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rýk Dürtnin May Ainda, F. Safin’in Biik
Taunýn Baþlarýnda, F. Ziyatdinov’un Ýzge Yort, M. Yunýs’ýn Songý Sulýþ, A. Vergazov’un Yörek Cir Sorýy, G. Beþirov’un
Gýybret, A. Gýylejiv’in Kamýþ Barmak, Kömeþ Týrnak, G. Ahunov’un Timirhannýn
Kürgen-Kiçirgenneri, H. Kemalov’un Tülenmegen Küz Yeþi, S. Þeripov’un Mehebbet Hakkýnda adlý roman ve hikâyeleri son yýllarda yayýmlanan eserlerden bazýlarýdýr.
Tatar edebiyatý hakkýnda N. Ý. Aþmarin,
Ý. Berezin, V. V. Grigoryev ve N. F. Katanov gibi Türkologlar; C. Velidi, R. Fahreddin, A. Ýbrahimov, A. Ubeydullin, A. Sadi,
A. Rahim, L. Gaynanova, L. Celay, M. Gaynullin, M. Gaynetdinov, H. Minnegulov, M.
Osmanov, Þ. Sadretdinov, N. Yüziyev, F.
Galimullin, R. Ganiyeva, F. Urmançiev gibi
Tatar edebiyat tarihçileri tarafýndan pek
çok eser ve makale yazýlmýþtýr. 1971’de
baþlanan ve 2001 yýlýnda tamamlanan
altý ciltlik Tatar Edebiyatý Tarihi, XIII.
yüzyýldan günümüze kadar Tatar edebiyatý hakkýnda yapýlmýþ deðerli bir çalýþmadýr. Tatar edebiyatýnýn en önemli ödüllerinden biri 1958’den bu yana verilmekte olan Tukay ödülüdür. 2008’de R. Gataullin Susau ve Gazeller isimli þiir kitaplarýyla, 2009’da Z. Hekim Tilsiz Küki isimli
piyesiyle, Z. Mansurov Gerehetli Yörek
ve Künilde Fidai Yaþese adlý þiir kitaplarýyla bu ödüle lâyýk görülmüþtür.
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ÿÝsmail Türkoðlu

Çaðataylar (bk. ÇAÐATAY EDEBÝYATI)
Çuvaþlar (bk. ÇUVAÞLAR)
Karakalpaklar. Dil. Karakalpak Türkçesi, çoðu Özbekistan’a baðlý Özerk Karakalpakistan Cumhuriyeti’nde yaþayan 1 milyonu aþkýn kiþi tarafýndan konuþulmakta
ve Kýpçak Türkçesi özellikleri taþýmaktadýr. Bu yönüyle Kazak ve Nogay Türkçesi’ne çok yakýndýr. Daha önce Arap alfabesiyle yazan Karakalpaklar 1928’de Latin alfabesine geçmiþlerse de 1932’den bu yana Kiril alfabesini kullanmaktadýr. Bu alfabede on ünlü, yirmi altý ünsüz, üç yarý diftong (yu, ya, yo) olmak üzere otuz dokuz
harf bulunmaktadýr. 1996’da yeniden kabul edilen Latin alfabesi henüz yaygýnlaþmamýþtýr. Karakalpak Türkçesi’ndeki ses
deðiþiklikleri arasýnda ç ^ þ, g ^ v, þ ^
s, y ^ j en önde gelenleridir: çýk- ^ þýk-,
çarýg ^ þarýk, tag ^ tav, sag ^ sav, taþ
^ tas, yol ^ jol, yýlký ^ jýlký. Eski Türkçe’de mevcut k- ve t- ünsüzleri Karakalpak
Türkçesi’nde korunmuþtur: kel-, toy-. Arapça ve Farsça’dan giren f sesleri p’ye döner:
fil ^ pil; damak ñ’si korunur. Ek ünsüzlerinde ötümlü-ötümsüz benzeþmeleri görülür. Meselâ -nIñ ekinin -dIñ, -tIñ; yükleme hali eki -nI’nýn -dI, -tI biçimleri de vardýr. Araç durumu menen, benen, penen;
soru mA, bA, pA biçimleriyle karþýlanýr. Belirsiz geçmiþ zaman için -Gan, -KAn; -Ip;
gelecek zaman için -mAKþI, -jAK; þimdiki
zaman için -A, -y ekleri kullanýlýr. Yeterlik alile yapýlýr. Bu özellikler Kýpçak, Karluk ve
Altay lehçelerinde de görülür. Karakalpak
Tiliniñ Tüsindirme Sözligi’nde (I-IV, Nökis 1982) toplanan Karakalpak Türkçesi’nin söz varlýðýnda Türkçe, Arapça, Farsça, Moðolca, Rusça ve az sayýda Çince kelimeler vardýr.
Edebiyat. Karakalpaklar, kendilerine özgü bir yazýlý edebiyatýn teþekkülünden
önce diðer Türkistan Türkleri gibi ortak
yazý dili olan Çaðatayca ve Hârizmce’de
eser vermiþlerdir. Karakalpak edebiyatýný iki döneme ayýrmak mümkündür. a)
1917 Ekim Devrimi’nden Önce. 1917
Devrimi’ne kadarki Karakalpak edebiyatýnýn daha çok sözlü edebiyat çerçevesinde
kaldýðý söylenebilir. Sözlü edebiyat çok zengindir. Yayýmlanmýþ otuzu aþkýn destan,
çok sayýda atasözü, deyimler, halk koþuklarý günümüze kadar gelmiþtir. Folklordaki tarihî gerçeklik edebiyat tarihini tamamlamakta ve birkaç dönem halinde þekillenmektedir. 1. En eski dönem. Daha
çok büyü olaylarýndan söz edilen bu dönemin önemli eseri Þeryar (Þehriyâr) des-

tanýdýr. 2. Peçenek-Kýpçak dönemi. XI-XII.
yüzyýllarý içine alan bu dönemde ortaya çýkan eserlerden Koblan destanýnda görüldüðü gibi aðýrlýklý olarak dinî inanýþlar iþlenir ve halk kahramanlarýnýn yiðitliði anlatýlýr. 3. Altýn Orda dönemi. XIII-XIV. yüzyýllarý kapsayan bu dönem de pek çok destan ve büyü olaylarý üzerine kurulmuþtur.
Edige ve Er Þora destanlarýnýn bu dönemde yazýldýðý belirtilmektedir. 4. Konrat-Baysýn dönemi. XV-XVIII. yüzyýllarý içine alan
bu dönemde hayatýn sýkýntýlarý ve çeþitli
meseleler dile getirilmektedir. Bu devirden kalan Alpamýs, Mespatþa destanlarýnda uruklarý birleþtirmek için gösterilen
gayretler anlatýlmaktadýr. 5. Buhara-Bulunðýr dönemi. Bu dönemdeki eserlerin
ortak özelliði halký dýþ düþmanlardan koruma görevidir. Er Ziyvar destaný bu döneme aittir. 6. Hârizm dönemi. Karakalpaklar’ýn ilk atalarýnýn ortaya çýktýðý Hârizm bölgesinde Karakalpak ozan ve bahþýlarýnýn sanatlarýný geliþtirdiði devirdir. Göruðlý (Köroðlu), Garip Âþýk, Sayathan Hemra gibi pek çok âþýklýk destaný bu dönemle
ilgilidir. Massagetler devrinden gelen Karakalpaklar’la menþe bakýmýndan ilgi kurulan ve en eski devri içine alan eser Karakalpaklar arasýnda kadýnlara büyük önem
verdiðini ortaya koyan Kýrkkýz destanýdýr.
Nogaylý döneminin þairleri arasýnda Soppaslý Sýpýra Jýrav (günümüze bazý “tolgav”larý ile anlattýðý Edige destaný kalmýþtýr),
Asan Kayðý (tolgavlarýnda halkýn sýkýntýlarýný ve Altýn Orda’nýn siyasî durumunu
anlatýr), Jiyrenþe Þeþen (daha çok hazýrcevaplýlýk ve karþýsýndakini sözle susturma þeklindedir), Dospambet Jýrav (XV. yüzyýlýn sonu ile XVI. yüzyýl baþlarýnda yaþayan bir kumandan) gibi isimler bulunmaktadýr. XVI. yüzyýl Karakalpaklar’ýn Nogaylý adlandýrmasýný býrakýp Karakalpak adýný
kullandýklarý devir olup XVI-XVII. yüzyýllarý
da içine almaktadýr. Dönemin þairleri geleneksel “tolgav” ve “terme”ler söylemiþ,
bunlarý kopuz eþliðinde terennüm etmiþtir. Yayýk boyundaki Karakalpaklar arasýnda Dospambet, Kaztuvðan, Yeniderya boyunda Müyten Jýravlar bu devir edebiyatýný temsil eden þairler olarak gösterilebilir. XVII-XVIII. yüzyýllarda karýþýklýklarýn, sýnýflar arasýnda adaletsizlik ve eþitsizliklerin artmasý Karakalpak edebiyatýnýn bu devirde yeni bir döneme girmesine zemin
hazýrlamýþtýr. Karakalpak halký, kendi özgürlük ve baðýmsýzlýðýný korumak için adaletsiz yöneticilerle büyük bir mücadeleye
giriþmiþtir. Firdevsî, Nizâmî, Ali Þîr Nevâî,
Mahtumkulu gibi þairlerin eserlerinin Ka511
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Þair Berdak’ýn heykeli (Pýnar Fedakar fotoðraf arþivi)

rakalpaklar arasýnda yayýlmasý edebiyatlarýnýn geliþmesinde önemli rol oynamýþtýr.
XIX. yüzyýl Karakalpak edebiyatý ve kültürünün büyük geliþme gösterdiði bir devirdir. Hârizm’e gelen Karakalpaklar yerleþik hayata geçip kendi etnik-millî kültürlerini geliþtirmiþlerdir. Bu geliþim öncelikle siyasal ve ekonomik hayatýn geliþmesiyle olaylarý þiirlerine yansýtan Künhoja, Ejiniyaz, Berdak, Öteþ, Sarýbay, Gülmurat’ta görülür. Bunlarýn þiirlerinde toplumsal eþitsizlik, baðýmsýzlýk ideali, mazlumlara karþý insanî duygu ve düþünceler terennüm edilir. Türkistan coðrafyasýnda bu
devrin en önemli hadisesi Türk halklarýnýn
Rusya’ya ilhak edilmesidir. 1873’ten itibaren Hârizm bölgesinde yaþayan Türk topluluklarý, bu baðlamda Karakalpaklar Rusya’nýn hâkimiyetine girmiþ, buralarda yaþayan halklarýn edebiyatý da Türkistan’da
yayýlmaya baþlamýþtýr. Edebî eserlerin bir
kýsmý Kazan’da basýlýrken 1874’ten itibaren Hîve’de basýlmýþtýr. 1884’te Taþkent’te,
1890’da Semerkant’ta kurulan matbaalarýn Karakalpak edebiyatýnýn geliþmesine
katkýsý olmuþtur. 1905-1907 yýllarý arasýnda Çarlýk Rusyasý’na karþý ayaklanma hareketleri ve Bolþevik akýmýnýn geliþmesi
edebiyatý da etkilemiþtir. Bu dönemdeki
þairlerin ana temasý sosyal adaletsizliktir.
Bunun yanýnda insanlýk, iyi ahlâk, çalýþkanlýk, halkýn sýkýntýlarýný paylaþma, sevgi, nasihat gibi temalar iþlenmiþtir. Þairler hem
yaþanýlanlarý terennüm etmekte hem de
söz konusu olaylara dayalý fikir ve idealle512

rini genelleþtirmektedir. Bu durum özellikle Omar ve Ayapbergen’in mýsralarýnda
görülür. Bu dönemde daha çok lirik ve
epik türler, hiciv ve mizah, atýþmalar yanýnda fabl türü de bazý þiirlerde yerini almýþtýr. Dönemin önde gelen þairleri arasýnda Omar Süyirbek Ulý, Kulmurat, Sýdýk
Tokpan Ulý, Annakul, Begjan, Ebdikadir
Bekimbet Ulý, Hudaybergen Jebegen Ulý,
Kazakbay Hojaniyaz Ulý ve Jañabay gibi isimler bulunmaktadýr.
b) 1917 Ekim Devrimi’nden Sonra. 1917
Devrimi, Karakalpaklar’da da dil ve edebiyat açýsýndan yeni bir dönemin baþlangýcý olmuþtur. Ruslar’ýn Türk topluluklarýnýn konuþtuðu yerel dilleri yazýlý dil haline
getirme çabasý yeni yazý dillerinin ortaya
çýkmasý, “etnisite”ye dayalý bir millî edebiyatýn meydana gelmesi sonucunu doðurmuþtur. Karakalpaklar da bu çerçevede konuþma dillerini yazý dili haline getirerek bununla edebî eserler ortaya koymuþtur. Devrimin þekillendirdiði bu devir
edebiyatý için Karakalpak Sovyet edebiyatý tabiri yaygýn biçimde kullanýlmaktadýr.
Bu dönem Karakalpak halkýnýn hayatýndaki en önemli tarihî olgulardan biri sayýldýðýndan Karakalpak ekonomisi ve kültürü
için yeni ve farklý bir baþlangýç oluþturur.
Karakalpaklar, Sovyet Komünist Partisi siyasetinin gereði olarak yazdýklarýný basma
imkânýna da sahip olmuþ, kendi edebiyat
ve sanatlarýný geliþtirme çabasý içine girmiþtir. Karakalpak Sovyet edebiyatýný temsil edenlerin eserlerinde Rus Sovyet edebiyatýnýn klasiklerinden M. Gorki, V. Mayakovski gibi yazarlarýn etkisi açýkça görülür. Bunun sonucunda siyasal lirik þiirlerle
sosyal manzumeler geliþip çoðalmýþ, drama ve tiyatro sanatý teþekkül etmiþtir. Karakalpak Sovyet þiiri XX. yüzyýlýn baþlarýnda ortaya çýkmýþtýr. Devrimi ve yeni hayat
tarzýný terennüm eden Karakalpak þairleri
Ayapbergen Muvsayev, Seyfulðabit Mejitov, Kasým Evezov, Karabay Ermanov, Hojamet Ahmetov, Aytbay Metyakubov, Jolmurza Aymurzayev, Asan Begimov’dur. Yeni Karakalpak Sovyet þiiri devrimden önceki Karakalpak þiirinden sosyalist içeriði
ve fikrî temasý ile ayrýlýr. Bu dönem þiirinin temalarý devrimin zaferi, Sovyet Komünist Partisi’nin siyaseti, zenginlere karþý sýnýf mücadelesi, kadýn eþitliði, kolhoz hayatý gibi propaganda amaçlý konulardýr.
1920’li yýllarýn ortalarýnda ve 1930’lu yýllarýn baþlarýnda Karakalpak edebiyatýnda
genç Karakalpak drama sanatçýlarý yetiþmiþtir. Karakalpak halkýnýn hayatýndan ilham alan bu sanatçýlar ve eserlerinden
bazýlarý þunlardýr: Kasým Evezov, Tilek Jo-

lýnda; Seyfilðabit Mejitov, Ernazar Alaköz, Soñðý Selteñ, Baðdagül; Ebdiraman Ötepov, Teñin Tapkan Kýz, Boyavþý Vekil, 900 Gramm. Geliþmenin temelinde 1920’li yýllarýn ortalarýnda kurulan
millî tiyatronun etkisi bulunmaktadýr. Bu
yýllarda heveslilerden oluþan Tañ Nurý tiyatro topluluðu ilk Karakalpak tiyatrosunun ortaya çýkmasýna zemin hazýrlamýþtýr. Bu döneme gelinceye kadar Karakalpak edebiyatýnda sözlü halk edebiyatý dýþýnda, hikâye ve roman gibi modern anlamda mensur eserler bulunmuyordu.
Yeni dönemde Karakalpak nesrinin ilk
ürünleri verilmiþ, genç yazarlar sosyal ve
siyasal hayatýn bazý tablolarýný küçük hikâye ve eserlerinde, fýkralarýnda tasvir
etmeye çalýþmýþtýr. Ancak bu, gerçek anlamda nesir deðildi. Yazarlýk tecrübesinin yokluðu, tipleþtirme ve sonuçlandýrmanýn zayýflýðý, konu darlýðý nesrin geliþmesine imkân vermemiþtir. Karakalpak
Sovyet edebiyatý geliþmesinin ikinci basamaðý sayýlan 1930’lu yýllarda biraz daha güçlenmiþ, Mýrzaðaliy Deribayev, Deli Nazbergenov, Nejim Devkarayev, Emet
Þamuratov, Bayniyaz Kayýpnazarov gibi
yetenekli yazarlar ortaya çýkmýþtýr. Bu dönemde edebiyat þiir, nesir ve drama türlerinde yeni eserlerle zenginleþmiþtir. Söz
konusu eserlerdeki temalar vatan, parti,
Sovyet ordusu, Lenin, kadýn-erkek eþitliði,
kolhoz hayatý, kültür ve bilimi teþvik gibi
konulardýr. Genç þairler ilk zamanlarda görülen küçük þiirler yerine daha uzun þiirler yazmaya baþlar. Sovyet yönetimi yýllarýnda halk þiirinde de büyük geliþme görülür. Sadýk Nurýmbetov, Abbaz Dabýlov gibi halk þairleri bu türün en güzel örneklerini vermiþ, yeni dönemi ve bu dönemin lideri Lenin’i öven þiirler yazmýþtýr. Abbaz’ýn
“Mavzoleyde”, “Körip keldim”, “Namert Jigit Nege Derkar” gibi þiirleri, “Bahadýr” adlý destaný; Sadýk Nurýmbetov’un “Biziñ Vatan”, “Kýzýl Moskva”, “Perzentim” adlý þiirleri halk tarafýndan çok beðenilmiþtir.
II. Dünya Savaþý yýllarýnda Karakalpak
yazarlarý ateþli yazýlarla halký düþmanla
savaþmaya çaðýrmýþ, savaþtan sonraki yýllarda Karakalpak edebiyatý yeni bir atýlým
içine girmiþtir. Bunda Rus Sovyet yönetiminin aldýðý siyasî kararlarýn rolü büyüktür. Bu kararlarýn ardýndan Karakalpak yazarlarýnýn eserlerinde devrin Sovyet temasýna doðru bir dönüþ kuvvetle kendini
hissettirir. Sosyalizmin kuruluþunu, kolhozlu köyün “bahtlý” hayatýný, kolhozcularýn
çalýþkanlýðýný anlatan eserler arasýnda Jolmurza Aymurzayev’in Aydýn Jol (1955),
Emet Þamuratov’un “Bahýtlý zaman” ve
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“Akþolpan-Palman” manzumeleri; Sovyetler Birliði’nin kahramaný Zoya Kosmedemyanskaya hakkýnda Beknazarov’un yazdýðý “Tanya”, Kayýpnazarov’un “Palvanbek”
manzumeleri bu temalarýn önde gelen örneklerindendir. Bu yýllarda Karakalpak edebiyatýna Ibrayým Yusupov, Tilevbergen Jumamuratov, Hojabek Seytov, Tölep Kayýpbergenov, Öserbay Hojaniyazov, Hojamurat Turýmbetov, Joldasbay Dilmuratov, Babaþ Ýsmailov, Meten Seyitniyazov, Keramatdin Sultanov, Aytbay Bekimbetov, Devlen Aytmuratov gibi genç, yetenekli yazar
ve þairler de katýlýr. Savaþtan sonraki dönemde Karakalpak nesri de geliþme gösterir. Pek çok hikâye ve denemenin yanýnda ilk defa hacimli nesir örnekleri olan romanlarýn yazýldýðý görülür. Kýsa zamanda
ortaya çýkan romanlar arasýnda Asan Begimov’un Balýkþýnýñ Kýzý (Nökis 1958),
Jolmurza Aymurzayev’in Emivderya Boyýnda (Nökis 1958), Tölepbergen Kayýpbergenov’un Karakalpak Kýzý (Nökis
1960), Orazbay Ebdirahmanov’un Bosaða
(Nökis 1989) sayýlabilir. Bunlardan Begimov, Aymurzayev ve Þavdýrbay Seytov’un
romanlarý Rusça’ya tercüme edilirken Bekimbetov ile Kayýpbergenov’un romanlarý Özbek Türkçesi’ne aktarýlmýþtýr. Bu geliþmeler sonucunda Karakalpak nesrinin
ön plana çýktýðý görülür. Ayný dönemde
edebî tenkit ve edebiyat araþtýrmalarý alanýnda da geliþmeler olmuþ, Nejim Devkarayev, M. Nurmuhammedov, Kalli Ayýmbetov, Kabýl Maksetov, S. Ahmetov gibi bilim adamlarý yetiþmiþtir. Günümüz yazar
ve þairleri arasýnda Ibrayým Yusupov, Tölepbergen Kayýpbergenov, Þavdýrbay Seytov, Gülistan Þamuratova, Sarýgül Bahadýrova, Gülistan Matyakubova, Saylavbay
Jumaðulov, Orazbay Ebdirahmanov, Nebiyra Töteþova, Saðýnbay Ýbragimov, Keñesbay Reymov, Bahtiyar Genjemuratov,
Patiyma Mýrzabayeva zikredilebilir.
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ÿCeyhun Vedat Uygur

Kazaklar (bk. KAZAKÝSTAN; KAZAKLAR)
Kýpçaklar (bk. KIPÇAKLAR)
Kýrgýzlar. Kýrgýzca, Altayca ile birlikte
Türk dilleri ailesi Kýpçak grubunun taþrasý
olarak nitelenen Doðu alt grubunu oluþturur. Kýrgýzistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti’nin kýsmen Namangan,
Andican ve Fergana bölgeleri, Tacikistan
Cumhuriyeti’nin bazý daðlýk yerleriyle Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kýrgýzistan’a komþu bölgeleri, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan-Uygur Özerk Bölgesi, Moðolistan Halk
Cumhuriyeti’nin batý bölgeleriyle Kuzeydoðu Afganistan ve Pakistan’da konuþulmaktadýr. Kýrgýzca’nýn bir tasnife göre kuzey ve güney olmak üzere iki, bir diðerine
göre kuzey, güneybatý ve güneydoðu olmak üzere üç aðzý vardýr. Kýrgýz edebî /
yazý dili kuzey aðzýna dayanýr. Kýrgýzca’nýn
fonolojik özellikleri þunlardýr: Çaðdaþ Kýrgýz edebî dili öz fonolojik sisteminde sekizi kýsa (a, e, ý, i, o, ö, u, ü), altýsý uzun (a,
ē, ō, ö, u, ǖ) olmak üzere on dört ünlü ve
on sekiz ünsüz (b, c, ç, d, g, x, k, l, m, n,
n, p, r, s, þ, t, y, z) bulunur; f, j, þç, ts ve v
fonemlerine özellikle Rusça ve alýntý kelimelerde rastlanýr. Uzunluk ikincildir: Eski
Türkçe agýz > Kýrgýzca oz. Kýrgýzca’da vurgu çoðunlukla son hece üzerinde bulunur.
Kelime ve kelime þekilleri ses uyumuna
tâbidir. Dudak ünlü uyumu yalnýz dar ünlü sesleri (ý, i, u, ü) deðil düz geniþ ünlü
sesleri de (a, e) etkiler: cüröktördögü “yüreklerdeki.” Eski Türkçe’deki d ünsüzü Kýrgýzca’da y’ye (tod¯ > toy¯ “doy ¯ ”), kelime
baþý y ünsüzü c’ye (yol > col) dönüþmüþtür. Ayrýca hem Türkçe hem alýntý kelimelerde uzun ünlüler bulunmaktadýr. Ýþenaalý Arabeyev, Kazakça’yý Kýrgýzca’dan ayýrt
etmek için yazý dilinde uzun ünlüleri ilk
defa kullandýðýný belirtmektedir (Kýrgýz Alfabesi, 1924). Bu tarihe kadar yazýlan eserlerde uzun ünlüler gösterilmemiþtir (Diykanov, V/2 [2005], s. 328-329). Kýrgýzca’nýn morfolojisi Türk dili için tipiktir. Ýþaret
zamirlerinin, sonu -l ile biten ve bitmeyeni
olmak üzere iki þekli vardýr: bul / bu “bu”,
oþol/oþo “bu, þu”, uþul/uþu “o”. Olumsuz
fiil -ba- (-be-, -bo-, -bö-; -pa-, -pe-, -po-,
-pö-) ekiyle kurulur (albaymýn “almam, al-

mayacaðým”); fakat bazan cok “yok” ve
emes “deðil” kelimeleriyle analitik yolla da
yapýlabilmektedir: Eç kimdi körgön cokmun “Kimseyi görmedim”; körgön emestey bolup “görmezlikten gelip.” Söz diziminde analitik fiil yapýlarý geliþmiþtir: okup
catamýn-okup cüröm-okup oturamýn-okup
turamýn “okuyorum.” Öbekleri birbirine
baðlamada baðlaçlarýn kullanýlmasý tipik
deðildir, bunun yerine birleþik anlatýmlarý kurmada daha çok morfolojik yöntem
uygulanýr: Kýþ kelip suu tondu “Kýþ gelince su dondu.” Söz varlýðýnýn önemli bir kýsmýný yansýmalarýn oluþturduðu Kýrgýzca,
uzak akrabasý Moðol ve Mançu dillerinden
baþka diðer Türk lehçelerinden ve akrabasý olmayan dillerden etkilenmiþ ve kelimeler almýþtýr. Kýrgýzca’ya XVI. yüzyýldan
önce Moðol dillerinden, Tian Þan döneminde ziraat, bað bahçe kültürü, ticaret,
inþaatçýlýk gibi alanlarla ilgili Farsça’dan,
Kýrgýzlar’ýn Orta Asya’ya gelip din deðiþtirmeleriyle birlikte dinî-kültürel alanla ilgili Arapça’dan Orta Asya halklarý dilleri
aracýlýðýyla pek çok kelime girmiþtir. Kýrgýzlar’ýn Ruslar’la temasý ve Kýrgýzistan’ýn
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’ne
baðlanmasýyla dilde Rusça’nýn etkisi baþlamýþ, zamanla bilim, teknoloji, yönetim,
siyaset, kültür vb. alanlarla ilgili terimler
Rusça’dan veya Rusça vasýtasýyla diðer dillerden alýnmýþtýr.

Rusya arþivlerinde bulunan, millî yazýnýn oluþmasýndan önce XVII. yüzyýlýn ikinci yarýsý ile XIX. yüzyýlýn ilk yarýsý arasýnda
Kýrgýzlar’ýn önde gelenleri tarafýndan Rus
yöneticilerine gönderilen mektuplar ilk yazý dili örnekleri sayýlabilir. Ýlk Kýrgýz alfabesi 1924’te E. Arabayev tarafýndan Arap
yazýsý esas alýnarak hazýrlanmýþ ve 1928’e
kadar kullanýlmýþtýr. 1928-1940 arasý Latin, 1940’tan sonra Kiril alfabesiyle yazýlmaktadýr. Kýrgýzlar’ýn yazýlý edebiyatýna kaynaklýk eden çok zengin bir sözlü edebiyat
geleneði vardýr. Manas, Kurmanbek, Canýl Mýrza, Kedeykan gibi destanlar, ayrýca hikâye ve masallar, efsaneler, ninniler,
tekerlemeler, bilmeceler, atasözleri ve deyimler, dinî ve lirik þiirler (türküler) bu geleneðin ürünleridir. Sözlü geleneðin en eski katmanýný hikâyeler oluþturur. Mensur
eserlerin önemli bir türü muhteva bakýmýndan zengin masallardýr. Bunun yanýnda geleneksel bir tür olmayan fýkralar da
mevcuttur. Manzum sözlü eserler arasýnda önemli bir yer tutan destanlar diðer
türlere oranla daha çok geliþmiþtir. Kahramanlýk destanlarýnýn en tanýnmýþý Manas, Semetey ve Seytek bölümlerinden oluþan 500.000 dizelik Manas üçlüsüdür. Bir
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