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Dil Araştırmalan Dergisi 
Cilt: ı Sayı: ı Güz 2007, ı55-ı 73 ss. 

Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin 
Unsurları Bakımından Karşılaştırılması 

Nergis BİRAYı 

ÖZET 
Türk dilinin tarih! dönemleri ile ilgili araştırmalar yanında günümüz lehçeleri ile ilgili ses, 

şekil, cümle, anlam bilgisi vb. alanlannda karşılaştırılmalı çalışmalann yapılması Türk dilinin bir 
bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesinde büyük önem arz etmektedir. 

Bu bildiride, Kuzey Türkçesinin içinde yer alan Kırgız Türkçesi ile Batı( Oğuz) Türkçesinin 
bir kolu olan Türkiye Türkçesindeki "cümle unsurları" ele alınıp karşılaştırılacak, benzer ve farklı 
yönleri tespit edilecektir. 

Yazıda, cümlenin unsurları "Yüklem, Özne, Yer Tamlayıcısı, Zarf, Niteleyici, Cümle Dışı Un
sur" başlıklan altında incelenecektir. Yazı hacİınce geniş olacağı için unsurlada ilgili verilen örnek 
cümleler sınırlı tutulacaktır. 

Her bölümün sonunda o konuyla ilgili değerlendirme; bildirinin bitiminde de her iki lehçede 
cümle unsurlan arasındaki benzer ve farklı yönlerin belirtildiği "Sonuç" yer alacaktır. 

İnceleme sonunda, cümle unsurlarının yapı, kullanılış ve işlev bakımından her iki lehçede de 
benzer özellikler taşıdığı görülmektediL Türkçenin cümle yapısının sağlamlığı, bu karşılaştırmada 
da karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Yüklem, Özne, Nesne, Yer Tamlayı
cısı, Zarf, Niteleyici, Cümle Dışı Unsur: 

ABSTRACT 
In this aıticle it is mentioned so me grammar studies related to the period of the history of Tur

kish language. Comparison between sound condition, sentence, meaning, ete. In modern dialects is 
one of these researches. 

In this work it is analyzed the similarities and differences of the "sentence components" in 
Turkish Turkic which is the branch of Kyıgyz Turkic and West (or Oguz) Turkic, included in the 
North Turkic. 

Sentence components !ike: Predicate, Subject, O~ject, Pasİtion Modifier, Adverb, Qualifier, 
are given in captions and examples with the wide components are limited. 

For that reason, in this work, the main su~ject is firstly the sirnil ar pecularities of the structure, 
usage and function of the sentence components in two dialects, then the strong sentence structures 
of Turkish Tlırkic. 

Key Words: Kyrgyz Turkic, Turkish Tuıkic, Sentence Components, Predicate, Subject, Ob-

ject, Position Modifier, Adverb, Qualifieı: 

Dilbilim çalışmalarında paragraf ve metin seviyesinde incelemelerin yapıldı
ğı günümüzde, Türk dilinin geniş bir coğrafyada kullanılması, çok sayıda lehçeye 

1 Yard. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen~ Edebiyat FakUitesi TUrk Dili ve Edebiyatı BölOmU ögretim Üyesi, nbirny@ 
pau .edu .tr; Uluslarası TOrklUk Bilgisi Sempozyum'umda bildiri olarak sunulmuştur, 
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ayrılmış olması gibi sebeplerle özellikle cümle bilgisi ile ilgili hala açıklığa ka
vuşturulamamış konular vardır. Her lehçenin kendi içinde yapılacak inceleme ve 
değerlendirmeler yanında lehçeler arasındaki karşılaştırmalı çalışmalar da yapılıp 
tartışmalı konular açıklığa kavuşturulmadan dille ilgili sağlam hükümler vermek 
zordur. 

Bu düşünceden hareketle bu bildirimizde Kuzey Türkçesi içinde yer alan Kır
gız Türkçesi ile Batı( Oğuz) Türkçesinin bir kolu olan Türkiye Türkçesinin cümle
lerini unsurları bakımından karşılaştırıp, benzer ve farklı yönlerini tespit etmeye 
çalışacağız. 

Türkiye Türkçesinin söz diziminde herkesçe kabul edilmiş kıstaslar olmadığı 
için, Prof. Dr. Leyla Karahan'ın "Türkçede Söz Dizimi" adlı eserindeki yöntem 
ve yaklaşımlar esas alınacaktır. Bunun yanında farklı görüş! ere, terimiere ve sınıf
landırmalara da değinilecektir. 

Bildiride, önce Türkiye Türkçesiyle, daha sonra da Kırgız Türkçesiyle ilgili 
açıklama, yaklaşım ve örneklere yer verilecektir. Örnek cümleler, bildirinin hac
mini arttırmamak amacıyla sınırlı tutulacaktır. Değerlendirmeler, her bölümün 
sonunda verilecektir. 

CÜMLE UNSURLARI BAKIMINDAN KARŞlLAŞTlRMA 
. Cümlenin unsurları; "Yük! em, Özne, Nesne, Yer Tamlayı cısı, Zarf, Niteleyi

ci/Tamlayıcı, Cümle Dışı Unsur" başlıkları altında ele alınacaktır. 

1. Yüklem (Bayandooç) 
Türkiye gramerciliğine göre, cümlede hüküm bildiren, herhangi bir zaman 

veya şahıs ifadesi taşıyan her tür kelime veya kelime grubuna yük! em denir. Cüm
lenin ana unsuru yüklemdir. Yük! em, aniatılmak istenen hareket, iş, oluş, olay, dü
şünce ve duyguyu ifade eder. Yüklem, zaman ve şahıs ifadesi yanında olumluluk, 
olumsuzluk, soru, tarz, teklik ve çokluk ifadesini de bünyesinde taşır. 

Türkçenin cümle yapısında yük! em sonda yer alır. Bu yapı, günlük konuşma
lar, şiir dili ve ata sözlerinde değişir ve yüklem cümlenin farklı yerlerinde bulu
nabilir. Bazen de anlamı açık olup tamamlanması okuyan veya dinieyenin tasav
vuruna bırakılan cümlelerde yüklem düşebilir. Bu tür cümlelere "eksiltili" veya 
"kesik" cümle adı verilir. Yüklem, tür bakımından çekimli bir fiilden olabileceği 
gibi, ek-fiille çekimlenmiş bir isimden de olabilir. Her cümlede bir hüküm diğer 
bir deyişle bir yüklem bulunur. 

Türkiye gramerciliğinde hemen hemen bütün dilciler tarafından "yüklem" 
terimi benimsenmekte; sadece Muharrem Ergin, isim cümlelerinde "yük! em", fiil 
cümlelerinde "fiil" tabirini kullanınanın daha uygun olacağını ifade etmektedir. 
(1965:406) 

Türkiye Türkçeşinden Yiiklem Örnekleri: 
Yüklemi İsim Olan Ciimleler: "-Dileğin bu mudur?" (DK) // "Ne düzeni 

belli ne yazanı." // "Ben Türkçe 'nin ezelf bir asıkıyım. Hepimiz öyle değil mi-
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Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin Unsurları. 

Ji.k.?" (TDİ) 
Yiiklemi Fiil Olan Cümle/er: "Ben artık yatağıma uzanmıstım." (BA) ll 

"Bu günden itibaren elimden gelen hiçbir şeyi esirgemeyeceğim. " (OD) ll "Öğ
retmenler odasından cağırayını mı?" (OD) 

Kırgızistan gramerciliğinde bütün dilciler tarafından yüklem kavramı iÇin 
"bayandooç" terimi kullanılmaktadır. Cümlenin temel iki unsurundan biri yük
lerndir ve cümlenin sonunda bulunur. 

"Kırgız Tilinin Sintaksisi" adlı eserde yüklemin cümlede bulunduğu yere 
göre bir sınıflandırma şu şekilde verilmiştir. "1. Sintetikalık Bayandooçtuk For
ma: Bazı ekler, eklendikleri kelimelere yüklem olma özelliği katar! ar. Bu tür ekler 
(şahıs ek/eri, -sA sart eki, -bl so nt eki, -dir eki, zaman ek/eri), "sintetikalık bayan
dooçtuk forma" terimiyle adlandırılmaktadır. 2. Pozitsiyalık Bayandooçtuk For
ma: Yüklemin sonda yer almasıyla ilgilidir. 3. şahısta olup da özne olan isim ve 
zarflar, yüklem görevini üstlendikleri zaman cümlenin sonunda bulunurlar. Buna 
"pozitsiyalık ce onm tartibiforması''-derıii. 3;Analitikalık Bayandooçtuk Forma: 
Yardımcı kelimeler "ele, emes, eken, go, siyaktanat, okşoyt, körünöt, bel e, beym" 
vs. ile deyimleşmiş yap.ılar bu gruba girerler. Bunlar cümleye tahmin, müphemi
yet, inkiir, kiniiye, aniden olma gibi anlamlar katarlar ve kelimeye bağımlı olarak 
kullanılırlar." (Caparov, 1979: 94-101) TıtiistarioV;'yüklemi; "Cümledeki öznenin 
hareketini, durumunu, nasıl olduğuriu, ne olch.ığunu ve kim olduğunu açıklayan 
kelimedir." (II, 1998:5) şeklinde tanımlar. "Kırgız Tili" adlı eserde de yüklem, bu 
iki eserdekine yakın şekilde tanımlanmaktadır. (rvfayrıkov, vd., 1976:28) 

Bütün Kırgız dilcileri yüklemin predikat (hüküm) bildirmesi konusunda hem
fikirdirler. 

"Kırgız Tili"nde yüklem türleri şu şekilde verilir: "Yüklem, tek kelimeden 
oluşuyarsa "cönököy bayandooç(basit yüklem); birkaç kelimeden oluşuyarsa "ta
taal bayandooç"(birleşik yüklem) denir." (Mayrıkov, vd., 1976:29) 

Tınıstanov, yüklem türlerini beş ayrı grupta ele almaktadır: "1. Cönököy 
Bıryandooç(Basit Yüklem): Basit özne olan kelime, cümlede yüklem de olabilir. 
Bunlara cönököy bayandooç denir. Süylögön- men. (Söyleyen, benim.) ll 2. Sıfıar 
Bayandooç (Yarım Yüklem): Tek kelimeden oluşsa da cümlenin anlamına tam 
olarak sahip olan yüklemdir. Ciigiirdiim. (Öz: men) (Koş tum.) 3.Tataal bayandooç 
(Birleşik Yüklem): Birleşik özne olup da cümlede yüklem olarak da kullanılanlara 
denir. Üç cüz ondun cartısı- bes cüz elliiii beş. (Üçyiiz onun yarısı, yüz elli beş tir.) 
4. Aykındoolu Bayandooç (Nitelenen Yüklem): Niteleyici özne olup yüklem ola
rak da kullanılan kelimelerdir. Bul-İnim (Bu, kardeşim.) 5. Aykındagıç Bayandooç 
( Niteleyici Yüklem) : Geçmiş zamandaki yardımcı fiiller ile, tabiat taklidi isimler 
ve yardımcı fiillerle kullanılan birleşik fiil yapısındaki yüklemlerdiL Mıltık tars 
etti. (Silah pat diye patladı) (II,1998:3 H9) 

"Kırgız Tili" adlı eserde fiillerden oluşan yüklemlere "etiştik bayandooç" (fi·· 
ilden yüklem), isimlerden oluşan yüklemlere ise "atooçtuk bayandooç" ( isimden 
yüklem) adı verilmektedir. (Maynkov, vd., 1976:31) Kırgızistan gramerciliğinde 
de yüklemin her tür kelimeden olabildiği ifade edilmektedir. Caparov, yükleınİ 
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yapı ve türlerine göre; "1. Cönököy Bayandooç: Tek kelimeden oluşan yük! em! er, 
2. Tataat Formaluu Bayandooç: Yerine getirdikleri sentaktik göreve göre iki ve 
daha fazla kelimenin ayrılmaz bir birlik oluşturması yoluyla kurulan yani kelime 
grubu veya deyimlerden oluşan yüklemlerdir." (1979: 130-135) 

"Türki Tilderinin Salıstırmalı Gramatikası"nda da bu konulardan benzer şe
kilde bahsedilmektedir. 

Yüklemin yapısı ve türüyle ilgili sınıflandırmalarda dilcilerin farklı değerlen
dirmeleri olduğu görülmektedir. Yiıie de dilcilerin çoğu tarafından yapıya göre 
"basit" ve "birleşik", türe göre de "isim" ve "fiil" den oluşan yüklemler görüşü 
ağırlık kazanmaktadır. 

Kırgız Türkçesinde de yüklemin yeri, cümlenin sonudur. Diğer unsurlar ko
layca yer değiştirebilmekte, yüklem ise günlük konuşma dili, şiir ve atasözleri 
dışında cümlenin sonunda bulunmaktadır. 

Kırgız Türkçesinde Yiildem Ömekleri: 
Yii/demi İsim Olan Ciimleler: "Bügün batır enebiz. " (Bugün yiğit anayız.) 

(AKTT,67) ll "Eç kim cak." (Hiç kimse yok.) (KT,5) 
Yiiklemi Fiil Olan Ciimleler: "Elim coonu cener, calgız ulum kayta aman

esen keler kün bo lar beken?" (Halkım ın düşmanı yeneceği, tek ağlıunun sağ sa
lim geleceği gün olur mu ki?) (AKTT,64) ll "Mından kiyin adam bolom desen, 
ka(v aytpa." (Bundan sonra adam olayım dersen, yalan söyleme.) (KTG-M,337) 
(AKT-M,54) 

Türkiye gramerciliğinde kelime grupları içinde birleşik fiiller adıyla ele alı
nan konu, Kırgızistan gramerciliğinde yüklemin türleri konusu içerisinde ele alın
maktadır. Bu yüklem türüne de "aykındağıç bayandooç" denir. 

"Mı! tık tars etti." (Silah pat diye patladı.) ll "Şamalır/arap ca ttı. " (Rüzgar 
uğuldayıp durdu.) 

Yüklemler ayrıca cönököy(basit) ve tataal (birleşik) şeklinde de sınıftandırıl
maktadır. Kelime grubu veya deyimlerden oluşan yüklemler, birleşik yüklemler
den ayrı bir grup olarak "tutumdaş bayandooç" başlığı altında ele alınmaktadır. 

"Cabal attan çarçabagan eşek caksı. "(Yorulmayan eşek zayıf attan daha iyi
dir.) (KTS,131) (Cönököy Bayandooç) ll "Mergen boldu Kocabaş, 1 Bir atadan 
calgız baş."(Nişancı oldu Kocabaş, 1 Bir atanın tek oğlu.) (KT,30) (Tataal Bayan
dooç) ll "Kalp menen çındın ortosu kanca kiindiik cal?" (Yalan ile gerçeğin arası 
kaç günlük yoldur?) (KTS,1.33) (Tutuındaş Bayandooç) 

Ayrıca yük! em de kullanılan -Dir eki, Türkiye Türkçesinde kesinlik bildirme, 
kuvvetlendirme ifade ettiği halde, Kırgız Türkçesinde olayın geçmişte olduğunu, 
söyleyenin bunu unutup konuşma sırasında hatırladığını gösterir. 

"Coldoşum lee/ip kalıp tır." ((Aaa) Yoldaşım gelmiş.) (TTSG, 176) ll "D ani
yar oşol tünü atardı cayıtka özü barm tusaptır. " (Daniym; o gece atları meraya 
kendi götürüp ayaklarına bulcağı vurmuş.) (TTSG, 17.5) 

Değerlendirme: 

Her iki gramer anlayışına göre de yüklem olan unsurun hüküm bildirmesi 
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gerekir. 
Her iki gramer anlayışında da yüklem cümlenin temel ve ilk sıradaki unsu

rudur. 
Yüklemin fiil veya isim soylu kelimeden olması, her iki gramer anlayışı için 

de geçerlidir ve aynıdır. Tek fark, Türkiye gramerciliğinde yüklemin türüne göre 
bir sınıflandırma yapılmaktayken, Kırgızistan gramerciliğinde bu konu yüklemin 
kendisiyle sınırlı olup cümle konusunda ele alınmaz. 

Her iki gramer anlayışında da yüklemin cümledeki yeri ve sırası açısından 
bir fark yoktur. 

Kırgızistan gramerciliğinde yüklem yapı ve türüne göre "cönököy, tataal, 
tutumdaş" şeklinde ele alınmaktadır. Bu konu, Türkiye gramerciliğinde kelime 
gruplan içerisinde ele alınmaktadır. 

İki lehçe arasında, yüklemin yapısı, isim veya fiil soylu kelimeden olması, 
ismin cümlede yüklem olabilmesi, yüklemin cümle içindeki yeri aynıdır. 

2. Özne (Ee) 
Türkiye gramerciliğine göre, yüklemin bildirdiği işi yapan veya bu işe konu 

olan unsura özne denir. Özne, cümledeki asıl unsurlardan ikincisidir. Özne cüm
lede açıkça belirtilmiş olabileceği gibi belirtilmemiş de olabilir. 

Yükleınİ isim olan cümlelerde, edilgen fiilli cümlelerde, yükleınİ oluş bildi
ren cümlelerde özne, olan iken; bunlar dışındaki cümlelerde özne, yapan'dır. 

Özne, tek kelimeden olabileceği gibi kelime grubundan da olabilir. İsim du
rumundaki her kelime özne olabilir ve yalın halde bulunur. Özne sadece iyelik ve 
çokluk ekini alabilir. Bir cümlede, birincinin açıklayıcısı olarak ikinci bir özne de 
yer alabilir. Yani bir cümlede birden çok özne bulunabilir. Bazı cümlelerde açıkça, 
herhangi bir unsur la gösterilmeyen özne, yüklemin taşıdığı şahıs ekinden anlaşılır. 
Bu tür gizlenmiş durumdaki öznelere "gizli özne" adı verilir. Geçişsiz fiiliere "-1-" 
veya "-n-" eki getirilerek kurulan meçhul fiilli cümlelerde özne bulunmaz. Özne 
ile yüklem arasında şahıs bakımından bir uyum bulunması gereklidir. Bu uyum 
her zaman aranmayabilir de ... 

Özne türleri ve adlandırılışları üzerinde farklı görüşler olmakla beraber; Tür
kiye gramerciliğinde yüklemin bildirdiği iş, oluş, hareket veya durumu üzerine 
alan unsurun özne olduğu yaklaşımı, öznenin kılan (yapan) ve olan unsur oldu
ğu fikri benimsenmektedir.(Zülfikar, 1995:43-51;Koç,1996:7-14; Tariktaroğlu, 
1996:192-194) 

Terim konusunda dilcilerin büyük bir çoğunluğu "özne"yi benimserken, Er
gin "fiiil", Banguoğlu "kimse"yi kullanmaktadırlar. 

Türkiye Türkçesinden Özne örnekleri: 
"İnsanlar susar, atlar susar, rüzgar susar, dünya susardı!. .. (AO) 
Kırgızistan gramerciliğinde özne için "ee" terimi kullanılmaktadır. 
"Kırgız Tilinin Sintaksisi"nde özne şu şekilde tanımlanır: "Cümlede yükle

min bildirdiği iş, oluş, hareket ve durumu yalın haldeki isim şeklinde üstlenen, 
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gramatİk planda cümlenin, mantıki planda ise fikrin öznesi olan kelimedir." (Ca
parov, ı 979:78) Özne, "Kırgız Tili''nde "cümlede fiilin bildirdiği işi yapan veya 
olan kelime" (Mayrıkov, vd., 1976:23); "Kırgız Tili-II" de "cümle içinde fikrin as
lma sahip olan şeyi gösteren kelime" (Tınıstanov-II, ı 998:4) şeklinde tanımlanır. 
İsim görevindeki her tür kelime, cümlede özne olarak kullanılabilir. Öznenin tek 
kelimeden de, kelime grubundan da oluşması mümkündür. (Caparov, 1979:91) 

Kırgızistan gramerciliğinde özneler yapısına göre de gruplandırılır. Bu sı
nıflandırma, "Kırgız Tilinin Sintaksisi" adlı eserde şu şekilde verilmektedir: 
"l.Cönököy ee (Basit Özne): Tek nesneyi karşılayan kelimedir. Cuncık semirip 
batman bolboyt. (Küçük kuş s emirince batman olmaz) ll lsık-Köl cı! boyu toı'\boyt. 
(/sık- Göl yıl boyu donmaz) 2. Tutumdaş ee (Kelime grubundan oluşan özne): 
Kelime grupları, birleşik kelimeler ve deyimlerden oluşan özneler bu gruba girer. 
Köptü bilgen akılın aytat, köptü körgön körgönün aytat. (Çok bilen ala! veril; çok 
gören gördüğünü der.) (Caparov, ı 979: 91-94) 

Türkiye gramerciliğinde bu konu, kelime grupları ile ilgili olarak ele alın
maktadır. Ayrıca Kırgızistan gramerciliğinde basit özne için örnek olarak verilen 
"Isık-Köl" gibi yapılar, Türkiye gramerciliğinde kelime grubu olarak değerlendi
rilmektedir. 

Tınıstanov, özneyi dört grupta ele alır: "1. Cönököy ee: Kök veya türemiş 
haldeki cins isimler cümlede özne olarak kullanılıyorsa bunlara "cönököy ee" de
nir. Cılkı kişenedi.(At kişenedi.) ll Cıllaçı ırdadı. (At balacısı şarkı söyledi) 2. 
Aykındoolu ee: İ yelik ekieriyle kullanılan isimler özne görevini yerine getiriyor sa 
bunlara "aykmdoolu ee" denİL Karandasım sındı. (Kurşun kalemim kırıldı.) 3. 
Tataat ee: Kelime gruplarından oluşan öznelere denir. Bir ciiz cıvırma bes beşke 
bölünöt. (Yiizyirmi beş, beşe böliinü1:) 4. Bayan çı ee: -uıı, -ış, -mak isim-fiii ekieri 
ve -gan sıfat-fiil ekiyle veya "bar, cok" kelimeleriyle kullam lan, fiil soylu kelime
den türetilmiş isimlerden oluşnn öznelerdir. Sayma sayuu-ustalık. (Sayı saymak, 
usta/ık) 1/Basmda kalpa~ı bar-menin coldoşuın. (Başmda kalpağı olan benim 
eş im.) "(Tmıstanov, 1998: 2.3-25) 

Bu sınıflandım1ada yer alan 2, 3 ve 4. maddelerdeki örnekler, Türkiye gra
merciliğine göre kelime gTupları ile ilgili farklı yaklaşımlar sebebiyle tek madde
de değerlendirilmelidir. 

Özne, "Kırgız Tili" adlı eserde; " 1. Cönököy ee: Sadece tek kelimeden olu
şan özneler. 2. Tataat ee: "Kelime gıubu veya birleşik kelimelerden oluşan özne
ler" şeklinde iki gıuba ayrılmaktadır. (Mayrıkov, ı 976: 24) 

Öznenin yapısına göre smıflandırılınası konusunda Kırgızistan gramercih
ğinde farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. 

Özne, yükleme "kim" ve "emne" soruları soıularak bulunur. Özne, cümlede 
açıkça gösterilmeyebilir, yükleındeki şahıs ekinden anlaşılır. Özne hangi kelime 
türünden olursa olsun mutlaka yalm hal (atooç cöndömö) de bulunur. Özne ile 
yük! em arasında şalus bakımmdan uyum söz konusudur. 

Bunların yanmda özneler, kendini oluşturan kelime türlerine göre de smıflan
dırılmaktadır: "zat atooçtuk ee ( isimden özne), at atooçtuk ee ( zamirden özne), sm 
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cana san atooçtuk ee (sıfat ve sayı sıfatından özne), taktooçtuk ee ( zarftan özne), 
atooçtuktardan bolgon eeler (sıfat-fiil ekli kelimelerden olan özne), kıymıl atooç
wk ee (isim-fiil ekli kelimelerden olan özne)". (Caparov, 1997: 85-91) 

Türkiye gramerciliğinde kelimeler kullanılış sahasına çıktıkları zamanki gö
revleriyle isim, sıfat, zamir, zarf vs. şeklinde isimlendirilirler. Bu sebeple yukarı
daki tarzda bir sınıflandırma yapılmamaktadır. 

Kırgız Türkçesinden Özne Örnekleri: 
"Emgek-dayım ümüttördün atası." (Emek, her zaman ümit/erin atasıdır.) 

(KTG-M, 182) ll "Turmustwı bütkiil tilekteri kıyradı ........ men büttüm . . . . . . .. " 
(Hayatın bütün tüm dileideri parça parça oldu .. ben bittim ... " (KA-H, 7) 

Değerlendirme: 

Öznenin kullanılışı ve çeşitleri her iki lehçede de aynıdır. 
Özne, her iki lehçede de yalın halde bulunur. Sadece çokluk ve iyelik eklerini 

alabilir. 
Özne, her iki lehçede de tek kelimeden, kelime grubundan veya birleşik lee

Jimeden oluşabilir. 
Öznenin yeri, her iki lehçede de cümlenin türüne bağlı olarak aynıdır. 
Her iki lehçede de meçhul çatılı olan ve gereklilik kipiyle kurulan cümlelerde 

özne bulunmaz. 

3. Nesne (Toluktooç) 
Türkiye gramerciliğine göre, yüklemin bildirdiği, öznenin yaptığı işten etki

lenen unsura "nesne" adı verilir. Nesne, geçişli fiillerle kurulan cümlelerde bulu
nur. Bu açıdan ele alındığında nesneler, yüldemle bağlantılı olan unsurlardır. Yük
lemle nesne arasındaki bu bnğlantı yükleme hali eki ile sağlanır. Nesne, yükleme 
hali ekini almışsa "belirli/belirtili nesne"; eğer bu hal ekini almamışsa "belirsiz/ 
belirtisiz nesne" adını alır. Belirli nesneler, cümlenin herhangi bir yerinde buluna
bilirken, belirsiz nesneler her zaman yüklemin önünde yer alırlar. Bu tür nesneyle 
yüklemin arasına birkaç edat dışında başka unsurlar girınez. İsim görevindeki her 
tür kelime veya kelime grııbu cümlede nesne olarak yer alabilir. Bir harekete 
konu oldukları için nesneler isim cümlelerinde pek bulunmazlar. Bir cümlede hep
si belirli veya belirsiz olmak şartıyla birden fazla nesne bulunabilir. 

Türkiye gramerciliğinde, bütün dilciler geçişli fiillerle oluşturulan cümleler
deki hareketten etkilenen unsurun nesne olduğu konusunda hemfikirdirler. Terim 
konusunda da genel olarak "nesne" kabul görmektedir. Gencan "nesne" yanında 
"düz tümleç" terimini de kullanmaktadır. 

Tiirkiye Türkçesinde Nesne Örnekleri: 
"İşte fill_getirdim." (HG) ll "Sana şimdiden bir dükkdn alalım." (OD) 
Kırgızistan gramerciliğinde, cümlenin ana unsurları olan "ee" ve "bayando-

oç" dışındaki unsurlar, "aykındooç" (niteleyen/tamlayan) kavramı altında toplan-
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maktadır. Caparov aykındooçu "Gramer açısından, ana unsurları birbirine bağla
yıp onları açıklığa kavuşturan cümle unsurlarına denir." şeklinde tanımlamakta
dır. (1997: 1.38) Aykındooçun alt gruplan "toluktooç" (nesne), "bışıktooç" (zarf) 
ve "anıktooç" (niteleyen/tamlayan)'tur. 

Kırgız dilcilerinin tamamı tarafından nesne için "toluktooç" terimi kullanıl
maktadır. 

Caparov, nesneyi: "Cümlede hareket süreci bildiren veya başka isim (atooç) 
ve zarf (taktooç) gibi kelime ceşitlerinden oluşan, cümle unsurlarına katılarak, 
nesnelerin adiarım belirleme vasıtasıyla onlara tamlık veren niteleyici unsurlara 
"toluktooç" denir." ( 1979: 141) şeklinde tanımlamaktadır. 

Kırgızistan gramerciliğinde yüklemin bildirdiği hareketi üstlenen veya o 
harekete herhangi bir yolla bağlanan unsurlar, toluktooç (nesne) kabul ediliL 
Cümlede toluktooçlar ile yüklem arasındaki bağlantı yani ilişki, hiH ekieri veya 
edatlarla kurulmaktadır. Toluktooçlar yükleme isim hill eklerinden yükleme, yö
nelme, ayrılma, bulunma hali ekieriyle veya edatlarla bağlanırlar- Yani nesneler, 
tabi unsurlardır. 

Tınıstanov, nesne, yer tamlayıcısı ve zarfı "aykındooç" (niteleyici)Iar başlı
ğı altında ele almaktadır. Bunları da cüınlede yerine getirdikleri göreve göre şu 
şekilde sınıflandırır: "1. Cümlede isimlerden oluşan unsurları niteleyen isimden 
niteleyicilere "turaktuu sm aykındooç" (daimi sı fat niteleyiciler) denir. Tenıir co! 
salındı. (Demir yol yapıldı). 2. Gruplarda tırnak içinde verilen özel adiara "ad 
aykındooç" (ad niteleyiciler)Iar denir. "Aksar" kolboz-ınaldı köböyttü. (Aksar 
çiftçi, malını çoğa/ttı) 3. Cümlenin öğelerine niteleyici olan sayı sıfatiarına "san 
aykındooç" (sayı sıfatlarından niteleyici)lar denir. Asan eki kıykırdı. (Hasan iki 
defa bağırdı) ll Eki kolboz ıneldeşti. (İki çiftçi iddiaya girdi) 4. Niteleyici olan 
hill ekli isimleri ve fiilden oluşmuş yükleınieri doğrudan niteleyen kök ve gövde 
halindeki isimlere "cön aykındooç"(yön niteleyiciler)lar denir. Asan şaardan ket
ti. ll Asan saaı·da okuyt ll Asan şaaı·dı carattı. ll Asan saaJ·dm cayın tüşündü. ll 
Kalpak kivgen - ıneniıı inim. 5. Cümlenin öğesi olan isiınierin şeklini niteleyen 
sıfatiara "öi'ı aykındooç"(tarz niteleyiciler)lar denir. Asan -kuba ci git. (Hasan, sa
rışın yiğit.) ll Kök teniz tolkudu. (Mavi deniz dalga/andı) 6. Cümlede fiilierin ve 
isiınierin vasfını niteleyen kelimelere "sapat aykmdooç" (vasıf niteleyiciler)lar 
denir. Arık koydun terisi tongo carabayt. (Zayıf koyunun derisinden elbise olmaz.) 
ll Asan cakşı ırdayt. (Hasan güzel şarkı söyler.) 7. Cüınlede isınin ve fiiliıı şek
lini, biçimini niteleyen sıfat nitcleyicilere "kabp aykındooç" (biçim niteleyici)lar 
denir. Coi'ı karagay kuladı. (Büyük köknar devrildi.) ll Asan coii süylödü. (Hasan 
biiyük konuştu) 8. İki nesnenin sıfatını veya iki hareketin tarzını birbiriyle karşı
laştıran niteleyicilere "salıştırma aykındooç" (karşılaştırıcı niteleyiciler)Iar denir. 
Köödöy kara ci git söz süylödü. (Kapkara yi git konuştu) ll Asan arkaı·day çurkadı. 
(Hasan dağ koyunu gibi koştu) 9. Cümledeki niteleyicileri açıklamak (anıktoo) 
için kullanılan zamiriere ""anıktama aykmtooç"( açıklayıcı niteleyiciler )lar denir. 
Men As andı kördüm. (Ben Hasan 'ı gördüm.) ll Men kovan kördüm (Ben tavşan 
gördüm.) ll Kanca caşka çıktıll?- On segiz caska çıktıın. (Kaç yaşındasın? -On 
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sekiz yaşındayım) ll Asan kayda ketti? -Asan şaarrJa ketti.(Hasan nereye gitti? 
-Hasan şehre gitti.) 10. Zamanı niteleyen kelime I ere "mezgil aykmdooç" (zaman 
niteleyiciler)lar denir. Mektepke Asan bı/tır kirdi. {Asan okula geçen yıl girdi.) 
ll. Cümlenin unsuru olan isiınierin yerlerini açıklayan kelimelere "orun aykm
dooç" (yer niteleyiciler)lat denir. ŞaardarJı coldoşum keldi. (Ş ehirdeki yoldaşım 
geldi.) ll Bizderge ömök körsötkön coldoştor- komsomoldorJu caştar. (Bizlere 
örnek olan yoldaş/ar, çiftlikteki gençler.) 12. Cümle unsurlarını, nesnenin hareke
tine göre niteleyen kelime I ere "kıymıl aykmdooç"(harelet niteleyici)lar denir. Süy
lö[Jön cigit- menin coldoşum. (Konuşan genç, benim arkadaşım.) ll Asan süylöp 
oturdu.(Hasan söyleyip durdu)" (1998: 50-55) 

Bu sınıflandırma daha çok kelime gruplarının yapısı ile ilgilidir. Kelime ni
teleyicileri olarak zarf ve sıfat üzerinde durulmaktadır. Tınıstanov, diğer Kırgız 
gramercilerinden farklı bir sınıflandırına yapmaktadır. "Kırgız Tili" adlı eserde 
ise, "hareketin yöneldiği nesneyi gösteren niteleyici kelimeye "toluktooç" denir." 
şeklinde tanımlanan nesnenin isim, sayı sıfatı, sıfat, zamir, sıfat-fiil ve isim-fiii 
ekini almış kelimeler, "bar, co!(' kelimeleri yanında "menen, tuuraluu, cönün
dö, kezinde, arkıluu" gibi edat görevinde kullanılan yardımcı kelimelerden oluşan 
gnıplardan olabileceği belirtilmektedir. (Mayrıkov, vd. 1976: 43-46) Bu eserde 
nesneler yapısına göre iki grupta ele alınır. Tek kelimeden oluşanlara "cönököy 
toluktooç"; iki veya daha fazla kelimeden oluşanlara "tataal toluktooç" denir. 
(Mayrıkov, vd., 1976:46) 

Tınıstanov da niteleyicileri yapısına göre üç grupta ele alır: Bunların içinde 
nesneler de yer almaktadır: "1. Cönököy aykmdooç: Tek kelimeden oluşup özne 
ve nesneyi niteleyen kelimelerdir. "Udarnik Asan cakşı okudu." (Atak olan Asan 
güzel okudu.) ll "Bizdin Udarnik Asan maga cügürüp keldi." (Bizim atik Asan 
bana geldi.) 2. Bayan çı aykındooç: Cümlede niteleyicilik görevini yerine getiren 
açıklayıcı özelliğe sahip kelimelerdir. B ara catkan kişinin canmdagı ci git- me nin 
coldoşum. (Giden kişinin yanındaki yiğit benim arkadaşım.) 3. Tataat aykındooç: 
Birleşik kelime veya kelime grubundan oluşan niteleyiciler. Bala - bakıranın ünü 
uguldu (Çoluk çocuğun sesi duyuldu.) ll Biz cay- pay içtik. (Biz çay may içtik.) 
(1998: 40-42)" 

"Kırgız Tili" adlı eserde de "amktooç"(tamlayan, niteleyen)Iar, 
"toluktooç".(nesne) ve "bışıktooç"(zarf)lar, "qykındooç"(niteleyici) genel başlığı 
altında alt gruplar şeklinde ele alınmaktadır. Bu eserde nesne; "Hareketin yönel
diği nesneyi gösteren niteleyici kelimeye "toluktooç" denir." şeklinde tanımlan
makta ve yapısına göre de "cönököy ve tataal'' olmak üzere iki gruba ayrılmak
tadır. (Mayrıkov, vd. 1976: 38-64) Nurmahanova, "Türki Tilderiniii Salıştırmalı 
Grammatikası" adlı eserinde, nesne ile ilgili "Türk dillerinde farklılıklardan çok, 
kullanılış benzerlikleri" olduğunu ifade eder. Nesnenin yükleme bağlı olup onun 
sürecinin nesnesi olduğunu, yükleme hiili ekinin kullanılıp kullanılmayışına göre 
"tuwra salıqtawış" ve "cananıa salıqtawış" şeklinde adlandırıldığını da belirtir. 
Bu eserde Türkçede yükleme hali eki olmayan nesnenin, yüklemin önünde yer 
aldığı, bu hiU ekini alan nesnenin ise yüklernden uzakta bulunduğu da belirtilmek-
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te; Türk lehçelerinde daha çok belirli nesnenin kullanıldığı da vurgulanmaktadır. 
( 1971: 179-182) Fakat Nurmahanova, yönelme, bulunma, ayrılma ve vas ı ta hal eki 
alan kelimeleri de belirsiz nesneler içinde değerlendirmektedir. Bu görüş Kırgız 
dilcileri tarafından da belirtilmektedir. Yükleme hali eki alarak veya almayarak 
nesne görevini yerine getiren kelimeye "tike toluktooç" denir. Yönelme, bulun
ma, ayrılma hal eklerini alarak veya bazı son çekim edatlarıyla birlikte kullanılan 
kelimelerdeiı meydana gelen cümle unsuruna da "kıyzr toluktooç" denilmektedir. 
(Caparov,l979:145-152; Mayrıkov, vd.,l976:4.3-47) 

"Toluktooç"(nesne) kavramı, Türkiye gramerciliğindeki "nesne, yer tamlayı
cısı ve zarf' kavramlarını içine almaktadır. 

Nesne, Kırgızistan gramerciliğinde yapısına göre de sınıflandırılmaktadır. Tek 
kelimeden oluşan nesnelere "cönököy toluktooç", kelime grubundan oluşan nes
nelere de "tataat toluktooç" denilmektedir. (Mayrıkov,vd., 1976:46) Tınıstanov, 

bu sınıflandırmayı "cönököy aykmdooç, bayançz aykmdooç, tataat aykzndooç" 
şeklinde (Tınıstanov, 1998:40-42), Caparov ise, "cönököy ve tutumdaş toluktooç" 
şeklinde sınıflandırmaktadır. ( 1979: 153) 

Her iki lehçede de aynı cümle içinde birden çok nesne varsa ya hepsi belirli 
nesnedir veya hepsi belirsiz nesnedir. Belirli nesneler cümlenin her yerinde bulu
nabilirlerken, belirsiz nesneler yüklemin hemen önünde bulunurlar. 

Kırgız Türkçesinden Nesne Örnekleri: 
"Bul co ldu ınından eki cı! ilgeri salışkan." (Bu yolu bundan iki yıl önce yaptı

/m:) (KTG-M,339) ll ~'Kim cibergenin eç kim aytkan cok." (Kimin gönderdiğini 
söyleyen yok)(KT,88) ll "Murda biz "telınika bardzğın ceçet" deçü elele." (Biz 
öenceden "teknik hepsini çözer" diyorduk) (AKTT,21) 

Değerlendirme: 

Nesne, Türkiye gramerciliğinde cümlenin başlı başına bir unsurudur. Fakat 
Kırgızistan gramerciliğinde yer tamlayıcısı ve kısmen zarfı da içine alan "toluk
tooç" terimiyle irade edilmektedir. 

Belirli nesneler, her iki Iehçede de cümlenin her yerinde bulunabilmekteyken, 
belirsiz nesneler yüklemin hemen öncesinde yer almaktadır. 

İki lehçede de aynı cümle içinde bulunan nesnelerin ya hepsi belirli nesne 
veya hepsi de belirsiz nesne olmaktadır. 

Nesne olan kelimelerin cümle içindeki görevi, yükleme hiili ekli ve yükleme 
hiili eki olmadan kullanılışları, yüklemden etkilenen unsur olmaları, her iki leh
çede de aynıdır. 

4. Yer Tamlayıcısı (Toluktooç) 
Türkiye gramerciliğinde, yüklemin bildirdiği iş, oluş veya hareketin yerini 

veya yönünü gösteren unsura "yer tamlayıcısı" adı verilir. Yer tamlayıcısı; yönel
me, ayrılma, bulunma bakımından yükleınİ tamamlayan unsurdur. 

Türkiye gramerciliğinde "yer tamlayıcısı" yanında "dolaylı tümleç" terimi 
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de yer alırken Banguoğlu ise "isimleme" terimini kullanmaktadır. 
Türkiye gramerciliğinde "yer tamlayı cısı" ve "zarf tümleci" arasında kanşık

lıklar da mevcuttur. Naskali, cümlede yer tamlayıcısı ve zarf arasında fonksiyon 
bakımından fark olmadığını, farkın sadece morfolojik olduğunu ve bu iki unsurun 
birleştirilmeleri gerektiğini ifade eder. (1995:5.3-54) Bilgegil de sınıflandırmanın 
hem kavram hem de morfolojik esasa göre yapılamayacağını, birinin tercih edil
mesi gerektiğini söyler. (1984:.30) Ediskun, Atabay ve arkadaşları, Gencan gibi 
dilciler, yer tamlayıcılarının cümle içinde -e, -de, -den, halinde bulunan isimler
den oluştuğunu ifade ederek şekil özelliklerini esas alırlar. (Atabay, vd., 1981:58-
64; Ediskun, 1985:.35.3-.365; Gencan,1979:!00-106) 

"Yer tamlayıcısı" terimi daha çok işlevi ön planda tutanlarca kullanılmakta
dır. Ergin, yer tamlayıcılarının datif, lokatif ve ablatif ekiyle fiile bağlandıkları
nı ve fiilin mekan ve istikametini gösterdiklerini; bu ana fonksiyon yanında yer, 
ayrılma, uzaklaşma, yaklaşma, yönelme, bulunma, yön, zaman, müddet, sür'at, 
tarz, miktar, derece, durum, hal, sebep, leh, aleyh, karşılaştırma, verme, bildirme, 
gaye, tercih, vasıf, şekil, vasıta, iş, devamlılık, aitlik, çıkma, terkip, ölçü, değer, 
görüş, noktainazar vb. bildirdiklerini belirtir. (1985:400) Karaörs ve Gülensoy'da 
da işlev esas alınmakta fakat yön ve yer zarflarının hangi grupta olacağı açığa ka
vuşturulmamaktadır. (Karaörs, 199.3:41 ,vd.; Gülensoy, 1994: 135) Karahan, "cüm
lede yaklaşma, bulunma ve uzaklaşma bildirerek yük! emi tamamlayan unsura yer 
tamlayıcısı" demektedir. Bu unsurun yükleme yaklaşma, bulunma ve uzaklaşma 
ekieriyle bağlandığını fakat bu ekieri taşıyan tarz, zaman ve miktar zarflarının yer 
tamlayıcısı olmadığını da belirtir. (2004: 29-32; 32-36) 

Yer ve yön bildirme görevi, şekli veya fonksiyonu esas alınsa da, yer tamla
yıcısının görevi olarak tanımlanmaktadır. 

Ahat Üstüner, cümlenin unsurlarını "L temel unsurlar, 2. yardımcı unsur
lar, 3. dolaylı tamlayıcılar" olarak sınıflandırır. Temel unsurların yüklem ve özne; 
yardımcı unsurların ise "nesne, yer tümleci, zaman tümleci, sebep tümleci, durum 
tümleci, vasıta tümleci, ölçü tümleci"; dolaylı tamlayıcı ların da cümlede yükleme 
sorulacak sorularla tespit edilemeyen ancak cümlenin anlamını çeşitli yönlerden 
tamamlayan, geliştiren, ihtimal veya kesinlik bildiren, cümleyi anlam bakımından 
diğer cümlelerle ilişkilendircn "bağlama edatlan, ünlemler ve ünlem grupları" ol
duğunu belirtir. (1998:29) 

Türkiye gramerciliğinde asıl problem bu unsurların tespitinde şeklin mi, 
fonksiyonun mu esas alınacağı konusudur. Burada Leyla Karahan'ın görüşleri 
esas alınarak, her iki lehçedeki yer tamlayıcıları karşılaştırılacaktır. 

Yer tamlayıcıları yükleme -(y)A yönelme, -DA bulunma ve -DAn ayrıl
ma hiili ekieriyle bağlanan bir kelime veya kelime grubundan oluşur. Hareketin 
geçtiği yeri veya yönü belirterek yüklemi niteleyen unsur yer tamlayıcısıdır. Bu 
yaklaşım, şimdilik, Türkiye gramerciliğinde dilcilerin çoğu tarafından benimsen
mektedir. Yukarıda bahsedilen ekieri alan isim cinsinden her kelime veya kelime 
gıubu, cümlede yer tamlayıcısı görevini yerine getirebilir. Fakat bu ekieri alan 
bazı unsurlar, tarz, zaman ve miktar zarfıdırlar ve zarf fonksiyonunu üstlenmek-
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tedirler. Bir cüınlede birden fazla yer tamlayıcısı bulunabilir. Yer taınlayıcıları 
cümlenin her yerinde kullanılabilir! er. Yönelme ve ayrılma hali eklerini alınış yer 
taınlayıcılarına isim cümlelerinde daha az rastlanır. Daha fazla bulunma hali ekli 
olanları her tür cümlede bulunabilir. 

Türkiye Türkçesinden Yer Tamlayıcısı Ömekleri: 
"Ben artık yatağınıa uzanmıştıın." (BA) ll "Her şeyi evvela kendi nefsinde 

ınuhakeıne eder; her hükmü, her kararı vermezden evvel bir kere kendi vicdanından 
geçirirdi." (KN) 

Kırgızistan graınerciliğinde "yer tamlayıcısı" ayrı bir başlık altında değil, 
"Toluktooç" ların "kıyır toluktooç" bölümünde yer almaktadır. Nesne konusunda 
bu sınıftandım1a verilmişti. 

Türkiye gramerciliğine göre yönelme, bulunma, ayrılma hali eklerini alan 
kelime ler, yükleme bağlanıp onu yer ve yön bakımından nitelemekte ve yer tam
layıcısı olarak ayrı bir grup halinde ele alınmaktadır. Son çekim edatlarıyla oluş
turulan gruplar ise "zarf' olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca her iki lehçede şekilce uyuşmayan bazı hal ekleri, aynı işlev ve görevi 
yani yer tamlayıcısı görevini yerine getirmektedirler. Kısacası söz dizimi açısın
dan hiçbir farklılık yoktur. 

-A sor- (T.T.) -DAn sura- (K.T.) -DA oku- (T.T.) -DAn oku- (K.T.) 
-A ağzı değ- (T.T) -DAn ooz tiy- (K.T.) vs. 

Kırgız Türkçesinden Yer tamlayıcısı Ömekleri: 
"Danışma ndan söz oku, köönördös kılıp b öz to ku." (İli m sahibinden ilim al, 

esldmez bir bez doku.) (KTS,l50) ll "Al şam-ga ilgeri ketken.,." (0, şehre önce 
gitti..) (AKTT,19) ll " ... üydün içinde an-beri basıp cürüüçü." (. .. evin içinde bir 
oraya bir buraya yiirüy01:) (AKTT, 1 8) 

Değerlendirme: 

İki gramer anlayışında "yer tamlayıcısı" kavramları tam olarak eşit değildir. 
Kırgızistan gramerciliğindeki "kıyır toluktooç" terimi, Türkiye gramerciliğindeki 
"yer tamlayıcısı" teriminden biraz daha geniş kapsamlı dır. 

Her iki lehçede de yönelme, bulunma, ayrılma hiili eklerini alan yer tanılayı
cıları yapı ve kullanılış olarak aynıdır. Hal eklerinin kullanılışı iki lehçede farklı
lıklar arz etse de bu durum söz dizimini etkilememektedir. 

Bu unsurun cümledeki yeri her iki lehçede de aynıdır. Yer tamlayı cısının yeri, 
cümlenin türüne göre her iki lehçede de paralellik arz eder. 

5. Zarf (Bışıktooç) 
Türkiye graınerciliğinde, cümle içinde ya eksiz olarak veya yön, vasıta, eşit

lik ve diğer bazı hiil eklerini ya da son çekim edatlarını alarak yüklemi yön, za
man, sebep, tarz, vasıta, miktar ve şart bildirınek suretiyle niteleyen unsurlara zarf 
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adı verilmektedir. Bu tür kelimeler genellikle isim veya isim soylu kelimeler iken; 
fiiller zarf-fiil eklerini alarak bu görevi üstlenirler. 

Fiilieri niteledikleri yani onlara bağımlı kelimeler oldukinn için zarftarla yük
lemler arasında bir bağ bulunur. Cümle içinde zaman zarfı daha önce yer alırken 
miktar zarfian yüklemin önünde bulunurlar. Şart cümle leri, ana cümlenin zarfı du
rumunda olup yüklemi, şart, zaman, benzetme ve sebep anlamlarıyla nitelerler. 

Türkiye gramerciliğinde bu unsur için genellikle "zarf' terimi kullanılmak
tadır. Bunun yanında Bilgegil "zarf tümleci", Gencan "belirteç tüm! ec i" ve Ban
guoğlu "zarfiama" terimini kullanmaktadırlar. Ediskun ve Gencan "edat tümle
ci" veya "ilgeç tümleci" terimiyle adlandırdıkları ayrı bir gruptan daha bahseder. 
Bunlar da cümlede zarf görevini üstlendiklerine göre bizce "zarf' içinde ele alın
maları uygundur. 

Türkiye gramerciliğindeki "zarf' ve "yer tamlayıcısı" arasındaki karışıklık
lardan ve farklı dilcilerin görüşlerinden "yer tamlayıcısı" konusunda bahsetmiş
tik 

Türkiye Türkçesinden Zarf Örnekleri: 
"Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan. anası da öliince. uzak akrabaları 

ve konu komşusunun yardımıyla halasının yanına, Filistin'in en ücra bir kasaba
sına gönderiliyordu." (E) ll "Normal bir insan hangi milletin terbiyesini almışsa, 
ancak onun mefkuresine çalışabilir." (TE) ll "Nizam De de 'yle selamlaştıktan son
ra: "-İşte atı getirdim." dedi." (HG) 

Kırgızistan gramerciliğinde "zarf' kavramı, "bışıktooç" terimiyle karşılan
maktadır. Bütün dilciler arasında, terim konusunda bir birlik mevcuttur. 

Caparov, "Hareketin vasfını, ölçüsünü, zamanını, yerini, sebebini, maksadını 
ve durumunu bildiren niteleyici kelime! ere "bışıktooç" dendiğini belirttikten sonra 
daha çok taktooçların (kelime çeşidi olarak zarfiar) bu görevi yerine getirdiki erini, 
ayrıca zarf-fiil ekli fiillerin, isimlerle kullanılan son çekim edatlı şekillerin, isim 
ve isim soylu kelimelerin zarf işleviyle kullanıldıklarını belirtir. ( 1979.17-1 74) 
Tınıstanov, zarfları ayrı bir başlık altında ele almaz. Nesneler gibi bu unsurları da 
"aykındooç"lar içinde değerlendirir. Tınıstanov'un bu sınıflandırmasını "nesne" 
konusunda vermiştik. Buradaki "sayı soyundan niteleyiciler" "sapat (tarz) nitele
yiciler", "kalıp (biçim) niteleyiciler", karşılaştırma bildiren niteleyiciler", "zaman 
niteleyiciler" ve "isim-fiil eki alan niteleyiciler" gruplarında yer alan bazı örnek
ler, zarftır. Fakat bu gruplarda da daha çok anlama ve morfolojik sınıflama esasına 
dayalı olarak incelenen farklı örnekler yer almaktadır. Biz buraya bu sınıflandır
mada zarf olarak değerlendirilecek birkaç örneği almakla yelineceğiz. 

Asan eki kıykırdı. (Asan iki defa bağırdı.) ll Asan caksı ırdayt. (Asan güzel 
şarkı söyle1:) ll Asan çon süylödü. (Asan biiyük konuştu.) ll Asan arkarday çurka
dı.(Asan dağ koyunu gibi koştu.) ll Asan üygö cazda keldi. (Asan eveyazın geldi) 
ll Asan süylöp oturdu. (Asan konuşup durdu.) (1998,:50-55) 

Maynkov ve arkadaşları "cümlede yüklemin vasfını, ölçüsünü, yerini, za-

167 



Nergis BİRAY w 
manını, maksadını, sebebini gösteren niteleyicilere "bışıktooç" denildiğini" ifade 
ederek barış(yönelme), çıgış(ayrılma), catış(bulunma) hali eklerini alan isiınierin 
kelime çeşidi olarak zarf olan kelimelerin, isim ve isim soylu kelimelerin, "kan
tip, kanday, emenge, kaçanga çeyin" sorularına cevap veren çakçılların(zarf-fiil), 
zaman gösteren isiınierin ve "beri, kar ay, çeyin, közdöy, menen" gibi son çekim 
edatlarının yönelme, bulunma, ayrılma hali eklerinden sonra gelmesiyle oluşan 
grupların cümlede zarf görevini yerine getirdiğini belirtirler. (1976: 47-49) Nur
mahanova, zarflan "iş ve hareketin nasıl, ne zaman, nerede olduğunu, onun sebep, 
amaç ve tarzını gösteren unsurlar" şeklinde tanımlamaktadır. (ı 97 ı: ı 82) 

Türk lehçelerinde genellikle kelime çeşidi olarak zarf dediğimiz kelime
lerin bu görevi yerine getirdiklerini belirten Nunnahanova, ayrıca isim ve isim 
soylu kelimelerin, şart cümleleri ile edatlada kurulan kelime (edat) gruplarının 
zarf görevini yerine getirebi Idiklerini de ifade eder. (1971: ı 83) Caparov, zarfları 
işlevine göre sınıflandırır: "Sıpat bışıktooç(niteleme z.), ölçöm bışıktooç(miktar 
z.), mezgil bışıktooç(zaman z.), orun bışıktooç(yer z.), sebep bışıktooç(sebep z.), 
ma!crat bışıktooç(maksat z}" (1979: 174- ı 87). Bu sınıflandırma "Kırgız Til i" 
adlı eserde çok küçük farklılıklarıyla şöyledir: "sm-sıpat bışıktooç, orun bışık
tooç, mezgil bışıktooç, sebep bışıktooç, maksat bışıktooç, san-ölçöm bışıktooç." 
(Maynkov,vd., ı 976:52-60) Nurınahanova da zarfları anlamına ve yerine getirdiği 
göreve göre "zaman, yer, maksat, sebep, tarz, miktar" zarfları olarak sınıflandırır. 
Zarfların yapısı ve kullanılışiarı bakımından, görev ve yapılış yolları bakımın
dan Türk lehçelerinin benzer olduğunu, farklılığın sadece fonetik açıdan oldu
ğunu da belirtir. (197 ı: ı 83-184) Caparov, zarfları yapısına göre "cönököy(basit) 
ve tutunıdaş(kelime grubundan oluşan) bışıktooç" (1979: ı 87- ı 88); Mayrıkov ve 
arkadaşlan da "cönököy bışıktooç", "tataal bışıktooç" şeklinde gruplandırırlar. 
(vd., ı 976:50) 

Kırgızistan gramerciliğinde "kıyır toluktooç" ile "bışıktooç" (zarf) şekil ola
rak karıştırılabilmektedir. Bu durumda söz konusu unsurun hangi soruya cevap 
verdiğiyle işlevine balanak gerekir. 

Kırgız Türkçesinden Zaı.f Örnekleri: 
"Senden körö bala evde işteyt." (Sana göre çocuk evde çalışıym:) (KTS, ı 52) 

ll "Inagımsıii can cıkkanca taraşpaym." (Yakm dostumsun, can çıkıncayakadar 
vazgeçmem.) (AKT-M,77) ll "Kanca ayısam da. kanday avtsam da, ınagan cok." 
(Ne kadar söylesem de, nasıl söylesem de inanmadı.) (KTS,69) ll "Mına bul cer
ge iif keldim." (Ben buraya üç defa geldim.) (KT, 6 ı) 

Değerlendirme: 

Her iki lehçede de zarflar, yapı, kullanılış ve işlevleri bakımından aynıdır. Her 
iki lehçede de zarflar, cümle içinde aynı görevde kullanılmaktadır. 

· · Kırgızistan graınerciliğindeki "bışıktooç" terimi, Türkiye gramerciliğindeki 
"zarf' teriminden daha geniş bir kapsama sahiptir. Zarfların cümlede kullanıldı
ğı yerler konusundaki esneklik her iki lehçede de aynıdır. İki lehçede de zarflar, 
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cümlenin farklı yerlerinde bulunabilmekte, önem arz eden hangisiyse o, yükleme 
yakın yer almaktadır. 

6. Niteleyici 1 Tamlayıcı (Anıktooç) 
Türkiye gramerciliğinde cümle unsurları içinde değil de farklı unsurlar içinde 

değerlendirilen anıktooçlar, Kırgızistan gramerciliğinde cümlenin unsurları için
de ele alınmaktadır. Bu unsur, Türkiye gramerciliğinde, niteleyen, tamlayan veya 
açıklayıcı kelime adını verdiğimiz kavramlarla eş değerdir. 

Cümlede tamlanan unsurun vasfını, sayısını, niteliğini, özelliğini, miktarı
nı, bir yere bağlı olup olmadığını bildiren unsurlara "anıktooç" denir. (Caparov, 
1979: ı 53-154) 

Anıktooç'un anıktalgzç ve candooç olmak üzere iki alt grubu vardır. Tamla
yan unsuru tekrar tamlayıp onun vasfını, sayısını, mülkiyetini gösteren unsurlara 
"anıktalgıç" denir. 

"On eki kişi kıstadı." (On iki kişi kzşladı.) ll "Adam bolbos taalada, calğız 
ca tıp ıyiadım " (İnsanın olmadığı çölde, yalnız başıma ağ/adım.) 

Anıktalgıçlardan sonra gelen isimden oluşan tamlayıcılniteleyicilere "can
dooç" denir. 

"Almaz bavkem ayttı." (Almaz anıcam söyledO ll "Abzl incener çon ırakmat 
ayta turgan boldu." (Mühendis Abıl, çok teşekkür etti.) 

Anıktooçtor tek kelimeden oluşursa bunlara "cönököy anıktooç"; eğer kelime 
grubundan oluşursa bunlara da "tutumdaş amktooç" denir. (Caparov, 1979: 154-
170) 

Türki Tilderinin Salıstırmalı Grammatikası 'nda anıktavışlar, "cümlenin isim
den olan unsurlarına doğrudan bağlı olup, onun vasıftannı, belirtilerini, mikta
rını niteleyen, nitelediği kelime ile !eksik ve grammatilc ilişkiye giren unsurlar" 
şeklinde tanımlanmaktadır. Türk lehçelerinde bu unsurun yapısı ve kullanılışı 
konusunda bir farklılık olmadığı da belirtilmektedir. (Nurmahanova, 1971: 178) 
Tınıstanov'un aykındooçları sınıftandırmasıyla ilgili bilgi, nesne konusunda ve
rilmişti. Anıktooçlar da o konunun içinde gruplandınlmaktadır. Kırgız Tili adlı 
eserde de benzer tanım, sınıftandırma ve örneklemeler verilmektedir. Anıktooçlar 
tek kelime veya birleşik kelimeden oluşmalarına göre cönököy (basit) ve tataal 
(birleşik) şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. (Mayrıkov. vd.; 1976: 38-43) 

Kısaca belirtmek gerekirse, anıktooçlar, tamlayan, niteleyen ve açıklayıcı ol
mak üzere üç ayrı başlık altında ele alınabilir. 

Kırgız Türkçesinden Örnekler: 
"Camilanın cüzündö murunku kayğının izi da cok." ( Camila 'nın yüzünde ön

ceki k~ygının izi bile yok) (KTS, 54) ll "Könül kiri aytsa ketet, köynök kiri cuusa 
ketet." (Gönül kiri söyleyince, gömlek kiri yıkanınca gider.) (KTS, 154) ll "Bu
lardzn içine çarçoonu sezbegen- Gülnar tentek " (Bunların içinde yanılduğunu 
hissetmeyen sadece yaramaz Gü/nar.) (KTS, 169) 

Bu tür kelimeler, Türkiye gramerciliğinde ilgili olduğu kelimeyle birlikte 
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ele alınır ve tek başına cümle unsuru olarak değerlendirilmez. Buradaki asıl fark 
gramer anlayışındaki yaklaşımlardır. Türkiye gramerciliğinde unsurlar, yükleme 
bağlı olarak ele alınmakta iken, Kırgızistan gramerciliğinde özneye göre de de
ğerlendirilmektedir. 

7. Cümle Dışı Unsur (Karatma, Kiriiıdi, Sırdıl{ Söz) 
Türkiye gramerciliğine göre, doğrudan yüklemle ilgisi olmayan, yükleme so

rulan sorularda cevap olarak alınamayan, cümlenin kuruluşuna katılınayıp dalaylı 
olarak anlamına yardımcı olan unsurlara "cümle dışı unsurlar" denir. Bunlar, 
bağlama ve ünleın edatları, ünlem grupları, hitaplar ve ara sözlerdir. Bu tarz ke
lime veya kelime grupları, bazen yüklemi belirsizlik, kesinlik, vs. gibi yönlerden 
tamamlamak, bazen de özneyi vurgulamak için kullanılmaktadır. Şeklen cümle 
içinde olan bu unsurlar, işlev ve anlam yönünden cümle dışındadırlar. 

Türkiye gramerciliğinde Gencan, Ediskun, Dizdaroğlu gibi dilciler, bunları 
ayrı bir unsur olarak ele alınamaktadırlar. Aslında "cümle dışı unsur" yerine başka 
bir terimin kullanılınasının uygun olacağı görüşündeyiz. Bu konuda farklı teklifler 
vardır. Ahat Üstüner, bu unsurlar için "dolaylı tanılayıcı" terimini teklif etmekte
dir. (1998: 29) 

Türkiye Türkçesinden Ciimle Dışı Unsurlara Ömekler: 
"Hey mübarek, sen anca, Hansaraylı 'nın avlularına yaraşırsın." (HG) ll "İs

tanbul ve Boğaziçi mimarisini - galiba bu sonuncusunu bugün pek az kaldı- ta
nıyan ve seven bir insan Paris'te kolay kolay mağlüp olmaz." (YG) ll "Benim 
mi Allah 'ım bu çizgili yüz." (S) ll "Ey Türk istakbalinin ev/adı! İşte bu ahviil ve 
şerait içinde dahi vazifen, Türk istikliil ve cumhuriyetini kurtarmaktır." (Atatürk) 

Kırgızistan gramerciliğinde gramatik açıdan cümle unsuru olamayan keli
meler şeklinde ele alınan cümle dışı unsurlada ilgili olarak şu değerlendirmeler 
yapılır: Bu unsurlar, cümlede hiçbir unsur la bağlı olmadıkları için bağımsızdırlar. 
Cümlenin başında, ortasında, sonunda yer alabilirler. Cümledeki hiçbir unsurla 
gramer bağları yoktur. Bu sebeple de bir soruya cevap olamazlar. Fakat aniamca 
ve işlevee cümleye katılırlar. Kırgızistan gramerciliğinde cümle dışı sayılan un
surlar karatma söz, Idrindi söz ve sırdık söz olmak üzere üç gruba ayrılır. Cüm
lede bildirilen fikir birine yönlendirilip bir insan veya nesne adı belirtilirse buna 
karatma söz denir. Karatma söz, bir kelime veya kelime grubundan oluşabilir. 
Daha çok duyguları bildirir. Cümledeki fikrin anlamına, içeriğine göre söyleyici
nin bakış açısını, anlayışını, müşahedesini ve bunlar gibi şahsi görüşünü bildiren 
sözlere kirindi söz denir. Bunlar, tonlama ve vurgu ile belirlenerek söylenir. Cüm
lenin içeriğine göre söyleyenin duygularını bildiren sözlere de sırdık söz denir. 
Ünlem edatlan ve ünlem gıupları bu bölümde ele alınabilir. (Caparov, !979: 261-
274; Mayrıkov, vd., 1976: 101-1 0.5) 

Bunları Türkiye Türkçesindeki örneklere göre değerlendirdiğimizde karatma 
söz, seslenıne edatları; kirindi söz, cümle başı edatları; sırdık söz, ünlem edatları 
veya ün! em grupları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bu yapılar, Kırgızistan gramerciliğinde de Türkiye gramerciliğindeki gibi ele 
alınmakta, cümleye anlam ve işlevee katıldıkları halde gramatİk bakımdan bağ
lanmamaktadırlar. 

Kırgız Türkçesinden Ciimle Dışı Unsurlara Örnekler: 
"Kımbattuum. munı bilip koy. ( Kıymetlim, bunu anla.) (KT, I Ol) (Karatma 

Söz) ll "Demek, menin saga aytkanım cön ele bir kep eken go?" (Demek ki, benim 
sana söylediğim doğru bir sözmüş, ha?) (KT, 102) (Kirindi Söz) ll "Oy, emne 
deysiii?!" (Oy, ne diyorsun?!) (KT, 106) (Sırdık Söz) 

SONUÇ 
Türkiye gramerciliğinde cümlenin asıl unsurları yüklem ve öznedir. Nesne, 

yer tamlayıcısı ve zarf yardımcı unsurlardır. Bunlar dışında bir de cümle dışı un
surlar cümle içinde ele alınmaktadır. Kırgızistan gramerciliğinde de asıl unsurlar 
özne ve yükleındir. Cümlenin yardımcı unsurları ise genel ismiyle aykındooçlar 
(niteleyiciler), alt başlıklarıyla ise toluktooç (nesne, yer tamlayıcısı), bışıktooç 
(zarf) ve anıktooç (niteleyici)tur. 

Türkiye gramerciliğinde niteleyici veya tamlayıcılar başlı başına bir cümle 
unsuru sayılınayıp kelime grupları içerisinde değerlendirilirken, Kırgızistan gra
merciliğinde niteleyici veya tamlayıcılar ( anıktooç) , cümlenin ayrı birer unsuru 
olarak ele alınmaktadır. 

Türkiye gramerciliğindeki cümle dışı unsurlar, Kırgızistan gramerciliğinde 
de cümle unsurları içinde yer almaz. 

Türkiye gramerciliğindcki nesne ve yer tamlayıcısı kavramları, Kırgızistan 
gramerciliğinde tek başlık altında (toluktooç) ele alınmakta, sonra kendi içinde 
"tike toluktooç"(nesne) ve "kıyır toluktooç" (yer taınlayıcısı) şeklinde ikiye ay
rılmaktadır. 

Türkiye graınerciliğinde cümlenin unsurları metot bakımından başlı başına 
bir bölüm oluşturur. Kırgızistan gramerciliğinde, cümle unsurları basit cümle ( cö
nököy süylöın) genel başlığı altında incelenir. 

Cümle unsurlarının yapısı, kullanılışı, cümledeki yeri konusunda her iki lehçe 
arasında fark görülmemektedir. Her iki lehçede de yüklem sabittir, diğer unsurlar 
yükleme bağlı olarak cümle içinde yer değiştire bilmektedir. 

Sonuçta söylenebilecek en önemli nokta, cümle unsurlarının dolayısıyla söz 
diziminin de her iki lehçede tamamen aynı yapıda olduğudur. 
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