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Kõrgõz Türkçesi Grameri
Kasapo lu Çengel, Hülya: Kõrgõz Türkçesi Grameri Ses ve ekil Bilgisi,
Akça /700, Ankara, 2005, 424 s, ISBN 975-338-687-7.
Türkiye’de ça da! Türk yazõ dilleri alanõnda son yõllarda yapõlan çalõ!malarõn
sayõsõnda büyük bir artõ! oldu u görülmektedir. Bu çalõ!malardan birisi de Prof.
Dr. Hülya Kasapo lu Çengel’in yazdõ õ Kõrgõz Türkçesi Grameri’dir.
Çalõ!mada, Kõrgõz edebî dili esas alõnmakla birlikte konu!ma diline ait özelliklere de yer verilmi!; ayrõca, ihtiyaç duyulan bazõ bölümlerde Kõrgõz Türkçesinin diyalektlerindeki örneklere de ba!vurulmu!tur.
Kitap, Giri!, "nceleme, Metin ve Aktarma, Dizin olmak üzere dört ana bölümden olu!maktadõr. Giri! bölümünde çalõ!manõn yöntemi ve malzemesi, Kõrgõz
Türkleri, dil, alfabe, imlâ hakkõnda bilgiler yer almaktadõr.
"nceleme, ses ve !ekil bilgisini içermektedir. Ses bilgisi bölümünde Kõrgõz
Türkçesinin ünlü ve ünsüzleri tanõtõldõktan sonra ses özellikleri ve olaylarõ incelenmi!tir. #ekil bilgisi bölümünde kelime yapõmõnda kullanõlan ekler örneklerle
açõklanmõ!tõr. "sim bahsinde çokluk, iyelik, hâl ekleri ve isimlerde bildirme yer
almõ!; sõfat, zarf ve zamirlerden sonra Þil bahsine geçilmi!tir. Bu bölümde !ahõs
ekleri, kipler, tasvir Þilleri, sõfat-Þiller ve zarf-Þiller incelenmi! ve son olarak ba laç, edat ve ünlemlere yer verilmi!tir.
"nceleme bölümünün ardõndan Metin ve Aktarma gelmektedir. Bu bölümde
seçkin Kõrgõz !air ve yazarlarõndan (Çõngõz Aytmatov, Tölögön Kasõmbekov, Kasõm Tõnõstanov, Aalõ Tokombayev, Keñe! Cusupov, Süyünbay Eraliyev) metinler
ve bu metinlerin Türkiye Türkçesine aktarmalarõ yer almaktadõr.
Çalõ!ma, Kõrgõzca Ek Dizini ve Kõrgõzca Gramer Terimleri Dizini ile sona
ermektedir.
Türkiye’de ça da! Türk yazõ dilleri alanõnda son yõllarda yapõlan yayõnlar
gözden geçirildi inde, Prof. Dr. Hülya Kasapo lu Çengel’in bu çalõ!masõnõn alanõndaki ilk örneklerden biri oldu u görülür. Eser, Kõrgõz Türkçesinin ses ve !ekil bilgisini derli toplu ve ayrõntõlõ !ekilde vermektedir. Kõrgõz Türkçesi Grameri
sadece Türkoloji çevrelerinin de il; Kõrgõz Türkçesini ö renmek isteyenlerin de
ba!vuru kaynaklarõndan biri niteli indedir.
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