
Türkbilig, 20a21,1:,l8-58,

KARA ÇAY,BALKARCA
Emine YILMAZ-

Özet:Kuruçu.ı.BıılkurlurKuzuı-Kuft!.!)'!''dakiTürkçekrııııışuıı. !ıulklurcluııdır. Kuroç'i1,-grllrartu,i, fiİ" iiıii,' Kıpçuk grubuıiu dulıi.l ,:'!:','

Kcıraçur,_Bulkurctıdrr."iju"inriiuirnii iirirJ Karaç,u1,,Bulkarccınııı sesDı{gı,rı,

bi çi ı,{İiİglı si ve siiz vurlı ğını t,ıını tnıııkfi r,

AııalıtarKeliınelcrıKaruçuy.Bulkurcıı.se.rÖilgİ.tİ,biçiınbil8isı..çı)zvarlığı..
Sıınımary: Tlıc Kuructıais und Bal.kars urc Turkic,spe,ukİng perıples ııf ılıe

Y,,ri,,,,İMi:{#İi{#ff :,r#içrç;çş;;ç,çfr !iı:r;,:":,
Keywords:Karaclıai.Balkıır,phrıntılııg),,ınıırpholrıgy.vtıcubulary.

1. KARAÇAY,BALKARLAR
onbirinci yüzyılda KıpçaklTn. Kafkasya,ya .r,.lP,,,rinden 

Sonra bir Kıpçak

halkı olarnk biçimlenen Karaçay-Balkarlr* r,iÇo\ döıemi öncesi durumları Çok iYi

bilinmiyor. piiıerindeki nrÇ.* ogil., n.JJniyı., Hun Devleti'nin YıkılıŞından

sonra ortaya çıkan Kafkasya (Kubanl BuıgaJuir",n KıPÇaklaŞn']ıŞ torunları oldukları

kabul ediliyor-

kıpçıık döneminden sonra Altın-ordu, kırım Hanlığı ve osmanlı

egomenliklerinde yaşa1,ş oıan K.ruç.yJalkarlar, yüzyıllarca süren iliŞkileri sonucu

Gürcü, ()set, Alan, çerkr glbi k.lu, halklo.n'n da Yoğun etkisi altında

kalmışlaı,dır, Bugün bile kendİİerini Alan olarak adlandırmaktadırlar, onsekizinci

yuzyı lın ortaıarıia kadar bİ; ,ü; şamanizm inancına sahip olan K,araÇaY-Balkarlar'

onsekizinci yüzyılın ,onunJu Taiar r. Noguyların, özelliı.ı" de Çerkes mollaların

etkisiyle ın üslüman oldular,

Kalkasların en yüksek noktası olan Elbrus dağının doğu eteklerindeki Bashan'

çegeın. I{olarn_Bızıngı r. ö;;;k vadilerin* yerleŞmiŞ oT* bu halkın adının ilk

ögesi, itk Karaçay beyinin adı olan 
-iurç, 

(KaraÇa) ile birleŞtiriliYor' Rus

kıynakları nda Karaçai, l582,de or*uni, koyrrilarında KaraÇaY' olarak geÇiyor'

Balkaradını 
-io 

s,,ıgi, adı ile birleştiren görüşler vardır,

t828,de Rus egemenliğine girmiş olan Karaçay-Balkarlar, |922'de iki aYrı özerk

bölge içinde yer aldııar. rİruç^}ıq, Öerkeslerıe 
-uırıeştirilerek 

KaraÇaY-Çerkes ozerk

Bölgesi oluşturuldu. |g26,aa da riroçuy Öz.rt Bolgesi haline-getirildi' Bashan-

çegem_çereı< vadilerinde oturanla, ao illkar adıyla bTrleştirilerek kabardin-Balkar

Özİrk B öl gesi oluşturuldu,

Doç. Dr., Haceıtepe Üniversitesi,
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KaraÇav-Çerkes Özerk Bölgesi'nin başkenti Çerkessk, nüflusu ise |979 sayımına
göre 367.1 l 1'dir. Bu ntifusun l09.196'sı Karaçay;d,r, Karaçay-Çerkes Özerk noıgesı
dışında yaşayanlarla birlikte, toplam Karaçay sayısı lEl.a74't,.ıİ.

Kabardin-Balkar Özerk BöIgesi'nin başkenti Nal'çik, nüfusu ise lg7g sayımına
göre 59 710'dur. RusYa'nın diğer bölgelerinde yaşayanlarla birlikte, toptam Balkar
saytsı 66.334'tür.

HaYvancllık, dokumatılık, kürkçüiük ve demirçiljk başlıca geçirn kaynaklarını
oluşturur.

2. KARAÇAY-BALKARCA
KumukÇa Ve Nogayca ile birlikte K,pçak dil grubunun güney kolunu oluşturan

KaraÇaY,Balkarca, Tatarca ve Batı Karayimcesine de çok rakındır. Kıpçakİantn,
Cene! TürkÇe )'- sesine karşılık c- bulunduran grubu içincl. yer alır. Kafkas ,. İro,
dilleri etkisiyle söz varlığı diğer Türk dillerinden biraİ farklıdır (bkz. S öz
Varlığı)

_ lük Karaçayca kiiap l9l6'da Arap harfleriyle yayımlanmıştır. 1g24,e değin Arap
alfabesi , |924,36 y'lları arasında Litin alfabesi kullanıImışİır. l936,da, b-ugün db
kullanılmakta olan kıil kökenli alfabeye 8,eçilmiştir.

KaraÇaY-Balkar ynl diljnin iki büyük ağzı vardır: Karaçay_Ba_shan_çegem ağzı ve
Çerek ağzı. Kaynaklarda Holam-Bızıngı ağzından da söz edilmekle bıİıi[te, bİ ağız
Çerek ağzından pek farklı değildir. Karaçay_B ashan_Çegem ve çerek ağızlİrı
arasındaki farklar, ilgili bölümlerde verilmiştir. Yazı dili Karaç^y-Eİoshan_ğegem
ağzına dayanır.

Bu yazıda ortak biçimler Krç.Blk. kısaltmasıyla, farklı olan biçimler de
Krç. Bas.Çes, ve Çe r. kı.saltmalanyla verilrniştir.
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sözcüklerde yalnız ön ünlülerle, ödünç sözcüklerde hem ön, hem
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dc art ünlülerle kullanıIır- Türkçe sözciJkJerde söz başında bulunm az. K harfi de aynı
biÇimdc. TürkÇe sözcüklerde yalnızön üniüIerle, ödünç sözcüklerde hem ön, henı de
art ünlüle rle kulIanıİır. e harfi ünsüzlerden sonra e , ünlülerden sonra y€_
değerindedir. Söz baŞında yalnız ödünç sözcüklerde bulunur ve e değerindedir.
TürkÇe sözcüklerde söz başındaki e- sesini göstermek için a hart,i kullanılır. ıo harfi
ünsüzlerden sonra ıj, ünlülerden sonra yu- değerindedir.

5. SESnİıçİsİ

5.1. UNLULER
5,1,1, Eski TürkÇe a ünlüsü yaz, dilinde korunmuştur: ET acialr "ayak,,>

K,,ç.Bik. ayak,ETvagı "yeni"> Krç.Blk- caqı, ET bıça{< = K.ç.Bas.Çe g. bıçak.Farklı birkaÇ geliŞme de görülür: ET ıaş "dış-", Krç.bıı.. rış, ET anıt'ı.!i*di,, ,
Krç.B lk. Eııdi.

b 'Ii ses öbekleri iÇinde: ET ab "av" > Krç.Blk. ııw, ET tabar..mal, eşya,,>
Ift,ç.Blk. uıı,var, ET *abııç "avuç" > Krç.Bas.Çeg. Lıwııç.

g, g'Ii ses öbekleri içindekı a ünlüsü için bkz - 5,2.4.

Çerek ağzında ;"den önceki a ünlüsü i olur: ET tayak "destek, dayanak,,=K'Ç,Bııs,Ç'g t?'ak, > Ç.r. til'a!<, ET yadag'"yaya"> Krç.nas_çeg. ,orirrur, çeı.ji],rııı,, ET .l,a4 ak "yanak" > Krç.Bas.Çeg. cal,a!r..çene'', B ık. ziyalc 
"

_ Çelek ağzında Ana Türkçe *ğ ünlüsünün de-izlerine rastlanıyor: *ek"beyaz,, 
=

Çer. Ek, *dr "ad"= Çer. ii, *ğz''az''- Çer. Ez, *sğıı ..sayı'' - Çaa _ sğ.n.

5,1,Z, Yazı dilinde E, e ayrımı yoktur. Eski Türkçe ti, e sesleri kök hecede

Krç.Bas.Çeg. çErivv, ET eki "iki"> Krç.Blk. öti, ET-eşici- ..işitrnek'' 
> irrç.Bik. cşir-

. ET el "ülke, Yur[" > Krç.Blk_ öt - _ü,a/ "köy". Kök hecede ö, e > ı oegişimi de
YaYgındır: ET cidcir "eyer" 1Krç.Blk. il,çi7, ET cidgıf "iyi" > Krç.Blk. igi, Lİ ıraaıı,''büyük" > K.ç.Blk. ıııiyik. ET ketik "yabani" > Krç.glk. kil,iİ.

K.Ç.Btk- sıO'-. ET Çcibir- "çevirmek" > K.ç.Bas.Ç"g. çiİl,itr-, ET *nb' ..deve,, 
>

Flr-ç.B lk. tiil,ii

g'Ii ses öbekleri içindeki ö, e ünlüleri için bkz.5.2.4.
Yazı diIinde, ilk hece dışındaki a'korunmuştur. Ancak çerek ağzıncia dudak

cekiıni nedeniYle ci ünIüsünün dudaksıllaştığı örnekler de ,a.d,.: ET İ:ga "başka,,=
KrÇ-Bas-Çeg -öıgti > Çer. özgö, ET öt-gön "ölen"= Krç.Bas.Çeg. öl_gci-ıı. > çİr. cii-
göıı, ET ah-dti "evde" > Krç.Bas.Çe g. iiy-dE, > Ç.r. ii1,-ç75.

5.1-3- Eski ve Orta Tüı-kÇe ı ünlüsü her durumda çoğunlukla korunmuştur: ET
1'ılcııı "YıIan" > _KrÇ.Bas-Çeg. cılan, Ç.r. zı!an, ET yıI-"y,I" > Krç.Eas.ğee. c,/,
Ç"r. :ıl,ET bıçak"bıçak" = Krç.Bas.Çeg. bıçak, Ç.r. bıısİk. 

ı

ı ünIüsünün öndarnaksıtİaşması Çerek ağzında daha yaygın olmakla bir]ikte yız.ı
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dilindedegörüIür:ETır..it,'>Krç.Blk.ir.ET,ıl..dii''>
"sinek" > K.ç.Bas.Çeg. çipin, ET bıq "bin" > Krç.Blk. ıııig.

Yazı dilinde bıla "ile, birlikte"

Çerek ağzında bir sözcükte korunmuştur: ı'-' "İt" > Çer. .7.

5.1.4. Eski Türkçe i ünlüsü çoğunlukla korunmuştur: ET tirig "diri">
Fi,ç.Blk. tlri, ET ı.fı8 "sıcak" > Krç.Blk. ıssi, ET kidiz "keçe" > Krç.Blk. kiyiz.

Dudak uyumu nedeniyle i>ü değişimi de görülür: ET bciri "kur[" >Krç.Blk.
börii, ET tilkıl > Krç.Blk. tülkii.

Çuı"k ağzında iki örnekte Ana Türkçe *İünlüsü korunmuştur: *biz "biz, çivi" =
Ç... bIz, *İş "iş" = Çer. ı'ş.

5.1.5. Eski Türkçe o ünlüsü yazı dilinde çoğunlukla korunmuş, az sayıda
örnekte u olmuştur: ET solJra "sonra" > Krç.B|k. sora, ET on"on"= KIç.Blk_ on,
ET olur- "oturmak" > Krç.Blk. oltıır-,ET bol- = Krç,B|k. bol-, ET kort"koyun" >
Krç.Blk.kq, fakat; ET odgan- "uyanmak" > Krç.Bİk. rr1,on-, ET boz- "bozmak" >
Iftç.Blk. buz-, ET bürİüz "boynui" > Krç.Blk. miiyüz.

Ana Türkçe *ğ ünlüsü Çerek ağzında iki örnekte korunmuştur: *ö, "a[eş"- Çer.
6t, 5,ot "yol" = Çer. völ_

5.1.6. Eski Türkçe ö ünlüsü g'li ses öbekle ri içinde bulunduğu durumlar
dışında korunmuştur: ET köz "göz" = Krç.Blk. köz, ET kEl "göl"= Krç_Blk. köt,
ET ös- "büyümek" = tftç-Blk. ö§- .

g'li ses öbekleri içindeki ö ünlüsü için bkz. 5.2.4.

5.1.7. Eski Türkçe ı ünlüsu yazı dilinde korunmuştur: ET bıırıın "burun" =
KrÇ.Blk. buruıı, Eİ ulug "ulu" > Krç.B|k" uttu, ET uçİz "ucuz" > Krç.BIk. uctız,
ğl ıır- "vurmak" = Krç.Blk. ur-.

Çerek ağzında dağınık bir u>ı değişimi görülür: bunda "bunda"> Çer. mıııda.

Ana Türkçe *ü ünlüsü Çerek ağzında bir sözcükte korunm,uştur. *üıı "un" =
Çer. ün.

5.1.8. Eski Türkçe ij ünlüsü çoğunlukla korunmuştur: ET kümiş "gümüş" =
Iftç.Blk. kümiirr, ET küııdiiz "gündüz"= I(rç.Blk. kündüz, ET uç "üç"= Krç.Bas.Ç.g.
tiç, Çer. üıs.

Dudak uyumu nedeniyle ıi ünlüsünün düzleştiği örnekler de vardır: ET bri{gü"iz,

Krç.Bas.Çeg. Eçki, ET üzciqü "uzengi" > Krç.BIk. öıEqi.

5.2. ÜNsÜzınn
Karaçay-Balkarca ünsüzlerin belirleyici özelliği p, ç, ı, k, J.r seslerinin bir soluk

sesi olrnalarıdır. Ancak yau dilinde bu özellik belirtilmediği için, bu yazıda da
gösteriImemiştir.
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5.2.L. Eski Türkçe ö- sesi çoğuniukla korunmuştur. Ancak m-'ye değiştiği
örnekler de az değildir. b- =b-: ET bol- "olmak"= Kfg.Blk. bot- , ET bar- "varmak"
= Krç.Blk- bar,, ET bar "var"= Krç.Blk. bar,ET ber- "vermek"= Krç.Blk. bcir-. ET
b,ş, "pişmek" > Krç.Blk. biş-. b->m-: ET balra "kurbağa" > Krç.Blk. maka, ET
bEdiik "büyük" > K.ç-BIk. miyik, ET bEn "berı"> Krç-Blk. mEı4 ET. biIJ- "binmek"

"bin"> Krç,Blk. mig, ET bıında "bunda" > Krç.Blk. mında, ET bıdılc "b,yık">
Krç.Blk. mıyı{ç ET *büiüz "boynuz"> t{rç,B[k. müyüz.

Eski Türkçe -b-, -E sesleri art ünlülerle -w-, -w, ön ünlülerle -y, -y seslerine
değişmiştir: W ab "av" > Krç.Blk. uııı, ET tabgr "mal, eşya" > KrçrBlk. tuwar. ET
*abuç "avuç"> Krç.Bas.Çeg. Lıwuç, ET lcubanç "kıvanç" > Krç.Bas.Çeg. leuwanç,
ET *ııÖa{r"ufak"> Iftç.Blk. uwalçElr rb "ev" > Krç.Blk. ııi. üt sEb- "§evrrıek" >
Krç.Blk. sğ-, ET çEbir- "çevirmek" ) Iftç.Bas.Ç"g. çüyür-, ET *rabL"deve" >
tftç.B|k. nya.

. 
Hece sonund u b >o, W yub,{g "ince" > (*yuuko) > Krç.Bas.Çe g. culra-

5.2.2. Eski Türkçe ç-, -ç-, -ç sesleri Karaçay-Bashan-Çcgem ağzında ve yazı
dilinde korunmuş, Çerek ağzında sıztcılaşarak rs'ye değişmiştir: ET saç "saç">
Krç.Bas.Çeg. çaç, Çer. tsatş, ET kiikerçgün "güvercin" > Krç.Bas.Çeg. kögürçün,
Ç*r. kögürtsiin, ET bıçalr "bıçak" = Krç.Bas.Çeg. bıça|ç > Ç"r. bıtsalr,ET aç "üç"
= Krç.Bas.Çeg. üç, > Çer. ıiıs. ET çdçiik "çiçek"= Krç.Bas.Çeg. çiiçEk, > Ç"r.
tscitsök ET iç "iç"= Krç.Bas.Ç"g. iç. > Çer. iıs.

-ç- sesi Karaçay-Bashan-Çegem ağzında ve yaz;ı dilinde ötümsüzlüğünü her
durumda korur: ET cç- "açmak" > Krç.Bas.Ç.g. aç-, açarğa (mastar), *kqE "gece">
Krç.Bas.Çes. kiçE vb.

d, l, ç seslerinden önce ç > ş değişimi varsa da yazıda gösterilmez: küçlü "güçlü"
> kijşli/, çaçdır- "§açürmak" > çaşdır-, ağaççık "ağaççık" > agşçık

5.?.3. Eski Türkçe -d-, -d sesleri -y-, -y scslerine değişmiştir: ET adat "ayak"
> Krç.Blk- aya]r, ET adgır"aygır" > Krç.Blk. gyğır,ET kdeu "kaygı" > I(rç.Blk.
ka),€ı,ET kadı9 "kayın ağacı"> Krç.BIk. lcayııı, ET lradın "kayın"> Krç.Blk.
lrayın,ET kodan "tavşarı" > Krç-Blk.Iroy*, ET tıd- "engellemek"> Krç.Blk. ııy-,
ET tod- "doyrnak"> K.ç.Blk. roy-, ET lrd- "giymek"> Krç.Blk.,tiv-, ET yadag
"yaya"> Krç.Bas.Çeg. cayaw, ET bodu- "boyamak"> Krç.Blk. boya-, ET kidiz
"keçe" > Krç.Blk. kiyiı

Eski Türkçe -d- sesi edgü "iyi" > Krç.Blk. igi örneğinde düşmüş, -d sesi de eşid,-
"işitmek" > Krç.Blk. aşit- örneğinde ötümsüzleşmiştir.

5.2.4. Eski Türkçe g, 8 seslerinin Karaçay-Batkarcadaki gösterimi çok
çeşiılidir ve her zdman tutar[ı değildir. Tek heceli sözcüklerin sonunda -g>-}y:
ETbag "bağ, ip" > Krç-Blk. baw,üftag "dağ" > Krç.Blk. taw,ET ı,ağ"yağ" >

iftç.Blk. buw-, ET koğ- "kovmak" > Krç.Blk.,kun-.

ı ünlüsü ite kuruImuş tek heceli sözcüklerin sonunda ve birden çok heceli
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sözcükİerde,içseste,ısesiniizIediğidurumlardag>},:ET1,ıg...ytümak.'>

Krç.B lk. sı_ı,ır.

Çok heceli sözcüklerin sonunda ve hece sonunda g >o: ET sartğ "sarı">
KrÇ.Blk- sarı, ET Yılığ "ı[ık" > Krç.Bas-Çeg. cıIt, ET utug "ulu" > K.ç_glı.. tt1lu,
ET aÇıg "acı" > Krç.Bas.Çeg. acı, ET toruğ"doru" > K.ç.Blk. Iorıı, ET 1,arlığ"Yoksul" > KrÇ.Bas.Çeg. carlı, ET kudıığ"kuyu" > Krç.Blk. ğul,u, ET lrarıg"katı"
]K1r,.Bas.Çeg.kaİı,ETtoğrıı..doğru,'>Krç.Bık.tıırıı,EToğrı..hırsız.'>

§Ç.grs.Çeg. cıla-, ET buğday "buğday" > Krç.BIk. buday. Birkaç örneİte -ğ>-ıv :

ET yadag "yaya" > Krç.Bas.Çe g. cayaııı , ET bodag "boya" , Krİ.B lk. boyİw, ET
azığ"azı dişi" > Krç.BIk- azaw.

Bir örnekte dudak ünsüzünden önce -g- >-rJ-: ET vağııur > Iftç.Bas.çeg. ccırJLır.

Hece brş,nda -g- sesi korunmuştur: ET adgır"aygır" > Krç.Blk. a:v?lr:ETl<adgIı
"kaYgı" > l(rÇ.Blk. lr"ygr. İstisnalan da vardır: ET butga- "karıştırrnak" > Krç.Btk.
lıula-, F-T yalgan "yalan" > Krç.B lk- calan, ET yalga- "yalamİk" > K.ç.Bas.Çeg.
cala-.

Söz iÇinde, ötümsüz ünsüzden sonra -k- uzerinden -b- olmuştur: ET ıçgııı-
"kaybetmek; yok edilrnek" (>*ıçkın-) > Krç.Bas.Çeg. ıçğın-, ET sıçgan "sığan"
(> *s,ç kaıı) > Krç.Bas,Çeg. ç ıçğan-

Unlülerle oluşturduğu öbekler içinde : ag >awu: ETagz
Fi bagrsak "merhametli" > Iftç.Blk. bawıırsalr

agıı)uw:ETbıızağı"buzağı" > Krç.Blk. bizoıy, ET agı
ET vag,ıft "yakırı" > Krç.Bas.Ç.g. cııwıık.

oga }ı*ç,a: ETbogai, "boğaz"> Krç.Blk. buwaz-

ogıı>ıtwLı,u:ETsogu]r..soğuk',>Krç.BIk.Suwufr,ETogul..oğuI'.>
Krç.Blk. ul.

ığa = ağa: ETıgaç "ağaç"= Krç.Bas.Ç.g. agaç.

g sesi tek heceli sözcüklerin sonunda ve çok heceli sözcüklerde iç seste. hece
sonunda.}''yedeğişmiştir:ETng...değmek,,>Krç.BIk.ri),-.ETcig-..eğnıek..>

K.ç.Blk. Iıiy, ET tiig- "bağlamak"> Krç.Blk. riır,-, ETçig "çiğ" > Krç.Blk. çı_ı,, ET
*rtigmE "düğürn" > Krç.Blk. tiiyn16 "düğme", OT i5ııE "iğne" > Krç.Blk. iı,ııci,
fakat ET ögrcin- "öğrenmek" > Krç.Blk- ürfun-.

Çok heceli sözcüklerin sonundaki -s sesi dü§müştür: ET ısig "sıcak" > Krç.Blk.
İs-Çi. ET tİrig "diri" > K.ç-Blk. tiri, ET ti.irtüg "[ürlü" > K.ç.BIk. ti.irlii, fakat ET
çcirig "asker" > Krç-Bas-Çeg. çEriıv-

Ünlülerle oluşturduğu ses öbekleri içinde: -cigii >-öw: ET kiictcigii "güveyi" >
KrÇ.Blk. kiiy5ru, ET birEfı7 "tek. bir başırıa"> Krç.BIk. birEu,. ET ekü8fi ,;ikisi
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birlik[e" > Krç.B Ik. cikiivv.

-cİgti- > -r_ı,ıi- - -İİ-: ET tiİgiİl "değiI"> Krç.Bık. tiiytit - lıil.

KrÇ"Bas-Ç.g- C'.]'l rnıa. ET cigiıı-baş > Krç.rİll,. iıı-Laş - i,ıİ-tİş, ET rtıgirıııciri
"değirmen" > Krç.Blk. tirnıcin.

Eg{i > iil,ii: ET ögiir "sürü'' > Krç.Blk.ı.l,ılr.

iigii >İİl'iİ: ETr tigiiıı "düğüm" > Krç.Bık. ıüyiinı: tiiviinı-çcik.

iigE - tigci: ET ),iigci,tı "dizgin"> Krç.Bas.Çeg . ciigriıı.

5,2,5, Eski TürkÇe fr- sesi, sıztcıiaştığı bir kaç örnek dışında korunmuştur; ET
}5aııg "katı" > KrÇ.Blk. katı, ET ]raralJgıı "karanİık" > rrç.n lk. lrara7u, ET k,rk"kt'k..: KrÇ-B lk- k'rk- ET Jü- >Krç.Blk. b-. Bu değişimİn yazı diline yansıdığı

Krç.B lk. bııı,ıı.
-t- ünsüzü ünlüler arası durumda ötümlüleşmiş. ünsü z yan| durumda ve söz

sonunda korunmuŞtur: ET cık- "akmak" ) I|rç.nll.. 
"k_ 

roı.aİ agcrrğa(mastar), ET
adgk "aYak" > KrÇ-B lk. ayg]r f$r' aü:a7l, İT tokrıı "doku z" >krç_n ıu.. roguı. ET
sakız "sakız" > Krç.Blk. sagtz, ET sakla- "korumak, beklemek" = İftç.B |k. srıJçia-,
ET ta!<- "takmak" > Krç-Bas.Çe g. nk-gç .'askı''.

-k- sesinin ünsüz Yanı durumda slzıcllaştığı-örnekler de vardır: oT lraşga,.a[ınalnındaki beyaz leke" > (k"şka >) Krç.Bık. }aşöa, ET dA- "açmak" > xrç.fas.Ç.s.
aç-bıç "anahtar", Çer. atsğıts-

5.2.6, Eski TürkÇe k- ünsüzü, ünlüler arasında ötümlüIeşmiş, diğer dururnlarda
korunmuştur: ET siikiı "sekiz" > Krç.BIk. sögı:, ET eki''İki'' , K-.ç.Bik. igi, ET
kökiir-..maviIeşmek,'>Jfuç.BIk.kögcir-,ETkeça..geCe.,>

"çiçek" > Krç.Bas.Çeg. çciçEk "çiçek hastalığı", Çer.'tscitsdk.
5-2-7 - Eski TürkÇe söz içi ve söz sonu n sesi Karaçay_Batkarca da J,,ye

"boynuz" > Krç.Blk- ıııü,,ı,iiz. ET koi "koyun", K.ç.Blk. kbü,,ET kört-..yakmak,,
> Krç.Blk. ,tı;'t,-.

5-2.8- Eski TürkÇe söz içi ve söz sonu a sesi çoğunlukla koı,unmuştur: ET
to gtı1 "domuz" = Krç.Blk. toIJııı. ET siÜf r "sinir"= Krç.Blk. sigiı,, ET sıjçil"sütıgü" = Krç.Blk. siiqii. ET U4iz "deniz"= Krç.Blk. ttİqiz, ET,ı,cry, ..yenii'>
K.Ç.Bas-Çeg - cüIJı, ET ya7ıI- "yanıtmak" > Krç.Bal.Çeg. cİ7ıt-, ET yİ4il l,hriii.,
> Krç.Bas.Çeg. cciqil, ET nq "denk"= K.ç.Blk. taq-

ET, OT -r-, -' > KrÇ-Blk. -1'-, -1,. ET tögri "tanrı; gök" > K.ç.Blk. tciı,ri ay,,
ET siiqö,t "kemik" > KrÇ.Blk. siil,ök, OT ),aqak"yanak"l Krç.Bas.çeg. ravok.

Bir örnekte -4 >-tı.: ETı,ıı9'.'yün" > K.ç.Bas.Çeg. ciin-
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ET-ı- > Krç.Blk.o: ETso,rc "§onra" > Krç.B lk. sora.

ET -cirJıj- > Krç.B lk. -ö-: ET köI]ıif "gönül" > Krç.B lk. köt.

5,2,9, Eski ve Orta Türkçe -p-, -p sesleri Karaçay-Balkar-çegem ağzında ye
YaA dilinde, ünsüz kornŞuluğunda korunduğu birkrç 

-orr"k 
dışınd a -b_, _ö , çerekağzındaİse./-,y'seslerinedeğişmişIerdir:oTkiipft..kirpik,,>, kirpik. Çer. kiük, ET köpfiq-"k_öp;!" (<köpür-} ? ı<rç.Bgs.Çeg. kopür, Çer.kofiir, ET lrapçuk "keten torba; > Ikç.BasÇeg. kop,ç,k'.to;ba';.

ETsipır-..süpürmet,',§,ç.Bas.Çeg.sibir.,ETtöprE...depremek,,>
KrÇ.Bas.Çeg. tEbrci-, OT yopıt';topu[' ,T(rç.Bas.çeg . ,iauk, ET'ttıo;;orp,,>
KrÇ,Bas.Çeg. rlib:ET yap, "örtmek" ] Eç.Basİe E. cab|, ET köp "biçim, kalıp,, >Kl!-Bas-Çeg- kEb, ET köp "çok" > Krç_.Bas.çeg. İab, çer. köf, ET ,İp-.lbulmak,,
> Krç.Bas-Çeg. tab-,ET iı-ı:p "alıp" > Kry.Brrğ"g. a!-ı-b, Ç;; aLı-f,

5,2,10, Eski TürkÇe s sesi her durumda çoğunlukla korunmuştur: ET sarığ

KrÇ,Blk. san, OT sc.,|r"uyanık" - Krç.Blk. sak, oT urt "üst" > Krç., Bık. iJi, ET
ös- "büyümek" - Krç.Blk. ös-.

Gerileyici benzeşme sonucu.ı- ç- > t- ç-:ETsaç "saç" > Iftç.Bas.Çeg. ı,/(. ET

Krç.Bas.Ç.g. çanç-.

-f 'den Önce bulunduğu durumda J- >i-: ET sış "şiş" > K.ç.Bık. rış, oT saş_"çözmek" > K.ç.Blk. raŞ-.

İç seste ikizleşebilir; ET isğ "slcak" > Krç.BIk. jssi.

5,2,11, Eski TürkÇe r sesi her durumda (ünlüler arasında da) korunmuştur: ETriş = Krç.Blk. rış, ET ğm|_= Krç.Blk. tcimir, ET bat- - Krç.dıı.. bat-, ior-orgo
(masıar), ET lmtrg "katı"> Krç.Bas.Çeg. lratı, Ç"r. kattı- 

J

5,2,12, E;ki Türkçe _Y- sesi Karaçay-Bashan-Çegem ağzında ve yazıdilinde c_'Ye, Çerek ağzrndaz,'ye değişmiştir: ET yol"yol';>-Iüıç.nk.çe g. co'I. ç... zö!, ET
}'ıg- "yığmal._l Krç.Bar§.g. cıy-, Çer. zıy:, ETyaş'.yeşil ,'$],r'' > Krç.Bas_çeg.
caş,Çer- zaş, ET ),ılaıı "yılan" > Krç.Bas.Çeg. cıIİr,' Ç"r.'zıIan-

asesindenö.nceki;,.sesiherikiağızdadadüşebilir:ETyap4ıı..kötü,'>
Krç-Blk. amaıı, OT ),abşı '.iyi'' > Krç.Blk. aşğrı.

),sesisöziçivesözsonundakorunmuştur:ETkeyİk..yabanihayvan,,>
Krç-Blk. kiyik, ET ayaz "ayaz"= Krç.B|k. ayaz, ET a},"ay"= Kİç.Blk. cç,,-ET or,,r-"söylemek" > Krç.B|k. ayt-.

6. YAPIBİıçİsİ
6,1, Ad Çekimİ: Çokluk eki: Karaçay-Bashan-Çegem ağzında -!Ar, çerekağzında,lA;İıg; Eki: -nı/,ııİ, -ıııı/ -nii, birinci ve ikinci kişi iyelik ekinden sonra

,ı/ -i, ,ı// -İi; cösterme Eki: İıgı eki gibi, ancak üçüncü kişi teklik ve çokiuk iyelik
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ekinden sonra -'ı ; Yönelme Eki : -gd-7a (ünlülerden ve n, q dışındaki öıümIü
ünsüzlerden sonra), -ğa/,ğö (ötümsüz ünsüzlerden sonra), -ıa/-IJö (ıı, rJ
ünsüzlerinden sonra), ,a/ -ci (birinci ve ikinçi kişi iyclik eklerinden sonr a}_nü_ııE
(üçüncü kişi iyelik ekinden sonra); Kalma Ekj: -dü-da (üçüncü kişi iyelik ekinden
§onra adıl ıı 'si alıYor); Ayrılma Eki: -daıı/-dhn (üçüncü kişi iyelik ekinden sonra
adıI n 'si alıYor); AraÇ Eki: -tııı/ -ıin, -tuıı/ -tiin, -ııı/ -in, -urd -ün. nı/ _ni, _nıı/ _nii.

6-2- İyetik Ekteri: Teklik; l. kişi -(/ )m;-2. kişi -(I)rJ; 3. kişi -(s)I; Çokluk:I. kişi -(I)bIı;2. kişi -(0glz/ -(I)glz;ı. ıcışı'-Ia'rü-tLri.

6-3. Biidirme Ekleri: Te klik: l.. kişi -mA (§9reıt ağzında -mAn); 2. kişi
:İ;Ç*"r 

ağzında -sAn);3. kişi ,dI; ğokiuk, i. tışi -bİz;2. kişi -riz;3. tıiı

6.4. Kişi Adılları: Teklik: mtin ot ; Çokluk: öiz. siz, ala. DönüşIülükadılı kEs: lctisim, ktsig, kasi, kcisibiı kfusigi7, Uiİlari.

. 6,-6, ilgeÇIer: anıaltı"., 
_!(_bflbti, kıth şgrtın, üçün 'nnedeniyle", §ara..sonra,,,bıa, lratıŞ "birlikte, ile", kibik, cojrlİ, mİtallı, ,'r7oİ,, türsünlü,'ıışaş, balili, şEk1tli"gibi, be nzer", dEri, lradar "kadaİ" , Sayın "her", a la, alda"üzere, esnı§ında,,, alğa,allın "ileri, öne, önce", arı 

"'öteyı", 

boşİ_ro, öı3E *başkt", bari"beri,,, burun,,örıce,,,cııwıık "yanınd a", küıca*, korşj, ..karşİ'İ

6,7, EYlemler: EYlem adı olarak -uw/ -tiw/-w (tat-uw "taıma") ve _(ı)rğa/_
( i) rgd (kcil-irge "gelmek") biçimleri kullanılır.

EYlemlerde Zaman Ye Kip: Eylcm çekiminde, ernir kipi dışında ik; üpkişi eki kullanılır: l.Tekliki l. kİşi -İr4:2. kişi -s.A; 3. kişi -dI;Çokluk: l. kişi-blz;2.kişi.-1Iz.;3. kişi -dIIA: Z. Teklik: l. tlşl -(t)m; 2. kişi _ı; l. kişi -di :Çokluk: l. kişi -(I)k, -Ük;2. kişi -(DğIL/-(I)s(üzİ l. tlşl -le. 
j

Başiıca zaman ve kip ekleri şunlardır:

Şİmdikİ Zaman: Ünsüzle biten eylemlerden sonra -A, ünlüyle biteneYlemlerden sonra -)' ile yapılır ve ye birinci tip kişi eklerini alır;
Görüne1 GeÇmiŞ Zaman: ,dI eki ile yapıIır. Öttımsüz biçimi yoktur. ikincitip kişi eklerini aiır;

Görünme.Y:n GeÇmiş Zarnan z -ğaıı/ -8ün, -gan/-qEıı, -bon ekleri ileyap,lır. Birinci tip kişi eklerini alır;

Gelecek Zaman İ'- -(A)r, ,(I)r ekleriyle yapılır. Birinci tip kişi eklerini aiır;
Geİecek Zaman Iİ; -tl!r/ ,IIk, ,nI!ü/ -nlk, -rllü/ -rlkekleriyle yapıIır ve birincitiP kiŞi ekİerini aİır. Çerek ağzında'bu ckin daha eski biçimi oıun -Ar-II!r, _Ar_tlk

.kuIIanı lmakndır;

BtJYruk .KiPi; Teklik: 2. kişi eksiz, 3. kişi -sIn, çokIuk : 2. kişi _(t)gI?/
-(l )gIı, 3. ki,si -sInlA.
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KoŞuI KiPi: -sA eki ile yapılır. İkinci tip kişi eklerini alır.

7. sÖz vARLıĞı
KaraÇaY-Balkarcada, yüzyıIlar boyunca ilişki kurmuş oldukları pek çok halkın

dilinden aİınmlŞ sözcükler bulunur. Komşu Türk yaz;- dıııerınden yapmış olduğu
ödünÇİemeler bir Yana bırakılırsa, yabanİı olmayan ögeler içinde en ;ıği çekiciolanlar Buİgar döneminden kalmış olanlardır: adag "ktıçtık", İrar,ıı "kurti , ğabtrn"kuru ot yığını". k[iri,iç..dişbudak ağacı'' vb.

Katkas dillerinden: avana "gölge" (< Osetçe), gida "balta" (< Adıgece), koç 
-.hoç"

(< Ermenice), ğadııw "kendi ne fazla gtıvenen; (< Abhazca); Arapçadan : aclanı
"irısan" , kitab "kitab"; Farsçad an: avaz ..ses'', dan..dert''; Moğolcadan: 

-nıulc{a..ense,

Lağl. (at iÇin)", rUrLr "arkadaş"; Fin-Ugorcadan: bataıa Jmal ı", göbcil "zayıf,;
Grekçed en: nıaılalı "keşiş"; Latinİeden: co,rto"çan[a".

.ı TY:!u9rn.vaPllmıŞ ödünçlemeler Karaçay-Batkarcada büyük bir yer tutar.
Ozellikle devrimden sonra Rusça sözcüklerin ,ry,s, hızla artrn,şt,., Eski Rusçadan:
bcı raza "saban izi" , g ina1 "prens''; Yeni Rusçadan : teatr ;tiyatro '' , fo ,re t ika"sesbilgisi", koıııitet "komite" vb-

8. METİnl (aşağıdaki metin M. A. LIabiçev'in KAYNAKçA,da *Eösıerilen
makalesinden ( l966: 232) alınmıştır).

ğ>raPııxa KioHHio Ta.rıKbJtapbl ı,ıHı,-ıhx raiıaı_ıuı re66enepı,ıH
A),i(aPbıT&ğbliEi. Te6eP Alat:a KeHr ğsehıIa. 3HğH KeqerH ğx<yKbycyHğaH yffHğbl.
Kıorı TPİK rağıaAarı 6oırıraHHra HIop rğrro6, a_IubtKb uağı THreıe iıAçı.
3Pr,ğen'Hril Xaia laınağıAa HapaT TepeKJıe.^qeH a.KbrbaH ,Ja}-ıbıpHbı Lığııcıırı
6YPrıYrıra YPa-4nr. Te6eppu xıro6arı xayircyHHra qa6xaHı_Ia ilopKıa raiyıı
aTl.ü6, öıerırıı-I aHi,ıure TaIIıagğnı. nxağ 6oırıraHibıKbrba, 3pTğeHrtt cyy a.rl3
X;tp Ktıfuf re ğ)K5ıİbı «çıir[ı{peğLİ.

O. Xy6H L-tJIaHbI. A ııaı-ıar
carık künnü ıayakları miyik tawlanı tabbıılarin cantadıta. Tabardini kfu özöni öndi

kaÇİgi cukusunrİan uyandı. Kün tik tawtadan bolganl a nür tögüp, aşıkmay tigiilaydi.
Artdengi hava bılayda narat tiirökliidön akğan çayırnı iyisin burnu4a uradı. Tiibiirdi koban
kuwgun4a ÇabbenÇa Şorka tawuş atib, özıinni iinişgö taşayactı.Cry bolganlıkğa,iirtdiingi
suw ayaz tıar kiıııge cılı kiydiridi.

O. Uubiylanı. Amaııat

Parlak güneŞin ıŞıkları dağiarın tepeterini aydınlatıyor.Teberdi,nin geniş vacJisi
geceki uYkusundan uYandı. Cüneş yüksek dağiarın tümüne ışık saçıp, acele eımek.sizin
iniYor, Sabah havası buradaki çam ağaçlarından akan reçinenin kokusunu yayıyor.
Teberdi ırmağı bir Çağlayan gibi çağlayarak suları hızl'a aşağıya uötürüyor. İıkyaz
geldiği zarnıın, sabahki ırmak serinliği herkesi sıcak şeyler giymeye zorluyor.
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O. Hubiylanı. Emanet

Çeuiriler


