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Türkiye Türkçesi øle Kõrgõz Türkçesindeki Cümlelerin
Unsurlarõ Bakõmõndan Karúõlaútõrõlmasõ
Nergis BøRAY1
ÖZET
Türk dilinin tarihî dönemleri ile ilgili araútõrmalar yanõnda günümüz lehçeleri ile ilgili ses,
úekil, cümle, anlam bilgisi vb. alanlarõnda karúõlaútõrõlmalõ çalõúmalarõn yapõlmasõ Türk dilinin bir
bütün olarak ele alõnõp de÷erlendirilmesinde büyük önem arz etmektedir.
Bu bildiride, Kuzey Türkçesinin içinde yer alan Kõrgõz Türkçesi ile Batõ(O÷uz) Türkçesinin
bir kolu olan Türkiye Türkçesindeki “cümle unsurlarõ” ele alõnõp karúõlaútõrõlacak, benzer ve farklõ
yönleri tespit edilecektir.
Yazõda, cümlenin unsurlarõ “Yüklem, Özne, Yer Tamlayõcõsõ, Zarf, Niteleyici, Cümle Dõúõ Unsur” baúlõklarõ altõnda incelenecektir. Yazõ hacimce geniú olaca÷õ için unsurlarla ilgili verilen örnek
cümleler sõnõrlõ tutulacaktõr.
Her bölümün sonunda o konuyla ilgili de÷erlendirme; bildirinin bitiminde de her iki lehçede
cümle unsurlarõ arasõndaki benzer ve farklõ yönlerin belirtildi÷i “Sonuç” yer alacaktõr.
ønceleme sonunda, cümle unsurlarõnõn yapõ, kullanõlõú ve iúlev bakõmõndan her iki lehçede de
benzer özellikler taúõdõ÷õ görülmektedir. Türkçenin cümle yapõsõnõn sa÷lamlõ÷õ, bu karúõlaútõrmada
da karúõmõza çõkmaktadõr.
Anahtar Kelimeler: Kõrgõz Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Yüklem, Özne, Nesne, Yer Tamlayõcõsõ, Zarf, Niteleyici, Cümle Dõúõ Unsur.
ABSTRACT
In this article it is mentioned some grammar studies related to the period of the history of Turkish language. Comparison between sound condition, sentence, meaning, etc. 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 Kyrgyz Turkic and West (or Oguz) Turkic, included in the
North Turkic.
Sentence components like: Predicate, Subject, Object, Position ModiÞer, Adverb, QualiÞer,
are given in captions and examples with the wide components are limited.
For that reason, in this work, the main subject is Þrstly the similar pecularities of the structure,
usage and function of the sentence components in two dialects, then the strong sentence structures
of Turkish Turkic.
Key Words: Kyrgyz Turkic, Turkish Turkic, Sentence Components, Predicate, Subject, Object, Position ModiÞer, Adverb, QualiÞer.
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ayrõlmõú olmasõ gibi sebeplerle özellikle cümle bilgisi ile ilgili hâlâ açõklõ÷a kavuúturulamamõú konular vardõr. Her lehçenin kendi içinde yapõlacak inceleme ve
de÷erlendirmeler yanõnda lehçeler arasõndaki karúõlaútõrmalõ çalõúmalar da yapõlõp
tartõúmalõ konular açõklõ÷a kavuúturulmadan dille ilgili sa÷lam hükümler vermek
zordur.
Bu düúünceden hareketle bu bildirimizde Kuzey Türkçesi içinde yer alan Kõrgõz Türkçesi ile Batõ(O÷uz) Türkçesinin bir kolu olan Türkiye Türkçesinin cümlelerini unsurlarõ bakõmõndan karúõlaútõrõp, benzer ve farklõ yönlerini tespit etmeye
çalõúaca÷õz.
Türkiye Türkçesinin söz diziminde herkesçe kabul edilmiú kõstaslar olmadõ÷õ
için, Prof. Dr. Leyla Karahan’õn “Türkçede Söz Dizimi” adlõ eserindeki yöntem
ve yaklaúõmlar esas alõnacaktõr. Bunun yanõnda farklõ görüúlere, terimlere ve sõnõflandõrmalara da de÷inilecektir.
Bildiride, önce Türkiye Türkçesiyle, daha sonra da Kõrgõz Türkçesiyle ilgili
açõklama, yaklaúõm ve örneklere yer verilecektir. Örnek cümleler, bildirinin hacmini arttõrmamak amacõyla sõnõrlõ tutulacaktõr. De÷erlendirmeler, her bölümün
sonunda verilecektir.
CÜMLE UNSURLARI BAKIMINDAN KARùILAùTIRMA
Cümlenin unsurlarõ; “Yüklem, Özne, Nesne, Yer Tamlayõcõsõ, Zarf, Niteleyici/Tamlayõcõ, Cümle Dõúõ Unsur” baúlõklarõ altõnda ele alõnacaktõr.
1. Yüklem (Bayandooç)
Türkiye gramercili÷ine göre, cümlede hüküm bildiren, herhangi bir zaman
veya úahõs ifadesi taúõyan her tür kelime veya kelime grubuna yüklem denir. Cümlenin ana unsuru yüklemdir. Yüklem, anlatõlmak istenen hareket, iú, oluú, olay, düúünce ve duyguyu ifade eder. Yüklem, zaman ve úahõs ifadesi yanõnda olumluluk,
olumsuzluk, soru, tarz, teklik ve çokluk ifadesini de bünyesinde taúõr.
Türkçenin cümle yapõsõnda yüklem sonda yer alõr. Bu yapõ, günlük konuúmalar, úiir dili ve ata sözlerinde de÷iúir ve yüklem cümlenin farklõ yerlerinde bulunabilir. Bazen de anlamõ açõk olup tamamlanmasõ okuyan veya dinleyenin tasavvuruna bõrakõlan cümlelerde yüklem düúebilir. Bu tür cümlelere “eksiltili” veya
“kesik” cümle adõ verilir. Yüklem, tür bakõmõndan çekimli bir Þilden olabilece÷i
gibi, ek-Þille çekimlenmiú bir isimden de olabilir. Her cümlede bir hüküm di÷er
bir deyiúle bir yüklem bulunur.
Türkiye gramercili÷inde hemen hemen bütün dilciler tarafõndan “yüklem”
terimi benimsenmekte; sadece Muharrem Ergin, isim cümlelerinde “yüklem”, Þil
cümlelerinde “Þil” tabirini kullanmanõn daha uygun olaca÷õnõ ifade etmektedir.
(1965:406)
Türkiye Türkçesinden Yüklem Örnekleri:
Yüklemi øsim Olan Cümleler: “- Dile÷in bu mudur?” (DK) // “Ne düzeni
belli ne yazanõ.” // “Ben Türkçe’nin ezelî bir âúõkõyõm. Hepimiz öyle de÷il mi156
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yiz?” (TDø)
Yüklemi Fiil Olan Cümleler: “Ben artõk yata÷õma uzanmõútõm.” (BA) //
“Bu günden itibaren elimden gelen hiçbir úeyi esirgemeyece÷im.” (OD) // “Ö÷retmenler odasõndan ça÷õrayõm mõ?” (OD)
Kõrgõzistan gramercili÷inde bütün dilciler tarafõndan yüklem kavramõ için
“bayandooç” terimi kullanõlmaktadõr. Cümlenin temel iki unsurundan biri yüklemdir ve cümlenin sonunda bulunur.
“Kõrgõz Tilinin Sintaksisi” adlõ eserde yüklemin cümlede bulundu÷u yere
göre bir sõnõßandõrma úu úekilde verilmiútir. “1. Sintetikalõk Bayandooçtuk Forma: Bazõ ekler, eklendikleri kelimelere yüklem olma özelli÷i katarlar. Bu tür ekler
(úahõs ekleri, -sA sart eki, -bI soru eki, -dIr eki, zaman ekleri), “sintetikalõk bayandooçtuk forma” terimiyle adlandõrõlmaktadõr. 2. Pozitsiyalõk Bayandooçtuk Forma: Yüklemin sonda yer almasõyla ilgilidir. 3. úahõsta olup da özne olan isim ve
zarßar, yüklem görevini üstlendikleri zaman cümlenin sonunda bulunurlar. Buna
“pozitsiyalõk ce orun tartibi formasõ” denir. 3. Analitikalõk Bayandooçtuk Forma:
Yardõmcõ kelimeler “ele, emes, eken, go, sõyaktanat, okúoyt, körünöt, bele, beym”
vs. ile deyimleúmiú yapõlar bu gruba girerler. Bunlar cümleye tahmin, müphemiyet, inkâr, kinâye, aniden olma gibi anlamlar katarlar ve kelimeye ba÷õmlõ olarak
kullanõlõrlar.” (Caparov, 1979: 94–101) Tõnõstanov, yüklemi; “Cümledeki öznenin
hareketini, durumunu, nasõl oldu÷unu, ne oldu÷unu ve kim oldu÷unu açõklayan
kelimedir.” (II, 1998:5) úeklinde tanõmlar. “Kõrgõz Tili” adlõ eserde de yüklem, bu
iki eserdekine yakõn úekilde tanõmlanmaktadõr. (Mayrõkov, vd., 1976:28)
Bütün Kõrgõz dilcileri yüklemin predikat (hüküm) bildirmesi konusunda hemÞkirdirler.
“Kõrgõz Tili”nde yüklem türleri úu úekilde verilir: “Yüklem, tek kelimeden
oluúuyorsa “cönököy bayandooç(basit yüklem); birkaç kelimeden oluúuyorsa “tataal bayandooç”(birleúik yüklem) denir.” (Mayrõkov, vd., 1976:29)
Tõnõstanov, yüklem türlerini beú ayrõ grupta ele almaktadõr: “1. Cönököy
Bayandooç(Basit Yüklem): Basit özne olan kelime, cümlede yüklem de olabilir.
Bunlara cönököy bayandooç denir. Süylögön – men. (Söyleyen, benim.) // 2. SõĖar
Bayandooç (Yarõm Yüklem): Tek kelimeden oluúsa da cümlenin anlamõna tam
olarak sahip olan yüklemdir. Cügürdüm. (Öz:men) (Koútum.) 3.Tataal bayandooç
(Birleúik Yüklem): Birleúik özne olup da cümlede yüklem olarak da kullanõlanlara
denir. Üç cüz ondun cartõsõ – beú cüz ellüü beú. (Üçyüz onun yarõsõ, yüz elli beútir.)
4. Aykõndoolu Bayandooç ( Nitelenen Yüklem): Niteleyici özne olup yüklem olarak da kullanõlan kelimelerdir. Bul-ønim (Bu, kardeúim.) 5. Aykõndagõç Bayandooç
( Niteleyici Yüklem) : Geçmiú zamandaki yardõmcõ Þiller ile, tabiat taklidi isimler
ve yardõmcõ Þillerle kullanõlan birleúik Þil yapõsõndaki yüklemlerdir. Mõltõk tars
etti. (Silah pat diye patladõ.) (II,1998:31-39)
“Kõrgõz Tili” adlõ eserde Þillerden oluúan yüklemlere “etiútik bayandooç” (Þilden yüklem), isimlerden oluúan yüklemlere ise “atooçtuk bayandooç” (isimden
yüklem) adõ verilmektedir. (Mayrõkov, vd., 1976:31) Kõrgõzistan gramercili÷inde
de yüklemin her tür kelimeden olabildi÷i ifade edilmektedir. Caparov, yüklemi
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yapõ ve türlerine göre; “1. Cönököy Bayandooç: Tek kelimeden oluúan yüklemler,
2. Tataal Formaluu Bayandooç: Yerine getirdikleri sentaktik göreve göre iki ve
daha fazla kelimenin ayrõlmaz bir birlik oluúturmasõ yoluyla kurulan yani kelime
grubu veya deyimlerden oluúan yüklemlerdir.” (1979:130-135)
“Türki TilderiniĖ Salõstõrmalõ Gramatikasõ”nda da bu konulardan benzer úekilde bahsedilmektedir.
Yüklemin yapõsõ ve türüyle ilgili sõnõßandõrmalarda dilcilerin farklõ de÷erlendirmeleri oldu÷u görülmektedir. Yine de dilcilerin ço÷u tarafõndan yapõya göre
“basit” ve “birleúik”, türe göre de “isim” ve “Þil” den oluúan yüklemler görüúü
a÷õrlõk kazanmaktadõr.
Kõrgõz Türkçesinde de yüklemin yeri, cümlenin sonudur. Di÷er unsurlar kolayca yer de÷iútirebilmekte, yüklem ise günlük konuúma dili, úiir ve atasözleri
dõúõnda cümlenin sonunda bulunmaktadõr.
Kõrgõz Türkçesinde Yüklem Örnekleri:
Yüklemi øsim Olan Cümleler: “Bügün batõr enebiz.” (Bugün yi÷it anayõz.)
(AKTT,67) // “Eç kim cok.” (Hiç kimse yok.) (KT,5)
Yüklemi Fiil Olan Cümleler: “Elim coonu ceĖer, calgõz ulum kayta amanesen keler kün bolor beken?” (Halkõmõn düúmanõ yenece÷i, tek o÷lumun sa÷ salim gelece÷i gün olur mu ki?) (AKTT,64) // “Mõndan kiyin adam bolom deseĖ,
kalp aytpa.” (Bundan sonra adam olayõm dersen, yalan söyleme.) (KTG-M,337)
(AKT-M,54)
Türkiye gramercili÷inde kelime gruplarõ içinde birleúik Þiller adõyla ele alõnan konu, Kõrgõzistan gramercili÷inde yüklemin türleri konusu içerisinde ele alõnmaktadõr. Bu yüklem türüne de “aykõnda÷õç bayandooç” denir.
“Mõltõk tars etti.” (Silah pat diye patladõ.) // “ùamal õrkõrap cattõ.” (Rüzgar
u÷uldayõp durdu.)
Yüklemler ayrõca cönököy(basit) ve tataal (birleúik) úeklinde de sõnõßandõrõlmaktadõr. Kelime grubu veya deyimlerden oluúan yüklemler, birleúik yüklemlerden ayrõ bir grup olarak “tutumdaú bayandooç” baúlõ÷õ altõnda ele alõnmaktadõr.
“Cabal attan çarçabagan eúek cakúõ.” (Yorulmayan eúek zayõf attan daha iyidir.) (KTS,131) (Cönököy Bayandooç) // “Mergen boldu Kocabaú, / Bir atadan
calgõz baú.”(Niúancõ oldu Kocabaú, / Bir atanõn tek o÷lu.) (KT,30) (Tataal Bayandooç) // “Kalp menen çõndõn ortosu kança kündük col?” (Yalan ile gerçe÷in arasõ
kaç günlük yoldur?) (KTS,133) (Tutumdaú Bayandooç)
Ayrõca yüklemde kullanõlan –DIr eki, Türkiye Türkçesinde kesinlik bildirme,
kuvvetlendirme ifade etti÷i halde, Kõrgõz Türkçesinde olayõn geçmiúte oldu÷unu,
söyleyenin bunu unutup konuúma sõrasõnda hatõrladõ÷õnõ gösterir.
“Coldoúum kelip kalõptõr.” ((Aaa) Yoldaúõm gelmiú.) (TTSG,176) // “Daniyar oúol tünü atardõ cayõtka özü barõp tuúaptõr.” (Daniyar, o gece atlarõ meraya
kendi götürüp ayaklarõna buka÷õ vurmuú.) (TTSG,175)
De÷erlendirme:
Her iki gramer anlayõúõna göre de yüklem olan unsurun hüküm bildirmesi
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gerekir.
Her iki gramer anlayõúõnda da yüklem cümlenin temel ve ilk sõradaki unsurudur.
Yüklemin Þil veya isim soylu kelimeden olmasõ, her iki gramer anlayõúõ için
de geçerlidir ve aynõdõr. Tek fark, Türkiye gramercili÷inde yüklemin türüne göre
bir sõnõßandõrma yapõlmaktayken, Kõrgõzistan gramercili÷inde bu konu yüklemin
kendisiyle sõnõrlõ olup cümle konusunda ele alõnmaz.
Her iki gramer anlayõúõnda da yüklemin cümledeki yeri ve sõrasõ açõsõndan
bir fark yoktur.
Kõrgõzistan gramercili÷inde yüklem yapõ ve türüne göre “cönököy, tataal,
tutumdaú” úeklinde ele alõnmaktadõr. Bu konu, Türkiye gramercili÷inde kelime
gruplarõ içerisinde ele alõnmaktadõr.
øki lehçe arasõnda, yüklemin yapõsõ, isim veya Þil soylu kelimeden olmasõ,
ismin cümlede yüklem olabilmesi, yüklemin cümle içindeki yeri aynõdõr.
2. Özne (Ee)
Türkiye gramercili÷ine göre, yüklemin bildirdi÷i iúi yapan veya bu iúe konu
olan unsura özne denir. Özne, cümledeki asõl unsurlardan ikincisidir. Özne cümlede açõkça belirtilmiú olabilece÷i gibi belirtilmemiú de olabilir.
Yüklemi isim olan cümlelerde, edilgen Þilli cümlelerde, yüklemi oluú bildiren cümlelerde özne, olan iken; bunlar dõúõndaki cümlelerde özne, yapan’dõr.
Özne, tek kelimeden olabilece÷i gibi kelime grubundan da olabilir. øsim durumundaki her kelime özne olabilir ve yalõn halde bulunur. Özne sadece iyelik ve
çokluk ekini alabilir. Bir cümlede, birincinin açõklayõcõsõ olarak ikinci bir özne de
yer alabilir. Yani bir cümlede birden çok özne bulunabilir. Bazõ cümlelerde açõkça,
herhangi bir unsurla gösterilmeyen özne, yüklemin taúõdõ÷õ úahõs ekinden anlaúõlõr.
Bu tür gizlenmiú durumdaki öznelere “gizli özne” adõ verilir. Geçiúsiz Þillere “-l-”
veya “-n-” eki getirilerek kurulan meçhul Þilli cümlelerde özne bulunmaz. Özne
ile yüklem arasõnda úahõs bakõmõndan bir uyum bulunmasõ gereklidir. Bu uyum
her zaman aranmayabilir de…
Özne türleri ve adlandõrõlõúlarõ üzerinde farklõ görüúler olmakla beraber; Türkiye gramercili÷inde yüklemin bildirdi÷i iú, oluú, hareket veya durumu üzerine
alan unsurun özne oldu÷u yaklaúõmõ, öznenin kõlan (yapan) ve olan unsur oldu÷u Þkri benimsenmektedir.(ZülÞkar, 1995:43–51;Koç,1996:7–14; Tariktaro÷lu,
1996:192–194)
Terim konusunda dilcilerin büyük bir ço÷unlu÷u “özne”yi benimserken, Ergin “fâil”, Banguo÷lu “kimse”yi kullanmaktadõrlar.
Türkiye Türkçesinden Özne örnekleri:
“ønsanlar susar, atlar susar, rüzgar susar, dünya susardõ!...(AO)
Kõrgõzistan gramercili÷inde özne için “ee” terimi kullanõlmaktadõr.
“Kõrgõz Tilinin Sintaksisi”nde özne úu úekilde tanõmlanõr: “Cümlede yüklemin bildirdi÷i iú, oluú, hareket ve durumu yalõn haldeki isim úeklinde üstlenen,
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gramatik planda cümlenin, mantõkî planda ise Þkrin öznesi olan kelimedir.” (Caparov, 1979:78) Özne, “Kõrgõz Tili”nde “cümlede Þilin bildirdi÷i iúi yapan veya
olan kelime” (Mayrõkov, vd., 1976:23); “Kõrgõz Tili-II” de “cümle içinde Þkrin aslõna sahip olan úeyi gösteren kelime” (Tõnõstanov-II,1998:4) úeklinde tanõmlanõr.
øsim görevindeki her tür kelime, cümlede özne olarak kullanõlabilir. Öznenin tek
kelimeden de, kelime grubundan da oluúmasõ mümkündür. (Caparov, 1979:91)
Kõrgõzistan gramercili÷inde özneler yapõsõna göre de gruplandõrõlõr. Bu sõnõßandõrma, “Kõrgõz Tilinin Sintaksisi” adlõ eserde úu úekilde verilmektedir:
“1.Cönököy ee (Basit Özne): Tek nesneyi karúõlayan kelimedir. Çõmçõk semirip
batman bolboyt. (Küçük kuú semirince batman olmaz.) // Isõk-Köl cõl boyu toĖboyt.
(Isõk – Göl yõl boyu donmaz.) 2. Tutumdaú ee (Kelime grubundan oluúan özne):
Kelime gruplarõ, birleúik kelimeler ve deyimlerden oluúan özneler bu gruba girer.
Köptü bilgen akõlõn aytat, köptü körgön körgönün aytat. (Çok bilen akõl verir, çok
gören gördü÷ünü der.) (Caparov,1979: 91-94)
Türkiye gramercili÷inde bu konu, kelime gruplarõ ile ilgili olarak ele alõnmaktadõr. Ayrõca Kõrgõzistan gramercili÷inde basit özne için örnek olarak verilen
“Isõk-Köl” gibi yapõlar, Türkiye gramercili÷inde kelime grubu olarak de÷erlendirilmektedir.
Tõnõstanov, özneyi dört grupta ele alõr: “1. Cönököy ee: Kök veya türemiú
haldeki cins isimler cümlede özne olarak kullanõlõyorsa bunlara “cönököy ee” denir. Cõlkõ kiúenedi.(At kiúenedi.) // Cõlkõçõ õrdadõ. (At bakõcõsõ úarkõ söyledi.) 2.
Aykõndoolu ee: øyelik ekleriyle kullanõlan isimler özne görevini yerine getiriyorsa
bunlara “aykõndoolu ee” denir. Karandaúõm sõndõ. (Kurúun kalemim kõrõldõ.) 3.
Tataal ee: Kelime gruplarõndan oluúan öznelere denir. Bir cüz cõyõrma beú beúke
bölünöt. (Yüzyirmi beú, beúe bölünür.) 4. Bayançõ ee: -uu, -õú, -mak isim-Þil ekleri
ve –gan sõfat-Þil ekiyle veya “bar, cok” kelimeleriyle kullanõlan, Þil soylu kelimeden türetilmiú isimlerden oluúan öznelerdir. Sayma sayuu-ustalõk. (Sayõ saymak,
ustalõk.) //Baúõnda kalpa÷õ bar-menin coldoúum. (Baúõnda kalpa÷õ olan benim
eúim.)”(Tõnõstanov, 1998: 23–25)
Bu sõnõßandõrmada yer alan 2, 3 ve 4. maddelerdeki örnekler, Türkiye gramercili÷ine göre kelime gruplarõ ile ilgili farklõ yaklaúõmlar sebebiyle tek maddede de÷erlendirilmelidir.
Özne, “Kõrgõz Tili” adlõ eserde; “ 1. Cönököy ee: Sadece tek kelimeden oluúan özneler. 2. Tataal ee: “Kelime grubu veya birleúik kelimelerden oluúan özneler” úeklinde iki gruba ayrõlmaktadõr. (Mayrõkov, 1976: 24)
Öznenin yapõsõna göre sõnõßandõrõlmasõ konusunda Kõrgõzistan gramercili÷inde farklõ yaklaúõmlar oldu÷u görülmektedir.
Özne, yükleme “kim” ve “emne” sorularõ sorularak bulunur. Özne, cümlede
açõkça gösterilmeyebilir, yüklemdeki úahõs ekinden anlaúõlõr. Özne hangi kelime
türünden olursa olsun mutlaka yalõn hal (atooç cöndömö) de bulunur. Özne ile
yüklem arasõnda úahõs bakõmõndan uyum söz konusudur.
Bunlarõn yanõnda özneler, kendini oluúturan kelime türlerine göre de sõnõßandõrõlmaktadõr: “zat atooçtuk ee (isimden özne), at atooçtuk ee (zamirden özne), sõn
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cana san atooçtuk ee (sõfat ve sayõ sõfatõndan özne), taktooçtuk ee (zarftan özne),
atooçtuktardan bolgon eeler (sõfat-Þil ekli kelimelerden olan özne), kõymõl atooçtuk ee (isim-Þil ekli kelimelerden olan özne)”. (Caparov, 1997: 85-91)
Türkiye gramercili÷inde kelimeler kullanõlõú sahasõna çõktõklarõ zamanki görevleriyle isim, sõfat, zamir, zarf vs. úeklinde isimlendirilirler. Bu sebeple yukarõdaki tarzda bir sõnõßandõrma yapõlmamaktadõr.
Kõrgõz Türkçesinden Özne Örnekleri:
“Emgek-dayõm ümüttördün atasõ.” (Emek, her zaman ümitlerin atasõdõr.)
(KTG-M, 182) // “Turmuútun bütkül tilekteri kõyradõ …….. men büttüm …….. .”
(Hayatõn bütün tüm dilekleri parça parça oldu.. ben bittim .. .” (KA-H, 7)
De÷erlendirme:
Öznenin kullanõlõúõ ve çeúitleri her iki lehçede de aynõdõr.
Özne, her iki lehçede de yalõn halde bulunur. Sadece çokluk ve iyelik eklerini
alabilir.
Özne, her iki lehçede de tek kelimeden, kelime grubundan veya birleúik kelimeden oluúabilir.
Öznenin yeri, her iki lehçede de cümlenin türüne ba÷lõ olarak aynõdõr.
Her iki lehçede de meçhul çatõlõ olan ve gereklilik kipiyle kurulan cümlelerde
özne bulunmaz.
3. Nesne (Toluktooç)
Türkiye gramercili÷ine göre, yüklemin bildirdi÷i, öznenin yaptõ÷õ iúten etkilenen unsura “nesne” adõ verilir. Nesne, geçiúli Þillerle kurulan cümlelerde bulunur. Bu açõdan ele alõndõ÷õnda nesneler, yüklemle ba÷lantõlõ olan unsurlardõr. Yüklemle nesne arasõndaki bu ba÷lantõ yükleme hali eki ile sa÷lanõr. Nesne, yükleme
hali ekini almõúsa “belirli/belirtili nesne”; e÷er bu hal ekini almamõúsa “belirsiz/
belirtisiz nesne” adõnõ alõr. Belirli nesneler, cümlenin herhangi bir yerinde bulunabilirken, belirsiz nesneler her zaman yüklemin önünde yer alõrlar. Bu tür nesneyle
yüklemin arasõna birkaç edat dõúõnda baúka unsurlar girmez. øsim görevindeki her
tür kelime veya kelime grubu cümlede nesne olarak yer alabilir. Bir harekete
konu olduklarõ için nesneler isim cümlelerinde pek bulunmazlar. Bir cümlede hepsi belirli veya belirsiz olmak úartõyla birden fazla nesne bulunabilir.
Türkiye gramercili÷inde, bütün dilciler geçiúli Þillerle oluúturulan cümlelerdeki hareketten etkilenen unsurun nesne oldu÷u konusunda hemÞkirdirler. Terim
konusunda da genel olarak “nesne” kabul görmektedir. Gencan “nesne” yanõnda
“düz tümleç” terimini de kullanmaktadõr.
Türkiye Türkçesinde Nesne Örnekleri:
“øúte atõ getirdim.” (HG) // “Sana úimdiden bir dükkân alalõm.” (OD)
Kõrgõzistan gramercili÷inde, cümlenin ana unsurlarõ olan “ee” ve “bayandooç” dõúõndaki unsurlar, “aykõndooç” (niteleyen/tamlayan) kavramõ altõnda toplan161
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maktadõr. Caparov aykõndooçu “Gramer açõsõndan, ana unsurlarõ birbirine ba÷layõp onlarõ açõklõ÷a kavuúturan cümle unsurlarõna denir.” úeklinde tanõmlamaktadõr. (1997:138) Aykõndooçun alt gruplarõ “toluktooç” (nesne), “bõúõktooç” (zarf)
ve “anõktooç” (niteleyen/tamlayan)’tur.
Kõrgõz dilcilerinin tamamõ tarafõndan nesne için “toluktooç” terimi kullanõlmaktadõr.
Caparov, nesneyi: “Cümlede hareket süreci bildiren veya baúka isim (atooç)
ve zarf (taktooç) gibi kelime ceúitlerinden oluúan, cümle unsurlarõna katõlarak,
nesnelerin adlarõnõ belirleme vasõtasõyla onlara tamlõk veren niteleyici unsurlara
“toluktooç” denir.” (1979:141) úeklinde tanõmlamaktadõr.
Kõrgõzistan gramercili÷inde yüklemin bildirdi÷i hareketi üstlenen veya o
harekete herhangi bir yolla ba÷lanan unsurlar, toluktooç (nesne) kabul edilir.
Cümlede toluktooçlar ile yüklem arasõndaki ba÷lantõ yani iliúki, hâl ekleri veya
edatlarla kurulmaktadõr. Toluktooçlar yükleme isim hâl eklerinden yükleme, yönelme, ayrõlma, bulunma hâli ekleriyle veya edatlarla ba÷lanõrlar. Yani nesneler,
tâbi unsurlardõr.
Tõnõstanov, nesne, yer tamlayõcõsõ ve zarfõ “aykõndooç” (niteleyici)lar baúlõ÷õ altõnda ele almaktadõr. Bunlarõ da cümlede yerine getirdikleri göreve göre úu
úekilde sõnõßandõrõr: “1. Cümlede isimlerden oluúan unsurlarõ niteleyen isimden
niteleyicilere “turaktuu sõn aykõndooç” (daimî sõfat niteleyiciler) denir. Temir col
salõndõ. (Demir yol yapõldõ). 2. Gruplarda tõrnak içinde verilen özel adlara “ad
aykõndooç” (ad niteleyiciler)lar denir. “Aksar” kolhoz – maldõ köböyttü. (Aksar
çiftçi, malõnõ ço÷alttõ.) 3. Cümlenin ö÷elerine niteleyici olan sayõ sõfatlarõna “san
aykõndooç” (sayõ sõfatlarõndan niteleyici)lar denir. Asan eki kõykõrdõ. (Hasan iki
defa ba÷õrdõ.) // Eki kolhoz meldeúti. (øki çiftçi iddiaya girdi.) 4. Niteleyici olan
hâl ekli isimleri ve Þilden oluúmuú yüklemleri do÷rudan niteleyen kök ve gövde
halindeki isimlere “cön aykõndooç”(yön niteleyiciler)lar denir. Asan úaardan ketti. // Asan úaarda okuyt. // Asan úaardõ carattõ. // Asan úaardõn cayõn tüúündü. //
Kalpak kiygen – menin inim. 5. Cümlenin ö÷esi olan isimlerin úeklini niteleyen
sõfatlara “öĖ aykõndooç”(tarz niteleyiciler)lar denir. Asan - kuba cigit.(Hasan, sarõúõn yi÷it.) // Kök teĖiz tolkudu. (Mavi deniz dalgalandõ.) 6. Cümlede Þillerin ve
isimlerin vasfõnõ niteleyen kelimelere “sapat aykõndooç” (vasõf niteleyiciler)lar
denir. Arõk koydun terisi tongo carabayt. (Zayõf koyunun derisinden elbise olmaz.)
// Asan cakúõ õrdayt. (Hasan güzel úarkõ söyler.) 7. Cümlede ismin ve Þilin úeklini, biçimini niteleyen sõfat niteleyicilere “kalõp aykõndooç” (biçim niteleyici)lar
denir. ÇoĖ karagay kuladõ. (Büyük köknar devrildi.) // Asan çoĖ süylödü. (Hasan
büyük konuútu.) 8. øki nesnenin sõfatõnõ veya iki hareketin tarzõnõ birbiriyle karúõlaútõran niteleyicilere “salõútõrma aykõndooç” (karúõlaútõrõcõ niteleyiciler)lar denir.
Köödöy kara cigit söz süylödü. (Kapkara yigit konuútu) // Asan arkarday çurkadõ.
(Hasan da÷ koyunu gibi koútu.) 9. Cümledeki niteleyicileri açõklamak (anõktoo)
için kullanõlan zamirlere “”anõktama aykõntooç”(açõklayõcõ niteleyiciler)lar denir.
Men Asandõ kördüm. (Ben Hasan’õ gördüm.) // Men koyon kördüm. (Ben tavúan
gördüm.) // Kança caúka çõktõĖ? – On segiz caúka çõktõm. (Kaç yaúõndasõn? –On
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sekiz yaúõndayõm.) // Asan kayda ketti? –Asan úaarga ketti.(Hasan nereye gitti?
–Hasan úehre gitti.) 10. Zamanõ niteleyen kelimelere “mezgil aykõndooç” (zaman
niteleyiciler)lar denir. Mektepke Asan bõltõr kirdi. (Asan okula geçen yõl girdi.)
11. Cümlenin unsuru olan isimlerin yerlerini açõklayan kelimelere “orun aykõndooç” (yer niteleyiciler)lar denir. ùaardagõ coldoúum keldi. (ùehirdeki yoldaúõm
geldi.) // Bizderge örnök körsötkön coldoútor – komsomoldogu caútar. (Bizlere
örnek olan yoldaúlar, çiftlikteki gençler.) 12. Cümle unsurlarõnõ, nesnenin hareketine göre niteleyen kelimelere “kõymõl aykõndooç”(harelet niteleyici)lar denir. Süylögön cigit – menin coldoúum. (Konuúan genç, benim arkadaúõm.) // Asan süylöp
oturdu.(Hasan söyleyip durdu.)” (1998: 50–55)
Bu sõnõßandõrma daha çok kelime gruplarõnõn yapõsõ ile ilgilidir. Kelime niteleyicileri olarak zarf ve sõfat üzerinde durulmaktadõr. Tõnõstanov, di÷er Kõrgõz
gramercilerinden farklõ bir sõnõßandõrma yapmaktadõr. “Kõrgõz Tili” adlõ eserde
ise, “hareketin yöneldi÷i nesneyi gösteren niteleyici kelimeye “toluktooç” denir.”
úeklinde tanõmlanan nesnenin isim, sayõ sõfatõ, sõfat, zamir, sõfat-Þil ve isim-Þil
ekini almõú kelimeler, “bar, cok” kelimeleri yanõnda “menen, tuuraluu, cönündö, kezinde, arkõluu” gibi edat görevinde kullanõlan yardõmcõ kelimelerden oluúan
gruplardan olabilece÷i belirtilmektedir. (Mayrõkov, vd. 1976: 43–46) Bu eserde
nesneler yapõsõna göre iki grupta ele alõnõr. Tek kelimeden oluúanlara “cönököy
toluktooç”; iki veya daha fazla kelimeden oluúanlara “tataal toluktooç” denir.
(Mayrõkov,vd.,1976:46)
Tõnõstanov da niteleyicileri yapõsõna göre üç grupta ele alõr: Bunlarõn içinde
nesneler de yer almaktadõr: “1. Cönököy aykõndooç: Tek kelimeden oluúup özne
ve nesneyi niteleyen kelimelerdir. “Udarnik Asan cakúõ okudu.” (Atak olan Asan
güzel okudu.) // “Bizdin Udarnik Asan maga cügürüp keldi.” (Bizim atik Asan
bana geldi.) 2. Bayançõ aykõndooç: Cümlede niteleyicilik görevini yerine getiren
açõklayõcõ özelli÷e sahip kelimelerdir. Bara catkan kiúinin canõndagõ cigit – menin
coldoúum. (Giden kiúinin yanõndaki yi÷it benim arkadaúõm.) 3. Tataal aykõndooç:
Birleúik kelime veya kelime grubundan oluúan niteleyiciler. Bala - bakõranõn ünü
uguldu.(Çoluk çocu÷un sesi duyuldu.) // Biz çay – pay içtik. (Biz çay may içtik.)
(1998: 40–42)”
“Kõrgõz Tili” adlõ eserde de “anõktooç”(tamlayan, niteleyen)lar,
“toluktooç”(nesne) ve “bõúõktooç”(zarf)lar, “aykõndooç”(niteleyici) genel baúlõ÷õ
altõnda alt gruplar úeklinde ele alõnmaktadõr. Bu eserde nesne; “Hareketin yöneldi÷i nesneyi gösteren niteleyici kelimeye “toluktooç” denir.” úeklinde tanõmlanmakta ve yapõsõna göre de “cönököy ve tataal” olmak üzere iki gruba ayrõlmaktadõr. (Mayrõkov, vd.1976: 38–64) Nurmahanova, “Türkî TilderiniĖ Salõútõrmalõ
Grammatikasõ” adlõ eserinde, nesne ile ilgili “Türk dillerinde farklõlõklardan çok,
kullanõlõú benzerlikleri” oldu÷unu ifade eder. Nesnenin yükleme ba÷lõ olup onun
sürecinin nesnesi oldu÷unu, yükleme hâli ekinin kullanõlõp kullanõlmayõúõna göre
“tuwra salõqtawõú” ve “canama salõqtawõú” úeklinde adlandõrõldõ÷õnõ da belirtir.
Bu eserde Türkçede yükleme hâli eki olmayan nesnenin, yüklemin önünde yer
aldõ÷õ, bu hâl ekini alan nesnenin ise yüklemden uzakta bulundu÷u da belirtilmek163
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te; Türk lehçelerinde daha çok belirli nesnenin kullanõldõ÷õ da vurgulanmaktadõr.
(1971:179–182) Fakat Nurmahanova, yönelme, bulunma, ayrõlma ve vasõta hâl eki
alan kelimeleri de belirsiz nesneler içinde de÷erlendirmektedir. Bu görüú Kõrgõz
dilcileri tarafõndan da belirtilmektedir. Yükleme hâli eki alarak veya almayarak
nesne görevini yerine getiren kelimeye “tike toluktooç” denir. Yönelme, bulunma, ayrõlma hâl eklerini alarak veya bazõ son çekim edatlarõyla birlikte kullanõlan
kelimelerden meydana gelen cümle unsuruna da “kõyõr toluktooç” denilmektedir.
(Caparov,1979:145-152; Mayrõkov, vd.,1976:43-47)
“Toluktooç”(nesne) kavramõ, Türkiye gramercili÷indeki “nesne, yer tamlayõcõsõ ve zarf” kavramlarõnõ içine almaktadõr.
Nesne, Kõrgõzistan gramercili÷inde yapõsõna göre de sõnõßandõrõlmaktadõr. Tek
kelimeden oluúan nesnelere “cönököy toluktooç”, kelime grubundan oluúan nesnelere de “tataal toluktooç” denilmektedir. (Mayrõkov,vd.,1976:46) Tõnõstanov,
bu sõnõßandõrmayõ “cönököy aykõndooç, bayançõ aykõndooç, tataal aykõndooç”
úeklinde (Tõnõstanov,1998:40–42), Caparov ise, “cönököy ve tutumdaú toluktooç”
úeklinde sõnõßandõrmaktadõr. (1979:153)
Her iki lehçede de aynõ cümle içinde birden çok nesne varsa ya hepsi belirli
nesnedir veya hepsi belirsiz nesnedir. Belirli nesneler cümlenin her yerinde bulunabilirlerken, belirsiz nesneler yüklemin hemen önünde bulunurlar.
Kõrgõz Türkçesinden Nesne Örnekleri:
“Bul coldu mõndan eki cõl ilgeri salõúkan.” (Bu yolu bundan iki yõl önce yaptõlar.) (KTG-M,339) // “Kim cibergenin eç kim aytkan cok.” (Kimin gönderdi÷ini
söyleyen yok.)(KT,88) // “Murda biz “tehnika bardõ÷õn çeçet” deçü elek.” (Biz
öenceden “teknik hepsini çözer” diyorduk.) (AKTT,21)
De÷erlendirme:
Nesne, Türkiye gramercili÷inde cümlenin baúlõ baúõna bir unsurudur. Fakat
Kõrgõzistan gramercili÷inde yer tamlayõcõsõ ve kõsmen zarfõ da içine alan “toluktooç” terimiyle ifâde edilmektedir.
Belirli nesneler, her iki lehçede de cümlenin her yerinde bulunabilmekteyken,
belirsiz nesneler yüklemin hemen öncesinde yer almaktadõr.
øki lehçede de aynõ cümle içinde bulunan nesnelerin ya hepsi belirli nesne
veya hepsi de belirsiz nesne olmaktadõr.
Nesne olan kelimelerin cümle içindeki görevi, yükleme hâli ekli ve yükleme
hâli eki olmadan kullanõlõúlarõ, yüklemden etkilenen unsur olmalarõ, her iki lehçede de aynõdõr.
4. Yer Tamlayõcõsõ (Toluktooç)
Türkiye gramercili÷inde, yüklemin bildirdi÷i iú, oluú veya hareketin yerini
veya yönünü gösteren unsura “yer tamlayõcõsõ” adõ verilir. Yer tamlayõcõsõ; yönelme, ayrõlma, bulunma bakõmõndan yüklemi tamamlayan unsurdur.
Türkiye gramercili÷inde “yer tamlayõcõsõ” yanõnda “dolaylõ tümleç” terimi
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de yer alõrken Banguo÷lu ise “isimleme” terimini kullanmaktadõr.
Türkiye gramercili÷inde “yer tamlayõcõsõ” ve “zarf tümleci” arasõnda karõúõklõklar da mevcuttur. Naskali, cümlede yer tamlayõcõsõ ve zarf arasõnda fonksiyon
bakõmõndan fark olmadõ÷õnõ, farkõn sadece morfolojik oldu÷unu ve bu iki unsurun
birleútirilmeleri gerekti÷ini ifade eder. (1995:53–54) Bilgegil de sõnõßandõrmanõn
hem kavram hem de morfolojik esasa göre yapõlamayaca÷õnõ, birinin tercih edilmesi gerekti÷ini söyler. (1984:30) Ediskun, Atabay ve arkadaúlarõ, Gencan gibi
dilciler, yer tamlayõcõlarõnõn cümle içinde –e, -de, -den, hâlinde bulunan isimlerden oluútu÷unu ifade ederek úekil özelliklerini esas alõrlar. (Atabay, vd., 1981:5864; Ediskun, 1985:353-365; Gencan,1979:100-106)
“Yer tamlayõcõsõ” terimi daha çok iúlevi ön planda tutanlarca kullanõlmaktadõr. Ergin, yer tamlayõcõlarõnõn datif, lokatif ve ablatif ekiyle Þile ba÷landõklarõnõ ve Þilin mekân ve istikametini gösterdiklerini; bu ana fonksiyon yanõnda yer,
ayrõlma, uzaklaúma, yaklaúma, yönelme, bulunma, yön, zaman, müddet, sür’at,
tarz, miktar, derece, durum, hâl, sebep, leh, aleyh, karúõlaútõrma, verme, bildirme,
gâye, tercih, vasõf, úekil, vasõta, iú, devamlõlõk, aitlik, çõkma, terkip, ölçü, de÷er,
görüú, noktainazar vb. bildirdiklerini belirtir. (1985:400) Karaörs ve Gülensoy’da
da iúlev esas alõnmakta fakat yön ve yer zarßarõnõn hangi grupta olaca÷õ açõ÷a kavuúturulmamaktadõr. (Karaörs,1993:41,vd.; Gülensoy,1994:135) Karahan, “cümlede yaklaúma, bulunma ve uzaklaúma bildirerek yüklemi tamamlayan unsura yer
tamlayõcõsõ” demektedir. Bu unsurun yükleme yaklaúma, bulunma ve uzaklaúma
ekleriyle ba÷landõ÷õnõ fakat bu ekleri taúõyan tarz, zaman ve miktar zarßarõnõn yer
tamlayõcõsõ olmadõ÷õnõ da belirtir. (2004: 29–32; 32–36)
Yer ve yön bildirme görevi, úekli veya fonksiyonu esas alõnsa da, yer tamlayõcõsõnõn görevi olarak tanõmlanmaktadõr.
Ahat Üstüner, cümlenin unsurlarõnõ “1. temel unsurlar, 2. yardõmcõ unsurlar, 3. dolaylõ tamlayõcõlar” olarak sõnõßandõrõr. Temel unsurlarõn yüklem ve özne;
yardõmcõ unsurlarõn ise “nesne, yer tümleci, zaman tümleci, sebep tümleci, durum
tümleci, vasõta tümleci, ölçü tümleci”; dolaylõ tamlayõcõlarõn da cümlede yükleme
sorulacak sorularla tespit edilemeyen ancak cümlenin anlamõnõ çeúitli yönlerden
tamamlayan, geliútiren, ihtimal veya kesinlik bildiren, cümleyi anlam bakõmõndan
di÷er cümlelerle iliúkilendiren “ba÷lama edatlarõ, ünlemler ve ünlem gruplarõ” oldu÷unu belirtir. (1998:29)
Türkiye gramercili÷inde asõl problem bu unsurlarõn tespitinde úeklin mi,
fonksiyonun mu esas alõnaca÷õ konusudur. Burada Leyla Karahan’õn görüúleri
esas alõnarak, her iki lehçedeki yer tamlayõcõlarõ karúõlaútõrõlacaktõr.
Yer tamlayõcõlarõ yükleme –(y)A yönelme, -DA bulunma ve –DAn ayrõlma hâli ekleriyle ba÷lanan bir kelime veya kelime grubundan oluúur. Hareketin
geçti÷i yeri veya yönü belirterek yüklemi niteleyen unsur yer tamlayõcõsõdõr. Bu
yaklaúõm, úimdilik, Türkiye gramercili÷inde dilcilerin ço÷u tarafõndan benimsenmektedir. Yukarõda bahsedilen ekleri alan isim cinsinden her kelime veya kelime
grubu, cümlede yer tamlayõcõsõ görevini yerine getirebilir. Fakat bu ekleri alan
bazõ unsurlar, tarz, zaman ve miktar zarfõdõrlar ve zarf fonksiyonunu üstlenmek165
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tedirler. Bir cümlede birden fazla yer tamlayõcõsõ bulunabilir. Yer tamlayõcõlarõ
cümlenin her yerinde kullanõlabilirler. Yönelme ve ayrõlma hâli eklerini almõú yer
tamlayõcõlarõna isim cümlelerinde daha az rastlanõr. Daha fazla bulunma hâli ekli
olanlarõ her tür cümlede bulunabilir.
Türkiye Türkçesinden Yer Tamlayõcõsõ Örnekleri:
“Ben artõk yata÷õma uzanmõútõm.” (BA) // “Her úeyi evvelâ kendi nefsinde
muhâkeme eder; her hükmü, her kararõ vermezden evvel bir kere kendi vicdânõndan
geçirirdi.” (KN)
Kõrgõzistan gramercili÷inde “yer tamlayõcõsõ” ayrõ bir baúlõk altõnda de÷il,
“Toluktooç” larõn “kõyõr toluktooç” bölümünde yer almaktadõr. Nesne konusunda
bu sõnõßandõrma verilmiúti.
Türkiye gramercili÷ine göre yönelme, bulunma, ayrõlma hâli eklerini alan
kelimeler, yükleme ba÷lanõp onu yer ve yön bakõmõndan nitelemekte ve yer tamlayõcõsõ olarak ayrõ bir grup hâlinde ele alõnmaktadõr. Son çekim edatlarõyla oluúturulan gruplar ise “zarf” olarak de÷erlendirilmektedir.
Ayrõca her iki lehçede úekilce uyuúmayan bazõ hâl ekleri, aynõ iúlev ve görevi
yani yer tamlayõcõsõ görevini yerine getirmektedirler. Kõsacasõ söz dizimi açõsõndan hiçbir farklõlõk yoktur.
-A sor - (T.T.) -DAn sura - (K.T.) -DA oku - (T.T.) -DAn oku - (K.T.)
-A a÷zõ de÷ - (T.T) - DAn ooz tiy – (K.T.) vs.
Kõrgõz Türkçesinden Yer tamlayõcõsõ Örnekleri:
“Danõúmandan söz oku, köönördös kõlõp böz toku.” (ølim sahibinden ilim al,
eskimez bir bez doku.) (KTS,150) // “Al úaarga ilgeri ketken...” (O, úehre önce
gitti..) (AKTT,19) // “…üydün içinde arõ-beri basõp cürüüçü.” (…evin içinde bir
oraya bir buraya yürüyor.) (AKTT,18)
De÷erlendirme:
øki gramer anlayõúõnda “yer tamlayõcõsõ” kavramlarõ tam olarak eúit de÷ildir.
Kõrgõzistan gramercili÷indeki “kõyõr toluktooç” terimi, Türkiye gramercili÷indeki
“yer tamlayõcõsõ” teriminden biraz daha geniú kapsamlõdõr.
Her iki lehçede de yönelme, bulunma, ayrõlma hâli eklerini alan yer tamlayõcõlarõ yapõ ve kullanõlõú olarak aynõdõr. Hâl eklerinin kullanõlõúõ iki lehçede farklõlõklar arz etse de bu durum söz dizimini etkilememektedir.
Bu unsurun cümledeki yeri her iki lehçede de aynõdõr. Yer tamlayõcõsõnõn yeri,
cümlenin türüne göre her iki lehçede de paralellik arz eder.
5. Zarf (Bõúõktooç)
Türkiye gramercili÷inde, cümle içinde ya eksiz olarak veya yön, vasõta, eúitlik ve di÷er bazõ hâl eklerini ya da son çekim edatlarõnõ alarak yüklemi yön, zaman, sebep, tarz, vasõta, miktar ve úart bildirmek suretiyle niteleyen unsurlara zarf
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adõ verilmektedir. Bu tür kelimeler genellikle isim veya isim soylu kelimeler iken;
Þiller zarf-Þil eklerini alarak bu görevi üstlenirler.
Fiilleri niteledikleri yani onlara ba÷õmlõ kelimeler olduklarõ için zarßarla yüklemler arasõnda bir ba÷ bulunur. Cümle içinde zaman zarfõ daha önce yer alõrken
miktar zarßarõ yüklemin önünde bulunurlar. ùart cümleleri, ana cümlenin zarfõ durumunda olup yüklemi, úart, zaman, benzetme ve sebep anlamlarõyla nitelerler.
Türkiye gramercili÷inde bu unsur için genellikle “zarf” terimi kullanõlmaktadõr. Bunun yanõnda Bilgegil “zarf tümleci”, Gencan “belirteç tümleci” ve Banguo÷lu “zarßama” terimini kullanmaktadõrlar. Ediskun ve Gencan “edat tümleci” veya “ilgeç tümleci” terimiyle adlandõrdõklarõ ayrõ bir gruptan daha bahseder.
Bunlar da cümlede zarf görevini üstlendiklerine göre bizce “zarf” içinde ele alõnmalarõ uygundur.
Türkiye gramercili÷indeki “zarf” ve “yer tamlayõcõsõ” arasõndaki karõúõklõklardan ve farklõ dilcilerin görüúlerinden “yer tamlayõcõsõ” konusunda bahsetmiútik.
Türkiye Türkçesinden Zarf Örnekleri:
“Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anasõ da ölünce, uzak akrabalarõ
ve konu komúusunun yardõmõyla halasõnõn yanõna, Filistin’in en ücrâ bir kasabasõna gönderiliyordu.” (E) // “Normal bir insan hangi milletin terbiyesini almõúsa,
ancak onun mefkûresine çalõúabilir.” (TE) // “Nizam Dede’yle selamlaútõktan sonra: “-øúte atõ getirdim.” dedi.” (HG)
Kõrgõzistan gramercili÷inde “zarf” kavramõ, “bõúõktooç” terimiyle karúõlanmaktadõr. Bütün dilciler arasõnda, terim konusunda bir birlik mevcuttur.
Caparov, “Hareketin vasfõnõ, ölçüsünü, zamanõnõ, yerini, sebebini, maksadõnõ
ve durumunu bildiren niteleyici kelimelere “bõúõktooç” dendi÷ini belirttikten sonra
daha çok taktooçlarõn (kelime çeúidi olarak zarßar) bu görevi yerine getirdiklerini,
ayrõca zarf-Þil ekli Þillerin, isimlerle kullanõlan son çekim edatlõ úekillerin, isim
ve isim soylu kelimelerin zarf iúleviyle kullanõldõklarõnõ belirtir. (1979.17–174)
Tõnõstanov, zarßarõ ayrõ bir baúlõk altõnda ele almaz. Nesneler gibi bu unsurlarõ da
“aykõndooç”lar içinde de÷erlendirir. Tõnõstanov’un bu sõnõßandõrmasõnõ “nesne”
konusunda vermiútik. Buradaki “sayõ soyundan niteleyiciler” “sapat (tarz) niteleyiciler”, “kalõp (biçim) niteleyiciler”, karúõlaútõrma bildiren niteleyiciler”, “zaman
niteleyiciler” ve “isim-Þil eki alan niteleyiciler” gruplarõnda yer alan bazõ örnekler, zarftõr. Fakat bu gruplarda da daha çok anlama ve morfolojik sõnõßama esasõna
dayalõ olarak incelenen farklõ örnekler yer almaktadõr. Biz buraya bu sõnõßandõrmada zarf olarak de÷erlendirilecek birkaç örne÷i almakla yetinece÷iz.
Asan eki kõykõrdõ. (Asan iki defâ ba÷õrdõ.) // Asan cakúõ õrdayt. (Asan güzel
úarkõ söyler.) // Asan çoĖ süylödü. (Asan büyük konuútu.) // Asan arkarday çurkadõ.(Asan da÷ koyunu gibi koútu.) // Asan üygö cazda keldi. (Asan eve yazõn geldi.)
// Asan süylöp oturdu. (Asan konuúup durdu.) (1998,:50-55)
Mayrõkov ve arkadaúlarõ “cümlede yüklemin vasfõnõ, ölçüsünü, yerini, za167
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manõnõ, maksadõnõ, sebebini gösteren niteleyicilere “bõúõktooç” denildi÷ini” ifade
ederek barõú(yönelme), çõgõú(ayrõlma), catõú(bulunma) hâli eklerini alan isimlerin
kelime çeúidi olarak zarf olan kelimelerin, isim ve isim soylu kelimelerin, “kantip, kanday, emenge, kaçanga çeyin” sorularõna cevap veren çakçõllarõn(zarf-Þil),
zaman gösteren isimlerin ve “beri, karay, çeyin, közdöy, menen” gibi son çekim
edatlarõnõn yönelme, bulunma, ayrõlma hâli eklerinden sonra gelmesiyle oluúan
gruplarõn cümlede zarf görevini yerine getirdi÷ini belirtirler. (1976: 47–49) Nurmahanova, zarßarõ “iú ve hareketin nasõl, ne zaman, nerede oldu÷unu, onun sebep,
amaç ve tarzõnõ gösteren unsurlar” úeklinde tanõmlamaktadõr. (1971:182)
Türk lehçelerinde genellikle kelime çeúidi olarak zarf dedi÷imiz kelimelerin bu görevi yerine getirdiklerini belirten Nurmahanova, ayrõca isim ve isim
soylu kelimelerin, úart cümleleri ile edatlarla kurulan kelime (edat) gruplarõnõn
zarf görevini yerine getirebildiklerini de ifâde eder. (1971:183) Caparov, zarßarõ
iúlevine göre sõnõßandõrõr: “Sõpat bõúõktooç(niteleme z.), ölçöm bõúõktooç(miktar
z.), mezgil bõúõktooç(zaman z.), orun bõúõktooç(yer z.), sebep bõúõktooç(sebep z.),
maksat bõúõktooç(maksat z.).” (1979:174–187). Bu sõnõßandõrma “Kõrgõz Tili”
adlõ eserde çok küçük farklõlõklarõyla úöyledir: “sõn-sõpat bõúõktooç, orun bõúõktooç, mezgil bõúõktooç, sebep bõúõktooç, maksat bõúõktooç, san-ölçöm bõúõktooç.”
(Mayrõkov,vd., 1976:52-60) Nurmahanova da zarßarõ anlamõna ve yerine getirdi÷i
göreve göre “zaman, yer, maksat, sebep, tarz, miktar” zarßarõ olarak sõnõßandõrõr.
Zarßarõn yapõsõ ve kullanõlõúlarõ bakõmõndan, görev ve yapõlõú yollarõ bakõmõndan Türk lehçelerinin benzer oldu÷unu, farklõlõ÷õn sadece fonetik açõdan oldu÷unu da belirtir. (1971:183–184) Caparov, zarßarõ yapõsõna göre “cönököy(basit)
ve tutumdaú(kelime grubundan oluúan) bõúõktooç” (1979:187–188); Mayrõkov ve
arkadaúlarõ da “cönököy bõúõktooç”, “tataal bõúõktooç” úeklinde gruplandõrõrlar.
(vd., 1976:50)
Kõrgõzistan gramercili÷inde “kõyõr toluktooç” ile “bõúõktooç” (zarf) úekil olarak karõútõrõlabilmektedir. Bu durumda söz konusu unsurun hangi soruya cevap
verdi÷iyle iúlevine bakmak gerekir.
Kõrgõz Türkçesinden Zarf Örnekleri:
“Senden körö bala evde iúteyt.” (Sana göre çocuk evde çalõúõyor.) (KTS,152)
// “InagõmsõĖ can çõkkança taraúpaym.” (Yakõn dostumsun, can çõkõncaya kadar
vazgeçmem.) (AKT-M,77) // “Kança aytsam da, kanday aytsam da, õnagan cok.”
(Ne kadar söylesem de, nasõl söylesem de inanmadõ.) (KTS,69) // “Mõna bul cerge üç keldim.” (Ben buraya üç defa geldim.) (KT, 61)
De÷erlendirme:
Her iki lehçede de zarßar, yapõ, kullanõlõú ve iúlevleri bakõmõndan aynõdõr. Her
iki lehçede de zarßar, cümle içinde aynõ görevde kullanõlmaktadõr.
Kõrgõzistan gramercili÷indeki “bõúõktooç” terimi, Türkiye gramercili÷indeki
“zarf” teriminden daha geniú bir kapsama sahiptir. Zarßarõn cümlede kullanõldõ÷õ yerler konusundaki esneklik her iki lehçede de aynõdõr. øki lehçede de zarßar,
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cümlenin farklõ yerlerinde bulunabilmekte, önem arz eden hangisiyse o, yükleme
yakõn yer almaktadõr.
6. Niteleyici / Tamlayõcõ (Anõktooç)
Türkiye gramercili÷inde cümle unsurlarõ içinde de÷il de farklõ unsurlar içinde
de÷erlendirilen anõktooçlar, Kõrgõzistan gramercili÷inde cümlenin unsurlarõ içinde ele alõnmaktadõr. Bu unsur, Türkiye gramercili÷inde, niteleyen, tamlayan veya
açõklayõcõ kelime adõnõ verdi÷imiz kavramlarla eú de÷erdir.
Cümlede tamlanan unsurun vasfõnõ, sayõsõnõ, niteli÷ini, özelli÷ini, miktarõnõ, bir yere ba÷lõ olup olmadõ÷õnõ bildiren unsurlara “anõktooç” denir. (Caparov,
1979:153–154)
Anõktooç’un anõktalgõç ve candooç olmak üzere iki alt grubu vardõr. Tamlayan unsuru tekrar tamlayõp onun vasfõnõ, sayõsõnõ, mülkiyetini gösteren unsurlara
“anõktalgõç” denir.
“On eki kiúi kõstadõ.” (On iki kiúi kõúladõ.) // “Adam bolbos taalada, cal÷õz
catõp õyladõm.” (ønsanõn olmadõ÷õ çölde, yalnõz baúõma a÷ladõm.)
Anõktalgõçlardan sonra gelen isimden oluúan tamlayõcõ/niteleyicilere “candooç” denir.
“Almaz baykem ayttõ.” (Almaz amcam söyledi.) // “Abõl incener çoĖ õrakmat
ayta turgan boldu.” (Mühendis Abõl, çok teúekkür etti.)
Anõktooçtor tek kelimeden oluúursa bunlara “cönököy anõktooç”; e÷er kelime
grubundan oluúursa bunlara da “tutumdaú anõktooç” denir. (Caparov, 1979: 154170)
Türki TilderiniĖ Salõstõrmalõ Grammatikasõ’nda anõktavõúlar, “cümlenin isimden olan unsurlarõna do÷rudan ba÷lõ olup, onun vasõßarõnõ, belirtilerini, miktarõnõ niteleyen, niteledi÷i kelime ile leksik ve grammatik iliúkiye giren unsurlar”
úeklinde tanõmlanmaktadõr. Türk lehçelerinde bu unsurun yapõsõ ve kullanõlõúõ
konusunda bir farklõlõk olmadõ÷õ da belirtilmektedir. (Nurmahanova, 1971: 178)
Tõnõstanov’un aykõndooçlarõ sõnõßandõrmasõyla ilgili bilgi, nesne konusunda verilmiúti. Anõktooçlar da o konunun içinde gruplandõrõlmaktadõr. Kõrgõz Tili adlõ
eserde de benzer tanõm, sõnõßandõrma ve örneklemeler verilmektedir. Anõktooçlar
tek kelime veya birleúik kelimeden oluúmalarõna göre cönököy (basit) ve tataal
(birleúik) úeklinde iki gruba ayrõlmaktadõr. (Mayrõkov. vd.; 1976: 38-43)
Kõsaca belirtmek gerekirse, anõktooçlar, tamlayan, niteleyen ve açõklayõcõ olmak üzere üç ayrõ baúlõk altõnda ele alõnabilir.
Kõrgõz Türkçesinden Örnekler:
“Camilanõn cüzündö murunku kay÷õnõn izi da cok.” (Camila’nõn yüzünde önceki kaygõnõn izi bile yok.) (KTS, 54) // “KöĖül kiri aytsa ketet, köynök kiri cuusa
ketet.” (Gönül kiri söyleyince, gömlek kiri yõkanõnca gider.) (KTS, 154) // “Bulardõn içine çarçoonu sezbegen- Gülnar tentek.” (Bunlarõn içinde yoruldu÷unu
hissetmeyen sadece yaramaz Gülnar.) (KTS, 169)
Bu tür kelimeler, Türkiye gramercili÷inde ilgili oldu÷u kelimeyle birlikte
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ele alõnõr ve tek baúõna cümle unsuru olarak de÷erlendirilmez. Buradaki asõl fark
gramer anlayõúõndaki yaklaúõmlardõr. Türkiye gramercili÷inde unsurlar, yükleme
ba÷lõ olarak ele alõnmakta iken, Kõrgõzistan gramercili÷inde özneye göre de de÷erlendirilmektedir.
7. Cümle Dõúõ Unsur (Karatma, Kirindi, Sõrdõk Söz)
Türkiye gramercili÷ine göre, do÷rudan yüklemle ilgisi olmayan, yükleme sorulan sorularda cevap olarak alõnamayan, cümlenin kuruluúuna katõlmayõp dolaylõ
olarak anlamõna yardõmcõ olan unsurlara “cümle dõúõ unsurlar” denir. Bunlar,
ba÷lama ve ünlem edatlarõ, ünlem gruplarõ, hitaplar ve ara sözlerdir. Bu tarz kelime veya kelime gruplarõ, bazen yüklemi belirsizlik, kesinlik, vs. gibi yönlerden
tamamlamak, bazen de özneyi vurgulamak için kullanõlmaktadõr. ùeklen cümle
içinde olan bu unsurlar, iúlev ve anlam yönünden cümle dõúõndadõrlar.
Türkiye gramercili÷inde Gencan, Ediskun, Dizdaro÷lu gibi dilciler, bunlarõ
ayrõ bir unsur olarak ele almamaktadõrlar. Aslõnda “cümle dõúõ unsur” yerine baúka
bir terimin kullanõlmasõnõn uygun olaca÷õ görüúündeyiz. Bu konuda farklõ teklißer
vardõr. Ahat Üstüner, bu unsurlar için “dolaylõ tamlayõcõ” terimini teklif etmektedir. (1998: 29)
Türkiye Türkçesinden Cümle Dõúõ Unsurlara Örnekler:
“Hey mübarek, sen anca, Hansaraylõ’nõn avlularõna yaraúõrsõn.” (HG) // “østanbul ve Bo÷aziçi mimarisini – galibâ bu sonuncusunu bugün pek az kaldõ- tanõyan ve seven bir insan Paris’te kolay kolay ma÷lûp olmaz.” (YG) // “Benim
mi Allah’õm bu çizgili yüz.” (S) // “Ey Türk istakbâlinin evladõ! øúte bu ahvâl ve
úerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktõr.” (Atatürk)
Kõrgõzistan gramercili÷inde gramatik açõdan cümle unsuru olamayan kelimeler úeklinde ele alõnan cümle dõúõ unsurlarla ilgili olarak úu de÷erlendirmeler
yapõlõr: Bu unsurlar, cümlede hiçbir unsurla ba÷lõ olmadõklarõ için ba÷õmsõzdõrlar.
Cümlenin baúõnda, ortasõnda, sonunda yer alabilirler. Cümledeki hiçbir unsurla
gramer ba÷larõ yoktur. Bu sebeple de bir soruya cevap olamazlar. Fakat anlamca
ve iúlevce cümleye katõlõrlar. Kõrgõzistan gramercili÷inde cümle dõúõ sayõlan unsurlar karatma söz, kirindi söz ve sõrdõk söz olmak üzere üç gruba ayrõlõr. Cümlede bildirilen Þkir birine yönlendirilip bir insan veya nesne adõ belirtilirse buna
karatma söz denir. Karatma söz, bir kelime veya kelime grubundan oluúabilir.
Daha çok duygularõ bildirir. Cümledeki Þkrin anlamõna, içeri÷ine göre söyleyicinin bakõú açõsõnõ, anlayõúõnõ, müúahedesini ve bunlar gibi úahsî görüúünü bildiren
sözlere kirindi söz denir. Bunlar, tonlama ve vurgu ile belirlenerek söylenir. Cümlenin içeri÷ine göre söyleyenin duygularõnõ bildiren sözlere de sõrdõk söz denir.
Ünlem edatlarõ ve ünlem gruplarõ bu bölümde ele alõnabilir. (Caparov, 1979: 261274; Mayrõkov, vd., 1976: 101-105)
Bunlarõ Türkiye Türkçesindeki örneklere göre de÷erlendirdi÷imizde karatma
söz, seslenme edatlarõ; kirindi söz, cümle baúõ edatlarõ; sõrdõk söz, ünlem edatlarõ
veya ünlem gruplarõ olarak karúõmõza çõkmaktadõr.
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Bu yapõlar, Kõrgõzistan gramercili÷inde de Türkiye gramercili÷indeki gibi ele
alõnmakta, cümleye anlam ve iúlevce katõldõklarõ halde gramatik bakõmdan ba÷lanmamaktadõrlar.
Kõrgõz Türkçesinden Cümle Dõúõ Unsurlara Örnekler:
“Kõmbattuum, munõ bilip koy. ( Kõymetlim, bunu anla.) (KT, 101) (Karatma
Söz) // “Demek, menin saga aytkanõm cön ele bir kep eken go?” (Demek ki, benim
sana söyledi÷im do÷ru bir sözmüú, ha?) (KT, 102) (Kirindi Söz) // “Oy, emne
deysiĖ?!” (Oy, ne diyorsun?!) (KT, 106) (Sõrdõk Söz)
SONUÇ
Türkiye gramercili÷inde cümlenin asõl unsurlarõ yüklem ve öznedir. Nesne,
yer tamlayõcõsõ ve zarf yardõmcõ unsurlardõr. Bunlar dõúõnda bir de cümle dõúõ unsurlar cümle içinde ele alõnmaktadõr. Kõrgõzistan gramercili÷inde de asõl unsurlar
özne ve yüklemdir. Cümlenin yardõmcõ unsurlarõ ise genel ismiyle aykõndooçlar
(niteleyiciler), alt baúlõklarõyla ise toluktooç (nesne, yer tamlayõcõsõ), bõúõktooç
(zarf) ve anõktooç (niteleyici)tur.
Türkiye gramercili÷inde niteleyici veya tamlayõcõlar baúlõ baúõna bir cümle
unsuru sayõlmayõp kelime gruplarõ içerisinde de÷erlendirilirken, Kõrgõzistan gramercili÷inde niteleyici veya tamlayõcõlar (anõktooç) , cümlenin ayrõ birer unsuru
olarak ele alõnmaktadõr.
Türkiye gramercili÷indeki cümle dõúõ unsurlar, Kõrgõzistan gramercili÷inde
de cümle unsurlarõ içinde yer almaz.
Türkiye gramercili÷indeki nesne ve yer tamlayõcõsõ kavramlarõ, Kõrgõzistan
gramercili÷inde tek baúlõk altõnda (toluktooç) ele alõnmakta, sonra kendi içinde
“tike toluktooç”(nesne) ve “kõyõr toluktooç” (yer tamlayõcõsõ) úeklinde ikiye ayrõlmaktadõr.
Türkiye gramercili÷inde cümlenin unsurlarõ metot bakõmõndan baúlõ baúõna
bir bölüm oluúturur. Kõrgõzistan gramercili÷inde, cümle unsurlarõ basit cümle (cönököy süylöm) genel baúlõ÷õ altõnda incelenir.
Cümle unsurlarõnõn yapõsõ, kullanõlõúõ, cümledeki yeri konusunda her iki lehçe
arasõnda fark görülmemektedir. Her iki lehçede de yüklem sabittir, di÷er unsurlar
yükleme ba÷lõ olarak cümle içinde yer de÷iútirebilmektedir.
Sonuçta söylenebilecek en önemli nokta, cümle unsurlarõnõn dolayõsõyla söz
diziminin de her iki lehçede tamamen aynõ yapõda oldu÷udur.
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