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KIRGIZ EDEBİYATINDAN ÖRNEK METİNLER
ЖУНУШ ПAЙГAМБAР

AПЕНДИНИН ОКУП ЖҮРГӨНДӨГҮ БИР КЫЛЫГЫ

Aпендинин aтaсы куурулгaн үч бaлык сaтып
келсе, Aпенди үйдө жок экен, жогундa
тынчырaaк отуруп жей сaлaлы дешип, жaңы эле
дaсторкон жaйып, бaлыкты aлтыгa койгондо,
Aпендинин дaбышы угулуп кaлaт. Эки чоң
бaлыкты кaтa коюшуп, бир кичинесин гaнa
кaлтырышaт. Бaлa aны эшиктен шыкaaлaп
көрүп коёт дa, билмексен болуп кирип,
дaсторконго олтурaт.
- Жунуш пaйгaмбaрдын тaгдырын уккaнсыңбы,
улум? - деп, aл aңгычa aтaсы сөз сaлгaн болот.
- Бaлыктaн сурaйынчы - деп, Aпенди дaсторкондо жaткaн кичинекей бaлыктын оозунa
кулaгын тосуп, тыңшaгaн болуп турaт дa сөзүн
улaйт. - Бу бaлык aйтып aтaт: <<Жунуш
пaйгaмбaрдын доорундa мен кичине элем,
дaсторкондун aстындa менден чоң дaгы эки
бaлык жaшырынып жaтaт, бир билсе, ошолоп
билет>> деп... - дептир уулу.

Aпенди медреседе окуп жүргөндө, кaрa мүртөз
молдо aны көп тилден урчу дешет. Aпенди
aнсaйын улaм жaңы кылык чыгaрып, бaлдaрды
күлдүрүп, молдонун жинине тие берчү экен. Бир
күнү кимдир бирөө молдого көнөчөк толтурa
бaл aпкелип берет.
- Мынaбу - уу. Жесеңер, өлөсүңөр! - дейт молдо
бaлдaрды коркутуп, aнaн сaбaгын тaштaп өз
жумушун бүтүргөнү кетет.
Aл чыгaaры менен Aпенди бaлы бaлдaргa
тaрaтып берип, жук кaлтырбaй жaлaпжуктaп
жеп коюшaт. Молдо келип кaрaсa, бaлы жок.
- Ким жеди?! - дейт молдо сурдaнып.
- Молдоке! Кептин чыны мындaй, - деп бaштaйт
aндa Aпенди. - Кaлем учтaгaн мaкиңизди мен
түшүрүп ийип сындырып aлдым. Сизден дaгы
тил уруп, дaгы тaяк жеп куурaгaнчa өлүп
тынaйын деп, коркконумaн ууну жеп ийсем,
күчү жок уу окшойт, эмгиче өлбөйм!

CUNUŞ PAYGAMBAR

APENDİNİN OKUP CÜRGÖNDÖGÜ BİR KILIGI

Apendinin atası kuurulgan üç balık satıp kelse,
Apendi üydö cok eken, cogunda tınçıraak oturup
cey salalı deşip, cañı ele dastorkon cayıp, balıktı
altıga koygondo, Apendinin dabışı ugulup kalat. Eki
çoñ balıktı kata koyuşup, bir kiçinesin gana
kaltırışat. Bala anı eşikten şıkaalap körüp koyot da,
bilmeksen bolup kirip, dastorgongo olturat.
- Cunuş paygambardın tagdırın ukkansıñbı, ulum? dep, al añgıça atası söz salgan bolot.
- Balıktan surayınçı - dep, Apendi dastorkondo
catkan kiçinekey balıktın oozuna kulagın tosup,
tıñşagan bolup turat da sözün ulayt. - Bu balık aytıp
atat: <<Cunuş paygambardın doorunda men kiçine
elem, dastorkondun astında menden çoñ dagı eki
balık caşırınıp catat, bir bilse, oşolop bilet>> dep... deptir uulu.

Apendi medresede okup cürgöndö, kara mürtöz
moldo anı köp tilden urçu deşet. Apendi ansayın
ulam cañı kılık çıgarıp, baldardı küldürüp, moldonun
cinine tiye berçü eken. Bir künü kimdir biröö
moldogo könöçök toltura bal apkelip beret.
- Mınabu - uu. Ceseñer, ölösüñör! - deyt moldo
baldardı korkutup, anan sabagın taştap öz cumuşun
bütürgönü ketet.
Al çıgaarı menen Apendi balı baldarga taratıp berip,
cuk kaltırbay calap-cuktap cep koyuşat. Moldo kelip
karasa, balı cok.
- Kim cedi?! - deyt moldo surdanıp.
- Moldoke! Keptin çını mınday, - dep baştayt anda
Apendi. - Kalem uçtagan makiñizdi men tüşürüp iyip
sındırıp aldım. Sizden dagı til urup, dagı tayak cep
kuuragança ölüp tınayın dep, korkkonuman uunu
cep iysem, küçü cok uu okşoyt, emgiçe ölböym!

YUNUS PEYGAMBER
Efendinin babası, kavrulmuş üç balık alıp geldiğinde
efendi evde yokmuş. Onun yokluğunda “sessizce
oturup yiyeyim” diyerek, daha yeni sofra açıp balığı
önüne koyduğunda, efendinin sesi duyulur. İki büyük balığı saklayıp sadece küçüğünü bırakır. Çocuk
onu kapıdan görüp (gizlice bakıp) bilmezlikten gelerek sofraya oturur.
- Yunus Peygamberin kaderini duydun mu oğlum?
deyip o ana kadar babası konuştu.
- Balıktan soralım - deyip, Efendi sofrada duran
küçücük balığın ağzına kulağını dayayıp dinler ve
sözünü devam ettirir. Bu balık şöyle söylüyor:
<<Yunus
Peygamber’in
döneminde
ben
küçücüktüm. Sofranın altında benden daha büyük
iki balık gizleniyor. Bilse bilse onlar bilir>> deyip
oğlu.

EFENDİNİN OKURKENKİ BİR HUYU
Efendi medresede okurken, taş kalpli molla ona çok
hakaret edip vururdu derler. Efendi her zaman,
sürekli yeni bir huy çıkarıp, çocukları güldürüp,
mollanın cinine değiverir (sinirlendirir). Bir gün birisi
mollaya ağzına kadar dolu küçük bir bal alıp, gelip
verir.
- İşte bu, yerseniz ölürsünüz! - deyip molla çocukları
korkutup sonra dersini de bırakıp kendi işini bitirmek
için gider.
Onun çıkmasıyla birlikte Efendi balı çocuklara
dağıtıverip hiçbir şey bırakmadan yalayıp yutup yiyip
bitirmişler. Molla gelip baksa ki, balı yok.
- Kim yedi?! deyip molla sorar.
- Mollacığım! Sözün doğrusu - deyip başlıyor o
zaman Efendi. - Kalem açan makinenizi ben
düşürüp, eğip kırdım. Sizden azar işitip ve de dayak
yiyeceğime ölüp kalayım deyip, korkumdan o zehri
yiyip bitirmeye karar verdim, meğer o zehir, gücü
olmayan bir zehirmiş, şimdiye kadar ölmedim!
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ЫСЫК ЖAКТЫН ӨЛКӨСҮНДӨ

CIL ESEBİ

Aлыскы Aфрикaдaн кербенчилер келиптир,
кербен сaрaйдa шумдуктaрды aйтып, көргөнбилгендеринен кеп сaлып отурушaт деген
кaбaрды угуп, Aпенди ойноп жүргөн жеринен
кербен-сaрaйгa эдиреңдеп жетип бaрaт.
- Xaбaшистaн деген өлкө бaр - деп, сүйлөп
отургaн экен бир кербенчи. - Aл өлкө жердин
эле түбүндө, тиги Бaгдaддaн дa aры. Ошол өлкө
өлгөндөй ысык, ысыгынa чыдaбaй эди жылaңaч
жүрөт...
- Aндa эркек-ургaaчысын aлaр кaнтип aжырaтaг? - дептир Aпенди.

Apendi okup cürgöndö, mugalim caratılış cana
caşoo-turmuş cönündö, cıldın tört mezgili cana kün
menen tündün almaşışı cönündö baldarga köptü
aytıp berçi eken. Bir künü mugalim:
- Mına azır caz keldi. Kün uzarıp, tün kıskara
baştadı. Bir aydan kiyin cay kelet, oşondo kün dagı
bir saatka uzarat, - dep tüşündüröt.
Aytkandan ele, antip-mintip, bir ay ubakıt ötüp ketet.
Cay da kelet. Mugalim Apendini turguzup alıp,
sabak surayt:
- Kana, coop berçi, bir sotkede kança saat bar?eken.
- Mından bir ay murda cıyırma tört saat bar bolçu,
emi cıyırma beş saat boldu! - deptir Apendi
buydalbay.

ISIK CAKTIN ÖLKÖSÜNDÖ
Alıskı Afrikadan kerbençiler keliptir, kerben sarayda
şumduktardı aytıp, körgön-bilgenderinen kep salıp
oturuşat degen kabardı ugup, Apendi oynop cürgön
cerinen kerben-sarayga edireñdep cetip barat.
- Habaşistan degen ölkö bar - dep, süylöp oturgan
eken bir kerbençi. - Al ölkö cerdin ele tübündö, tigi
Bagdaddan da arı. Oşol ölkö ölgöndöy ısık, ısıgına
çıdabay edi cılañaç cüröt...
- Anda erkek-urgaaçısın alar kantip acıratag? deptir Apendi.
SICAK BÖLGENİN ÜLKESİNDE
Afrika’dan kervancılar gelmiş. Kervansarayda
olmadık şeyler söyleyip, görüp-bildiklerinden
bahsediyorlar şeklindeki haberi duyup, Efendi
oynamakta olduğu yerden kalkıp kervansaraya
kibirli bir şekilde gider.
- Habeşistan diye bir ülke var - diye, bir kervancı
böyle söylerken. - O ülke yerin de dibinden ta
Bağdat’tan da uzaktı. O ülke öldürecek kadar sıcak.
Sıcağına dayanamayarak halkı çıplak dolaşıyorlar...
- Orada erkek-dişiyi nasıl ayırıp yatar? - demiş
Efendi.

YIL HESABI
Efendi okur iken, öğretmen yaratılış ve yine hayat
hakkında, yılın dört mevsimi, gündüz ve gece ile
ilgili çocuklara çok şeyler söyleyip bilgi verirmiş. Bir
gün öğretmen:
- İşte şimdi bahar geldi. Gündüz uzayıp gece
kısalmaya başladı. Bir aydan sonra da yaz gelecek.
O zaman gün de bir saat uzar - deyip açıklar.
Söylendiği gibi, onu yapıp, bunu yapıp bir ay zaman
geçip gider. Yaz da gelir. Öğretmen, efendiyi
kaldırıp ders sorar:
- Hani, cevap ver lütfen, bir günde kaç varmış?
- Bundan bir ay önce yirmi dört saat vardı. Şimdi
yirmi beş saat oldu! - der Efendi afallayarak.

ТЕҢБИЗ
- Кимиң улуусуң? Сенби, же сенин бaйкеңби? деп, бир дөөпөрөс Aпендиден сурaсa, Aпенди дa
келиштирип туруп жооп берген экен:
- Былтыр энем aйткaн: Бaйкең бир жaш улуу
деп. Быйыл теңбиз!
TEÑBİZ

ЖЫЛ ЭСЕБИ
Aпенди окуп жүргөндө, мугaлим жaрaтылыш
жaнa жaшоо-турмуш жөнүндө, жылдын төрт
мезгили жaнa күн менен түндүн aлмaшышы
жөнүндө бaлдaргa көптү aйтып берчи экен. Бир
күнү мугaлим:
- Мынa aзыр жaз келди. Күн узaрып, түн
кыскaрa бaштaды. Бир aйдaн кийин жaй келет,
ошондо күн дaгы бир сaaткa узaрaт, - деп
түшүндүрөт.
Aйткaндaн эле, aнтип-минтип, бир aй убaкыт
өтүп кетет. Жaй дa келет. Мугaлим Aпендини
тургузуп aлып, сaбaк сурaйт:
- Кaнa, жооп берчи, бир соткеде кaнчa сaaт бaр?экен.
- Мындaн бир aй мурдa жыйырмa төрт сaaт бaр
болчу, эми жыйырмa беш сaaт болду! - дептир
Aпенди буйдaлбaй.

- Kimiñ uluusuñ? Senbi, ce senin baykeñbi? - dep,
bir dööpörös Apendiden surasa, Apendi da keliştirip
turup coop bergen eken:
- Bıltır enem aytkan: Baykeñ bir caş uluu dep. Bıyıl
teñbiz!
EŞİTİZ
Kim büyük? Sen mi yoksa senin kardeşin mi? deyip bir gaf yapan Efendi’den sorsa, Efendi de
uydurup cevap vermiş:
- Geçen yıl annem dedi: Kardeşin bir yaş büyük
diye. Bu yıl eşitiz.
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ТӨРТТӨН ТӨРТТҮ AЛСA, КAНЧОО КAЛAТ?

- Төрттөн төрттү aлсa, кaнчa кaлaт? - деп,
мугaлим Aпендиден сурaсa, Aпенди билбей
коёт.
Aкырын сүйөмөлөсөм түшүнүп жообун aйтaaр
деген ойдо мугaлими:
- Кел, мисaл менең чыгaрaды, - депт. - Aйтaлык,
сенин чөнтөгүңдө төрт тыйын бaр эле, төртөө
тең түшүп кaлды дейли. Чөнтөгүңдө эмне
кaлaт?
- Тешик кaлaт дa! - дептир Aпенди тaкaлбaй.
TÖRTTÖN TÖRTTÜ ALSA, KANÇOO KALAT?
- Törttön törttü alsa, kança kalat? - dep, mugalim
Apendiden surasa, Apendi bilbey koyot.
Akırın süyömölösöm tüşünüp coobun aytaar degen
oydo mugalimi:
- Kel, misal meneñ çıgaradı, - dept. - Aytalık, senin
çöntögüñdö tört tıyın bar ele, törtöö teñ tüşüp kaldı
deyli. Çöntögüñdö emne kalat?
- Teşik kalat da! - deptir Apendi takalbay.
DÖRTTEN DÖRT ÇIKARSA, KAÇ KALIR?
Dörtten dört çıksa kaç kalır? - diye öğretmen
Efendi’den sorsa, Efendi bilmeden söyler.
Yavaşça düşünüp, anlayıp cevabını söyler bir
düşünceyle öğretmeni:
- Gel bir örnekle çıkaralım - der. - Diyelim senin
cebinde dört kuruş vardı. Dördü birden düşüp kaldı
diyelim. Cebinde ne kadar kalır?
- Delik kalır! - demiş Efendi yanaşmadan.

ЖAМЫЙЛA
Aр дaйым бир жaккa жол жүрөрдө, мен ушул
aлкaгы жөнөкй жыгaчтaн жaсaлгaн жүрөттүн
aлдынa келип турaм. Мынa эртең дa aйылгa
жөнөймүн. Сүрөттү кaрaп, мен aндaн жолумa aк
тилек бaтa aлып жaткaн өңдүү, aны көпкө көз
aйрыбaй тиктейм.
CAMIYLA
Ar dayım bir cakka col cürördö, men uşul alkagı
cönöky cıgaçtan casalgan cüröttün aldına kelip
turam. Mına erteñ da ayılga cönöymün. Süröttü
karap, men andan columa ak tilek bata alıp catkan
öñdüü, anı köpkö köz ayrıbay tikteym.
CEMİLE
Ben, her ne zaman bir tarafa gitsem, şu duvardaki
basit ağaçtan yapılan resmin önüne geliyorum. İşte,
yarın da köye gideceğim. Resme bakıp, ben o
resimden yoluma iyi dilek almış bir şekilde uzun
zaman göz ayırmadan bakıyorum.

Ушул күнгө чейин бир сүрөттү эч бир
көргөзмөлөргө дa берген жокмун, aл тургaй
aйылдaн
туугaндaрым
келгенде,
көздөн
дaлдaлaп бекитип коём. Aнчa эле жaшыргaндaй

эмнеси бaр, уяттуубу деп, кокус оюңaргa кетип
жүрбөсүн, - жок бул сүрөттүн эч кaндaй ыксыз
жaйы деле жок, же болбосо, aрa <<көз тийип>>
кетет дегендей aл бир aшкaн укмуш дa эмес.
Биринчи көрүшкө жөнөкөй эле кaдыресе сүрөт.
Бетине тaртылгaн жер кaндaй жөнөкөй болсо,
сүрөт өзү дaгы ошондой жөнөкөй.
Uşul küngö çeyin bir süröttü eç bir körgözmölörgö
da bergen cokmun, al turgay ayıldan tuugandarım
kelgende, közdön daldalap bekitip koyom. Ança ele
caşırganday emnesi bar, uyattuubu dep, kokus
oyuñarga ketip cürbösün, - cok bul süröttün eç
kanday ıksız cayı dele cok, ce bolboso, ara <<köz
tiyip>> ketet degendey al bir aşkan ukmuş da emes.
Birinçi körüşkö cönököy ele kadırese süröt. Betine
tartılgan cer kanday cönököy bolso, süröt özü dagı
oşondoy cönököy.
Şu güne kadar bu resmi hiçbir sergiye de vermiş
değilim. O şöyle dursun, köyden akrabalarım
geldiğinde gözden uzaklaştırıp saklıyorum. Öyle
saklayacak kadar nesi var, ayıp mı? İster istemez
aklınıza gelmesin. Hayır, bu resmin asla uygun
olmayan yeri de yok; yoksa ona <<göz değip>>
gider şeklinde şaşılacak bir şey de değil. İlk bakışta
sıradan, sadedir. Üzerine çizilen yer nasıl basitse,
tablonun kendisi de o kadar basittir.

Сүрөттүн тее ички тереңинде - күзгү aсмaндын
aлaбүркок чет жaкaсы. Шaмaл бирип-серип
булуттaрды бир жaкa бет aлдырыш, aлыстa
кылтыйгaн чокулaргa жaндaтып, кыялaтa aйдaп
бaрa жaтaт. Aндaн берки көрүнүштө - бозоргон
сaры тaлaa, кең өзөн. Чет-четтен чийлер
ыктaшып, жaaн-чaчындaн кийип толурaгы
борпоң тоборсуп кaрaйгaн жолдо, кaтaрлaш
бaксaн эки жолоочунун изи тигинден бери
чубaйт. Жолоочулaр улaм жaкындaгaн сaйын
aлaрдып издери жерге дaнa түшүп, өздөрү aзыр
дaгы бир-еки кaдaм шилгешсе, aлкaктын
сыртынa aттaп, ушундaп aры кетип кaлчудaй
сезилет. Aйтмaкчы жолоошунун бири... Бирок
мен шaшпaйын, сөз бaшынaп болсун.
Süröttün tee içki tereñinde - küzgü asmandın
alabürkok çet cakası. Şamal birip-serip buluttardı bir
caka bet aldırış, alısta kıltıygan çokularga candatıp,
kıyalata aydap bara catat. Andan berki körünüştö bozorgon sarı talaa, keñ özön. Çet-çetten çiyler
ıktaşıp, caan-çaçından kiyip toluragı borpoñ
toborsup karaygan coldo, katarlaş baksan eki
colooçunun izi tiginden beri çubayt. Colooçular ulam
cakındagan sayın alardıp izderi cerge dana tüşüp,
özdörü azır dagı bir-eki kadam şilgeşse, alkaktın
sırtına attap, uşundap arı ketip kalçuday sezilet.
Aytmakçı colooşunun biri... Birok men şaşpayın, söz
başınap bolsun.
Tablonun tâ iç derinliğinde sonbaharın alaca-kapalı
kenar yakası, kuzey rüzgârının serin bulutlarını bir
tarafa çevirip uzakta kendini gösteren tepelere
yakınlaşıp dağ yamacı boyunca yürüyerek takip
eder. Ondan sonraki bakışta bozarmış sarı vadi,
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geniş bir nehir yatağı, uçtan uca çiğler rüzgârdan
sığınarak bir yer arayıp, yağmur serpişinden sonra
toprağı gevşek, kuruyup kabarmış yolda birbiri
ardına sıralanmış basan iki yolcunun izi ötekinden
bu yana sıralanır. Yolcular her yaklaştığında onların
izleri yere tane tane düşer kendileri. Şimdi bir iki
adım yerinden oynasa, çerçevenin dışına adımlayıp
ondan uzağa gidip kalacaklarmış gibi sanılıyor.
Konuşmak istiyor yolcunun biri... Ama ben acele
etmeyeyim; söz, başından anlatılsın.

Бул өзү кече эле бaлaлык чaктaгы окуя. Aтa
мекендик Соруш үчүнчү жылгa aяк бaсып,
Күрск менен Орелдуп мaйдaнындa күчоп тургaн
көзи. Aндa биз, бир ур өспүрүм бaлдaр,
колһоздо aрaбa aйдaп, суу сугaрып, чон чaaп,
aйтор, - соруштa сaлгылaшып жaткaп эр
бүлөлөрдүн оор түйшүгү биздин мойнумуздa
кaлгaн.
Bul özü keçe ele balalık çaktagı okuya. Ata
mekendik Soruş üçünçü cılga ayak basıp, Kürsk
menen Oreldun maydanında küçop turgan közi.
Anda biz, bir ur öspürüm baldar, kolhozdo araba
aydap, suu sugarıp, çon çaap, aytor, - soruşta
salgılaşıp catkap er bülölördün oor tüyşügü bizdin
moynumuzda kalgan.
Bu, adı geçen, çocukluk çağını anlatsın. Dünya
Savaşı’nın üçüncü yılında savaş, Kursk ile Oreldun
meydanında şiddetlendiği zamanlardı. Orada, biz,
bir kuşak gençler, çocuklar, kolhozda araba sürüp,
su sulayıp, ot biçerdik; kısacası savaşla
uğraşıyorduk. Ailelerin ağır yükü, müşkülü bizim
boynumuzda kalmıştı.

Биз бaшынaн эки үй жaнaшa турaбыз. Үч кез
дубaлы мыктaп сaлынгaн, мечит жaктaгы
дөбөчөдө тургaн бaкдaрaктуу короолор ошол
биздики. Мен чон үйдүп бaлaсымын. Aгaдaрым
согушкa кетип кaбaр жок, - экөө тең үйлөнө
эшегинде кеткеб. Кaрынгaн aтaм жыгaч устa,
колһоздун журуп тургaн ушул тaктaй aрaбa,
шaды aрaбa бaaрысы деерлик ошол кишинин
колунaн чыгып турaт, - тaңдaн нaмaзын окуп
устaкaнaсынa кетет дa, күн бaтa келет. Үйдө
aнaм менен кaрындaшым бaр.
Biz başınan eki üy canaşa turabız. Üç kez dubalı
mıktap salıngan, meçit caktagı döböçödö turgan
bakdaraktuu koroolor oşol bizdiki. Men çon üydüp
balasımın. Agadarım soguşka ketip kabar cok, eköö teñ üylönö eşeginde ketkeb. Karıngan atam
cıgaç usta, kolhozdun curup turgan uşul taktay
araba, şadı araba baarısı deerlik oşol kişinin
kolunan çıgıp turat, - tañdan namazın okup
ustakanasına ketet da, kün bata kelet. Üydö anam
menen karındaşım bar.
Biz, başından beri iki ev yan yanayız. Duvarı üç kez
çivilenmiş...
Ben,
büyük
evin
oğluyum.
Ağabeylerimden haber yok. İkisi de evlenmemişti ve
cephedeydiler. İkisinden de uzun zamandır haber
alamıyorduk. Babam ihtiyar bir dülgerdi. Sabah
vakti namazını kılıp atölyesine gider, hava kararınca
da gelirdi. Evde annem, ben ve kardeşim varız.

Өзгөчө эгин-жыйып келгенде aптaсы менен үй
бетип көрбөй, күн-түн кырмaндa, же болбосо
эгин төгүп стaнциядa, жолдо бозуп жүрчүбүз.
Özgöçö egin-cıyıp kelgende aptası menen üy betip
körböy, kün-tün kırmanda, ce bolboso egin tögüp
stantsiyada, coldo bozup cürçübüz.
Bundan başka, ekin toplama zamanı geldiğinde,
haftalarca ev yüzü görmeden, gece-gündüz
harmandaydık; üstelik bu da yetmez, ekin dövüp
ordugâhta ekini verirdik.

Мынa ушинтип сaрaтaн тaлaa ороктун
кызуусунaн
өрттөнүп
тургaн
күндөрдүн
биринде, стaнциягa кaттaп жүрүп, көлтөн вер,
үйдөгүлөрдү көрбой, бaрa кетейип деп, жолдон
сaлт aрaбaмды кaйрыдым.
Mına uşintip saratan talaa oroktun kızuusunan
örttönüp turgan kündördün birinde, stantsiyaga
kattap cürüp, költön ver, üydögülördü körboy, bara
keteyip dep, coldon salt arabamdı kayrıdım.
İşte böyle yapıp yazın aşırı sıcaklığı ve orağın
kızgınlığıyla yanıp durduğumuz günlerin birinde
ordugâha kaydolup, çoktan beri evdekileri
görmeden, eve gideyim deyip yüksüz arabamı
yoldan çevirdim.
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Cunuş Paygambar
(Kelime tahlilleri)

uul:
oġul > owul > ool (uul)

cokunda:
< cok – u – n – da
cok: İsim kökü
-u-: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki
-n-: Zamir n’si
-da: Bulunma hali eki

ulay:
<u-l-a-y
u-: Fiil kökü
-l-: Fiilden isim yapım eki
-a-: İsimden fiil yapım eki
-y: Zarf-fiil ekİ

?tınçıraak:
1
< tınçı - raak :
tınçı: İsim gövdesi
-raak: Pekiştirme edatı

Apendinin Okup Cürgöndögü Bir Kılıgı
(Kelime tahlilleri)

ceysalalı:
< ce - y sal - alı
ce-: Fiil kökü
-y-: Zarf-fiil eki
sal-: Yardımcı fiil
-alı: Teklik birinci şahıs emir kip eki
deşip:
< de - ş - i - p
de-: Fiil kökü
-ş-: Fiilden fiil yapım eki (işteşlik)
-i-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
kata:
< kat - a:
kat-: Fiil kökü
-a: Zarf-fiil eki
koyuşup:
< koy - u - ş - u - p
koy-: Fiil kökü
-u-: Yardımcı ünlü
-ş-: Fiilden fiil yapım eki (işteş)
-u-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
kaltırışak:
< kal - tır - ı - ş - a - k
kal-: Fiil kökü
-tır-: Fiilden fiil yapım eki
-ı-: Yardımcı ünlü
-ş-: Fiilden fiil yapım eki (işteşlik)
-a-: Zarf-fiil kökenli kip eki
-k: Teklik üçüncü şahıs eki
angaça:
< an - ga - ça
an: Şahıs zamiri
-ga-: Yönelme hali eki
-ça: Eşitlik hali eki
kiçinekey:
kiçine + key < kiçigine < kiçikine < kiçik - kine
ooz:
aġız > awuz > owuz > ooz

1
Buradaki uzamanın sebebi vurgudur. Kelime anlamı
‘daha sessiz’dir. Tınç ‘sessiz’, raak ise ‘daha’
anlamındadır, derecelendirme bildirir.

deşet:
< de - ş - e - t
de-: Fiil kökü
-ş-: Fiilden fiil yapım eki
-e-: Geniş zaman eki
-t: Teklik üçüncü şahıs eki
2

sayu:
< say - u
say-: Fiil kökü
-u: Zarf-fiil eki
biröö < biröw < birew < bir egü
toltura:
< tol - tur - a
tol-: Fiil kökü
-tur-: Fiilden fiil yapım eki
-a: Zarf-fiil eki
apkelip:
< al - ı - p kel - i - p
al-: Fiil kökü
-ı-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
-kel-: Fiil kökü
-i-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
cesener:
< ce - se - ner
ce-: Fiil kökü
-se-: Şart kip eki
-ner: Çokluk ikinci şahıs eki
ölösünör:
< öl - ö - sünör
öl-: Fiil kökü
-ö-: Geniş zaman eki
-sünör: Çokluk ikinci şahıs eki
Isık Caktın Ölkösündö
(Kelime tahlilleri)
alıskı:
< alıs - kı
alıs: İsim kökü
-kı: Aitlik eki
kervençiler:
< kerven - çi - ler
kerven: İsim kökü
2

yıl sayu ‘her yıl’
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-çi-: İsimden isim yapım eki
-ler: Çokluk eki
şumduktardı:
< şum - duk - tar - dı
şum: İsim kökü
-duk-: İsimden isim yapım eki
-tar-: Çokluk eki
-dı: Yükleme hali eki
aytıp:
< ay - t - ı -p
ay-: Fiil kökü
-t-: Fiilden fiil yapım eki
-ı-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
bilgenderinen:
< bil - gen - der - i - nen
bil-: Fiil kökü
-gen-: Sıfat-fiil eki
-der-: Çokluk üçüncü şahıs çoğul eki
-i-: Çokluk üçüncü şahıs iyelik eki
-nen: Ayrılma hali eki

ısıgına:
< ısıg - ı - n - a
ısıg: İsim kökü
-ı-: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki
-n-: Zamir n’si
-a: Yönelme hali eki
çıdabay:
< çıda - ba - y
çıda-: Fiil kökü
-ba-: Olumsuzluk eki
-y: Zarf-fiil eki
Cıl Esebi
(Kelime tahlilleri)
3

kabardı:
< kabar - dı
kabar: İsim kökü
-dı: Yükleme hali eki
ugup:
< ug - u - p
ug-: Fiil kökü
-u-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
oynap:
< oy(u)n - a - p
oyun: İsim gövdesi
-a-: İsimden fiil yapım eki
-p: Zarf-fiil eki
cerinen:
< cer - i - nen
cer: İsim kökü
-i-: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki
-nen: Ayrılma hali eki
süylöp:
< süy - lö - p
süy-: Fiil kökü
-lö-: Fiilden fiil yapım eki
-p: Zarf-fiil eki

tübündö:
< tüb - ü - n - dö
tüb: İsim kökü

ölgöndöy:
< öl - göndöy
öl-: Fiil kökü
-göndöy: Zarf-fiil eki

bar bolçu ‘var idi’
kıskar- ‘başla-‘

desen:
< de - sen
de-: Fiil kökü
-sen: Sıfat-fiil eki

cerdin:
< cer - din
cer: İsim kökü
-din: İlgi hali eki

-ü-: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki
-n-: Zamir n’si
-dö: Bulunma hali eki

uzarıp:
< uz - a - r - ı -p
uz-: İsim kökü
-a-: İsimden fiil yapım eki
-r-: Fiilden fiil yapım eki (ettirgen)
-ı-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
kıskara:
< kıs - ı - k - a - r - a
kıs-:Fiil kökü
-ı-: Yardımcı ünlü
-k-: Fiilden isim yapım eki
-a-: İsimden fiil yapım eki
-r-: Fiilden fiil yapım eki (ettirgen)
-a: Zarf-fiil eki
tüşündüröt:
< tüş - ü - n - dür - ö - t
tüş-: Fiil kökü
-ü-: Yardımcı ünlü
-n-: Fiilden fiil yapım eki
-dür-: Fiilden fiil yapım eki
-ö-: Geniş zaman eki
-t: Teklik üçüncü şahıs eki
aytkanday:
< ayt - kan teg
ayt-: Fiil gövdesi
-kan: Sıfat-fiil eki
teg: Edat
turguzup:
< tur - guz - u - p
tur-: Fiil kökü
-guz-: Fiilden fiil yapım eki (ettirgen)
-u-: Yardımcı ünlü
3

-çu eki A2rdI2 anlamı verir.
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-p: Zarf-fiil eki

törtöö:
< tört - öö
tört: İsim kökü
-öö: İsimden isim yapım eki

buydalbay:
< buydal - bay
buydal-: Fiil kökü
-bay: Zarf-fiil eki
surayt:
< sura - y - t
sura-: Fiil kökü
-y-: Geniş zaman eki
-t: Teklik üçüncü şahıs bildirme eki
almaşısı:
< almaş - ı - ş -ı
almaş-: Fiil gövdesi
-ı-: Yardımcı ünlü
-ş-: Fiilden isim yapım eki
-ı: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki
4

ölüg:
< öl - ü - g
öl-: Fiil kökü
-ü-: Yardımcı ünlü
-g: Fiilden isim yapım eki
Törttön Törttü Alsa, Kançoo Kalat?
(Kelime Tahlilleri)
süyömölösöm:
< süyömölö - sö - m
süyömölö: Fiil kökü
-sö-: Şart kip eki
-m: Teklik birinci şahıs eki

takalbay:
< takal - bay
takal-: Fiil kökü
-bay: Zarf-fiil eki
Camıyla
(Kelime Tahlilileri)
ayrıbay:
< ayrı - ba - y
ayrı: Fiil kökü
-ba-: Olumsuzluk eki
-y: Zarf-fiil eki
tikteym:
< tik - te - y - m
tik: İsim kökü
-te-: İsimden fiil yapım eki
-y-: Şimdiki zaman eki
-m: Teklik birinci şahıs eki
körgözmölörgö:
< kör - göz - mö - lör - gö
kör-: Fiil kökü
-göz-: Fiilden fiil yapım eki (ettirgen)
-mö-: Kalıplaşmış fiilden isim yapım eki
-lör-: Çokluk eki
-gö: Yönelme hali eki
5

coopun:
< coop - u - n
coop: İsim kökü
-u-: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki
-n: Yükleme hali eki

bergen cokmun:
< ber - gen cok - mun
ber-: Fiil kökü
-gen: Geçmiş zaman eki
cok: İsim kökü
-mun: Teklik birinci şahıs eki

aytaar:
< ay - t - aar
ay-: Fiil kökü
-t-: Fiilden fiil yapım eki
-aar: Geniş zaman eki

casalgan:
< casa - l - gan
casa-: Fil kökü
-l-: Fiilden fiil yapım eki
-gan: Sıfat-fiil eki

çıgaralı:
< çık - ar - alı
çık-: Fiil kökü
-ar-: Fiilden fiil yapım eki (ettirgen)
-alı: Çokluk birinci şahıs emir kip eki

süröttün:
< süröt - tün
süröt: İsim kökü
-tün: İlgi hali eki

aytalık:
< ay - t - alık
ay-: Fiil kökü
-t-: Fiilden fiil yapım eki
-alık: Çokluk birinci şahıs emir kip eki

aldına:
< ald - ı - n - a
ald-: İsim kökü
-ı-: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki
-n-: Zamir n’si
-a: Yönelme hali eki

çöntögüñdö:
< çöntök - ü - ñ - dö
çöntök: İsim kökü
-ü-: Yardımcı ünlü
-ñ-: Teklik ikinci şahıs iyelik eki
-dö: Bulunma hali eki

kelip turam:
< kel - i - p tur - a - m
kel-: Fiil kökü
-i-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
tur-: Yardımcı fiil

4

5

ölüg > ölüw > ölüü

-gAn: -mIştI
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-a-: Kip eki
-m: Teklik birinci şahıs eki
tuugandarım:
< tuugan - dar - ı - m
tuugan: İsim kökü
-dar-: Çokluk eki
-ı-: Yardımcı ünlü
-m: Teklik birinci şahıs eki
kelgende:
< kel - gen - de
kel-: Fil kökü
-gen-: Sıfat-fiil eki
-de: Bulunma hali eki
daldalap:
< dalda - la - p
dalda: İsim kökü
-la-: İsimden fiil yapım eki
-p: Zarf-fiil eki
bekitip koyom:
< bekit - i - p koy - o - m
bekit-: Fiil kökü
-i-: Yardımcı ünlü
-p: Zarf-fiil eki
koy-: Yardımcı fiil
-o-: Kip eki
-m: Teklik birinci şahıs eki
caşırganday:
< caşır - gan - day
caşır: Fiil kökü
-gan-: Sıfat-fiil eki
day-: edat (gibi)
oyuñarga:
< oy - uñar - ga
oy-: İsim kökü
-uñar-: Çokluk ikinci şahıs iyelik eki
-ga: Yönelme hali eki
cürbösün:
< cür - bö - sün
cür-: Fiil kökü
-bö-: Olumsuzluk eki
-sün: Teklik üçüncü şahıs emir kip eki
körünüşkö:
< kör - ü - n - ü - ş - kö
kör-: Fiil kökü
-ü-: Yardımcı ünlü
-n-: Fiilden fiil yapım eki
-ü-: Yardımcı ünlü
-ş-: Fiilden isim yapım eki
-kö: Yönelme hali eki
cüröt:
< cür - ö - t
cür-: Fiik kökü
-ö-: Geniş zaman eki
-t: Teklik üçüncü şahıs eki
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Fiil Çekimleri
Görülen Geçmiş Zaman: -DI/ -DU ekiyle ifade
edilir. Tonluyla biten fiil tabanlarına d’li;
tonsuzlardan sonra ise t’li şekillerde gelir.
Kırgızcada bu kipin çekiminde iyelik kökenli şahıs
ekleri kullanılır.
baş-ta-dım
baş-ta-dıŋ
baş-ta-dıŋız
baş-ta-dı

baş-ta-dık
baş-ta-dıŋar
baş-ta-dıŋızdar
baş-ta-ş-tı
‘başladım’

unut-tu-m
unut-tu-ŋ
unut-tu-ŋuz
unut-tu

unut-tu-k
unut-tu-ŋar
unut-tu-ŋuzdar
unut-u-ş-tu
‘unuttum’

Görülen geçmiş zamanın olumsuz çekimi üç şekilde
yapılır. Birinci şekilde -BA- /-BO- olumsuzluk eki
kullanılır:
bar-ba-dı-m ‘gitmedim’
kel-be-di-ŋ ‘gelmedin’
Duyulan geçmiş zaman: -(I)ptIr /-(U)ptUr ekiyle
ifade edilir. Bu kipin çekiminde zamir kökenli şahıs
ekleri kullanılır.

başta-ptır-mın
başta-ptır-bız
başta-ptır-sıŋ
başta-ptır-sıŋar
başta-ptır-sız
başta-ptır-sızdar
başta-ptır
başta-ş-ı-ptır
‘başlamışım’
bil-i-ptir-min
bil-i-ptir-siŋ
bil-i-ptir-siz
bil-i-ptir

bil-i-ptir-biz
bil-i-ptir-siŋer
bil-i-ptir-sizder
bil-i-ş-i-ptir

dolayı söz konusu kip, –mıştı kipiyle aktarılır.
Tonluyla biten fiillerden sonra g’li; tonsuzla biten
fiillerden sonra k’li biçimler kullanılır. Bu kip zamir
kökenli şahıs eklerini alır.
başta-gan-mın
başta-gan-sıŋ
başta-gan-sız
başta-gan
‘başladım’

başta-gan-bız
başta-gan-sıŋar
başta-gaŋ-sızdar
başta-ş-kan

unut-kan-mın
unut-kan-sıŋ
unut-kan-sız
unut-kan

unut-kan-bız
unut-kan-sıŋar
unut-kan-sızdar
unut-u-ş-kan
‘unuttum’

öt-kön-mün
öt-kön-süŋ
öt-kön-süz
öt-kön

öt-kön-büz
öt-kön-süŋör
öt-kön-süzdör
öt-ü-ş-kön
‘geçtim’

Bu kipin olumsuzluk çekimi üç şekilde yapılır:
1. -BA-/-BO- olumsuzluk eki kullanılır. Söz konusu
ek, fiil kök veya tabanı ile kip ekinin arasında yer
alır. Tonluyla biten fiilerden sonra b’li şekiller,
tonsuzla fiillerden sonra ise p’li şekiller gelir:
bar-ba-gan-mın ‘gitmemiştim’
kör-bö-gön ‘görmemişti’
ket-pe-gen-biz ‘gitmemiştim’.
2. -GAn/-GOn geçmiş zaman ekinden sonra cok
veya emes kelimelerinin getirilmesiyle yapılır.
Şahıs ekleri cok veya emes kelimelerine gelir:
ayt-kan cok-mun ‘söylememiştim’
bil-gen cok ‘bilmemişti’

unut-u-ptur-mun
unut-u-ptur-buz
unut-u-ptur-suŋ
unut-u-ptur-suŋar
unut-u-ptur-suz
unut-u-ptur-suzdar
unut-u-pturunut-u-ptur‘unutmuşum’

bil-gen cok-mun/emes-min
bil-gen cok-puz/emes-piz
bil-gen cok-suŋ/emes-siŋ
bil-gen cok-suŋar/emes-siŋer
bil-gen cok-suz/emes-siz
bil-gen cok-suzdar/emes-sizder
bil-gen cok/emes
bil-gen cok/emes
‘almadım’

Olumsuz şeklinde tonluyla biten fiillerden sonra
-bA-/-bO- tonsuzla biten fiillerden sonra -pA-/-pOşekli eklenir:
al-ba-ptır-mın ‘almamışım’
işte-be-ptir-siŋ ‘çalışmamışsın’
bol-bo-ptur ‘olmamış’
kör-bö-ptür-süz, ‘görmemişsiniz’

3. -GAn/-GOn ekine iyelik eklerinin ve daha sonra
cok kelimesinin getirilmesiyle de yapılır:
al-gan-ı-m cok
al-gan-ı-bız cok
al-gan-ı-ŋ cok
al-gan-ı-ŋar cok
al-gan-ı-ŋız cok
al-gan-ı-ŋızdar cok
al-gan-ı cok
al-ı-ş-kan-ı cok
‘almadım’

‘bilmişim’

Görülen uzak geçmiş zaman : Görülen uzak
geçmiş zaman, –GAn/-GOn ekiyle görülen geçmiş
zamandan daha uzak bir geçmişi ifade eder. Bundan
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Birleşik şimdiki zaman: cat-, cür, otur-, turyardımcı fiilleriyle birlikte -(I)p/-(U)p; -A/-O; -y
zarf-fiil eki getirilir. -A-/ -O- kip ekiyle şahıs ekini,
asıl fiilden sonra gelen cat-, cür-, otur-, turyardımcı fiillerinden biri taşır.

okuuda-mın
okuuda-sıŋ
okuuda-sız
okuuda
‘okumaktayım’

-A- zarf-fiil ekli çekimler:
bar-a cat-a-m(ın)~baratam(ın)
bar-a cat-a-sıŋ~baratasıŋ
bar-a cat-a-sıŋar~baratasıŋar
bar-a cat-a-t~baratat
bar-a cat-a-bız~baratabız
bar-a cat-a-sız~baratasız
bar-acat-a-sızdar~baratasızdar
bar-a cat-a-t ~baratat
‘gidiyorum’

III. tip gelecek zaman : Asıl fiile -A-/-O-; -y- zarffiil eki getirilir. Şahıs ekini ise elek taşır. Henüz
gerçekleşmemiş;
fakat
yakın
gelecekte
gerçekleşmesi mümkün olan iş veya hareketi ifade
etmek için kullanılır.

okuuda-bız
okuuda-sıŋar
okuuda-sızdar
okuuda

al-a elek-min
al-a elek-piz
al-a elek-siŋ
al-a elek-siŋer
al-a elek-siz
al-a elek-sizder
al-a elek
al-a elek
‘henüz almadım’

-(I)p/-(U)p zarf-fiil ekli çekimler:
kel-i-p cür-ö-m(ün)
kel-i-p cür-ö-büz
kel-i-p cür-ö-süŋ
kel-i-p cür-ö-süŋör
kel-i-p cür-ö-süz
kel-i-p cür-ö-süzdör
kel-i-p cür-ö-t
kel-i-p cür-ö-t
‘geliyorum’

öt-ö elek-min
öt-ö elek-piz
öt-ö elek-siŋ
öt-ö elek-siŋer
öt-ö elek-siz
öt-ö elek-sizder
öt-ö elek
öt-ö elek elek
‘henüz geçmedim’

caz-ı-p tur-a-m(ın)
caz-ı-p tur-a-bız
caz-ı-p tur-a-sıŋ
caz-ı-p tur-a-sıŋar
caz-ı-p tur-a-sız
caz-ı-p tur-a-sızdar
caz-ı-p tur-a-t
caz-ı-p tur-a-t
‘yazıyorum’

başta-y elek-min
başta-y elek-piz
başta-y elek-siŋ
başta-y elek-siŋer
başta-y elek-siz
başta-y elek-sizder
başta-y elek
başta-y elek
‘henüz başlamadım’

Birleşik şimdiki zamanın olumsuz çekiminde bütün
fiiller için -BAy/-BOy zarf-fiil eki kullanılır:
al-ba-y cat-a-m ‘almıyorum’
izde-be-y cür-ö-m ‘araştırmıyorum’
oylo-bo-y otur-a-t ‘düşünmüyor’
kör-bö-y otur-a-t ‘görmüyor’
bat-pa-y tur-a-t ‘sığmıyor’.

Emir kipi: Kırgız Türkçesinde emir kipi ve emiristek kipi olarak değerlendirilen bu kip, iyelik ve
zamir kökenli şahıs eklerinden farklı olan ekler ile
çekilir:

Geniş zaman ve basit şimdiki zaman: -o/-ö ekleri
ile yapılır. Gelecek zamanı da karşılar.
tüşündürö-mün
tüşündürö-süŋ
tüşündürö-süz
tüşündürö-t
‘açıklarım’

tüşündürö-büz
tüşündürö-süŋör
tüşündürö-süzdör
tüşündürüşöt

başta-yın
başta-gın
başta-ŋız
başta-sın

başta-ylı
başta-gıla
başta-ŋızdar
başta-sın ~ başta-ş-sın
‘başlayayım’

bil-eyin
bil-gin
bil-i-ŋiz
bil-sin

bil-eli(k)
bil-gile
bil-i-ŋizder
bil-sin ~ bil-i-ş-sin
‘bileyim’

-oodo/-öödö; -uuda/ -üüdö ekleri de kullanılır. Bu
ek, fiilden isim yapma eki -OO/-UU ile bulunma
hâli ekinin birleşmesinden oluşmuştur. Zamir
kökenli şahıs ekleriyle çekilen bu kip, genellikle III.
şahısla kullanılır.

ayt-ayın
ayt-kın
ayt-ıŋız
ayt-sın

baştoodo-mun
baştoodo-buz
baştoodo-suŋ
baştoodo-suŋar
baştoodo-suz
baştoodo-suzdar
baştoodo
baştoodo
‘başlamaktayım’

kör-öyün
kör-gün
kör-ü-ŋüz
kör-sün

ayt-alı(k)
ayt-kıla
ayt-ı-ŋızdar
ayt-ı-ş-sın
‘söyleyeyim’
kör-ölü(k)
kör-gülö
kör-ü-ŋüzdör
kör-ü-ş-sün
‘göreyim’
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Teŋ üzerine
teŋ-min
teŋ-siŋ
teŋ-siz
teŋ

teŋ-biz
teŋ-siŋer
teŋ-sizder
teŋ (olar)
‘eşitim’

teŋ elem
teŋ elesiŋ
teŋ elesiz
teŋ ele

teŋ elek
teŋ eleŋer
teŋ eleŋizder
teŋ ele
‘eşittim’

teŋ eken-min
teŋ eken-siŋ
teŋ eken-siz
teŋ eken
‘eşitmişim’

teŋ eken-biz
teŋ eken-siŋer
teŋ eken-sizder
teŋ eken
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Hâl Ekleri
İlgi hâli: +N3In/+N3Un
Ünlüyle biten kelimelerden sonra:
+nın/+nin/+nun/+nün
cılkı+nın (eesi) ‘atın sahibi’
ene+nin (balası) ‘ananın balası’
too+nun (artı) ‘dağın ardı’
küyöö+nün (cakşısı) ‘damadın iyisi’

Teklik şahıs iyelik eklerinden sonra:
+a/+e; +o/+ö
üyüm+ö ‘evime’
sözüñ+ö ‘sözüne’
bölmösü+n+ö ‘odasına’
Bulunma hâli: +DA/+DO
Tonluyla biten kelimelerden sonra:
+da/+de/+do/+dö
cıl+da ‘yılda’
cerim+de ‘yerimde’
col+do ‘yolda’
közüm+dö ‘gözümde’

Ünsüzle bitenlerden sonra:
+dın/+din/+dun/+dün/+tın/+tin/+tun/+tün
ayıl+dın (içi) ‘köyün içi’
el+din (küröşü) ‘halkın mücadelesi’
toy+dun (eeleri) ‘düğünün sahipleri’
köz+dün (nuru) ‘gözün nuru’
sabak+tın (ayağı) ‘dersin sonu’
mektep+tin (okuuçuları) ‘okulun öğrencileri’
Oş+tun (darbızı) ‘Oş’un karpuzu’
süt+tün (kaymağı) ‘sütün kaymağı’

Tonsuzla biten kelimelerden sonra:
+ta/+te/+to/+tö
taş+ta ‘taşta’
kitep+te ‘kitapta’
orok+to ‘orakta’
tüş+tö ‘düşte’

Yükleme hâli: +N3I/+N3U; +n
Ünlüyle biten kelimelerden sonra:
+nı/+ni/+nu/+nü
bala+nı ‘balayı, çocuğu’
ini+ni ‘kardeşi’
too+nu ‘dağı’,
bölmö+nü ‘odayı’

Çıkma hâli: +DAn/+Don
Tonluyla biten kelimelerden sonra:
+dan/+den/+don/+dön
kılım+dan ‘asırdan’
el+den ‘halktan’
col+don ‘yoldan’
üy+dön ‘evden’

Ünsüzle bitenlerden sonra:
+dı/+di/+du/+dü/+tı/+ti/+tu/+tü
çay+dı ‘çayı’
kelin+di ‘gelini’
koy+du ‘koyunu’
köz+dü ‘gözü’
taş+tı ‘taşı’
kitep+ti ‘kitabı’
curt+tu ‘yurdu’,
cürök+tü ‘yüreği’

Tonsuzla biten kelimelerden sonra:
+tan/+ten/+ton/+tön
curt+tan ‘yurttan’
eşik+ten ‘kapıdan’
ot+ton ‘ateşten’
küç+tön ‘zordan’

III. şahıs iyelik ekinden sonra:
+n
üy+ü+n ‘evini
kol+u+n ‘elini’
ata+sı+n ‘babasını’.
Yönelme hâli: +GA/+GO; +A/+O
Tonluyla biten kelimelerden sonra:
+ga/+ge/+go/+gö
ata+ga ‘babaya’
bilim+ge ‘bilgiye’
too+go ‘dağa’
köl+gö ‘göle’
Tonsuzla biten kelimelerden sonra:
+ka/+ke/+ko/+kö
taş+ka ‘taşa’
beş+ke ‘beşe’
orok+ko ‘orağa’
cürök+kö ‘yüreğe’

III. teklik şahıs iyelik ekinden sonra:
+nan/+nen, +non/+nön
içinen ( < iç+i+n+den) ‘içinden’
sözünön (< söz+ü+n+den) ‘sözünden’
Eşitlik hâli: +çA/+çO; +DAy/+DOy
eski-çe ‘eski gibi’
kırk-ça ‘kırk kadar’
an-ça mın-ça ‘şöyle böyle’
murunku-day ‘eskisi gibi’
cüz-döy ‘yüz kadar, yüze yakın’
men-dey ‘benim gibi’.
I. teklik şahıs zamiri, eşitlik hâli ekinden önce ilgi
hâli ekini alır:
menimçe ‘bence’.
Diğer zamirlede ise araya ilgi hâli ekiyle beraber
başka kelimeler de girer:
senin oyuŋça ‘sana göre’
bizdin oyubuzça ‘bize göre.’
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Vasıta hâli
Kırgız Türkçesinde vasıta hâli menen edatıyla ifade
edilir. Ayrıca, Kırgızcada bazı kelimelerde Eski
Türkçedeki +n vasıta hâli eki kullanılır:
cayın ‘baharın’
cazın ‘yazın’
kışın, künün ‘gündüzün’
tünün ‘geceleyin’
Bu zarflar, genellikle +n ekinden sonra bulunma
hâli ekini alarak kullanılır:
cazında
cayında
kışında
küzündö
Teklik şahıs ve işaret zamirleri ve bazı zarflar
menen edatına yükleme hâli ekiyle bağlanır:
meni menen
seni menen
anı menen
oşonu menen
____________________________________

Sıfat-fiil ekleri
-GAn/-GOn:
bol-gon okuya ‘olmuş olay’
aytılba-gan söz ‘söylenmemiş söz’
sınıp ket-ken kol ‘kırılmış kol’
bara cat-kan adam ‘gitmekte olan adam’
-Ar/-Or; -r:
barar cer ‘gidecek yer’
kiyer kiyim ‘giyilecek elbise’
bütö koyor iş ‘bitecek iş’
kele cürör kişi ‘gelecek kişi’
körör künü ‘göreceği gün’
-BAs/-BOs:
aytılbas söz ‘söylenmeyecek söz’
tabılbas kitep ‘bulunmaz kitap’
çeçilbes masele ‘çözülmez mesele’
-OOçU/-UUçU; -çU:
kelüüçü meyman ‘gelecek misafir’
es alçu uçur ‘dinlenecek zaman’
aytıp berçü söz ‘söyleniverecek söz’
-A/-O; -y elek:
al-a elek ‘henüz almamış’
kel-e elek ‘henüz gelmemiş’
kör-ö elek ‘henüz görememiş’
başta-y elek ‘henüz başlamamış’.
-GIdAy/-GUdAy:
cöö cürgüdöy al ‘yaya gidecek hâl’
arı-beri basıp turguday bir maşina ‘oraya buraya
götürecek bir araba’

-GIs/-GUs: tabılgıs kişi ‘bulunmayacak kişi’,
unutulgus dos ‘unutulmayacak dost’.
____________________________________

Zarf-fiil Ekleri
-A/-O; -y:
al-a ‘alarak’
kel-e ‘gelerek’
bol-o ‘olarak’
kör-ö ‘görerek’
işte-y ‘çalışarak’
oku-y ‘okuyarak’
-(I)p /-(U)p:
başta-p ‘başlayıp’
oku-p ‘okuyup’
al-ı-p ‘alıp’,
iç-i-p ‘içip’
bol-u-p ‘olup’
kör-ü-p ‘görüp
-ArdA/-OrdO; -rdA3:
iç-erde ‘içerken’
bar-arda ‘giderken’
kül-ördö ‘gülerken’
-GAnçA/-GOnçO:
al-gança ‘alıncaya kadar’
bil-gençe ‘bilinceye kadar’
kör-gönçö ‘görünceye kadar’
ket-kençe ‘gidinceye kadar’
küt-könçö ‘bekleyinceye kadar’
-GAndA/-GOndO:
men al-ganda ‘aldığımda’
sen kel-gende ‘geldiğinde’
men kör-göndö ‘ben gördüğümde’
sen çık-kanda ‘sen çıktığında’
-GAnI/-GOnU:
al-ganı ‘almak için’
tur-ganı ‘kalkmak için’
kör-gönü ‘görmek için’
iç-keni ‘içmek için’
-A/-O; -y elekte:
al-a elekte ‘henüz almadan’
kel-e elekte ‘henüz gelmeden’
kör-ö elekte ‘henüz görmeden’

-BAstAn/-BOstOn:
al-bastan ‘almadan’
kel-besten ‘gelmeden’
kör-böstön ‘görmeden’
ket-pesten ‘gitmeden’
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