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Ankara üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi / Türkiye 

Kırgız Türkçesi, Kırgızistan Cumhuriyeti‟nin devlet dili, dünyada sayısı üç milyondan fazla 

olduğu tespit edilen (1989) Kırgız Türklerinin konuĢtuğu dildir. Bu malumat, genelde toplu olarak 

Kırgızistan‟da ve küçük gruplar halinde �in Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, 

Rusya Federasyonu, Türkiye ve Afganistan‟da yaĢayan Kırgızların dili esas alınarak verilmiĢtir. 

Türk lehçelerinin yapılan bir çok tasnifine göre Kuzeybatı Türk dilleri grubuna dahil edilmekte 

olan Kırgızca, tarihi aspekte yapılmıĢ Türkoloji çalıĢmalarında ve Türkçenin bugüne kadar yapılmıĢ 

sınıflandırmalarında uzun geçmiĢi ve Türkçenin en eski döneminden en yeni dönemine kadar uzanan 

bir çok çeliĢkili unsurları bünyesinde barındırmasından dolayı Türkolojinin kilit noktalarından biri olarak 

sayılagelmiĢtir. 

Türkoloji tasniflerinde Kırgızcanın bunun gibi çok yönlülüğü ve değiĢkenliği türkologların ona çok 

değiĢik sınıflarda yer vermelerine yol açmıĢtır. Örneğin, Türk dili tarihinin ünlü isimlerinden S. E. 

Malov, kendi sınıflandırmasında Kırgızcaya hem en yeni Türk dilleri arasında yer veriyor, hem de 

Yenisey Yazıtlarının dili, Kırgızların eski edebi dili olduğunu iddia ediyor. Ayrıca S. E. Malov, 

türkologların hiç bir zaman “Eski Kırgızcanın edebi ve konuĢma Ģekilleri münasebetleri üzerinde 

durmadıklarına, bunun için halen gerekli malzemelerin de elde edilmediğine” dikkatleri çeker.1 

Prof. N. A. Baskakov‟un tasnifinde ise Kırgızca, Doğu Hun dalında en eski Türk dillerinden 

sayılan Eski Türk ve Uygur Yazıtlarının dilleri, Saha, Tuva, Tofa, Hakas, ġor, Altay ve Sarı Uygur 

dilleri ile aynı grupta beraber sınıflandırıldığını görüyoruz.2 Baskakov‟un Kırgızcayı adı geçen grup 

içine dahil etmesinin gerekçeleri onun eski dil özelliklerini taĢıması olarak gösterilmiĢtir: 

 - Kıpçak-Nogay grubuna mensup dillerdeki Ģ-s seslerinin yerine Eski Türkçeye özgü ç-Ģ 

seslerinin gelmesi. Örneğin: kas değil kaç, bas değil baĢ. 

-Kelime baĢında sert ünsüzlerin sıkça kullanılması; 

-Eski Türkçedeki bir çok gramer Ģekillerinin korunması; 

- Kelime hazinesinde diğer Kıpçak lehçelerinde bulunmayan Moğolca kelimelerin çokluğu. 

Buradan çıkarılacak sonuç, Kırgızcanın, coğrafi ve bazı ortak dil özelliklerinden dolayı aynı grup 

içinde yer aldığı Kıpçak lehçelerinden hayli farklı bir konumda olduğudur. 

Fakat V. V. Radlov, V. A. Bogoroditskiy, S. E. Malov, F. E. KorĢ, A. N. Samoyloviç, G. J. 

Ramstedt gibi Türkoloji otoritelerinin tasniflerinde Kıpçak grubunda yer almasına neden olan Kıpçak 

unsurları da artık Kırgızcanın, son dönemlerinde kazandığı inkar edilemeyecek özelliklerdir. 

Kırgızcanın bu tür özelliği bazı türkologları, mesela K. N. Menges‟i, Kırgızcayı aynı tasnif içinde, 

hem Orta Asya grubu içinde tek baĢına, hem de Kıpçak lehçeleri ile beraber göstermesine, Prof. T. 

Tekin‟i ise özel olarak tek baĢına sınıflandırmasına neden olmuĢtur.3 Son Türkoloji tasniflerinin çoğu 
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için esas alınan ve bir çok açıdan doğruluk payı yüksek olan A. N. Samoyloviç‟in tasnifinde Kırgızca, 

Türk lehçelerinin Kuzeybatı grubunda, bazı fonetik, gramer ve leksik yönleriyle ortaklık gösteren 

Altayca ile birlikte bir sınıfa konulmuĢtur. 

Tasniflerdeki bu kadar farklı hususların nedeni, ancak Kırgızcanın, genel Türkçenin 

geliĢmesinde çizdiği tarihi seyirinin tam olarak gözler önüne serilmesiyle anlaĢılacaktır. Onun oluĢum 

etaplarının bütün olarak ele alınması ve Kırgızcayı bugünkü durumundan ziyade, eskiden bugüne 

doğru periyodik geliĢmesinden yola çıkarak değerlendirme ile mümkün olacaktır. 

Prof. Dr. B. M. Yunusaliyev‟in çalıĢmalarında4 ilk defa öne sürülen ve son yıllardaki 

araĢtırmaların verileri ile doğrulanmıĢ, bir çok yönden de tamamlanmıĢ olan görüĢ açısına göre, 

çağdaĢ Kırgızcaya onun oluĢumundaki bazı belirleyici hususları dikkate almadan yaklaĢmak bizi 

yanlıĢlıklara sevkedecektir. Bu hususlar, her Ģeyden önce Kırgızcanın: 

- Tarihi oluĢumunun uzun bir süreç içinde gerçekleĢmiĢ olması; 

-OluĢumun bir tek toprak üzerinde geliĢmediği; 

-Bir çok yakın ve uzak akraba diller ile çeĢitli zamanlarda yakın temas içinde olması; 

-Uzun sürmüĢ olan bu geliĢme süreci içinde Kırgız toplumuna mensup bazı etnik grupların, 

toplumun çekirdeğini oluĢturan kitleyle her zaman beraber olmayıĢı ve kopmaların ve tekrar 

birleĢmelerin defalarca meydana gelmesidir. 

Bütün bu koĢulları göz önünde bulundurarak B. M. Yunusaliyev Kırgızcanın oluĢumunu üç 

büyük devire ayırmıĢtır: 

1.Kırgızcanın en eski devri (IX-X yüzyıllara kadarki dönem)

2.Kırgızcanın ortaçağ devri (XV-XVI yüzyıllara kadarki dönem)

3.Yeni Kırgızca devri (XVI yüzyıldan günümüze kadar).

Yunusaliyev‟in bu görüĢünün Kırgız dilinin tarihine direk veya dolaylı olarak temas eden 

araĢtırmacılar tarafından da benimsenmesi ile, örneğin Ġ. A. Batmanov, N. K. Dmitriyev, V. A. 

Bogoroditskiy, K. K. Yudahin, N. A. Baskakov, B. Ö. Oruzbayeva, S. Kudaybergenov, S. Sıdıkov vs., 

Kırgızcanın Kuzeydoğu (Sibirya) lehçelerine en yakın dil olduğu fikri giderek ağırlık kazanmıĢtır.  

Türkologlar arasında Kırgızcanın tarihi geliĢmesi üzerinde tam bir görüĢ birliği sağlanmasa bile, 

onun Güney Sibirya ve Orta Asya Türk lehçelerinin özelliklerini aynı derecede taĢıyan dil olduğu fikri 

de en azından tartıĢılmaz hale gelmiĢtir.  

Kırgızcayı hem coğrafi hem de dil açısından birbirinden farklı devirler içinde görmek, bunların bir 

dil içerisinde bakılacak ortak yönleri ile beraber birbirinden büyük farklı özelliklerini de kabul etmek 

anlamına gelecektir.  

Türkoloji çalıĢmalarında bu husus dikkate alınmıĢ olsa, Kırgızcayı tarihi geliĢiminin önemli 

etaplarına göre ayrı ayrı gruplarda değerlendirilmek çok daha yerinde olacaktı. Zira Kırgızcayı değiĢik 
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dönemlere ayırmaya neden olan hususlar, ikisini veya üçünü bir araya koyamayacak kadar farklı 

fonetik, morfolojik ve leksik ayrıcalıklardan ibarettir. Tıpkı Kırgızca ile aynı paralellikte bir geliĢim 

sergileyen Uygurcada olduğu gibi. Uygurca, Türkoloji sunıflamalarında Sarı Uygurcadan dolayı en 

eski Türk dilleri arasında, eski Uygur Yazıtları dilinden dolayı eski Türk lehçeleri grubunda ve Doğu 

Türkistan Uygurları dili dolayısıyla yeni Türk lehçeleri arasında yer almaktadır.5 

Bilindiği kadarıyla, Sarı Uygurca, konuyu detaylı olarak ele alan araĢtırmacılar S. E. Malov ve E. 

R. TeniĢev‟in tespitlerine göre, Kırgızcanın en eski durumundan güçlü bir Ģekilde etkilenmiĢ ve hala o 

özelliğini koruyan bir dil olarak gösterilmiĢtir.6 

Sarı Uygurca, Kırgızca ile Uygurca arasında en eski zamanlara dayanan dil temasını açıkça 

göstermesi ve Kırgızcanın geliĢmesinde gizli kalmıĢ bir çok sayfalara ıĢık tutabilecek unsurları 

koruması ile de büyük önem taĢıyor. Örneğin, eski Kırgızcanın çağdaĢ Kırgızcadan çok farklı fonetik 

yapıya sahip olduğu, onun bir y-dili değil, bir z-dili olduğu kanaatine Sarı Uygurcanın ve Kırgızcaya 

genetik yakınlığı olan Hakas, Tuva, ġor, �ulım Türkçelerinin verilerini bir araya getirip karĢılaĢtırarak 

varılabilmiĢtir.7 

Kırgız adının tarihe geçtiği M. Ö. 200 yıldan beri �in, Arap, Fars, Türk kaynaklarında hep 

Kırgızların, geliĢmiĢ bir yazı geleneğine sahip bir toplum olduğu izlenimi verilmiĢtir. Örneğin, Kırgız 

tarihinin önemli kaynaklarından biri olan �in‟in Tang sülalesinin (M. S. 618-907 yy.) N. Ya. Biçurin 

(1777-1853) tarafından neĢredilmiĢ tarihinde Kırgızlar hakkındaki diğer bilgilerin yanı sıra onların 

dilinin ve yazdıkları yazısının Hoyhu (Uygur) yazısı ile tıpatıp benzer olduğundan söz edilir.8 

Yenisey yazıtlarının da Eski Kırgızcanın açık bir örneği olduğu görüĢünde araĢtırmacılar 

arasında görüĢ ayrıcalığı yoktur. Nitekim Eski Türk Yazıtlarının önemli isimlerinden Prof. S. E. 

Malov‟un, “Yeniseyskaya Pismennost Tyurkov” adlı eserinin GiriĢ bölümünde V. V. Radlov ve V. 

Tomsen gibi otoritelerin arkasından Yenisey yazıtlarının Kırgızlara ait olmadığına dair diyeceğim 

yoktur demesi9 ile bu fikrin tartıĢılmazlığı bir kere daha ortaya koyulmuĢtur. 

Eski Türk Yazıtlarından Külteğin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Moyun �ur, Bars Beg, Suci‟deki 

Kırgız Oğlu anıtlarında Kırgızlardan direk olarak çok güçlü Türk boyu olarak söz edilmesi, Talas‟ta 

bulunan dört anıtın da Kırgızlarla alakalı olması10 Kırgızların çok geliĢmiĢ yazma geleneği olduğu 

fikrini güçlendirir. 

Ayrıca en az 1000 yıllık bir geçmiĢe sahip “Manas” destanında bütün haberleĢmenin yazıĢma 

yolu ile gerçekteĢtirildiği ve onun bir olağan görünüĢ olarak kaydedilmesi de dikkate alınmayacak bir 

husus değildir. 

Kırgızlar hakkında ayrıntılı bilgiler içeren Arap kaynaklarından M. S. 942 yılında yazılmıĢ olan 

Ebu Dulaf‟ın “Risalesinde” de Kırgızların kendi yazıları olduğu ve özel olarak yetiĢtirdikleri kamıĢlar ile 

yazdıklarından bahsedilmektedir.11 

Kırgız Türkçesi



949 

 

Görüldüğü gibi, Yenisey Yazıtlarının Eski Kırgızca dönemine ait yazılar olduğuna dair oldukça 

kabarık bilgilere sahip olunmasına rağmen, ona Kırgızcanın ve diğer Kuzeydoğu Türk lehçelerinin 

klasik bir edebi Ģekli olarak ne Türkoloji çalıĢmalarında ne de tasniflerinde yer verilmemiĢtir. 

Yenisey Yazıtları ile günümüz Kırgızcası arasında görülen farklara açıklık getirecek tüm geliĢim 

ve değiĢim halkaları ortaya çıkarılmadığı sürece, onlara ancak uzak akraba dil örnekleri olarak bakma 

alıĢkanlığı devam edecek gibidir. 

Prof. Dr. E. R. TeniĢev, Sarı Uygurların, Füyü Kırgızlarının dili üzerinde yaptığı 

araĢtırmalarında,12 bu yönde yapılan S. E. Malov, Ü. Asanaliyev, Hu-Zhen-hua, Guy Ġmart, L. 

Cusupakmatov gibi araĢtırmacıların13 sonuçlarına da dayanarak, Kırgızcanın karanlık dönemlerini 

aydınlatacak malzemelerin artık mevcut olduğu görüĢünü öne sürüyor.14 

Son yıllarda �in Halk Cumhuriyeti‟nde yaĢayan Füyü Kırgızlarının dili üzerinde yapılan 

araĢtırmalar ve elde edilen sonuçlar B. M. Yunusaliyev‟in Kırgız dilinin tarihine ayrı devirler içinde 

bakma fikrini doğrulayıcı ve tamamlayıcı mahiyettedir. 

Füyü Kırgızlarının menĢei, Sibirya‟da Hakaslara yakın yaĢadıkları bölgeden 1703 yılında 

Cungar kontaycısı (hanı) Sevan Rabdan tarafından zorla göçürülüp, Mançuriya‟nın Heylunsyan 

vilayetinin Fuüy ilçesine yerleĢtirilmiĢ olan 3000 haneli Kırgızlardan gelir.15 Füyü Kırgızlarının dili, bir 

yandan Sarı Uygurların, öte yandan da Hakas, Tuva, ġor, �ulım Türklerin dilleri ile ortak yanları olan, 

Kırgızcanın en eski unsurlarını koruyan bir ağız olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Füyü Kırgızcasının 

�ağdaĢ Kırgızca ile temel unsurlarda (özellikle gramerde) görülen aynılığı da, ikisi arasında güçlü bir 

genetik bağ olduğunu gözler önüne seriyor. Bu husus, zamanında B. M. Yunusaliev‟in, Kırgızların 

bazı etnik gruplarının halkın çekirdeğini oluĢturan kitleden ayrı kaldığı hakkındaki görüĢünde ne kadar 

haklı olduğunu gösteriyor. 

Füyü Kırgızlarının dilinin fonetik ve morfolojik yapısının ortaya çıkarılması, onun bir yandan Sarı 

Uygurca ve Kuzeydoğu Türk lehçeleri ile, öte yandan da Kırgızca ile yakınlığı, Yenisey Yazıtları ile 

sergilenmiĢ olan bir edebi dil ile onun konuĢma türleri veya ağızları arasındaki münasebetleri 

problemini ciddi bir Ģekilde gündeme koymuĢ oldu. 

Füyü Kırgızlarının dili, onun Kırgızcayla köklü bağlantısı olduğunu savunan ve konuya ciddi 

biçimde bilimsel açıklık getiren araĢtırmacıların fikirlerine göre, Türkçenin en eski durumunun 

temsilcilerinden sayılan Eski Türk Yazıtlarının dili, Sarı Uygurca, Tuva, Tofalar, Hakas, ġor, �ulım 

Türkçesinin yanısıra eski Kırgızcanın da alınmasını sağlayacak unsurları içeriyor. 

Yenisey Yazıtlarının dili, adı geçen Türk boylarının ortak edebi dili olup, bir d-li dildir. Füyü 

Kırgızcası ve onunla fonetik yakınlık gösteren Sarı Uygurca, z-li dillerdir. Örneğin: F. (Füyü) Kırg. 

qozın, �. (�ağdaĢ) Kırg. koyon „tavĢan‟, F. Kırg. azah, �. Kırg. ayak „ayak‟, S. Uyg. azgır, �. Kırg. 

aygır „aygır‟, S. Uyg. ezer, �. Kırg. eer „eyer‟ v. s. Aynı z-li durum Hakas, ġor, �ulım Türk lehçeleri için 

de geçerlidir. �ağdaĢ Kırgızca, y-li diller arasında yer almasına rağmen, z‟nin y‟ye dönüĢüm sürecini 

andıran bir takım paralellikleri halen de taĢımaktadır, örneğin: 
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caz-//cay-„yaymak‟ 

boz//boy „bekar‟: boz bala „bekar delikanlı‟ 

Son zamanlarda Kırgızcanın eski dönemi için dikkate alınmaya baĢlayan Yenisey Yazıtları, Sarı 

Uygurca, Füyü Kırgızcası ve Kuzeydoğu grubunun ortak noktalarını birleĢtirerek, ayrıca Kırgızcanın 

ortaçağ ve yeni dönemlerindeki geliĢmelerini de göz önünde bulundurarak, Eski Kırgız dilinin baĢlıca 

özellikleri olarak Ģunlar gösterebilir: 

Fonetik Yönden 

- Ünlülerdeki muntazam bir Ģekilde korunan kalınlık-incelik uyumu ve giderek güçlü bir Ģekilde 

kendini göstermeye baĢlayan düzlük-yuvarlaklık uyumu. Sadece kökle sınırlı düzlük-yuvarlaklık ünlü 

uyumunu bugünkü Sarı Uygurca, Füyü Kırgızcası ve Hakas, ġor dillerinden de görmek mümkündür.  

-Ünsüzlerin sertlik-yumuĢaklık derecesine göre karĢı koyulabilmesi ve bunun ekleme sırasındaki 

uyumda etkin rol oynaması. 

-Kelime ve hece sonunda g sesinin mevsuttuğu. Oysa Orta dönemden itibaren hece sonu g‟lerin 

Kırgızcada w‟ye, sonra da uzun ünlüye dönüĢtüğü malumdur. Örneğin, Yenisey Y. bagır, �. Kırg. boor 

„bağır‟, bagırsak, �. Kırg. boorsok „bir nevi çörek‟, Yenisey Y. ogul, �. Kırg. uul „oğul‟, Yenisey Y. 

yegin, �. Kırg. ceen „yeğen‟, Yenisey Y. bag, �. Kırg. boo „bağ‟, S. U., ġor. tağ, F. Kırg. dag/dah, �. 

Kırg. too „dağ‟, �ul. T. çazag, �. Kırg. cöö „yaya‟ vs.  

-Fiil sonunda Ģimdiki y yerine yumuĢak z‟nin gelmesi. Benzer durum Füyü Kırgızların dilinde giz-

, S. U. kez-, ġor. kes-, �. Kırg. kiy-„giymek‟, S. U. koz-, �. Kırg. kuy-„koymak‟ olarak tespit edilmiĢtir. 

�ağdaĢ Kırgızcada fiil sonu z‟lerde z-y dönüĢümü yapılmıĢ olsa da, kalıntı olarak bazı durumlarda fiil 

sonu z‟lerin diğer Ģekiller ile paralel korunduğu görülür. Mesela, fiilden fiil yapan-gız/-gar/-dır eklerinin 

paralelinde olduğu gibi: mingiz-/mindir-„bindirmek‟, atkaz-/atkar-„ata bindirmek‟, bütköz-/bütkör-

„bitirmek‟, cetkiz-/cetkir-„ulaĢtırmak‟ 

-Kelime baĢında c‟nin hem geniĢ, hem dar ünlüler ile geldiği sanılıyor. Kırgızcayı diğer 

Kuzeydoğu grubu temsilcilerinden ayırdeden bu durum, Hakasça, Tuvacada ç, ġorcada ç, bazı 

dialektlerinde t: tok/çok „yok‟, Altaycada ise d olarak y‟nin sertleĢmeye doğru seyrini gösteriyor (y-c-d-

t-ç). Kelime baĢında c-ç değiĢmesine �ağdaĢ Kırgızcanın ağızlarında da rastlamak mümkün: cöcö-

çöcö „civciv‟, cöntök-çöntök „cep‟, cımcuur-çımçuur „cımbız‟, cılcık-çılçık „delik‟, cooçun-çooçun 

„yabancı‟ vs.  

Füyü Kırgızcası da kelime baĢındaki c‟yi koruyor: cir, �. Kırg. cer „yer‟, cun-, �. Kırg. cuun-

„yıkanmak‟, ceerin, �. Kırg. ceyren/ceeren „ceylan‟.  

-Kırgızcanın Kuzeydoğu Türk lehçeleri ile fonetik ortaklığını oluĢturan ikincil uzun ünlülerin 

meydana geliĢini de araĢtırmacılar en eski dönem içine alıyorlar. Örneğin: 

Uzun aa: Kırg., Tuva, Hak., Alt. saa-< sağa-„sağamak‟, Tuva çaak, Hak. Naak, Alt. d‟aak, Kırg. 

caak < yanak „yanak‟.  
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Uzun oo: Kırg., Tuva, Hak., Alt. sool-< soğol-„solmak‟ 

Uzun öö: Kırg., Alt., Hak., Tuva söök < sönök „kemik‟. 

Uzun ee: Kırg., Alt., Tuva een< eyen „ıssız‟ vs. 

E. R. TeniĢev‟in Fuüy Kırgızcası, Sarı Uygurca, Hakas, ġor dillerinin verilerine dayanarak 

vardığı kanaate göre, Eski Kırgızcada sekiz uzun ünlü mevcuttu.16 Aynı fikiri ilk defa öne süren B. 

Yunusaliyev‟in, uzun i ile uzun ı‟nın çagdaĢ Kırgızca için de geçerli olduğu görüĢü (iin < iyin „in‟, iik < 

iyik „ik‟, cıırma < cıyıma),17 son araĢtırmalar tarafından fonematik özellik taĢımadığından dolayı 

destek görmemiĢtir. �agdaĢ Kırgızcada sadece altı uzun ünlü mevcuttur.  

Hakas, Tuva, ġor dillerinde ise benzer durumlarda (i+y+i; ı+y+ı) meydana gelen uzunluklar 

korunmuĢ. Aynı durum Füyü Kırgızcası için (ciit < ciğit „yiğit‟) ve Sarı Uygurca için de söz 

konusudur.18 

Eski döneme ait bir diğer unsur da Kırgızcaya Kuzeydoğu grubu ile aynı dönemde alındığı 

sanılan, diğer Türk gruplarında mevcut olmayan Moğolca kelimeler katmanıdır. Kuzeydoğu Türk 

lehçelerinde aktif kullanımda olan bu kelimeler, �ağdaĢ Kırgızcada baĢka kelimelerle eĢanlamlı olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin, kaalga/eĢik „kapı‟, belen/dayar „hazır‟, sonun/mıktı „harika‟, belek/tartuu 

„hediye‟ vs. 

Gramer Yönünden 

�ağdaĢ Kırgızca ile karĢılaĢtırılmakta olan diller arasında çok büyük farklılıklar göze çarpmıyor. 

Örneğin, çokluk kategorisi:-lar/-ler, -dar/-der, -tar/-ter (belki de-nar/-ner) ‟den ibaret olup, yuvarlak 

Ģekillerin henüz ortaya çıkmadığı sanılıyor. Füyü Kırgızcasında bu ekin dar ünlülü Ģekilleri de vardır:-

lar/-lır, -dar/-dır, -tar/-tır. 

Sarı Uygurcada üstelik n‟le baĢlayan varyantları da mevcut:-lar/-ler, -dar/-der, -tar/-ter, -nar/-ner 

�ağdaĢ Kırgızcada fiilin ikinci Ģahıs çokluk ekinde görülen -sınar, -nar türleri, belki de Sarı 

Uygurcadaki gibi Eski Kırgızcadaki çoğul ekinin n‟li durumunun kalıntılarından olabilir. Örneğin: Siler 

barasınar (Siz gideceksiniz), Siler doktorsunar (Siz doktorsunuz), Siler körçüsünör, (Siz görürdünüz), 

Siler aldınar (Siz aldınız), Siler bergensiner (Siz vermiĢtiniz). 

Hal eklerine gelince, �ağdaĢ Kırgızcaya özgü bütün hal eklerinin kullanımda olduğu 

gözetlenebilir. Ġlgi ve Belirtme hali dıĢındaki eklerde yuvarlak Ģekilleri henüz ortaya çıkmadığı tahmin 

ediliyor. Ġlgi ve Belirtme hallerinde ise �ağdaĢ ġor dilinde görüldüğü gibi19 yuvarlaklı eklerin de 

olduğu düĢünülebilir. Yalın h.: 0, Ġlgi h.: -nın/-nin/-nun/-nün; -dın/-din/-dun/-dün; -tın/-tin/-tun/-tün. 

Yönelme h.: -ga/-ge; -ka/-ke; -a/-e. Belirtme h.: -nı/-ni/-nu/-nü; -dı/-di/-du/-dü; -tı/-ti/-tu/-tü. Bulunma h.: 

-da/-de; -ta/-te. �ıkma h.: -dan/-den; -tan/-ten; -nan/-nen.-dın/-din; -tın/-tin;-nın/-nin. 

�ıkma halinde geniĢ ve dar ünlülü sıraların olabileceği fikri, incelenmeye alınmıĢ dillerin hemen 

hemen hepsinde bu vakanın izoglossa niteliğini taĢımasından doğmuĢtur.20 Örneğin, Füyü 
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Kırgızcasında ekin sadece dar ünlülü Ģekline rastlanır.21 Sarı Uygurcada ise tam tersine �agdaĢ 

Kırgızcadaki gibi dar Ģekilleri kaybolmaya yüz tutmuĢtur.22 

Fiilin zamanları bakımından Kırgızcasındaki tüm Ģekilleri karĢılaĢtırdığımızda zaman ekleri 

kadrosu da bazı ses değiĢikleri dıĢında benzer durumdadır. 

Belirli (-di‟li) Geçmiş Zaman: 

-dı/-di/-du/-dü, -tı/-ti/-tu/-tü. 

ġahıs ekleri:-ım, -ın, -ıbız, -ınar; III. Ģahıs çoğul eki -ıĢtı. 

Eski Kırgızca için belirli geçmiĢ zaman ekinin yuvarlak ünlülü varyantlarının ön görülmesi, 

araĢtırılan dillerden ġor dilindeki düz ve yuvarlak ünlülü tam kadronun bulunması ve onun �ağdaĢ 

Kırgızca ile örtüĢmesinden çıkartılıyor. Füyü Kırgızcasında zaman eki: -dı/-di, -tı/-ti olup, Ģahıs ekleri 

de aynıdır. Füyü Kırgızcasında da III. Ģahıs çoğul ekinin (-ıĢtı) Ģeklinde iĢteĢlik eki ile ifade edilmesi, 

�ağdaĢ Kırgızca ile onun genetik bağını bir kere daha kanıtlayıp, aynı zamanda ona en yakın olan 

Hakasçadan farkını teĢkil eder. Füyü Kırgızcasında halen -bıs Ģeklinde olan I Ģahıs çokluk eki, bu eki 

sonradan-k‟ye çeviren Kırgızcanın eski durumundan kaldığı sanılıyor. (Örneğin, E. Kırg. bardıbıs-�. 

Kırg. bardık). 

Belirsiz (-miş‟li) Geçmiş Zaman:  

ıptır/-iptir/-uptur/-üptür. 

ġahıs ekleri:-mın, -bıs, -sın, -sınar 

Bu zaman eki, iki ekin kaynaĢması ile (-ıp-zarf fiil eki + yardımcı fiil tur-) meydana gelmiĢ. Ekin 

çağdaĢ Kırgızcada ve Hakasçada korunan düz ve yuvarlaklı tam paradigması, Sarı Uygurcada da 

Ģahıs eklerisiz (-ıptro) Ģeklinde korunuyor. Füyü Kırgızcası ise zarf fiil ekini yitirerek (-tır+Ģahıs eki) 

Ģeklini almıĢ. �ağdaĢ Kırgızcada da bu zaman ekinin yardımcı fiili (tur‟u) düĢürmüĢ kısaltılmıĢ Ģekli 

kullanıldığını dikkate alırsak, bu zaman ekinin genel olarak kısalmaya meyil göstermiĢ bir ek olduğu 

kanaatine varabiliriz. KarĢılaĢtıralım: 

�. Kırg. tam Ģekli barıptırmın, �. Kırg. kısa. barıpmın F. Kırg., kısa bartırmın; „gitmiĢim‟ 

Geçmiş Zamanın Hikayesi (-mıştı) 

�ağdaĢ Kırgızcada -gan/-gen/-gon/gön, -kan/-ken/-kon/-kön, ġahıs ekleri-mın-bız, -sın-sınar 

olarak tüm düz ve yuvarlak Ģekilleri mevcut olan sistemin eski Kırgızcada sadece düz Ģekilleri olduğu 

sanılıyor. Zira karĢılaĢtırılan dillerin hepsinde de sadece-gan/-gen, -kan/-ken Ģekillerine rastlanmıĢtır. 

Geniş Zamanın Hikayesi (-ırdı) 

�ağdaĢ Kırgızcada -çu/-çü ġahıs ekleri -mın-bız; -sın-sınar; 
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olarak sadece yuvarlak Ģekli kullanılan ekin, Hakasça ve Tuvacada sadece düz Ģekilleri (-çık/-

çik, -çıh/-çih) mevcuttur. Ekin menĢei Eski Uygurcada görünen geçmiĢ zaman eki (-yuk) ile aynı 

paralelde olabileceği tahmin ediliyor.23 

Şimdiki Zaman 

�ağdaĢ Kırgızcada: fiil kökü +zarf fiil-ıp + yardımcı fiiller (cat-, tur-, otur-, cür-) 

ġahıs ekleri: -mın-bız;-sın-sınar; -t-ıĢat olan Ģimdiki zamanın yapımında en çok benzerlik ġor 

dilinde görülür. ġimdiki zaman, Füyü Kırgızcasında adı geçen yardımcı fiillerden sadece tur-, 

Hakasçada ise çat-‟la yapılabiliyorsa, ġorcada çat-, tur-, odur-, çer- gibi �ağdaĢ Kırgızcadaki bütün 

türleri kullanılarak yapılır. Bu durum, Eski Kırgızcadan itibaren bu modelin var olduğu ihtimalini 

güçlendirir. 

ġimdiki zamanın �ağdaĢ Kırgızcadaki bir diğer Ģekli olan (-uu+da +Ģahıs eki) modeli de, Füyü 

Kırgızcası ile paralellik gösterir: �. Kırg. baruudamın- F. Kırg. bardamin/bardımin (<baruudamın) 

„gitmekteyim‟.  

Gelecek Zaman 

�ağdaĢ Kırgızcadaki belirli geçmiĢ zamanın -a/-e, belirsiz geçmiĢ zamanın -r, -ar/-er, Ģahıs 

ekleri -mın, -bız, -sın-sınar olan modelin eski Kırgızcada da mevcut olduğu görüĢü hakim. �ünkü adı 

geçen sistem Sarı Uygurcada, Füyü Kırgızcasında, Hakas, ġor lehçelerinde de aynı Ģekilde, fakat zarf 

fiil -a yerine onun dar Ģekli -ı/-i kullanılırak yapılır.  

Ortaçağ Kırgız Dili 

X. yüzyıldan itibaren özellikle de XII-XIII yüzyıllarda Yenisey Kırgızlarının büyük bir kısmı batıya 

doğru göç etmeye baĢlar. Batıya göçü sırasında Kırgızlar uzun zaman Altay‟da kalıp, oradaki Türkçe 

konuĢan Altaylılar ile yakın temasa girmiĢler.24 Bu boylar genel olarak Kıpçak grubuna mensup 

oldukları için Kırgızcanın kıpçaklaĢma süreci orada baĢlamıĢ olur. 

Bu süreç içinde Kırgızca, ortaçağ dönemi adı verilen dönemi baĢından geçirir. Bu devire ait 

herhangi bir yazılı belge korunmamasına rağmen, onun en önemli özelliği de Kırgızcayı Kuzeydoğu 

Türk lehçelerinden ve sonradan komĢu oldukları Kıpçak lehçelerin de ayıran, sadece Altayca ile ortak 

yönler içeren bir takım özelliklerin meydana gelmiĢ olmasıdır.25 

Kırgız dili tarihinin bu devrindeki en belirgin temsilcisi olarak araĢtırmacılar �in Halk 

Cumhuriyeti‟nin Sincan-Uygur bölgesine bağlı Lobnor gölü etrafında yaĢayan Kırgızların dilini 

gösteriyorlar.26 Lobnorluların menĢei Kırgız-Altay toplumundan XIV-XV. yüzyılda ayrılıp, güneye göç 

eden, önce Turfan‟a, sonra da Lobnor gölünün kıyılarına yerleĢtirilmiĢ boylardan gelir.27 Lobnor 

Kırgızlarının dili, uzun süre beraber kaldıkları Uygurca ile Kırgızcanın karıĢımından oluĢmaktadır. 

Nitekim bu ağzı ilk araĢtıran S. E. Malov boĢuna onu “Lobnor dili kadim Kırgızların eski konuĢma 

dilidir”28 diye nitelendirmemiĢtir. 
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Lobnor ağzının Uygurca unsurları yüzeysel olup, Uygurlarla birlikte yaĢamanın verdiği etkileĢim 

sonucu olduğu kolayca anlaĢılır.29 Lobnor ağzının Uygurca elemanları olarak E. R. TeniĢev Ģunları 

gösterir: Kelime baĢında Kırgızca c yerine y gelmesi; kelime ortasında ve sonunda ğ‟nin korunuĢu; 

gelecek zaman III. Ģahıs ekinin -ado, -edo Ģeklini alması; Uygurcanın tesiri ile fiilin Ģahıs eklerinin 

yitirilmesi. 

Kırgızcanın, Türkoloji tasniflerinde Altayca ile aynı grupta olmasını sağlayan, diğer yandan da 

onun Lobnor ağzı ile ortak yönlerini teĢkil eden Ortaçağ özellikleri Ģunlardır: 

-Güney Altay ağızlarının tesiri ile geniĢ ünlü a/e‟nin, geniĢ ve yuvarlak o/ö‟den sonra 

yuvarlaklaĢmasından, önce yuvarlak diftongların, sonra da uzun ünlülerin yeni tiplerinin meydana 

gelmesi. GeniĢ ünlülerin yuvarlaklaĢması Lobnor ağzında da söz konusu, örneğin: könlök „gömlek‟, 

örtöndökö „kervan saraydakiler‟, bolor „olur‟. 

-Yuvarlak ses uyumunun ekleri de tamamıyla kapsamı altına alması; 

-Ağızlar arasında yumuĢak z ile onun sert çifti s arasında fonematik zıtlığın kaybolması, kelime 

sonundaki z‟nin sertleĢmesi; 

-Fiilin olumsuz -ma ekinin, tamamıyla -ba‟ya dönüĢmesi; 

-Yardımcı ele//ede‟nin paralel kullanılması; 

-Eski Kırgızcadaki kelime baĢındaki c‟nin korunması. Lobnor ağzında Uygurcanın tesiri ile bazı 

c‟ler y‟ye çevrilmiĢ, bazıları ise değiĢmemiĢ, örneğin: canıla-„yenilemek‟, cigiyme „yirmi‟, cürü-

„yürümek‟. 

-Kelime ortasındaki g‟nin düĢmesi iki ünlünün birleĢerek uzun ünlü meydana getirmesini 

sağlamıĢ: taan < tagan „alaca karga‟, baatır < Moğ. bagatur, saadak< sagadak „sadak‟, kaalga< Moğ. 

hagalga „kapı‟ vs. 

- Eski Kırgızcada görülen kelime sonundaki g Ortaçağ Kırgızcasında diftong veya uzun ünlü 

oluĢturmuĢ. Kırgızcanın ve Altaycanın bazı ağızlarında yuvarlak diftongların halen saklanmıĢ 

olmasına, bu iki dilin ortak devrinde yuvarlak uzun ünlülerin geliĢmesinin bir önceki aĢaması olarak 

bakılır. 

Gramer Yönünden 

- Ġsmin çoğul eki -lar‟ın yuvarlak ünlü Ģekilleri geliĢmiĢ. Böylece ünlüleri (a/e, o/ö), ünsüzleri 

(l/d/t/n) olan çoğul eki varyantları meydana gelmiĢ. Ekin bu tür çok varyantlılığı Altaycada ve Lobnor 

ağzında da görülür. 

- Ġsmin iyelik grubu eski Kırgızcadaki durumunu koruyor. Aynı durum Lobnor ağzında da 

sergileniyor. 
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-Hal eklerinde ise Eski Kırgızcada yuvarlak Ģekilleri olmayan ekler, örneğin yönelme, bulunma 

ve çıkma halleri, yuvarlak ünlülü Ģekillere sahip olunca, hallerdeki yuvarlaklaĢma süreci 

tamamlanmıĢtır. 

- Fiilin zaman kategorisinde de eski Kırgızcada yuvarlak Ģekilleri olmayan türlerinde yuvarlak 

Ģekillerinin oluĢumu ile Kırgızca, ünlü uyumunun kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklığı açısından tam bir 

sistemlilik kazanmıĢtır. 

-ġahıs eklerinden belirli geçmiĢ zaman I. Ģahıs çoğul ekinde Eski Kırgızcadaki-bıs yerine çoğul-

k geçmeye baĢlamıĢ. I. Ģahıs çoğul eki Lobnor ağzında da -k‟olarak görülür. Altayca ise -bıs/-k ikisini 

de kullanır. Yalnız Altayca ile Kırgızcaya mahsus olan daha bir unsur -Gelecek zaman III. Ģahıs eki 

olarak -t < (tur-) ekinin kullanılmaya baĢlamasıdır: Kırg., Alt. al/ol bara -t „o gidecek‟. 

-ġimdiki zaman, karĢılaĢtırılan iki dilde de analitik Ģekilde (kök + ıp + yardımcı fiiller: 

cat/cür/otur/tur + zaman eki a/e +Ģahıs ekleri: -mın, -sın, -t, -bıs, -sınar, -ıĢat) Ģekilinde yapılmıĢtır. 

-Gelecek zamanın iki türünde de Eski Kırgızcada olmayan yuvarlak ekler eklenince sistem Ģu 

Ģekli almıĢ: 

Belirli Gelecek zaman: -a/-e/-o/-ö; Ģahıs ekleri (-mın, -sın, -bıs, -sınar); Belirsiz Gelecek zaman: 

-ar/-er/-or/-ör; Ģahıs ekleri (-mın, -sın, -bıs, sınar); Lobnor ağzında ise belirli geçmiĢ zaman ekinin dar 

ünlü Ģekli de mevcuttur: -ay/-ey/-oy/-öy; -ıy/-iy/-uy/-üy. 

-Ortaçağ Kırgızcasındaki baĢka bir özellik, Altayca ile ortak kelime katmanının oluĢması. 

Örneğin, sadece Kırgızca ve Altaycada kullanılan: uy „inek‟, çon „büyük‟, kokuy! „aman‟ (ünlem), 

tebetey „Ģapka‟, temene „cuvaldız‟, topçu „düğme‟, unaa „ulaĢım‟, taar „gilim‟, kereez „vasiyet‟ vs. 

kelimeler. 

Belirtildiği üzere, Kırgız dilinin tarihini eski ve ortaçağ dönemi olarak ayırma, bugün artık tahmin 

olmaktan çıkıp, yaĢayan bir kaç dilin ve Yenisey Yazıtlarının verilerine dayandırılarak tespit edilmeye 

baĢlanmıĢ durumda. Muhakkak konunun daha da detaylı araĢtırılması, dil unsurlarının tarihi, kültürel, 

arkeoloji gibi ilgili alanların da verilerini kullanarak bütünleyici sonuçlara ulaĢtırılması lazım. Meselenin 

bu Ģekilde ele alınması, en eski Türk boylarından olan Kırgızların, yalnızca dilinin değil, etnik 

oluĢumunun tarihi geliĢmesinin da aydınlanması için büyük önem taĢıyacaktır. 

Yeni Kırgız Dili 

XVI. asırdan itibaren baĢladığı sanılan Kırgızcanın son dönemi, Kırgız tarihinin Tanrı 

Dağlarındaki dönemini kapsar. Kırgızların Tanrı Dağlarına göcüne dair Arap, Fars, �in 

kaynaklarından birbirinden bağımsız Ģekilde bir çok bilgiler edinilmiĢtir.30 Bu dönemde Kırgız 

ulusunun ve Kırgız edebi dilinin oluĢumu tamamlanır. Kırgız ağızlarının geliĢmesini de yansıtan bu 

dönem, üç ayrı süre içinde değerlendirilebilir.31 a) Moğolistan-Cungar (XVI-XVIII) b) XVIII-Sovyet 

dönemine kadar c) Sovyet döneminden sonrası 
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a)Bu süreç içinde Kırgızlar önce Doğu Türkistan‟a, sonra Merkezi Tanrı Dağları bölgelerine 

yerleĢerek, orada yaĢayan halklarla, özellikle de Uygurlarla yakın temasta bulunmuĢlar. O nedenle 

Moğolistan‟da Kırgız ağızları ile Uygur ağızları arasında karĢılıklı büyük etkileĢim gerçekleĢmiĢtir. 

Bilhassa kelime hazinesinde görülen bu değiĢimlerin izi, Kırgız ve Uygur ağızlarındaki ortaklıklar ve 

Kırgızcadaki Uygur dilinin tesiri ile alınmıĢ Arap, Fars kelimelerinden de sürülebilir. 

Merkezi Asya‟daki Cungarların Doğu Türkistan ve Orta Asya‟ya yaptığı sürekli hücumlar (XVII-

XVIII yüzyılın ortasına kadar) nedeniyle Kırgızlar güneybatıya doğru sürülmeye baĢlarlar. Önü 

Karategin Hissar, arkası Anciyan, Alay dağlarına kadar sürülmüĢ olan Kırgız boyları, bu sıralar 

oradaki Uygur, Özbek ve Taciklerin arasında kalır. YerleĢik hayat sürdüren bu uluslardan Kırgızcaya 

ziraat, ticaret, din, mimarcılık vs. ilgili bir çok Arap, Fars sözleri dahil edilir. �ağdaĢ Kırgızcanın iki 

dialektiğinde benzer Ģekilde rastlanan Arap-Fars katmanının iĢte bu sırada girdiği sanılıyor. 

b) XVIII asırda Cungarlar yenilgiye uğradıktan sonra Kırgızlar önceki yerleĢim yerlerine geri 

dönerler. Bir kısmının Merkezi Tanrı dağlarına (Kuzey Kırgızistan), bir kısmının da Fergana vadisinin 

güney ve batı bölgelerine (Güney Kırgızistan) yerleĢmiĢ olmaları, Kırgızların bu iki büyük ağzının 

meydana gelmesi için zemin hazırlamıĢ olur. Araları büyük dağlarla ayrılmıĢ, ayrı coğrafyalarda, farklı 

etnik ortamlarda irtibatsız kalan ağızlar giderek bir hayli farklılaĢmıĢtır. 

Güney ağzının Özbek, Uygur, Tacik halkları ile temasından ona Kuzey ağzında bulunmayan 

Arap-Fars kelimelerinin yeni katmanı, bazı sesler (açık ˛), bazı gramer unsurları (Fars, Arap kökenli 

bağlaçlar) girmiĢ. Neticede ağzın hem ses, hem gramer yapısında değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. 

Genelde Kazak ortamına yakın çevrede seyretmiĢ Kuzey dialekti, XIX yüzyılın ortasından 

itibaren Kuzey Kırgızistan‟a gelmeye baĢlayan Rus yerleĢimcilerinin dilinin de etkisi ile Güney ağzında 

görülür derecede farketmeye baĢlamıĢtır. 

Kırgızistan‟da Sovyet Ġktidarının gerçekleĢmesiyle milli dilin bütünleĢmesi ve geliĢmesi için çok 

elveriĢli koĢullar yaratılmıĢtır. Ekim Devrimi‟nden sonra Türkistan Sovyet Cumhuriyeti kuramına 

alınmıĢ olan Kırgızistan, 1924 yılından itibaren Orta Asyanın diğer bölgeleri gibi Özerk Muhtariyete, 

sonra Özerk Cumhuriyet‟e, 1936 yılında ise Birlik Cumhuriyeti‟ne dönüĢtürülmüĢtü. 

Genç Cumhuriyet‟in kültür alanında yapacağı en önemli iĢlerinden biri, en kısa zamanda halkın 

tamamını okur-yazar duruma getirmek, eğitim sisteminin temelini oluĢturmak olarak belirlenmiĢti. 

Bunun gerçekleĢmesi için toplumun bütün katmanlarına eĢit Ģekilde hizmet verebilecek, ağız üstü 

normlara dayandırılmıĢ edebi dil ve onun yazı Ģeklinin oluĢturulması gerekirdi. 

Siyasi birliğin sağlanması ve Kırgızcanın devletin resmi dil statüsünü alması ile ortak edebi dil 

meydana gelmiĢ. Edebi dil için Kuzey ağzının bir Ģivesi esas alınmasına rağmen Kırgızcanın bütün 

ağızları onun birer kaynakları olarak kabul edilmiĢ. Toplumun bütün siyasi, sosyal, kültürel ve 

ekonomik faaliyetlerinin edebi dilde yürütülmeye baĢlaması, halkın eğitim oranının yükselmesi, 

Kırgızcanın kitap, dergi, gazete ve diğer basın-yayın kuruluĢlarında egemen duruma gelmesi, son 
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dönemlerde genelde sözlü olarak bilinen edebi dilin yazı Ģeklinin geliĢtirilmesi ile ulusun hayatındaki 

yeni bir sayfa açılmıĢ oldu. 

1924 yılında Arap yazısına esaslı Kırgızca için reforme edilmiĢ ilk Kırgız alfabesi kabul edildi. 

Bilindiği üzere, Sovyet döneminden önce de Kırgızların önde gelen aydınları, Ģairleri ve tarihçileri 

Arap harfleriyle okuyup, yazmıĢlardır. Türk halkları arasında etkili bir iletiĢim aracı olan bu yazı 

sistemi, genel olarak �ağatay edebi dili adı verilen ortak edebi dilin de yaĢatılabilmesinde önemli yer 

tutmuĢtur. �ağatay edebi dilinin bütün Türklerin kullanabileceği lehçe üstünlüğü, kullanım alanı açık 

olan bir yazı geleneğinin olması, ondan Türk halklarının eĢit Ģekilde yararlanabilmelerine olanak 

sağlamıĢtır. 

Kazan, Ufa gibi Türkoloji merkezlerinde yayımlanmıĢ olan belli baĢlı Kırgız eserlerinden Moldo 

Kılıç‟ın “Kıssa-i zilzala” (1911, Kazan), Moldo Niyaz‟ın el yazmaları, Osmonalı Sıdık uulu‟nun 

“Muhtasar Tarih Kırgıziye” (1913, Ufa), “Tarih Kırgız Şabdaniya” (1914 Ufa) gibi tarih kitapları, İşenalı 

Arabayev‟in “Alifbe Yaki Tuta Okuu” (1911, Ufa) adlı ilk Kırgızca alfabesi bu ortak edebi dil örneğinde 

yayımlanmıĢtır. 

 

Arap alfabesinin ünsüz harflere dayalı bir yazı olması, Türkçedeki 8-9 ünlüye karĢılık sadece üç 

ünlünün bulunması, iĢaretlerinin çokluğu, harflerin bitiĢik yazılması gibi kusurları, hem öğrenimde, 

hem de yazıda hayli zorluklar yaratmıĢtır. O nedenle çok geçmeden diğer Türk Cumhuriyetlerinde 

olduğu gibi Kırgızistan‟da da Türkçe için en uygun görülen Latin harflerine geçme fikri gündeme 

gelmeye baĢlamıĢtır. 

Mart 1926‟da Bakü Ģehrinde bütün Türk halkları temsilcilerinin katılımıyla tertiplenmiĢ I Türkoloji 

Kurultayının gündemini de yeni ortak Türk Alfabesinin belirlenmesi meselesi oluĢturmuĢtu. Kurultay, 

Türklük alemi genelinde Latin alfabesine geçme kararı alır ve onu hayata geçirmede görevlendirilmiĢ 

yeni Türk Alfabesi Merkezi Komitesini kurar. 

Bunun arkasından da Kırgız Özerk Cumhuriyeti‟nin 1927 yılında yapılan I. Kurultayı‟nda 

1927‟den itibaren Latin alfabesine geçme kararı alınır ve 1929 yılın sonunda yeni yazıya geçme iĢi 

tamamlanmıĢ olur. 

31 harften oluĢan Latin alfabesinin Arap alfabesine göre bir çok üstünlüğü vardı, örneğin, 

harflerin ayrı ayrı yazılması, yazıda herhangi bir iĢaretlemelere gerek kalmadığı, harflerin küçük ve 

büyük yazılabilme olanağı, teknik açıdan kolay yazılması, ünlüler için yeteri kadar harfin alfabede 

mevcut olması vs. 

1940 yılında Sovyetler Birliği genelinde Kiril alfabesi esaslı yeni alfabelere geçme kararının 

alınması ile Latin harfleri yerini Ģu an yürürlükte olan alfabeye bıraktı. Latin alfabesi ile halkın okuma, 

yazma ihtiyacı tamamlandı, ilmi ve edebi eserler yayımlandı, Kırgızların “Manas” baĢta olmak üzere 

sözlü edebiyat örnekleri yazıya geçirildi. 
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Kiril esaslı Kırgız alfabesinde 36 harf vardır: Aa, Bb, Vv, Gg, Dd, Ee, “„, Zz, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, 

ª, Oo, OO, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, �å, Ff, Xx, Hh, Cc, Ww, }], ;, Yy, ;, ~`, {[, Qq. 

Rusça ve uluslararası kelimelerin Rusça telaffuzunun ve yazı kurallarının korunmasını öngören 

Kırgız imlasına uygun olarak Rus alfabesindeki harflerin tamamını içeren ve ayrıca Kırgızcaya özgü 

üç harfi de (o, �, ª) de ekleyen Kırgız alfabesi, 60 yıldan aĢkın bir süre boyunca Kırgız toplumuna 

hizmet vermektedir. Son yıllarda AzerbayĢan, Özbekistan, Türkmenistan devletlerinin tekrar Latin 

harflerine geçmesi, Kazakistan‟ın da geçme kararı alması (2001) ile Kırgızistan‟da da aynı konu 

gündeme gelmektedir. 

�ağdaĢ Kırgızca, nispeten yeni fonetik ve gramer yapısı, kelime hazinesi ile Türk lehçelerinin 

Kuzeybatı (Kıpçak) grubunda yer almaktadır. Bu gruba dahil edilmesinde belirleyici olan nitelikleri, 

aynı zamanda onun ona en yakın olan Kazakça ile Altaycadan da farkını teĢkil eden kendine has 

yönleri ile �ağdaĢ Kırgızca özetle Ģöyle nitelendirilebilir. 

Fonetik Açıdan 

�ağdaĢ Kırgızcada 14 ünlü fonem mevcut olup, onun 8‟i kısa (a, e, ı, i, o, ö, u, ü), 6‟sı uzun (aa, 

ee, oo, öö, uu, üü) ünlüdür. Kırgız ünlüleri, kalınlık (a, ı, o, u)-incelik (e, i, ö, ü), geniĢlik (a, e, o, ö)-

darlık (ı, i, u, ü), düzlük (a, e, ı, i), yuvarlaklık (o, ö, u, ü) ve uzunluk (aa, ee, oo, öö, uu, üü)-kısalık (a, 

i, ı, e, o, ö, u, ü) derecelerine göre sınıflandırılır. Kırgızcada ünlüler için hakim olan ses kuralı kalınlık-

incelik ve düzlük-yuvarlaklık açıdan çok net bir Ģekilde uygulanan ünlü uyumudur. Asıl Kırgızca 

kelimelerde ünlü uyumu kök ve eklerdeki bütün heceleri kapsar (örneğin, kör-üü-çü-lör-übüz-dün 

„seyircilerimizin‟; talaa-lar-da-gı „tarlalardaki‟). 

Toplam 22 ünsüzden oluĢan ünsüzler sisteminde (v, f, h, ts, sç, j) sesleri Kırgızcaya özgü 

olmayan, sadece alınma kelimelerde görülen ünsüzlerdir. Kırgız ünsüzleri biri birinden seda 

bakımından: sedalı (b, v, g, ğ, d, c, z,), sedasız (k, p, s, t, f, h, ç, Ģ), yarı ünlü (y, l, m, n, n, r) olarak 

ayırdedirler. �ıkıĢ yeri bakımından: dudak (b, p, m), diĢ-dudak (v, f), diĢ (d, z, s, l, n, c, ç, Ģ, t), ön 

damak (g, k, y, r), arka damak (n, ˜, ˙, h). YapılıĢ tarzı bakımından: patlayıcılar (b, d, g, ğ, p, t, ˜, k, l, 

y), sızıcılar: (s, Ģ, z), afrikatlar: (c, ç), titrek (r), geniz (m, n, n) olarak nitelendirilirler. Ayrıca Kırgız 

ünsüzleri kelimenin her yerinde gelebilenler (z, k, m, n, s, t, ç, Ģ), kelime baĢında gelmeyenler (v, g, y, 

l, p, f, h), kelime sonunda gelmeyenler (b, v, g, d, c) olarak da ayrılırlar. 

Ünsüzlerde görülen baĢlıca ses değiĢimleri; ileriye ve geriye doğru ses benzeĢmesi; tonlulaĢma, 

tonsuzlaĢma, bazı pozisyonlarda ünlü türemesi, bazen de düĢmesi, iki ünlü arasında kalan p, k 

seslerinin yumuĢayıp, b, g‟ye dönüĢmesi; 

(tüp+ım > tübüm „tüpüm‟, tak + ıptır > tagıptır „takmıĢ‟). 

Morfolojik Açıdan 

Kırgız kelimeleri leksik-semantik özellikleri ve söz dizimindeki fonksiyonuna göre genel olarak 

anlamlı kelimeler ve hizmetçi kelimeler türlerine ayrılırlar. Anlamlı kelimeler türlerine: isim, sıfat, sayı, 
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zarf, zamir, fiil; hizmetçi kelimeler grubuna ise: bağlaçlar, edatlar, taklidi kelimeler, ünlemler, modal 

sözler girer. 

Ġsim 

Kırgızcada Ġsim, çokluk, Ģahıs, iyelik, hal kategorilerine sahip ve soru eki de alabiliyor. Çokluk 

eki ünlü-ünsüz uyumunun Kırgızcada sistemli Ģekilde korunmasından dolayı 12 varyantlı bir sistem 

içinde görülür: 

-lar/-ler/-lor/-lör almalar „elmalar‟, koholor „sokaklar‟ 

-dar/-der/-dor/-dör kydar „kızlar‟, koldor „kollar‟ 

-tar/-ter/-tor/-tör •ititter „yiğitler‟, ottot „ateĢler‟ 

(Görüldüğü gibi l‟li sıra ünlü ile biten kelimelere ve istisna olarak y, r ile biten kelimelere, d‟li sıra 

yumuĢak ünsüzle biten kelimelere, t‟li sıra ise sert ünsüzle biten kelimelere eklenir). 

Ġsmin iyelik kategorisinin Ģahıslara göre dağılımı Ģöyle: 

I Ģahıs-ım -ıbız almam almabız “elmam, elmamız” 

II Ģahıs -ın -ınar alman almanar 

 -ınız -ınısdar almanız almanızdar 

III Ģahıs-ı (sı) -ıları alması almaları 

Ġsim, cümlede yüklem görevini üstlenince fiil gibi Ģahıs eki alabiliyor. Yalnız III. Ģahıs çokluk 

ekinin fiildeki -ıĢ yerine, -lar kullanması ile ismin Ģahıs ekleri fiilinkinden ayrılır. Ġsmin Ģahıs ekleri iĢte 

bunlar: 

I Ģahıs -mın -bız balamın „çocuğum‟ balabız „çocuğuz‟ 

II Ģahıs -sın -sınar balasın „çocuksun‟ balasınar „çocuksunuz‟ 

(nezaket) -sız -sızdar balasız „çocuksunuz‟ balasızdar „çocusunuz‟ 

III Ģahıs - -(lar) bala „çocuk‟ baldar „çocuklar‟ 

Kırgızcada altı tane hal vardır. Bütün hal ekleri ünlü-ünsüz uyumuna tabi olduğundan hal 

kategorisinin genel tablosu Ģu Ģekilde sergilenebilir: 

Yalın; kim? emne?--- 

Ġlgi; kimdin? emnenin?-nın/-nin/-nun/-nün; -dın/-din/-dun/-dün; -tın/-tin/-tun/-tün. 

Yönelme; kimge? emnege? kayda? -ga/-ge/-go/-gö; -ka/-ke/-ko/-kö. 

Belirtme; kimdi? emneni? -nı/-ni/-nu/-nü; -dı/-di/-du/-dü; -tı/-ti/-tu-/-tü. 

Bulunma; kimde? emnede? kayda? -da/-de/-do/-dö; -ta/-te/-to/-tö. 

�ıkma; kimden? emneden? kaydan?-dan/-den/-don/-dön; -tan/-ten/-ton/-tön. 
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Sıfat isimleri, leksik-semantik ve morfolojik ayrıcalıklarına göre Asıl sıfatlar ve Nispi sıfatlar 

olarak ayrılırlar. Asıl sıfatlar kendine has karĢılaĢtırma ve pekiĢtirme derecelerine sahipler. Sıfatın 

karĢılaĢtırma kategorisi-ıraak (-ireek/-uraak/-üröök) eki ile: çonuraak „daha büyük‟, küçtüüröök „daha 

güçlü‟, pekiĢtirme derecesi ise en „en‟, abdan, ayabay, ötö „çok‟, „fevkalade‟ gibi kelimeler vasıtasıyla, 

sıfatların kısaltılmıĢ tekrarıyla: kıpkızıl „kıpkırmızı‟, taptaza „tertemiz‟ vs. yapılır. Nispi sıfatlar, isim, fiil, 

sayı, sarf gibi söz türlerinden -day, -luu, -sız, -lık, -kı vs. sıfat yapım eklerinin yardımı ile yapılır. 

Sayı isimleri leksik-semantik ve morfolojik özelliklerine göre Asıl sayılar (bir, on, min „bin‟ vs.), 

Sıra sayılar (birinçi „birinci‟, cüzünçü „yüzüncü‟ vs.), Tahmin sayıları (ondoy „on kadar‟, cüzdögön 

„yüzlerce‟), Kesir sayılar (ondon bir „onda bir‟, üçte dört‟ vs.), ÜleĢtirme sayılar (beĢten „beĢer‟, 

cetiden „yediĢer‟), Toplam sayılar (eköö „ikisi‟, altoo “altısı‟ vs.). Sayılara mahsus çekim ekleri: -oo/öö, 

-ınçı, -lagan, -em vs. 

Zamirler 

ġahis zamirleri: 

I Ģahıs: men „ben‟ biz „biz‟ 

II Ģahıs: sen „sen‟ siler „siz‟ 

(nezaket) siz „siz‟ sizder „sizler‟ 

III Ģahıs al „o‟ alar „onlar‟ 

ĠĢaret Zamirleri: bu (l) „bu‟, uĢu (l) „Ģu‟, oĢo (l) „o‟, tigi (l) „öteki‟, tetigi „oradaki‟ vs. 

Soru Zamirleri: kim? „kim?‟, emne? „ne?‟, kanday? „nasıl? „kaysı? „hangi?‟, kança? „kaç?‟, 

kaçan? „ne zaman?‟, kayda? „nereye?‟, kana? „hani? ‟ vs. 

Menfi Zamirler: eç kim „hiç kimse‟, eç kaçan „hiç bir zaman‟, eç bir „hiç bir‟, eç nerse/eçteke „hiç 

bir Ģey‟, eç kanday „hiç bir Ģekilde‟, eç kança „pek fazla‟ vs. 

Belirsizlik Zamirleri: kimdir biröö „bir kimse‟, biröö „birisi‟, bir nerse „bir Ģey‟, kee/kay bir „bazı‟, 

baarı/bardıgı „hepsi‟, ar kim „her kes‟, ar nerse „her Ģey‟, ar kanday „her çeĢit‟, ar türlüü „her türlü‟ vs. 

DönüĢümlü Zamir: öz „kendi‟ gibi türlere ayrılırlar. 

ġahıs, iĢaret ve dönüĢümlü zamirleri, isim çekimlerinden farklı özel bir hal tipi ile çekimlenir. 

Örneğin,  

Yalın men „ben‟ uĢu „Ģu‟ özü „kendisi‟ 

Ġlgi menin „benim‟ uĢunun „Ģunun‟ özünün „kendisinin‟ 

Yönelme mağa „bana‟ uĢuga „Ģuna‟ özünö „kendisine‟ 

Belirtme meni „beni‟ uĢunu „Ģunu‟ özün „kendisin‟ 

Bulunma mende „bende‟ uĢunda „Ģunda‟ özündö „kendisinde‟ 
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�ıkma menden„benden‟ uĢundan „Ģundan‟ özünön „kendisinen‟ 

Zarflar Leksik-Semantik Açıdan: 

Zaman zarfları: azır „Ģimdi‟, anan „sonra‟, dayıma „daima‟, bügün „bugün‟, ertesi „ertesi‟, bıltır 

„geçen yıl‟, daroo „hemen‟ vs. 

Yer-yön zarfları: alga/ilgeri „ileri‟, artka „geriye‟, beri „beri‟, cogoru „yukarı‟vs. 

Sıfat-tarz zarfları: akırın „yavaĢ‟, tımızın „gizli‟, tez „tez‟, kayta/kayra „tekrar‟, beker „boĢuna‟, 

oozmo-ooz „yüzbe yüz‟, teskeri „tersinen‟, ataylap „mahsus‟ vs. 

Ölçü-miktar zarfları: az „az‟, köp „çok‟, saal „azcık‟, ayabay/abdan „büyük miktarda‟, oĢonço „o 

kadar‟, ança „o kadar‟, kançalık „ne kadar‟ vs. gibi türleri ile belli. Zarfları-ça, -lap, -lay, -lata, -çalık gibi 

yapım ekleri yapar. 

Fiiller 

Genel olarak Kırgız fiilleri üç zaman etrafında cereyan eder:  

1. GeçmiĢ zaman 

2. ġimdiki zaman  

3. Gelecek zaman 

Geçmiş zaman: 

1. Belirli geçmiĢ zaman 

2. Belirsiz geçmiĢ zaman 

3. ÖğrenilmiĢ geçmiĢ zaman 

4. Adet edilmiĢ geçmiĢ zaman olarak ayırdedilir. 

Belirli (-di‟li) geçmiĢ zaman: 

Zaman eki:-dı/-di/-du/-dü  ġahıs ekleri: II -m -k 

-tı/-ti/-tu/-tü III -n -nar 

 -nız -nızdar 

 III - -ıĢtı 

Belirsiz (-gan‟lı) geçmiĢ zaman: 

GeçmiĢ zamanın hikayesi (-miĢti) 

Zaman eki:-gan/-gen/-gon/-gön  ġahıs ekleri:  II -mın -bız 

-kan/-ken/-kon/-kön III -sın -sınar 

 -sız -sızdar 
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 III - -ıĢkan 

ÖğrenilmiĢ geçmiĢ zaman (-ıptır)-(-mıĢ): 

Zaman eki:-ıptır/-iptir/  ġahıs ekleri: I -mın -bız 

-uptur/-üptür III -sın -sınar 

  -sız -sızdar 

 III - -ıĢıptır 

Adet EdinilmiĢ GeçmiĢ Zaman (-çu):  

GeniĢ zamanın hikayesi (-ırdı) 

Zaman eki:-çu/-çü   ġahıs ekleri: III -mın -bız 

 III -sın -sınar 

 -sız -sınar 

 III - -ıĢçu 

Şimdiki Zaman: 

1.Basit Ģimdiki zaman 2. BirleĢik Ģimdiki zaman gibi iki çeĢitle temsil edilir. 

Basit ġimdiki Zaman: 

GeniĢ zaman (-ır) 

Zaman eki:-a/-y ġahıs ekleri: III -m (ın) -bız 

 III -sın -sınar 

  -sız -sızdar 

 III -t -ıĢat 

BirleĢik ġimdiki Zaman: 

ġimdiki zaman (-yor) 

Asıl fiil + zarf fiil (-ıp) +yardımcı fiiller cat (tur, otur, cür) +zaman eki-a+Ģahıs ekleri: III

 -mın -bız 

 III -sın -sınar 

 -sız -sızdar 

 III -t -ıĢat 

Gelecek Zaman: 

1. Kesin gelecek zaman 2. Olası gelecek zaman olarak ayrılır. 
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Kesin Gelecek Zaman: 

Zaman eki:-a/-y     ġahıs ekleri: III -m (ın) -bız 

 III -sın -sınar 

 -sız -sızdar 

 III -t -ıĢat 

Basit Ģimdiki zaman ile aynı yapıda olan kesin gelecek zamanı, bazı zaman belirteçleri ve 

cümlenin genel anlamına göre ayırt etmek mümkün. 

Olası Gelecek Zaman: 

Zaman eki:-ar/-er/-or/-ör    ġahıs ekleri: III -mın -bız 

 III -sın -sınar 

 -sız -sızdar 

 III - -ıĢar 

Kırgızcada fiile -gan, -ar, -uuçu, -çu ekleri eklenerek sıfat fiiller, -ıp, -a, -y, -ganı, mayınça ekleri 

eklenerek zarf fiiller, -uu/-üü, -oo/-öö, -mak, -ıĢ, -ma, -may ekleri eklenerek isim fiiller yapılır. 
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