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Fu-yü Kırgızcası 
Fuyü Kırgızcası, azak grubuna girip Hakasçayla benzer ses özellikleri 

gösteren bir Türk dilidir. Türkoloji çevrelerinde, özellikle Türkiye' de yakın 

zamana değin gözden kaçmış olan bu dili bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin 

Mançurya bölgesinde, Harbin'e 160 km. uzaklıkta, Qiqihaer'e yakın yerde 

yaşayan Fuyü Kırgızları konuşmaktadır. Sayıları, 1. Janhunen'in verisiyle 900 

kişidir. Yine Janhunen'in 1988 tarihli verisiyle bu dili akıcı olarak konuşup 

anlayan 70 yaş üzeri olan dokuz kişidir. 50 yaş üstü ise Fuyü Kırgızcasını 

anlamakla birlikte tam olarak kullanamaktadırlar. Orta yaş kuşağı ise ço

ğunlukla iki dilli olup yörede baskın olan Oyrat (Ö1öt) Moğolcasını bil

mektedirler. Fuyü Kırgızları kendilerinin Yenisey bölgesinden, Güney Si

birya' dan Mançurya'ya 1755-57 yıllarında geldiklerine inanmaktadırlar. Fu

yü Kırgızları din olarak Şamanizm ve bir ölçüde de Lamaizmin etkisi altın
dadırlar. 

Fuyü Kırgızcasıyla ilgili bilgilerimiz ii)jW~ Hu Zhen-hua'nın çalış

malarına, malzemelerine, Tenişev'in yayınlarına ve son olarak C. Schönig'in 

etraflı incelemesine dayanmaktadır. Ancak elimizdeki verilerin, dil mal

zemesinin toplamı bir-kaç yüz sözcüğü geçmemektedir. Bunların hemen 

tümü de Hu Zhen-hua'nın ve Tenişev'in çalışmalarına dayanmaktadır. Fuyü 

Kırgızcası ile ilgili daha ayrıntılı ve yeterli çalışma yapabilmek için daha fazla 

derlerneye gereksinim vardır. Bugün için elimizde bu dile ait yalnızca iki şiir 

* Daha önce Mersin'de XII. Dilbilim Kurultayı'nda okunan bildiri metnine dayanan 
bu yazı "Sözvarlığı Açısından Fu-yü Kırgızlan ve Dilleri" (XII. Dilbilim Kurultayı, 
14-16 Mayıs 1998, Mersin Üniversitesi, yay. Y. Aksan, M. Aksan, Mersin 1998: 
ı 87 - ı 96) adıyla yayımlanmıştl. Çeşitli dizgi yanlışlıklanm da içeren bu yazıyı 
burada biraz daha değiştirilmiş ve genişletilmiş olarak yayınlıyorum. Bir sonraki 
yazının alan araştırmasına dayanmasını diliyorum. 
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138 MEHMET ÖLMEZ 

bulunmaktadır (bak. Hu Zhen-hua, Guy IMART 1987). Her iki şiir de edebi 
olarak, dilin genel yapısı doğrultusunda fikir verecek türden değillerdir. Do
layısıyla aşağıdaki çalışmanın da konuya ilişkin bir ön çalışma, ilk çalışma 
olmaktan çok öteye geçtiğini öne sürerneyiz. 

çalışmamızın sonunda Hu Zhen-hua'nın yayınlarında yer alan malzeme 
bir kez de ET ile karşılaştırnah olarak yer almaktadır. Söz konusu malzeme az 
da olsa Fuyü Kırgızcasının sözvarlığı ve sesbilgisi, ait olduğu Türk dil grubu 
üzerine bir fikir vermektedir. 

Bu verilere, Hu Zhen-hua'nın elimizdeki sınırlı verisine dayanarak Fuyü 
Kırgızcasının Hakasçayla hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. 

Kısaca Fuyü Kırgızcasının ses özellikleri şunlardır (bu özellikler Eski 
Türkçeye [ET] göredir): 

1. ldl sesinin Izlye değişmesi: ET adak> azıh "ayak", ET bedük> büzih 

"yüksek", ET kudruk > kuzruh "kuyruk", küdegü "güveyi" > küzi 

"nişanlı", ET udı- > uzı- "uyumak". 
2. Söziçinde ünlüler arası g sesinİn kimi örneklerde kaybolarak 

kendinden önceki ünlüyü uzatması: ET agır> tir "ağır", ET agız > az 

"ağız", ET sıgun > sfn "geyik", ET yigit > clt "genç", ET yogun > yön 

"kaba, sert". 
3. Sözsonu -g seslerinin h olması: ET tag > tah "dağ", sarıg > sarıh 

"sarı", ulug > uluh "büyük". 
4. Ünlüler arası ötümsüz k, p, s, Ş ünsüzlerinİn ötümlüleşerek kimi 

örneklerde sırasıyla g, b, z ve j olması: ET apa > aba "baba", ET *beş on > 

bijin "elli", bışur- > bijir- ,..- bişir- "pişirmek, kaynatmak", ET kişi> kiji 

"insan, kişi", ET isig > izih "sıcak", ET es ür- > izir- "sarhoş olmak", çağ. 
ısırga =? ızırga "küpe", ET ya~a > yaga "yaka", ET yo~aru > yogor "üst, 
yukarı". 

5. Hakasçadan farklı olarak y-'nin ç- değil de onun ötürnlü karşılığı olan 
c- 'ye dönüşmesi: ET yalJa, OT yalJan, yagan =? ctin "fil", ET yap- > cap

"örtrnek, kapatmak", ET yet- > cit- "ulaşmak", ET yay> cay "yaz", ET ye

> ce- "yemek". 
6. Hakasçada olduğu gibi kimi örneklerde, özellikle geniz seslerinin 

komşuluğunda y-'nin n- olması: ET yalJl > nti "yeni", OT yalJa~ > ntih 

"çene", ET yagmur > namır "yağmur", ET yan- > nan- "geri dönmek", 
ET yumurtga > nomurtga "yumurta", 

7. Hakasçadan farklı olarak sözbaşı ç- ünsüzünün s-'ye değil de ş-'ye 
dönüşmesi: ET çap- > şap- "vurmak, çarpmak", ET taşı~- > OT çı~- > şıh-
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FU-YÜ KIRGIZCASI VE AKRABALARı 139 

"çıkmak"; aynı değişiklik Moğolcadan alıntı olan şah "vakit, zaman" « 
Mo. çağ) sözünde de görülür. 

8. Sözbaşı b- ünsüzlerinİn Hakasçada olduğu gibi p- 'ye dönüşmesi: ET 

bagla- > palgı- "bağlamak", ET bar- > par- "gitmek", ET bay> pay 

"zengin", ET bil- > pil- "bilmek"; ET bulıt > pult "bulut", ET burun> 

purun "önce, eski, evvel". 

9. Sözsonu -z ünsüzlerinin -s olması: ET yaz> cas "ilkbahar", ET yez > 

ces "bakır", ET yultuz > yıltıs "yıldız", ET az > as "az", ET küz > küs 

"güz, sonbahar", ET kız> kıs "kız", ET semiz> simis "semiz, yağlı", ET 

söz> sös "söz". 
Yukarıdaki özellikler göz önünde bulundurulduğunda Fuyü Kırgızcasının 

Hakasça ve Sarı Uygurca ile yakınlığı ortaya çıkar. Yine de sesbilgisi ve söz

varlığı açısından öteki Sibir dilleriyle karşılaştırılmasında yarar vardır. Aşa

ğıdaki karşılaştırmada Hakasçanın dışında Yakutça ve Tuvaca da karşılaş

tırmaya katılmıştır. Karşılaştırmada, 

1. Sibir grubu Türk dilleriyle karşılaştırılmasının gerekliliği, 

2. Alıntılar açısından Fuyü Kırgızcasının yeri, 

3. Hakasçayla olan yakınlığı, 
5. San Uygurcayla olan yakınlığı ayrı ayrı ele alınmıştır. 

Karşılaştırmalarda ele alınan örneklere yeri geldikçe şu sırayla 

değinilmiştir, örneklerin alındığı sözlükler ise kaynakçada yer almıştır: 

Fuyü Kırgızcası [Fuyü], Hakasça [Hak.], Sarı Uygurca [SUyg.], Tuvaca 

[Tuv.], Yakutça [Yak.], Eski Türkçe [ET], Orta Türkçe [OT], Ana Türkçe 

[AT]. 

Niçin Sibir Grubu Türk Dilleri İle Karşılaştırmalı? 
Fuyü Kırgızcasında kimi sözcüklerde söziçinde, iki ünlü arasında kalan -g

ünsüzünün düşmesi sonucu ikincil ünlü uzunluğunun ortaya çıkar. Bu 

yönüyle de Fuyü Kırgızcası Sibir grubu Türk dilleriyle benzerlik gösterir: 

Fuyü Hak. SUyg. Tuv. Yak. ET 

aal "köy" aal ağıl aal ıal ağıı 

aar "ağır" aar uur aar ıar ağır 

aas "ağız" aas uus aas uos ağız 

Yukarıdaki örneklerin dışında iki ünlü arasında -g-I-ğ- sesinin korunduğu 

örnekler de vardır: 
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OT akar-, TT ağar- karşılığında Yakutçada denk bir örnek bulamayız; 

ma1Jhay- ise Kalmukça ma1Jha- ile karşılaştırılabilir, bak. Kaluiynski: 57. 

Fuyü Hak. SUyg. Tuv. Yak. ET 

agar- "ağarmak" agar- a~ar- agar- :t= ma1JlJay- a~ar- < AT 

*a~ar-

agaş "'"' agış agas yıgaş ıyaş :t=mas! ıgaç < ı+ 
"odun" gaç 

agırı- agır- agır- aarı- ıarıy- agrı- < 
"hastalanmak, agır+ı-

hasta olmak" 

agırın "yavaş, agrin ayar :t= ayaar, :t= orguuy- a~ru+n, 

yavaşça" oojum a~ur-u 

agrıh "hastalık"; agırıg agrı~ aarıg ıarıı agrıg < 
krş. agırı-. agrı-g 

Fuyü agırın karşılığında Yakutçada argfy ,..., argüy biçimleri yer alır ki 

Kaluiynski bu örneği Moğolcaya bağlar ve Ordos Moğolcası argüZ, Kal

mukça argüZ, Halhaca aZgür ile karşılaştırır (s. 133). Kaluiynski'yi anmakla 

yetinen Sevortyan ise ek olarak Pekarski' deki yazım biçimlerine yer verir 

(aprbıİ / opryi: i 144); Yakutça sözlükte de benzer örnek yer alır: opryyü 
"nıxo, CMI1pHO; Me)J;neHo" (YakRS 276 a). 

Fuyü agırın ve Hak. agrin biçimleri tam da ET a~ru, daha tam olarak OT 

a~run < a~ru+n (birliktelik durumu eki) ile karşılaştırılabilir. 

Yukarıdaki örnekler açısından ele alındığında Fuyü Kırgızcasının en uzak 

olduğu dil Yakutça, en yakın olduğu dil ise Hakasça ve Sarı Uygurcadır; aaZ 
"köy", agırın "yavaş" örnekleri de göz önünde bulundurulursa Hakasçaya 

Sarı Uygurcadan da yakın olduğu görülür. Her iki dilde de, Fuyü Kırgızcası 

ve Hakasçada aaZ biçimini bulurken Sarı Uygurcada agıZ biçimini buluruz. 
Ayrıca agırın "yavaş" sözcüğü de yine yalnız bu iki dilde görülür. 

Sözvarlığı Açısından Genel Türkçeyle Benzerliği 

Fuyü Hak. SUyg. Tuv. Yak. 
agar- "ağar- agar- akar- agar-; :t= ma1JlJay-

mak" 

agrıh "hastalık" agırıg agrık aarıg ıarıı 
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agırı- "hasta- ağır- ağır- aarı- ıarıy-

lanmak, hasta 
olmak" 

altın "altın" altın altın aldın ;j; kıhıl kömüs 

am "şimdi, am =amgo am; ;j; biligin anı 

rahat" 

ag "yabanı hay- aL) aL) aL) ;j; kııl 

van" 

apşıh "yaşlı, = apsah -? = aşak kırcağas 

yaşlı kişi" (Koy. apçak) oğonnor 

ara "arı" aar ;j; zona arı ıl)ırıa 

aş "yiyecek, aş, as *as (asta-) aş (a'ş-çem) as 

yemek" 

ayıh,..; ayah ayah ayak ayak ayab 
"kadeh, 
bardak" 

burun "önce, purun pırın burun, murun 

evvel" murun "burun" 

dart- "çekmek" tart- tart- tırt- tart-

digir ,..; digir tigzr tel) ir deer tal)ara 

"gök, 
gökyüzü" 

dimir ,..; dümür timzr temir demir tim ir 

"demir" 

dıgar "dışarı" tashar tıskarı daşkaar = tahırca 

(ayrıca şıh- (ayrıca sıh-) 

"çıkmak") 

Goy "koyun" hoy koy hoy ;j; baaran 

güşcoh "güç- küçiçoh krş. kuş, küş çok küühe suoh 
süz" guhş 

im "ilaç, hap" imi *em (emçi) em emp 

imçi "doktor" imci emçi emçi krş. emçit 

sıgır "kör" sohır "be- sokur, sogur; ;j; barafla 
nekli, sugur, suob 
alaca" sığır oğonnor 

Fuyü ara için SUyg. 'da zona yer alır, Sarı Uygurların komşularına 
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bakıldığında, (Kara Yogurların dilinde) Moğolcada cögey, Halha Mo

ğolcasında zögiy biçimlerini buluruz, bak. L 1074. 

Fuyü ayıh"'" ayah karşılığında Yakutçada bugün yaygın olarak çaaskı « 
Rus.) görülürse de YakRS' da aya!J örneğine de yer verilir: aiiax (<<ii» 

HOC08blU) 4) ucm. caMbıii6oITbOii KYCOK)J;ITbIa KYMbıca (s. 33 b). 

Fuyü güşcoh'un kökü olan *güş "güç, kuvvet" için SUyg.'dapakdağ, 

pak (69 b), guhş (157 b), kuş (175 b), kuşağ yer alır. Hakasça ve Yakutça 

örnekler ise 3. kişi iyelik eki almıştır. 

Fuyü im için Yakutçada emçi! (540 b) ve vraç « Rus.) yer alır. Yak. 

örnekteki +çit Türk dillerindeki +çI ekinden farklı ele alınmalıdır. Bu konuda 

bak. PhTF I, Poppe s. 680: +sıt/+hıt; Grammatika sovremennogo ya

kutskogo literaturnogo yazıka, Moskva 1982, s. 111-112, § 155; Krueger s. 

116-117; ayrıca krş. Mo. em çi « ET em+çi) L 311 a. 

Fuyü Kırgızcası Türk kökenli sözcükler açısından incelendiğinde Hakasça, 

Sarı Uygurca ve Tuvaca ile önemli bir birlik gösterir, sıgır, agar-, am, aL) 

apşıh, ayıh."'" ayah, Goy, imçi sözcüklerinin bulunmayışı, bunların yerine 

başka sözcüklerin, özellikle de alınma sözcüklerin bulunuşu açısından 

Yakutçadan ayrılır. 

ET Söziçi ve Sözsonu d Sesinin z Olarak Gelişimi 

Fuyü Hak. SUyg. Tuv. Yak. 
ahsır at "tay" ahsır azgır = askır atır 

azı h "ayak" azah "ayak, azak adak atah 

pençe" 

bos "vücut" pos J2.Q.Z bot '# *beye 

Guzruh "kuyruk" huzuruh kuzruk kuduruk kuturuk 

uzı· "uyumak" uzu- uzu- udu- utuy-

Gizin- "giyin- kizin- kezin- kettin- ketilin 

rnek" 

güzi "güvey" kizö küzegi, küdr;e kütüö 

küzegü 

yıstıh, yıslıh çıstıg '# uhGağ çıdıg "çürük, sıttaa!J 

"koku, kokma" bozuk" "kokulu" 

Tuv. askır biçimi Hakasçadan geçmiş olmalı. 
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Yakutçada "vücut, beden" anlamındaki sözcük YakRS' da beyem olarak 

yer alır, buradaki +m'in bir ek olduğu açıktır. 
Kısaca -z- dilleri olarak adlandırdığımız dillerde "giyinmek" karşılığı ET 

kedin- eyleminden gelişen biçimler buluruz. Yak. ve Tuv. biçimler ise 
*kedilin- « ked-il-in-) eylemiyle ilişkili olmalı. 

Fuyü yıstıh, yıslıh karşılığında Sarı Uygurcada ET yıd ya da türevi bir 
sözcükle karşılaşmayız, bunun yerine uhGa-, uhGalô- "kakmak" eylemi ile 
uhGağ "koku" sözcükleri yer alır. Fuyü, Hak. ve Yak. biçimler ET yıdlıg « 
yıd+Zıg) ile ilişkili olmalı. Tuvaca biçim ise bir sıfat olmayıp yine ET yıdıg « 
yıd+ı-g) adıyla ilgili olmalı. 

Fuyü Kırgızcası ET -d-, -d sesinin -z-, -z olarak gelişimi açısından ise, 
yukarıda görüleceği üzere Sarı Uygurca ile Hakasçaya benzemektedir. 

Alıntılar Açısından 

Fuyü Hak. SUyg. Tuv. Yak. 

amırla- = amıra- = amıra- = amıra- = amırah, 

" dinlenmek" "din- "sevinmek, amarah 

lenmek" hoşlanmak" 

aralı "içki, araga ara~ı araga arıgı 

votka" 

arbın "çok" arban "bü- ;t; göhp, arbın :;t:. elbeh, ula-

yük, iri" gehp han, deley 

dalay "deniz" ta lay taley da lay ;t; muora 

=ET (Rus.) 

Galu "yaban ;t; aat galu ;t; alJgır rjJ 

kazı" 

giçin "misafir" ;t; aalcı rjJ ;t; aalçı ;t; ıalcıt 

Gudulı* hutuh ;t; cilJ / kuduk ;t; boluocas 

"kuyu" djilJ 

mürün "ırmak" ;t; sug ügüs ;t;hem ;t; örüs 

nom "kutsal ;t; kniga nom, lom nom ;t; kinige 

yazı" 

ös- "büyümek, ös- ;t; bezô-, ös- ;t; ulaat, 

yetişmek" örle- üün, sit 
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Yakutçada dinlenmek karşılığı gerçekte sımian- eylemi yer alır, öte yandan 

Fuyü amırla- aynı kökten olması gereken amırah, amarah "yardımsever, iyi 

kalpli" anlamlarıyla kullanılır. Hak., SUyg. ve Tuv. biçimler de yine Fuyü 

amırla- ile aynı kökten olup farklı bir ekı e farklı bir anlamda kulla

nılmaktadırlar; Fuyü amırla- örneğini ET *amur+la- olarak düşünebiliriz 

(bak. ED amra- ), öteki örnekleri ise doğrudan ET amra- (*amur+a-, yine 

krş. ED amra- ) ile birleştirebiliriz. 

Fuyü giçin "misafir" sözcüğünü Mo. ge için (L 373 b), Halha giyçin 

(Vietze 76 b) ile karşılaştırabiliriz. 

*ET lf-udug "kuyu" sözcüğü bu biçimiyle, ET -d- Fuyü, Hak. -z- ge

lişimine uymaması dolayısıyla Fuyü Kırgızcası ve Hakasça için alıntı bir 

sözcüktür. Tuvaca kuduk sözüne gelince, esas olarak ET -g = Tuv. -g olduğu 

için, yani ET söz sonu ğ'ler Tuvacada düzenli olarak korunduğu için (bir iki 

örnek hariç) bu sözcük Tuvaca için de alıntı bir sözcüktür. SUyg. cil) / dJil) 

sözü ise Çin. it jing sözünden gelmektedir. 

Fuyü nom "kutsal yazı" karşılığında Hak. ve Yak.' da nom sözünü bu

lamayız. Hak.' da "kitap" için kniga, "kutsal" içinse ızıh ve svyatoy söz

cüklerini; Yak.' da ise "kutsal" için sibettey ve ıtık sözcüklerini buluruz. 

Fuyü ös- « Mo. ös- L 645 a) karşılığında SUyg. ve Yak.' da başka 

karşılıklar yer alır: SUyg. bezo- < ET bedü- ED 299 b, Yak. üün- < ün- M. 

Stachowski, 1993b: § 22.3, s. 91. 

Fuyü Kırgızcası alıntılar açısından incelendiğinde yine en az Yakutçaya 

benzemektedir. Öteki dillerle ise önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. 

Ancak mürün sözü dolayısıyla ötekilerden ayrılmaktadır. Yine Galu "yaban 

kazı" ile yalnızca Sarı Uygurcayla uyum göstermektedir; giçin "misafir" ise 

araştırdığım kadarıyla yalnızca Fuyü Kırgızcasında bulunmaktadır. 

Niçin Hakas (Sesçe) niçin San Uygur değil? 

Fuyü Hak. SUyg. Tuv. Yak. 
naa "yeni, taze; az önce" naa yal)u çaa,çal)a sal)a 

naah "çene" naah yag- çaak sıl)aah 

namır "yağmur" nal)mır yagmır = ça's samur 

nan· "dönmek, geri gelmek" nan- yan- çan- "# ergiy-

nandır- "döndürmek, geri nandır- yandır- çandır- "# tönnör 

çevirmek" 
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em cek "gÖğüs" imcek = emıg = emig = emiiy 

cürüh "yürek" çürek yürek çürek süreh 

Fuyü nandır- karşılığında Yak.' da yer alan tönnör örneği ET tÖlJder- ile 
karşılaştırılabilir (ED 518 b). 

Bu bölüme kadarki örnekler Fuyü Kırgızcasının karşılaştırmada yer verilen 

dillerden Yakutça dışındaki dillerle ses ve söz açısından yakınlığını ortaya 

koymaktadır. Ancak hemen yukarıda da görüleceği üzere, ET y- ünsüzü 
söziçinde bir geniz ya da gırtlak ünsüzü bulunduran sözcüklerde - ET yalJı, 

yalJa~, yağmır, yan- gibi - yalnızca Fuyü Kırgızcası ve Hakasçada n- 'ye 

dönüşmektedir. Ayrıca emcek "göğüs" sözcüğü yalnızca bu iki dilde ortaktır. 

Yine ET yürek sözü Sarı Uygurcada başta y- sesini korurken her iki dilde 

değişerek ç-!c- olmaktadır. 

Niçin Sarı Uygur, Hakas değil? 

Fuyü Hak. SUyg. Tuv. Yak. 
sıgır "kör" sohır sokur, sugur, sogur; :;t baraga suob 

sıgır ogonn /or 

biçik "kitap"; kniga pıçig bijik kinige 

biçik örgün 
Gici "öğrenci" 

bicin "elli" :;t. illg pison, peson bejen bies uon 

miçin "may- = obez'- piçin :;t. sarbaş- = ebisiyeene, 

mun" yana kın :;t. haya iççite 

Yukarıdaki örneklerden hareket edilmesi durumundaysa Hakasçadan 

uzaklaşmakta Sarı Uygurcaya yaklaşmaktadır. Ancak bu tarihsel ses ge
lişimine değil sözvarlığı ve bağlı olunan kültür çevresine dayanmaktadır. 

Sarı Uygurca ve Hakasçadan Ayrıldığı Noktalar 

Fuyü Hak. SUyg. Tuv. Yak. 
ayt- "sor- ayt- "konuş- ayt- "konuş- ayıt- "göstermek, ıyıt- "sor-
mak" mak, anlat- mak, anlat- açıklamak, öğret- mak" 

mak" mak" rnek" 
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Fuyü Kırgızcası Türk dilleri arasında bir çok açıdan Sarı Uygurcaya, 

özellikle de Hakasçaya yakın olduğu halde kimi noktalarda bu dillerden 

ayrılır. Örneğin ET ayt- "sormak" eyleminde her üç dilden, Hakasça, Sarı 

Uygurca ve Tuvacadan ayrılmakta, hem ses hem de anlam açısından sözcüğün 

eski biçimini korumaktadır; ayt- « ayıt-) eyleminin daha eski "sormak" 

anlamını korumasıyla Yakutçayla uyum göstermekte, eskicil bir özellik çiz

mektedir. 

SÖZLÜK: 
Aşağıdaki sözlük yukarıda yer verilen Fuyü Kırgızcası sözcüklerin yanı sıra 

incelemeye katılmayanları da içermektedir. Kısaltmalar Eski Türkç~, Orta 

Türkçe, Moğolca ve Türkçeyi (TT) göstermektedir. Köken açıklamaları kay

nakçada yer verilen sözlüklere dayanmaktadır. ET için elauson, Röhrbom, 

Nadelyayev ve Rasanen'e öteki diller için ilgili dillerin sözlüklerine başvu

rulmuştur. 

Fuyü Kırgızcasına 

aal "köy" = ET agıl 
aar "ağır" = ET agır 
aas "ağız" = ET agız 
agar- "ağarmak" = TT agar-

agaş "'" agış "odun" = ET ıgaç 
agın- "hastalanmak = ET agrı
agınn "yavaş = ET a/ç,ru, OT a/ç,run 

« a/ç,ru+n birliktelik durumu eki) 
agnh "hastalık" = ET agrıg < agrı-g 
ah "ak, beyaz" = ET a/ç, 

ahsır at "tay" = ET adgır ve at 

akı "ağabey" = Mo. a/ç,a 

al- "almak, satın almak" = ET al

aldıh "geniş, açık" = krş. ET al/ç,ıg < 
al/ç,-ıg 

altın "altın" = ET altun 

am "şimdi = krş. ET amtı 
amırla- "dinlenmek" = krş. ET am

ra- "sevmek, sevecen olmak" 
aJJ "yabani hayvan = krş. Mo. aIJ 

aJJtar- "içini dışına çevirmek" = krş. 

11" ........ "".'-1""' .... ,... Dizini 

ET agtar-

apşıh "yaşlı = krş. ET avıçga 
aptır "gövde, beden, sandık" = Mo. 

abdara 

ara "arı" = ET arı 
arah "içki, votka" = Mo. « Arapça 

~y-e. (ara/ç,ı 

arbın "çok" = Mo. arbin 

an "öte taraf" = krş. ET aIJaru, 

lIJaru 

anshJJ "arslan" = ET arslan 
artıh "çok" = ET artu/ç, 

as "az, biraz" = ET az 

aş "yiyecek = ET aş 

at "at" = ET at 

at "ad, isim" = ET at 

ay "ay, kamer" = ET ay 

ayı h AI ayah "kadeh = ET aya/ç, 

ayt- "sormak" = ET ayıt-
azıh "ayak" = ET ada/ç, 

balgaş "çamur" = OT balçı/ç, 
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bIltır "geçen yıl, bildir" = OT bıldır 

bıs "biz, şiş" = ET bez 

bicin "elli" = ET beş + on 

biçik "kitap" = Mo. biçig < ET bi

tig 

bos "vücut" = ET bod 

bug "geyik, karaca" = krş. ET bu~a 
"boğa" 

bulmJ "köşe, bucak" = ET bululJ 

burun "burun" = ET burun 

burun "önce = ET burun 

caan- "fil" = OT yalJan, yagan 

cap-"örtmek, kapatmak" = ET yap
cay "yaz" = ET yay 

ce- "yemek" = ET ye-

cürüh "yürek" = ET yürek 

dalay "deniz" = Mo. dalay = ET 

taluy 

dart- "çekmek" = ET tart-

dayı "dayı" = krş. ET tagay, TT 

dayı 

dıgar "dışarı" (ayrıca krş. şıh-

"çıkmak") = ET taşgaru 
di gir ,... diJ,]ir "gök = ET telJri 

dimir '"'" dümür "demir" = ET temir 

em cek "göğüs" = krş. ET emig « 

em-ig) 

Galu "yaban kazı" = krş. SUyg. 
galu 

giis "keçe" = ET kidiz 

Gizin- "giyinmek" = ET kedin

Goy "koyun" = ET ~ony 
Guduh "kuyu" = ET ~udug 
Guzruh "kuyruk" = ET ~udru~ 
güşcoh "güçsüz" = ET küç + yo~ 
güzi "güvey" = ET küdegü 

ib "ev" = ET eb 

im "ilaç = ET em 

im çi "doktor" = ET emçi 

miçin "maymun" = ET beçin 

mürün "ırmak" = Mo. mören 
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naa "yeni, taze; az önce" = ET yalJı 
naah "çene" = OT yalJa~ 
namır "yağmur" = ET yagmur 

nan- "dönmek, geri gelmek" = ET 
yan-

nandır- "döndürmek, geri çevir
mek" = OT yantur-

nom "kutsal yazı" = Mo. nom, ET 

nom < Soğdea nwm < Yun. VOJ-lOç 

nomurtga "yumurta" = OT yu-

murtga 

OJ,] "sağ, sağ taraf' = ET olJ 

ös- "büyümek, yetişmek" = Mo. ös

öş- "(ateş) sönmek" = ET öç-

san "sayı, miktar; numara" = ET 

san « sa- "saymak") 
sıgır "kör" = OT so fs ur ,..., sufsur 

sım "geyik, karaca" = ET sıgun 
sööh "kemik" = ET SÜlJük 

suh "su" = ET sub 

uluh "büyük" = ET ulug 

uyıttır- "utanmak" = (yalnızca ET 
uyad- !) 

uzı- "uyumak" = ET udı-

Türkçe - Fuyü Kırgızeası Dizin 

TT ad = Fuyü at 

TT ağabey = Fuyü akı 
TT ağarmak = Fuyü agar

TT ağır = Fuyü aar 

TT ağız = Fuyü aas 

TT ak = Fuyü ah 

TT almak = Fuyü al

TT altm = Fuyü altın 
TT an = Fuyü ara 

TT arslan = Fuyü arıslılJ 
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TT at = Fuyü at 

TT ay = Fuyü ay 

TT ayak = Fuyü azıh 

TT az = Fuyü as 

TT az önce = Fuyü naa 

TT beden = Fuyü aptır 

TT beyaz = Fuyü ah 

TT bildir = Fuyü bıltır 

TT biraz = Fuyü as 

TT biz (şiş) = Fuyü bıs 

TT bucak = Fuyü bulul) 

TT burun = Fuyü burun 

TT büyük = Fuyü uZuh 

TT büyürnek = Fuyü ös

TT çamur = Fuyü balgaş 

TT çekmek = Fuyü dart

TT çene = Fuyü naah 

TT çevirmek (içini dışına) = Fuyü 

al)tar-

TT çok = Fuyü arbın 

TT çok = Fuyü artıh 

TT day! = Fuyü dayı 

IT demir = Fuyü dimir ,...., dümür 

TT deniz = Fuyü dalay 

TT dışarı = Fuyü dıgar 

TT dinlenmek = Fuyü amırla

TT doktor = Fuyü imçi 

TT döndürmek = Fuyü nandır

TT dönmek = Fuyü nan-

TT elli = Fuyü bicin 

TT ev = Fuyü ib 

TT nı = Fuyü caan 

TT geçen yıl = Fuyü bıltır 

TT geniş = Fuyü aldıh = Fuyü açık 

TT geri çevirmek = Fuyü nandır

TT geri gelmek = Fuyü nan-

TT geyik = Fuyü bug 

TT geyik = Fuyü sıın 

TT giyinrnek = Fuyü Gizin-

TT göğüs = Fuyü emcek 

TT gök = Fuyü digir ,...., dil)ir 

TT gövde = Fuyü aptır 

TT güçsüz = Fuyü güşcoh 

TT güvey = Fuyü güzi 

TT hastalanmak = Fuyü agırı

TT hastalık = Fuyü agrıh 

TT ırmak = Fuyü mürün 

TT içki = Fuyü arah 

TT ilaç = Fuyü im 

TT isim = Fuyü at 

TT kadeh = Fuyü ayıh""" ayah 

TT kamer = Fuyü ay 

TT kapatmak = Fuyü cap

TT karaca = Fuyü bug 

TT karaca = Fuyü sun 

TT keçe = Fuyü giis 

TT kemik = Fuyü sööh 

TT kitap = Fuyü biçik 

TT koyun = Fuyü Goy 

TT kör = Fuyü sıgır 

TT köşe = Fuyü buZul) 

TT köy = Fuyü aaZ 

TT kuts-al yazı = Fuyü nom 

TT kuyruk = Fuyü Guzruh 

TT kuyu = Fuyü Guduh 

TT maymun = Fuyü miçin 

TT miktar = Fuyü san 

TT numara = Fuyü san 

TT odun = Fuyü agaş ,...., agış 

TT önce = Fuyü burun 

TT öte taraf = Fuyü arı 

TT örtrnek = Fuyü cap-

TT sağ = Fuyü ol) 

TT sağ taraf = Fuyü OL) 

TT sandık = Fuyü aptır 

TT satm almak = Fuyü al

TT sayı = Fuyü san 

TT sormak = Fuyü ayt-
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TT sönmek (ateş) = Fuyü öş

TT su = Fuyü suh 

TT şimdi = Fuyü am 

TT şiş = Fuyü bıs 
TT tay = Fuyü ahsır at 

TT taze = Fuyü naa 

TT utandırmak = Fuyü uyıttır
TT uyumak = Fuyü uzı-
TT votka = Fuyü arah 

TT vücut = Fuyü bas 

TT yaban kazı = Fuyü Galu 

TT yabani hayvan = Fuyü a1J 

TT yağmur = Fuyü namır 
TT yaşlı = Fuyü apşıh 
TT yavaş = Fuyü agırın 
TT yaz = Fuyü cay 

TT ye- = Fuyü ce-

TT yeni = Fuyü naa 

TT yetişrnek = Fuyü ös

TT yiyecek = Fuyü aş 
TT yumurta = Fuyü namurtga 

TT yürek = Fuyü cürüh 

Kökler Dizini 

Arapça ~,re. (ara~l = Fuyü arah 

"içki, votka" 

ET a~ = Fuyü ah "ak, beyaz" 
ET a~ru = Fuyü agırın "yavaş" 
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ET al- = Fuyü al- "almak, satın 

almak" 
ET al~ıg < aı~-ıg = krş. Fuyü aldıh 

"geniş, açık" 

ET altun = Fuyü altın "altm" 
ET amra- = krş. Fuyü amırla- "din

lenmek" 
ET amtı = Fuyü am "şimdi" 

ET agaru, ıgaru = krş. Fuyü arı 
"öte taraf" 

ET arı = Fuyü ara "arı" 

ET arslan = Fuyü arıslılJ "arslan" 

ET artu~ = Fuyü artıh "çok" 
ET aş = Fuyü aş "yiyecek" 
ET at = Fuyü at "at" 
ET at = Fuyü at"ad, isim" 
ET avıçga = Fuyü apşıh "yaşlı" 
ET ay = Fuyü ay "ay, kamer" 
ET aya~ = Fuyü ayıh ,... ayah 

"kadeh" 
ET ayıt- = Fuyü ayt- "sormak" 
ET az = Fuyü as "az, biraz" 
ET beçin = Fuyü miçin "maymun" 
ET beş + on = Fuyü bicin "elli" 
ET bez = Fuyü bıs "biz, şiş" 

ET ada~ = Fuyü azıh "ayak"" ET bod = Fuyü bas "vücut" 
ET adgır ve at = Fuyü ahsır at ET bu~a = Fuyü bug "geyik, 

"tay" 
ET agd = Fuyü aal "köy" 
ET agır = Fuyü aar "ağır" 

ET agız = Fuyü aas "ağız" 

ET agrı- = Fuyü agırı- "hasta
lanmak" 

ET agrıg < agrı-g = Fuyü agrıh 
"hastalık" 

ET agtar- = Fuyü a1Jtar- "içini dı
şına çevirmek" 

karaca" 

ET = Fuyü bululJ "köşe, bu-
cak" 

ET burun = Fuyü burun "burun" 
ET burun = Fuyü burun "önce" 
ET eb = Fuyü ib "ev" 
ET em = Fuyü im "ilaç" 
ET em çi = Fuyü imçi "doktor" 
ET emig « em-ig) = Fuyü emcek 

"göğüs" 
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ET ığaç = Fuyü agaş ,..., agış "odun" ET yay = Fuyü cay "yaz" 

ET kedin- = Fuyü Gizin- "giyin- ET ye- = Fuyü XE- "yemek" 
rnek" ET yürek = Fuyü cürüh "yürek" 

ET kidiz = Fuyü giis "keçe" 
ET ~ony = Fuyü Goy "koyun" Mo. abdara = Fuyü aptır "gövde, 
ET ~udnı~ = Fuyü Guzruh "lcuy- beden, sandık" 

ruk" Mo. a~a = Fuyü akı "ağabey" 
ET ~uduğ = Fuyü Guduh "kuyu" 
ET küç + yo~ = Fuyü güşcoh "güç-

süz" 

ET küdegü = Fuyü güzi "güvey" 
ET nom = Fuyü nom "kutsal yazı" 
ET og = Fuyü OlJ "sağ, sağ taraf' 
ET öç- = Fuyü öş- "(ateş) sönmek" 
ET san = Fuyü san "sayı, miktar; 

numara" 
ET sığun = Fuyü sıın "geyik, ka

raca" 

ET sub = Fuyü suh "su" 
ET sügük = Fuyü sööh "kemik" 
ET tağay = Fuyü dayı "dayı" 
ET tart- = Fuyü dart- "çekmek" 
ET taşğaru = Fuyü dıgar "dışarı" 

(ayrıca şıh- "çıkmak")" 

ET temİr = Fuyü dimir ,..., dümür 

"demir" 
ET tegri = Fuyü digir ,..., dilJir "gök" 
ET udı- = Fuyü uzı- "uyumak" 
ET uluğ = Fuyü uluh "büyük" 
ET uyad- "utanmak" = Fuyü 

uyıttır- "utanmak" 
ET yağm ur = Fuyü namır "yağ

mur" 
ET yan- = Fuyü nan- "dönmek, geri 

gelmek" 

ET yagı = Fuyü naa "yeni, taze; az 
önce" 

ET yap- = Fuyü cap-"örtmek, 

kapatmak" 

Mo. ag = Fuyü alJ "yabani hayvan" 
Mo. arah = Fuyü arah "içki, vot-

ka" 
Mo. arbin = Fuyü arbzn "çok" 
Mo. biçig = Fuyü biçik "kitap" 
Mo. biçig = Fuyü biçik ~'kitap" 

Mo. dalay = Fuyü dalay "denİz" 

Mo. dalay = Fuyü dalay "deniz" 
Mo. mören = Fuyü mürün "ırmak" 

Mo. nom = Fuyü nom "kutsal yazı" 
Mo. ös- = Fuyü ös- "büyümek, 

yetişmek" 

OT = Fuyü agırın "yavaş" 
OT baıçı~ = Fuyü balgaş "çamur" 
OT bIldır = Fuyü bıltır "geçen yıl, 

bildir" 
OT sogur ,..., sugur = Fuyü sıgır 

"kör" 
OT yantur- = Fuyü nandır- "dön

dürmek, geri çevirmek" 

OT yaga~ = Fuyü naah "çene" 
OT yag an, yağan = Fuyü caan 

"f i I" 

OT yumurtğa = Fuyü namurtga 

"yumurta" 

Soğdea nwm = Fuyü nam "kutsal 
yazı" 

SUyg. galu = Fuyü Galu "yaban 
kazı" 
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TT ağar- = Fuyü agar- "ağarmak" 

TT day! = Fuyü dayı "dayı" 

Yun. vo~oç = Fuyü nam "kutsal 
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