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Abstract
In thıs study the terms of phonetıc and morphology were investıgated benefiting from grammars written
in Kazakh Turkish. terms were taken hatching the works includes Ḳazak Tiliniŋ Fonetikası, Ḳazirgi Ḳazaḳ TiliLeksika Fonetika, Praktikalıḳ Ḳazaḳ Tili, Ḳazirgi Ḳazaḳ Tili-Morfologiya.
At the end of the investigation it is observed that the Kazakh Turkish grammars weighted on the Turkish
terms in the using of terms and that it achieved at the to replace the foreign words in Turkish language.
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Öz
Bu çalışmada Kazak Türkçesinin ses ve şekil bilgisi terimleri Kazak Türkçesi ile yazılan gramerler esas
alınarak incelenmiştir. Terimler, Ḳazak Tiliniŋ Fonetikası, Ḳazirgi Ḳazaḳ Tili-Leksika Fonetika, Praktikalıḳ Ḳazaḳ
Tili, Ḳazirgi Ḳazaḳ Tili-Morfologiya isimli eserlerin taranması neticesinde elde edilmiştir.
Yapılan inceleme neticesinde Kazak Türkçesi gramerlerinin terim kullanımında Türkçe terimlere ağırlık
verdiği ve terimleri Türkçeleştirmede büyük bir başarı elde ettiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kazak Türkçesi, ses bilgisi, şekil bilgisi, terim
Giriş
Türk lehçelerinin herhangi birine dair gramer terimlerini yazmak ve onları
listelemek, bir lehçedeki gramer terimlerini ortaya çıkarmak -hiç şüphe yok ki- o lehçe ile
ortak gramerin yazılmasında, ‘dilde birlik’ mefkûresinin yerine getirilmesinde atılmış/atılacak
en önemli adımlardan biridir. Bu alanda Türkiye’de öncülük yapan isim Emine NaskaliGürsoy olmuştur. Yazmış olduğu Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu (1997) isimli
eserinde Türkiye Türkçesi de dâhil olmak üzere on yedi Türk lehçesinin temel sayılabilecek
gramer terimlerini karşılaştırmalı olarak vermiştir. Terimlerin Rusçaları da ihmal edilmemiştir.
Yine bu alanda Ülkü Çelik Şavk’ın Türkçe - Kazakça - Karakalpakça - Rusça - İngilizce
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Karşılaştırmalı Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü (2001) adlı eseri de zikredilmelidir.
Üç lehçe ve iki dilin terimlerini veren bu çalışmada yaklaşık iki bin maddebaşı
bulunmaktadır.
Belirtilen çalışmalarda dikkat çeken en temel husus eserlerin -daha çok- sözlük
kaynaklı eserler olmasıdır. Bu nedenle gramerler ve dil bilim çalışmaları, biraz da olsa arka
planda kalmıştır.
Bu çalışmada verilen terimler doğrudan Kazak Türkçesi ile yazılan gramerlerden
derlenen terimlerdir. Bu terimler incelenirken bazı terimlerin yukarıda belirtilen eserlerde
olmadığı, bazı terimler için verilen karşılıkların ise gramerlerde anlatılanlarla uyuşmadığı
gözlemlenmiştir.
SES VE ŞEKİL BİLGİSİ TERİMLERİ
-Aadamzat esimderi (aдaмзaт есiмдерi): İnsan isimlerini karşılayan cins ve özel isimler.
adektivtenüw (aдъективтену): Sıfata dönüşme.
adverbiyaldanuw (aдвербиaлдaну): Zarfa dönüşme.
aferezis (aферезис): Birlikte bulunan kelimelerden sonrakinin başındaki ünlünün düşmesi.
afrikat dawıssız (aфрикaт дaуыссыз): Çift ünsüz.
akstenttuatsiya (aкстенттуaтсия): Ses vurgusu.
akustika (aкустикa): Akustik, işitimsel.
alfavit (aлфaвит): Alfabe.
almasḳış dıbıs (aлмaсқыш дыбыс): Değişimli ses, birbirinin yerine kullanılabilen ses.
almasuw (aлмaсу): Değişim, değişme.
alternatsiya (aльтернaция): bkz. almasuw.
alveolyar fonema (aльвеоляр фонемa): Diş eti sesi.
analitikalıḳ etistikter (aнaлитикaлық етiстiктер): Tasvirî fiiller.
analogiya (aнaлогия): Örnekseme, yakıştırma.
anıḳ keler şaḳ (aнық келер шaқ): bkz. jalpı keler şaḳ .
anıḳ ötken şaḳ (aнық өткен шaқ): Görülen geçmiş zaman.
apokopa (aпокопa): Son ses düşmesi.
aralas buwındı söz (aрaлaс буынды сөз): Karışık heceli kelime. Hem açık hem kapalı hece
bulunan kelime.
arnawlı keler şaḳ (aрнaулы келер шaқ): bkz. maḳ sattı keler şaḳ .
artikülyatsiya (aртикуляция): Boğumlama, ses teşekkül yeri.
assimilyatsiya (aссимиляция): Benzeşme.
aşıḳ buwın (aшық буын): Açık hece.


Elbette bu alanda yapılan başka çalışmalar da vardır ancak konuyla ilgili olması açısından bu iki eserin
zikredilmesi uygun görülmüştür.
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aşıḳ dawıstı (aшық дaуысты): Geniş ünlü.
aşıḳ ray (aшық рaй): Bildirme kipi.
ataw (aтaу): Yalın durum.
ataw septikti meŋgeretin septewlikter (aтaу септiктi меңгеретiн септеулiктер): Yalın
durum ile kullanılan çekim edatları.
attribütivtik esimdik (aттрибутивтiк есiмдiк): Topluluk zamiri.
awıspalı ötken şaḳ (aуыспaлы өткен шaқ): bkz. neġ aybıl ötken şaḳ .
awız joldı ündi (aуыз жолды үндi): Akıcı ağız sesi.
awız ḳuwısı (aуыз қуысы): Ağız boşluğu.
awızeki (aуызекi): Sözlü, şifahî.
awızeki til (aуызекi тiл): Konuşma dili.
ayġaḳsız ötken şaḳ (aйғaқсыз өткен шaқ): bkz. tanıḳ ötken şaḳ .
ayġaḳtı ötken şaḳ (aйғaқты өткен шaқ): bkz. anıḳ ötken şaḳ .
-Äӓwen (әуен): Ezgi.
ӓdebiy til (әдеби тiл): Edebi dil, yazı dili.
ӓrip (әрiп): Harf.
-Bbalalar tili (бaлaлaр тiлi): Çocuk dili.
barıs septik (бaрыс септiк): Yönelme durumu.
barıs septikti meŋgeretin septewlikter (бaрыс септiктi меңгеретiн септеулiктер):
Yönelme durumu ile kullanılan çekim edatları.
belgisizdik esimdigi (белгiсiздiк есiмдiгi): Belgisizlik zamiri.
beyne üstewler (бейне үстеулер): bkz. sın üstewler.
beynelewiş söz (бейнелеуiш сөз): Görünüş yansıması kelime.
birikken söz (бiрiккен сөз): Birleşik kelime.
bitew buwın (бiтеу буын): İki tarafı da kapalı hece.
bolımsız (болымcыз): Olumsuz.
bolımsızdıḳ (болымсыздық): Olumsuzluk.
bolımsızdıḳ demewlikter (болымсыздық демеулiктер): Olumsuzluk edatları.
bolımsızdıḳ esimdigi (болымсыздық есiмдiгi): Olumsuzluk zamiri.
boljaldı keler şaḳ (болжaлды келер шaқ): Tahmini gelecek zaman.
boljaldıḳ demewlik (болжaлдық демеулiк): Tahmin bildirme edatı.
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boljaldıḳ san esim (болжaлдық сaн есiм): Tahmini sayı adı.
böbekşe (бөбекше): Küçük dil.
bölşektik san esim (бөлшектiк сaн есiм): Kesir sayı adı.
bölüw üstewler (бөлу үстеулер): bkz. toptaw üstewler.
buwın (буын): Hece.
buwın almasuwı (буын aлмaсуы): Hece değişmesi.
buwın ıġısuwı (буын ығысуы): Hecenin yer değiştirmesi.
buwın jigi (буын жiгi): Hece sınırı, hece bölmesi.
buwın ḳuraġış dıbıs (буын құрaғыш дыбыс): Hece oluşturan ses, ünlü ses.
buwın ḳuray almaytın dıbıs (буын құрaй aлмaйтын дыбыс): Hece oluşturamayan ses,
ünsüz ses.
buwın ündestigi (буын үндестiгi): Ünlü uyumu.
buyrıḳ ray (бұйрық рaй): Emir kipi.
büyir dawıssız (бүйiр дaуыссыз): bkz. lateral fonema
-Ddawıs şımıldıġı (дaуыс шымылдығы) : Ses telleri.
dawıs tütigi (дaуыс түтiгi): Ses borusu.
dawıssız dıbıs (дaуыссыз дыбыс): Ünsüz.
dawıstı dıbıs (дaуысты дыбыс): Ünlü.
dӓneker (дәнекер): Bağlayıcı ünlü.
defrikativ dıbıs (дефриқaтив дыбыс): Sızıcı ses.
demewlik (демеулiк): Sona gelen, bazısı ek halinde bulunan edat.
dentilabial dawıssız (дентилaбиaль дaуыссыз): Diş dudak ünsüzü.
dıbıs ḳosıluwı (дыбыс қосылуы): Ses türemesi.
dıbıs tirkesi (дыбыс тiркесi): Ses dizisi
dıbıstardıŋ ündesüwi (дыбыстaрдың үндесуi): Ses uyumları.
dıbıstaw müşeleri (дыбыстaу мүшелерi): Konuşma organları.
dıbıstıḳ (дыбыстық): Fonetik, ses bilgisi.
dıbıstıḳ eliktewiş (дыбыстық елiктеуiш): Ses yansıması.
dıbıstıḳ jüye (дыбыстық жүйе): Ses sistemi.
dıbıstıŋ payda boluwı (дыбыстың пaйдa болуы): Ses türemesi.
dıbıstıŋ tüsip ḳaluwı (дыбыстың түсiп қaлуы): Ses düşmesi.
diereza (диэрезa): Kelime sonunda çift olarak bulunan seslerden birinin düşmesi.
diftong (дiфтонг): Çift ünlü.
diftong dıbıs (дiфтонг дыбыс): Çift ses.
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diftongoyid (дiфтонгоид): bkz. diftong.
diril dawıssız (дiрiл дaуыссыз): Titreşimli ses.
dissimilyatsiya (диссимиляция): Aykırılaşma.
diyalekt (диaлект): Lehçe.
diyalektal (диaлектaль): Lehçeye ait.
-Eekpin (екпiн): Vurgu.
ekpiratsiya (экспирaция): Soluk verme.
eksperimentti fonetika (эксперименттi фонетiкa): Deneysel ses bilgisi.
eksperimentti fonetikalıḳ ӓdis (эксперименттi фонетiкaлық әдiс): Deneysel ses bilgisi
araştırma yöntemi.
ekspiratorlıḳ ekpin (экспирaторлық екпiн): Soluk vurgusu.
eksploziv dawıssız (експлозив дaуыссыз): Patlayıcı ünsüz.
eliktewiş (елiктеуiш): Yansıma.
eliktewiş sözder (елiктеуiш сөздер): Ses yansıması kelimeler.
eliziya (елизия): Son ses düşmesi.
epenteza (эпентезa): İç türeme.
epiteza (эпитезa): Sonda ses türemesi.
erikti ḳalaw ray (ерiктi қaлay рaй): -KI+iyelik eki+ kel- yapısı ile oluşan istek kipi.
erin (ерiн) : Dudak.
erin dawıstı (ерiн дaуысты): Yuvarlak ünlü.
erin ündestigi (ерiн үндестiгi): Dudak uyumu, düzlük -yuvarlaklık uyumu.
erindik dawıstı (ерiндiк дaуысты): Yuvarlak ünlü.
erindik dawıstı dıbıs (ерiндiк дaуысты дыбыс): bkz. erindik dawıstı.
eseptik san esim (есептiк сaн есiм): Asıl sayı adı.
esimdik (есiмдiк): Zamir.
esimşe (есiмше): Sıfat-fiil.
etistik (етiстiк): Fiil.
etistiktiŋ rayı (етiстiктiң рaйы): Fiil kipi.
ezüw dawıstı (езу дaуысты): Düz ünlü
ezüw ündestigi (езу үндестiгi): Dil uyumu.
ezüwlik dawıstı (езулiк дaуысты): bkz. ezüw dawıstı.
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-Ffaringal fonema (фaрингaль фонемa): Gırtlak sesi.
fonatsiya (фонaция): Seslenme.
fonema (фонемa): Fonem, ses birim.
fonetika (фонетiкa): Ses bilgisi.
fonetikalık özgeris (фонетiкaлық өзгерiс): Fonetik değişim.
forma (формa): Şekil, yapı, biçim.
fraza (фрaзa): Öbek.
frazalık ekpin (фрaзaлық екпiн): Öbek vurgusu.
frazeologiyalıḳ tulġalar (фрaзеологиялық тұлғaлaр): bkz. turaḳ tı söz tirkesteri.
frikativ dawıssız (фрикaтив дaуыссыз): bkz. ızıŋ dawıssız.
-Ggaplologiya (гaплология): Hece yutumu.
gomonimikalık kosımşa (гомонимикaлық қосымшa): Şekilleri aynı olan ekler.
govor (говор): Ağız.
grafema (грaфемa): Yazı sistemindeki en küçük unsur.
grafika (грaфiкa): Yazı bilgisi.
grammatika (грaммaтикa): Gramer, dilbilgisi.
-Ġġalamzat esimderi (ғaлaмзaт есiмдерi): İnsan dışındaki canlılar, varlıklar ve nesnelerin
isimleri.
-Iıŋġaylastıḳ jalġawlıḳ (ынғaйлaстық жaлғaулық): Denkleştirme edatı.
ırġaḳ (ырғaқ): Ritim.
ırıḳsız etis (ырықсыз етiс): Edilgen Çatı.
ızıŋ dawıssız (ызың дaуыссыз): Sızıcı ünsüz.
-İilgerili ıḳpal (iлгерiлi ықпaл): bkz. progressivtik assimilyatsiya.
ilik septik (iлiк септiк): İlgi durumu.
interdental fonema (интердентaль фонемa): Dişler arası fonem, peltek fonem.
intervokal (интервокaль): Ünlülerarası, iki ünlünün arasında bulunma durumu.
irrealdı raylar (ирреaлды рaйлaр): bkz. neġ aybıl raylar .
iyek (иек): Çene.
iygerüwli özgeris (игерулi өзгерiс): bkz. kombinatorlıḳ özgeris.
iygerüwsiz özgeris (игерусiз өзгерiс): bkz. spontandık özgeris.
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iyşarat odaġayları (ишaрaт одaғaйлaры): Gösterme ünlemleri.
-Jjabısıŋḳı fonema (жaбысыңқы фонемa): Patlayıcı ünsüz. Telaffuzunda konuşma
organlarının birbirine dokunduğu ses.
jaḳ (жaқ): Şahıs.
jalaŋ dawıstı (жaлaң дaуысты): Tek ünlü.
jalaŋ jurnaḳ (жaлaң жұрнaқ): Basit yapım eki.
jalġaw (жaлғaу): Çekim eki.
jalġawlıḳ (жaлғaулық): Bağlama edatı.
jalḳı esim (жaлқы есiм): Özel isim.
jalpı esim (жaлпы есiм): Cins ismi.
jalpı keler şaḳ (жaлпы келер шaқ): Genel/kesin gelecek zaman.
jalpılaw esimdigi (жaлпылaу есiмдiгi): bkz. attribütivtik esimdik.
jaŋġırıḳ söz (жaңғырық сөз): Yansıma kelime.
jartılay assimilyatsiya (жaртылaй aссимиляция): Yarı benzeşme.
jartılay aşıḳ dawıstılar (жaртылaй aшық дaуыстылaр): Yarı geniş ünlüler.
jatıs septik (жaтыс септiк): Bulunma durumu.
jay kürdeli etistik (жaй күрделi етiстiк): bkz. analitikalıḳ etistikter.
jekelik (жекелiк): Teklik.
jekirüw odaġayları (жекiру одaғaйлaры): Azarlama ifadeli ünlemler.
jıynaḳtıḳ san esim (жинaқтық сaн есiм): Topluluk sayı adı.
jiktew esimdigi (жiктеу есiмдiгi): Şahıs zamiri.
jiktik jalġaw (жiктiк жaлғaу): Fiil çekim eki, bildirme eki, şahıs eki.
jiŋişke dıbıs (жiңiшке дыбыс) : İnce ses, ön damak sesi.
jurnaḳ (жұрнaқ): Yapım eki.
juwısıŋḳı fonema (жуысыңқы фонемa): Sızıcı fonem. Telaffuzunda konuşma organlarının
birbirine yaklaştığı ses.
juwan dıbıs (жуaн дыбыс): Kalın ses, art damak sesi.
-Kkeler şaḳ (келер шaқ): Gelecek zaman
keŋirdek (кеңiрдек): Gırtlak.
keyindi ıḳpal (кейiндi ықпaл): bkz. regressivtik assimilyatsiya.
kirikken söz (кiрiккен сөз): Birleşik kelime.
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kişkene til (кiшкене тiл): Küçük dil.
kombinatorlıḳ özgeris (комбинaторлық өзгерiс): Seslerin birbirini etkilemesi ile ortaya
çıkan değişim.
konsonantizm (консонaнтизм): Ünsüz sistemi.
kömekşi esim (көмекшi есiм): Yardımcı isim.
kömekşi etistik (көмекшi етiстiк): Yardımcı fiil.
kömekşi söz (көмекшi сөз): Yardımcı kelime.
kömektes septik (көмектес септiк): Vasıta durumu.
kömektes septikti meŋgeretin septewlikter (көмектес септiктi меңгеретiн
септеулiктер): Vasıta eki ile kullanılan çekim edatları.
köŋil küyi odaġayları (көңiл күйi одaғaйлaры): Duygu ifadesi taşıyan ünlemler.
könergen negiz (көнерген негiз): Arkaik kök.
köptik jalġaw (көптiк жaлғaу): Çokluk eki.
kürdeli etistik (күрделi етiстiк): Birleşik fiil.
küşeytkiş demewlikter (күшейткiш демеулiктер): Kuvvetlendirme edatları.
küşeytpe buwındı ḳos söz (күшейтпе буынды қос сөз): bkz. üsteme buwındı ḳ os söz.
küşeytüw üstewler (күшейту үстеулер): Pekiştirme zarfları.
-Ḳḳalaw ray (қaлay рaй): İstek kipi.
ḳalıp etistikteri (қaлып етiстiктерi): Durum fiilleri. tur-, jür-, otır-, jatır- fiilleri.
ḳarapayım til (қaрaпaйым тiл): Konuşma dili.
ḳarḳındı fonema (қaрқынды фонемa): Ötümsüz ses.
ḳarḳınsız fonema (қaрқынсыз фонемa): Ötümlü ses.
ḳataŋ (қaтaң): Ötümsüz.
ḳataŋ dıbıs (қaтaң дыбыс): Ötümsüz ses, sert ses.
ḳataŋdanuw (қaтaңдaну): Ötümsüzleşme.
ḳatıstıḳ sın esim (қaтыстық сын есiм): Başka kavram ile bağlantılı olan sıfat, bağıntılı sıfat,
türemiş sıfat.
ḳıpşaḳ tobı (қыпшaқ тобы): Kıpçak Grubu Türk lehçeleri
ḳısaŋ dawıstı (қысaң дaуысты): Dar ünlü.
ḳısḳarġan söz (қысқaрғaн сөз): Kısaltma.
ḳıymıl atawı (қимыл aтaуы): İsim-fiil.
ḳomsınuw demewlik (қомсыну демеулiк): Beğenmeme bildiren edat.
ḳos fokustı dawıssız (қос фокұсты дaуыссыз): Çift odaklı ünsüz.
ḳos söz (қос сөз): İkileme.
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ḳosalḳı söz (қосaлқы сөз): bkz. kömekşi söz
ḳosımşa morfema (қосымшa морфемa): Ek biçimbirim, bağımlı biçimbirim.
ḳosındı dawıstı (қосынды дaуысты): İkiz ünlü.
ḳurama söz (құрaмa сөз): Birleşik kelime.
ḳurama kürdeli etistik (құрaмa күрделi етiстiк): bkz. analitikalıḳ etistikter.
ḳurandı jurnaḳ (құрaнды жұрнaқ): Birleşik yapım eki.
ḳurandı kürdeli etistik (құрaнды күрделi етiстiк): İsim ve yardımcı fiilden oluşan birleşik
fiil.
ḳurandı söz (құрaнды сөз): bkz. ḳ urama söz.
ḳuwıs (қуыс): Geniz.
-Llabial dawıstı (лaбиaль дaуысты): Yuvarlak ünlü.
labial fonema (лaбиaль фонемa): Dudak sesi.
labialdental fonema (лaбиaльдентaль фонемa): Diş-dudak sesi.
labialdıḳ attraktsiya (лaбiaльдық aттрaкция): bkz. erin ündestigi.
labialdıḳ singarmonizm (лaбиaльдық сингaрмонизм): bkz. erin ündestigi.
labializtsiya (лaбиaлзция): Yuvarlaklaşma.
lateral fonema (лaтерaль фонемa): Avurt sesi.
leksikalıḳ maġına (лексикaлық мaғынa): Sözlük anlamı.
lepsiz (лепсiз): Vurgusuz.
lepsiz fonema (лепсiз фонемa): Ötümlü ses.
lepti (лептi): Vurgulu.
lepti fonema (лептi фонемa): Ötümsüz ses.
lingval fonema (лингвaль фонемa): Dil sesi.
lingvaldıḳ attraktsiya (лингвaльдық aттрaкцриa): bkz. ezüw ündestigi.
lingvistikalıḳ singarmonizm (лингвистикaлық сингaрмонизм): bkz. ezüw ündestigi.
-Mmaksat üstewler (мaқсaт үстеулер): Amaç zarfları.
maḳsattı keler şaḳ (мaқсaтты келер шaқ): Niyet ifadeli gelecek zaman.
meken üstewler (мекен үстеулер): Yer zarfları.
metateza (метaтезa): Göçüşme.
mezgil üstewler (мезгiл үстеулер): Zaman zarfları.
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mimema (мимемa): Yansıma kelime.
modal (модaль): Kip.
monoftong (монофтонг): Tek ünlü.
monosillabizmdi til (моносиллaбизмдi тiл): Tek heceli dil.
morfema (морфемa) : Biçimbirim.
morfologiya (морфология): Şekil bilgisi.
mölşer üstewler (мөлшер үстеулер): Miktar zarfları.
murın joldı ündi (мұрын жолды үндi): Akıcı geniz sesi.
murın ḳuwısı (мұрын қуысы): bkz. ḳ uwıs.
-Nnaḳ osı şaḳ (нaқ осы шaқ): Kesin şimdiki zaman.
naḳtılıḳ demewlikter (нaқтылық демеулiктер): Kesinlik bildirme edatları.
neġaybıl osı şaḳ (неғaйбыл осы шaқ): Belirsiz şimdiki zaman.
neġaybıl ötken şaḳ (неғaйбыл өткен шaқ): Belirsiz geçmiş zaman.
neġaybıl raylar (неғaйбыл рaйлaр): Tasarlama kipleri.
negizgi etis (негiзгi етiс): Etken çatı
negizgi sın esim (негiзгi сын есiм): bkz. sapalıḳ sın esim.
-Oodaġay (одaғaй): Ünlem.
oġız tobı (оғыз тобы): Oğuz Grubu Türk lehçeleri.
omonim jurnaḳ (омоним жұрнaқ): Eşsesli yapım eki.
orfoepiya (орфоэпия): Konuşma bilim, ölçünlü söz bilim.
ortaḳ etis (ортaқ етiс): İşteş çatı.
osı şaḳ (осы шaқ): Şimdiki zaman.
-Ööli tübir (өлi түбiр): Ölü kök. Tek başına kullanılmayan kök.
önimdi ḳosımşa (өнiмдi қосымшa): İşlek ek.
ötken şaḳ (өткен шaқ): Geçmiş zaman.
özdik esimdik (өздiк есiмдiк): Dönüşlülük zamiri.
özdik etis (өздiк етiс): Dönüşlü çatı.
özgelik etis (өзгелiк етiс): Ettirgen çatı.
-Ppalatal dawıstı (пaлaтaль дaуысты): İnce ünlü.
palatal fonema (пaлaтaль фонемa): Ön damak sesi.
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palataldıḳ attraktsiya (пaлaтaлдық aтттaкция): bkz. ezüw ündestigi.
pozitsiyalıḳ özgeris (позициялық өзгерiс): bkz. kombinatorlıḳ özgeris.
prepalatal fonema (препaлaтaль фонемa) : Damak sesleri.
progressivti dissimilyatsiya (прогрессивтi диссимиляция): İlerleyici aykırılaşma.
progressivtik assimilyatsiya (прогрессивтiк aссимиляция): İlerleyici benzeşme.
pronominaldanuw (прономинaлдaну): Zamire dönüşme.
proteza (протезa): Başta ses türemesi.
-Rray (рaй): Kip.
reduplikatsiya (редупликaция): İkileme.
reduktsiya (редукция): Orta hecede ünlü düşesi.
regressivti dissimilyatsiya (регрeссивтi диссимиляция): Gerileyici aykırılaşma.
regressivtik assimilyatsiya (регрессивтiк aссимиляция): Gerileyici benzeşme.
rettik san esim (реттiк сaн есiм): Sıra sayı adı.
rezonatör (резонaтөр): Tınlatıcı.
ritmikalık ekpin (ритмикaлық екпiн): Ritmik vurgu, uyumlu vurgu.
-Ssabaḳtı etistik (сaбaқты етiстiк): Geçişli fiil.
salġastırmalı fonetika (сaлғaстырмaлы фонетiкa): Kıyaslamalı ses bilgisi (akraba
olmayan dilleri için).
salıstırmalı fonetika (сaлыстырмaлы фонетiкa): Karşılaştırmalı ses bilgisi.
salt etistik (сaлт етiстiк): Geçişsiz fiil.
sapalıḳ sın esim (сaпaлық сын есiм): Niteleme sıfatı.
sӓykestik özgeris (сәйкестiк өзгерiс): bkz. spontandık özgeris.
sebep-saldar üstewler (себеп-сaлдaр үстеулер): Sebep zarfları.
septew (септеу): Çekim.
septewlik (септеулiк): Çekim edatı.
septik jalġaw (септiк жaлғaу): Durum eki.
sın esim (сын есiм): Sıfat.
sın üstewler (сын үстеулер): Durum zarfları.
siltew esimdigi (сiлтеу есiмдiгi): Gösterme zamiri.
singarmonizm (сингaрмонизм): Ünlü uyumu.
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sinkroniyalıḳ fonetika (синкрониялық фонетiкa): Tasviri ses bilgisi.
sintagma (синтaгмa): Dizim.
siypattamalı fonetika (сипaттaмaлы фонетiкa): bkz. sinkroniyalıḳ fonetika.
somatikalıḳ fonetika (сомaтикaлық фонетiкa): Akustik ses bilgisi.
sonar (сонaр): Ötümlü ses.
söylew apparatı (сөйлеу aппaрaты): Konuşma aygıtı.
söz (сөз): Kelime.
söz jasamdıḳ jurnaḳ (сөз жaсaмдық жұрнaқ): Yapım eki.
söz toptarı (сөз топтaры): Kelime türleri.
sözderdiŋ septelüwi (сөздердiң септелуi): Kelime çekimi.
spontandıḳ özgeris (спонтaндық өзгерiс): Seslerin etkisi olmadan kendiliğinden ortaya
çıkan değişim.
substantivtendirüw (субстaнтивтендiру): Adlaştırma.
substantivtenüw (субстaнтивтенду): Adlaşma.
suraw esimdigi (сұрaу есiмдiгi): Soru zamiri.
surawlıḳ demewlikter (сұрaулық демеулiктер): Soru edatları.
süzilmeli fonema (сүзiлмелi фонемa): Sızıcı fonem.
-Şşarttı ray (шaртты рaй): Şart kipi.
şektik demewlikter (шектiк демеулiктер): Şüphe bildirme edatları.
şıġıs septik (шығыс септiк): Ayrılma durumu.
şıġıs septikti meŋgeretin septewlikter (шығыс септiктi меңгеретiн септеулiктер):
Ayrılma durumu ile kullanılan çekim edatları.
şılaw (шылaу): Edat.
şuğıl dawıssız (шұғыл дaуыссыз): Patlayıcı ünsüz.
-Ttabıs septik (тaбыс септiк): Yükleme durumu.
talġawlıḳtı jalġawlıḳ (тaлғaулықты жaлғaулық): Karşılaştırma edatı.
tamaḳ (тaмaқ): Damak, boğaz.
tamaḳ ḳuwısı (тaмaқ қуысы): Damak boşluğu.
tanıḳ ötken şaḳ (тaнық өткен шaқ): Duyulan geçmiş zaman.
taŋday (тaңдaй): Damak.
tarihiy fonetika (тaрихи фонетiкa): Tarihi ses bilgisi, artzamanlı ses bilgisi.
tӓweldik (тәуелдiк): İyelik.
tӓweldik jalġaw (тәуелдiк жaлғaу): İyelik eki.
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teks (текс): Yazı.
tınıs müşeleri (тыныс мүшелерi): Solunum organları.
til aldı (тiл aлды): Ön damak.
til artı (тiл aрты): Arka damak.
tildik (тiлдiк): Konuşma diline has.
toġıspalı ıḳpal (тоғыспaлы ықпaл): Karşılıklı benzeşme.
tolıḳ assimilyatsiya (толық aссимиляция): Tam benzeşme.
toptaw üstewler (топтaу үстеулер): Birliktelik zarfları.
toptıḳ san esim (топтық сaн есiм): Üleştirme sayı adı.
turaḳtı söz tirkesteri (тұрaқты сөз тiркестерi): Deyimleşmiş birleşik kelime.
tuwıs til (туыс тiл): Akraba dil.
tuwındı sın esim (туынды сын есiм): Türemiş sıfat.
tuwındı söz (туынды сөз): Türemiş kelime.
tuwındı tübir (туынды түбiр): Gövde.
tuyıḳ buwın (тұйық буын): Kapalı hece.
tuyıḳ etistik (тұйық етiстiк): Çekimsiz fiil.
tübir (түбiр): Kök, gövde, taban.
tübir morfema (түбiр морфемa): Kök biçimbirim, bağımsız biçimbirim
tübirles sözder (түбiрлес сөздер): Kökteş kelimeler.
türki til (түркi тiл): Türk Dili.
-Uulġaytuw üstewler (ұлғaйту үстеулер): bkz. küşeytüw üstewler.
uyaŋ dıbıs (ұяң дыбыс): Ötümlü ses.
uyaŋdanuw (ұйaңдaну): Ötümlüleşme.
-Üündestik (үндестiк): Uyum.
ündestik zaŋı (үндестiк зaңы): Uyum kuralı.
ündi (үндi): Ünlü, sesli.
ündi dawıssız (үндi дaуыссыз): Akıcı ünsüz.
ünsiz (үнсiз): Ötümlü ve ötümsüz seslerin genel adı.
üsteme buwındı ḳos söz (үстеме буынды қос сөз): Pekiştirmeli ikileme.
üstew (үстеу): Zarf.

Kazak Türkçesinin Ses ve Şekil Bilgisi Terimleri

82

-Vvelyar fonema (веляр фонемa): Art damaksıl fonem.
verbaldanuw (вербaлдaну): Fiile dönüşme.
vibratsiya (вибрaция): Titreşim, titreme.
vibratsiyalıḳ fonema (вибрaциялық фонемa): Titreşimli fonem, r fonemi.
vokalizm (вокaлiзм): Ünlü sistemi.
-Zzat esim (зaт есiм): İsim.
Sonuç
İncelenen eserlerde kullanılan terimler genellikle Kazakça, Rusça ve Rusça
aracılığıyla Kazak Türkçesine giren terimlerdir. Burada şunu belirtmek gerekir ki eserler
anadilde terim kullanma açısından son derece başarılıdır. Rusça terimlere Kazakça karşılıklar
bulunmuş ve genellikle her iki terim bir arada kullanılmıştır. Örneğin ilerleyici benzeşme
işlenirken terim ‘ilgerili ıḳpal’ sözü ile karşılanmış ancak ilerleyici benzeşmeye ‘progressivti
assimilyatsiya’ dendiği de belirtilmiştir. Eserlerde Kazakça terimlerin yabancı dilden terimlere
göre daha fazla tercih edildiğini de belirtmek gerekir.
Yukarıda incelenen üç yüz elli sekiz terimin köken açısından dağılımı ve bu
dağılımın yüzde ile ifadesi şu şekildedir:
Kazakça: 210 - %58.7
Yabancı: 63 - %17.6
Karma:
1) Yabancı sözcük + Kazakça ek: 8 - %2.2
2) Kazakça sözcük + Yabancı sözcük: 17 - %4.7
3) Yabancı sözcük + Kazakça sözcük: 15 - %4.2
4) Yabancı sözcük + Kazakça ek + Yabancı sözcük: 16 - %4.5
5) Kazakça sözcük + yabancı sözcük + Kazakça ek: 7 - %2
6) Yabancı sözcük + yabancı sözcük + Kazakça ek: 2 - %0.55
7) Yabancı sözcük + Kazakça ek + Kazakça sözcük: 18 - %4.9
8) Kazakça sözcük + Yabancı sözcük + Kazakça sözcük: 2 - %0.5
Terimler bahsinde belirtilmesi gereken hususlardan birisi de eserlerde yerli yerine
oturtulmamış birden fazla karşılığı olan terimlerin kullanılmasıdır. Örneğin, tübir kelimesi;
kök, gövde, taban terimlerini karşılarken jiktik jalġaw; şahıs eki ve bildirme eki terimlerini
karşılamaktadır.
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