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Karaçay Balkar Türkleri Abecesi ve Ses Bilgisi

Adilhan Adiloðlu
Pazartesi, 18 Eylül 2006 15:44 Karaçay-Balkar Türkçesi [bundan sonra kýsaca KBT], Türk dilinin Kýpçak
lehçesinin Karay, Kýrým ve Kumuk þiveleriyle birlikte Hazar-Karadeniz grubunda yer almaktadýr [1]. Sovyet Türkologlarýndan
A.N. Samoyloviç&rsquo;in Türk dili sýnýflandýrmasýna göre KBT, Türk dilinin &ldquo;z&rdquo; kolunun &ldquo;y&rdquo; bölümü
&ldquo;taw, bol-, kal!an&rdquo; grubuna girmektedir. Buna göre eski Türkçedeki &ldquo;ta!&rdquo; [dað] yerine
KBT&rsquo;de &ldquo;taw&rdquo;, &ldquo;ol-&rdquo; yerine &ldquo;bol-&rdquo;, &ldquo;kalan&rdquo; yerine
&ldquo;kal!an&rdquo; biçimleri kullanýlýr. KBT, kendisine has birtakým söz, ses ve gramer özelliklerine haiz olmakla birlikte
genel olarak tipik bir Kýpçak þivesidir. KBT&rsquo;nin diðer Kýpçak þivelerinden bazý farklý özellikler göstermesinin sebebi, bu
þivenin eski tarihlerde Bulgar ve Oðuz Türkçesiyle baðlantýsý olmasýndan ve komþu Kafkas kavimlerinin birtakým dil özelliklerin
tesirinde kalmasýndan kaynaklanmaktadýr [2]. Eski Türkçedeki &ldquo;adak~azak&rdquo; [ayak] yerine KBT&rsquo;de
&ldquo;ayak&rdquo;, &ldquo;ben&rdquo; yerine &ldquo;men&rdquo; þeklinin kullanýlmasý, söz baþlarýnda &ldquo;d&rdquo;
yerine &ldquo;t&rdquo; sesinin, &ldquo;g&rdquo; yerine &ldquo;k&rdquo; sesinin kullanýlmasý ...

[s. 143] Karaçay-Balkar Türkçesi [bundan sonra kýsaca KBT], Türk dilinin Kýpçak lehçesinin Karay, Kýrým ve Kumuk þiveleriyle
birlikte Hazar-Karadeniz grubunda yer almaktadýr [1]. Sovyet Türkologlarýndan A.N. Samoyloviç&rsquo;in Türk dili
sýnýflandýrmasýna göre KBT, Türk dilinin &ldquo;z&rdquo; kolunun &ldquo;y&rdquo; bölümünün &ldquo;taw, bol-, kal!an&rdquo;
grubuna girmektedir. Buna göre eski Türkçedeki &ldquo;ta!&rdquo; [dað] yerine KBT&rsquo;de &ldquo;taw&rdquo;, &ldquo;ol&rdquo; yerine &ldquo;bol-&rdquo;, &ldquo;kalan&rdquo; yerine &ldquo;kal!an&rdquo; biçimleri kullanýlýr. KBT, kendisine
has birtakým söz, ses ve gramer özelliklerine haiz olmakla birlikte genel olarak tipik bir Kýpçak þivesidir. KBT&rsquo;nin diðer
Kýpçak þivelerinden bazý farklý özellikler göstermesinin sebebi, bu þivenin eski tarihlerde Bulgar ve Oðuz Türkçesiyle baðlantýsý
olmasýndan ve komþu Kafkas kavimlerinin birtakým dil özelliklerinin tesirinde kalmasýndan kaynaklanmaktadýr [2]. Eski
Türkçedeki &ldquo;adak~azak&rdquo; [ayak] yerine KBT&rsquo;de &ldquo;ayak&rdquo;, &ldquo;ben&rdquo; yerine
&ldquo;men&rdquo; þeklinin kullanýlmasý, söz baþlarýnda &ldquo;d&rdquo; yerine &ldquo;t&rdquo; sesinin, &ldquo;g&rdquo;
yerine &ldquo;k&rdquo; sesinin kullanýlmasý ve söz baþlarýndaki &ldquo;y&rdquo; sesinin &ldquo;c&rdquo; sesine dönüþmesi d
Kýpçak lehçesinin ortak ve tipik bir özelliðidir. Bundan baþka, KBT&rsquo;nin kelime hazinesi de Kýpçak lehçesine ait sözlerden
oluþmaktadýr. Karaçaylýlar hakkýnda tarihî ilk bilgiler, 1404 yýlýnda Kafkasya&rsquo;da bulunan Baþpiskopos Johannes de
Galonifontibus&rsquo;un notlarýnda geçmektedir. Galonifontibus, Karaçay Türklerinden &ldquo;Kara Çerkes&rdquo; þeklinde
bahsetmekte ve &ldquo;Kara Çerkeslerin kendilerine has bir dilleri ve yazýlarý olduðunu&rdquo; söylemektedir. E.P.
Alekseyeva&rsquo;ya göre, XVII. Yüzyýl ortalarýnda Kafkasya&rsquo;da bulunan Archangelo Lamberti&rsquo;nin de
Karaçaylýlar için hem &ldquo;Kara Çerkes&rdquo; ve hem de &ldquo;Karaçioli&rdquo; [Karaçaylý] adlarýný kullanmasý,
Galonifontibus&rsquo;un iþaret ettiði &ldquo;Kara Çerkes&rdquo;lerin Karaçaylýlar olduðuna þüphe býrakmamaktadýr. Karaçay b
adamlarý, Galonifontibus&rsquo;un &ldquo;Kara Çerkeslerin kendi yazýlarý vardýr&rdquo; ifadesinden, Karaçaylýlarýn XV. yüzyý
kadar eski Türk yazýsýný [runik] bildikleri ve kullandýklarý sonucunu çýkarmaktadýrlar [3]. Karaçay-Balkar topraklarýndaki; Huma
Arhýz, Sutul, Ahmat-Kaya, Ýnal, Gýnakýzý, Temirtüz, Sarýtüz, Tokmak-Kaya, Ishavat, Ullu-Dorbunla, Kalej, Teþikle, Bitikle, AkKaya bölgeleri ile yine Kafkasya&rsquo;da Koban ve Terek ýrmaklarý arasýnda geniþ bir alanda eski Türk [runik] yazýlý birçok ya
bulunmuþtur. [s. 144] Soslanbek Y. Bayçora bu yazýtlardan 74 tanesini çözmüþ ve bunlarýn Bulgar Türklerine ait olduðunu delill
ortaya koymuþtur. Karaçay-Balkar Türkologlar, Galonifontibus&rsquo;un &ldquo;Kara Çerkeslerin kendi yazýlarý vardýr&rdquo;
ifadesinden çýkardýklarý &ldquo;Karaçaylýlarýn XV. Yüzyýla kadar eski Türk [runik] yazýsýný bildikleri ve kullandýklarý&rdquo; s
Kafkasya Bulgarlarýndan kalma eski Türk yazýtlarýyla kuvvetlendirmeye çalýþmaktadýrlar. Fakat, bu yazýtlarýn dil özellikleri hen
lâyýkýyla incelenmemiþ ve bunlarýn hangi yýllara ait olduðu kesin olarak ortaya konulmamýþtýr. Ayrýca, bugünkü veya bugünkün
bir Karaçay-Balkar Türkçesiyle yazýlmýþ [sözgelimi XV. yüzyýldan kalma] eski Türk [runik] yazýlý bir taþ veya bir belge yoktur. B
yüzden, Karaçay-Balkar Türkologlarýn ileri sürdükleri bu görüþe karþýn, Kafkasya&rsquo;da özellikle de Karaçay-Balkar Türklerin
bölgelerde bulunan bu eski Türk yazýtlarý, XV. yüzyýla kadar Karaçay-Balkarlarýn eski Türk [runik] yazýsýný kullandýklarýna del
sayýlamaz. Eldeki bilgi ve belgelerden, Karaçay-Balkarlarýn ilk olarak Arap harflerine dayalý bir alfabe kullandýklarý
anlaþýlmaktadýr. XVIII. yüzyýlda Ýslam dinini kabul eden Karaçay-Balkar Türkleri ayný zamanda Arap alfabesiyle de tanýþmýþla
Üzerinde birtakým töre kararlarýnýn yazýlý olduðu 1715 tarihli Holam Yazýtý, Karaçay-Balkar Türkçesine ait Arap alfabesiyle yaz
eski yazýtlardan biri olarak sayýlmaktadýr. Karaçay-Balkar Türklerinin yazýlý edebiyatý çok geç dönemlerde baþlamýþtýr. Bu yü
Arap harflerine dayalý yazýnýn kullanýmý sýnýrlý olmuþ ve pek yaygýnlaþmamýþtýr. Karaçaylý Küçük Bayramuk Efendi [1772-1
Haçir Efendi ve Balkarlý Muhammmed&rsquo;ül Varakî&rsquo;nin Arap alfabesi ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle yazmýþ olduklarý
dinî manzumeler ilk edebi eserlerdendir. Fakat eser sahipleri bu manzumelerini yayýmlama imkanýný bulamamýþlardýr. Bu
manzumelerin bir kýsmý ancak uzun yýllar sonra Türkiye&rsquo;de yayýmlanabilmiþtir. Yine, Karaçay&rsquo;da ve Nalçik þehrin
ilk ve orta medrese eðitimi aldýktan sonra Daðýstan&rsquo;da yüksek tahsil yapan Kart-curt köyü medresesi müderrisi Eldavur o
Geriy Sýlpagar Efendi&rsquo;nin [1857-1906] fýkýh, kelam ve hadis üzerine ondan fazla eser yazdýðý bilinmektedir. Fakat bu
eserler de yayýmlanmamýþtýr. Geriy Sýlpagar&rsquo;ýn ailesiyle birlikte Osmanlý Türkiyesi&rsquo;ne göç ederken yanýnda geti
eserlerinin tamamý kaybolmuþtur. Bu dönemde sadece, [s. 145] Karaçay-Balkar yazýlý edebiyatýnýn babasý sayýlan Kâzim
Möçü&rsquo;nün [1859-1945] Arap alfabesi ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle yazdýðý þiirlerinin yayýmlandýðý bilinmektedir. Müslü
temeli sayýlan 32 Farzýn manzûm bir þekilde anlatýldýðý &ldquo;Ýyman-Ýslam&rdquo; [Ýman-Ýslam] adlý eseri 1909 yýlýnda
Daðýstan&rsquo;ýn Temirhan-Þura [bugünkü Buynakskiy] þehrinde Arap harfleriyle ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle yayýmlanmýþ
kitap sayýlan Lokman Asanî el-Balkarî&rsquo;nin &ldquo;Kitâbü Mürþidi'n-Nisâ&rdquo; [Kadýnýn Rehber Kitabý] adlý eserinin so
kýsmýnda yayýmlanmýþtýr. Bunun dýþýnda, Kâzim Möçü&rsquo;nün &ldquo;Soltan-Hamit el-Çegemî&rdquo; [Çegemli Soltan-H
ikinci kitabý da 1918 yýlýnda Arap yazýsýyla ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle Baksan-Kala&rsquo;da yayýmlanmýþtýr [6]. Teberd
köyünde imamlýk ve medrese hocalýðý yapan Ýsmail Akbay&rsquo;ýn [1877-1938], 1916 yýlýnda Tiflis&rsquo;te yayýmladýðý
&ldquo;Ana Tili&rdquo; [Ana Dili] adlý kitabý da KBT ve Arap harfleriyle basýlmýþ ilk matbu eserler arasýndadýr. Ýsmail
Akbay&rsquo;ýn [Çokuna Efendi] &ldquo;Ana Tili&rdquo; adlý kitabýnda kendi yazdýðý þiirler ve Ý.A. Krýlov&rsquo;dan
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KBT&rsquo;ye çevirdiði hikâyeler yer almaktadýr [6]. 1880&rsquo;li yýllarda Safar-Aliy ve Navruz Orusbiy kardeþler KBT için bir
Arap alfabesi düzenlemiþ ve hatta KBT&rsquo;nin kýsa gramerini hazýrlamýþlardýr. Fakat o dönemin imkansýzlýklarýndan dolay
eser yayýmlanamamýþtýr [7]. KBT için Arap alfabesi üzerine ilk ciddi ve ilmî çalýþmalarý yapanlar Karaçaylý Ýsmail Akbay ve B
Ýsmail Abay&rsquo;dýr. 1920 yýlýnda Ý. Akbay ve Ý. Abay&rsquo;ýn birlikte hazýrladýklarý Arap harfli KBT alfabesinde 31 harf
bulunmaktadýr [8]. 1923 yýlýnda Ý. Akbay&rsquo;ýn yeniden düzenleyerek hazýrladýðý Arap harfli KBT alfabesinde ise 33 harf
bulunmaktadýr [9]. Fakat, Arap yazýsý ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle bu eserlerin yayýmlandýðý yýllarda, Karaçay-Balkar Türk
gerçek anlamda bir yazýlý edebiyata sahip olduðunu söylemek pek mümkün deðildir. Çünkü bu dönemde medrese tahsili görmüþ
dýþýnda, halkýn tamamýna yakýný, yazýlý edebiyat bir tarafa, okuma-yazma dahi bilmiyordu. Arap yazýsýna dayalý, Karaçay-B
Türklerinin yazýlý edebiyatý ancak 1920&rsquo;li yýllarýn ortalarýnda baþlamýþtýr. 1922 yýlýnda Battal-Paþa [bugünkü Çerkessk
Rusça yayýmlanmaya baþlayan &ldquo;Gorskaya Bednota&rdquo; [Yoksul Daðlýlar] gazetesinin bir sayfasý Karaçay Türklerine
ayrýlmýþ ve bu sayfada Arap yazýsý ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle þiirler, makaleler ve haberler yayýmlanmaya baþlanmýþtýr. B
müteakip 19 Ekim 1924 yýlýnda tamamý KBT ve Arap yazýsýyla &ldquo;Tawlu Caþaw&rdquo; [Daðlý Hayat] adlý ilk Karaçay
gazetesinin yayým hayatýna baþlamasý, ayný zamanda, gerçek anlamda Karaçay-Balkar yazýlý edebiyatýnýn baþlangýcýdýr. 19
&ldquo;Tawlu Carlýla&rdquo; [Daðlý Fakirler] adýný alacak olan bu gazete, Karaçay-Balkar yazýlý edebiyatýnýn teþekkülü ve ge
en büyük rolü oynamýþtýr. Ayný [s. 146] dönemde, 1924 yýlýnda Arap yazýsý ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle Moskova&rsquo;d
Karaçaylý þair Ýssa Karaköt&rsquo;ün [1900-1924] &ldquo;Caññý Þigirle&rdquo; [Yeni Þiirler] adlý kitabý, modern Karaçay-Balka
þiirinin ilk eseri sayýlmaktadýr. 1926 yýlýnda &ldquo;Tawlu Caþav&rdquo; gazetesi ve diðer bütün matbuatýn Latin alfabesine
geçmesiyle Karaçay-Malkar yazýlý edebiyatýnýn geliþimi daha da hýzlanmýþtýr [10]. KBT için ilk latin alfabesi çalýþmalarýný ya
Karaçaylý ressam ve þair Ýslam Kýrýmþavhal&rsquo;dýr [1864-1910]. Ý. Kýrýmþavhal 1908-1910 yýllarýnda KBT için bir Latin a
hazýrlamýþtýr. Fakat bu alfabenin uygulama alaný olmamýþtýr. Çünkü, 1900&rsquo;lü yýllarýn baþlarýnda Rusya ve Kafkasya ü
Latin alfabesiyle faaliyet gösteren bir matbaa yoktu. Bu yüzden 1900&rsquo;lü yýllarýn baþlarýnda KBT ve Latin harfleriyle basýlm
herhangi bir kitap yoktur [11]. KBT için Latin alfabesi üzerinde asýl ciddi ve ilmî çalýþmalarý 1920&rsquo;li yýllarda Umar C. Aliy
ve Magomet Eney yapmýþlardýr. Karaçaylýlarýn &ldquo;Sultan Galiyev&rdquo;i sayýlan ve bilahare V. Lenin&rsquo;le de yakýn
temas halinde olan Umar C. Aliy&rsquo;in [1895-1938] 1924 yýlýnda yayýmlanan &ldquo;Caññý Karaçay-Malkar
Elible&rdquo; [Yeni Karaçay-Malkar Elifleri~Harfleri] ve Magomet Eney&rsquo;in ayný yýl yayýmlanan &ldquo;Malkar
Alifbi&rdquo; [Balkar Elifbesi~Alfabesi] adlý kitaplarý KBT ve Latin yazýsýyla yayýmlanmýþ ilk matbu eserlerdir [12]. Bilahare;
Ýsmail Akbay&rsquo;ýn geniþleterek tekrar yayýmladýðý &ldquo;Ana Tili&rdquo; [Ana Dili, Batalpaþinsk-1924] ve &ldquo;Orus
Tilden Karaçay Tilge Týlmaç Kitabý&rdquo; [Rusça-Karaçayca Sözlük, Batalpaþinsk-1926], Ashat Bici&rsquo;nin [1900-1957]
&ldquo;Bilim&rdquo; [1926], Azret Örten&rsquo;in [1908-1937] &ldquo;Caññý Cýrla&rdquo; [Yeni Þarkýlar-1927] ve [s. 147]
Umar C. Aliy&rsquo;in hazýrladýðý Latin alfabesi üzerinde birkaç deðiþik yapýlarak son þekli verilmiþ olan resmi KBT latin alfabe
aþaðýda transkripsiyon ile gösterilmiþtir. &ldquo;Erkinlikni Ciltinleri&rdquo; [Hürriyetin Kývýlcýmlarý-1929], Umar C. Aliy&rsquo;
&ldquo;Birlikde Tirlik&rdquo; [Birlikte Dirlik-1929], Umar Bayramkul&rsquo;un &ldquo;Karaçay Tilni Grammatikasý&rdquo;
[Karaçay Dilinin Grameri-1930] ve Hasan Appa&rsquo;nýn [1904-1939] &ldquo;Kara Kübür&rdquo; [Kara Sandýk, Mikoyan
Þahar-1935] adlý eserleri KBT latin alfabesiyle basýlmýþ ilk matbu eserlerdir. Bu eserlerin KBT yazý dilinin teþekkülünde ve yaz
edebiyatýn geliþmesinde büyük katkýsý vardýr. KBT latin alfabesiyle matbuat 1937-1938 yýllarýna kadar devam etmiþtir. Balkar
Türkleri 1937 yýlýnda, Karaçay Türkleri de 1938 yýlýnda Rus [Kiril] alfabesi esaslý KBT alfabesini kabul etmiþler ve dolayýsýyla d
bütün matbuat bu alfabeye geçmiþtir. Aslýnda Rus [Kiril] alfabesi 1938 yýlýndan önce hatta 1917 Bolþevik ihtilalinden çok daha
Karaçay-Balkar Türkleri tarafýndan bilinmekteydi. 1827 yýlýnda Balkarlarýn ve 1828 yýlýnda da Karaçaylýlarýn, Rus Çarlýðý hak
girmesinden sonra Ruslar hemen kültür asimilasyonu çalýþmalarýna baþlamýþlar, [s. 149] Karaçay ve Balkar köylerinde son hýz
okullarýný açmýþlardýr. 1917 Bolþevik ihtilalinden önce Karaçay&rsquo;ýn 16 köyünde de Rus okullarý açýlmýþ ve öðretime baþ
Karaçay&rsquo;daki ilk Rus okulu 1878 yýlýnda Uçkulan köyünde açýlmýþtýr. Bu okulun ve dolayýsýyla da bütün Karaçay&rsquo
öðretmeni olan Mois Aleynikov&rsquo;un Karaçaylýlardan birçok tarihi ve folklor malzeme toplayarak yazdýðý makaleleri vardýr.
Kartcurt köyündeki Rus okulunun öðretmeni Nikolay Kiriçenko ise köyün ileri gelenlerinden olan Abdulkerim Hubiy&rsquo;in
yardýmýyla 1897 yýlýnda ilk &ldquo;Rus-Karaçay Sözlüðü&rdquo;nü hazýrlamýþtýr. Ancak bu sözlük imkansýzlýktan dolayý bas
bu eser orijinal haliyle halen muhafaza edilmektedir. Karaçaylý aydýn kimseler, Karaçay&rsquo;daki Rus okullarýnda Rusça
eðitimin yanýnda bir de ana dilde de eðitim yapýlmasý gerektiðini kavramýþlar ve bu yönde birtakým çalýþmalar yapmaya baþlam
olarak, Abdulkerim Hubiy&rsquo;in oðlu Ýmmolat Hubiy, KBT için bir Rus [Kiril] alfabesi hazýrlamýþtýr. Fakat, Karaçay&rsquo;da
Rusça eðitim veren okullarda ana dilde eðitime izin verilmeyince bu alfabenin bir kullaným alaný olmamýþ, dolayýsýyla da bu
dönemde Rus [Kiril] harflerine dayalý bir alfabeyle Karaçay-Malkar Türkçesinde herhangi bir yazýlý eser ortaya konulamamýþtýr
1938 yýlýnda Rus [Kiril] alfabesi esaslý KBT alfabesine geçilmiþtir. Fakat çeþitli tarihlerde bu alfabe üzerinde birtakým harf
deðiþiklikleri yapýlmýþtýr. 1961 yýlýnda Umar B. Aliy, A.Ü. Bozi, A.H. Sotta, M. Akbay, H.V. Bayramkul ve H.Ý. Süyünç tarafýnda
oluþturulan bir komisyon aþaðýdaki þekilde Rus harflerine dayalý 40 harften müteþekkil bir KBT alfabesi hazýrlamýþlardýr [15]. 1
yýlýnda ve daha sonraki tarihlerde yukarýdaki alfabe üzerinde yine birtakým harf deðiþiklikleri yapýlmýþ ve son olarak aþaðýda g
Rus [Kiril] esaslý KBT alfabesinde karar kýlýnmýþtýr. Rus [Kiril] alfabesi esaslý KBT alfabesine 1937-38 yýllarýnda geçilmiþtir. H
de bu alfabe kullanýlmaktadýr. [s. 150] Ses ve Alfabe Bilgisi Rus [Kiril] esaslý KBT alfabesinde bir sertleþtirme [J] bir de
inceltme [L] iþareti olmak üzere toplam 38 harf vardýr. Karaçay-Balkar Türkçesinde sekiz tane ünlü [ a, e, ý, i, o, ö, u, ü ] ve yirmi
tane ünsüz [ b, c, ç, d, j, f, g, !, h¹, h², h³, k, q, m, n, ñ, p, r, s, þ, t, ts, w, v, y, z, | ] olmak üzere toplam 35 tane ses vardýr. Ünlü
Sesler 1. KBT&rsquo;deki a sesi, arka damakta geniþ-düz ve açýk telaffuz edilir. Türkiye Türkçesindeki [bundan sonra kýsaca
TT] a sesiyle aynýdýr. KBT&rsquo;deki a sesinin Karaçay-Balkar Türkçesi Kiril Alfabesi&rsquo;ndeki [bundan sonra kýsaca
KBTKA] karþýlýðý a harfidir. Sözgelimi: a;0<0B~alamat [muhteþem], vs. Bunun dýþýnda KBT&rsquo;de [uzun a] sesi de yoktur.
Hatta yabancý dillerden girmiþ bazý sözlerdeki sesi, KBT&rsquo;de a sesine dönüþmektedir. Sözgelimi: alam<âlem, alim<âlim, v
2. KBT&rsquo;deki e sesi, ön damakta, geniþ-düz ve açýk olarak telaffuz edilir. TT&rsquo;deki e sesiyle aynýdýr.
KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý e ve M harfleridir. Rus yazý dilinde söz baþýndaki e harfi ye þeklinde, M harfi ise e þeklinde telaffuz
edilir. KBTKA&rsquo;da ise her iki harf de e þeklinde telaffuz edilir. Karýþýklýða meydan vermemek için söz baþýnda daima M ha
kullanýlýr. Bunun dýþýndaki söz içerisinde daima e harfi kullanýlýr fakat yine e sesiyle telaffuz edilir. Zaten KBT&rsquo;de söz ba
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ye veya y sesi de yoktur. Sözgelimi: M<535=~emegen [dev, yaratýk], M387~egiz [ikiz], vs. Bunun dýþýnda KBT&rsquo;de è
[açýk e] ve é [kapalý e]sesleri de yoktur. 3. KBT&rsquo;deki ý sesi, arka damakta, dar-düz ve orta açýklýkta telaffuz edilir.
TT&rsquo;deki ý sesiyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý K harfidir. Sözgelimi: K=4K@~ýndýr [harman]. 4. KBT&rsquo;de
sesi, arka damakta, dar-düz ve orta açýklýkta telaffuz edilir. TT&rsquo;deki i sesiyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý 8 har
Sözgelimi: 8;:8G~ilkiç [sýrýk]. 5. KBT&rsquo;deki o sesi, arka damakta, yuvarlak ve orta açýklýkta telaffuz edilir. TT&rsquo;deki
o sesiyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý o harfidir. Sözgelimi: o=>^~onow [fikir, karar]. 6. KBT&rsquo;deki ö sesi, ön
damakta, yuvarlak ve orta açýklýkta telaffuz edilir. TT&rsquo;deki ö sesiyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý ë harfidir. Söz
QB3N@~ötgür [cesur, gururlu]. 7. KBT&rsquo;deki u sesi, arka damakta, dar-yuvarlak ve orta açýklýkta telaffuz edilir.
TT&rsquo;deki u sesiyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý C harfidir. Sözgelimi: Sözgelimi: C;;C~ullu [büyük, yüce]. [s. 151
KBT&rsquo;deki ü sesi, ön damakta, dar-yuvarlak ve orta açýklýkta telaffuz edilir. TT&rsquo;deki ü sesiyle aynýdýr.
KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý N harfidir. Sözgelimi: Sözgelimi: N;NH~ülüþ [pay]. Ünsüz Sesler 1. Çift dudak ünsüzleri [ b, m, p
KBT&rsquo;deki b, m, p çift dudak ünsüzlerinin telaffuzu, TT&rsquo;deki b, m, p sesleriyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýkla
1, <, ? harfleridir. Sözgelimi: 101CH~babuþ [ördek], <0<<0B~mammat [imece], ?0;0?0=~palapan [pehlivan, dev]. KaraçayBashan-Çegem-Holam-Býzýngý aðýzlarýndaki b ve p sesleri Çerek aðzýnda sýzýcý f sesine dönüþür. Sözgelimi: köb>köf [çok],
vs. Fakat, b~p>f ses deðiþimi kesin bir kural deðildir. KBT&rsquo;de bir de w sesi vardýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý ^ harfidi
Sözgelimi: B0^~taw [dað], vs. Eski Türkçe&rsquo;deki ! sesiyle biten sözler KBT&rsquo;de w sesine dönüþmüþtür. Sözgelimi: ta!
[dað], ya!>caw [yað], sa!>saw [sað], vs. Bugünkü resmi KBTKA&rsquo;da ^ [w] harfi olmasýna raðmen, günümüz KBT matbuatýn
sesi C [u] harfiyle gösterilmekte ise de, KBT&rsquo;deki w sesi, u veya û [uzun u] sesi deðildir. 1938-60 yýllarý arasýndaki
matbuatta bu w sesi ^ [w] harfiyle gösterilirken daha sonralarý C [u] harfiyle gösterilir olmuþtur. Fakat bu durum teknik
sebeplerden kaynaklanmaktadýr. 2. Diþ-dudak ünsüzleri [ v, f ]: KBT&rsquo;deki v, f diþ-dudak ünsüzlerinin telaffuzu,
TT&rsquo;deki v, f sesleriyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýklarý 2 ve D harfleridir. Sözgelimi: 2@0G~vraç [doktor],
D8B=0~fitna [fitne], vs. Fakat bu seslerin her ikisi de asli olarak KBT&rsquo;de yoktur. KBT&rsquo;deki v sesinin olduðu
sözler genellikle Rusça kaynaklýdýr. Hata içerisinde v sesinin olduðu bazý Rusça kaynaklý sözler, KBT&rsquo;nin ses yapýsýna
saðlayarak w sesine dönüþmüþtür. Sözgelimi: samawar KBT&rsquo;de asli olarak f sesi olmamakla birlikte; Rusça, Arapça, Fars
vs. yabancý dillerden girmiþ bazý sözlerdeki f sesi, hem konuþma dilinde, hem de yazý dilinde kullanýlmaktadýr. Sözgelimi: fayto
[fayton], fikir [fikir], vs. Fakat, genellikle Arapça ve Farsça kaynaklý sözlerdeki f sesi, Karaçay-Bashan-Çegem-Holam-Býzýngý
aðýzlarýnda p sesine dönüþür. Sözgelimi: fayton>payton, fikir>pikir, vs. Öte yandan, yabancý dillerden girmiþ bazý sözlerdeki f s
aðzýnda aynen korunur. Ayrýca, Karaçay-Bashan-Çegem-Holam-Býzýngý aðýzlarýndaki b ve p sesleri Çerek aðzýnda f sesine
[bkz. Çift dudak ünsüzleri]. Fakat, b-p>f dönüþümü konuþma dilinde [Çerek aðzýnda] kullanýlmakla birlikte KBT yazý dilinde kulla
3. Diþ ünsüzleri [ d, n, s, ts, t, z, | ]: KBT&rsquo;deki d, n, s, t, z diþ ünsüzlerinin telaffuzu, TT&rsquo;deki d, n, s, t, z sesleriyle
aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýklarý 4, =, A, B, 7 harfleridir. Sözgelimi: 4K409~dýday [korku ünlemi], =5=G0~nença [ne kad
kaç], A5A:5:~seskek [telaþ, þüphe], B>B~tot [pas], 70@0=~zaran [zarar], vs. KBT&rsquo;de ayrýca, TT&rsquo;de olmayan,
sýzýcý ts ve | [dz] sesleri de vardýr. Fakat [s. 152] bu sesler KBT&rsquo;nin yalnýz Çerek aðzýnda görülür. Karaçay-Bashan-Çeg
Holam-Býzýngý aðýzlarýndaki ç ve c~j sesleri, Çerek aðzýnda ts ve | [dz] seslerine dönüþür. Sözgelimi: çýpçýk>tsýftsýk [serçe],
[sepet], can>|an [can], col>|ol [yol], vs. Fakat, bu sesleri sanýldýðý gibi Çerek bölgesinde yaþayan Balkarlarýn hepsi deðil, belli b
kýsmý telaffuz etmektedir. Çerek aðzýndaki ts sesinin KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý F harfidir. Fakat, KBT yazý dilinde ç>ts dönü
yoktur. Yani; tsýftsýk, tsetsen, vs. sözler çýpçýk, çeten þeklinde yazýlýr. Öte yandan KBT yazý dilinde içerisinde F harfinin bulund
sözler Rusça kaynaklýdýr. Ayrýca, Çerek aðzýndaki | [dz] sesinin KBTKA&rsquo;da bir karþýlýðý yoktur ve KBT yazý dilinde bu s
kullanýlmaz. 4. Diþ-damak ünsüzleri [ c, ç, j, þ ]: KBT&rsquo;deki c, ç, j, þ diþ-dudak ünsüzlerinin telaffuzu, TT&rsquo;deki c, ç, j
sesleriyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýklarý 46, G, 6, H harfleridir. Sözgelimi: 46N465:~cücek [civciv],
GKGE0=~çýçh&rsquo;an [sýçan, fare], a456~adej [gem], H0HEK=~þaþh&rsquo;ýn [çýlgýn, deli], vs. Karaçay-Bashan-Çegem
aðýzlarýndaki söz baþýndaki c sesi, Çerek aðzýnda | [dz] sesine dönüþürken [bkz. Diþ ünsüzleri], Holam-Býzýngý aðýzlarýnda v
bir kýsmýnda j sesine dönüþmektedir. Sözgelimi: carýk>jarýk [ýþýk, aydýnlýk], culduz>julduz [yýldýz], vs. Ayrýca günümüzde Ka
Özerk Cumhuriyetindeki KBT yazý dilinde ve bütün matbuatta 46 [c] harfi yerine 6 [j] harfi kullanýlmaktadýr. Bunun dýþýnda,
KBT&rsquo;de yabancý dillerden girmiþ sözlerdeki j sesi hem konuþma dilinde, hem de yazý dilinde kullanýlmaktadýr. Sözgelimi:
jurnal [dergi], adej [gem], þibji [yeþil biber], kýmýja [çýplak], ajým [þüphe], vs. 5. Ön damak ünsüzleri [ g, h¹, k, l, r, y ]: KBT&rsqu
g, k, l, r, y ön damak ünsüzlerinin telaffuzu, TT&rsquo;deki g, k, l, r, y sesleriyle aynýdýr. KBTKA&rsquo;daki karþýlýklarý 3, :, ;, @
9 harfleridir. Sözgelimi: 35145H~gebdeþ [yemlik], :5:5;~kekel [perçem], ;>10=~loban [köstebek], a910B~aybat [gösteriþli], vs.
KBT&rsquo;de bir de ön damak h¹ ünsüzü vardýr. Bu ses ayný k sesi gibi ön damakta teþekkül eden bir sestir. Sözgelimi: h¹ora
[doru], nartüh¹ vs. [16]. Ayrýca Rusça&rsquo;dan girmiþ bazý sözler de ayný þekilde ön damak h¹ ünsüzüyle telaffuz edilir. Sözge
h¹imya [kimya], arh¹iv [arþiv], vs. KBT yazý dilinde h¹ ünsüzü için ayrýca bir harf belirtilmez. Bu sesin ve KBT&rsquo;deki diðer h²
ve h³ seslerinin KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý E harfidir. Çerek aðzýnda bazý sözlerde g>h¹ ses deðiþimi söz konusudur. Sözge
ketgen edi>keth¹en edi [gitmiþti]. Fakat bu g>h¹ deðiþimi kesin bir kural deðildir. Yine, Karaçay-Bashan-Çegem-Holam-Býzýngý
aðýzlarýnda ince ünlü seslerden önce veya sonra daima ön damak k ünsüzü geldiði halde, Çerek aðzýnda kimi zaman arka dam
gelmektedir. Sözgelimi: köz>qöz [göz], küzgü>qüzgü [ayna], vs. Fakat bu k>q ses deðiþimi de kesin bir kural deðildir. [s. 153] 6.
damak ünsüzleri [ !, h², q, ñ ]: KBT&rsquo;deki !, h², ñ arka damak ünsüzlerinin tümü Anadolu&rsquo;da konuþulan
TT&rsquo;de olduðu halde, TT&rsquo;nin yazý dilinde [Ýstanbul Türkçesinde] bu sesler kullanýlmamaktadýr. KBT&rsquo;deki q
sesi, TT&rsquo;de kalýn ünlü sesten önce veya sonra kelen arka damak k sesidir. KBT&rsquo;deki arka damak ünsüzlerinin
KBTKA&rsquo;daki karþýlýklarý 3J, E, :J, =3 harfleridir. Sözgelimi: a;3JKH~al!ýþ [dua, dilek], E>=HC~h&rsquo;onþu [komþu],
:J0;0:J~qalaq [tahta parçasý], :5=3~keñ [geniþ]. KBT&rsquo;deki ! sesi, arka damakta teþekkül eden, eski Türkçedeki ! sesidir.
Bu ses TT&rsquo;de ð sesine dönüþmüþtür. KBT&rsquo;deki h² sesi arka damakta, eski Türkçe&rsquo;deki q sesinin sýzýcýlaþm
teþekkül eden bir sestir ve KBT&rsquo;deki asýl h sesi budur. Sözgelimi: qoçh²ar [koç], h²urcun [cep], h²ýyný [büyü], vs.
KBT&rsquo;de kalýn ünlü seslerden önce veya sonra daima arka damak q ünsüzü gelir. Sözgelimi: qonaq [konuk], ayaq, [ayak],
vs. Fakat, bu kurala uymayan sözler de vardýr. Bunlar yabancý dillerden girmiþ sözlerdir. Sözgelimi: qýrdýk [çimen], qak [lapa], v
KBT&rsquo;deki ñ sesi, bütün Türk lehçelerinde olduðu gibi, arka damakta teþekkül eden, yumuþak ve tonlu bir ünsüzdür ve anc
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ortasýnda ve söz sonunda kullanýlýr. Sözgelimi: tañ [tan], keñ [geniþ], kañña [tahta], keññeþ [istiþare, meclis], caññýz [yalnýz],
toññuz [domuz], vs. Sonu n ve ñ sesleriyle biten sözlerin sonuna yönelme hal -!a, -ge ekleri geldiðinde, hem söz sonundaki
n sesi ñ sesine, hem de yönelme hal eklerinin baþýndaki ! ve g sesleri ñ sesine dönüþür. Sözgelimi: men-ge>meññe~mañña
[bana], sen-ge>seññe~sañña [sana], çeten-ge>çeteññe [sepete], katýn-!a>katýñña [kadýna], vs. Ayný þekilde -!an, -gen
sýfatfiil ekleri de -ñan, -ñen þeklinde deðiþir. Sözgelimi: min-gen>miññen [binen], vs. KBT&rsquo;de söz sonundaki ñ
sesinin yazý dilindeki kullanýmýnda bir problem olmamakla birlikte, söz ortasýndaki ñ sesinin daha doðrusu ññ þeklindeki ünsüz
ikizleþmesinin yazýmýnda bazý problemler vardýr. Sözgelimi KBT latin matbuatýnda toññuz [domuz] þeklinde yazýlýrken, kiril
matbuatýnda önceleri tonñuz [B>==3C7] þeklinde, daha sonra ve günümüzde ise toñuz [B>=3C7] þeklinde yazýlmaktadýr. Ayný
þekilde: caññýz [yalnýz]> canñýz [460==3K7]> cañýz [460=3K7], vs. Halbuki bu son B>=3C7 [toñuz] ve 460=3K7 [cañýz]
sözlerinin telaffuzu veya okunuþu toññuz ve caññýz þeklindedir. Yani, ikinci tekil þahýs iyelik eki ñ sesi hariç, söz ortasýnda
geçen bütün ñ seslerinin olduðu yerde ünsüz ikizleþmesi vardýr ve vurgulu [þeddeli] telaffuz edilir. Aslýnda bu gibi sözlerin KBT k
matbuatýndaki doðru yazýlýþý, KBT latin matbuatýndaki gibi olmalýdýr. Sözgelimi: B>=3=3C7 [toññuz], 460=3=3K7 [caññýz], vs.
Veyahut da, KBT kiril yazý dilinde = [n] ve 3 [g] þeklinde iki ayrý harfin yan yana getirilmesiyle [=3~ng] telaffuz edilen ñ
sesini doðrudan karþýlayan, latin alfabesindeki ñ harfi gibi, tek bir harf getirilmeli ve söz ortasýndaki ññ ikizleþmesi ayný þekilde
ññ þeklinde yazýlmalýdýr. Öte yandan, ikinci tekil þahýs iyelik ñ ekinden sonra, yönelme hal -!a,-ge ekleri ile ilgi hali -ný,-ni,-nu,-n
ekleri geldiði [s. 154] zaman durum farklýdýr. Bu durumda yönelme hali -!a,-ge eklerinin baþýndaki ! ve g sesleri ile ilgi hali -ný,ni,-nu,-nü eklerinin baþýndaki n sesi doðrudan düþer. Yani burada !, g, n>ñ ses deðiþmesi ve söz ortasýnda ññ ünsüz ikizleþmes
olmaz. Sözgelimi: ata-ñ> ata-ñ-!a>ata-ñ-a [baba-n-a], ata-ñ> ata-ñ-ný>ata-ñ-ý [baba-n-ýn], vs. Burada söz ortasýndaki ñ
sesi vurgulu [þeddeli] olarak telaffuz edilmez ve KBT kiril matbuatýnda da doðru olarak: 0B0=30~ataña, 0B0=3K~atañý
þeklinde yazýlýr. 7. Gýrtlak ünsüzü [ h³ ]: KBT&rsquo;deki h³ gýrtlak ünsüzünün telaffuzu, TT&rsquo;deki gýrtlak h sesiyle aynýd
KBT&rsquo;de h sesinin bulunduðu sözler yabancý kaynaklýdýr. KBT yazý dilinde h ünsüzü için ayrýca bir harf belirtilmez. Bu se
[ve diðer h¹ ve h² seslerinin] KBTKA&rsquo;daki karþýlýðý E harfidir. Sözgelimi: a9E09~ayhay [elbette, tabii ki], E0@~har
[dantel], E0940~hayda [haydi], vs. 8. ) [þç] ve / [ ya, â ] sesleri: KBT&rsquo;de hiçbir þekilde I [þç] ve O [ya] sesleri yoktur.
KBT&rsquo;de bu seslerin olduðu sözlerin hepsi Rusça&rsquo;dýr. Öte yandan O harfi, KBT&rsquo;de asli olarak â [ince a] sesi
olmamakla birlikte, Arapça ve Farsça&rsquo;dan girmiþ bazý sözlerdeki â sesinin karþýlýðý olarak yazý dilinde kullanýlmaktadýr.
Sözgelimi: :O0<0@~kâmar [kemer], O78<~Kâzim, 3O^C@~gâwur, vs. Bunun dýþýnda, KBT yazý dilinde, bir sözde ya hecesi va
veya bir sözde y ve a sesleri yan yana geliyorsa bu daima O [ya] harfiyle yazýlýr. Sözgelimi: :J>O=~qoyan [tavþan],
4C=8O~duniya [dünya], vs. Dipnotlar [1] Öner, Mustafa., Bugünkü Kýpçak Türkçesi, TDK Yayýnlarý, Ankara, 1998, s. XXIII. [
Baskakov A.N., Appaev A.M., Ahmatov Ý.H., Bayramkulov A.M., Boziyev A.Ü., Goçiyaeva S.A., Jaboyev M.T., Musukayev
B.H., Sottayev A.H., Habiçev M.A., Karaçay-Malkar Tilni Grammatikasý, Nalçik, 1966, s. 8-9. [3] Hubiylaný M.A., Süyünçlaný A.
Laypanlaný, K.T., Karaçay Literatura, Çerkessk, 1988, s. 9-10; Bayçorov, S.Y., Drevnie-Türkskie Pamyatniki Evropý, Stavropol,
1989, s. 9, 31-33; Hapayeva, S.M., Ýz Ýstorii Sozdaniya Karaçayevo-Balkarskoy Pismennosti, Problemý Ýstoriçeskoy Leksiki
Karaçayevo-Balkarskogo i Nogayskogo Yazýkov, Çerkessk, 1993, s. 137. [4] Hubiylaný vd., a.g.e., s. 10. [5] Töppeyev,
A.M., Meçilaný Kâzim-Çýgarmalarýný Ekitomlugu-I, Nalçik, 1989, s. 11-129; Balkan, Vedat., Kâzim Meçi&rsquo;nin Doðumunun
Yýlý Anýsýna, Birleþik Kafkasya Dergisi, Sayý: 20, Eskiþehir, 1999, s. 35. [6] Hubiylaný vd., a.g.e., s. 50. [7] Hapayeva, a.g.e.,
s. 140. [8] Hapayeva, a.g.e., s. 138, 143. [9] Hapayeva, a.g.e., s. 143. [10] Bilimgotlaný Münir-Laypanlaný Raþid., Leninni
Bayragý-Tuvganý Emda Ösüv Colu, Zamanný Avazý, Çerkessk, 1975, s. 162, 165-166. [11] Hubiylaný vd., a.g.e., s. 11. [12]
Baskakov vd., a.g.e., s. 40; Hubiylaný vd., a.g.e., s. 11; Hapayeva, a.g.e., s. 145-146. [13] Aliyev, Umar., Karaçay,
Çerkessk, 1991, s. 265. [14] Hubiylaný vd., a.g.e., s. 10-11. [15] Hapayeva, a.g.e., s. 148. [16] Habiçev M.A., Kratkiy
Grammatiçeskiy Oçerk Karaçayevo-Balkarskogo Yazýka [Teniþev, E.R., Goçiyaeva S.A., Süyünçev H.Ý., Karaçay-Malkar-Orus S
Moskova, 1989], s. 89:808-809. ___________________________________________________________________
Adilhan Adiloðlu, Karaçay-Balkar Türkçesi Alfabesi ve Ses Bilgisi, Türk Dünyasý Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayý: 13, Ankara, 2002
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