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Özet: Tarihî, etnografik ve lengüistik veriler çağdaş Kırgız etnisitesinin 

teşekkülünde, diğer Türk halklarında olduğu gibi, çok sayıda tarihî Türk 

boyunun aktif rol oynadığına işaret eder. Tarihî süreçte bu karmaşık 

etkileşimin dile yansıması da kaçınılmaz idi. Bugünkü Kırgızcada Kıpçakça 

unsurlar yanı sıra Oğuzca, Karlukça ve Güney Sibirya Türk dil ve lehçelerine 

ait özelliklerinin yan yana görülmesi bu tür etkileşimin sonucudur. Bu 

bildiride çağdaş Kırgızcanın alt katmanını oluşturan Yenisey Kırgızcasına ait 

unsurlar konu edilecektir. Yazar dilin farklı seviyelerinde görülen bu 

öğelerden (a) fonolojik, (b) morfofonolojik, (c) morfolojik olanları ayırmakta 

ve örneklerle desteklemektedir. Yenisey Kırgızcasına ait kalıtsal fonolojik 

özellikler olarak yazar, Tanrı Dağı Kırgızcasında görülen birincil ve konumsal 

ünlü uzunluklarını, geniş ünlü + y, g, ġ, n, ŋ + geniş ünlü tertibindeki ikincil 

ünlü uzunluğunu, morfolojik özelliklerden -çU, -GXlA, -şDX gibi ek ve ek 

kümelerini zikretmektedir. Bununla birlikte yazar Yenisey Kırgızcasının 

konuşulduğu dönemde (VIII-XII yy.) Güney Sibirya’daki lengüistik durumun 

homojen olmadığı ve bunun da izlerinin bugünkü Kırgızcada görüldüğü 

görüşündedir. Çalışmanın esas amacı Tanrı Dağı Kırgızcasında sıkça 

karşılaşılan fonetik, morfolojik ve etimolojik dubletlerin Hakasça, Altayca, 

Tuvaca gibi Güney Sibirya Türk dillerine ait eşdeğerleriyle karşılaştırma 

aracılığıyla Yenisey Kırgızcasını rekonstrüksiyonu için dilsel veri 

sağlamaktır.  
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Abstract: Historical, ethnographic and linguistic data demonstrate that many 

ancient Turkic tribes have played an active role in the formation of modern 

Kyrgyz ethnicity. The Kyrgyz language reflects all the aspects of this 

historical process. In addition to the predominant Kipchak elements, there are 

certain features in modern Kyrgyz language that can be attributed only to 

Oghuz, Karluk or Southern Siberian Turkic languages and dialects separately. 

This paper reviews the features regarded as ones that belong to the Yenisei 

Kyrgyz language that constitutes the substrate of contemporary Kyrgyz. The 

author focuses on (a) phonological, (b) morphophonological and (c) 

morphological isoglosses of Sayan-Altay Turkic dialect continuum seen in 

Kyrgyz. The key Yenisei Kyrgyz isophones and isomorphs are given as 

follows: primary and positional vowel lengths in Kyrgyz, secondary vowel 

length in the position Vback + C(y/g/ġ/n) + Vback and morphological 

markers such as -čU, -GXlA, -šDX etc.  

 The author also argues that during the Yenisei Kyrgyz dominance (8th-12th 

century) the linguistic situation in Southern Siberia was not homogeneous and 

its reflexes can also be traced in the language of modern Kyrgyz.  

The aim of the study is to provide linguistic data for the reconstruction of 

Yenisei Kyrgyz through the comparative method of those linguistic features 

which are typical for both Kyrgyz and the languages of Sayan-Altay Turkic 

dialect continuum.  
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