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Soru eki; her çe�it kelimeyi soru �ekli yapan umumi bir i�letme ekidir (Ergin, M., 1985:243). Soru 
eki ad, ad soylu sözcüklerden ve eylemlerden sonra kullan�labilir. Asl�nda daha önceki hali edatt�r. Eski 
Türkçede -mu ve -mü �eklindedir. Daha sonra Osmanl� Türkçesi döneminde ses uyumuna göre –m�, -mi, 
–mu, -mü �ekillerinde kullan�lmaya ba�lanm��t�r. 

 
Bir cümleyi soru haline dönü�türmenin analitik ve morfolojik olmak üzere iki yolu vard�r. Analitik 

kim, kime, nerede, nereden, ne, nas�l, ne zaman vb. soru zamirleriyle yap�l�r. Morfolojik sorular ise 
isimlere ve fiillere gelen -mi, -m�, -mu, -mü (mi) ekiyle sa�lan�r. Bu ek beraber kullan�laca�� kelimenin son 
ünlüsüne göre ses uyumuna girer. Ancak bunun da istisnalar� vard�r (hal, hal mi?). Bu uyum soru eki 
eklenecek kelimenin en son ünlüsü a,� ise -m�, e,i ise -mi, o,u ise -mu, ö,ü ise -mü �eklindedir. Bu kural 
bütün fiiller, kipler ve istisna isimler haricinde geçerlidir. Mesela: Geliyor mu? Gelmi� mi? Gelecek mi? 
Geldi mi? Geleyim mi? vb.  

 
K�rg�z Türkçesinde de soru sorman�n iki yolu vard�r. Birincisi analitik (kaçan, emne, kimge, 

kayakka, kim vb.) di�eri ise Türkiye Türkçesinde oldu�u gibi morfolojik yoldur. K�rg�z Türkçesinde soru eki 
–bi’d�r. Bu ekler ünsüz uyumuna girerek tonlu ve yumu�ak ünsüzlerle biten isimlere –b�, -bi, -bu, -bü 
tonsuzla bitenlerde ise –p�, -pi, -pu, -pü �eklinde eklenir (Kasapo�lu, Ç. H., 2005:180-181). (Üybü? 
E�ikpi? Keldibi? Kele catab�? vb.) Ayr�ca K�rg�z Türkçesinde soru eki ele ve eken edatlar�yla beraber 
gelince soru ekininin ünlüsü dü�er ve sadece bu iki kelimede ön ek �eklinde gelir. bele < -b� ele, 
beken<b�-eken gibi (Kasapo�lu, Ç. H., 2005: 180-181). Üydö bele? Evde miydi? Üydö beken? Evde mi 
acaba? Ancak bu durum sadece bu iki kelime için geçerlidir. Ba�ka kelimelerde soru ekinin öne gelmesi 
ve ses dü�mesine sebep olmas� söz konusu de�ildir. Ekin K�rg�z Türkçesinde kullan�m� Türkiye 
Türkçesiyle benzerlik göstermektedir. Ünlülerle ve yumu�ak ünsüzlerle biten kelimelerden sonra –b�, -bi, -
bu, -bü; kelimenin son harfi sert ünsüz ise o zaman ek –p�, pi, -pu, -pü olarak kullan�l�r. Ekteki ünlü ses 
Türkiye Türkçesindeki gibi kelimenin sonundaki ünlü ses ba�l�d�r. Yani soru ekini alacak olan kelimenin 
en son ünlüsü -a,-� ise ek –b� veya –p�, -e,-i ise ek –bi veya –pi, -o,-u ise ek –bu veya -pu, -ü,-ö ise ek –bü 
veya -pü olur.  

 
SORU EK�N�N TÜRK�YE TÜRKÇES�’NDEK� FONKS�YONLARI 

 
1. Ad soylu sözcüklerden sonra: Kap� m�?, Ütü mü? 

 
2. Eylemlerden sonra: Soru eki belirsiz geçmi� zaman, geni� zaman, gelecek zaman ve gereklilik 

kiplerinde ki�i ekinden önce gelir.  
Siz gelmi� misiniz? 
Siz gelir misiniz? 
Siz gelecek misiniz? 
Biz gelmeli miyiz? 
 

3. Birle�ik zamanlarda ise soru eki zamandan sonra kipten ve ki�i ekinden önce gelir.  
Ben geliyor muydum? 
Sen geliyor muymu�sun? 
Sen gelecek miydin? 
Sen gelecek miymi�sin? 
Sen gelir miydin? 
Sen gelir miymi�sin? 
O geliyor muymu�? 
O geliyor muydu? (Koç, N., 1996:101) vb. 
 
Soru eki Türkiye Türkçesi ve K�rg�z Türkçesinde ba�ka amaçlarla da kullan�labilir. Bunlar: 
 

a) Söze �a�k�nl�k ve olumsuzluk anlam� verir:  
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�akaklar�ma kar m� ya�d� ne? 
Benim mi Allah’�m bu çizgil yüz? C. S. T 
 
K�rg�z Türkçesinde: “Kelip kald�nb�?” Ancak K�rg�z Türkçesinde hem yard�mc� fiille hem de 
yard�mc� fiil olmadan kullan�labilir. “Keldinbi?” 

 
b) Yoksa anlam�yla ba�laç görevi görür: Gidelim mi bekleyelim mi? 

K�rg�z Türkçesinde da ayn� görevde kullan�lmaktad�r. “Baral�b� kütölübü?” 
 

c) A��rl�k anlam� vermek için ikileme kurar: Güzel mi güzel bir k�z. 
K�rg�z Türkçesinde bu fonksiyonda kullan�lmamaktad�r. “Suluu dese suluu” veya “Suluunun 
suluusu” bu anlam� vermektedir. 

 
d) “–di mI?” biçiminde, bazen –sa eki gibi ko�ul kavram�, bazen de zaman kavram� verir: �stedi 

mi yapar. 
 
K�rg�z Türkçesinde bu görevde kullan�lmamaktad�r. 

 
e) “Olur mu?” biçiminde kullan�ld���nda kesinlik anlam� verir:  

- Bana inan�yor musun? -�nanmaz olur muyum? 
 
K�rg�z Türkçesinde de bu fonksiyonda kullan�lmaktad�r. “��enbey koymok belem?” 
 

f) Yok mu? anlam�nda kullan�ld���nda bazen kötüleme bazen de övme anlam� katar: �u 
paras�zl�k yok mu, insan� kahrediyor. 

 
K�rg�z Türkçesinde bu görevde kullan�lmamaktad�r. 

 
g)  Hiç etkilenmemek anlam�nda deyim kurar: Masa da masaym�� ha… Bana m�s�n demedi bu 

kadar yüke. E. Cansever 
 
K�rg�z Türkçesinde bu görevde kullan�lmamaktad�r. 

 
h) Dilek ko�ul kipiyle birlikte olas�l�k bildirir: Kat�r m� desem? Öküz mü desem? Al at m� 

desem? Koyun mu desem? M. A. E. 
 
K�rg�z Türkçesinde de benzer görevi vard�r. “Desembi?” �eklinde kullan�l�r. 

 
i) Kesinlik belirtir. Yapar m� yapar. 

 
K�rg�z Türkçesinde bu �ekilde bir kullan�m� yoktur.  

 
j) Pek az rastlanmakla birlikte –sa gibi kullan�l�r: Kay�k çocuk gibidir; oynuyor mu kaydetme, 

Dokunma keyfine… T. F. 
 
K�rg�z Türkçesinde de benzer görevde kullan�lmaktad�r. “Oynop catab� tiybe?” 

 
k) Olumsuz cümleye olumlu anlam� verir: Bir daha geç kalmayaca��na sözler mi vermiyor, 

yeminler mi etmiyor? (Bir daha geç kalmayaca��na sözler veriyor, yeminler ediyor.) 
 
K�rg�z Türkçesinde de benzer görevde kullan�lmaktad�r. Keç kalbaganga söz berbey cürdü 
bele? 

 
l) Yineleme olarak kullan�ld���nda cümleye kesinlik ve s�n�rlama anlam� verir: Hatan� kabul 

ediyor musun, etmiyor musun, sen onu söyle. 
K�rg�z Türkçesinde de bu görevde kullan�l�r. “Katand� moynuna alas�nb�, alas�nb� sen o�onu 
ayt.” 

 



Alatoo�Academic�Studies………………………………….………………………………………………...Vol�5,�No2,�Year�2010�

�

����

�

m) Sadece incelik ve sayg� amac�yla soru cümlesi kurmaya yarar: Biraz susar m�s�n�z? 
K�rg�z Türkçesinde de ayn� görevde kullan�l�r. “Bir az ak�r�n bolosuzbu?” ayr�ca “–çi” eki de bu 
görevde kullan�lmaktad�r. 

 
n) “E!” Ünlemiyle birlikte kesinlik, istek, olur mu? Anlamlar� verir: Gider gitmez telefon et e mi? 

K�rg�z Türkçesinde de ayn� görevde kullan�l�r. “Barar�n menen telefon çal ee, makulbu?“ 
 

o) “Ne?” sorusuyla birlikte cümlenin anlam�n� peki�tirir, abart�r veya ihtimal bildirir: Hasta 
m�y�m ne? 

K�rg�z Türkçesinde de ayn� anlamda kullan�lmaktad�r. “Suuk tiyip kalganb� deyim?” 
 

p) Soru anlam�yla emir cümlesi kurar: Biraz susar m�s�n�z? 
K�rg�z Türkçesinde de ayn� görevde kullan�lmaktad�r. “Ak�r�n bolosuzbu?” M maddesiyle fark� 
vurguyla ortaya ç�kar. 

 
q) Cümle içinde öfke, tehdit, itiraz anlam� verir: Bir tokat atacak oldu, sen misin bana el 

kald�ran: H. Taner (Koç, N., 1996:101-104)  
K�rg�z Türkçesinde da bu anlamda kullan�lmaktad�r. “Maga ak�l ürötö turgan ki�i sensinbi?” 

 
KIRGIZ TÜRKÇES� VE TÜRK�YE TÜRKÇES�NDEK� SORU EK�NDEK� FARKLILIKLAR 
 
1. Türkiye Türkçesinde soru ekinin dört �ekli vard�r (-m�, -mi, -mu, -mü). K�rg�z Türkçesinde ise 

sekiz �ekli vard�r (-b�, -bi, -bu, -bü; -p�, -pi, -pu, -pü). 
 
2. Türkiye Türkçesinde yukar�daki maddenin istisnalar� bulunmaktad�r. Mesela: hal mi?, rol mü; 

gibi. Ancak K�rg�z Türkçesinde böyle bir istisna söz konusu de�ildir. 
 
3. K�rg�z Türkçesinde soru eki eklendi�i kelimeyle birlikte yaz�l�rken Türkiye Türkçesinde her 

zaman ayr� yaz�l�r. Muharrem Ergin eskiden Türkiye Türkçesinde de ekin beraber yaz�ld���n� ama 
kar���kl�klara sebebiyet vermemek için daha sonradan ayr� yaz�lmaya ba�land��� bildirmektedir. Mesela: 
Ev mi? Üybü? gibi. 

 
4. K�rg�z Türkçesinde iki kelimede de olsa (ele ve eken) ek ön ek �eklinde kullan�lmas�n�n 

yan�nda ünlü dü�mesine de sebebiyet vermektedir. Türkiye Türkçesinde böyle bir �ey söz konusu 
de�ildir. K�rg�z Türkçesinde soru eki her zaman yükleme gelir. Sorulmak istenen durum ancak vurguyla 
anla��l�r. Türkiye Türkçesinde ise soru eki ö�renilmek istenilen durumdan sonra gelir ve vurguyu 
kendisinden önceki kelimenin üzerine atar.  

 
Ahmet dün �stanbul’dan geldi mi? 
Ahmet dün �stanbul’dan m� geldi? 
Ahmet �stanbul’dan dün mü geldi? 
Dün �stanbul’dan Ahmet mi geldi? (Koç, N., 1996:103)  
 
6. K�rg�z Türkçesinde fiillere gelen soru eki her zaman ki�i ekinden sonra gelir. Türkiye Türkçesin 

de ise 3. ço�ul �ah�s hariç önce soru eki sonra ki�i ekleri gelir.  
 
7. Türkiye Türkçesinde birle�ik zamanlarda soru eki 3. ço�ul �ah�s hariç kipten ve �ah�s ekinden 

önce gelir. K�rg�z Türkçesinde ise bele ve beken haricinde her zaman sona gelir. 
  

8. Türkiye Türkçesinde birle�ik zamanlarda soru ekinden sonra kiple soru ekinin aras�na 
kayna�t�rma ünsüzü girer. K�rg�z Türkçesinde ise böyle bir durum söz konusu de�ildir. 
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