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KIRGIZ TÜRKÇESİNDE - A ELEK PARTİSİBİ
– Di er Türk Lehçelerinde Görülmeyen Tipik Bir Sıfat-fiil Eki
Selahittin TOLKUN*
Özet
Kırgız Türkçesi, karakteristik özellikleri olan bir lehçe olmakla birlikte
kom uları olan di er Türk topluluklarının dilleri yani Kazak, Özbek ve Uygur
Türkçeleriyle ortakla an noktaları bulunmaktadır. Kırgız Türkçesindeki bir çok
ek, genel olarak bu kom u Türkçelerle ortak olup aralarında daha ziyade ekil
farklılı ı görülür. Elbette Kırgız Türkçesini özgünle tiren bir takım yapılar da
vardır. Bunlar arasında -a elek, -çu, -maksan, ele, bolçu vb. sayılabilir. Bu
makalede bunlardan -a elek ele alınarak, bu yapının men ei ve fonksiyonları
üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Kırgız Türkçesi, Türk lehçeleri, -a elek partisibi, fiil.
A- ELEK PREFIX IN KYRGYZ TURKISH LANGUAGES
Abstract
Although Kyrgyz Turkish language has characteristics its own, it has
common shares with other Turkish group languages such as Kazakh, Uzbek,
Uighur. Many prefix in Kyrgyz language is common these language, but it is differ
in terms of shape. Kyrgyz Turkish language has original structure different from
other Turkish languages like –a elek, -çu, -maksan, -ele, -bolçu e.t.c. It was examine
–a elek and its functions in this article.
Key words: Kyrgyz-Turkish, Turkish languages, -a elek prefix.

-A elek yapısı bir sıfat-fiil eki olup, Orta Asya’daki di er Türk lehçelerinde
görülmeyen bir ekildir. Men ei açık de ildir. Ek, yalnızca olumlu fiil tabanlarına gelir
ve esas olarak onlardan “henüz -meyen / -medik / -memiş” anlamlarında olumsuz ifade
ta ıyan sıfat-fiil ekini olu turur.
Bilindi i gibi Türkçede bir fiili olumsuz yapmak için, fiilden olumsuz fiil yapan ma- / -me- (bu ek Kırgız Türkçesinde -ba- / -be- ; -bo- / -bö-; -pa- / -pe-; -po- / -pöeklindedir) eki kullanılır. Bunun yanı sıra isimlere olumsuzluk anlamı kazandırmak
için ise “yok, değil / tügül, emes” gibi yardımcı kelimeler kullanılır. Yahut cümlede ne
... ne ... var ve hem ... hem ... yok gibi yapılarla da olumsuzluk sa lanır. Yine kimi Türk
lehçelerinde bilindi i gibi bazı sıfat-fiil eklerinin çekim eki olarak kullanıldı ında,
olumsuzunun zaman zaman -ma- / -me- eki yerine yukarıdaki yok, emes kelimeleri
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yardımıyla yapıldı ı görülür.1 Bu konuda son olarak zikredilmesi gereken di er bir ekil
de isimlerden olumsuz isim yapan +sız /+siz ekidir. Mesela, Eski Türkçedeki -gusuz / güsüz ekinde bu durum vardır. Ek, -gu / -gü sıfat-fiil ekine gelerek, eke olumsuz anlam
kazandırmaktadır.2
te Kırgız Türkçesinde yukarıda sayılan ve gerek isimlere gerekse fiillere
olumsuzluk katan unsurların hiçbirisi kullanılmadan içerisinde olumsuz ifade ta ıyan bir
-a elek yapısı mevcuttur. Burada fiile olumsuz anlamı kazandıran nedir? Fiile getirilen a vokalinin fonksiyonu nedir? Bu ayet bir tür birle ik yapı ise o takdirde bu -a zarf-fiil
eki olabilir mi? Bu durumda elek kelimesi nedir?
Bütün bu soruları dikkate alarak ek ve ekin men ei konusunda unlar söylenebilir:
1. lk olarak K.K. Yudahin tarafından “Kırgızca Rusça Sözlük” olarak 1940’da
yayınlanan eser, bilindi i gibi A. Taymas tarafından Kırgız Sözlüğü adıyla Türkiye
Türkçesi kar ılıklarıyla ülkemizde de yayınlanmı tır. Bu sözlükte -a elek ekinin
bünyesindeki elek kelimesi, elek II ba lı ıyla alınmaktadır. Burada ekin, şimdilik, henüz
anlamında olup, fiile olumsuz ifade kattı ı bildirilerek, ekin asıl fiilin hal zaman zarffiili ile birlikte kullanıldı ı belirtilir ve örnekler verilir.3 Buradaki açıklamadan
anla ıldı ına göre ekin bünyesindeki -a, vokal zarf-fiil eki olarak kabul edilmektedir.
Ekin bünyesindeki -a için, zarf-fiil eki görü ü Kırgız gramerlerinde de yer alır.4 Ancak
bu kaynaklarda elek kelimesinin anlamı verilmez. Elek, eke olumsuzluk anlamı katan
bir unsur olarak dü ünülmü olmalıdır. Ancak ekin “henüz” anlamını nereden kazandı ı
belirsizdir. T. Tekin ise elek’in açıklamasını yapar ancak -a’yı –ünlüyle biten tabanlarda
ise -y’yi – zarf-fiil eki olarak belirtir.5
Bu görü iki noktaya açıklık getirmemektedir. lki daha önce de belirtildi i gibi
eke olumsuz anlamı veren unsurun ne oldu u açıklanmamı tır. kincisi, Banguo lu’nun
1
Mesela, bazı Türk lehçelerinde –gan sıfat-fiil ekinin, geçmi zaman kip eki olarak kullanıldı ında
hem -magan ~ -bagan, hem de –gan emes, veya –gan yok ~ cok ~ jok eklinde aralarında bir takım
anlam ayırtıları olmakla birlikte olumsuz çekim için kullanıldı ı görülmektedir (bk. Kırgız Adabiy
Tilinin Grammatikası, Frunze 1980, s. 408; R. Yulda ev: İzuçaem Uzbekskiy Yazık, Ta kent 1992, s.
20 ve s. 232-233; V. Co kun: Özbek Türkçesi Grameri, Ankara 2000, s. 159-160 ve s.162). Ayrıca
u cümleler bu duruma örnek gösterilebilir. Ba kurt Türkçesinde: ... illä-mägär oşo ğümer ésendä
unan äylänep qaytqan ber keşene kürgänem yuq äle, - tigän “... ancak bu ömrüm boyunca oradan
(gidip de) dönen bir ki iyi görmedim hâlâ, dedi” (Ergun- brahimov: Başkurt Halk Destanları, 63).
Özbek Türkçesinde: Göyå inqılåb xälqımız tärixini ikkigä bölib täşlägändék. Hålbuki bundän
åldıngi ävlådlär tåmånıdän täyyårlängän émäsmidi?”Güya inkılap halkımızın tarihini ikiye bölmü
gibi. Halbuki inkılap, daha önceki nesiller tarafından hazırlanmamı mıydı?” (Dävrån: Sämärqänd
Xäyåli, 15). Kırgız Türkçesinde: Kee bir burjuaziyalık okumuştuular fol’klorduk çıgarmanı eskiden
kalgan kaldık katarında gana baalaşıp, anın içki mazmununa tuura baa berişken emes “Bazı
burjuva aydınları sözlü halk eserlerini eskiden kalan artık gibi de erlendirerek, bu eserlerin iç
dünyasına, do ru de eri vermemi lerdir” (Bektenov-Bayciyev: Kırgız Adabiyatı 9, 13). Hatta, u
örnekte –gan sıfat-fiil ekinin, emes edatıyla olumsuzunun yapıldı ı görülmektedir: Nadejda
Konstantinova ekööbüz bu masele boyunça cakında süylöştük, biri-biribizge eç kaçan caman oy
bolgon emesi cana bolbosu cönündö cakşı tüşünüştük “Nadejda Konstantinova ile ikimiz bu mesele
hakkında yakınlarda söyle tik, birbirimize asla kötü dü üncelerimizin olmadı ı ve olmayaca ı
yönünde birbirimizi iyi anladık” (Saktanov: Markumdar Ünü, 120).
2
Gabain -gusuz / -güsüz eki hakkında “-guluk’un olumsuzu -gusuz’la yapılır” demektedir (bk. A. V.
Gabain (çev.: M. Akalın): Eski Türkçenin Grameri, Ankara 1988, § 141 ve § 227).
3
Bk. K. K. Yudahin (çev.: A. Taymas): Kırgız Sözlüğü, Ankara 1988, c. 1, s. 326b.
4
Bk. B Oruzbayeva.– S. Kudaybergenov: Kırgız Tilinin Grammatikası (Morfologiya), Frunze 1964,
§ 700; Kırgız Adabiy Tilinin Grammatikası, Frunze 1980 s. 428.
5
T. Tekin: “Türkçe Olumsuz Eki {–mE} Üzerine” Dilbilim Yazıları 1990, Ankara 1990, s. 19.
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da belirtti i gibi vokal zarf-fiil ekli fiilin, yüklemle paralel olarak,6 -p zarf-fiil eki ise iki
eylemden birinin, di erinin ardından veya aynı zamanda gerçekle tirildi ini gösterir.7
Buna göre e er ekin bünyesindeki –a, zarf-fiil eki ise o takdirde anlam eylemin bitip
bitmemesiyle de il, eylemin süreklili iyle ilgili olmalıdır.
2. Menges ve Benzing’in “Türk Dillerinin Sınıflandırılması” ba lıklı makalelerinde
de Altay-Sayan grubu ile Kırgız Türkçesinin karakteristik özelli i olarak –galak “henüz
yapılmamı ” sıfat-fiil ekinden söz ettikleri görülür. Verdikleri örneklerden, bunlar
arasında çok az söyleyi farklılıkları oldu u görülmektedir: Altay Türkçesi (ve
Kırgızca) bargalak “henüz gitmemi ”, Hakasca pargalah, Tuva dilinde bargalak. Hatta
burada Altay Türkçesi örne i verilirken beraberinde parantez içinde Kırgızca da
yazılmı tır.8 Bu izahlardan çıkarılacak neticeler öyle sıralabilir:
i. lk olarak bu ek, Kırgız Türkçesine mahsus olmayıp Altay-Sayan Grubu Türk
lehçelerinde de bulunmaktadır. 9
ii. Kırgız Türkçesinde ekteki -g- sesinin dü tü ü yani -galak > -alak de i imi
görülmektedir
iii. Söz konusu makalede, ekin *-gan ele yok > -galak de i imi neticesinde ortaya
çıktı ı söylenmektedir.10 Bu noktada ekin bünyesindeki olumsuz anlamı yok kelimesi
sa lamaktadır. Ancak ele kelimesinin anlamı açık de ildir. Kırgız Türkçesinde bu
kelime daha ziyade kuvvetlendirme edatı fonksiyonundadır. Burada ise kuvvetlendirme
söz konusu olmayıp eylemin henüz gerçekle medi i belirtilmektedir.
Kırgız Türkçesinde yukarıdaki açıklamaya aykırı bir durum söz konusudur. Bu
yapının -a elek eklinde yazılması, ekin iki ayrı unsurun birle mesinden olu tu u
intibaını uyandırmaktadır. Üstelik di er Türk lehçelerine nazaran ses uyumunun daha
güçlü oldu u Kırgız Türkçesinde, bu ekin uyuma girmemesi de dikkate alınınca
yukarıdaki açıklama biraz dü ündürücüdür.
Ekin bünyesindeki elek için unlar söylenebilir: Öncelikle Saha Türkçesinde
“de il” anlamında ilik kelimesi bulunmaktadır.11 Anla ılan Altay lehçelerinde bu edat
ekle irken Kırgız Türkçesinde edatlı ını konumu tur. Elek edatının kökenini Talât
6
7
8
9

Bk. T. Banguo lu: Türkçenin Grameri, Ankara 1995, § 367.
Bk. T. Banguo lu, a.g.e. § 366.
Çev. Mehmet Akalın, Tarihî Türk Şiveleri, Ankara 1988, s.6
N. A. Baskakov ba kanlı ında yayınlanan Yazıki Narodov SSSR II adlı eserde bu ekin Tuva,
Hakas, Çulım, or, Altay dillerinde Kırgız Türkçesindeki görevinde gibi kullanıldı ı görülür: Tuva
dilinde, “3. priçastiya ojidaemogo vremeni (aff. –galak / ..): kılgalak ‘poka ne sdelav iy’, üngelek
‘poka ne vzo ed iy’, askalak ‘poka ne povesiv iy’” (s. 394); Hakas dilinde, 2. e) pro ed ee e çe
neosu çestvlennoe (osnova glagola + aff. ğalax / -gelek, -xalax / kelek, -alax / elek + aff. litsa):
somğalaxpın ‘ya e çe ne kupalsya’, toñalaxpıs ‘mı e çe ne merzli’ sırlaalaxsıñ (< sırlağalax-sın) tı
e çe ne krasil’ tikkelekter ‘oni e çe ne ili’ (s. 437); Çulım dilinde 12) Pro ed ee vremya
sover ennogo deystviya obrazuetsya posredstvom affiksov –alak, -elek (ot osnovna zvonkiy
solasnıy), -kalak, -kelek (ot osnov na gluxoy soglasnıy) i –a:lak, -ä:lek (ot osnov na glasnıy),
naprimer: ol etkeläk ‘on ne dognal e çe’; ye:lläk ‘ne iskal e çe’; naprimer: sredneçul. Kaçan olar şık
vağanda (= parğanda) tang dja:ralak ‘kogda oni vıxodili, zarya e çe ne zanyalas‘’; men uzalak’m,
men işo uzuba:m ‘ya e çe ne spal’ (s. 457); Şor dilinde, Priçastiya obrazuyutsya pri pomo çi
affiksov: ba lı ı altında unlar yazılmı :-kalak / -kelek, -galak / -gelek: ıkkalak kün ‘e çe ne
vzo ed ee solntse’, tülegelek at ‘e çe ne osedlannaya lo ad’’ (s. 477); Altay dilinde, Priçastiya
iz’yavitel’nogo nakloneniya. Formı pro ed ego vremeni: ... 3) Priçastie nesover iv egosya deystviya
na –galak / -gelek, -kalak / -kelek – v predlojenii vıstupaet tol’ko kak opredelenie: yet- ‘doxodit’ –
yetkelek ‘poka ne dostig iy, ne nastupiv iy’; kir- ‘vxodit’ – kirgelek ‘poka ne vo ed iy’ (s. 514).
10
Çev. Mehmet Akalın, a.g.e., s. 6.
11
M. F. Kiri çio lu: Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara 1994, TDK, s. 105.
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Tekin, bugün Tunguzcada bulunan e- “yapmamak, etmemek” fiiline ba lamaktadır.12
Bu fiil, Türkçedeki e(r)- yardımcı fiili ile seste olup anlamca tamamen farklıdır.
Ayrıca elek edatının, Eski Türkçedeki idi13 edatının önce idi > ele; ardından da ele
yok veya ele ök > elek eklinden geldi i dü ünülebilir. İdi edatını Gabain14 Eski
Türkçe’nin Grameri adlı çalı masının sözlük kısmında olumsuzun kuvvetlendiricisi
eklinde açıklamaktadır. Ancak Kırgız Türkçesinde bulunan ele edatı hem olumluları
hem de olumsuzları kuvvetlendirir. Yine ayrıca idi kelimesi içindeki /l/ > /d/15
de i ikli ince gelince, i- fiilinin görülen geçmi zaman çekimi Türkiye Türkçesinde idi,
Özbek ve Kazak Türkçelerinde edi, Kırgız Türkçesinde ise ele (< edi) oldu u
hatırlanırsa; sözkonusu de i menin, benze me yoluyla ortaya çıktı ı söylenebilir.
3. Üçüncü olarak Mo olcada bulunan tamamlanmamı lık sıfat-fiil eki kategorisini
de göz önüne almak gerekir.16 Mo olcada konuyla ilgili olabilecek iki sıfat-fiil
kategorisi mevcuttur.
lki, tamamlanmı lık -ga / -ge sıfat-fiil eki kategorisi.
örnek: yabuga “gitmekte olan”
kincisi bu tamamlanmı lık sıfat-fiil ekinin olumsuzu, fiil tabanına getirilen -ga / ge ekinden sonra ügei “de il” veya edüi “de il, henüz de il” olumsuz ekilleriyle
gerçekle tirilir.17
örnek: kelge üdei “henüz söylemekte olmayan”
İrege ügei “gelmedi”
irege üdei “henüz gelmedi”
Burada görüldü ü gibi -ga / -ge sıfat-fiil ekini olumsuz yapmak için Mo olcada
üdei “de il” ve ügei “henüz de il” edatı kullanılmaktadır.18 Yukarıda Saha Türkçesinde
12
13

T. Tekin, a.g.m., s. 19.
T. Tekin, Eski Türkçe döneminde kullanılan, eñ “yok, de il” ve ep olumsuzluk edatları ile idi
olumsuzluk zarfının da e- “yapmamak, etmemek” fiilinden geldi ini söyler (a.g.m., s. 19-20).
14
A.V. Gabain, a.g.e., s. 274.
15
Bilindi i gibi, Kıpçak lehçelerinde, ünsüzlerden sonra gelen /l/ sesi, kendisinden önceki ünsüzün
tonlu veya tonsuz olmasına göre /d/ veya /t/ ye dönü mektedir. Ancak ço u kez Kırgız Türkçesinde,
yarı ünlü /y/ ile akıcı ünsüz /r/den sonra /l/lerin korundu u görülür. Örnek: Kırgız Türkçesinde,
Birgadirler epkindüüdön şaylansın, / Traktorlor üç kaytara aydasın “Ekip ba ları beceriklilerden
seçilsin, / Traktörler üç defa [topra ı] sürsün” (Bolobalayev: Osmonkul, 37). Bu durum +lık ile
geni lemi –ar / -er geni zaman partisibinde de görülür: Al kişinin zamanga coop bererlik körköm
çıgarma cazuusu ötö kümöndüü iş “Onun zamana cevap verecek edebî eser yazabilmesi son derece
üpheli bir i ” (Aytmatov: Biz Düynönü Cañırtabız, Düynö Bizdi Cañırtat, 20). Kırgız Türkçesinde
i- fiilinin görülen geçmi zaman çekiminin benzer bir de i im göstererek irdi > irli > erle >ele
olmu olması mümkündür. Burada akıcı /r/ ünsüzünden sonra gelen patlamalı /d/ ünsüzü,
söyleni inin daha kolay ve /r/ gibi bir akıcı ünsüz olması dolayısıyla /l/ ünsüzüne dönü mü olabilir.
Benzer bir durum Kıpçak grubundan olan Ba kurt Türkçesinde de vardır. Bu lehçede, /l/ ünsüzünün
kendisinden önceki ünsüze göre /t/ veya /z/ oldu u, ancak bazen /r/den sonra kendisini korudu u
görülür: çıkır+lık > sığırlık “çıkacaklık, çıkmak” (Ergun- brahimov: Başkurt Halk Destanları, 245);
tirle “terli”, éyärläp “eyerleyip” (Ergun- brahimov: Başkurt Halk Destanları, 190). Hatta bu lehçede
aslı /d/li olan kimi eklerin de ünlülerden ve bazen /r/ ünsüzünden sonra /l/’ye dönü tü ü görülür:
ara+da > arala; qay+da+dır > qayzalır “bir yerlerde, nerededir”; oşo+day > oşoloy “onun gibi,
öyle” (Ergun- brahimov: Başkurt Halk Destanları, 63-64).
Bunların dı ında ele “idi” ile ilgili bir di er ihtimal de erdi > erli > elli > elle > ele eklinde önce
ilerleyici benze me, ardından ünsüz dü mesi yoluyla ortaya çıktı ı dü ünülebilir.
16
Bk. Nicholas Poppe (Çev.: Günay Karaa aç): Moğol Yazı Dilinin Grameri, zmir 1992, § 364.
17
Bk. A.g.e., § 364.
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ilik “de il” edatının bulundu undan bahsedilmi ti. Üdei ve ilik edatlarının benzerli i
dikkat çekicidir.
Di er Türk lehçelerinde oldu u gibi Kırgız Türkçesinde de Eski Türkçedeki bazı
kelimelerde hece ba ındaki /g/ ler dü er.19 Aynı ekilde Mo olca ile Altay lehçelerinde
bulunun ekin ba ındaki /g/ sesi Kırgız Türkçesinde dü mü olmalıdır.
Sonuç olarak Mo olcadaki -ga / -ge tamamlanmı lık sıfat-fiil ekinin Kırgız
Türkçesine -ga / -ge > -a / -e eklinde geçip, bu lehçede bugün i lek olmaktan çıkan eski
bir olumsuzluk edatı olan elek ile kalıpla masıyla -a elek yapısı ortaya çıkmı olmalıdır.
Bütün bu bilgilerden yola çıkarak ekin, Kırgızların henüz Altay Türk boylarıyla
birlikte ya adı ı devirlerden kalma bir ek olup Mo olca ile mü terek kökene sahip
oldu u söylenebilir.

Ekin kullanım özellikleri:
Kırgız Türkçesinde hemen hemen her unsur mutlaka en azından vokal uyumuna
girerken – konsonant uyumu bazen bozulabilmektedir, ilgerteden “eskiden beri”, öltür“öldürmek” vb.– -a elek ekinin fiile getirilen vokal kısmı uyuma girer; ancak yapının “elek”
kısmı uyum dı ıdır. A a ıda örneklerde görülece i gibi ekin, bara elek > baralek eklinde
yazı dilinde yaygın olmayan iyice ekle mi hali dahi kimi zaman uyuma girmez.

Ekin fonksiyonları:
Ekin fonksiyonları ele alınırken, bunlar Türkiye Türkçesindeki kar ılıklarından
yola çıkılarak tespit edilmi tir. Bu ek, ço u zaman henüz anlam ayırtısıyla Kırgız
Türkçesindeki -gan sıfat-fiil ekinin olumsuzu olarak kullanılır.
1. “Henüz -mamı / -mayan” fonksiyonunda kullanılır:
çıga elek “henüz çıkmamı , henüz çıkmayan” (< çık-a elek)
alına elek “henüz alınmamı , henüz alınmayan” (< al-ı-n-a elek)
Çıga elek ciniñ bolso, mına menden çıgar. Alına elek öçüñ barbı, me menden al
“Henüz tam çıkmamı öfken varsa i te benden çıkar. Henüz alınmamı öcün mü var,
i te benden al” (Kuşbekov: “Uluu Toogo Çıkkan Barbı”, 24).
tuula elek “henüz do mamı olan, henüz do mayan” (< tuul-a elek)
Enelik tabiyattın kemibes sezimin ala cürgön kançık öz canının emes, cakında uşul
üñkürdö tuula turgan baldarım dep, tuula elek küçüktörünün amandıgın oylodu
“Annelik tabiatın eksilmeyen duygusuyla ya ayan di i yalnızca kendi canını de il,
yakında bu ma arada do acak olan yavrularım diyerek, henüz do mamı olan
eniklerinin güvenli ini dü ündü” (Aytmatov: Kıyamat, 8).
es tarta elek “henüz aklı yetmeyen, yeterince büyümemi ” (< es tart-a elek)
Koyuñuzçu, eneke. Es tarta elek bala emneni bilsin “Bo versenize anneci im. Henüz
aklı yetmeyen çocuk ne bilir?” (Aytmatov: Üç Tomdon Turgan Çıgarmalar, 28).
2. “Henüz -madık” fonksiyonunda kullanılır:
biz körö elek cerler “bizim henüz görmedi imiz yerler” (< biz kör-e elek cer+ler)
18
Yukarıda belirtildi i üzere di er kimi Türk lehçelerinde oldu u gibi Kırgız Türkçesinde de bazı
sıfat-fiil eklerinin olumsuzlu u emes “de il” edatıyla sa lanabilmektedir. Bu noktada sıfat-fiil
eklerinde görülen bu durum sözkonusu Mo olca yapıyla benze mektedir.
19
Mesela, Eski Türkçe devresindeki kulgak, agır, buzagı, küdegü gibi kelimeler bugün Kırgız
Türkçesinde kulak, oor, muzoo, küyöö eklinde ya amaktadır.
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“Kaysı cer cakşı?” degen suroogo “biz körö elek cerler” dep koyot emespi. Oşol
eñ tuura “Neresi iyi?” eklindeki soruya “bizim henüz görmedi imiz yerler” diye
cevaplamazlar mı? te bu en do rusu” (Eraliyev: “Saga Aytkan Sır”, 68).
körö elegiñ “henüz görmedi in” (< kör-e elek+i+ñ)
Körgönüñdön körö elegiñ köp “Gördü ünden henüz görmedi in çok” (ats.).
aramdıktı bile elek perişte çağında “henüz haramı bilmedi i melek ça ında” (< bil-e elek)
aram oygo kire elek perişte çağında “henüz kötü dü ünceye girmedi i melek
ça ında” (< kir-e elek)
Bu ceksur düynödön eköö çırımtalında ketsin, abiyiri taza, dili ak, aramdıktı bile
elek, aram oygo kire elek perişte çagında ketsin “Bu kötü dünyadan [yeni çıkmı ] biri
iki tüyüyle gitsin, erefli, kalbi temiz, henüz haramı bilmedi i, henüz kötü dü ünceye
kapılmadı ı melek ça ında gitsin” (Aytmatov: Üç Tomdon Turgan Çıgarmalar, 49).
3. Zaman zaman duyulan ve görülen geçmi zaman çekiminde yine henüz
ayırtısıyla birlikte bu kiplerin olumsuzu olarak kullanıldı ı görülür.
körölek okşoym “görmedim galiba” (< kör-e elek okşo-y+m)
[Cumanali abışka:] Al emi mabu balamdı bolso tee kıştan beri körölek okşoym
“[Ya lı Cumanali:] Mesela i te u çocu umu ise tâ kı tan beri görmedim galiba”
(Şarşeyev: Alakandagı Kün, 128).
A a ıdaki örnekte ilginç bir durum vardır. Normalde ekin bünyesinde “henüz”
anlamı varken cümlede anlamı daha da kuvvetlendirmek için azırınça “ imdilik”
kelimesi kullanılmı tır. Bu durumda cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımında henüz
kelimesi kullanılmamı tır.
ugalekpiz “(henüz) duymu de iliz, duymadık” (< uk-a elek+biz)
Karılardın keñeşmesi dep azırınça ugalekpiz “Ya lıların meclisi diye bir ey
imdilik duymadık” (Aytmatov: Biz Düynönü Cañırtabız, Düynö Bizdi Cañırtat, 15).
A a ıda cümlede ise çekim eki olarak kullanılan ekin, henüz anlam ayırtısı hiç yoktur.
körö elek “görmedi, görmemi ” (< kör-e elek)
Ismayıl bu ketken atçan Mırzakul ekinin ünönön taanıdı. Alısıraak tuugan.
Kaçantan beri körö elek “Ismayıl bu giden atlının Mirzakul oldu unu sesinden anladı.
Uzaktan akraba. Epeyden beri görmedi” (Öner: Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 159).
4. Yukarıda belirtildi i gibi nadiren de olsa elek kelimesinin ekle erek kullanıldı ı
görülür. Ancak bu durumda a ırtıcı olarak bazen Kırgız Türkçesindeki ünlü uyumuna
tam bir uyum gösterirken bazen da Kırgız Türkçesinin genel karakterine aykırı bir
biçimde kullanıldı ı görülür.

SelahattinTOLKUN / KIRGIZ TÜRKÇESİNDE -A ELEK PARTİSİBİ

173

Men boor kötörölek kiçinekeymin “Ben henüz büyümemi bir küçü üm”
(Asanaliyev: Povestler, 43).
ugalek “duymadı ı” (< uk-a elek)
Kubanıçbek bir kayırıp bütöörü menen koñguroodoy ünün obogo sozolontkondo
olturgandar tımtırs bolup, köz irmebey, özdörü murda ünün ugalek cigittin avazına
muyuy kulak töşöştü “Kubanıçbek bir daha tekrarlayarak bitirmesiyle, dâvûdî sesini
havaya yaydı ında oturanlar sessizce, göz kırpmadan, delikanlının daha önce
duymadıkları sesiyle gev eyerek, ona kulak verdiler” ( ar eyev: Alakandagı Kün, 136).
körölegiñde “henüz görmemi ken” (< kör-e elek+i+ñ+de)
Ketkin birdi körölegiñde “Sen iyisi mi biri henüz görmemi ken git.” (Asanaliyev:
Povestler, 85).
5. Ekin nadiren +lık isimden isim yapma ekiyle geni lemi olarak kullanıldı ı görülür.
bolo elektigin “henüz olmadı ını” (< bol-a elek+lik+i+n)
Soguş bütkönü mınday çoñ bayge bolo elektigin curt aytıp cattı “Halk, sava
bitti inden beri böylesi büyük at yarı ının henüz olmadı ını konu uyordu” (Aytmatov:
Kıyamat, 66).
6. Daha önce de belirtildi i gibi –a elek eki, henüz anlam ayırtısıyla birlikte -gan sıfatfiil ekinin olumsuzu gibi kullanılmaktadır. A a ıdaki örnekte bu durum görülmektedir.
cañılganım “yanıldı ım” (< cañıl-gan+ı+m)
tüşünö elektigim “henüz anlamadı ım” (< tüşün-e elek+lik+i+m)
Şarip: “Tölögöndün suroosu, talabı çındık. Men uşunday koroo çetinde cürüp
oylontuuçu maseleni kozgoy turgan adamdı colukturam dep oylogon da emesmin.
Cañılganım, ali köp nersege tüşünö elektigim oşol” “ arip: “Tölögön’ün iste i gerçek.
Ben böyle a ıl etrafında ya ayıp da, böylesine dü ündürücü meseleyi dile getiren birine
rastlayaca ımı hiç dü ünmemi tim. Yanıldı ım, daha çok eyi henüz anlamadı ım da
budur (Şarşeyev: Alakandagı Kün, 132).

Bu ekten türeme zarf-fiil ekleri
-a elek sıfat-fiil eki, kimi sıfat-fiil ekleri gibi hal ekleriyle birle erek zarf-fiil
yapısını olu turmaya yatkın de ildir. Ekin nadiren bu ekilde kullanıldı ı görülür.

-a elek + hâl eki
1. –a elekten:
Ek, yaygın olmamakla beraber ablatif ekiyle birle erek “henüz -madığı için; henüz
-madığından; henüz -madan” fonksiyonlarındaki zarf-fiil ekini olu turur. Yapılan
taramalarda a a ıdaki tek örnek bulanabilmi tir.
çıga elekten “henüz çıkmadan” (< çık-a elek+ten)
Kün çıga elekten oşondoy köndübü, batış cak kalıñdap, tünörüp turgan eken
“Henüz güne çıkmadan öylesine alı tı ından mıdır nedir, Batı tarafı kararmı
vaziyetteymi (Elebayev: Kıyın Kezeñ, 258).
2. –a elekte:
Ek, lokatif ekiyle, iyelik eki alarak veya almadan “henüz -memi ken; henüz meden” fonksiyonunda, –a elekten yapısına nazaran daha yaygın kullanılır. Ekin bu
ekilde kullanımı, –gan sıfat-fiil ekinden türeme zarf-fiil yapılarına benzemektedir.
i. Ekin, iyelik eki olmadan kullanımı:
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çıga elekte “henüz çıkmadan” (< çık-a elek+te)
Karil Dosoy öz sözünün ayagına çıga elekte ele stakandı Zaremaga karmata berip,
calınıçtuu köz karaşın arttı “Karil, Dosoy sözünü henüz tamamlamadan barda ı
Zarema’ya tutu turarak, yalvaran gözlerle baktı” (Şarşeyev: Alakandagı Kün, 41).
buzula elekte “henüz bozulmamı ken” (< buz-u-l-a elek+de)
[Meder:]- ...Silerdi takır buzula elekte kişi kılıp çıgarsın! - dedi da ... “[Meder:] -...
Sizler henüz tamamen bozulmamı ken adam etsin!” dedi ve ..” (Şarşeyev: Alakandagı
Kün, 85).
A a ıdaki Kırgız Türkçesi metinde ekin, –p zarf-fiil ekinin olumsuzu gibi
kullanıldı ı görülür.
kanıp-kana elekte “henüz tamamen kanmadan” (<kan-ı-p kan-a elek+de)
Düynönün bir burçunda caşay berse kana?! Kayda-ah! Kumarın kanıp-kana elekte
ele baarı ötüp, baarı bütüp, başka tüyşük, başka umtuluu, başka ömürlör aldıda kütöt
eken go! “Dünyanın bir ucunda yaşasa keşke! Ah nerede! Henüz özlemlerine
kanmadan, her ey geçip, her ey bitip ba ka u ra , ba ka çaba, önünde bir ba ka ömür
bekliyormu !” (Saktanov: Markumdar Ünü, 148).
ii. Ekin, iyelik eki alarak kullanılması:
unuta elegimde “henüz ben unutmamı ken” (< unut-a elek+i+m+de)
Tıştan, başına bir cakşı oy kele kalganınan, unuta elegimde kagazga tüşürüp
kalayın azır mende özümdü alaksıtaar calgız uşul emespi dep oylop, köñülü kötörüñkü
kelbedi bele? “Dı arıdan, aklına iyi bir fikir geliverdi inden, henüz ben unutmamı ken
ka ıda geçirivereyim, imdi beni me gul edecek ey yalnızca bu de il mi diye
dü ünerek, sıkıntım azaldı biraz” (Şarşeyev: Alakandagı Kün, 64).
keteleginde “henüz gitmeden önce” (< ket-e elek+i+n+de)
Askerge keteleginde özü menen kurbaldaş baldardın köpçülügü künügö emnegedir
dal kolhozdun keñses]TJ/8001j/den Aondod
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ayrıca anlam olarak da “gibi” benzetme edatı anlamından ba ka “kadar” miktar edatı
fonksiyonunu da üstlenmi tir.22 Dey edatı, artık ekle ti i için -day / -dey; -doy /-döy; tay / -tey; -toy / -töy ekillerinde konsonant ve vokal uyumlarına da girmi tir.
Çok i lek olmayan a elek + dey > -a elektey eki “henüz -memiş / -madık / -mayan
gibi / kadar” kar ılı ında zarf-fiil eki olarak kullanılır.
kün tüşö elektey “henüz muhtaç de ilmi gibi” (< kün+ü tüş-e elektey)
Abışka öbök tartıp, böcöndöy basıp, dayıma cöö kelet. Kolundagı tayagına da
ançalık künü tüşö elektey “Ya lı adam baston tutarak, acele etmeden yürüyüp, daima
yayan gelir. Elindeki daya ına da henüz o kadar muhtaç de ilmi gibi” (Kaimov:
Tandalgan Çıgarmalar, 69).
-a elek + ablatif eki + edat tarzındaki zarf-fiil ekler:
Yaptı ımız taramalarda -a elek ekinin yalnızca murun “önce” edatıyla birlikte
böyle bir yapıda kullanıldı ını tespit edebildik.
-a / -y elekten murun:
Türkiye Türkçesindeki “henüz -madan önce” fonksiyonunda bir yapı olup çok
yaygın de ildir.
dey elekten murun “henüz demeden önce” (< de-y elek+den murun)
Tün ortosu çende toñ cerdi türsüldötö bastırıp Karabaydıkına biröö keldi. Tereze
tuşuna cakınday bere tizginin cıyıp: “O, Karake!” dey elekten murun ele, katuu dabış
menen çal oygonup ketken “Gecenin bir yarısında donmu yerleri gümbürdeterek
Karabay’ın evine birisi geldi. Pencerenin kar ısına yakla tı ında atının dizginini
çekerek: Henüz “Hey Karabay a abey!” demeden önce, ya lı adam gürültüden
uyanıvermi ti” (Elebayev: Kıyın Kezeñ, 241).
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-dek / -dey ekillerinde de kullanılan bu ek-edat bazı Türk lehçeleri gramerlerinde hal ekleri
kategorisi içerisinde yer alır. Mesela Uygur Türkçesinde benzetme hali (bk. S. M. Ka karlı: Modern
Uygur Türkçesi Grameri, stanbul 1992, s. 80), “Özbekçede bunlardan [di er hal eklerinden] ba

