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KARAÇAY-BALKARCA 

Emine YILMAZ* 

Özet: Karaçay-Balkarlar Kuzay Kafkasya’daki Türkçe konuşan 
halklardandır. Karaçay-Balkarların yazı dili, Kıpçak grubuna dahil olan 
Karaçay-Balkarcadır. Bu makalenin amacı Karaçay-Balkarcanın sesbilgisi, 
biçimbilgisi ve söz varlığını tanıtmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Karaçay-Balkarca, sesbilgisi, biçimbilgisi, söz varlığı. 
Summary: The Karachais and Balkars are Turkic-speaking peoples of the 
Northern Caucasus. The national languages of Karachais and Balkars are 
Karachai-Balkar. It belongs to the Kipchak group. The aim of this article is to 
introduce Karachai-Balkar phonology, morphology and vocabulary. 
Keywords: Karachai-Balkar, phonology, morphology, vocabulary. 

1. KARAÇAY-BALKARLAR 

Onbirinci yüzyılda Kıpçakların Kafkasya’ya gelmelerinden sonra bir Kıpçak 
halkı olarak biçimlenen Karaçay-Balkarların Kıpçak dönemi öncesi durumları çok 
iyi bilinmiyor. Dillerindeki Bulgarca ögeler nedeniyle, Hun Devleti’nin yıkılışından 
sonra ortaya çıkan Kafkasya (Kuban) Bulgarlarının Kıpçaklaşmış torunları 
oldukları kabul ediliyor.  

Kıpçak döneminden sonra Altın-Ordu, Kırım Hanlığı ve Osmanlı 
egemenliklerinde yaşamış olan Karaçay-Balkarlar, yüzyıllarca süren ilişkileri 
sonucu Gürcü, Oset, Alan, Çerkes gibi Kafkas halklarının da yoğun etkisi altında 
kalmışlardır. Bugün bile kendilerini Alan olarak adlandırmaktadırlar. Onsekizinci 
yüzyılın ortalarına kadar bir tür Şamanizm inancına sahip olan Karaçay-Balkarlar, 
onsekizinci yüzyılın sonunda Tatar ve Nogayların, özellikle de Çerkes mollaların 
etkisiyle müslüman oldular.  

Kafkasların en yüksek noktası olan Elbrus dağının doğu eteklerindeki Bashan, 
Çegem, Holam-Bızıngı ve Çerek vadilerine yerleşmiş olan bu halkın adının ilk 
ögesi, ilk Karaçay beyinin adı olan Karça (Karaça) ile birleştiriliyor. Rus 
kaynaklarında Karaçai, 1582’de Osmanlı kaynaklarında Karaçay olarak geçiyor. 
Balkar adı

                                                                

nı da Bulgar adı ile birleştiren görüşler vardır.  

1828’de Rus egemenliğine girmiş olan Karaçay-Balkarlar, 1922’de iki ayrı 
özerk bölge içinde yer aldılar. Karaçaylar, Çerkeslerle birleştirilerek Karaçay-
Çerkes Özerk Bölgesi oluşturuldu. 1926’da da Karaçay Özerk Bölgesi hâline 
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getirildi. Bashan-Çegem-Çerek vadilerinde oturanlar da Balkar adıyla birleştirilerek 
Kabardin-Balkar Özerk Bölgesi oluşturuldu. 

Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi’nin başkenti Çerkessk, nüfusu ise 1979 sayımına 
göre 367.111’dir. Bu nüfusun 109.196’sı Karaçay’dır. Karaçay-Çerkes Özerk 
Bölgesi dışında yaşayanlarla birlikte, toplam Karaçay sayısı 131.074’tür. 

Kabardin-Balkar Özerk Bölgesi’nin başkenti Nal’çik, nüfusu ise 1979 sayımına 
göre 59.710’dur. Rusya’nın diğer bölgelerinde yaşayanlarla birlikte, toplam Balkar 
sayısı 66.334’tür. 

Hayvancılık, dokumacılık, kürkçülük ve demircilik başlıca geçim kaynaklarını 
oluşturur. 

2. KARAÇAY-BALKARCA 

Kumukça ve Nogayca ile birlikte Kıpçak dil grubunun güney kolunu oluşturan 
Karaçay-Balkarca, Tatarca ve Batı Karayimcesine de çok yakındır. Kıpçakçanın, 
Genel Türkçe y- sesine karşılık c- bulunduran grubu içinde yer alır. Kafkas ve İran 
dilleri etkisiyle söz varlığı diğer Türk dillerinden biraz farklıdır (bkz. Söz Varlığı).  

İlk Karaçayca kitap 1916’da Arap harfleriyle yayımlanmıştır. 1924’e değin 
Arap alfabesi, 1924-36 yılları arasında Lâtin alfabesi kullanılmıştır. 1936’da, bugün 
de kullanılmakta olan Kril kökenli alfabeye geçilmiştir.  

Karaçay-Balkar yazı dilinin iki büyük ağzı vardır: Karaçay-Bashan-Çegem ağzı 
ve Çerek ağzı. Kaynaklarda Holam-Bızıngı ağzından da söz edilmekle birlikte, bu 
ağız Çerek ağzından pek farklı değildir. Karaçay-Bashan-Çegem ve Çerek ağızları 
arasındaki farklar, ilgili bölümlerde verilmiştir. Yazı dili Karaçay-Bashan-Çegem 
ağzına dayanır. 

Bu yazıda ortak biçimler Krç.Blk. kısaltmasıyla, farklı olan biçimler de 
Krç.Bas.Çeg. ve Çer. kısaltmalarıyla verilmiştir. 
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4. ALFABE ve YAZIÇEVRİMİ 
 
A a     a 
B b     b 
V v     v  
G g     g 
G= g=   Z 
D d     d 
D' d'  c 

ä 
| \     ö 
" '    j 

 
I i     i  
J j     y 

 
K k      k 
K= k=    * 
L l      l 
M m     m 
N n      n 
N= n=   A 
O o      o 
P p      p 
R r      r 
S s      s 
T t      t 
U u     u  
‰ ´     w 

 
F f   f 

C c    t s  
H h    ç 
W w   ş 
} ]   şç 
+ =   ‘ 
Y y   ı 

 
~ `    ä- 
{ [   ü, yu  
Q q    ya  

X x    ] 

E e     ä, y
: ;    ’

Z z     z

g harfi Türkçe sözcüklerde yalnız ön ünlülerle, ödünç sözcüklerde hem ön, hem 
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de art ünlülerle kullanılır. Türkçe sözcüklerde söz başında bulunmaz. k harfi de 
aynı biçimde, Türkçe sözcüklerde yalnız ön ünlülerle, ödünç sözcüklerde hem ön, 
hem de art ünlülerle kullanılır. e harfi ünsüzlerden sonra e, ünlülerden sonra ye- 
değerindedir. Söz başında yalnız ödünç sözcüklerde bulunur ve e değerindedir. 
Türkçe sözcüklerde söz başındaki e- sesini göstermek için ` harfi kullanılır. [ 
harfi ünsüzlerden sonra ü, ünlülerden sonra yu- değerindedir. 

5. SESBİLGİSİ 
5.1. ÜNLÜLER 

5.1.1. Eski Türkçe a ünlüsü yazı dilinde korunmuştur: ET ada* “ayak”> 
Krç.Blk. aya*, ETyaAı “yeni”> Krç.Blk. caAı, ET bıça* = Krç.Bas.Çeg. bıça*. 
Farklı birkaç gelişme de görülür: ET taş “dış” > Krç.Blk. tış, ET amtı “şimdi” > 
Krç.Blk. ändi. 

b ’li ses öbekleri içinde: ET ab “av” > Krç.Blk. uw, ET tabar “mal, eşya”> 
Krç.Blk. tuwar, ET *abuç “avuç” > Krç.Bas.Çeg. uwuç. 

g, Z ’li ses öbekleri içindeki a ünlüsü için bkz. 5.2.4. 

 Çerek ağzında y’den önceki a ünlüsü i olur: ET taya* “destek, dayanak”= 
Krç.Bas.Çeg. taya*, > Çer. tiya*, ET yadaZ “yaya”> Krç.Bas.Çeg. cayaw, Çer. 
ziyaw, ET yaAa* “yanak” > Krç.Bas.Çeg. caya* “çene”, Blk. ziya*. 

Çerek ağzında Ana Türkçe *B ünlüsünün de izlerine rastlanıyor: *B* “beyaz” = 
Çer. B*, *Bt “ad”= Çer. Bt, *Bz “az”= Çer. Bz, *sBn “sayı” = Çer. sBn. 

5.1.2. Yazı dilinde ä, e ayrımı yoktur. Eski Türkçe ä, e sesleri kök hecede 
genellikle ä sesi ile karşılanır: ET ät “et” = Krç.Blk. ät, ET çärig “asker”> 
Krç.Bas.Çeg. çäriw, ET eki “iki”> Krç.Blk. äki, ET eşid- “işitmek” > Krç.Blk. äşit-
, ET el “ülke, yurt” > Krç.Blk. äl ~ yäl “köy”. Kök hecede ä, e > i değişimi de 
yaygındır: ET ädär “eyer“ > Krç.Blk. iyär, ET ädgü “iyi” > Krç.Blk. igi, ET bädük 
“büyük” > Krç.Blk. miyik, ET keyik “yabani” > Krç.Blk. kiyik. 

b’li ses öbekleri içinde: ET äb “ev” > Krç.Blk. üy, ET säb- “sevmek” > 
Krç.Blk. süy-, ET çäbir- “çevirmek” > Krç.Bas.Çeg. çüyür-, ET *täbä “deve” > 
Krç.Blk. tüyä. 

g’li ses öbekleri içindeki ä, e ünlüleri için bkz. 5.2.4. 

Yazı dilinde, ilk hece dışındaki ä korunmuştur. Ancak Çerek ağzında dudak 
çekimi nedeniyle ä ünlüsünün dudaksıllaştığı örnekler de vardır: ET özgä “başka”= 
Krç.Bas.Çeg.özgä > Çer. özgö, ET öl-gän “ölen”= Krç.Bas.Çeg. öl-gän, > Çer. öl-
gön, ET äb-dä “evde” > Krç.Bas.Çeg. üy-dä, > Çer. üy-dö. 

5.1.3. Eski ve Orta Türkçe ı ünlüsü her durumda çoğunlukla korunmuştur: ET 
yılan “yılan” > Krç.Bas.Çeg. cılan, Çer. zılan, ET yıl “yıl” > Krç.Bas.Çeg. cıl, Çer. 
zıl, ET bıça* “bıçak” = Krç.Bas.Çeg. bıça*, Çer. bıtsa*. 
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ı ünlüsünün öndamaksıllaşması Çerek ağzında daha yaygın olmakla birlikte yazı 

dilinde de görülür: ET ıt “it” >Krç.Blk. it, ET tıl “dil” > Krç.Blk. til, OT çıbın 
“sinek” > Krç.Bas.Çeg. çipin, ET bıA “bin” > Krç.Blk. miA. 

Yazı dilinde bıla “ile, birlikte” sözcüğünde ı ünlüsü düşmüştür: bla. 

*! ünlüsü Çerek ağzında bir sözcükte korunmuştur: *!t “it” > Çer. !t. 

5.1.4. Eski Türkçe i ünlüsü çoğunlukla korunmuştur: ET tirig “diri”> Krç.Blk. 
tiri, ET isig “sıcak” > Krç.Blk. issi, ET kidiz “keçe” > Krç.Blk. kiyiz. 

Dudak uyumu nedeniyle i>ü değişimi de görülür: ET böri “kurt” >Krç.Blk. 
börü, ET tilkü > Krç.Blk. tülkü. 

Çerek ağzında iki örnekte Ana Türkçe *" ünlüsü korunmuştur: *b"z “biz, çivi” 
= Çer. b"z, *"ş “iş” = Çer. "ş. 

5.1.5. Eski Türkçe o ünlüsü yazı dilinde çoğunlukla korunmuş, az sayıda 
örnekte u olmuştur: ET soAra “sonra” > Krç.Blk. sora, ET on “on”= Krç.Blk. on, 
ET olur- “oturmak” > Krç.Blk. oltur-, ET bol- = Krç.Blk. bol-, ET *oF “koyun” > 
Krç.Blk. *oy fakat; ET odZan- “uyanmak” > Krç.Blk. uyan-, ET boz- “bozmak” > 
Krç.Blk. buz-, ET büFüz “boynuz” > Krç.Blk. müyüz. 

Ana Türkçe *• ünlüsü Çerek ağzında iki örnekte korunmuştur: *•t “ateş”= Çer. 
•t, *y•l “yol” = Çer. y•l. 

5.1.6. Eski Türkçe ö ünlüsü g’li ses öbekleri içinde bulunduğu durumlar dışında 
korunmuştur: ET köz “göz” = Krç.Blk. köz, ET köl “göl”= Krç.Blk. köl, ET ös- 
“büyümek” = Krç.Blk. ös- . 

g’li ses öbekleri içindeki ö ünlüsü için bkz. 5.2.4. 

5.1.7. Eski Türkçe u ünlüsü yazı dilinde korunmuştur: ET burun “burun” = 
Krç.Blk. burun, ET uluZ “ulu” > Krç.Blk. ullu, ET uçuz “ucuz” > Krç.Blk. ucuz, 
ET ur- “vurmak” = Krç.Blk. ur-. 

Çerek ağzında dağınık bir u>ı değişimi görülür: bunda “bunda”> Çer. mında. 

Ana Türkçe *< ünlüsü Çerek ağzında bir sözcükte korunmuştur: *<n “un” = 
Çer. <n. 

5.1.8. Eski Türkçe ü ünlüsü çoğunlukla korunmuştur: ET kümüş “gümüş” = 
Krç.Blk. kümüş, ET kündüz “gündüz”= Krç.Blk. kündüz, ET üç “üç”= 
Krç.Bas.Çeg. üç, Çer. üts. 

Dudak uyumu nedeniyle ü ünlüsünün düzleştiği örnekler de vardır: ET bälgü 
“iz, nişan” > Krç.Blk. bälgi, ET bärü “beri” > Krç.Blk. bäri, ET äçkü “keçi”> 
Krç.Bas.Çeg. äçki, ET üzäAü “üzengi” > Krç.Blk. özäAi. 

5.2. ÜNSÜZLER 
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Karaçay-Balkarca ünsüzlerin belirleyici özelliği p, ç, t, k, * seslerinin bir soluk 

sesi olmalarıdır. Ancak yazı dilinde bu özellik belirtilmediği için, bu yazıda da 
gösterilmemiştir. 

5.2.1. Eski Türkçe b- sesi çoğunlukla korunmuştur. Ancak m-’ye değiştiği 
örnekler de az değildir. b- =b-: ET bol- “olmak”= Krç.Blk. bol- , ET bar- “varmak” 
= Krç.Blk. bar-, ET bar “var”= Krç.Blk. bar, ET ber- “vermek”= Krç.Blk. bär-, ET 
bış- “pişmek” > Krç.Blk. biş-. b- >m- : ET ba*a “kurbağa” > Krç.Blk. ma*a , ET 
bädük “büyük” > Krç.Blk. miyik, ET bän “ben”> Krç.Blk. män, ET biA- “binmek” 
> Krç.Blk. miA-, ET *beFi “beyin”> Krç.Bas.Çeg. mıyı, Çer. miyis, ET bıA “bin”> 
Krç.Blk. miA, ET bunda “bunda” > Krç.Blk. mında, ET bıdı* “bıyık”> Krç.Blk. 
mıyı*, ET *büFüz “boynuz”> Krç.Blk. müyüz. 

Eski Türkçe -b-, -b sesleri art ünlülerle -w-, -w, ön ünlülerle -y, -y seslerine 
değişmiştir: ET ab “av” > Krç.Blk. uw, ET tabar “mal, eşya” > Krç.Blk. tuwar, ET 
*abuç “avuç”> Krç.Bas.Çeg. uwuç, ET *ubanç “kıvanç” > Krç.Bas.Çeg. *uwanç, 
ET *uba* “ufak”> Krç.Blk. uwa*, ET äb “ev” > Krç.Blk. üy, ET säb- “sevmek” > 
Krç.Blk. süy-, ET çäbir- “çevirmek” > Krç.Bas.Çeg. çüyür-, ET *täbä “deve” > 
Krç.Blk. tüyä. 

Hece sonunda b >ø: ET yub*a “ince” > (*yuv*a) > Krç.Bas.Çeg. cu*a. 

5.2.2. Eski Türkçe ç-, -ç-, -ç sesleri Karaçay-Bashan-Çegem ağzında ve yazı 
dilinde korunmuş, Çerek ağzında sızıcılaşarak ts’ye değişmiştir: ET saç “saç”> 
Krç.Bas.Çeg. çaç, Çer. tsats, ET kökerçgün “güvercin” > Krç.Bas.Çeg. kögürçün, 
Çer. kögürtsün, ET bıça* “bıçak” = Krç.Bas.Çeg. bıça*, > Çer. bıtsa*, ET üç “üç” 
= Krç.Bas.Çeg. üç, > Çer. üts, ET çäçäk “çiçek”= Krç.Bas.Çeg. çäçäk, > Çer. 
tsätsäk, ET iç “iç”= Krç.Bas.Çeg. iç, > Çer. its. 

-ç- sesi Karaçay-Bashan-Çegem ağzında ve yazı dilinde ötümsüzlüğünü her 
durumda korur: ET aç- “açmak” > Krç.Bas.Çeg. aç-, açarZa (mastar), *kPçä 
“gece”> Krç.Bas.Çeg. käçä vb. 

d, l, ç seslerinden önce ç > ş değişimi varsa da yazıda gösterilmez: küçlü 
“güçlü” > küşlü, çaçdır- “saçtırmak” > çaşdır-, aZaççı* “ağaççık” > aZaşçı*. 

5.2.3. Eski Türkçe -d-, -d sesleri -y-, -y seslerine değişmiştir: ET ada* “ayak” > 
Krç.Blk. aya*, ET adZır “aygır” > Krç.Blk. ayZır, ET *adZu “kaygı” > Krç.Blk. 
*ayZı, ET *adıA “kayın ağacı”> Krç.Blk. *ayın, ET *adın “kayın”> Krç.Blk. 
*ayın, ET *odan “tavşan” > Krç.Blk. *oyan, ET tıd- “engellemek”> Krç.Blk. tıy-, 
ET tod- “doymak”> Krç.Blk. toy-, ET käd- “giymek”> Krç.Blk. kiy-, ET yadaZ 
“yaya”> Krç.Bas.Çeg. cayaw, ET bodu- “boyamak”> Krç.Blk. boya-, ET kidiz 
“keçe” > Krç.Blk. kiyiz. 

Eski Türkçe -d- sesi edgü “iyi” > Krç.Blk. igi örneğinde düşmüş, -d sesi de 
eşid- “işitmek” > Krç.Blk. äşit- örneğinde ötümsüzleşmiştir. 

5.2.4. Eski Türkçe Z, g seslerinin Karaçay-Balkarcadaki gösterimi çok çeşitlidir 
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ve her zaman tutarlı değildir. Tek heceli sözcüklerin sonunda -Z >-w: ETbaZ “bağ, 
ip” > Krç.Blk. baw , ETtaZ “dağ” > Krç.Blk. taw, ET yaZ “yağ” > Krç.Bas.Çeg. 
caw, ET tuZ- “doğmak” > Krç.Blk. tuw-, ET boZ- “boğmak” > Krç.Blk. buw-, ET 
*oZ- “kovmak” > Krç.Blk. *uw-. 

ı ünlüsü ile kurulmuş tek heceli sözcüklerin sonunda ve birden çok heceli 
sözcüklerde, iç seste, ı sesini izlediği durumlarda Z > y: ET yıZ- “yığmak” > 
Krç.Bas.Çeg. cıy-, ETyıZın “yığın” > Krç.Bas.Çeg. cıyın , ET sıZır “sığır” > 
Krç.Blk. sıyır. 

Çok heceli sözcüklerin sonunda ve hece sonunda Z >ø: ET sarıZ “sarı”> 
Krç.Blk. sarı, ET yılıZ “ılık” > Krç.Bas.Çeg. cılı, ET uluZ “ulu” > Krç.Blk. ullu, 
ET açıZ “acı” > Krç.Bas.Çeg. acı, ET toruZ “doru” > Krç.Blk. toru, ET yarlıZ 
“yoksul” > Krç.Bas.Çeg. carlı, ET *uduZ “kuyu” > Krç.Blk. ]uyu, ET *atıZ “katı” 
> Krç.Bas.Çeg. *atı, ET toZru “doğru” > Krç.Blk. turu, ET oZrı “hırsız” > Krç.Blk. 
uru, EToZlan “oğlan” > Krç.Blk. ulan, ET yıZla- “ağlamak” > Krç.Bas.Çeg. cıla-, 
ET buZday “buğday” > Krç.Blk. buday. Birkaç örnekte -Z >-w : ET yadaZ “yaya” 
> Krç.Bas.Çeg. cayaw , ET bodaZ “boya” > Krç.Blk. boyaw , ET azıZ “azı dişi” > 
Krç.Blk. azaw. 

Bir örnekte dudak ünsüzünden önce -Z- >-A- : ET yaZmur > Krç.Bas.Çeg. 
caAur. 

Hece başında -Z- sesi korunmuştur: ET adZır “aygır” > Krç.Blk. ayZır ; 
ET*adZu “kaygı” > Krç.Blk. *ayZı. İstisnaları da vardır: ET bulZa- “karıştırmak” > 
Krç.Blk. bula-, ET yalZan “yalan” > Krç.Blk. calan, ET yalZa- “yalamak” > 
Krç.Bas.Çeg. cala-. 

Söz içinde, ötümsüz ünsüzden sonra -*- üzerinden -]- olmuştur: ET ıçZın- 
“kaybetmek; yok edilmek” (>*ıç*ın-) > Krç.Bas.Çeg. ıç]ın-, ET sıçZan “sıçan” 
(>*sıç*an) > Krç.Bas.Çeg. çıç]an. 

Ünlülerle oluşturduğu öbekler içinde: aZı >awu: ETaZız “ağız” >Krç.Blk. awuz, 
ET baZırsa* “merhametli” > Krç.Blk. bawursa*. 

aZu >uw: ETbuzaZu “buzağı” > Krç.Blk. b»uzow, ET aZu “zehir” > Krç.Blk. 
uw, ET yaZu* “yakın” > Krç.Bas.Çeg. cuwu*. 

oZa >uwa: ETboZaz “boğaz”> Krç.Blk. buwaz. 

oZu >uwu, u : ET soZu* “soğuk” > Krç.Blk. suwu*, EToZul “oğul” > Krç.Blk. 
ul.  

ıZa = aZa: ETıZaç “ağaç”= Krç.Bas.Çeg. aZaç. 

g sesi tek heceli sözcüklerin sonunda ve çok heceli sözcüklerde iç seste, hece 
sonunda y’ye değişmiştir: ET täg- “değmek” > Krç.Blk. tiy-, ET äg- “eğmek” > 
Krç.Blk. iy-, ET tög- “dövmek; inceltmek” > Krç.Blk. t»üy-, ETbäg “bey”> 
Krç.Blk. biy, ET tüg- “bağlamak”> Krç.Blk. tüy-, ETçig “çiğ” > Krç.Blk. çiy, ET 
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*tügmä “düğüm” > Krç.Blk. tüymä “düğme”, OT ignä “iğne” > Krç.Blk. iynä, 
fakat ET ögrän- “öğrenmek” > Krç.Blk. ürän-. 

Çok heceli sözcüklerin sonundaki -g sesi düşmüştür: ET isig “sıcak” > Krç.Blk. 
issi, ET tirig “diri” > Krç.Blk. tiri, ET türlüg “türlü” > Krç.Blk.türlü, fakat ET 
çärig “asker” > Krç.Bas.Çeg. çäriw. 

Ünlülerle oluşturduğu ses öbekleri içinde: -ägü >-äw: ET küdägü “güveyi” > 
Krç.Blk. küyäw, ET birägü “tek, bir başına”> Krç.Blk. biräw, ET ekägü “ikisi 
birlikte” > Krç.Blk. äkäw. 

-ägü- > -üyü- ~ -ü-: ET tägül “değil”> Krç.Blk. tüyül ~ tül. 

ägi >iyi, ıyı, i: ETägir- “eğirmek” > Krç.Blk. iyir-, ET yegirmi “yirmi” > 
Krç.Bas.Çeg. cıyırma, ET ägin-baş > Krç.Blk. in-baş ~ im-baş, ET tägirmän 
“değirmen” > Krç.Blk. tirmän. 

ögü > üyü: ET ögür “sürü” > Krç.Blk.üyür. 

ügü >üyü: ETt ügün “düğüm” > Krç.Blk. tüyüm: tüyüm-çäk.  

ügä = ügä: ET yügän “dizgin”> Krç.Bas.Çeg. cügän. 

5.2.5. Eski Türkçe *- sesi, sızıcılaştığı bir kaç örnek dışında korunmuştur: ET 
*atıZ “katı” > Krç.Blk. *atı, ET *araAZu “karanlık” > Krç.Blk. *araAu, ET *ır* 
“kırk”= Krç.Blk. *ır*. ET *- >Krç.Blk. ]-. Bu değişimin yazı diline yansıdığı 
sözcükler şunlardır: ET *onşı “komşu” > Krç.Blk. ]onşu, ET *uduZ “kuyu” > 
Krç.Blk. ]uyu. 

-*- ünsüzü ünlüler arası durumda ötümlüleşmiş, ünsüz yanı durumda ve söz 
sonunda korunmuştur: ET a*- “akmak” > Krç.Blk. a*- fakat aZarZa (mastar), ET 
ada* “ayak” > Krç.Blk. aya* fakat ayaZı, ET to*uz “dokuz” > Krç.Blk. toZuz, ET 
sa*ız “sakız” > Krç.Blk. saZız, ET sa*la- “korumak, beklemek” = Krç.Blk. sa*la-, 
ET ta*- “takmak” > Krç.Bas.Çeg. ta*-Zıç “askı”. 

-*- sesinin ünsüz yanı durumda sızıcılaştığı örnekler de vardır: OT *aşZa “atın 
alnındaki beyaz leke” > (*aş*a >) Krç.Blk. *aş]a, ET aç- “açmak” > Krç.Bas.Çeg. 
aç-]ıç “anahtar”, Çer. ats]ıts. 

5.2.6. Eski Türkçe k- ünsüzü, ünlüler arasında ötümlüleşmiş, diğer durumlarda 
korunmuştur: ET säkiz “sekiz” > Krç.Blk. sägiz, ET eki “iki” > Krç.Blk. igi, ET 
kökär- “mavileşmek” > Krç.Blk. kögär-, ET keçä “gece” > Krç.Blk. käçä, ET 
küdägü “güvey” > Krç.Blk. küyew, ET eşik “kapı” >Krç.Blk. äşik, ET çäçäk 
“çiçek” > Krç.Bas.Çeg. çäçäk “çiçek hastalığı”, Çer. tsätsäk. 

5.2.7. Eski Türkçe söz içi ve söz sonu F sesi Karaçay-Balkarca da y’ye 
değişmiştir: ET *beFi “beyin” > Krç.Bas.Çeg. mıyı, Çer. miyis, ET büFüz 
“boynuz” > Krç.Blk. müyüz, ET *oF “koyun”> Krç.Blk. *oy, ET köF- “yakmak” > 
Krç.Blk. küy-. 
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5.2.8. Eski Türkçe söz içi ve söz sonu A sesi çoğunlukla korunmuştur: ET toAuz 

“domuz” = Krç.Blk. toAuz, ET siAir “sinir”= Krç.Blk. siAir, ET süAü “süngü” = 
Krç.Blk. süAü, ET täAiz “deniz”= Krç.Blk. täAiz, ET yaAı “yeni”> Krç.Bas.Çeg. 
caAı, ET yaAıl- “yanılmak” > Krç.Bas.Çeg. caAıl-, ET yeAil “hafif” > 
Krç.Bas.Çeg. cäAil, ET täA “denk”= Krç.Blk. täA. 

ET, OT -A-, -A > Krç.Blk. -y-, -y : ET täAri “tanrı; gök” > Krç.Blk. täyri ay., 
ET süAök “kemik” > Krç.Blk. süyäk, OT yaAa* “yanak” > Krç.Bas.Çeg. caya*. 

Bir örnekte -A >-n: ET yuA “yün” > Krç.Bas.Çeg. cün. 

ET-A- > Krç.Blk.ø: ET soAra “sonra” > Krç.Blk. sora. 

ET -öAü- > Krç.Blk. -ö-: ET köAül “gönül” > Krç.Blk. köl. 

5.2.9. Eski ve Orta Türkçe -p-, -p sesleri Karaçay-Balkar-Çegem ağzında ve 
yazı dilinde, ünsüz komşuluğunda korunduğu birkaç örnek dışında -b-, -b , Çerek 
ağzında ise -f-, -f seslerine değişmişlerdir: OT kirpik “kirpik” > Krç.Bas.Çeg. 
kirpik, Çer. kirfik, ET köprüg “köprü” (<köpür-) > Krç.Bas.Çeg. köpür, Çer. köfür, 
ET *apçu* “keten torba” > Krç.Bas.Çeg. *apçı* “torba”. 

ET sipir- “süpürmek” > Krç.Bas.Çeg. sibir-, ET täprä- “depremek” > 
Krç.Bas.Çeg. täbrä-, OT topı* “topuk” > Krç.Bas.Çeg. tobu*, ET tüp “dip” > 
Krç.Bas.Çeg. tüb, ET yap- “örtmek” > Krç.Bas.Çeg. cab-, ET kPp “biçim, kalıp” > 
Krç.Bas.Çeg. käb, ET köp “çok” > Krç.Bas.Çeg. köb, Çer. köf, ET tap- “bulmak” > 
Krç.Bas.Çeg. tab-, ET al-ı-p “alıp” > Krç.Bas.Çeg. al-ı-b, Çer. al-ı-f. 

5.2.10. Eski Türkçe s sesi her durumda çoğunlukla korunmuştur: ET sarıZ 
“sarı” > Krç.Blk. sarı, ET sämiz “semiz” = Krç.Blk. sämiz, ET san “sayı” = 
Krç.Blk. san, OT sa* “uyanık” = Krç.Blk. sa*, OT üst “üst” > Krç., Blk. üs, ET ös- 
“büyümek” = Krç.Blk. ös-. 

Gerileyici benzeşme sonucu s- ç- > ç- ç-: ET saç “saç” > Krç.Bas.Çeg. çaç, ET 
sıçZan “sıçan” > Krç.Bas.Çeg. çıç*an, ET sanç- “saplamak, batırmak” > 
Krç.Bas.Çeg. çanç-. 

-ş ’den önce bulunduğu durumda s- >t-: ET sış “şiş” > Krç.Blk. tiş, OT säş- 
“çözmek” > Krç.Blk. täş-.  

İç seste ikizleşebilir: ET isig “sıcak” > Krç.Blk. issi. 

5.2.11. Eski Türkçe t sesi her durumda (ünlüler arasında da) korunmuştur: ET 
tiş = Krç.Blk. tiş, ET tämir = Krç.Blk. tämir, ET bat- = Krç.Blk. bat-, bat-arZa 
(mastar), ET *atıZ “katı”> Krç.Bas.Çeg. *atı, Çer. *attı. 

5.2.12. Eski Türkçe y- sesi Karaçay-Bashan-Çegem ağzında ve yazı dilinde c- 
’ye, Çerek ağzında z-’ye değişmiştir: ET yol “yol” > Krç.Bas.Çeg. col, Çer. z•l, ET 
yıZ- “yığmak” > Krç.Bas.Çeg. cıy-, Çer. zıy-, ETyaş “yeşil, taze” > Krç.Bas.Çeg. 
caş, Çer. zaş, ET yılan “yılan” > Krç.Bas.Çeg. cılan, Çer. zılan. 
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a sesinden önceki y- sesi her iki ağızda da düşebilir: ET yaman “kötü” > 

Krç.Blk. aman, OT ya]şı “iyi” > Krç.Blk. aş]ı. 

y sesi söz içi ve söz sonunda korunmuştur: ET keyik “yabani hayvan” > 
Krç.Blk. kiyik, ET ayaz “ayaz”= Krç.Blk. ayaz, ET ay “ay”= Krç.Blk. ay, ET ayıt- 
“söylemek” > Krç.Blk. ayt-. 

6. YAPIBİLGİSİ 

6.1. Ad Çekimi: Çokluk eki: Karaçay-Bashan-Çegem ağzında -lAr, Çerek 
ağzında -lA ; İlgi Eki: -nı/ -ni, -nu/ -nü, birinci ve ikinci kişi iyelik ekinden sonra -ı/ 
-i, -u/ -ü ; Gösterme Eki: İlgi eki gibi, ancak üçüncü kişi teklik ve çokluk iyelik 
ekinden sonra -n ; Yönelme Eki: -Za/-gä (ünlülerden ve n, A dışındaki ötümlü 
ünsüzlerden sonra), -]a/-]ä (ötümsüz ünsüzlerden sonra), -Aa/-Aä (n, A 
ünsüzlerinden sonra), -a/ -ä (birinci ve ikinci kişi iyelik eklerinden sonra)-na/-nä 
(üçüncü kişi iyelik ekinden sonra); Kalma Eki: -da/ -dä (üçüncü kişi iyelik ekinden 
sonra adıl n ’si alıyor); Ayrılma Eki: -dan/-dän (üçüncü kişi iyelik ekinden sonra 
adıl n ’si alıyor); Araç Eki: -tın/ -tin, -tun/ -tün, -ın/ -in, -un/ -ün, nı/ -ni, -nu/ -nü. 

6.2. İyelik Ekleri: Teklik: 1. kişi -(I)m; 2. kişi -(I)A; 3. kişi -(s)I; Çokluk: 1. kişi 
-(I)bIz; 2. kişi -(I)ZIz/ -(I)gIz; 3. kişi -ları/-läri. 

6.3. Bildirme Ekleri: Teklik: 1. kişi -mA (Çerek ağzında -mAn); 2. kişi -sA 
(Çerek ağzında -sAn); 3. kişi -dI ; Çokluk: 1. kişi -bIz; 2. kişi -sIz; 3. kişi -dIlA. 

6.4. Kişi Adılları: Teklik: män, sän, ol ; Çokluk: biz, siz, ala. Dönüşlülük adılı 
käs: käsim, käsiA, käsi, käsibiz, käsigiz, käsläri.  

6.6. İlgeçler: amaltın, säbäbli, *ıllı, sartın, üçün “nedeniyle”, sora “sonra”, bıa, 
*atış “birlikte, ile”, kibik, capılı, matallı, sıfatlı, türsünlü, uşaş, ]alili, şäkälli “gibi, 
benzer”, däri, *adar “kadar”, sayın “her”, ala, alda “üzere, esnasında”, alZa, allın 
“ileri, öne, önce”, arı “öteye”, baş]a, özgä “başka”, bäri “beri”, burun “önce”, 
cuwu* “yanında”, *acaw, *arşçı “karşı”. 

6.7. Eylemler: Eylem adı olarak -uw/ -üw/-w (tat-uw “tatma”) ve -(ı)rZa/-(i)rgä 
(käl-irge “gelmek”) biçimleri kullanılır. 

 Eylemlerde Zaman ve Kip: Eylem çekiminde, emir kipi dışında iki tip kişi eki 
kullanılır: 1.Teklik: 1. kişi -mA; 2. kişi -sA; 3. kişi -dI; Çokluk: 1. kişi -bIz; 2. kişi -
sIz; 3. kişi -dIlA; 2. Teklik: 1. kişi -(I)m; 2. kişi -A; 3. kişi -dI ; Çokluk: 1. kişi -(I)*, 
-(I)k; 2. kişi -(I)ZIz/-(I)g(I)z; 3. kişi -lA. 

Başlıca zaman ve kip ekleri şunlardır:  

Şimdiki Zaman: Ünsüzle biten eylemlerden sonra -A, ünlüyle biten 
eylemlerden sonra -y ile yapılır ve ve birinci tip kişi eklerini alır;  

Görünen Geçmiş Zaman: -dI eki ile yapılır. Ötümsüz biçimi yoktur. İkinci tip 
kişi eklerini alır;  

 

57



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMİNE YILMAZ 
Görünmeyen Geçmiş Zaman: -Zan/ -gän, -Aan/-Aän, -]an ekleri ile yapılır. 

Birinci tip kişi eklerini alır;  

Gelecek Zaman I: -(A)r, -(I)r ekleriyle yapılır. Birinci tip kişi eklerini alır;  

Gelecek Zaman II: -lI*/ -lIk, -nI*/ -nIk, -rI*/ -rIk ekleriyle yapılır ve birinci tip 
kişi eklerini alır. Çerek ağzında bu ekin daha eski biçimi olan -Ar-lI*, -Ar-lIk 
kullanılmaktadır;  

Buyruk Kipi: Teklik: 2. kişi eksiz, 3. kişi -sIn, Çokluk: 2. kişi -(I)ZIz/ -(I)gIz, 
3. kişi -sInlA.  

Koşul Kipi: -sA eki ile yapılır. İkinci tip kişi eklerini alır. 

7. SÖZ VARLIĞI 

Karaçay-Balkarcada, yüzyıllar boyunca ilişki kurmuş oldukları pek çok halkın 
dilinden alınmış sözcükler bulunur. Komşu Türk yazı dillerinden yapmış olduğu 
ödünçlemeler bir yana bırakılırsa, yabancı olmayan ögeler içinde en ilgi çekici 
olanlar Bulgar döneminden kalmış olanlardır: adaZı “küçük”, mamu “kurt”, gäbän 
“kuru ot yığını”, kürüç “dişbudak ağacı” vb. 

Kafkas dillerinden: avana “gölge” (< Osetçe), gida “balta” (< Adıgece), *aç 
“haç” (< Ermenice), Zaduw “kendine fazla güvenen” (< Abhazca); Arapçadan: 
adam “insan”, kitab “kitab”; Farsçadan: avaz “ses”, därt “dert”; Moğolcadan: 
mulda “ense, yağır (at için)”, nögär “arkadaş”; Fin-Ugorcadan: balata “malt”, 
göbäl “zayıf”; Grekçeden: mana] “keşiş”; Latinceden: canta “çanta”. 

Rusçadan yapılmış ödünçlemeler Karaçay-Balkarcada büyük bir yer tutar. 
Özellikle devrimden sonra Rusça sözcüklerin sayısı hızla artmıştır: Eski Rusçadan: 
baraza “saban izi”, ginaz “prens”; Yeni Rusçadan: teatr “tiyatro”, fonetika 
“sesbilgisi”, komitet “komite” vb. 

8. METİN (Aşağıdaki metin M. A. abiçev’in KAYNAKÇA’da gösterilen 
makalesinden (1966: 232) alınmıştır). 

D'aryk= k[nn[ taqk=lary mijik ta´lany tebbelerin 
d'arytadyla. Teberdini keng \zeni `ndi kehegi 
d'uk=usundan uqndy. K[n tik ta´ladan bolg=annga n[r 
t\g[b> awyk=maj tigelejdi. ~rtdenngi xa´a bylajda narat 
terekleden ak=g=an hajyrny ijisin burnunga urady. 
Teberdi k=oban k=u´g=unnga habxanha work=a ta´uw `tib> 
\zenni `niwge tawaqdy. D'aj bolg=anlyk=g=a> `rtdengi su´ 
aqz xar kimge d'yly kijdiredi. 

 O. Xubijlany. Amanat 

Carı* künnü taya*ları miyik tawlanı täbbälärin carıtadıla. Täbärdini käA özäni ändi 
käçägi cu*usundan uyandı. Kün tik tawladan bolZanAa nür tögüp, aşı*may tigäläydi. 
Ärtdengi ]ava bılayda narat täräklädän a*Zan çayırnı iyisin burnuAa uradı. Täbärdi *oban 
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*uwZunAa çab]ança şor*a tawuş ätib, özänni änişgä taşayadı. Cay bolZanlı*Za, ärtdängi 
suw ayaz ]ar kimge cılı kiydirädi. 

O. ubiylanı. Amanat 

Parlak güneşin ışıkları dağların tepelerini aydınlatıyor. Teberdi’nin geniş vadisi geceki 
uykusundan uyandı. Güneş yüksek dağların tümüne ışık saçıp, acele etmeksizin iniyor. 
Sabah havası buradaki çam ağaçlarından akan reçinenin kokusunu yayıyor. Teberdi ırmağı 
bir çağlayan gibi çağlayarak suları hızla aşağıya götürüyor. İlkyaz geldiği zaman, sabahki 
ırmak serinliği herkesi sıcak şeyler giymeye zorluyor. 

O. ubiylanı. Emanet 


