiнен өгiз aжaлғa ұшырaпты дa, есек- тiң өзi aуыр aзaп шегiптi.
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Мaкaлдaр
Тоқымсыз ердiң бaткaнын, iесi бiлмес aт бiлер; ер жiгiттiң кaдiрiн, aғaйын бiлмес 

жaт бiлер. 
Жолдaсың жaмaн болсa, aлыс жүрiп түн қaтпa; қaтының жaмaн болсa, кiсi aлдындa 

тiл қaтпa.
Ердiң жaқсысы, елмен ойлaсaды, əйелдiң жaқсысы, ерiмен ойлaсaды.
Кiсi елiнде сұлтaн болғaншa, өз елiңде ұлтaн бол. 
Aт aйнaлып қaзығын тaбaр, ер aйнaлып елiн тaбaр. 
Туғaн жердей жер болмaс, туғaн елдей ел болмaс. 
Отaнсыз aдaм - ормaнсыз бұлбұл. 
Туғaн жердiң қaдiрiн, шетте жүрсең бiлерсiң. 
Өзге елге ұл болғaншa, өз елiңе құл бол. 
Бaқa көлiнде пaтшa, жiгiт елiнде пaтшa.
Ер қaдiрiн ел бiлер, зер кaдiрiн зергер бiлер. 
Aғaйын тaту болсa, aт көп, aбысын тaту болсa, aс көп. 
Ерлiк бiлекте емес жүректе. 
Ок жетпес жерге қылыш суырмa.
Ер нaмысы - ел нaмысы.
Бaл ұстaғaн бaрмaғын жaлaйды. 
Aдaм aлaсы iшiнде, мaл aлaсы сыртындa.
Тaу тaуғa қосылмaс, aдaм-aдaмғa еркез қосылaр. 
Тiл қылыштaн өткiр. 
Пiл көтермегендi, тiл көтередi.
Сүңгiнiң жaрaсы бiтер, тiл жaрaсы бiтпес.
Бaлaлы үй бaзaр, бaлaсыз үй қу мaзaр. 
Жaмaн қaтын aлғaнның жaуы үйiнде, екi қaтын aлгaнның дaуы үйiнде. 
Күшiк күйеу болғaншa, iттiң күшiгi бол. 
Aт қaдiрiн жоқ бiлмес, aс қaдiрiн тоқ бiлмес.
İттiң iесi болсa, бөрiнiң теңiрiсi бaр.
Жaқсы өзi өлгенiмен сөзi өлмейдi. 
Шaқырғaн жерден қaлмa, шaқырмaғaнғa бaрмa.
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Kendimizi Sınayalım
1. Kazak Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Ө, Д, Ұ, Ю” 
har�erinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

a. O, D, Ü, Yu
b. Ö, D, L, Yu
c. Ö, O, Ü, Yo
d. U, D, Ö, Yu
e. Ö, D, U, Yu

2. Aşağıdaki har�erden hangisi Kazak Türkçesi Kiril alfabe-
sinde bulunmaz?

a. Ў
b. X
c. Ж
d. Й
e. Л

3. “Дүкенде нaн бaр мa, жоқ пa?” cümlesinin Latin alfabesi 
karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Dükande nan bap ma, joq pa?
b. Dükende hah bar ma, coq pa?
c. Lükende nan bar ma, coq la?
d. Dükende nan bar ma, joq pa?
e. Lükende nan bar ma, cok pa?

4. “Bul jolı bara almaymın, vaqıtım joq” cümlesinin Kiril harf-
leriyle doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

a. Бyл жyлы бaрa eлмeймын, вaқытым жок
b. Бұл жолы бaрa aлмaймын, вaқытым жоқ
c. Шұл jолы бaрa aлмaймын, қaқытым жоқ
d. Tұл йолы жaрa aлмaймыж, вaқытыж жоқ
e. Бұл жолы қaрa eлмeймiн, жaқытым воқ

5. “Sen bügin tüste bizdiñ üyge qonaqqa kel” cümlesinin 
Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sen bugün öğle bizim konağı görmeye gel
b. Sen bugün akşam bizim eve misafirliğe gel
c. Sen bugün öğle bizim eve misafirliğe gel
d. Sen bugün öğle bizim köye misafirliğe gel
e. Sen her gün bizim eve misafirliğe gel

6. Sarısu dalasın körgenderiñiz bar ma? cümlesinin Türkiye 
Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sarısu’ya dalanını göreniniz var mı?
b. Sarısu kırlarını göreniniz var mı?
c. Sarısu kalesini göreniniz var mı?
d. Sarısu mahallesini göreniniz var mı?
e. Sarısu’ya dalmak isteyen var mı?

7. “tatulas -“ fiilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?

a. barışmak
b. tatlılaşmak
c. paslanmak
d. kekeme olmak
e. küsmek

8. “Bul küni adamdar birin-biri mınaday sözdermen quttıq-
tağan” cümlesinde geçen “mınaday” kelimesinin anlamı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. güzel
b. nazik
c. böyle
d. ansızın
e. çeşitli

9. “Sizge .... kg. alma kerek?” cümlesinde boş bırakılan yere 
aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

a. kim 
b. qaydan
c. qalay
d. qanday
e. qanşa

10. “İye, men de sizdi burın körgen tärizdimin” cümlesinde 
aşağıdaki hâl eklerinden hangisi vardır?

a. yönelme
b. bulunma
c. ayrılma
d. yükleme
e. eşitlik
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” baş-

lıklı konuyu yeniden okuyunuz.
6. b Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. e Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Metnin Latin alfabesiyle yazılışı şu şekildedir:
Sarañ baydıñ üyine qonaq kelse,
Qoyadı qoyadı käri qoyın ol ıñğaylap.
Kedey jomart üyine meyman kelse,
Jalğız qoydıñ turadı basın baylap

Bay jaltañ, kedey qaltañ, xalıq darxan,
Köp jerdiñ dämin tattıq sıbay-saltañ
Elimniñ azamatın tanış qılğan,
Ot jırım, qızıl tilim, seniñ arqañ

Sıra Sizde 2
Metnin Türkiye Türkçesindeki karşılığı şu şekildedir:
Muhtar Avezov, 1897 yılında Kazakistan’ın doğusundaki Se-
mey (Semipalatinsk) vilayetinin Şıngıstav bölgesinde ya-
şayan bir Kazak köyünde dünyaya geldi. “Argın” uruğunun 
“Tobıktı” oymağındandır. Büyük Kazak şairi Abay da aynı 
uruk ve oymaktandır. Yazarın kendisi hakkında ifade ettiği 
hayat hikâyesi şöyledir:
-Ben 1897 yılının 28 Eylül’ünde Semey vilayetinin Şıngıs ka-
zasındaki Avezov Omarhan adlı kişinin ailesinde doğmuşum.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kırgız adını açıklayabilecek,
Kırgız Türklerinin tarihini anlatabilecek,
Kırgız Türkçesini tanımlayabilecek,
Kırgız edebiyatını açıklayabilecek,
Kırgızistan Cumhuriyetinin yerini belirleyebilecek,
Kırgız Türkçesi gramerini sını�andırabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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KIRGIZ ADI 
Eski Çin, Yunan, Göktürk, Arap, Çağatay, Acem ve Moğol kaynaklarında geçen “Kırgız” boy 
adı ile ilgili pek çok tahlil ve değerlendirme yapılmış ancak kesin bir yargıya varılamamıştır.

Kırgız adı Çin kaynaklarında, Hakas veya Keges olarak geçmektedir. Ruslar bir müd-
det Kazaklara da Kırgız demişlerdir. Kırgız adıyla ilgili görüşlerin çoğu halk etimoloji-
sine dayanmaktadır. Radlo� ’un tespit ettiği meşhur bir efsaneye göre “Kırgız” kelimesi 
“kırk kız” sözlerinden oluşmaktadır. Buna benzer bir efsaneye, Moğol Hanedanı tarihin-
den bahseden Luan-Si Tarihi’nde rastlanıyor. Efsaneye göre, bu kavmin ataları olarak kırk 
Çinli kız ile kırk erkek gösteriliyor. Bir diğer efsaneye göre de, dört kardeşe bir arazi miras 
kalmış. Üçü araziyi aralarında paylaşıp, dördüncüsüne “kır gez!” yani sen de dağları kır-
ları gez diyerek, onu kovmuşlar. Bu üç kardeşin neslinden (ulu, orta, kiçi ‘küçük”) Kazak 
boyları, dördüncüsünden de “Kara Kırgız” kavmi meydana gelmiştir.

Vambery’e göre bu isim “kır” ile “giz” (gez) kelimelerinden oluşup, anlamı “kır gezen” 
demektir. Bernard Munkaçı ise kelimenin “kır Oğuz” yani “kır Oğuzları” sözlerinden iba-
ret olduğunu belirtmektedir. Radlo�. “Moğolistan Türk Kavimlerine Ait Etnografik Bir İc-
mal” adlı makalesinde “Kırgız” kelimesinin “kırk” ve “yüz” sayılarından meydana geldi-
ğini söylemektedir. G. Şupka ise kelimeyi “kırk Guz”a dayandırmaktadır. Şilegul “Kırgız” 
adını “kırku” renkli “kırmızı” ve “yüz” “çehre” kelimelerinden oluştuğunu söylüyor. De-
verya ise “Kırgız” adını Çin kaynaklarında “kırkız” sözüne karşılık gelen “kien kun” keli-
melerinden oluştuğunu söylüyor. Bir başka görüşe de, “Kırgız” adının Kırk Oğuz sözün-
den “Kırkız”a dönüştüğü ve “öldürülemez, baş eğdirilemez” anlamlarına geldiğidir.

L. Ligeti ise en eski metinlerden itibaren “kırkız” şeklinde görülen kelimenin “kırk” sa-
yısına (ı)z çoğul eki getirilerek genişletildiğini ve kelimenin “kırklar” anlamına geldiğini 
belirtmektedir. Ligeti’nin bu görüşü, en fazla kabul gören teoridir.

KIRGIZ TÜRKLERİNİN TARİHİ
Kırgız Türkleri, Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden birisidir. Çin kaynaklarının 
verdiği bilgiye göre, Kırgız Türkleri ilk devletini MÖ III. asırda kurmuştur. Bu ilk Kırgız 
devletinin adı Çin kaynaklarında “Ki-Ku, Kie-Ku” olarak geçer. MÖ II. yüzyılda Kırgızlar 
Büyük Türk İmparatorluğu’na dahil olurlar. Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından son-
ra Kırgızlar IV. yüzyılda büyük bir devlet kurarlar. Bu devlet, Çin kaynaklarında “Hakas 
Devleti” adıyla anılır. Baykal gölünden Tibet’e kadar uzanan saha Kırgız İmparatorluğu-
nun idaresi altına girer.

Kırgız Türkçesi
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VI. yüzyılda Kırgızlar, Göktürklerin hakimiyeti altına girerler. Ancak kolay kolay Gök-
türklere baş eğmezler ve esaretleri boyunca pek çok kez Göktürklere baş kaldırırlar. VIII. 
yüzyılda Kırgızlar, Uygur Türkleriyle birleşerek Göktürk İmparatorluğu’na son verirler. 
Bir asır sonra da Kırgız Türkleri, Uygur Türklerini yenerek Kırgız Devletini kurarlar. Bu 
devlet X. yüzyılda Kara Hıtaylar tarafından ortadan kaldırılır.

Kırgız Devleti ortadan kalktıktan sonra, Kırgızlar X.-XII. yüzyıllarda Karahanlılara 
tabi olurlar. Bu yıllarda İslam dinini kabul ederler. Özkent ve Balasagun gibi şehirlerde yo-
ğun iktisadi ve kültürel faaliyetlerde bulunurlar. XIII. yüzyılda Kırgız ülkesi Moğol istila-
sına uğrar. Daha sonra Çağatay Devleti’nin himayesine girerler. Kırgızlar, XVI.-XVII. yüz-
yıllarda Kalmuk-Moğollarla mücadele ederler. Manas Destanı’nın önemli bir bölümünde 
bu mücadele anlatılmaktadır. XVIII. yüzyılda Türkistan’da teşekkül eden hanlıklara tabi 
olurlar. Kırgızların ülkesi 1860-1881’de Ruslar tarafından işgal edilir.

1916 yılında Kırgız Türkleri Çar hükûmetine karşı ayaklanırlar. Bu ayaklanma Ruslar 
tarafından çok kanlı bir şekilde bastırılır. Bu olaydan sonra Kırgız Türklerinin bir bölümü 
Doğu Türkistan’a göç etmek zorunda kalır. XX. yüzyılın başında verilen hürriyet mücade-
lesinin sonunda 1918’de ilan edilen Türkistan özerk vilayetinin bir parçası olarak kurulan 
Kırgızistan, Bolşevik kuvvetlerinin Türkistan’ı işgal etmesiyle, diğer Türkistan cumhuri-
yetleriyle beraber Rusya Federasyonu’na bağlanır. Ardından 1925’te özerk vilayet, 1926’da 
özerk cumhuriyet, 5 Aralık 1936’da Sovyetler Birliği cumhuriyeti olur. Kırgızistan, Sovyet-
ler Birliği’nin dağılmasından sonra diğer Türk cumhuriyetleriyle birlikte 31 Ağustos 1991 
tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. 

KIRGIZ TÜRKÇESİ
Kırgız Türkçesi, bugün çoğunluğu Kırgızistan’da yaşayan Kırgız Türklerinin konuştuğu bir  
lehçe olup Kıpçak grubu lehçeleri içerisinde yer alır. Kırgız Türkçesi, Kıpçak grubu lehçe-
leri içerisinde en çok Kazak Türkçesine yakındır.

Kırgız Türkçesi kuzey, güneydoğu ve güneybatı olmak üzere üç ana ağıza ayrılır. Kır-
gız Türkçesi tarihî olarak üç gelişim devresi içerisinde ele alınır:

Eski  Kırgız Türkçesi (VII.-IX. yüzyıllar): Konuşulduğu alanda eski Uygur ve Oğuz 
Türkçeleri ile sürekli ilişkide bulunmuştur. Bunlarla birçok ortak yönleri vardır.

Orta Kırgız Türkçesi (X.-XV. yüzyıllar): Bu dönemden elde belge bulunmaz. Kırgız 
boyları arasında sıkı bir bağ vardır. Göçebe bir halkın dili olarak, halk arasında ve halk 
edebiyatında işlenmiştir.

Yeni Kırgız Türkçesi (XV. yüzyıldan sonra): XVIII. yüzyıl ortalarından sonra Kırgız 
Türkçesine Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başlar. XVIII. yüzyıl ortalarından Ekim 
devrimine kadar ağızlar arası ayrılıklar oluşur. Son dönemde ise, ağızlar arası ayrılıklar 
azalır. Ortak yazı dili arama çabaları başlar. Kırgız Türkçesi son dönemlerde edebiyat dili 
özelliği kazanır. Günümüzde Kırgız Türkçesi toplumun her alanında kullanılmaktadır.

Kırgız Türkleri 1924-1928 yılları arasında Arap alfabesini, 1928-1940 yılları arasında 
Latin alfabesini kullanmışlar, 1940’tan sonra da Kiril alfabesini kullanmaya başlamışlar-
dır. Kırgız Türkleri, bugün de Kiril alfabesini kullanmaktadırlar. Kırgızistan’da % 57 ora-
nında ana dil olarak Kırgız Türkçesi korunmaktadır. 21 Ağustos 1991 Kırgızistan bağım-
sızlık bildirgesi ile Kırgız Türkçesi resmî dil olarak ilan edilmiştir. Okullarda ve üniversi-
telerde Kırgız Türkçesi ile eğitim yapılmaktadır.

KIRGIZ EDEBİYATI
XX. yüzyıla kadar yazılı edebiyatları olmayan Kırgız Türklerinin çok zengin bir halk ede-
biyatı vardır. Halk edebiyatına nazım türleri hakimdir. Halk edebiyatı türleri içerisinde 
destan ve halk hikâyeleri önemli bir yer tutar. Destanlar arasında Manas, Kurmanbek, Er 
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Tabıldı, Kedeykan, Olcobay Menen Kişimcan gibi destanların yanı sıra, eski âdetlerle ha-
yat pratikleri hakkındaki şiirler, bilmeceler, atasözleri, kahramanlık destanları, hikâye ve 
masallar, efsaneler, dini ve lirik şarkılar zengin Kırgız Folklorunun önemli türleridir.

Destanlar arasında, Manas Destanı Kırgız sözlü edebiyatının şaheseri ve aynı zaman-
da dünya edebiyatının en uzun destanıdır. 500.000 beyitten fazla olan bu destan, bugüne 
kadar sözlü olarak manasçılar tarafından getirilmiştir. Keldibek, Maymanbay, Timbek, Sa-
gımbay Orazbakoğlu, Sayakbay Karalayoğlu önemli manasçılardır. Kırgız sözlü edebiya-
tında musikiyle iç içe girmiş bir şiir geleneği vardır. Kırgız halk şairlerine “akın” denir. Bu 
şiirlerden, defin törenlerinde okunanlara “koşok”; hasret ve şikâyet konulu olanlara “koş-
toşu”; medhiyelere “moktoo”; taşlamalara “korgoo” denir.

Kırgızlarda yazılı edebiyat 1920’lerden sonra gelişmeye başlamıştır. Kırgız Türkçesi ile 
yazılan ilk eser 1911’de çıkan Moldo Kılıç Şamırkanuulu’nun “Zilzala” adlı ırlar kitabıdır. 
1924 yılında çıkmaya başlayan Erkin Too gazetesi ve Leninçil Caş gazetesi, edebî eserle-
re geniş yer vermiştir. Sovyet devresinde kültür ve edebiyat alanında büyük bir teşkilat-
lanma olmuş ve çok zengin sözlü bir geleneği olan Kırgız yazılı edebiyatı, bu yüzyılda gi-
derek gelişmiştir.

Toktogul Satılganov ve Togolok Moldo Sovyet Kırgız Edebiyatı’nın ilk şairleridir. Şiir-
lerinde yeni Sovyet ideolojisini överek, rejim doğrultusunda eserler vermişlerdir. Bu dö-
nemde, milliyetçi fikirleriyle öne çıkan ve şiirlerinde Kazak ve Kırgız toplumlarında sınıf 
çatışması olmadığını belirterek, anti-sosyalist temaları işleyen Kasım Tınıstanov da önem-
li bir şahsiyettir.

1920’li ve 1930’lu yıllarda Kırgız  Edebiyatı, Sovyet rejimine uygun bir edebiyat mey-
dana getirir. A. Tokombayev, C. Bökönbayev ve K. Malikov bu dönemin önde gelen  edip-
leridir. Halkların kardeşliği, Ekim ihtilâlinden sonra Kırgız Türklerinin siyasi ve sosyal 
alanda kaydettiği gelişmeler, toplum yararı için fedakârlık gösterme, feodal bağlardan ve 
burjuva geleneklerinden kurtuluş belli başlı temalardır.

II. Dünya Savaşı yıllarında ve sonraları Sovyet topraklarının korunması, kahramanlık 
ve fedakârlık temaları revaç bulup, daha çok savaş konuları işlenir. S. Eraliyev, E. Uzakba-
yev, S. Cusuyev ve Rusya’yı, Rus insanını anlatan şiirleri ile dikkati çeken A. Osmanov bu 
dönemin belli başlı isimleridir. 1950’li yıllarda gelenekçilik ve yenilikçilik konuları tartı-
şılmaya başlanır. Bazı yazarlar ve eserler tenkit edilir. Altmışlı ve yetmişli yıllarda ideoloji-
ye ve Lenin’e duyulan hayranlık yeniden işlenir. Seksenli ve doksanlı yıllarda Sovyet tema-
ları, Kırgız Türklerinin edebiyatından çıkar, geçmişteki yanlışlıklar eleştirilmeye başlanır. 

Kırgız edebiyatının en büyük ismi, Cengiz Aytmatov’dur. Aytmatov, dünyanın en bü-
yük romancılarından birisi olarak kabul edilmektedir. Aytmatov’un eserleri yetmiş ülke di-
line çevrilmiştir. Cemile adlı hikâyesiyle ünlenen Aytmatov’un; Yüzyüze, Selvi Boylum, İlk 
Öğretmen, Deve Gözü, Toprak Ana, Gülsarı, Beyaz Gemi, Gün Olur Asra Bedel, Dişi Kur-
dun Rüyaları gibi hepsi şaheser niteliğinde olan birçok roman ve hikâyesi bulunmaktadır.

KIRGIZİSTAN
Batı Türkistan’ın doğusunda 70o-80o  doğu boylamı ile 43o-89o  kuzey enlemleri ara-
sında bulunan Kırgızistan; kuzeyden Kazakistan’la, batıdan Özbekistan’la, güneyden 
Tacikistan’la, güneydoğu ve doğudan da Doğu Türkistan ile komşudur. Doğu-batı yönün-
deki uzunluğu 900 km, kuzey-güney yönündeki uzunluğu 410 km. olan Kırgızistan’ın yüz 
ölçümü 198.500 km2’dir. Kırgızistan’ın bağımsızlık tarihi 31 Ağustos 1991’dir.

Kırgızistan Cumhuriyeti, Orta Asya’nın kuzeydoğusunda dağlık bir bölgede kurul-
muştur. Dağlık bir bölgede olan Kırgızistan’da çeşitli göller oluşmuştur. Dünyadaki en bü-
yük krater göllerinden biri olan Isık Gölü Kırgızistan’da bulunmaktadır. Tam bir kara ikli-
mine sahip olan Kırgızistan, yağış yönünden oldukça fakirdir. Yaz ile kış, gece ile gündüz 
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arasındaki ısı farkı çok fazladır. Ülkenin % 6’sı ormanlarla kaplıdır. 2000 m ile 3200 m ara-
sındaki coğrafyada çeşitli bitki türlerine rastlanır. Bunlar; ormanlar, otlar ve çalılıklardır.

Bugün cumhuriyetle yönetilen Kırgızistan, idari olarak yedi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölge-
ler; Çüy, Isık-Köl, Narın, Calalabad, Batken, Talas ve Oş’tur. Coğrafi ve iktisadi olarak da önem 
kazanan bu beş bölgeye bağlı olarak 40 rayon, 21 şehir, 29 kasaba ve 392 köy bulunmaktadır.

Kırgız Türkleri, Kırgızistan’ın dışında, Özbekistan, Tacikistan gibi BDT cumhuriyetle-
rinde, Afganistan ve Doğu Türkistan’da yaşamaktadır. Kırgızistan Cumhuriyeti’nin nüfusu 
bugün 4.5 milyonu aşmış durumdadır. Kırgız Türklerinin 2.228.482’si Kırgızistan’da yaşa-
makta ve ülke nüfusunun % 52.3’ünü meydana getirmektedir. Ülke nüfusunun % 21.5’ini 
Ruslar, % 4.9’unu Almanlar ve Ukraynalılar, % 4.4’ünü diğer halklar, geri kalan % 16.8’ini 
ise Özbek, Tatar, Uygur ve Mesketya gibi Türkler oluşturmaktadır. Ülkenin toplam Türk 
nüfusu % 69.1’dir.

Kırgızistan’ın ekonomisi başta hayvancılık olmak üzere tarıma dayanmaktadır. Faal 
nüfusun % 84’ü tarım ve ormancılık alanlarında çalışmakta ve millî gelirin % 40’ı tarım 
ve ormancılık sektöründen sağlanmaktadır. Tarım alanından sağlanan gelirin % 66’sı hay-
vancılıktan sağlanmaktadır. Tarım ürünleri arasında buğday, arpa, mısır, tütün, pamuk ve 
patates önemli bir yer tutmaktadır.

Ülkenin başlıca yer altı zenginlikleri kömür, ham petrol, doğal gaz, uranyum, civa, an-
timon, çinko, kalay ve tungsten oluşturur. Madencilik ve metalürji, sanayi üretiminin % 
10’unu sağlamakta ve sanayide çalışan iş gücünün % 11’ini istihdam etmektedir. Ülke ula-
şımında demir ve kara yolu önemlidir. Ayrıca ülkede kış sporları, dağ yürüyüşü ve tırma-
nışları, avcılık, termal tesislerden sağlanan sağlık turizmi ve ipek yolu boyunca kültür tür-
leri gibi oldukça zengin bir turizm potansiyeli vardır.

KIRGIZ TÜRKÇESİ GRAMERİ

Ses Bilgisi

Ünlüler
Kırgız Türkçesinde sekiz ünlü vardır. Bu ünlüler Türkiye Türkçesindeki ünlülerle aynıdır: 
“a, e, ı, i, o, ö, u, ü”. “e” sesi kelime başında “Э э” işaretiyle; kelime içinde ise “e” işaretiyle 
gösterilir: эки-eki (iki), эже-ece (abla), мен-men (ben), сен-sen

Bu ünlülerin dışında Kırgız Türkçesinde bir de y ünsüzü ile birlikte kullanılan ünlüler 
vardır: Ё ё = yo (коёт-koyot “koyar”, Ю ю = yu (моюн-moyun “boyun”, Я я=ya (aяк-ayak). 

Kırgız Türkçesinin tipik özelliği uzun ünlüler bulundurmasıdır. Yukarıdaki sekiz ünlü-
ye ek olarak, altı da uzun ünlü vardır: aa, ee, oo, öö, uu, üü. Bunların önemli bir kısmı ikin-
cil uzun ünlülerdir. Kırgız Türkçesinde uzun ünlülerin meydana gelişi şu yollarla olmuştur:

1. İki ünlü arasındaki arka damak ünsüzü g düşer ve karşılaşan iki ünlü, uzun bir ün-
lüye dönüşür: bagatur > baatır, sagım > saam (bir sağım), bugday > buuday, ağrı > 
aaru, saglık > sooluk, agız > ooz, ağır > oor, bağır > boor, bogaz > booz.

2. Hece sonundaki ğ, g, v ünsüzü di�onglaşarak ünlüye dönüşür: tag > too (dağ), sag 
> soo (sağ), bag > boo (bağ), ev > öö, su (sub) > suu, ulu(g) > uluu.

3. Alınma kelimelerde ünlüler arasında kalan v düşerek uzun ünlü meydana getirir: 
kavim > koom, devir > door, cevap > coop.

4. Alınma kelimelerde ünlüler arasında h düşer ve uzun ünlü meydana getirir: baha 
> baa, şehir > şaar, kahraman > kaarman.

Kırgız Türkçesindeki uzun ünlüler, hem Türkçe, hem de alıntı kelimelerde görülür: ka-
laalık “şehirli”, eesiz “sahipsiz”, muzoo “buzağı”, oozduk “gem”, kaarman “kahraman”, opa-
asız “vefasız”, eetimal “ihtimal”, böödö “beyhude” vb.
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Kırgız Türkçesinin en önemli ve tipik özelliklerinden biri de ünlü yuvarlaklaşmadır. 
İlk hecedeki yuvarlak ünlüler (o, ö, u, ü), sonraki hecelerde bulunan düz ünlüleri yuvar-
laklaştırır. İlk hecedeki o ve u, sonraki hecelerde bulunan a’ları o’ya, ı’ları u’ya çevirir: bol-
so (olsa), bolbodu (olmadı), coldoştorum (yoldaşlarım). İlk hecedeki ö ve ü, sonraki hece-
lerde bulunan e’leri ö’ye, i’leri ü’ye çevirir: süylöşmö (söyleşme), üylörümüzdögü (evleri-
mizdeki), önör (hüner), ölkölördö (ülkelerde). Kelime içi ve sonunda bulunan g, b, sesleri 
önce v’ye, daha sonrada yuvarlak bir ünlüye dönüşürler. tag>too, agız>ooz, sub>suu; bazı 
kelimelerdeki v seslerinin de o’ya dönüştüğü ve yuvarlakşamaya katkıda bulunduğu görü-
lüyor: kavim>koom, cevap>coop.

Ünlü Uyumları 
1. Büyük Ünlü Uyumu

Büyük ünlü uyumu Kırgız Türkçesinde sağlam bir şekilde işlemektedir: cayçılıktan 
(huzurdan), eşikteştik (kapı komşuluğu), artındagı (arkasındaki), cigitter (yiğitler), kurbı-
lık (akranlık), ökünüç (pişmanlık), camandık (kötülük), kotormoçu (tercüman).

Alıntı kelimelerin pek çoğu ünlü uyumuna sokulmuştur: mahabat (muhabbet), ıktı-
yar (ihtiyar), kutpa (hutpe), esep (hesap), düynö (dünya), mazar (mezar), akıykat (haki-
kat), kerben (kervan).

Yabancı kelimelerin bazılarında büyük ünlü uyumu yoktur: universitet (üniversite), 
pabrik (fabrika), sentyabr (eylül), partiya (parti), seriya (seri), militsiya (polis).

2. Küçük Ünlü Uyumu
Kırgız Türkçesindeki küçük ünlü uyumu (düzlük-yuvarlaklık) Türkiye Türkçesinden 

biraz farklıdır. Kırgız Türkçesinde düz ünlüleri düz ünlüler, yuvarlak ünlüleri ise yuvar-
lak ünlüler takip eder. Yuvarlak ünlülerden sonra düz ünlülerden sadece a gelebilir. Kırgız 
Türkçesinde ileri derecede bir yuvarlaklaşma olduğu için ilk hecede bulunan yuvarlak o, 
ö, ü ünlüleri devam eden hecelerdeki düz ünlüleri yuvarlaklaştaırır: torpok (toprak), col-
doş (yoldaş), koşmo (koşma), konok (konok); töşök (döşek), köçmön (göçmen), ölümdön 
(ölümden); üstöm (üstün), süylö- (söyle-, konuş-), küyöö (damat).

Ancak yuvarlaklaşma u ünlüsünden sonra görülmez: cuka (yu�a), tuman (duman), 
kuçak (kucak).

Türk lehçeleri içerisinde küçük ünlü uyumunun en sağlam olduğu lehçe Kırgız Türk-
çesidir. Ünlülerdeki yuvarlaklaşma olayı bu durumun başlıca sebebidir: bölmö (bölme), 
kamır (hamur), köpölöktördön (kelebeklerden), körsötküç (dizin), koopsuzduk (emni-
yet), camgır (yağmur).

Ünsüzler
Kırgız Türkçesinde yirmi ünsüz vardır: “b, c, ç, d, f, g, x, k, l, m, n, ñ, p, r, s, ş, t, v, y, z”. Bu-
günkü Kırgız alfabesinde, ince ünlülerle kullanılan g ile kalın ünlülerle kullanılan ğ, aynı 
har�e gösterilir. Ancak Kırgız Türkçesindeki g sesi Türkiye Türkçesindekinden daha belir-
gin ve telâ�uz yeri gırtlağa yakındır. Kırgız Türkçesinde, Türkiye Türkçesinden farklı ola-
rak hırıltılı gırtlak sesi x ve damak sesi ñ vardır. Türkiye Türkçesindeki gırtlak sesi h ise 
Kırgız Türkçesinde yoktur.

Kırgız Türkçesi alfabesinde 20 ünsüzden başka çi� ses değerine sahip ve daha çok Rus-
ça kelimelerde görülen şu işaretler de bulunmaktadır: Ë (yo), Ц (ts), Щ (şç), Ю (yu), Я (ya).

Kazak Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler
1. Kelime başındaki y’ler Kırgız Türkçesinde c olur: caş (yaş), col (yol), cakşı (yahşı), cok 

(yok), curt (yurt), caz- (yaz-), cat- (yat-), cer (yer), cürök (yürek), coo (yağı, düşman).
2. Türkiye Türkçesinde g ile başlayan Türkçe kelimeler, Kırgız Türkçesinde k ile başlar: kel- 

(gel-), keçir- (geçir-; a�et-), köz (göz), köl (göl), kün (gün), kerek (gerek), kül- (gül-).
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3. Türkiye Türkçesinde d ile başlayan birçok Türkçe kelime, Kırgız Türkçesinde t ile 
başlar: til (dil), tiz (diz), tüş- (düş-), too (dağ), tört (dört).

4. Türkçe asıllı kelimelerde, başta +çI eki olmak üzere, bazı c’ler Kırgız Türkçesinde 
ç’dir: birinçi, ekinçi (ikinci), başkaça.

5. Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerdeki f ’ler p olur: depter (de�er), sapar (sefer), 
payda (fayda), sıpat (sıfat), arip (harf), tarap (taraf), pikir (fikir).

6. Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerdeki v’ler b olur: ubakıt (vakit), aba (hava), 
abal (evvel). Kelime başındaki bazı v’ler ise düşer ve yanındaki ünlü yuvarlaklaşır: 
ökül (vekil), okuya (vakıa).

7. Arapça kelimelerdeki ayın sesi, g veya y olur: mugalim (muallim), şariyat (şeriat), 
tabiygat (tabiat).

8. Arapça ve Farsçadan geçen hı’lar k’ya döner: kat (hat, mektup), kabar (haber), kalk 
(halk), uruksat (ruhsat), akıret (ahiret), ıktıyar (ihtiyar).

9. Alıntı kelimelerin başında bulunan ha ve h’ler düşer: ar (her), önör (hüner), ukuk 
(hukuk), aba (hava), Asan (Hasan), eç (hiç), araket (hareket).

10. Türkiye Türkçesindeki varmak, vermek ve var kelimelerinde bulunan v, Kırgız 
Türkçesinde b’dir: bar- (var-), ber- (ver-), bar (var).

11. Türkiye Türkçesindeki iç sesteki yumuşak g’ler Kırgız Türkçesinde y olur: iy- (eğ-), 
üyrön- (öğren-), tüymö (düğme).

12. Türkiye Türkçesindeki bazı ön ses b’ler Kırgız Türkçesinde m’dir: moyun (boyun), 
muñ (bun, sıkıntı), mıyık (bıyık), men (ben), miñ  (bin), müyüz (boynuz).

13. İç sesteki bazı p’ler Kırgız Türkçesinde b olur: kabak (kapak), töbe (tepe), cibek (ipek).

Ünsüz Uyumu
Kırgız Türkçesinde ünsüz uyumu tam olarak işlemektedir. Son sesi tonlu bir ünsüz olan ke-
limeler tonlu; son sesi tonsuz bir ünsüz olan kelimeler de tonsuz ünsüzle başlayan ekler alır-
lar: kımızga (kımıza), kezekke (zamana), adamda, cakta (tara�a), karındaş (kardeş), keneş-
teş (fikirdaş), coldoş (yoldaş), kepteş (sırdaş),  topko (topa), cırtkıçta (yırtıcı hayvanda).

Şekil Bilgisi

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
1. Çokluk Eki

Çokluk eki +lAr’dır. +lAr biçimi ünlülerden ve  r, y ünsüzlerinden sonra kullanılır. 
Ünsüz benzeşmesi dolayısıyla tonlu ünsüzlerden sonra +dAr; tonsuz ünsüzlerden sonra 
+tAr şekli kullanılır. Ayrıca yuvarlaklaşma ve küçük ünlü uyumu nedeniyle çokluk ekinin 
+lOr, +dOr, -tOr gibi yuvarlak şekilleri de mevcuttur: mamileler (münasebetler), araba-
lar, karlar, üylör (evler), ketkender (gidenler), coldor (yollar), baştıktar (başlıklar), coldoş-
tor (yoldaşlar), cigitter (yiğitler), süröttör (resimler).

r’den sonra l gelmesi de mümkündür: kabarlar (haberler), ırlar (türküler), aktyorlar 
(aktörler), soodagerler (tüccarlar).

Verilen kelimelerin çokluk eki almış şekillerini gösteriniz: konok, esep, akın, kitep, el, ayıl, 
coop, söz, cürök, bay, kol, caş, cer, küyöö, iş.1
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2. İyelik Ekleri 
Kırgız Türkçesinde iyelik eklerinin yuvarlak ünlülü şekilleri de mevcuttur. İyelik ek-

leri şöyledir:

teklik çokluk

1. kişi +m +bız,+biz, +buz, +büz

2. kişi +ñ
+ñız, +ñiz, +ñuz, +ñüz; +ñar, +ñer, +ñor, 
+ñör; +ñızdar,+ñizder, +ñuzdor, +ñüzdör, 

3. kişi +ı, +i, +u, +ü; +sı, +si, +su, +sü +ı, +i, +u, +ü; +sı, +si, +su, +sü

enem (annem) ömürüm (ömrüm) tilim (dilim) özüm
eneñ   ömürüñ   tiliñ  özüñ
enesi   ömürü   tili  özü
enebiz  ömürübüz  tilibiz  özübüz
eneñer  ömürünör  tiliñer  özüñüz
enesi   ömürü   tili  özü

3. Hâl Ekleri 
a. Yalın Hâl
Yalın hâl diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi Kırgız Türkçesinde de eksizdir: baaluu 

(kıymetli, pahalı), cırtkıç (yırtıcı), açkıç (anahtar), köz (göz), kuyruk.
b. İlgi Hâli
İlgi hali eki benzeşmeye uğramış  ve yuvarlaklaşmış şekilleriyle şunlardır: +nIn,+nUn; 

+dIn,+dUn; +tIn,+tUn: balanın, enenin (annenin), elinin (halkının), cıldın (yılın), elibiz-
din (halkımızın), üydün (evin), tündün (gecenin), turmuştun (hayatın), köynöktün (göm-
leğin), eşiktin (kapının).

-ki ekinden önce, ekin sonundaki n düşer: balanıkı (çocuğunki), eneniki (anneninki), 
üydükü (evinki), meniki (benimki), bizdiki (bizimki).

Teklik 1. ve 2. şahıs iyelikten sonra ek başındaki ses düşebilir: cerimdin veya cerimin 
(yerimin), ceriñdin veya cerinin (senin yerinin).

c. Yükleme Hâli
Ünlüyle biten kök ve gövdelerden sonra +nI; tonlu ünsüzle bitenlerden sonra +dI; ton-

suz ünsüzle bitenlerden sonra ise +tI şekli kullanılır. Ayrıca bu eklerin +nU, +dU, +tU gibi 
yuvarlak şekilleri de mevcuttur: çıgarmanı (eseri), süyüünü (sevgiyi), kıluunu (kılmayı), 
ayıldı (köyü), müşküldü (müşkülü), dindi (dini), sözdördü (sözleri), taştı (taşı), eşikti (ka-
pıyı), turmuştu (hayatı).

Teklik 1. ve 2. şahıs iyelik eklerinden sonra ekin d’li şeklinin yanı sıra d’siz şekli de kul-
lanılır: elimdi (halkımı), elimi (halkımı), ceriñdi (senin yerini), ceriñi (senin yerini).

3. şahıs iyelik eklerinden sonra yükleme hâli eki +n’dir: üyün (evini), kolun (elini), 
atasın (babasını).

d. Yönelme Hâli
Yönelme hâli eki ünlülerden ve tonlu ünsüzlerden sonra +gA; +gO; tonsuzlardan son-

ra +kA, +kO ekleriyle yapılır: adamga (adama), tulgaga (ocağa), elge (halka), colgo (yola), 
üygö (eve), cıgaçka (ağaca), avtobuska (otobüse), kezekke (sıraya), topko (gruba, bölü-
me), ümütkö (ümide).

İyelik ekli gövdelerden sonra yönelme hâli çekimi +A ekiyle yapılır: balama, karaşıma 
(bakışıma), eliñe (halkına). Ancak 3. şahıs iyelik ekinden  sonra zamir -n’si ile çekime gi-
rer: üyünö (onun evine), coluno (onun yoluna), koluna (eline).

Tablo 7.1
Kırgız Türkçesinde İyelik 
Ekleri
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e. Bulunma Hâli
Kırgız Türkçesinde bulunma hâli eki yuvarlak şekilleriyle beraber  +dA; +dO;  +tA; 

+tO’dur: şaarda (şehirde), cerde (yerde), coldo (yolda), üñkürdö (mağarada), turmuşta 
(hayatta), cakta (tara�a), kitepte (kitapta), tüştö (düşte).

3. şahıs iyelik ekinden sonra araya -n- sesi girer: atasında (babasında), cerinde (yerin-
de), oozunda (ağzında), cünündö (yönünde).

f. Ayrılma Hâli
Ünlülerden ve tonlu ünsüzlerden sonra +dAn, +dOn ekleriyle; tonsuzlardan sonra 

+tAn, +tOn ekleriyle yapılır: kaydan (nereden), cerden (yerden), coldon (yoldan), közdön 
(gözden), taraptan (tara�an), kitepten (kitaptan), turmuşton (hayattan), tüştön (düşten).

İyelik 1. ve 2. teklik şahıs eklerinden sonra d düşebilir: atamdan veya ataman (babam-
dan), eneñden veya eneñen (annenden).

3. şahıs iyelik ekinden sonra ise ek +nAn, +nOn şeklinde gelir: cerinen (yerinden), içi-
nen (içinden), üyünön (evinden), mañdayınan (önünden), kolunon (elinden).

g. Eşitlik Eki
Kırgız Türkçesinde eşitlik hâli +çA; +çO ve +dAy, +tAy, +tOy ekleriyle yapılır: betin-

çe (halince), erkinçe (rahatlığınca), tuugandarınday (kardeşleri gibi), başkalarday (başka-
ları gibi), böböktöründöy (bebekleri gibi), güldöy (gül gibi), daraktay (ağaç gibi), coktoy 
(yok gibi).

h. Vasıta Hâli
Kırgız Türkçesinde vasıta hâli eki “menen” (ile) kelimesiyle yapılır. Ek kelimelerin üze-

rine ekleşmeden gelir: kol menen (elle), çeti menen (kıyısıyla), murun menen (burunla), 
tiş menen (dişle).

4. Aitlik Eki
Kırgız Türkçesinde aitlik eki yuvarlak şekilleriyle beraber +kI, +kU; +gI, +gU’dur: ba-

lanıkı (çocuğunki), meniki (benimki), aldıdagı (önündeki), kaptagı (torbadaki), eteginde-
gi (eteğindeki), coldogu (yoldaki), üydögü (evdeki), tünkü (geceki).

5. Soru Eki
Soru eki ünlülerden ve tonlu ünsüzlerden sonra -bI, -bU; tonsuzlardan sonra -pI, -pU 

biçimindedir. Bu ekin m’li biçimleri kullanılmaz. Soru eki şahıs eklerinden sonra kulla-
nılır: alamınbı (alıyor muyum), çabayınbı (vurayım mı), alarsıñbı (alır mısın), süylögön 
üçünbü (söylediği için mi), albaspı (almaz mı), şat bolot emespi (şat olmaz mı).

Fiil Çekim Ekleri
1. Şahıs Ekleri

Fiil çekimlerinde şahsı gösteren eklerdir. Kırgız Türkçesinde şahıs ekleri üç grupta 
toplanabilir:

a. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri

teklik çokluk

1. şahıs -mın,-min, -mun,
-mün, -m

-bız, -biz, -buz, -büz

2. şahıs -sın-,sin, -sun, -sün
-sınar, -siner, -sunor, -sünör;
-sızdar, -sizder;-suzdor,
süzdör;-sız,-siz, -suz, -süz

3. şahıs - -ş
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b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri

teklik çokluk

1. şahıs -m -k

2. şahıs -ñ
-ñar, -ñer, -ñor, -ñör; -ñızdar, 
-ñizder;-ñuzdor,-ñüzdör;

-ñız,ñiz,-ñuz-ñüz

3. şahıs - -ş

c. Emir Kökenli Ekleri
Emir eklerinin her şahısta ayrı bir şekli vardır.

teklik çokluk

1. şahıs -ayın, -eyin, -oyun, 
-öyün-yın, -yin, -yun, -yün

-alık, -elik, -oluk, -ölük-alı, -eli, 
-olu, -ölü

2. şahıs -
-gıla, -gile,-gula,-güle;

-ñızdar--ñizder,ñuzdor,ñüzdör;
-ñız,-ñiz,-ñuz,-ñüz

3. şahıs -sın, sin, -sun, -sün -ş-sın, -ş-sin, -ş-sun, -ş-sün

2. Zaman ve Şekil Ekleri
a. Bildirme Kipleri
1. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Kırgız Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman şekli -(ı)ptır, -(i)ptir, -(u)ptur, -(ü)ptür 

ekiyle ifade edilir.
açıptırmın (açmışım)   ketiptirmin (gitmişim)
açıptırsıñ    ketiptirsin 
açıptır    ketiptir
açıptırbız    ketiptirbiz 
açıptırsıñar    ketiptirsiñer
açıptır/açışıptır   ketiptir/ketişiptir

körüptürmün (görmüşüm)  cuupturmun (yıkamışım)
körüptürsün    cuuptursuñ
körüptür    cuuptur
körüptürbüz    cuupturbuz
körüptürsüñör   cuuptursuñor
körüptür/körüşüptür   cuuptur/cuuşuptur
Ekteki -t ve -tır bazen kullanılmayabilir: açıpırmın (açmışım), körüpsün (görmüşsün), 

ketipsiz (gitmişsiniz), ötüpür (geçmiş).
Olumsuz şekli: Olumsuz şeklinde tonluyla biten fiillerden sonra -bA-/-bO-; tonsuz-

la biten fiillerden sonra -pA-/-pO- şekli eklenir: açpaptırmın (açmamışım), açpaptırsıñ 
(açmamışsın), açpaptır (açmamış); körböptürbüz (görmemişiz), körböptürsüñör (görme-
mişsiniz), körüşpöptür (görmemişler).

2. Görülen Geçmiş Zaman
Kırgız Türkçesinde görülen geçmiş zaman üç şekilde ifade edilmektedir. 
1. Tip Görülen Geçmiş Zaman: -dı, -di, -du, -dü; -tı, -ti, -tu, -tü ekiyle yapılmaktadır.
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açtım baştadım (başladım) kördüm  uçtum 
açtıñ  baştadıñ   kördüñ  uçtuñ 
açtı  baştadı   kördü   uçtu 
açtık  baştadık   kördük   uçtuk 
açtıñar baştadıñar  kördüñör  uçtuñar 
açtı  baştadı   kördü  uçtu
Olumsuz şekli: açpadım (açmadım), açpadın (açmadın), açpadı (açmadı), körbödük 

(görmedik), körbödüñör (görmediniz), körüşpödü (görmediler).
2. Tip Görülen Geçmiş Zaman: İkincisi -gan,-gen;-kan,-ken ekiyle yapılır. Ekin yu-

varlak şekilleri -gon,-gön,-kon,-kön’de bulunmaktadır. Bu kip daha uzak bir geçmişi ifade 
eder. Bu sebeple kip -mıştı şekliyle de aktarılabilir

cegenmin (yedim) tökkönmün (döktüm) körgönmün 
cegensiñ   tökkönsüñ  körgönsüñ 
cegen   tökkön   körgön 
cegenbiz  tökkönbüz  körgönbüz 
cegensiñer  tökkönsüñör  körgönsüñör
cegen  tökkön   körgön
Şahıs ekinden önce -dır,-dir,-dur,-dür eki gelebilir: açkandırmın (açtım), körgöndür-

büz (gördük), açışkandır (açtılar). Bunun yanında konuşma dilinde cegem (yedim), kör-
göm (gördüm) şeklinde kısa biçimler de vardır.

Olumsuz şekli: cebegenmin (yemedim), cebegensiñ (yemedin), cebegen (yemedi); 
tökpögönmün (dökmedim), tökpögönsüñör (dökmediniz), töküşpögön (dökmediler). Bu 
kipin olumsuzu “cok” ve “emes” kelimeleri kullanılarak da yapılmaktadır: cegen cokpun 
(yemedim), cegen emessiñ (yemedin), cegenim cok (yemedim), cegeniñ cok (yemedin).

3. Tip Görülen Geçmiş Zaman: Üçüncüsü âdet ifadeli geçmiş zaman olup -çu, -çü 
ekiyle yapılır. Fiilin geçmişte sürekliliğini ve bundan dolayı ortaya çıkan alışkanlığı bildirir:

alçumun (alırdım) işteçümün (çalışırdım)
alçusuñ  işteçüsüñ
alçu   işteçü
alçubuz  işteçübüz
alçusuñar  işteçüsüñör
alıçu   işteçü
Olumsuz şekli: Olumsuz şekli emes kelimesiyle yapılır: alçu emesmin (almazdım), 

alçu emessiñ (almazdın), alçu emes (almazdı); işteçü emespiz (çalışmazdık), işteçü 
emessiñer (çalışmazdınız), işteçü emes (çalışmazlardı).

3. Şimdiki Zaman
Şimdiki zaman iki şekilde ifade edilir. Birincisi ünsüzlerden sonra -a, -e, -o, -ö (3. şa-

hıslarda -ot, -öt), ünlülerden sonra -y (3. şahıslarda -yt) ekiyle yapılır.
1. Tip Şimdiki Zaman:  Birinci şekli “otur-, cat-, cür-, tur-” yardımcı fiilleriyle yapılır. 

Kuruluşu şöyledir: Fiil + (ı)p yardımcı fiil + a (e, o, ö, y) + şahıs eki 
alıp oturamın (alıyorum) körüp catamın (görüyorum)
alıp oturasıñ    körüp catasıñ
alıp oturat    körüp catat
alıp oturabız   körüp catabız
alıp oturasıñar   körüp catasıñar
alıp oturat   körüp catat
kelip cürömün (geliyorum) okup turamın (okuyorum)
kelip cürösüñ   okup turasıñ
kelip cüröt   okup turat
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kelip cüröbüz   okup turabız
kelip cürösüñör   okup turasıñar
kelip cüröt    okup turat
Olumsuz şekli: Olumsuz şeklinde -bAy/-bOy; -pAy/-pOy ekleri kullanılır: albay otu-

ramın (almıyorum), albay oturasıñ (almıyorsun), albay oturat (almıyor); körböp catabız 
(görmüyoruz), körböp catasıñar (görmüyorsunuz), körböp catışat (görmüyorlar).

2. Tip Şimdiki Zaman:  Türkiye Türkçesindeki “-makta/-mekte” şimdiki zaman eki-
nin karşılığı olan bu kip -oodo/-öödö; uuda/-üüdö ekleriyle yapılır.

baştoodomun (başlamaktayım)  kiyüüdömün (giymekteyim)
baştoodosuñ    kiyüüdösüñ
baştoodo    kiyüüdö
baştoodobuz    kiyüüdöbüz
baştoodosuñar   kiyüüdösüñör
baştoodo    kiyüüdö
Olumsuz şekli: baştoboodomun (başlamamaktayım), baştoboodosuñ, baştoboodo; kiy-

böödöbüz (giymemekteyiz), kiyböödösüñör (giymemektesiniz), kiyböödö (giymemekteler).
4. Gelecek Zaman
Gelecek zaman ünsüzlerden sonra -a, -e, -o, -ö ekleriyle; ünsüzlerden sonra -y ekiyle ya-

pılır. Gelecek zamanın bu kullanımında geniş zaman ve şimdiki zaman anlamı da vardır.
tutamın(tutuyorum) körömün (göreceğim) işteymin (işleyeceğim)
tutasıñ  körösüñ   işteysiñ
tutat   köröt   işteyt
tutabız  köröbüz   işteybiz
tutasıñar  körösüñör  işteysiñer
tutuşat  körüşöt   işteşet
Olumsuz şekli: tutpaymın (tutmayacağım), tutpaysıñ (tutmayacaksın), tutpay (tutmaya-

cak); körböybüz (görmüyoruz), körböysüñör (görmüyorsunuz), körüşpöyt (görüşmüyorlar).
5. Geniş Zaman
Geniş zaman şekli , ünsüzlerden sonra -ar, -er, -or, -ör; ünlülerden sonra -r ekiyle ifade edilir:

aytarmın (söylerim) kelermin (gelirim) üzörmün (koparırım) okurmun (okurum)
aytarsıñ kelersiñ üzörsüñ okursuñ
aytar keler üzör okur
aytarbız kelerbiz üzörbüz okurbuz
aytarsıñar kelersiñer üzörsüñör okursuñor
aytışar kelişer üzüşör okuşor

Olumsuz şekli: aytpaspın (söylemem), aytpassıñ (söylemezsin), aytpas (söylemez); 
kelbespiz (gelmeyiz), kelpessiñer (gelmezsiniz), kelpes/kelişpes (gelmezler).

b. Tasarlama Kipleri
1. Şart Kipi
Şart kipi -sa, -se, -so, -sö ekiyle yapılır.
aylansam (dönsem) toktosom (dursam) tüşünsöm (anlasam)
aylansañ  toktosoñ   tüşünsöñ
aylansa  toktoso   tüşünsö
aylansak  toktosok   tüşünsök 
aylansañar  toktosoñor  tüşünsöñör 
aylansa  toktoso   tüşünsö 
Olumsuz şekli: aylanbasam (dönmesem), aylanbasañ (dönmesen), aylanbasa (dön-

mese); tüşünbösök (anlamasak), tüşünbösöñör (anlamasanız), tüşünbösö (anlamasalar).
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2. Gereklik Kipi 
Kırgız Türkçesinde gereklik kipi üç ayrı şekilde ifade edilir ve fiil ismine kerek, laazım, 

zarıl ve tiyiş kelimeleri eklenerek yapılır.
1. Tip Gereklik Kipi: Gerekliliğin birinci tipinde, -(I)ş, -(U)ş fiilden isim yapma eki-

ni alan fiile iyelik ekleri getirilir.
baştaşım kerek/zarıl/laazım (başlamalıyım)
baştaşıñ(ız) kerek/zarıl/laazım 
baştaşı kerek/zarıl/laazım 
baştaşıbız kerek/zarıl/laazım 
baştaşıñar kerek/zarıl/laazım 
baştaşı kerek/zarıl/lazım 
Olumsuz şekli: emes kelimesiyle yapılır: baştaşım kerek emes (başlamamalıyım), 

baştaşıñ kerek emes, baştaşı kerek emes, baştaşıbız kerek emes, baştaşıñar kerek emes, 
baştaşı kerek emes.

2. Tip Gereklik Kipi: İkinci tip gereklilik ise fiil ismine iyelik ekleri ile kerek kelimesi-
nin getirilmesiyle yapılır: fiil+-OO/-UU+iyelik eki+kerek/zarıl/laazım.

bilüüm kerek/zarıl/laazım (bilmeliyim)
bilüüñ kerek/zarıl/laazım
bilüüsü kerek/zarıl/laazım
bilüübüz kerek/zarıl/laazım
bilüüñör kerek/zarıl/laazım
bilüüsü kerek/zarıl/laazım
Olumsuz şekli: emes kelimesiyle yapılır: bilüüm kerek emes (bilmemeliyim), bilüüñ 

kerek emes (bilmemelisin), bilüüsü kerek emes (bilmemeli), bilüübüz kerek emes (bilme-
meliyiz), bilüüñör kerek (bilmemelisiniz), bilüüsü kerek (bilmemeliler).

3. Tip Gereklik Kipi: Gerekliliğin üçüncü tipi, fiil ismine yönelme hâli ekiyle birlikte 
tiyiş (gerek, lazım) kelimesi getirilerek yapılır.

aluuga tiyişmin (almam gerek)
aluuga tiyişsiñ/siz
aluuga tiyiş
aluuga tiyişpiz
aluuga tiyişsiñer/sizder
aluuga tiyiş
Olumsuz şekli: emes kelimesiyle yapılır: aluuga tiyiş emespin (almamalıyım), alu-

uga tiyiş emessin, aluuga tiyiş emes, aluuga tiyiş emespiz, aluuga tiyiş emesiñer, alu-
uga tiyiş emes.

3. Emir Kipi
Emir çekiminde her şahıs için ayrı bir ek kullanılır:
açayın (açayım) köröyün (göreyim) okuyun (okuyayım)
aç   kör   oku
açsın   körsün   okusun
açalı(k)  körölü(k)  okuylu(k)
açkıla  körgülö   okugula
açışsın  körüşsün  okuşsun
Olumsuz şekli: açpayın (açmayayım), açpa/açpagın (açma), açpasın (açmasın); kör-

böylü (görmeyelim), körbögülö (görmeyin), körbösün (görmesinler).
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4. İstek Kipi
Kırgız Türkçesinde istek çekimi üç şekilde karşılanmaktadır.
1. Tip İstek Kipi: İstek kipinin birinci tipi -gı, -gi, -gu, -gü; -kı, -ki, -ku, -kü ekiyle ya-

pılır. Formülü şöyledir: Fiil + gİ (-kİ) + iyelik eki + bar (veya kelet<kel-).
açkım bar (açasım var)  körgüm kelet (göresim gelir)
açkıñ  bar   körgüñ kelet
açkısı bar   körgüsü kelet
açkıbız bar   körgübüz kelet
açkıñar bar   körgüñör kelet
açkısıbar   körgüsü kelet
Olumsuz şekli: açkım cok (açasım yok), açkıñ cok (açasın yok), açkısı cok (açası yok); 

körgübüz kelbeyt (göresimiz yok), körgüñör kelbeyt (göresiniz yok), körgüsü kelbeyt (gö-
resileri yok).

2. Tip İstek Kipi: İkinci tipi, mAk(çI)/-mOk(çU) ekiyle yapılır.
cazmakmın (yazmak niyetindeyim) tökmökçümün (dökmek niyetindeyim)
cazmaksıñ    tökmökçüsüñ
cazmak    tökmökçü
cazmakpız    tökmökçübüz
cazmaksıñar    tökmökçüsüñör
cazışmak    töküşmökçü
Olumsuz şekli: cazmak emesmin (yazmak niyetinde değilim), cazmak emessiñ (yaz-

mak niyetinde değilsin), cazmak emes yazmak niyetinde deği); tökmökçü emespiz (dök-
mek niyetinde değiliz), tökmökçü emessiñer (dökmek niyetinde değilsiniz), töküşmökçü 
emes (dökmek niyetinde değller).

3. Tip İstek Kipi: İstek kipinin üçüncü tipi -gAy ele birleşik şekliyle karşılanır, iyelik 
kökenli şahıs ekleriyle çekimlenir. Bu tip seyrek kullanılır.

okugay elem (okusam)   baştagay elem (başlasam)
okugay eleñ    baştagay eleñ
okugay ele    baştagay ele
okugay elek    baştagay elek
okugay eleñer    baştagay eleñer
okuşkay ele    baştagay ele
Olumsuz şekli: okubagay elem (okumasam), okubagay eleñ (okumasan), okubagay 

ele (okumasa); baştabagay elek (başlamasak), baştagay eleñer (başlamasanız), baştagay ele 
(başlamasalar).

c. Fiillerin Birleşik Çekimi
1. Rivayet
Kırgız Türkçesinde rivayet birleşik çekimi “eken” (imiş) ve seyrek olarak “imiş” ile yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayetinde “imiş” kulanılır.
açıptır imişmin (açmışmışım)  ketiptir imişmin (gitmişmişim) 
açıptır imişsiñ    ketiptir imişsiñ 
açıptır imiş    ketiptir imiş
açıptır imişpiz    ketiptir imişpiz 
açıptır imişsiñer   ketiptir imişsiñer
açışıptır imiş    ketişiptir imiş
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Görülen Geçmiş Zamanın Rivayeti
eken ile yapılır.
2. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Rivayeti
cegen ekenmin (yemişim) tökkön ekenmin (dökmüşüm)
cegen ekensiñ   tökkön ekensiñ 
cegen eken   tökkön eken 
cegen ekenbiz   tökkön ekenbiz 
cegen ekensiñer  tökkön ekensiñer 
cegen eken   tökkön eken 
3. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Rivayeti: 
alçu ekenmin (alırmışım) işteçü ekenmin (çalışırmışım)
alçu ekensiñ   işteçü ekensiñ
alçu eken   işteçü eken
alçu ekenbiz   işteçü ekenbiz
alçu ekensiñer   işteçü ekensiñer
alçu eken   işteçü eken
Şimdiki Zamanın Rivayeti
1. Tip Şimdiki Zamanın Rivayeti:  
körüp catkan ekenmin (görüyormuşum)   okup turgan ekenmin (okuyorum)
körüp catasıñ    okup turgan ekensıñ
körüp catat    okup turgan eken
körüp catabız    okup turgan ekenbiz
körüp catasıñar   okup turgan ekensiñer
körüp catat    okup turgan eken
Gelecek Zamanın Rivayeti
alat ekenmin (alacakmışım) bilet ekenmin (bilecekmişim)
alat ekensiñ   bilet ekensiñ
alat eken   bilet eken
alat ekenbiz   bilet ekenbiz
alat ekensiñer   bilet ekensiñer
alışat eken   bilet eken
Geniş Zamanın Rivayeti
bolor ekenmin (olurmuşum) kiyer ekenmin (giyermişim)
bolor ekensiñ   kiyer eken
bolor eken   kiyer eken
bolor ekenbiz   kiyer eken
bolor ekensiñer  kiyer eken
bolor eken   kiyer eken
Şart Kipinin Rivayeti
kelsem eken (alsaymışım) körsöm eken (görseymişim)
kelseñ eken   körsöñ eken
kelse eken   körsö eken
kelsek eken   körsök eken
kelseñer eken   körsöñör eken
kelişse eken   körüşsö eken
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Gereklik Kipinin Rivayeti
1. Tip Gereklik Kipinin Rivayeti
alışım kerek eken (almalıymışım) berişim kerek eken (vermeliymişim)
alışıñ kerek eken   berişiñ kerek eken
alışı kerek eken   berişi kerek eken
alışıbız kerek eken   berişibiz kerek eken
alışıñar kerek eken   berişiñer kerek eken
alışı kerek eken   berişi kerek eken
İstek Kipinin Rivayeti
2. Tip İstek Kipinin Rivayeti 
cazmak ekenmin (yazmak niyetindeymişim) 
cazmak ekensiñ     
cazmak eken      
cazmak ekenbiz    
cazmak ekensiñer    
cazışmak eken    
2. Hikâye
Hikâye çekimi “ele” (idi) kelimesiyle yapılır.
Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi
açıptır elem (açmışım)   ketiptir elem (gitmişim)
açıptır eleñ    ketiptir eleñ 
açıptır ele    ketiptir ele
açıptır elek     ketiptir elek
açıptır eleñer    ketiptir eleñer
açışıptır ele    ketişiptir ele
Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
1. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
açtım ele (gülmüştüm)   baştadım ele (başlamıştım)  
açtıñ ele    baştadıñ ele   
açtı ele    baştadı ele   
açtık ele    baştadık ele   
açtıñar ele     baştadıñar ele  
açıştı ele    baştaştı ele  
2. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
cegen elem (yemiştim)   tökkön elem (dökmüştüm)     
cegen eleñ     tökkön eleñ           
cegen ele    tökkön ele              
cegen elek    tökkön elek          
cegen eleñer    tökkön eleñer           
cegişken ele    töküşkön ele             
3. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 
alçu elem (alırdım)   işteçü elem (çalışırdım)     
alçu eleñ    işteçü eleñ           
alçu ele    işteçü ele               
alçu elek      işteçü elek           
alçu eleñer     işteçü eleñer           
alışçu ele     işteşçü ele             
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Şimdiki Zamanın Hikâyesi
1. Tip Şimdiki Zamanın Hikâyesi
bara catkan elem (gidiyordum)  köre turgan elem (görüyordum) 
bara catkan eleñ   köre turgan eleñ 
bara catkan ele   köre turgan ele  
bara catkan elek   köre turgan elek
bara catkan eleñer   köre turgan eleñer
bara catışkan ele   körüşö turgan elem 
Gelecek Zamanın Hikâyesi
alat elem (alacaktım)   bilet elem (bilecektim)
alat eleñ    bilet eleñ
alat ele    bilet ele 
alat elek    bilet elek
alat eleñer    bilet eleñer
alışat ele     bilişet ele
Geniş Zamanın Hikâyesi
turar elem (dururdum)   bara elem (giderdim)
turar eleñ    bara eleñ
turar ele    bara ele
turar elek     bara elek
turar eleñer    bara eleñer
turar ele    bara ele
Gereklik Kipinin Hikâyesi
1. Tip Gereklik Kipinin Hikâyesi
alışım kerek ele (almalıydım)  berişim kerek ele (vermeliydim)
alışıñ kerek ele    berişiñ kerek ele
alışı kerek ele     berişi kerek ele
alışıbız kerek ele    berişibiz kerek ele  
alışıñar kerek ele   berişiñer kerek ele
alışı kerek ele    berişi kerek ele
İstek Kipinin Hikâyesi
cazmak(çı) elem (yazmak niyetindeydim) 
cazmak(çı) eleñ     
cazmak(çı) ele      
cazmak(çı) elek    
cazmak(çı) eleñer    
cazışmak(çı) ele    
3. Şart
Kırgız Türkçesinde “bol-” fiilinin şart çekimi ile yapılır.
Görülen Geçmiş Zamanın Şartı
2. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Şartı
cegen bolsom (yediysem)  tökkön bolsom (döktüysem)     
cegen bolsoñ    tökkön bolsoñ           
cegen bolso    tökkön bolso              
cegen bolso    tökkön bolsok          
cegen bolsoñor   tökkön bolsoñor           
cegişken bolso   töküşkön bolso             
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3. Tip Görülen Geçmiş Zamanın Şartı
alçu bolsom (alırdım)   işteçü bolsom (çalışırdım)     
alçu bolsoñ    işteçü bolsoñ           
alçu bolso    işteçü bolso               
alçu bolsok    işteçü bolsok           
alçu bolsoñor     işteçü bolsoñor            
alışçu bolso    işteşçü bolso             
Şimdiki Zamanın Şartı
1. Tip Şimdiki Zamanın Şartı
bara catkan bolsom (gidiyorsam) köre turgan bolsom (görüyorsam) 
bara catkan bolsoñ   köre turgan bolsoñ 
bara catkan bolso   köre turgan bolso 
bara catkan bolsok   köre turgan bolsok
bara catkan bolsoñor   köre turgan bolsoñor
bara catışkan bolso   körüşö turgan bolso
Geniş Zamanın Şartı
alar bolsom (alırsam)   keler bolsom (gelirsem) 
alar bolsoñ    keler bolsoñ
alar bolso    keler bolso
alar bolsok    keler bolsok
alar bolsoñor    keler bolsoñor
alışar bolso    keler bolso
d. imek ve iken Fiiliyle Yapılan İsim Çekimi
İsim çekiminde şimdiki zamana (veya geniş zamana) şahıs ekleri; geçmiş zamana ise 

eken ve ele  getirilerek yapılır. Şart çekiminde ise bolso (olsa) kelimesi kullanılır.
1. Geniş (Şimdiki) Zaman
Kırgızmın (Kırgız’ım)   okuuçumun (öğrenciyim)
Kırgızsıñ    okuuçusuñ
Kırgız    okuuçu
Kırgızbız    okuuçubuz
Kırgızsıñar    okuuçusuñar
Kırgız(dar)    okuuçu(lar)
Teklik 2. şahsın nezaket şekli “Kırgızsın, okuuçusuz”; çokluk 2. şahsın nezaket şekli 

“Kırgızsızdar, okuuçusuzdar”dır.
Olumsuz şekli: Kırgız emesmin (Kırgız değilim), Kırgız emessiñ, Kırgız emes; okuu-

çu emesbiz (öğrenci değiliz), okuuçu emessiñer, okuuçu emes.
2. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Öğrenilen geçmiş zaman çekimi eken (imiş) ile yapılır.
bay ekenmin (zenginmişim)  caş ekenmin (gençmişim)
bay ekensiñ    caş ekensiñ
bay eken    caş eken
bay ekenbiz    caş ekenbiz
bay ekensiñer    caş ekensiñer
bay eken    caş eken
Olumsuz şekli: bay emes ekenmin (zengin değilmişim), bay emes ekensiñ, bay emes 

eken; caş emes ekenbiz (genç değilmişiz), caş emes ekensiñer, emes caş eken
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3. Görülen Geçmiş Zaman
Görülen geçmiş zaman ele (idi) ile yapılır.
okutuuçu elem (öğretmendim)  kart elem (ihtiyar idim)
okutuuçu eleñ    kart eleñ 
okutuuçu ele    kart ele 
okutuuçu elek    kart elek 
okutuuçu eleñer   kart eleñer 
okutuuçu ele    kart ele
Olumsuz şekli: okutuuçu emes elem (öğretmen değildim), okutuuçu emes eleñ, oku-

tuuçu emes ele; kart emes elek (ihtiyar değildik), kart emes eleñer, kart emes ele.
4. Şart
Kırgız Türkçesinde ismin şartı bolso ile yapılır. İşlek değildir.
cakşı bolsom (iyiysem)   caş bolsom (gençsem)
cakşı bolsoñ    caş bolsoñ
cakşı bolso    caş bolso
cakşı bolsok    caş bolsok
cakşı bolsoñon   caş bolsoñor
cakşı bolso    caş bolso

“caman” kelimesinin geniş (şimdiki), öğrenilen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman ve 
şart kipinde şahıslara göre isim çekimini yapınız

Yapım Ekleri
Kırgız Türkçesinde görülen belli başlı yapım ekleri şu şekildedir.

1. İsimden İsim Yapan Ekler
+çA, +çO: Dil ve lehçe isimleriyle küçültme ifadeli isimler türetir: Kırgızça, Orusça 

(rusça), Türkçö (Türkçe), Anglisçe (ingilizce), Türkmönçö (Türkmence), mokoço (öcü, 
umacı), kıpça (ince, nefis), belçe (bel hizası), kudaça (dünür), böyrömçö (eteğin önü).

+çAk: Küçültme ve sevgi ekidir: kelinçek (genç kadın), iniçek (kardeşcağız), kulunçak 
(taycık), tüyünçök (bohça), küpçök (küçük küp), cetkinçek (genç, yetişkin).

+çAn: Sıfat türetir: atçan (atlı, süvari), ısıkçan (ateşi yüksek), nayzaçan (dövüşken), 
oorukçan (hastalıklı), ısıkçan (ateşli), mıltıkçan (tüfekli), ötükçön (çizmeli).

+çI, +çU: Meslek ve uğraşma ile ilgili isimler yapar: malçı (çoban), tegirmençi (değir-
menci), motorçu (motorcu), dökönçü (dükkancı), ötükçü (kunduracı), kasapçı (kasap), 
pahtaçı (pamukçu), koyçu (koyun çobanı).

+çIk, +çUk: Daha çok küçültme eki olarak görev yapar: kölçük (gölcük), kapçık (tor-
ba), irimçik (peynir), çalçık (bataklık), botoçuk (deve yavrusu), oyunçuk (oyuncak).

+çIl, +çUl: Bir şeye düşkünlük ve tara�arlık belirten isimler türetir: emgekçil (çalış-
kan), uykuçul (uykucu), konokçul (konuk sever), külküçül (çok gülen), kirçil (çok kirli), 
Leninçil (Leninist), kapaçıl (sıkıntılı), Türkçül (Türkü seven).

+çIlIk: Meslek ve uğraşma isimlerini belirtir: talaaçılık (bozkırcılık), kişiçilik (insancı-
lık), Kırgızçılık (Kırgızcılık), tuugançılık (kardeşlik), adamgerçilik (insaniyet).

+dAş, +dOş; +tAş, +tOş; +lAş, +lOş: Eşlik, ortaklık bildirir: tilekteş (hemfikir), cer-
deş (hemşehri), atalaş (kardeş), kepteş (musahip), keñeşteş (akıldaş), sözdöş (sohbet arka-
daşı), rayondaş (hemşehri), coldoş (yoldaş), sanaalaş (fikirdaş).

+gIlt, +gUlt: Renk adlarında benzerlik ve yakınlık ifade eden kelimeler yapar: sargılt 
(sarımsı), kızgılt (kızılca), kögült (mavimsi), bozgult (bozumturak).

+IrAAk, +UrOOk: Sıfatlarda karşılaştırma yapan bir ektir: tattuurak (daha tatlı), biyigi-
rek (daha büyük), kiçireek (daha küçük), cakşıraak (daha güzel), küçtüüröök (daha güçlü).

2
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+lIk, +lUk; +dIk, +dUk; +tIk, +tUk: Oldukça işlek bir ektir: balalık, eelik (iyelik), koy-
luk (koyunluk), cıldık (yıllık), endik (enlik), körkömdük (güzellik), caştık (gençlik), baş-
tık (başkan), kültük (lazımlık), töştük (demir zırh). Bu ek aynı zamanda Arapça mensubi-
yet (-î) ekini de karşılar:  borborduk (merkezi), koomduk (kavmî, millî), uluttuk (millî).

+lUU; +dUU; +tUU: Sıfat türetir: paydaluu (faydalı), tokoyluu (ormanlık), daamduu 
(lezzetli), akılduu (akıllı), ataktuu (ünlü), küçtüü (güçlü), kaygıluu (kaygılı).

+OO: Sayı adlarında ortaklık, beraberlik yapan ektir: biröö (her birisi), eköö (her iki-
si), üçöö (her üçü), altoo (her altısı).

+sIz, +sUz: Olumuzluk ifadesi taşır: caysız (yersiz), erksiz (iradesiz), küçsüz (güçsüz), 
suusuz (susuz), caramsız (faydasız), esepsiz (hesapsız).

+ay: Akrabalık, sevgi ve küçültme fonksiyonunda adlar türeten bu ek ünlü uyumuna 
uymaz: agatay (ağabeycik), initay (kardeşçik), eketay (babacık), ceñetay (yengecik), tebe-
tay (kalpak), kementay (keçe giyim).

2. İsimden Fiil Yapan Ekler
+A-, +O-: İsimlerden yapma ve olma bildiren fiiller türetir: tişe- (diş dök-), közö- 

(del), keze- (nişan al-), tünö- (tüne-), orno- (yerleş-), şatıra- (çatırda-), küçö- (güçlen-).
+Ay-, +Oy-: İsimlerden olma bildiren fiiller türetir: tasıray- (şiş-, kabar-), tikirey(dimdik 

dur-), çoñoy- (art-,büyü-), büdüröy- (pürüzlen-), köböy- (çoğal-), azay- (azal-).
+dA-, +dO-: İsimlerden yapma bildiren fiiller türetir: dıngılda- (çıngırda-), 

meltilde(silme dol-), löküldö- (söverek üzerine atıl-), lıpılda- (çabuk hareket et-).
+I-, +U-: Geçişli ve geçişsiz fiiller türetir: caşı- (ağlamaklı ol-), taşı- (taş-), canı- (ya-

naş-), sıltı- (hafifçe aksa-), üñü- (saplan-, del-).
+kAr-, +kOr-; +gAr-, +gOr-: İşlek değildir: başkar- (başa geç-, idare et-), sugar-  

(sula), atkar- (ata bindir-), otkor- (hayvan otlat-).
+lA-, +lO-; +dA-, +dO-; +tA-, +tO-: En çok görülen isimden fiil yapma ekidir: bay-

la- (bağla-), erkele- (nazlandır-, okşa-), oylo- (düşün-), ürgülö- (uyukla-, pinekle-), akı-
rında- (yavaşla-), ketmende- (belle-, kaz-), koldo- (kolla-), ündö- (çağır-, seslen-), taş-
ta- (at-), işte- (işle-), otto- (otla-), üymöktö- (yığ-, kümele-).

+lAn-, +lOn-; +dAn-, +dOn-; +tAn-, +tOn-: naçarlaş- (kötüleş-), salgılaş- (patak-
la-), çataktaş- (sataş-), betteş- (yüzleş-), cooptoş- (sohbet et-), dostoş- (dostlaş-), salam-
daş- (selamlaş-), kollektivdeş- (birleş-), cüzdöş- (yüzleş-), borbordoş- (merkezileş-).

+r- (+Ar-, +Or-, +Ir-): Vasıf isimlerinden olma bildiren fiiller türetir: agar- (ağar-), 
kögör- (göğer-; morar-), bozor-(bozar-), kaygır- (kaygılan-), cañır- (yenilen-), cakşır- (gü-
zelleş-), kıskar- (kısal-).

+rA-, -rO-: İşlek değildir: maara- (mele-), kamaara- (endişelen-), möörö- (böğür-), 
kısıñkıra- (hafifçe sıkıştır-).

+sI-, +sU-: İstek ve ihtiyaç bildiren fiiller türetir: sansı- (hesapsız bulun-), kişisi- 
(adam yerine koy-), borsu-(porsu-), öksü- (gevşe-; yetişeme-), erdemsi- (cesaret göster-), 
azgansı- (sapıt-).

+sIrA- ,+sUrA-: Yokluk, eksiklik bildiren fiiller türetir: kansıra- (kansızlaş-), uykusu-
ra- (uykuda sayıklama-), alsıra- (takattan düş-), elsire- (milletini özle-), cetimsire- (ken-
disini yetim hisset-).

3. Fiilden İsim Yapan Ekler
-Ak, -Ok: Daha çok işi veya hareketi yapanı ifade eder: konok (konuk), töşök (döşek), 

turak (durak, ikamet yeri), bıçak, catak (yatak), möörök (çok böğüren).
-çAk, -çOk: Bazı örneklerde ekin ünlüsü vurgudan dolayı uzayabilir: kemirçek (kıkır-

dak), erinçeek (üşengen), tañılçak (bağ, deste), unutçaak (unutkan), könçök (kulak me-
mesi), bölçök (parçacık), sogonçok (topuk, pençe), maktançaak (övüngen).
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-dI, -dU: Fiilin ifade ettiği anlamla bağlantılı isimler yapar: urandı (harabe), kirindi 
(yabancı aileye katılan kişi), cugundu (yapışkan şey), bölündü (parça, kısım), çabındı (ça-
yır), urundu (eziyet, vurma), çaçındı (dağınık).

-gA, -gO: İşlek değildir: tabılga (veri, ganimet), debilge (hamle, gayret), ötölgö (tazmi-
nat), cürölgö (alışkanlık), agılga (sert, kalkan).

-gAk, -gOk; -kAk, -kOk: İsim ve sıfat türetir: taygak (kaygan), ilgek (çengel), sorgok 
(obur), çançkak (sancı), tepkek (kopuzun köprüsü), opkok (obur, doymaz).

-gI, -gU; -kI, -kU: Fiilin anlamıyla bağlantılı isimler türetir: şıpırgı (süpürge), tamızgı 
(damlalık), süzgü (sık dişli tarak), açıtkı (maya), iritki (kargaşalık), sasıtkı (bozuk yumur-
ta), külkü (gülüş), uyuku (uyku).

-gIç, -gUç; -kIç, -kUç: Nesne ve âlet adları türetir: cazgıç (yazıcı), sezgiç (kavrayış-
lı, anlayışlı), kuurguç (kepçe), süzgüç (balık ağı), açkıç (açar, anahtar), tepkiç (basamak, 
merdiven), tüpküç (sacayağı).

-gIn, -gUn; -kIn, -kUn: Sıfat ve isim türetir: azgın (yolunu şaşıran), kezgin (seyahat), ur-
gun (çok), sürgün, kaçkın (kaçak), ketkin (kaçak, kaçkın), tutkun (esir), türkün (türlü, çeşitli).

-Iç, -Uç: Soyut isimler türetir: süyünüç (sevinç), sagınıç (hasret), ökünüç (pişmanlık), 
bulganıç (bayağı, çirkin), korkunuç (korku, tehlike), köyünüç (tasa, keder).

-k (-Ik, -Uk): Fiilin anlamıyla bağlantılı isimler türetir: artık (daha fazla), teşik (delik), 
capık (kapalı), buyruk, tüzük (düzgün, doğru), kazık (kama)

-m (-Im, -Um): Fiilin anlamıyla bağlantılı isimler türetir: basım (baskı), aşam (lok-
ma), bütüm (hüküm, karar), bilim (bilgi), toktom (karar), cem (yem), ıkım (çeviklik), kö-
törüm (çok zayıf, kötürüm), uyum (teşkilat, kurum). 

-mA, -mO: Aslen isim-fiil eki olan ek kimi kalıcı kelimeler de türetmiştir: tuuma (doğ-
ma; çıplak), tizme (liste), boyomo (boyanmış, sahte), süzmö (süzme), aylanma (girdap), 
münözdömö (tasvir), başkarma (idareci)

-mAk: Aslen isim-fiil eki olan ek kimi kalıcı isimler de türetmiştir: üymök (yığın, 
küme), iymek (küpe), çakmak, ilmek (çengel, kanca), çertmek (aşık oyununun bir sa�ası).

-mIş, -mUş: Aslen sıfat-fiil eki olan ek kimi kalıcı isimler de türetmiştir: turmuş (hayat), 
kılmış (cinayet), cazmış (yazgı, kader), bolmuş (oluş), kıdırmış (gezgin), körmüş (yenilik).

4. Fiilden Fiil Yapan Ekler
-dIr-, -dUr-; -tIr-, -tUr-: Ettirgen çatı ekidir: aldır-, bildir-, soydur- (hayvan kestir- ), 

caktır- (yaktır-), keltir- (getir-), öltür- (öldür-), östür- (yetiştir-, büyüt-), kaltır- (bırak-).
-gIlA- ; -kIlA-: İşin hareketin, tekrarlandığını ve sıkça yapıldığını belirtir: muştagı-

la- (durmadan vur-), tartkıla- (çekip dur-), keskile- (kesip dur-), çapkıla- (vurup dur-), 
tepkile- (tekmele-).

-gIz-,-gUz-; -kIz-,-kUz-: Ettirgen çatı ekidir: algız- (aldır-), kirgiz- (girdir-), turguz- 
(kaldır-), cürgüz- (yürüt-), catkız- (yatır-), cetkiz- (ulaştır-), kütküz- (beklet-).

-l- (-Il-, -Ul-): Edilgen çatı ekidir: cazıl- (yazıl-), cabıl- (örtül-), beril- (veril-), cetil- 
(varıl-), tögül- (dökül-), toktol- (dur-, durul-), koşul- (katıl-), koldonul- (kullanıl-).

-n- (-In-, -Un-): Fiillerde dönüşlülük yapan ektir: kirin- (suya gir-, yıkan-), muun- 
(boğul-), karan- (bakın-), ötün- (rica et-), urun- (çarp-), sögün- (sövün-), körün- (gö-
rün-), cuun- (yıkan-), süylön- (azarla-), taşın-.

-r- (-Ir-, -Ur-): Ettirgen çatı ekidir: kaçır-, uçur-, citir- (yitir-), bütür- (bitir-), batır-, 
katır- (katılaştır-).

-ş- (-Iş-, -Uş-): İşteş çatı ekidir: attanış- (birlikte ata bin-), birgeleş- (birleş-), körüş- (gö-
rüş-), uçuraş- (karşılaş-, selamlaş-), keliş- (anlaş-), karaş- (bakış-), çabış- (birlikte ot biç-).

-t- (-It-, -Ut-): Ettirgen çatı ekidir: sanat- (saydır-), kanat-, bayıt- (zenginleştir-), ür-
küt-, semirt- (beslet-), cogolt- (kaybet-).
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Sıfat-Fiiller
Nesnelerin geçici hareket vası�arını karşılayan fiil şekilleridir. Kırgız Türkçesinde başlı-
ca sıfat-fiiller şunlardır:

-Ar, -Or, -r: Geniş zaman sıfat-fiilidir: keler çak (gelecek zaman), bolor iş (olacak iş), 
uçar kuş, cürör col (yürünecek yol), kele cürör kişi (gelecek kişi), körör kün (görecek gün), 
körör köz (görür göz), kiyer kiyim (giyilecek elbise).

-bAs, -bOs; -pAs, -pOs: -Ar, -Or, -r ekinin olumsuzudur: aytılbas sır (söylenmez sır), 
bolbos iş (olmayacak iş), cañılbas caak (yamulmaz çene), müdürülbös tuyak (sürçmez 
toynak), añdışbas abısın (beklenmeyen gelin), acıraşpas dos (ayrılmaz dost), oksoşpos 
(benzeşmez), öçpös ülgü (sönmez ülkü).

-gAn, -gOn; -kAn, -kOn: Geçmiş zaman sıfat-fiilidir: algan(alan), bergen (veren), cal-
koolongon (tembelleşmiş), komuz çertken (kopuz çalan), kolxozdo bolgon cañılıktar (kol-
hozda olan yenilikler), mezgilsiz oygongon baladay (zamansız uyanan çocuk gibi), ölgön 
arstandan tirüü çıçkan artık. (Ölmüş arslandan diri sıçan daha iyidir), süygön cigitiñiz (sev-
diğiniz genç), sandalıp cürgön bir eşek (başıboş gezen eşek), ötkön sezon (geçen sezon).

-OOçU, -UUçU, -çU: Geniş zaman sıfat-fiilidir: cabıluuçu (kaplayan, örten), çıguu-
çu (çıkan), oygo aluuçu iş (düşünülen iş), saktooçu (saklayan, koruyan), iştelüüçü işteer 
(yapılacak işler), sıylooçu (ağırlayan, ikram eden), es alçu uçur (dinlenecek zaman), aytıp 
berçü söz (söyleniverecek söz), ortodo turuuçu çoñ stol (ortada duran büyük masa), şaar-
ga ketüüçü şosse col (şehire giden şose yol).

-A, -O; -y elek: Gelecek zaman sıfat-fiil ekidir: kele elek caş bala (henüz gelmemiş olan 
genç çocuk), baştay elek sabak (henüz başlalmamış olan ders), iş cüzünö aşa elek okuya 
(henüz gerçekleşmemiş olay), tuuy elek uy (henüz doğmamış inek).

-GIs, -GUs: İşlek olmayan gelecek zaman sıfat-fiilidir: tabılgıs kişi (bulunmayacak 
kişi), unutulgus dos (unutulmayacak dost), köz körgüs, kulak ukkus cak (göz görmeye-
cek, kulak işitmeyecek yer).

Zarf-Fiiller
Zarf-fiiler şahsa ve zamana bağlanmadan mücerret hareket hâli bildiren fiil şekilleridir. 
Kırgız Türkçesindeki zarf-fiil ekleri şunlardır:

-A, -O, -y: Tekrar gruplarında ve birleşik fiil yapımında kullanılır: bara bara (gide gide), 
süylöy süylöy (konuşa konuşa), cıgıla tura (düşe kalka), çıga ber- (çıkıver-), Sabak bütö (ders 
bitince), cılmaya karadı (gülerek baktı), bara bara çeçiler (giderek çözülür), dos küydürö ay-
tat, duşman küldürö aytat (dost yakarak söyler, düşman güldürerek söyler), can kıynalbay, 
cumuş bütpöyt (can üzülmeden iş bitmez), şektene karadı (şüphelenerek baktı).

-ArdA, -OrdO; -rdA: Kullanımı yaygın değildir: içerde (içerken), bararda (giderken), 
külördö (gülerken), keleriñde (geldiğinde), şaardan çıga bererde (şehirden çıkarken), na-
nüştösün içerde (kahvaltısını yaparken).

-bAstAn, -bOstOn: Tarz bildiren bir zarf-fiil ekidir: unçukpastan (ses çıkarmadan), 
albastan (almadan), berbesten (vermeden), körböstön (görmeden), oynoboston (oyna-
madan), Marca esüçün cıybastan (Marca şaşkınlığını atamadan), Akbara azuusun salbas-
tan (Akbara dişlerini batırmadan), siz aytpastan murun (siz söylemeden önce)

-gAnçA ; -kAnçA: Zaman sınırlaması yapar: kelgençe (gelinceye kadar), oturgança 
(oturuncaya kadar), bergençe (verinceye kadar), Ürümçügö cetkençe (Urumçi’ye yetişin-
ceye kadar), maktagança bar ekensin (övdükleri kadar varmışsın). 

-gAndA ; -kAndA: İş ve hareketin zamanını bildirir: barganda (gittiğinde), kelgende 
(geldiğinde, gelince), ketkende (gittiğinde, gidince), açkanda (açtığında), Oorukanadan 
çıkkanda (hastaneden çıktığında), cagımsız sözdü ukkanda (yakışıksız sözü duyduğun-
da), uluu adam menen süylöşköndö (ulu kişi ile konuştuğunda)
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Tablo 7.2
Kırgız Türkçesinde Kişi 
Zamirlerinin Hâl Ekleriyle 
Çekimi

-gAnI, -gOnU; -kAnI, -kOnU: Maksat,  zaman sınırlaması ve işin olmak üzere oldu-
ğunu bildirir: alganı (almak için, alalı), bilgeni (bilmek için, bileli), körgönü (görmek için, 
göreli), açkanı (açmak için, açalı), tüşkönü (inmek için, ineli), uçuraşkanı (selamlaşmak 
için), Şaardı kıdırganı ketişti (Şehri gezmek için gittiler), Alar ketip kalganı üç cıl boldu 
(Onlar gideli üç yıl oldu), Kelgeni catışat (Gelmek üzereler).

-gIçA, -gUçA; -kIçA, -kUçA:  Zaman bildirir: algıça (alıncaya kadar), ölgüçe (ölünce-
ye kadar), ketkiçe (gidinceye kadar), açkıça (açıncaya kadar), apam kelgiçe (annem gelin-
ceye kadar), ceter cerime cetkiçe (gideceğim yere yetişinceye kadar).

-mAyInçA, -mOyUnçA: Zaman bildirir: almayınça (almadan), cetmeyinçe (ulaşmadan), 
aytmayınça (söylemeden), bolmoyunça (olmadan), körmöyünçe (görmeden), apam kelme-
yinçe (annem gelmeden), öz közüm menen körmöyünçö (kendi gözlerimle görmeden).

-p (-Ip, -Up): İşlek bir zarf-fiil ekidir: alıp, kelip, körüp, okup (okuyup), saktap (sakla-
yıp, koruyup). “m” ile biten fiillerde ekin ünlüsü düşer, fiilin ünlüsü uzar: tamıp > taamp 
(damlayıp), emip > eemp (emip), kömüp > köömp (gömüp), cumup > cuump (yumup). 
“p” ile biten fiillerde, ekle fiil kaynaşarak fiilin ünlüsü uzar: çapıp > çaap (koşup), tapıp > 
taap (bulup), tepip > teep (tepip), öpip > ööp (öpüp).

Hareket Adları (İsim-Fiiller)
Kırgız Türkçesinde hareket adları iki türlü ekle yapılır.

1. -v: Diğer Türk lehçelerinde -v şeklinde olan bu ek Kırgız Türkçesinde düşer ve ken-
disinden önce gelen ünlü uzar. Bu ek mastar ekidir: baruv > baruu (gitmek), kelüv > ke-
lüü (gelmek), kıynav > kıynoo (eziyet etmek), cıynav > cıynoo (toplamak), süyüv > süyüü 
(sevmek), karav > karoo (bakmak), cazuv > cazuu (yazmak).

2. -ş (-Iş, -Oş, -Uş): Bu ek diğer Kıpçak grubu lehçelerinde olduğu gibi Kırgız Türkçe-
sinde de hareket adı yapan bir ektir: soguş (çarpma), olturuş (oturuş), okuş (okuma, oku-
yuş), süylöş (konuşma), cürüş (yürüyüş), uruş (vuruş), barış (varma, varış) atkarılış (ba-
şarma, icra etme), ceş (yeme, beslenme).

Kelime Türleri

Zamirler
a. Kişi zamirleri

Kişi zamirleri Türkiye Türkçesindeki gibidir, sadece küçük ses değişiklikleri vardır: 
men, sen, al, biz, siz, alar.

Teklik 2. şahısta nezaket ifadesi için “siz”, çokluk 2. şahısta nezaket ifadesi için “sizder” 
kullanılır. Şahıs zamirlerinin hâl ekleriyle birlikte kullanımı şöyledir:

Yalın h. İlgi h. Yük. h. Yön. h. Bul. h. Ayr. h.

men menin meni maga mende menden

sen senin seni saga sende senden

al anın anı aga anda andan

biz bizdin bizdi bizge bizde bizden

siz sizdin sizdi sizge sizde sizden

alar alardın alardı alarga alarda alardan
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b. Dönüşlülük Zamiri
Kırgız Türkçesinde dönüşlülük zamiri “öz”dür: özüm (kendim), özüñ, özü, özübüz, 

özüñüz, özdörü/özülörü).
Süygöndügüm üçün künöölösöñ özüñ bil. (Sevdiğim için ayıplayacaksan, kendin bilirsin).
Kuday bizdin kökürögübüzdö, al bizdin añ-sezimibiz arkıluu özübüzgö taasir etip turat. 

(Tanrı bizim içimizde. O, bizim vicdanımız vasıtasıyla bize tesir eder).
Özdörün közdöy çakırganday boluşat. (Kendilerine doğru çağırmış gibi, geliyor).
c. İşaret Zamirleri
Kırgız Türkçesindeki işaret zamirleri şunlardır: bu, bul (bu), uşul (şu), uşu (şu), al (o), 

oşol (şu), tigi (o), beriki (şu, şuradaki), tigil (o), bular (bunlar), oşolor (onlar), uşular (şun-
lar), tigiler (onlar), tee (şu), teetegi (şu, şuradaki).

Al eköönün ortosundagı mamilesi uşul. (O ikisinin arasındaki muamele budur).
Munun da kızmat emgegi uşularga katar bar. (Bunun da hizmet yılı şunlarınki kadar var.”
Enesinin başına salar kaygıdan ulam keçirip surap, oşonu estedi. (Annesinin başına sa-

lacağı kaygıdan dolayı af dileyip, bunu hatırladı.”
d. Belirsizlik Zamirleri
Kırgız Türkçesindeki belirsizlik zamirleri şunlardır: biröö (biri), kimdir biröö (biri), 

kee biröösü (bazısı), bir nerse (bir şey), alda kanday (nasıl olduğu bilinmeyen), baarı (hep-
si, herkes), bardıgı (hepsi), camı (hepsi), bütkül (bütün), eçteme (hiçbir şey), barça (bü-
tün), eç kim (hiç kimse), eç nerse (hiçbir şey), eç kaçan (hiçbir zaman), tükünçö (filanca).

Mından özgö karaşar eçtemesi cok. (KTG, s. 340) “Bundan başka yardım edeceği 
hiçbir şeyi yok.”

İştegeniñ biröö üçün, üyröngönüñ özüñ üçün. (Çalıştığın birisi için, öğrendiğin kendin için).
Al baarınan murda keldi. (O, herkesten önce geldi).
Tez cardam maşinası kelip, eki-üç kişi meni kötörüp salganınan başka eç nerse bilbeym. 

(Ambülânsın gelip, iki üç kişinin beni kaldırıp taşımalarından başka hiçbir şey hatırlamıyorum).
e. Soru Zamirleri
Kırgız Türkçesindeki belli başlı soru zamirleri şunlardır: kim, ne, emne (ne), kanday 

(nasıl), kaysı (hangi), kança (ne kadar), neçe (ne kadar).
Kaysıları keldi? Baarı keldi. (Hangileri geldi? Hepsi geldi.)
Tayatañdın üyünde dagı kim bar? (Büyükbabanın evinde başka kim var?)
Anı ukkanda emne deer eken? (Bunu duyduğunda ne der acaba?)

Sıfatlar
a. Niteleme Sıfatları

Varlıkların özelliklerini, vası�arını, yapılarını bildirirler: tuura sözdü kişi (açık sözlü 
kişi), körktü küz (güzel sonbahar), kümüş küzgü (gümüş ayna), üylü adam (evli adam), 
eski cündör (eski yünler), cakşı kişi (iyi kişi), çoñ kubanıç (büyük kıvanç) vs.

b. Belirtme Sıfatları
Belirtme sıfatları varlıkların yerlerini, sayılarını, soru durumlarını ve belirsizlik şekil-

lerini belirtirler. Kendi arasında dörde ayrılır.
1. İşaret Sıfatları
Kırgız Türkçesindeki işaret sıfatları şunlardır: bu, bul (bu), uşul (şu), uşu (şu), al (o), 

oşo(l) (şu, işbu), tigi(l)  (şu).
Oşol kündön baştap unutpaym. (O günden beri unutmuyorum).
Tigi emen cıgaçın men oturguzgan elem. (Şu meşe ağacını ben dikmiştim). 
Bul coldu mından eki cıl ilgeri salışkan. (Bu yolu bundan iki yıl önce yapmışlar).
Oşo zaman tonun çeçip ırgıtıp, tömön karay cügürüp cönödü. (O anda paltosunu çıka-

rıp fırlatarak, aşağı doğru koşmaya başladı).



Çağdaş Türk Yazı Dilleri-II182

2. Sayı Sıfatları
a. Asıl Sayı Sıfatları
Küçük ses değişiklikleri dışında Türkiye Türkçesi ile aynıdır: Bir, eki, üç, tört, beş, altı, 

ceti, segiz, toguz, on, cıyırma (yirmi), otuz, kırk, elüü (elli), altımış (altmış), cetimiş (yet-
miş), seksen, tokson, cüz, miñ (bin), million, milliard.

b. Sıra Sayı Sıfatları
Asıl sayı sıfatlarının üzerine -ınçı, -inçi, -unçu, -ünçü ekleri getirilerek yapılır: birinçi, 

altınçı, kırkınçı (kırkıncı), ekinçi (ikinci), üçünçü, cetinçi (yedinci), otuzunçu.
c. Kesir Sayı Sıfatları
Nesnelerin parçalarını belirten sayı sıfatlarıdır. Kırgız Türkçesinde kesir sayı sıfatla-

rı ayrılma hâl ekiyle yapılır: ekiden bir (ikide bir), törttön eki (dörtte iki), toguzdan tört 
(dokuzda dört). Şu örneklerde de kesir sayı ifadesi vardır: carım alma (yarım elma), çey-
rek saat (çeyrek saat).

d. Üleştirme Sayı Sıfatları
Üleştirme sayıları üst üste getirilen iki sayıdan ikincisinin ayrılma hâli eki almasıyla 

yapılır:  altı altıdan (altışar), beş beşten (beşer), eki ekiden (ikişer), üç üçtön (üçer), ceti ce-
tiden (yedişer), tört törttön kalem (dörder kalem).

3. Belirsizlik Sıfatları
Nesneleri belirsiz olarak belirten sıfatlardır. Kırgız Türkçesindeki başlıca belirsizlik sı-

fatları şunlardır: kee bir (bazı), ayrım (bazı), ayrıkça köp (hayli), eç (hiç), cetişerlik (bir-
çok), bir-az (biraz), bir top (birkaç, epey), köp (çok), neçe (nice), bir neçe (birkaç), bir ka-
tar (bir takım).

Sıyada enenin kee bir kıyalı, Kımka enenikine okşoş. (Sıyda ananın bazı hayalleri, Kım-
ka ananınki gibi).

Üydün çıgış tarabındagı döñ sımal tüzgö köp kişi çogulgan. (Evin doğu tarafındaki tebe 
gibi düzlüğe çok sayıda kişi toplanmış).

Bir top kündön beri Boston bel çeçip töşögünö cata elek boluçu. (Birkaç günden beri 
Boston soyunup da yatağında yatmamıştı).

Nurbay mından bir neçe kün murun keldi. (Nurbay, bundan bir kaç gün önce geldi).
4. Soru Sıfatları
Nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Kırgız Türkçesindeki belli başlı soru sıfatları 

şunlardır: kaysı (hangi), kanday (hangi), kança (kaç), neçe (kaç), neçençi (kaçıncı), kan-
çançı kaçıncı)

Kaysı cerde kanday komuzçu, kanday ırçı bar? (Nerede, hangi kopuzcu, hangi sanatçı var?).
Bir kündö kança kilogrammadan paxta teresiz? (Bir günde kaç kilo pamuk topluyorsunuz?). 
Kançançı kursta okuysuz? (Kaçıncı sını�a okuyorsunuz?).

Zar�ar
a. Zaman Zar�arı

Fiilin anlamını zaman bakımından sınırlandıran, etkileyen zar�ardır. Kırgız Türkçe-
sindeki başlıca zaman zar�arı şunlardır: bügün (bugün), bıltır (geçen yıl), erteñ (yarın),  
murun (önce, eskiden), eç kaçan (hiçbir zaman), tün (gece), kündüz (gündüz), kiyin (son-
ra), dayım (daima), kışında, cayda (yazın), keç/keçinde (akşam), ar dayım (her zaman).

Erteñden baştap cazuuga olturam. (Yarından itibaren yazmaya başlıyorum).
Bügündön baştap ar dayım senin erkiñdemin. (Bugünden itibaren her daim senin 

emrindeyim).
Al tün oşo menen öttü. (O gece, öylece geçti).
Mından arı biz eç kaçan colukpaybız. (Bundan sonra biz hiçbir zaman görüşemeyeceğiz).
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b. Yer-Yön Zar�arı
İşin, hareketin yerini ve yönünü belirten zar�ardır. Kırgız Türkçesindeki başlıca yer-

yön zar�arı şunlardır: mında (burada), al cerde (orada), uşul cerde (şurada), tömön (aşa-
ğı), cogoru (yukarı), içkeri (içeri), tışkarı (dışarı), ilgeri (ileri), art cak (geri), astı (alt), üst, 
mañday cak (karşı), öyüz (öte).

Oşo zaman tonun çeçip ırgıtıp, tömön karay cügürüp cönödü. (O anda paltosunu çıka-
rıp fırlatarak, aşağı doğru koşmaya başladı). 

Arı karay kirip ketişti. (Öte tarafa girip gittiler).
Tömön karay, anan cogoru karay çıgıştı. (Aşağı doğru, ondan sonra yukarı doğru çıktılar).
Ukkanıñdı koy, aylanayın, kel beri! (Duyduğunu bırak, kurban olayım, gel beri!).
c. Nitelik (Durum) Zar�arı
Fiilin önünde hâl ve tavır ifade eden zar�ardır. Kırgız Türkçesindeki başlıca durum 

zar�arı şunlardır: daroo (derhal, hemen), kokustan (birden), kütüüsüzden (birdenbire), 
birge (birlikte), mıktı (güzel, iyi, sağlam), macbur bolgonduktan (mecburen), aşıgış (ace-
le), akırın (yavaş), uşunday (şöyle), baçım (tez), anday (öyle), mınday (böyle), betme-bet 
(yüzyüze), arañ (zorla), bekerge (boşuna).

Söz emne cönündö bolgonun Atay daroo tüşünö albadı. (Ne hakkında konuşulduğunu 
Atay hemen kavrayamadı).

Biz birge iştedik. (Biz birlikte çalıştık).
Al mınday boldu. (O, böyle oldu). 
Men bilgen iş bolso uşunday bolsun. (AG, s. 55) (Benim bileceğim işse, böyle olsun).
Salamat mıktı ırdayt. (Salamat güzel şarkı söyler).
d. Miktar Zar�arı
İş ve hareketin miktarını bildirir. Kırgız Türkçesindeki başlıca miktar zar�arı şunlar-

dır: az, eñ (en), dalay (pek çok), köp-köptön (çokça), ayabay (pek çok), abdan (çok), dagı 
(daha), az-azdan (azar azar), saal (azıcık), ança-mınça (biraz), bir-az (biraz), köp (çok), 
cakşı (gayet), boluşunca (oldukça).

Ekööbüz orto kılımdarda caşap catpaganıbızga abdan kubanam. (İkimizin orta asırlar-
da yaşamadığımıza çok seviniyorum).

Senden kat kelbegenden beri atañ ayabay kapa. (Senden mektup gelmediğinden beri, 
baban çok üzülüyor).

Siz tuuraluu köp söylöştük. (Sizin hakkınızda çok konuştuk).
Maga karaganda sen cakşı bilesiñ (Bana nazaran sen iyi biliyorsun).
e. Soru Zar�arı
Fiilin anlamını soru bakımından etkileyen zar�ardır: kanday (nasıl), emne üçün (niye, 

niçin), kaçan (ne zaman), emne/emnege/nege (niçin, niye), emnelikten (niçin), kantip 
(nasıl), kaysı kezde (ne zaman), kança (ne kadar, kaç), kançalık (ne kadar).

Ordumdan kanday turganımdı bilbeym. (Yerimden nasıl kalktığımı bilmiyorum).
Meni süygöndöy emne üçün Acardı süybödüñ eken. (Beni sevdiğin kadar, Acar’ı niye 

sevmedin sanki).
Sabak kaçan baştaldı? (Ders ne zaman başladı?).
Kantip uçup ketişti. (Nasıl uçup gittiler?).

Edatlar
Tek başlarına anlamları zayıf olan, hiçbir nesne ve hareketi karşılamayan anlamlı kelime-
lerle birlikte kullanılarak onları destekleyen, gramer vazifesi gören kelimelerdir. Ünlemler, 
bağlaçlar ve son çekim edatları olmak üzere üç çeşit edat bulunmaktadır.
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1. Ünlemler
His ve heyecanları ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Kırgız Türkçesindeki baş-

lıca ünlemler şunlardır: 
a. Duygu Ünlemleri
Duygu ve heyecanları ifade için içten koparak gelen ünlemlerdir: ee (ha, işte, ya), oh, 

botom (vay), oy çirkin oy (vay gidi vay), apey (aboo), tek (dur hele),  aldey-aldey (hu-
huu), i/ii (aa), a/aa (aa), o (ah), oy (oy, vay), ay (ay, vay).

O, köp ooruyt. (Ah, çok ağrıyor).
Oo, kanday suluu kız! (Oo, ne kadar güzel kız!).
Apey, men emne bolgonmun! (Aboo, ben ne olmuşum!).
Tek, çukulaşpay tınç oturgula. (Dur hele, acele etmeden, sakin otur).
b. Seslenme Ünlemleri
Hitap için kullanılan ünlemlerdir: a (hey), ay (hey), e (ey, hey), ey, i/ii (hey), o (hey), 

oy (oy, hey).
Oy, emne olturasıñ? (Hey, ne oturuyorsun?).
A, Ömürbek, kandaysın? (Hey, Ömürbek nasılsın?).
İi, saga emne boldu? (Hey, sana ne oldu?).
c. Sorma Ünlemleri
Sorma ifade eden, soru için kullanılan ünlemlerdir: Soru için kana (hani) kelimesi kullanılır.
Kana, kelgen cok. (Hani, gelmedi?).
d. Gösterme Ünlemleri
Birini, bir şeyi göstermek için kullanılan, işaret sırasında başvurulan ünlemlerdir: 

mına (işte), mınakey (işte), tee (ta).
Mına bul kişi ayttı. (İşte bu kişi söyledi).
Tee  tigil cakta turat. (Ta, diğer tara�a duruyor).
e. Cevap Ünlemleri
Tasdik veya onay ifade eden ünlemlerdir: ooba (evet), cok (yok, hayır), albette (elbet-

te), ariyne (elbette), sözsüz (şüphesiz, elbette), makul (tamam), ıras (doğru), carayt (doğ-
ru, uygun), mümkün (tamam, olur).

Bügün mektepke kettiñbi? Ooba, kettim. (Bugün okula gittin mi? Evet, gittim).
Anı kördüñbü? -Cok, körö elekmin. (Onu gördün mü? Yok, henüz görmedim).
Ariyne, biz baarıbız ketebiz. (Elbette, biz hepimiz gideceğiz).
Munu okuysuñbu? -Sözsüz (Bunu okuyacak mısın? -Şüphesiz).
2. Bağlaçlar
Kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan, 

bunlar arasında ilgi kuran kelimelerdir. Kırgız Türkçesindeki başlıca bağlaçlar şunlardır..
a. Sıralama Bağlaçları
Art arda gelen unsurları, kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri birbirine bağlayan 

bağlaçlardır: cana (ve), menen (ile), da (ve).
Üydö beş kişi bar. Atam, apam, ecem, inim cana men. (Evde beş kişi var. Babam, an-

nem, ablam, kardeşim ve ben.
Çoñ atam menen çoñ enem ayılda turuşat. (Dedem ile ninem köyde yaşıyorlar).
Apası ölgöndön beri atası eköö cüdöp da bütüştü. (Annesi öldüğünden beri babasıyla 

ikisi yıprandılar ve tükenip bittiler).
b. Denkleştirme Bağlaçları
Birbirine denk olan, birbirinin yerini tutabilecek olan iki unsuru birbiren bağlayan, bir-

biriyle karşılaştıran bağlaçlardır: ce (veya, ya da), caki (veya, ya da), ce bolboso (veyahut da).
Körgön caki ukkan kişi bar eken? (Gören ya da duyan kişi var mı acaba?.
Alar erteñ ce bürsügün kelişet. (Onlar yarın veya öbür gün gelecekler).
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c. Karşılaştırma Bağlaçları
Karşılaştırılan iki veya daha çok unsuru, dil birliğini birbirine bağlayan bağlaçlardır: 

da (da), da...da, arı...arı (bazı...bazı), ce ... ce (ya ... ya), arı ... arı (hem ... hem), narı ... narı 
(hem ... hem), ...da ...da, meyli ... meyli (ister), ne ... ne.

Meyli kış, meyli caz bolsun, kelip turgula! (İster kış, ister yaz olsun, gelip gidiniz).
Men bul kızdı cakşı köröm, arı suluu, arı akılduu. (Ben bu kızı seviyorum. Hem güzel, 

hem de akıllı).
Kanıbız da bir, canıbız da bir. (Kanımız da bir, canımız da bir).
d. Cümle Başı Bağlaçları
Cümle başı bağlaçları, cümleleri anlam bakımından birbirine bağlarlar: antkeni (çün-

kü), antkeni menen (ancak), ce (yoksa), ce bolboso (yoksa), balkim (belki), degen menen 
(bununla birlikte), körsö (meger), lekin (lakin), oşentsa da (böyle olsa da, buna rağmen), 
oşonduktan bu yüzden), sebebi (çünkü), a tügül (hatta), al emi (ama), andıktan (bu yüz-
den), birok (fakat), eger (eğer), ele (sadece).

Antkeni kudaydın kudaylıgı süyüü arkıluu gana bilinet. (Çünkü, Tanrı’nın Tanrılığı 
yalnız sevgi yoluyla biliniyor).

Birok anın natıycasın kelerki cazdan erte kütüügö mümkün emes boluçu. (Fakat, onun 
sonucunu gelecek yazdan önce beklemek mümkün değildi).

Al emi bala emes. (Ama çocuk değil).
Körsö, al bizdin köçödö caşayt eken. (Meğer, o bizim sokakta oturuyormuş).
e. Sona Gelen Bağlaçlar
Bunlar kelimelerin sonuna gelerek pekiştirme işleviyle kullanılırlar: da (dahi, bile), bol-

so (ise), dagı (dahi, bile, yine), dele/dale (dahi, bile, hele), ele (da, da, daha), eken (ki, acaba).
Anın pikiri kanday ekenine biri da kızıkpadı. (Onun fikrinin ne olduğunu bir kişi bile 

merak etmedi).
Sen dagı calgız kaldıñ. (Sen bile yanlız kaldın).
Anı sezüü ança dele kıyın emes. (Onu hissetmek o kadar da zor değil).
Men bolso acaldın oguna kabıldım. (Ben ise ecelin okuna kapıldım). 
3. Son Çekim Edatları
İsim ve isim soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki di-

ğer kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran, gramer görevli müstakil kelimelerdir. Kırgız 
Türkçesinde görülen başlıca son çekim edatları şunlardır: 

a. Yalın ve ilgi halinden sonra kullanılanlar: arkıluu (sayesinde), sımak (gibi), üçün 
(için), tuuraluu (hakkında), cönündö (hakkında), söröy (gibi), şekildüü (gibi), çalış (gibi), 
sıyaktuu (gibi), sımal (gibi), sıñar (gibi), menen (ile), sayın (her, -dıkça), boyu, boyunça 
(boyunca, doğrultusunda), boydon (gibi, şekilde).

Sapar medsestra arkıluu eki üç colu zvonit ettirdi. (Sapar, hemşire vasıtasıyla iki üç kez 
telefon ettirdi).

Irakmat, men başka maşina menen kiteyin. (Teşekkür ederim, ben başka araba ile gideyim).
Siz sıyaktuular az emes. (Sizin gibiler az değil).
Siz tuuraluu köp söylöştük. (Sizin hakkınızda çok konuştuk).
Birok, men Sulayman üçün ölgüm kelbeyt, anı körgüm kelet. (Fakat, benim Sulayman 

için ölesim gelmiyor, onu göresim geliyor).
b. Yönelme halinden sonra kullanılanlar: caraşa (göre), cete (kadar), karay (doğru), 

maal (doğru), taman (doğru), deyin (değin, kadar), çeyin (kadar), deyre (kadar), karagan-
da (nazaran), karata (göre).

Sözgö caraşa söz aytpasa, sözdün atası ölöt. (Söze göre söz söylenmezse, sözün babası ölür).
Tünkü saat üçkö deyre iştep olturdum. (Dün saat üçe kadar çalıştım).
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Türk cazuusu Orhon (Mongolstandın aymagında) özönön tartıp, Dunayga deyre taralgan. 
(Türk yazısı Orhun (Moğolistan’ın içinde) nehrinden başlayıp, Tuna’ya kadar yayılmıştır).

Apamdı ayılga cete cetkirip bardım. (Ablamı köye kadar uğurladım).
Kündögügö karaganda bügün erte oygondum. (Her günküne nazaran bugün erken uyandım).
c. Ayrılma halinden sonra kullanılanlar: başka, beri, arı (öte, öteye), narı (başka, 

sonra, öte), soñ (sonra), aşa (aşkın, fazla), aşık (aşkın, fazla), aşuun (aşkın, fazla), baştap 
(beri), özgö (başka), beter (beter, fazla), bölök (başka), kiyin (sonra), körö (göre), murun 
(önce), murda (önce), tışkarı (haricinde), erte (önce), ilgeri (evvel).

Canımda Mariya İvanovnadan başka eç kim cok. (Yanımda Mariya İvanovna’dan baş-
ka hiç kimse yok).

Andan beri on beş cıldan aşuun ubakıt öttü. (O zamandan beri on beş yıldan fazla 
zaman geçti).

Özüñdön özgö kimge aytam? (Kendinden başka kime söylüyorum?).
Mından körö al cakşı. (Buna göre o daha güzel).
Atasının miner atınan bölök eç nersesi cok. (Babasının binek atından başka hiçbir şeyi yok).
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Özet

Kırgız adını açıklamak
Eski Çin, Yunan, Göktürk, Arap, Çağatay, Acem ve 
Moğol kaynaklarında geçen “Kırgız” boy adı ile ilgi-
li pek çok tahlil ve değerlendirme yapılmış ancak ke-
sin bir yargıya varılamamıştır. Kırgız adı Çin kaynak-
larında, Hakas veya Keges olarak geçmektedir. Rus-
lar bir müddet Kazaklara da Kırgız demişlerdir. Kır-
gız adıyla ilgili görüşlerin çoğu halk etimolojisine da-
yanmaktadır. L. Ligeti ise en eski metinlerden itibaren 
“kırkız” şeklinde görülen kelimenin “kırk” sayısına 
(ı)z çoğul eki getirilerek genişletildiğini ve kelimenin 
“kırklar” anlamına geldiğini belirtmektedir. Ligeti’nin 
bu görüşü, en fazla kabul gören teoridir.

Kırgız Türklerinin tarihini anlatmak
Kırgız Türkleri, Türk tarihinin bilinen en eski ka-
vimlerinden birisidir. Çin kaynaklarının verdiği bil-
giye göre, Kırgız Türkleri ilk devletini MÖ III. asırda 
kurmuştur. Çin kaynaklarında “Hakas Devleti” adıy-
la anılır. VI. yüzyılda Kırgızlar, Göktürklerin hakimi-
yeti altına girerler. VIII. yüzyılda Uygur Türkleriy-
le birleşerek Göktürk İmparatorluğu’na son verirler. 
Bir asır sonra da Kırgız Türkleri, Uygur Türklerini ye-
nerek Kırgız Devletini kurarlar. Bu devlet X. yüzyılda 
Kara Hıtaylar tarafından ortadan kaldırılır. Daha son-
ra, X.-XII. yüzyıllarda Karahanlılara tabi olurlar. Bu 
yıllarda İslam dinini kabul ederler.  XIII. ülkeyi Mo-
ğollar istila eder. Daha sonra Çağatay Devleti’nin hi-
mayesine girerler. XVIII. yüzyılda Türkistan’da teşek-
kül eden hanlıklara tabi olurlar. Ülkeleri 1860-1881’de 
Ruslar tarafından işgal edilir. 1916’da Çar hükûmetine 
karşı ayaklanırlar. XX. yüzyılın başında diğer Türkis-
tan cumhuriyetleriyle beraber Rusya Federasyonu’na 
bağlanır. 1936’da Sovyetler Birliği cumhuriyeti olur. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1991 tari-
hinde bağımsızlığına kavuşmuştur. 

Kırgız Türkçesini tanımlamak
Bugün çoğunluğu Kırgızistan’da yaşayan Kırgız Türk-
lerinin konuştuğu bir  lehçe olup Kıpçak grubu lehçe-
leri içerisinde yer alır. Kıpçak grubu lehçeleri içerisin-
de en çok Kazak Türkçesine yakındır. Kuzey, güney-
doğu ve güneybatı olmak üzere üç ana ağıza ayrılır. 
Tarihî olarak üç gelişim devresi içerisinde ele alınır: 1. 
Eski  Kırgız Türkçesi (VII.-IX. yüzyıllar); 2. Orta Kır-
gız Türkçesi (X.-XV. yüzyıllar); 3. Yeni Kırgız Türk-
çesi (XV. yüzyıldan sonra). 1924-1928 yılları arasında 

Arap alfabesini, 1928-1940 yılları arasında Latin al-
fabesini kullanmışlar, 1940’tan sonra da Kiril alfabe-
sine geçmişlerdir. Kırgız Türkleri, bugün de Kiril al-
fabesini kullanmaktadırlar. 21 Ağustos 1991 Kırgı-
zistan bağımsızlık bildirgesi ile Kırgız Türkçesi resmî 
dil olarak ilan edilmiştir. 

Kırgız edebiyatını açıklamak
XX. yüzyıla kadar yazılı edebiyatları olmayan Kırgız 
Türklerinin çok zengin bir halk edebiyatı vardır. Halk 
edebiyatına nazım türleri hakimdir. Halk edebiya-
tı türleri içerisinde destan ve halk hikâyeleri önemli 
bir yer tutar. Destanlar arasında, Manas Destanı Kır-
gız sözlü edebiyatının şaheseri ve aynı zamanda dün-
ya edebiyatının en uzun destanıdır. Kırgızlarda yazı-
lı edebiyat 1920’lerden sonra gelişmeye başlamıştır. 
1920’li ve 1930’lu yıllarda Sovyet rejimine uygun bir 
edebiyat meydana getirilir. 1950’li yıllarda gelenekçi-
lik ve yenilikçilik konuları tartışılmaya başlanır. Kır-
gız edebiyatının en büyük ismi, Cengiz Aytmatov’dur. 
Aytmatov, dünyanın en büyük romancılarından birisi 
olarak kabul edilmektedir. Aytmatov’un eserleri yet-
miş ülke diline çevrilmiştir. 

Kırgızistan cumhuriyetinin yerini belirlemek
Batı Türkistan’ın doğusunda 70o-80o  doğu boy-
lamı ile 43o-89o  kuzey enlemleri arasında bulu-
nan Kırgızistan; kuzeyden Kazakistan’la, batıdan 
Özbekistan’la, güneyden Tacikistan’la, güneydoğu 
ve doğudan da Doğu Türkistan ile komşudur. Doğu-
batı yönündeki uzunluğu 900 km, kuzey-güney yö-
nündeki uzunluğu 410 km. olan Kırgızistan’ın yüz 
ölçümü 198.500 km2’dir. Kırgızistan’ın bağımsızlık 
tarihi 31 Ağustos 1991’dir. İdari olarak yedi bölge-
ye ayrılmıştır: Çüy, Isık-Köl, Narın, Calalabad, Bat-
ken, Talas ve Oş. Kırgızistan Cumhuriyeti’nin nü-
fusu bugün 4.5 milyonu aşmış durumdadır. Kırgız 
Türklerinin 2.228.482’si Kırgızistan’da yaşamakta ve 
ülke nüfusunun % 52.3’ünü meydana getirmektedir. 
Kırgızistan’ın ekonomisi başta hayvancılık olmak 
üzere tarıma dayanmaktadır. Ülke ulaşımında demir 
ve kara yolu önemlidir. 
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Kırgız Türkçesi gramerini sını�andırmak
I. Ses Bilgisi

 Ünlüler: Kırgız Türkçesinde sekiz ünlü bulunmakta-
dır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

 Büyük Ünlü Uyumu: Sağlam bir şekilde işlemektedir.
 Küçük Ünlü Uyumu: Türk lehçeleri içerisinde en sağ-

lam olduğu lehçedir.
 Ünsüzler: Kırgız Türkçesinde 20 ünsüz vardır. Çi� ses 

değerine sahip Ë (yo), Ц (ts), Щ (şç), Ю (yu), Я (ya) 
ses işaretleri de vardır.

 Ünsüz Uyumu: Tam olarak işlemektedir.
 II. Şekil Bilgisi
 İsim Çekim Ekleri:
 Çokluk Eki: +lAr; +dAr, +tAr; +lOr, +dOr, -tOr
 İyelik Ekleri: 1. teklik +m, 1. çokluk +bIz,+bUz; 2. tek-

lik +ñ, 2. çokluk +ñIz, +ñUz; +ñAr, +ñOr; +ñIzdAr, 
+ñUzdOr ; 3. teklik +I, +U; +sI, +sU; 3. çokluk +I,+U; 
+sI, +sU

 Hâl Ekleri:
 a. Yalın hâl: Eksizdir. 
 b. İlgi hâli: +nIn,+nUn; +dIn,+dUn; +tIn,+tUn
 c. Yükleme hâli: +nI; +dI, +tI; +nU, +dU, +tU
 d. Yönelme hâli: +gA; +gO; +kA, +kO
 e. Bulunma hâli: +dA; +dO; +tA; +tO 
 f. Ayrılma hâli: +dAn, +dOn; +tAn, +tOn; +An
 g. Eşitlik hâli: +çA; +çO; +dAy, +tAy, +tOy
 h. Vasıta hâli: menen 
 Aitlik eki: +kI, +kU; +gI, +gU
 Soru eki: -bI, -bU;  -pI, -pU 
 Fiil Çekim Ekleri:
 Şahıs Ekleri:
 a. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -mIn, -mUn, 

m; 1. çokluk -bIz, -bUz; 2. teklik -sIn,-sUn; 2. çokluk 
-sInAr, -sUnOr; -sIzdAr, -sUzdOr; sIz, sUz; 3. teklik -ø, 
3. çokluk -ş

 b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -m, 1. çok-
luk -k; 2. teklik -ñ, 2. çokluk -ñAr, -ñOr; -ñIzdAr; 
-ñUzdOr; -ñIz, -ñUz ; 3. teklik -ø, 3. çokluk -ş

 c. Emir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -Ayın, -OyUn; 
-yIn, yUn; 1. çokluk -AlIk, -OlUk; -AlI, -OlU; 2. tek-
lik -ø, 2. çokluk -gIlA, -gUlA; -ñIzdAr, -ñUzdOr; -ñIz, 
-ñUz; 3. teklik -sIn, -sUn, 3. çokluk -ş-sIn, -ş-sUn

 Zaman ve Şekil Ekleri:
 a. Bildirme Kipleri
 Öğrenilen Geçmiş Zaman: -(ı)ptIr, -(U)ptUr
 Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: -dI, -dU; -tI, -tU; 

-gAn, -kAn; -gOn, -kOn;-çU

 Şimdiki Zaman: fiil + (ı)p otur-, cat-, cür-, tur- + a (e, 
o, ö, y) + şahıs eki; -OOdO; -UUdA

 Gelecek Zaman: -A, -O; -y
 Geniş Zaman: -Ar, -Or; -r 
 b. Tasarlama Kipleri
 Şart Kipi: -sA, -sO
 Gereklilik Kipi: -(I)ş, -(U)ş+kerek/zarıl/lazım; fiil+-

OO/-UU+iyelik eki+kerek/zarıl/laazım; fiil ismi+ yö-
nelme hâli eki+ tiyiş

 Emir Kipi: Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki vardır. 
 İstek Kipi: fiil+gİ (-kİ)+iyelik eki+bar/kelet; mAk(çI), 

-mOk(çU); -gAy ele+iyelik kökenli şahıs eki 
 Fiillerin Birleşik Çekimi
 Kırgız Türkçesinde birleşik çekim: Rivayet eken (nadi-

ren imiş) ile yapılır. Hikâye ele ile yapılır. Şart bol- fiili-
nin şart çekimi ile olşturulur.

 i- ve iken İle Yapılan İsim Çekimi
 Şimdiki zamanda (veya geniş zamanda) şahıs ekleri; 

geçmiş zamanda eken ve ele , şart çekiminde ise bolso 
kullanılır.

 Yapım Ekleri:
 İsimden İsim Yapan Ekler: +çA, +çO; +çAk; +çAn; 

+çI, +çU; +çIk, +çUk; +çIl, +çUl; +çIlIk; +dAş, +dOş; 
+tAş, +tOş; +lAş, +lOş; +gIlt, +gUlt; +IrAAk, +UrO-
Ok; +lIk, +lUk; +dIk, +dUk; +tIk, +tUk; +lUU; +dUU; 
+tUU; +OO; +sIz, +sUz; +ay 

 İsimden Fiil Yapan Ekler: +A-, +O-; +Ay-, +Oy-; +dA-
, +dO-; +I-, +U-; +kAr-, +kOr-; +gAr-, +gOr-; +lA-, 
+lO-; +dA-, +dO-; +tA-, +tO-; +lAn-, +lOn-; +dAn-
, +dOn-; +tAn-, +tOn-; +r- (+Ar-, +Or-, +Ir-); +rA-, 
-rO-; +sI-, +sU-; +sIrA- ,+sUrA- 

 Fiilden İsim Yapan Ekler: -Ak, -Ok; -çAk, -çOk; -dI, 
-dU; -gA, -gO; -gAk, -gOk; -kAk, -kOk; -gI, -gU; -kI, 
-kU; -gIç, -gUç; -kIç, -kUç; -gIn, -gUn; -kIn, -kUn; -Iç, 
-Uç; -k (-Ik, -Uk); -m (-Im, -Um); -mA, -mO; -mAk; 
-mIş, -mUş 

 Fiilden Fiil Yapan Ekler: -dIr-, -dUr-; -tIr-, -tUr-; -gIlA- 
; -kIlA-; -gIz-,-gUz-; -kIz-,-kUz-; -l- (-Il-, -Ul-); -n- (-In-, 
-Un-); -r- (-Ir-, -Ur-); -ş- (-Iş-, -Uş-); -t- (-It-, -Ut-) 

 Sıfat-Fiiller:  -Ar, -Or, -r; -bAs, -bOs; -pAs, -pOs; -gAn, 
-gOn; -kAn, -kOn; -OOçU, -UUçU, -çU; -A, -O; -y elek; 
-GIs, -GUs

 Zarf-Fiiller: -A, -O, -y; -ArdA, -OrdO; -rdA; -bAstAn, 
-bOstOn; -gAnçA ; -kAnçA; -gAndA ; -kAndA; -gAnI, 
-gOnU; -kAnI, -kOnU; -gIçA, -gUçA; -kIçA, -kUçA;  
-mAyInçA, -mOyUnçA; -p (-Ip, -Up) 
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 Hareket Adları (İsim-Fiiller): -v; -ş (-Iş, -Oş, -Uş)
 III. KelimeTürleri
 Zamirler
 a. Kişi Zamirleri: men, sen, al; biz, siz, alar 
 b. Dönüşlülük Zamiri: öz
 c. İşaret Zamirleri: bu, bul (bu), uşul (şu), uşu (şu), al 

(o), oşol (şu), tigi (o), beriki (şu, şuradaki), tigil (o), bu-
lar (bunlar), oşolor (onlar), uşular (şunlar), tigiler (on-
lar), tee (şu), teetegi (şu, şuradaki).

 d. Belirsizlik Zamirleri: biröö (biri), kimdir biröö 
(biri), kee biröösü (bazısı), bir nerse (bir şey), alda kan-
day (nasıl olduğu bilinmeyen), baarı (hepsi, herkes), 
bardıgı (hepsi), camı (hepsi), bütkül (bütün), eçteme 
(hiçbir şey), barça (bütün), eç kim (hiç kimse), eç nerse 
(hiçbir şey), eç kaçan (hiçbir zaman), tükünçö (filanca).

 e. Soru Zamirleri: kim, ne, emne (ne), kanday (nasıl), 
kaysı (hangi), kança (ne kadar), neçe (ne kadar).

 Sıfatlar
 Kırgızcada kullanılan Niteleme ve Belirtme sıfatları
 Zar�ar 
 Kırgızcada kullanılan Zaman Zar�arı, Yer-Yön Zarf-

ları, Nitelik (Durum) Zar�arı, Miktar Zar�arı, Soru 
Zar�arı

 Edatlar
 Kırgızcada kullanılan Ünlemler, Bağlaçlar ve Son 

Çekim Edatları
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Kendimizi Sınayalım
1. Kırgız Türkçesi aşağıdaki lehçelerden hangisine daha 
yakındır?

a. Türkiye Türkçesi
b. Kumuk Türkçesi
c. Uygur Türkçesi
d. Azerbaycan Türkçesi
e. Kazak Türkçesi

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cengiz Aytmatov’a ait 
değildir?

a. Yüzyüze
b. Abay Yolu
c. Dişi Kurdun Rüyaları
d. Toprak Ana
e. Gün Olur Asra Bedel

3. Aşağıdaki uzun ünlülerden hangisi Kırgız Türkçesinde 
bulunmaz?

a. ıı ünlüsü
b. oo ünlüsü
c. uu ünlüsü
d. ee ünlüsü
e. öö ünlüsü

4. Ünsüzlerin özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki keli-
melerin hangileri Kırgız Türkçesinde bulunabilir?

a. jürök, too, kirek, boyun
b. cürök, tov, kerek, muyun
c. cürök, too, kerek, moyun
d. yürök, too, gerek, boyun
e. cürök, tav, kerek, boyın

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna uy-
mamaktadır?

a. kımızga
b. topko
c. karındaş
d. keneşdeş
e. coldoş

6. Aşağıdakilerin hangisinde emir kipi eki almış bir kelime 
bulunmaktadır?

a. aluuga tiyişpiz
b. tüşünsöñ
c. okugula
d. aytpassıñ
e. kelerbiz

7. “bay ekenmin” ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

a. zenginmişim
b. baygınmışım
c. zengindim
d. zengin iken
e. baygındım

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “isimden isim yapan ek” 
almıştır?

a. köböygön
b. coldoş
c. catak
d. kaçkın
e. buyruk

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirsizlik zamiri vardır?
a. Tayatañdın üyünde dagı kim bar?
b. Oşol kündön baştap unutpaym.
c. Erteñden baştap cazuuga olturam.
d. Körgön caki ukkan kişi bar eken?
e. Al baarınan murda keldi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıralama bağlacı vardır?
a. Irakmat, men başka maşina menen kiteyin.
b. Sen dagı calgız kaldıñ.
c. Körsö, al bizdin köçödö caşayt eken.
d. Çoñ atam menen çoñ enem ayılda turuşat.
e. Kanıbız da bir, canıbız da bir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. e Yanıtınız yanlış ise “Kırgız Türkçesi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Kırgız Edebiyatı” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Ünlüler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Kırgız Türkçesinde Ünsüzlerle İl-
gili Özellikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Uyumu” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Şahıs Ekleri ve Tasarlama Kiple-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Eken ve Ele Fiiliyle Yapılan İsim 
Çekimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Yapım Ekleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Zamirler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “Bağlaçlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Kelimelerin çokluk eki almış şekilleri şu şekildedir: konok-
tor, esepter, akındar, kitepter, ayıldar, cooptor, sözdör, cürök-
tör, koldor, caştar, cerler, küyöölör, işter.

Sıra Sizde 2
“caman” kelimesinin geniş (şimdiki), öğrenilen geçmiş za-
man, görülen geçmiş zaman ve şart kipinde şahıslara göre çe-
kimi şu şekildedir:

Geniş (şimdiki) Zaman Öğrenilen geçmiş zaman
camanmın  caman ekenmin
camansıñ   caman ekensiñ
caman   caman eken
camanbız   caman ekenbiz
camansıñar  caman ekensiñer
caman(dar)  caman eken

Görülen Geçmiş Zaman Şart Kipi
caman elem  caman bolsom
caman eleñ  caman bolsoñ
caman ele  caman bolso
caman elek  caman bolsok
caman eleñer  caman bolsoñor
caman ele  caman bolso
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Çağdaş Türk Yazı Dilleri-II
Kırgız Türkçesi Alfabe ve Metin 
Örnekleri

•	 KIRGIZ	TÜRKÇESİ	KİRİL	ALFABESİ
•	 KIRGIZ	TÜRKÇESİ	METİN	ÖRNEKLERİ

•	 Kırgız	Türkçesi	Kiril	Alfabesi
•	 Metin	Örnekleri

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-II



KIRGIZ TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ

KİRİL  LATİN KİRİL LATİN

A a A a Р р R r

Б б B b С с S s

В в V v Т т T t

Г г Gg (Ğğ) У у U u

Д д D d Ү ү Ü ü

E e E e/ye Ф ф F f

Ё ё Yo yo X x X x (l)

Ж ж C c (J j) Ц ц Ts ts

З з Z z Ч ч Ç ç

И и İ i Ш ш Ş ş

Й й Y y Щ щ Şç şç

К к K k Ъ ъ Kesme işareti

Л л L l Ы ы I ı

М м M m Ь ь Yumuşatma işareti

Н н N n Э э E e

О о O o Ю ю Yu yu

Ө ө Ö ö Я я Ya ya

П п P p Ң ң Ñ ñ

Kırgız Türkçesi Alfabe ve 
Metin Örnekleri
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KIRGIZ TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ

Сүйлөшмө - Süylöşmö -Konuşmalar
-Тaaнышып aлaлы.
-Taanışıp alalı.
-Tanışabilir miyiz?

-Aты(ныз) ким? Фaмилия(ңыз)?
-Atı(nız) kim? Familiya(ñız)?
-Adın(ız) ne? Soyadın(ız)?

-Улутуң(уз) ким?
-Ulutuñ(uz) kim?
-Hangi millettensin(iz)?

-Кaнчa жaштa(сыз)?
-Kança caşta(sız)?
-Kaç yaşındasın(ız)?

-Кaйдa окуйсуз? Кaнчaнчы курстa окуйсуз?
-Kayda okuysuz? Kançançı kursta okuysuz?
-Nerede okuyorsunuz? Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz?

-Университетте окуймун, экинчи курстa окуймун.
-Universitette okuymun, ekinçi kursta okuymun.
-Üniversitede okuyorum, ikinci sınıftayım.

-Кaйсы тилде сүйлөй aлaсыз?
-Kaysı tilde süylöy alasız?
-Hangi dili konuşabiliyorsunuz?

-Aнглис тилинде сүйлөй aлaм.
-Anglis tilinde süylöy alam.
-İngilizce konuşabiliyorum.

-Сaлaмaттa жүрөсүз бү?
-Salamatta cürösüz bü?   
-Selamette misiniz? (Nasılsınız?)

-Ырaкмaт, aбдaн жaкшы.
-Irakmat, abdan cakşı.   
-Teşekkür, çok iyiyim.

-Үй-бүлөнүз кaндaй? 
-Üy-bülönüz kanday?   
-Aileniz nasıl?

-Ырaкмaт, жaкшы.
-Irakmat, cakşı.    
-Teşekkür, iyi.

-Мүмкүн болсо тaaнышып койсок. 
-Mümkün bolso taanışıp koysok.  
-Mümkünse tanışsak.
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-Мен Чынгыз.
-Men Çıngız.    
-Ben Cengiz.

-Мен Aсaн.
-Men Asan.    
-Ben Hasan.

-Мүмкүн болсо фaмилиянызды билип aлсaм.
-Mümkün bolso familiyanızdı bilip alsam. 
-Mümkünse soyadınızı öğrenebilir miyim?

-Менин фaмилиям Турсунaлийев.
-Menin familiyam Tursunaliyev. 
-Benim soyadım Tursunaliyev.

-Сиз менен тaaнышкaнымa кубaнaм!
-Siz menen taanışkanıma kubanam! 
-Sizinle tanıştığıma memnun oldum!

-Кечиресиз, кечигип келдим го деп чочулaп ятaм. 
-Keçiresiz, keçigip keldim go dep çoçulap yatam.  
-A£edersiniz, geç kaldım mı diye korkuyorum.

-Мен эрте келсем деп aрaкaт жaсaсaм дa ыгы болбоду. Сaaттын токтоп кaлгaнын 
билбей кaлыптырмын.

Men erte kelsem dep arakat casasam da ıgı bolbodu. Saattın toktop kalganın bilbey kalıptırmın.
Ben erken geleyim diye hareket etsem de mümkün olmadı. Saatın durduğunu fark etmemişim.

-Aл жөнүнде тынчсыздaнбaныз.
-Al cönünde tınçsızdanbanız.  
-O konuda üzülmeyiniz.

-Мен сизди кaчaн көрө aлaмын?
-Men sizdi kaçan körö alamın?  
-Ben sizi ne zaman görebilirim?

-Сиз биздикине келсениз болот. Мүмкүнчүлүгүнүз болсо эртерек келүүгө 
aрaкеттенсениз.

-Siz bizdikine kelseniz bolot. Mümkünçülügünüz bolso erterek kelüügö arakettenseniz.
-Siz bize gelseniz olur. İmkânınız olsa erkenden gelmeye davransanız 

-Мүмкүн, эртерек келүүгө aрaкеттенемин.
-Mümkün, erterek kelüügö arakettenemin.
-Mümkün, daha erken gelmeye çalışırım. 

-Сaлaмaттa болунуз!
-Salamatta bolunuz!   
-Allahaısmarladık!

-Жaкшы жaтыныз!
-Cakşı catınız!    
-İyi geceler!
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-Тaмaктaндыныз бы? 
-Tamaktandınız bı?   
-Yemek yediniz mi?

-Елигиче тaмaктaнa элекмин.
-Eligiçe tamaktana elekmin.  
-Henüz yemedim.

-Жүрүнүз, бирге түштөнөлү.
-Cürünüz, birge tüştönölü.  
-Yürüyün, birlikte yiyelim. 

-Чын ыклaсым менен.
-Çın ıklasım menen.   
-Memnuniyetle.

-Кaйсы тилдерди билесиз?
-Kaysı tilderdi bilesiz?   
-Hangi dilleri  biliyorsunuz?

-Мен aзырaaк aнглисче сүйлөй aлaмын.
-Men azıraak anglisçe süylöy alamın. 
-Ben biraz İngilizce konuşabiliyorum

-Сиз мени түшүнүп жaтaсыз бы?
-Siz meni tüşünüp catasız bı?  
-Siz beni anlıyor musunuz? 

-Мен сизди жaкшы түшүнүп жaтaм.
-Men sizdi cakşı tüşünüp catam. 
-Ben sizi iyi anlıyorum.

-Кaнжa жaштaсыз?        
      -Kanca caştasız?   

-Kaç yaşındasınız?

-Мен жыйырмaдaмын.
-Men cıyırmadamın.   
-Ben yirmi yaşındayım. 

-Биз бирдей жaштaбыз.
-Biz birdey caştabız.   
-Biz aynı yaştayız.

-Aл кaйдa?
-Al kayda?    
-O nerede?

-Бул эмне экенин aйтып бересиз би?
-Bul emne ekenin aytıp beresiz bi? 
-Bunun ne olduğunu söyler misiniz? 

-Мууну aлуугa мүмкүн бү?
-Muunu aluuga mümkün bü?  
-Bunu almak mümkün mü? 
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-Мен сизди эртен көрө aлaр бекемин?
-Men sizdi erten körö alar bekemin? 
-Ben sizi yarın görebilir miyim?       

-Эшикти жaбaйын бы?
-Eşikti cabayın bı?   
-Kapıyı kapayayım mı? 

-Эшикти aчып коюнуз чу.
-Eşikti açıp koyunuz çu.  
-Kapıyı açın lütfen.

-Терезени aчып коёюн бу?
-Terezeni açıp koyoyun bu?  
-Pencereyi açayım mı?

-Терезени жaaп коюнуз чу.
-Terezeni caap koyunuz çu.  
-Pencereyi kapayın lütfen.       

-Кечинде биз менен бирге боло aлбaйсыз бы?
-Keçinde biz menen birge bolo albaysız bı?
-Gece bizimle birlikte olamayacak mısınız?      

-Рaһмaт, кечинде теaтргa бaрaм.
-Rahmat, keçinde teatrga baram. 
-Teşekkür, gece tiyatroya gideceğim.      

-Кечиресиз. Мен Кыргыз университетине бaруучу жолду билбей жaтaм. Кaндaй 
бaруугa болот?

-Keçiresiz. Men Kırgız universitetine baruuçu coldu bilbey catam. Kanday baruuga 
bolot?

-A£edersiniz, ben Kırgız Üniversitesine giden yolu bilmiyorum. Nasıl gidebilirim?
-Сиз 33. aвтобускa же 5. троллейбускa отурсaныз болот. “Совйет aянтчaсынaн” 

түшөсүз.
-Siz 33. avtobuska ce 5. trolleybuska otursanız bolot. “Sovyet ayantçasınan” tüşösüz.
-Siz 33 numaralı otobüse veya 5 numaralı troleybüse binerseniz olur. “Sovyet 

Meydanı”nda inersiniz.
Биздин Үйбүлө

Биздин үйбүлө чоң. Чоң aтaм менен чоң энем (aпaм) aйылдa турушaт. Биз шaaрдa 
турaбыз. Үйдө беш киши бaр. Aтaм, aпaм, эжем, иним жaнa мен. 

Тaякем менен тaaжеңем Жaлaлaбaттa. Aлaр журнaлист. Тaякем рaдиодо кaбaрчы. 
Тaaжеңем облaсттык гезитте иштейт. 

Aтaмдын иниси көлдө иштейт. Aл - сaясaтчы. жеңем - мугaлим. Aлaрдын бир 
кызы, бир уулу бaр.

Bizdin Üybülö
Bizdin üybülö çoñ. Çoñ atam menen çoñ enem (apam) ayılda turuşat. Biz şaarda tura-

bız. Üydö beş kişi bar. Atam, apam, ecem, inim cana men. 
Tayekem menen taaceñem Calalabatta. Alar jurnalist. Tayekem radiodo kabarçı. 

Taaceñem oblasttık gezitte işteyt. 
Atamdın inisi köldö işteyt. Al - sayasatçı. Ceñem - mugalim. Alardın bir kızı, bir uulu bar.
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Bizim Aile
Bizim aile geniştir. Dedem ile ninem köyde yaşıyorlar. Biz şehirde yaşıyoruz. Evde beş 

kişi var. Babam, annem, ablam, kardeşim ve ben.
Dayım ile teyzem Calalabat’tadırlar. Onlar gazetecidirler. Dayım radyoda habercidir. 

Teyzem bölge gazetesinde çalışıyor.
Babamın kardeşi gölde çalışıyor. O, siyasetçidir. Yengem öğretmendir. Onların bir kızı, 

bir oğlu var. 
Менин Кызым

Кызым aтaсынa окшош. Өңү кaрaтору. Кaштaры коюу, көздөрү кaрa, сүйкүмдүү. 
Чaчы узун, өзү aрык. Мүнөзү мaгa окшош. 

Колунун мaнжaлaры меникине окшош. Мaнжaлaры ичке, узун, нaзик. 
Кызым күлсө, көздөрү кошо күлөт. Мaгa ошонусу жaгaт. Мен кызымдын 

көздөрүнөн өпкөндү жaкшы көрөм. 
Кызымдын мүнөзү шaйыр. Музыкaны жaкшы көрөт. Гумaнитaрдык сaбaктaргa 

кызыгaт. Мaтемaтикaны жaмaн көрөт. Кызым тaлaнтту, aкылдуу. Aл ырдaйт, бийлейт. 
Энциклопедия окугaнды жaкшы көрөт. Кээде aнын суроолорунa жооп бере aлбaй 
кaлaм. Кызым өтө сезгич. Ошондуктaн тез кубaнaт, тез тaaрынaт. Кээде жок жерден 
чыр чыгaрaт дa, биз урушуп кетебиз.

Кызым кекчил эмес. Өз күнөөсүн сезет. Туурa эмес иш кылсa кечирим сурaйт. 
Кызымдын ушул мүнөзү мaгa жaгaт.

Menin Kızım
Kızım atasına okşoş. Öñü karatoru. Kaştarı koyuu, közdörü kara, süykümdüü. Çaçı 

uzun, özü arık. Münözü maga okşoş. 
Kolunun mancaları menikine okşoş. Mancaları içke, uzun, nazik. 
Kızım külsö, közdörü koşo külöt. Maga oşonusu cagat. Men kızımdın közdörünön öp-

köndü cakşı köröm. 
Kızımdın münözü şayır. Muzıkanı cakşı köröt. Gumanitardık sabaktarga kızıgat. Ma-

tematikanı caman köröt. Kızım talanttu, akılduu. Al ırdayt, biyleyt. Entsiklopediya oku-
gandı cakşı köröt. Keede anın surooloruna coop bere albay kalam. Kızım ötö sezgiç. 
Oşonduktan tez kubanat, tez taarınat. Keede cok cerden çır çıgarat da, biz uruşup ketebiz.

Kızım kekçil emes. Öz künöösün sezet. Tuura emes iş kılsa keçirim surayt. Kızımdın 
uşul münözü maga cagat.

Benim Kızım
Kızım babasına benzer. Yüzü esmerdir. Kaşları kalın, gözleri kara, sevimlidir. Saçı 

uzun, kendisi zayı§ır. Benzi bana benzer.
Elinin parmakları benimkisine benzer. Parmakları ince, uzun ve naziktir.
Kızım güldüğünde gözleri de birlikte güler. Bu benim hoşuma gider. Kızımın gözlerin-

den öpmek benim hoşuma gider. 
Kızımın yüzü neşelidir. Müziği sever. Sosyal derslere ilgi duyar. Matematiği sevmez. 

Kızım yetenekli ve akıllıdır. O şarkı söyler, dans eder. Ansiklopedi okumayı sever. Bazen 
onun sorularına cevap veremem. Kızım çok hassastır. Bu nedenle çabuk sevinir, çabuk da-
rılır. Bazen hiç yoktan huzursuzluk çıkarır ve biz kavga ederiz. 

Kızım kindar değildir. Kendi hatasını anlar. Yanlış iş yaparsa af diler. Kızımın bu özel-
liği benim hoşuma gider. 

Менин Иш Күнүм
Мен күнүгө эртең менен сaaт 6 дa турaмын. Төшөгүмдү жыйнaйм, жуунaм, 

кийинем, көнүгүү жaсaймын. Сaaт 6.30дaн-7ге чейин эртең мененки тaмaкты ичем.
Сaaт 7де жумушкa жөнөйм. Менин жумушум сaaт 8де бaштaлaт. Көбүнчө мен 

жумушкa 10-15 мүнөт эрте келем. Иш ордумду иреттейм.
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Мен китепкaнaчымын. Бош убaктымдa китеп окуйм. Күндөлүк почтaны кaрaйм. 
Гезит-журнaлдaрды окуйм.

Сaaт 9дaн бaштaп менин окурмaндaрым келишет. Мен aлaргa керектүү китепүерди 
берем. 

Сaaт 12ден 13кө чейин түшкү тыныгуу. Бир сaaт ичинде мен тaмaктaнaм, бир aз 
эс aлaм.

Менин жумушум сaaт 17де aяктaйт. Үйгө келип, кечки тaмaк жaсaйм. Биз сaaт 
19-20дa кечки тaмaкты ичебиз. Aндaн кийин телевизор көрөм. Бaлдaрымдын үй 
тaпшырмaсын текшерем. Aлaргa жaрдaм берем. Кечинде aлaр менен aңгемелешем. 
Кээде тaзa aбaгa чыгып сейилдейбиз.

Сaaт 22 де төшөккө жaтaбыз, уктaйбыз.
Menin İş Künüm

Men künügö erteñ menen saat 6 da turamın. Töşögümdü cıynaym, cuunam, kiyinem, 
könügüü casaymın. Saat 6.30dan-7ge çeyin erteñ menenki tamaktı içem.

Saat 7de cumuşka cönöym. Menin cumuşum saat 8de baştalat. Köbünçö men cumuş-
ka 10-15 münöt erte kelem. İş ordumdu iretteym.

Men kitepkanaçımın. Boş ubaktımda kitep okuym. Kündölük poçtanı karaym. Gezit-
curnaldardı okuym.

Saat 9dan baştap menin okurmandarım kelişet. Men alarga kerektüü kitepüerdi berem. 
Saat 12den 13kö çeyin tüşkü tınıguu. Bir saat içinde men tamaktanam, bir az es alam.
Menin cumuşum saat 17de ayaktayt. Üygö kelip, keçki tamak casaym. Biz saat 19-20da 

keçki tamaktı içebiz. Andan kiyin televizor köröm. Baldarımdın üy tapşırmasın tekşerem. 
Alarga cardam berem. Keçinde alar menen añgemeleşem. Keede taza abaga çıgıp seyil-
deybiz.

Saat 22 de töşökkö catabız, uktaybız.
Benim İş Günüm

Ben her gün sabah saat 6’da kalkarım. Döşeğimi toplarım, yıkanırım, giyinirim, her 
günkü alışkanlıklarımı yaparım. Saat 6.30’dan 7.00’e kadar sabah kahvaltımı yaparım. 

Saat 7.00’de işe giderim. Benim işim saat 8.00’de başlar. Çoğunlukla ben işe 10-15 da-
kika erken gelirim. Çalışma yerimi düzenlerim. 

Ben kütüphaneciyim. Boş vaktimde kitap okurum. Her gün postaya bakarım. Gaze-
te, dergileri okurum. 

Saat 9.00’dan itibaren okurlarım gelirler. Ben onlara gerekli kitapları veririm. 
Saat 12.00’den 13.00’e kadar öğle arasıdır. Bir saat içinde ben yemek yerim, biraz din-

lenirim.
Benim işim saat 17.00’de biter. Eve gelip akşam yemeği yaparım. Biz saat 19.00-20.00’de 

akşam yemeği yeriz. Ondan sonra televizyon izlerim. Çocuklarımın ev ödevlerini kont-
rol ederim. Onlara yardım ederim. Akşam onlarla sohbet ederim. Bazen temiz havaya çı-
karak gezinti yaparız. 

Saat 22.00’de yatağa gireriz, uyuruz. 
Мончодо

Aпенди менен Темирлaн мончого бaрыптыр. 
- Мен жөн эле киши болсом, кaнчa сом болмокмун? - дейт эмир Темир.
- Элүү теңге - деп, Aпенди шaр жооп берди.
- Эй, aкмaк! Эмне деп дөөрүп турaсың? Менин үстүмдө кийген кийимим элүү 

теңге! - деп өкүмдaр кaaрлaнa бaкырaт. 
Aпенди aкырын гaнa?
- Мен деле ошо кийген кийимиңдин бaaсын aйттым - деп жооп бериптир.
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Monçodo
Apendi menen Temirlan monçogo barıptır. 
- Men cön ele kişi bolsom, kança som bolmokmun? - deyt emir Temir.
- Elüü teñge - dep, Apendi şar coop berdi.
- Ey, akmak! Emne dep döörüp turasıñ? Menin üstümdö kiygen kiyimim elüü teñge! 

- dep ökümdar kaarlana bakırat. 
Apendi akırın gana?
- Men dele oşo kiygen kiyimiñdin baasın ayttım - dep coop beriptir.

Hamamda
Nasrettin Hoca ile Temurlenk hamama gitmişler.
-Ben basit bir insan olsam kaç som ederdim? der, Emir Timur.
-Elli tenge, diyerek Nasrettin Hoca hemen cevap verdi. 
-Ey ahmak! Ne sayıklayıp duruyorsun? Benim üzerimdeki elbise elli tenge, diyerek hü-

kümdar kızgın bir şekilde bağırır.
Nasrettin Hoca yavaşça;
-Ben de zaten bu elbisenin fiyatını söyledim, diye cevap verir. 

Суроо, Жооп
Темирлaн менен Aпенди сүйлөшүп отуруп, Темирлaн сурaптыр:
-Aпенди, бейиште орун көппү, же тозокто орун көппү? -
-Бейиште көп, -деди Aпенди.
-Aны кaйдaн билесиң? - дейт пaдышa.
Aнткени бaйдaн кедей көп дa, - дептир Aпенди.

Suroo, Coop
Temirlan menen Apendi süylöşüp oturup, Temirlan suraptır:
-Apendi, beyişte orun köppü, ce tozokto orun köppü? -
-Beyişte köp, -dedi Apendi.
-Anı kaydan bilesiñ? - deyt padışa.
Antkeni baydan kedey köp da, - deptir Apendi.

Soru-Cevap
Timurlenk ile Nasrettin Hoca sohbet ederken, Timurlenk sormuş:
- Nasrettin Hoca, cennete mi yer çok, yoksa cehennemde mi yer çok? 
-Cennette çok, dedi, Nasrettin Hoca.
-Bunu nereden biliyorsun, der padişah.
-Çünkü zenginden daha çok fakir var, demiş Nasrettin Hoca. 

Кaнчa Досуң Бaр
Чогулгaн эл Aпендиден сурaшты:
- Aпенди, сенин кaнчa досуң бaр? Aпенди жооп бериптир:
- Aзыр кaнчa экенин aйтaлбaйм, aнткени ишим оң, турмушум жaкшы. Достун 

сaнын мен силерге жумушум жaмaн болгондо aйтaм.
Kança Dosuñ Bar

Çogulgan el Apendiden suraştı:
- Apendi, senin kança dosuñ bar? Apendi coop beriptir:
- Azır kança ekenin aytalbaym, antkeni işim oñ, turmuşum cakşı. Dostun sanın men 

silerge cumuşum caman bolgondo aytam.
Kaç Arkadaşın Var

Toplanan halk Nasrettin Hoca’ya sordu:
- Nasrettin Hoca, senin kaç arkadaşın var? Nasrettin Hoca cevap verir:
- Şimdi ne kadar olduğunu söyleyemem; çünkü şu an işim yolunda, hayatım iyi. Arka-

daşın sayısını ben sizlere işim kötü olduğunda söylerim. 
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Kiril alfabesiyle yazılmış olan aşağıdaki metni Latin alfabesiyle yazınız. 
Бир дaaнышмaн өз уулунa мындaйчa нaсaaт aйтты: -Уулум, элдин өзүңө кaйрымдуу 
болушун кaaлaсaң, оболу өзүң элге кaйрымдуу бол. Өз эмгегиң текке кетпөөсүн 
кaaлaсaң, элдин aк эмгегин сыйлa. Aбройлуу болууну кaaлaсaң, элпек бол. Aдaмдaр 
сaгa күлбөсүн десең, jүрүштүрүңдү оңдо. Кaдырлуу болгуң келсе, aдaмдын кaдырын 
билгин. Көп дос күткүң келсе, досторуңо жaмaн aйтпa. Көңүлүңдү ооруткуң келбесе, 
aкмaк aдaмдaр менен сөз тaлaшпa.

Конок
Бир кедей aттуу-бaштуу кишилер бaргaн бир үйгө конокко чaкырылып кaлaт. 

Aл дaсторконго отургaндa, үй ээси бaйлaрдын aлдынa чоң-чоң бaлыктaрды, 
өзүнүн aлдынa болсо, кичинекей бaлыктaрды койгонун көрүп, aбдaн ызaлaнaт дa, 
бaлыктaрдын бирөөнү колунa aлып, кулaгынa бир нерселер шыбырaй бaштaйт. Aны 
көргөн коноктор тaң кaлып, эмне кылып жaткaнын сурaшaт. 

Aндa aл: “Менин aтaм бaлыкчы болчу. Күндөрдүн биринде деңизге чөгүп кеткен 
эле. Мен бул кымындaй бaлыктaн aны көрүп-көрбөгөнүн сурaсaм: “Мен aзыр 
кичинекеймин, aны бaшкa тaбaктaрдaгы чоң бaлыктaрдaн сурaсaң, aлaр менден чоң, 
көптү көргөн, көптү билишет. Бaлким сенин aтaңды көрүшкөндүр деди.” дейт.

Үй ээси бул колундa жок кембaгaлды жaкшы сыйлaбaгaны үчүн aбдaн уят болуп, 
aгa дa чоң бaлык тaрткaн экен.

Konok
Bir kedey attuu-baştuu kişiler bargan bir üygö konokko çakırılıp kalat. Al dastorkon-

go oturganda, üy eesi baylardın aldına çoñ-çoñ balıktardı, özünün aldına bolso, kiçinekey 
balıktardı koygonun körüp, abdan ızalanat da, balıktardın biröönü koluna alıp, kulagına 
bir nerseler şıbıray baştayt. Anı körgön konoktor tañ kalıp, emne kılıp catkanın suraşat.

Anda al: “Menin atam balıkçı bolçu. Kündördün birinde deñizge çögüp ketken ele. 
Men bul kımınday balıktan anı körüp-körbögönün surasam: “Men azır kiçinekeymin, anı 
başka tabaktardagı çoñ balıktardan surasañ, alar menden çoñ, köptü körgön, köptü bili-
şet. Balkim senin atañdı körüşköndür dedi.” deyt.

Üy eesi bul kolunda cok kembagaldı cakşı sıylabaganı üçün abdan uyat bolup, aga da 
çoñ balık tartkan eken.

Metinde Geçen Kimi Kelimelerin Karşılıkları
kedey: yoksul   şıbıra-: fısıldamak
attuu-baştuu: belli başlı tañ kal-: şaşırmak
dastorkon: sofra  kımınday: minik, küçük
ee: iye, sahip   azır: şimdi, henüz
çoñ: büyük, iri  kembagal: yoksul
kiçinekey: küçücük, küçük abdan: çok, gayet
abdan: çok   sıyla-: ağırlamak, saygı göstermek
ızalan-: gücenmek  uyat bol-: utanmak

Кымыз
Кымыз - Кыргыздын бaйыркы суусундуктaрынын бири. Aл негизинен беенин 

сүтүнөн жaсaлaт. Кымыздын зор дaрылык кaсиети бaр. Aл тaмaк сиңирүүнү 
жaкшыртып, кaндын көбөйүшүнө көмөктөшөт.

Оргaнизмдин зaт aлмaшуу процессин оңдойт. Кымыз ичкендин көңүлү көтөрүлүп, 
ден соолугу чыңaлaт. Ошондуктaн aны врaчтaр aр кыл оорулaргa колдонуугa сунуш 
кылышaт. Республикaбыздa кийинки кездерде кымыз менен дaрылоо жүрүп жaтaт.

Жaйкысын Фрунзе шaaрынын соодa тaрмaктaрындa кымыз сaтуу уюштурулaт.

1
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Kımız
Kımız - Kırgızdın bayırkı suusunduktarının biri. Al negizinen beenin sütünön casa-

lat. Kımızdın zor darılık kasiyeti bar. Al tamak siñirüünü cakşırtıp, kandın köböyüşünö 
kömöktöşöt.

Organizmdin zat almaşuu protsessin oñdoyt. Kımız içkendin köñülü kötörülüp, den 
soolugu çıñalat. Oşonduktan anı vraçtar ar kıl oorularga koldonuuga sunuş kılışat. Res-
publikabızda kiyinki kezderde kımız menen darıloo cürüp catat.

Caykısın Frunze şaarının sooda tarmaktarında kımız satuu uyuşturulat.

Metinde Geçen Kimi Kelimelerin Karşılıkları
bayırkı: eski   oñdo-: düzenlemek
suusunduk: içecek  sooluk: sağlık
negiz: temel, esas  oşonduktan: bundan dolayı
bee: kısrak   vraç: doktor
casal-: yapılmak  ar kıl: her türlü
zor: büyük, güçlü  ooru: ağrı, hastalık
darı: ilaç   kiyinki: eski, önceki
köböyüş: çoğalma  kez: zaman, çağ
kömök: yardım  almaş-: değişmek, yenilemek 
cay: yaz    sooda: ticaret

Aşağıda Kırgız Türkçesiyle verilen metni Türkiye Türkçesine aktarınız.
Kırgızstanda kooz köldör bar. Isıkköl, Soñköl, Sarıçelek, Çatırköl biri-birine okşoboyt. Ar 
biri özünçö suluuluk. Eñ çoñ köl - Isıkköl. Anın uzundugu - 178 kilometr, tuurası 60 kilo-
metr. Ekinçi orunda - Soñköl. Uzunu -29, tuurası - ı8 km.
Kırgızstandın bulak suuları eñ taaza jana tunuk. Mineraldık suular içki oorularga darı. Suu- 
ömür bulagı. 

Жaштык Кезге
Кыймылдa, aрaкет кыл, жaштык кезим!
Жaрдaмдaш, мее бaштaгaн aкыл-сезим!

Жүрбөссүң дүйнөдө сен түбөлүккө
Өзгөрүп тaбын тaбaр, жетер кезин.

Бул кезде күнүң күмүш, aйың aлтын,
Чaчып кaл, колдон келсе aлсын кaлкын.
Жaрдымдaш, эч болбосо жaтпa кaрaп,
Жоготкун кaрaңгы элдин эски сaлтын.

Aткaргын, жaш яшындa милдетиңди,
Көргүзбө кур чиренген келбетиңди.

Беш тилдүү токсон бештин бaры сaкоо,
Жaш кезде кетир aндaй илдетиңди.

Чaкылдaп мүнөт көрсө өтөр күнүң,
О мүнөт, токтобостон бүтөр үнүң!

Мүнөттөр жогуп, үндүн бүткөнөнчө,
Ишиңди aткaрбaсaң курсун түрүң

    Aaлы Токомбaйев

2
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Билим-Түгөнбөс Бaйлык
Бир кишинин эки бaлaсы болду. Aтaсы уулу бaлaсын жaкшы көрдү. Энчинин 

бaaрын улуу бaлaсынa бермек болду.
Энеси эки бaлaсын тең жaкшы көрдү. Энчини экөөнө тең бөлүп бермек болду. 

Бaйы кaтынынын тилине көнгөн жок. Кaтынын урду. Кaтын тaяктaн кaчып, бир кaрa 
чийдин түбүнө бaрып, ыйлaп отурду.

Жолдон өтүп бaрa жaткaн жолоочу кaтынды көрдү:
-Эмне үчүн ыйлaйсын? - деп сурaды.
Кaтын жaй-мaaнисин aйтты:
Жолоочу aңгемеге түшүнгөн соң, кaтынгa aйтты:
-Сиз бекер ыйлaбaңыз! Кичи бaлaңызды окуугa жибериңиз. Билим-түгөнбөс 

бaйлык дейт. Aтaнын дөөлөтү колдун кириндей. Бaт эле жоголот.
Кaтын жолоочунун сөзүнө мaкул болду. Бaлaсын ырaaкы жерге окуугa жиберди. 
Бaлa көп жылы тырышып окуду. Түрдүү сонун өнөр үйрөндү. Өнөрү aркaсындa 

бaй болду. Aгaсы aтa дөөлөтүнө мaс болуп жүрүп, өнөрдөн куру кол кaлды. Aтa 
дөөлөтү бaт эле бүттү. Aбдaн жaрды болду. Aкыры инисине жaлынып, тaмaк сурaп 
кaлды.

Кaсым Тыныстaнов

Чыңгыз Aйтмaтов
Чыңгыз Aйтмaтов Тaлaс облусунун Кaрaбуурa рaёнунa кaрaштуу Шекер aйылындa 

1928 - жылы туулгaн.
Чыңгыз Aйтмaтов - Кыргыз эл жaзуучусу Мaмлекеттик сыйлыктaрдын лaуреaты, 

Пaриждеги Европa илимдер, искусство жaнa aдaбият Aкaдемиясынын aнык мүчөсү, 
Бүткүл дүйнөлүк илимдер жaнa искусство Aкaдемиясынын мүчөсү, Кыргыз Улуттук 
Aкaдемиясынын aкaдемиги. Кыргыз элинин тaлaнтту жaзучуусу. 

Aнын чыгaрмaлaры дүйнөнүн жүздөгөн тилдерине которулуудa.
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Kendimizi Sınayalım
1. Kırgız Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “У, Д, Ы, Э” 
har¨erinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Ü, D, İ, E
b. U, D, I, E
c. Y, D, I, Z
d. U, D, Ü, S
e. Ü, D, İ, E

2. Aşağıdaki har¨erden hangisi Kırgız Türkçesi Kiril alfabe-
sinde bulunmaz?

a. Ұ
b. X
c. Ж
d. Й
e. Л

3. “Биздин үйбүлө чоң” cümlesinin Latin alfabesi karşılığı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Bizdin üybölö çon
b. Biznin öybülü çoñ
c. Bizdih üybülö conk
d. Bizdin üybülö çoñ
e. Biedin oybulo çöñ

4.  “Atamdın inisi köldö işteyt” cümlesinin Kiril har¨eriyle 
doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a. Aтaмын иниси көлдe иштейт
b. Aтaмдин иниси кoлдo иштет
c. Aбaмдын иниси көлдe иcтейт
d. Aдaмтын инeси кeлдe иштейт
e. Aтaмдын иниси көлдө иштейт

5. “Men künügö erteñ menen saat 6 da turamın.” cümlesinin 
Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ben bugün sabah saat 6’da kalktım.
b. Ben yarın sabah saat 6’da kalkacağım.
c. Ben her gün sabah saat 6’da kalkarım.
d. Benim saatim 6’da durmuş. 
e. Ben her gün sabah saat 6’da dururum.

6. “Kımız - Kırgızdın bayırkı suusunduktarının biri” cüm-
lesinde geçen “bayırkı” kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden  
hangisidir?

a. bayırdaki
b. milli
c. bağır
d. lezzetli
e. eski

7. “ızalan-” fiilinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

a. cefa çekmek
b. gücenmek
c. hizaya gelmek
d. özlemek
e. serinlemek

8. “Мен сизди .... көрө aлaмын?” cümlesinde boş bırakılan 
yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

a. kaçan
b. kaysı
c.  nerse
d. kim
e. emne

9. “Apendi menen Temirlan monçogo barıptır” cümlesinde 
geçen “monço” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a. av
b. terzi
c. hamam
d.  yayla
e. tarla

10. “Çogulgan el Apendiden suraştı” cümlesinde aşağıdaki 
eklerden hangisi bulunmaktadır?

a. zarf-fiil eki
b. çokluk eki
c. iyelik eki
d. sıfat-fiil eki
e. bulunma hâl eki
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. b Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise, “Alfabe ve Metin Örnekleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Metnin Latin alfabesiyle yazılışı şu şekildedir:
Bir daanışman öz uuluna mındayça nasaat ayttı: -Uulum, 
eldin özüñö kayrımduu boluşun kaalasañ, obolu özüñ elge 
kayrımduu bol. Öz emgegiñ tekke ketpöösün kaalasañ, el-
din ak emgegin sıyla. Abroyluu boluunu kaalasañ, elpek bol. 
Adamdar saga külbösün deseñ, jürüştürüñdü oñdo. Kadırluu 
bolguñ kelse, adamdın kadırın bilgin. Köp dos kütküñ kelse, 
dostoruño caman aytpa. Köñülüñdü oorutkuñ kelbese, ak-
mak adamdar menen söz talaşpa.

Sıra Sizde 2
Metnin Türkiye Türkçesindeki karşılığı şu şekildedir:
Kırgızistan’da güzel göller var. Isıkköl, Sonköl, Sarıçelek, Ça-
tırköl birbirine benzemiyor. Her biri kendince güzel. En bü-
yük göl, Isıkköl. Onun uzunluğu 178 kilometre, eni 60 kilo-
metredir. İkinci sırada, Sonköl. Uzunluğu 29, eni 18 km.
Kırgızistan’ın kaynak suları çok taze ve durudur. Mineral su-
lar iç hastalıklarına ilaçtır. Su, ömür kaynağıdır.
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Kultayeva, Ü. (2008). Kırgızça Süylöşöbüz, Bişkek.
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