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Öz 

Bu makalede Kırım Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki tarihi münasebete kısaca temas edildi. 
Türkiye Türkçesi ile Kırım Tatar Türkçesi gramerleri bazı noktalardan kar�ıla�tırılmaya çalı�ıldı. Muharrem Ergin’in 
Türk Dili Grameri ile Aydar Memedov’un Zamanevi Kırım Tatar Tili gramer kitapları esas alınarak konular bakımından 
birebir kar�ıla�tırıldı.  

Di�er kategorilerden ses olayları ile kelime çe�itlerinden zamirler, sıfatlar, zarflar, isimler, isim çekim ekleri, 
edatlar, ba�laçlar, ünlemler ve fiiller, fiil çekimleri üzerinde kar�ıla�tırmalar yapıldı. Özellikle i�letme ekleri iyelik 
ekleri, isim hâl ekleri, fiillere gelen �ahıs ekleri, fiil çekimleri, sıfat fiil ve zarf fiil ekleri kar�ıla�tırıldı.  Benzeyen ve 
ayrılan yönler üzerinde duruldu. 

Bu kar�ıla�tırma ile iki lehçe arasındaki benzerlikler ve farklar ortaya konmaya çalı�ıldı. Kar�ıla�tırma 
sonucunda farkların çok büyük olmadı�ı aksine benzerliklerin çoklu�u görüldü. Yapım ekleri bakımından da bir 
kar�ıla�tırma iyi olurdu ama makale sınırlarını hayli a�tı�ı için yer verilemedi. 

Kırım Tatar Türkçesi, Sovyet döneminde uzun bir yasaklama dönemi ya�adı. �imdi yeniden hayat bulma 
dönemini ya�ıyor. Bu dönemde Türkiye Türkçesinden yararlanabilece�i dü�üncesi üzerinde duruldu.  

�ki halkın her alanda oldu�u gibi, dil alanında da i� birli�i yapabilece�i tezi üzerinde duruldu. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, Kırım Tatar Türkçesi, Gramer, Gramer Mukayesesi. 

 

Abstract 

At this article Turkish Grammar and Crimean Grammar is compared from some points. The comparison is done 
between grammar categories of two dialects which are alphabets and short sound cases. The comparison is done on the 
sort of words like; pronouns, adjectives, adverbs, nouns, prepositions, conjunctions and verbs. Especially operational 
formatives, possessive suffix, word position suffix, personal suffix which is added to verbs, conjugations, adjective verb 
and adverb verb suffix are checked. It was focused on the similarities and differences between them. 

By this comparison it was seen that the differences are not so much, contrarily a lot of similarities are proved. 
Comparison from the view of formation suffix would be also beneficial but because it passes beyond the boundaries of 
the article, it couldn’t be done. 

Crimean Tatar Turkish was forbidden for a long time at the time of Soviet Union. 

Now it is time for its existence. And it is emphasized on the idea that it can benefit from Turkish. 

These two publics can collaborate on language field, like they do at other fields. 

Key words: Turkey  Turkish, Crimean Tatar Turkish, Grammar, Comparative Grammar.  

 

G�R�� 
Türkçe, Ural-Altay dil grubunun Altay kolundan gelmektedir. Ba�langıcı bir ana Türkçeye 

dayanmaktadır. Daha sonraki dallanmalarla bu ilk Türkçe; Ana Türkçe,  Çuva�ça ve Yakutça kollarına 
ayrılmı�tır (Cafero�lu, 1970: 21). Ana Türkçenin bilinen metinleri Göktürkçe ile ba�lar. Uygurca, Karahanlı 
Türkçesi ile devam eder. Bunu takip eden Harezm Türkçesi döneminde Türk boyları çok geni� sahalara 
yayılırlar. Bugünkü lehçeler ortaya çıkar. Mo�ol istilaları farklı etnik unsurların de�i�ik sahalara, ülkelere 
yayılmasını daha da hızlandırmı�tır. Kuzeydo�u Bulgar Devleti, Harezm, XI. yüzyıldan beri Kıpçak 
������������������������������������������������������������
*1  Bu ba�lıkta bir bildiri, 22-24 Mayıs 2008 tarihlerinde, T�KA  ile Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesinin  birlikte Kırım’ın 
ba�kenti Simferopol’da  düzenledi�i “Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını” isimli, Uluslararası II. Türkoloji Kongresi’nde 
tarafımızdan sunulmu�tur. 
**** �stanbul Teknik Üniversitesi (�TÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) Ö�retim Görevlisi. 
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Türklerinin hakim oldu�u Don ırma�ının ötesine kadar uzanan De�t-i Kıpçak diye adlandırılan bölgeler, 
Kırım, Derbent, Bakü, Kuzey Kafkasya ve bazı Rus beylikleri; Cengiz Han’ın o�ullarından Cuci Han’ın 
kurdu�u Altın Orda devletinin hakimiyetine girmi�tir. Kırım, Altın Orda Devleti’nin önemli bir ticaret ve 
kültür merkezi idi. Aynı zamanda Batının Do�uya, yani Bizans, Mısır ve O�uz Türklerinin hâkim oldu�u 
Anadolu gibi önemli merkezlere açılan bir ticaret kapısı durumundaydı (Cafero�lu, 1974: 150-155). Sonuç 
olarak Karadeniz’in kuzeyine Kıpçak Türkleri Anadolu’ya da O�uz Türkleri hâkim olmu�lar. 

Kırım Hanı I. Mengli Giray’ın Osmanlılara ba�lılı�ını bildirmesi ile Kırım Hanlı�ı, Osmanlı Devletine 
ba�lanmı�tır (1475),  (�nalcık 1992:  421). Osmanlı himayesindeki Hanlıklar dönemi bu iki Türk kolunu 
birbirine oldukça yakla�tırmı�tır. A�a�ıda de�i�ik örneklerde gösterece�imiz gibi aradaki fark bir lehçenin 
a�ız özelliklerindeki küçük farklar derecesine inmi�tir. Ama gramer açıklamalarında ve terimlerde bugün 
farklı yollar izlenmekte, âdeta iki ayrı dil varmı� gibi sunulmaktadır. Bunun do�ru olmadı�ı kanaatindeyiz. 

Makalemizde Türkiye Türkçesi ile Kırım Tatar Türkçesini çe�itli gramer kategorileri bakımından 
kar�ıla�tırılmaya çalı�tık. Kar�ıla�tırma yapılırken Muharrem Ergin’in Türk Dil Bilgisi ve Ayder 
Mehmetov’un Zamanevî Kırım Tatar Tili adlı gramer kitaplarını esas alınmı�tır.  

ALFABE 
Türkiye Türkçesi (TT) alfabesinde 29 harf bulunmaktadır. Kapalı " é " ve nazal " ñ " seslerinin ise 

alfabede kar�ılı�ı yoktur. Bunlar " e " ve " n " ile kar�ılanmaktadır. Bunların haricinde Arapça ve di�er 
dillerden de bazı sesleri kullandı�ımız hâlde bunların alfabede kar�ılı�ı yoktur, hı (�), peltek s (�), dat (�), 
�, w gibi. 

Kırım Tatar Türkçesinde (KTT) ise 35 harf ve 2 belirtme i�areti vardır. 

Ünlüler (KTT Sozuk fonemalar) 

Türkiye Türkçesi: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. 

Kırım Tatar Türkçesi: (a/ �) a, (�-e) e, � (ı), (u-	) i, o, 
 (ö), (y-�) u, (ÿ-�) ü. Bazı harfler iki sesi birden 
kar�ılar: e: e/ ye; ë: ö/ yo-/ yö-; �: ya, ya-, â. 

Ünsüzler (Tutuk fonemalar) 

Türkiye Türkçesi: b, c, ç, d, f, g, �, h, j, k, l, m, n, p, r, s, �, t, v, y, z. 

Kırım Tatar Türkçesi: � (b), � (c), � (ç),  (d), � (f), � (g), �� (�), � (x, �), � (j), � (k), �� (q), � (l), �, � 
(n), �� (�), � (p), � (r), � (s), � (�), m (t), � (v), (�-�) (y), � (z),   (�ç), ! (ts), � (ya).  

��aretler: � = kalınla�tırma ve kesme i�areti, "= inceltme ve kesme i�areti. Bu i�aretler hecenin bitti�i 
yere de konmaktadır. 

 Türkiye Türkçesinde Latin alfabesi kullanılırken, Kırım Tatar Türkçesinde Kiril alfabesi 
kullanılmaktadır. 

Ünlüler, her iki lehçede de aynıdır. Fakat Kırım Tatar Türkçesinde kelime ba�ı, ortası ve küçük harf, 
büyük harf durumuna göre ünlüler için 10 tane i�aret vardır. 

Ünsüzlerde ise Kırım Tatar Türkçesi �, q, ñ sesleri için de harf vardır. Ayrıca Rusçadan geçen bazı 
kelimelerde bulunan    (�ç), ! (ts), � (ya) çift sesleri için de de�i�ik Kiril harfleri kullanılmı�tır. Bu Rusça 
alıntı kelimelerde orijinal imlâya ba�lılık bakımından kabul edilebilirse de Latin alfabesine geçi�te bu 
harfleri alfabeye ta�ımanın uygun olmadı�ı dü�üncesindeyiz. Yoksa farklı dillerden alaca�ınız kelimelerde 
geçen her farklı ses için o dilin alfabesinden i�aret almanız gerekir ki hiçbir dil bunu yapamaz. 

 SES ÖZELL�KLER� 
Kalınlık incelik uyumu: 

Türkiye Türkçesinde (aklanmak, güzelle�mek örneklerinde oldu�u gibi) ve Kırım Tatar Türkçesinde 
(qaytamız, keleceksiñiz örneklerinde oldu�u gibi) kalınlık incelik uyumu birkaç örnek dı�ında tam olarak 
uygulanır: Kırım Tatar Türkçesinde kalınla ince arası bir özelli�e sahip olan ó, ú, í ünlüleri yanında bu uyum 
bozulur: kórdi, kúleriz, bírevge gibi. 

 Düzlük yuvarlaklık uyumu: 

Türkiye Türkçesinde bazı istisnalar dı�ında düzlük yuvarlaklık uyumu yüksek oranda vardır: 
kelebe�in, göründüm, süzgeciniz. Kırım Tatar Türkçesinde ise ilk iki hecede bu uyum vardır, sonraki hecelerde 
ise uyum yoktur: kelebek, kóründim,  süzgüçiñiz gibi. Türkiye Türkçesine göre uyum daha azdır. 

Ünsüz uyumu: 
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Ünsüzlerin tonlu ve tonsuzluk bakımından benze�mesidir. Bu uyum, her iki lehçede de vardır:  a�açta, 
evcik, sütçü; süzgüç, eviñizge, asqıç gibi. Yalnız Kırım Tatar Türkçesinde istisnalar daha çoktur: o�lançıq, oyçan 
(dü�ünceli), utançaq, quvırçıq gibi. 

Kırım Tatar Türkçesinde, Türkiye Türkçesine göre bazı ses dü�meleri vardır. Bunlardan " h- , -h- " sesi 
bizim Trakya a�zında oldu�u gibi dü�mektedir: aqqında “hakkında”, Amet “Ahmet” Han, iç kimse “hiç”, alda 
“hâlde”, afıza “hafıza”, ceetten “cihetten”, tasilli “tahsilli” gibi. Ancak Arap alfabesinden geçen (hı= �) sesi 
muhafaza edilir: halqara, yah�ı, haydut, oh�amaq gibi. 

Kelime ba�ı “k-” ve “t-” ler, Türkiye Türkçesine göre Kırım Tatar Türkçesinde daha çok korunur: 
kelmek, keçirmek,  ketmek, körmek, kümü�i, közetmek, küz,  kün; ti� “di�”, tınç “dinç”, tübünde “dibinde”, tı�arıda 
“dı�arıda”, ton “don”, tökmek “dökmek” gibi. " t > d " de�i�imine u�rayan örnekler de vardır: demir, duy, dahi, 
degirmen gibi. 

b- > m- de�i�imi Türkiye Türkçesinden farklıdır: men, mında, miñ gibi. 

Kelime sonunda " -v " sesi Kırım Tatar Türkçesinde korunmu�tur: suv “su”, acuvlı “acılı”, oquv yurtu 
“okul yurdu”. ��lek olarak " -v " fiilden isim yapım eki de vardır: do�uv, qaytuv, bildirüv gibi. 

 �S�MLER 
Varlıkları, kavramları tek veya cins olarak kar�ılayan kelimelerdir. Geni� manada fiil ve edatlar 

dı�ındaki di�er bütün kelimeler isim grubuna girerler. Biraz daha dar manada ise sıfat, zarf, zamir, edat 
dı�ındaki kelimelerdir. 

Özel isimler, varlıklara sonradan takılmı�, hususi isimlerdir. Fatih, Erol, Türkiye, Marmara, �stanbul gibi. 

Kırım Tatar Türkçesinde de durum aynıdır: �braim, Halilov, Salgır, Dinamo, Akmescit, Kerç gibi. 

Cins isimler, genel olarak cins varlıkları kar�ılayan isimlerdir. Bunlar dilin temelini meydana 
getirirler. Esas manaları ile kullanılırlar: el, ta�, at, göz, ev, tarla, i�, gemi gibi. Bunlar Kırım Tatar Türkçesinde 
de aynıdır. �simler yapılarına göre basit ve türemi� isimler olarak ikiye ayrılırlar: a) Basit isimler: at, ev, i�, 
beyin, ruh gibi.  Kırım Tatar Türkçesi: at, ev, i�, sabır, quvanç, sefa gibi. b) Türemi� isimler, kök isimlerden 
yapım ekleriyle türemi� �ekillerdir: gözlük, derslik, sütçü, balcı, dü�üncesizlik gibi. Kırım Tatar Türkçesi: avcı, 
ormancı, qu�çu, sırda�, tınçlıq, ta�lıq, ortü gibi. 

�simler ve isimlerin kullanılı�ları her iki lehçede de aynıdır. Kelimelerde farklılıkların olması ise 
normaldir.  

Çokluk eki: 
Her iki lehçede çokluk eki +lar / +ler ekleridir. Türkiye Türkçesi: a�aç+lar, ku�+lar, kuzu+lar, dere+ler, 

büyük+ler gibi. 

Kırım Tatar Türkçesi: bala+lar, defter+ler, pencere+ler, babam+lar gibi. 

�yelik eklerinin (Mülkiyet algamaları) kullanımı her iki lehçede de tamamen aynıdır. 
  Türkiye Türkçesi:     Kırım Tatar Türkçesi: 
Teklik I. �ahıs     +m     +m 

            II. �ahıs    +n     + ñ 

            III. �ahıs   +ı / +i, +u / +ü, +sı / +si, +su / +sü +ı / +i, +u / +ü, +sı /+si 
Çokluk I. �ahıs    +mız / +miz, +muz / +müz  +mız / +miz 

            II. �ahıs     +nız / +niz, +nuz / +nüz   +ñız / +ñiz, +uñız / +üñiz 

            III. �ahıs    +ları / +leri    +ları / +leri 
Türkiye Türkçesi:  baba+m, baba+n, baba+sı, baba+mız, baba+nız, baba+ları 
                                  göz+üm, göz+ün, göz+ü, göz+ümüz, göz+ünüz, göz+leri. 
Kırım Tatar Türkçesi: baba+m, baba+ñ, baba+sı, baba+mız, baba+ñız, baba+ları 
                                   köz+üm, köz+üñ, köz+ü, köz+ümiz, köz+üñiz, köz+leri. 
�sim hâl ekleri: 
�sim hâl ekleri ve kullanı�larında iki lehçe arasında büyük benzerlikler vardır. Belirtme durumu eki 

Kırım Tatar Türkçesinde Eski Türkçedeki gibi +nı/+ni �eklindedir. Vasıta ekinde Türkiye Türkçesindeki 
kalıpla�mı� “n” eki (yaz+ın, kı�+ın) Kırım Tatar Türkçesinde aktif olarak +nen �eklinde kullanılmaktadır. 
Yönelme durumu ekinde ekin ba�ındaki “g” ler muhafaza edilmektedir. Terim isimleri ise oldukça farklıdır. 
Bu dil de�il, teknik bir yöntem problemidir. 

Türkiye Türkçesi: 



- 115 - 
 

 Yalın hâl (nominatif)  : ev 

 �lgi hâli (genitif)          : +ın /+in, +un/+ün, +nın /+nin, +nun /+nün: ev+in penceresi 
 Belirtme hâli (akuzatif): +ı /+i, +u /+ü : ev+i gör-, göz+ü açık 

 Yönelme hâli (datif):  +a /+e : ev+e git- . 
 Bulunma hâli (lokatif):  +da /+de, +ta /+te :  ev+de, raf+ta. 
 Ayrılma hâli (ablatif):  +dan/+den, +tan/+ten: ev+den, raf+tan. 
 Vasıta hâli (enstrümantal):  +n,  +la/+le: yaz+ı+n, araba+y+la kel- . 
 E�itlik hâli (ekvatif):  +ca/+ce, +ça/+çe : insan+ca, iyi+ce. 
 Yön gösterme hâli (direktif):  +ra/+re, +arı/+eri: son+ra, iç+eri, dı�+arı. 
Kırım Tatar Türkçesi: 

 Ba� keli� (nominatif)  : ev, insan. 
 Saiplik (genitif): +nıñ/+niñ : ev+niñ penceresi 
 Tü�üm keli�i (akuzatif): +nı / +ni: ev+ni kör-; i�+ni 
 Do�rultuv keli�i (datif):  +ga / +ge, +qa / +ke: ev+ge kit-, insan+�a, kök+ke. 
 Yer keli�i (lokatif):  +da /+de, +ta /+te :  ev+de, raf+ta, kök+te. 
 Çıkı� keli�i (ablatif):  +dan/+den, +tan/+ten: ev+den, raf+tan, kök+ten. 
 Munasebetçi (enstrümantal):  +ile,  +nen: elleri ile, �eker ile; araba+nen kel-, babam+nen. 
 E�itlik (ekvatif):  +ca/+ce, +ça/+çe : insan+ca, iyi+ce. 
 Munesebetçi (direktif):  +ra/+re, +arı/+eri: soñ+ra. 
 B�LD�RME EKLER� 
�imdiki zaman: 
 Türkiye Türkçesi:    Kırım Tatar Türkçesi: 
Teklik I. �ahıs   : -ım/ -im, -um / -üm : Türk-üm  -ım/ -im :   Men Tatar-ım 

 II. �ahıs  : -sın/-sin, -sun/ -sün: Türk-sün         -sıñ / -siñ : Tatar-sıñ 

 III. �ahıs :  ø, -dır /-dir; -tır /-tir: Türk-  ø, -dır / -dir; -tır / -tir: Tatar-dır 
                    -dur/-dür, -tur/-tür    
Çokluk I. �ahıs : -ız /-iz, -uz /-üz : Türk-üz  -mız / -miz : Tatar-mız 

  II. �ahıs  : -sınız/siniz       : Türk-sünüz  -sız / -siz, -sıñız / -siñiz: Tatar-sıñız 

            III. �ahıs : -dırlar/-dirler   : Türk-türler  -dırlar/ -dirler: Tatar-lardır, adam-lardır 
  -durlar/-dürler, -tırlar/-tirler, -turlar/-türler 
Kırım Tatar Türkçesinde, ekin yuvarlak �ekilleri pek kullanılmaz.  
 Görülen geçmi� zaman: 
  Türkiye Türkçesi:   Kırım Tatar Türkçesi: 
Teklik I. �ahıs   : i-di-m      e-di-m   dülber e-di-m 

            II. �ahıs  : i-di-n    e-di-ñ   yax�ı degil e-di-ñ 

            III. �ahıs : i-di    e-di   qart e-di 
Çokluk I. �ahıs : i-di-k             e-di-k   vetanda e-di-k 

            II. �ahıs  : i-di-niz                 e-di-ñiz    razı e-di-ñiz 

            III. �ahıs : i-di-ler    e-di-ler    oca e-di-ler 

Türkiye Türkçesinde kullanılı�ta ek fiil dü�er ekle�me olur: güzeldi, hastaydı, korkunçtu. Kırım Tatar 
Türkçesinde, görülen geçmi� zamanda Türkiye Türkçesinin aksine ekle�me olmamaktadır. 

 Duyulan geçmi� zaman: 
  Türkiye Türkçesi:  Kırım Tatar Türkçesi: 
Teklik I. �ahıs   : i-mi�-im    e-ken-im              bala eken-im 

            II. �ahıs  : i-mi�-sin  e-ken-siñ dülber eken-siñ 

            III. �ahıs : i-mi�   e-ken               yax�ı eken 
Çokluk I. �ahıs : i-mi�-iz           e-ken-miz  evde eken-miz 
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            II. �ahıs  : i-mi�-siniz                e-ken-siñiz (siz)  razı eken-siñiz (eken-siz) 
            III. �ahıs : i-mi�-ler  e-ken-ler                oca eken-ler 

Türkiye Türkçesinde ek fiil genellikle ekle�ir: akıllıymı�ım, ordaymı�, de�ilmi�. Kırım Tatar Türkçesinde, 
hem görülen, hem duyulan geçmi� zamanda Türkiye Türkçesinin aksine ekle�me olmamaktadır. 

 �art: 
  Türkiye Türkçesi:  Kırım Tatar Türkçesi: 
Teklik I. �ahıs   : i-se-m     ol-sa-m  oca ol-sa-m (hoca olsam) 

            II. �ahıs  : i-se-n   ol-sa-ñ  dülber ol-sa-ñ (güzelsin) 

            III. �ahıs : i-se   ol-sa  kelin ol-sa 
Çokluk I. �ahıs : i-se-k            ol-sa-q   razı ol-sa-q 

            II. �ahıs  : i-se-niz                 ol-sa-ñız  qart ol-sa-ñız 

            III. �ahıs : i-se-ler   ol-sa-m  yax�ı ol-sa-lar 

Türkiye Türkçesinde “i- “ fiili dü�er ve ekle�me olur: do�ruysa, yalnızsam. 

Kırım Tatar Türkçesinde “ol-“ fiili ile çekim yapılır ve ekle�me olmaz. 
 SIFATLAR 
Sıfatlar da isim soylu kelimelerdir. Zamirler gibi sıfatlar da görevlerinden dolayı sıfat adını alırlar. Tek 

ba�ına oldukları zaman isimdirler. Bir ismi niteler veya belirtirlerse sıfat olurlar. 

 Niteleme sıfatları, isimlerin önüne gelerek onun özelliklerini, vasıflarını niteleyen kelimelerdir. 

Türkiye Türkçesi: beyaz (elbise), ye�il (ot), yaramaz (i�), eski (araba), uzun (zaman), tatlı (üzüm) gibi. 
Sıfatların üstünlük dereceleri daha, en, pek, çok zarflarıyla yapılır. 

Kırım Tatar Türkçesi (aslî sıfatlar): beyaz (at), ye�il, yaman, eski, uzun, tatlı, yengi, yaramay, yañı, dülber. 
Sıfatların üstünlük dereceleri, +caraq eki ve daa, eñ, pek: alçaq+çaraq, beyaz+caraq, daa qızıl, eñ yax�ı, pek dülber 
gibi ek ve zarflarla yapılır. 

Belirtme sıfatları, isimlerin önüne gelerek onları çe�itli yönlerden belirten sıfatlardır. ��aret 
sıfatlarında asıl sıfatlar her iki lehçede de aynı olmakla birlikte seyrek olarak kullanılan bazı sıfatlarda 
farklılık vardır. 

 ��aret sıfatları: 
  Türkiye Türkçesi:   Kırım Tatar Türkçesi: 
  bu (kitap)   bu (kitap) 

  �u (ev)    �u (ev) 

  o (vakit)    o (vaqıt) 

  ol (mahiler)   anavı < (ana o) anavı evde 

       mınavı < (mına o) mınavı evde 

      mınavı bu, manavı �u (evde); mındaki ( toy) 

  �ol (cennet)   - 

  i�bu (saat)   i�bu 

Aydar Memetov, gramer kitabında i�aret sıfatlarına yer vermez. ��aret ve belirsizlik sıfatlarını zamir 
konusu ile birlikte ele alır ve i�aret zamiri diye isimlendirir. Verdi�i örneklerin hemen hepsi sıfat 
kullanımları ile ilgilidir: Bu yerden… balaban arıq keçe. Bu kitap maña pek tesir ete. Lâkin bu dubaradan iç 
xaberi olmasın. Çomaynı �u evde yax�ı etip sili�tirir de ciberir edi. �u o�lan Cevrie’nin çıqacaq vaqtını 
bilgen. Sayı sıfatlarını da sayı konusunda i�lemi�tir. (Memetov, 2006:  200-210; 211-216; 219-221). 

 Sayı Sıfatları: 
 Asıl sayı sıfatları: 
Türkiye Türkçesi: bir, iki, üç, … elli, yetmi�, yüz, bin, … : Altı araba, on iki elma. 

Kırım Tatar Türkçesi: bir, eki üç, dört, be�, altı, yedi, yigirmi, elli, etmi�, yüz, bin, million, milliard: Altı araba, 
on eki elma. 

Sıra sayı sıfatları, a�a�ıdaki eklerle yapılır: 

Türkiye Türkçesi: +ncı/ +nci; +ıncı/ +inci; +uncu/ +üncü: bir+inci, iki+nci, üç+üncü, on+uncu, altı+ncı, 
bir+inci sınıf, be�+inci gün 
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Kırım Tatar Türkçesi: +ncı/ +nci; +ıncı/ +inci; +uncı/ +ünci: bir+inci, eki+nci, dörd+ünci, be�+inci, altı+ncı, 
doquz+ıncı, on+uncı. 

Kırım Tatar Türkçesinde +uncı/ +ünci ekinde yuvarlaklık uyumu yoktur. Di�er kullanımları Türkiye 
TT’si ile benzerlik göstermektedir. 

Üle�tirme sayı sıfatları bakımından, iki lehçe arasında hiçbir fark yoktur. TT ve Kırım Tatar 
Türkçesinde +ar/ +er; +�ar/ +�er ekleri ile yapılır: bir+er, iki+�er, yüz+er, bin+er (lira), bir+er, altı+�ar, yedi+�er, 
on+ar (bala, qalem, erik). 

 Kesir sayı sıfatları, nesnelerin parçalarını ifade eden birer sayı grubudur. 

Türkiye Türkçesi: çeyrek, yarım, buçuk, be�te dört, altıda bir.  

Kırım Tatar Türkçesi: çerik, yarım, buçuq, be�te dört (elma, ekmek), paranın be�te ikisi, altıda bir (çerik saat). 
Soru sıfatları, nesneleri soru yoluyla belirleyen sıfatlardır. 

Türkiye Türkçesi: kaç, hangi, ne, nice, neredeki, nasıl (i�). 
Kırım Tatar Türkçesi: kaç (kitap), angi / qaysı, (hangi), ne, qaç, qaçıncı, qaydaki, qaçar, nedayın (nasıl). 

Soru sıfatlarının kullanımında da benzerlikler vardır. Kırım Tatar Türkçesinde “hangi” yerine “qaysı” 
da kullanılmaktadır. 

Belirsizlik sıfatları 
Bir talay belirsizlik sıfatı hariç di�erleri hemen hemen iki lehçede de aynıdır. 

Türkiye Türkçesi: bir, bütün, ba�ka, bazı, her, kimi, çok, ço�u, hiç, falan, filan, falanca, filanca, az, fazla, birkaç, 
hiçbir, birçok, biraz. 

Kırım Tatar Türkçesi: bir, bütün, cemi, bazı, er (her), bazı bir (talebeler), az, çoq, felan, qaysı bir (adam), bir 
qaç, erbir, biraz, bir talay (halq: bir miktar halk), bir taqım, bir çoq, baya�ı (kuzu) gibi. 

 ZAM�RLER 
Zamirler isim soylu kelimelerdir. Bu isimler ki�inin, nesnenin, varlı�ın yerine kullanıldıkları zaman 

zamir ismini alırlar. Bir bakıma üstlendikleri görevden dolayı zamir adını alırlar. 

�ahıs zamirleri, Kırım Tatar Türkçesinde 1. teklik �ahısta kelime ba�ı b- > m- de�i�ikli�i ile 3. çokluk 
�ahısta zamir "n"sinin kullanılmaması dı�ında her iki lehçede de aynıdır.  

  Türkiye Türkçesi:   Kırım Tatar Türkçesi: 
Teklik   : ben    sen   o    men      sen     o 
 Çokluk: biz    siz    onlar    biz        siz      olar 
��aret zamirleri, çokluk �ahıslarda, Türkiye Türkçesinden farklı olarak zamir “n”si almamaktadır. 

Kırım Tatar Türkçesinde zamirler mına “i�te” kelimesi ile güçlendirilmektedir: mına �unı ketir. Mınavı (i�te 
bu), anavı (i�te o) kelimeleri de i�aret zamiri olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye Türkçesi:                         Kırım Tatar Türkçesi: 
bu        �u         o     bu         �u         o 
bunlar �unlar  onlar     bular    �ular     olar 
Dönü�lülük zamiri olarak Türkiye Türkçesinde kendi, Kırım Tatar Türkçesinde ise öz ya da kendi 

kelimeleri kullanılmakla birlikte daha çok öz kelimesi kullanılmaktadır. 

Soru zamirleri: 
Türkiye Türkçesi: kim, ne, kaçı, hangisi  

Kırım Tatar Türkçesi: kim, ne, kaç, qayda, qaysı, qaçga, qaçıncısı 
Belirsizlik zamirlerinin kullanılı�ında büyük bir benzerlik söz konusudur: 

 Türkiye Türkçesi:    Kırım Tatar Türkçesi: 
 kimse, herkes    kimse, erkes 
 kimi, kimisi    bir kim, bir kimse 
biri, birisi, ba�kası, bazısı   birev, bazı, bazı bir, ba�qası, bazısı 
hepimiz, hepsi, alayı   episi, bütün, cemi, alayı 
bir kaçı, birço�u, birço�umuz  birqaç 
her biri, hiçbiri    er bir, er kim, iç kim, iç kimse, iç bir kimse, iç biri 
falan, filan, falanca, filanca   kaysı, qaysı bir 
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�ey, �eyi, �eysi    bir �ey, er �ey, er bir �ey 
 ZARFLAR 
Zarflar yer, zaman, hâl ve miktar isimleridir. Sıfatları, ba�ka zarfları ve fiilleri onların önüne gelerek 

niteledikleri, açıkladıkları zaman zarf adını alırlar. Tek kullanıldıkları zaman birer isim soylu kelimedirler. 
Bunların da çe�itleri vardır. 

Yer zarflarında bazı kelime farklılıkları olmakla birlikte kullanılı�ları aynıdır. Yalnız Aydar Memetov, 
yer tamlayıcılarını (dolaylı tümleçleri) da bu gruba dâhil etmi�tir. (qayerde, qayda, qaydan, ne yerde, ne 
yerden, ne yerge kibi suallere cevap vereler. Misaller: uzaqta, sa�da, solda, öñda, yaqında, anda, mında, andan, 
mından: Ogde çınar teregi körüldi. (Memetov, 2006: 280). Bu cümle ögeleri ile ilgili bir meseledir. Burada ele 
alınması do�ru olmasa gerekir. 

Türkiye Türkçesi: ileri, geri, a�a�ı, yukarı, beri, içeri, dı�arı, öte (git-), alt, yan, kar�ı, uzak, yakın (gel-) 
Kırım Tatar Türkçesi: içeri, keri, yuqarı, tı�arı, a�a�ı, üstte, arttan, ogden, yan yana�a, evlaq (uza�a), iraq, 

tüben (a�a�ı) 
 Zaman zarflarının ço�u iki lehçede de ortaktır. Bazı kelimeler iki lehçede farklı ise de kullanı� 

biçimleri aynıdır. 

Türkiye Türkçesi: �imdi, yarın, dün, �imdicek, gündüz, gece, yazın, demin, er, geç, erken, daha, kı�ın, gene, 
yine, ak�am, sabah, sabahleyin geceleyin, gündüzün, ak�amleyin, �imdilik, artık, sonra, ö�leyin, ö�leleyin, ilki, yarın 
(gelecek). 

evvelâ, daima, hep, henüz, hâlâ, hemen, derhal, bazı, bazen, nihayet, ahir, ekseriya hâlen, mütemadiyen. 
Kırım Tatar Türkçesi: �imdi, yarın, bugün, er kün, küdüz, gece, tünevin (ak�am), soñ soñra, keç, bıltır (geçen 

yıl), kene, asla, endi, yaqında, yazın, qı�ın, erte, ertenden, saba, sabahleyin,  ak�amleyin, evelden, tezden, saba, kimerde 
(bazen).  

evel, daima, deral, tezden, bazen, �imdi (afu etiniz). 
 Hâl zarfları: 
 Bunlar hâl ve tavır ifade eden zarflardır. Nasıllık, nicelik anlattıkları için pek çok isim hâl zarfı olarak 

kullanılabilir. Hâl zarflarının kullanılı�ında her iki lehçede de herhangi bir fark yoktur. Ancak bazı kelimeler 
farklıdır. 

Türkiye Türkçesi: iyi (yapmak), yava� (gitmek), güzel (yazmak), güzel (konu�mak), dostça (söylemek). 
Kırım Tatar Türkçesi: yava� (ketmek), tezce (çaqmaq), emen, birden, vıznen,  apansızdan, deral, beraber, 

zornen, bütünley, daima, esasen, insanca, arqada�ça, (ayıtdı), aqrın aqrın (yava� yava� keldi). 
Azlık çokluk zarfları: 
Bunlar miktar ve derece bildirirler, sayıca azdırlar. Azlık çokluk zarfları iki lehçede de aynıdır.  

Türkiye Türkçesi: en, daha, pek, çok, az, biraz, gayet, fazla, son derece, fevkalâde 

Kırım Tatar Türkçesi: eñ, çoq, pek, az, biraz, �ayet, olduqça, soñ derece, fevqulade, pek çoq, defalarca, qat (üç 
qat ziyede), tekraran (biraz), azaçıq, az azdan, baya�ı, ep eyi(ce), ziyadesinen, birley birley (teker teker), az buçuq, bir 
talay (bir miktar), artqaçınen (fazlasıyla), qadar, qısmen, siyrek, bütünley. 

Soru zarfları: 
Türkiye Türkçesi: hani, nasıl, ne, ne denli, ne biçim, neden, nereden, ne kadar, nice, niçin. 

Kırım Tatar Türkçesi: nasıl, qaysı “hangi”, neday “nasıl”, neden, qayda, qaydan, ne kadar, ne dep “niçin”, 
neçün, ni�lep, nege “neye”, neçe, ne, nedayın “nasıl”, qaçan, ne vaqıt, ne vaqıtqaça “ne zamana kadar”.  

Kırım Tatar Türkçesinde görüldü�ü gibi soru zarflarında Türkiye Türkçesine göre farklı kelimeler 
bulunmaktadır. 

Belirsizlik bildiren zarflar: 

Kırım Tatar Türkçesinde farklı olarak verilen yaqın, bar yoq, qararnen, taxminen, tamam kelimeleri, 
verilen örneklerde de görüldü�ü gibi sıfattır, zarf de�ildir. Toyga özge yaqın adam keldi; Bazardan be� kilo bar 
yok alma aldım; Saat qararnen be� edi. Taxminen be� künden soñ  i� ba�lancak; Saba saat on qararlarında a�am i�ten 
acele qaytıp keldi (Memetov, 2006: 27 

 EDATLAR (MÜNASEBETÇ�LER) (yardımcı sözler) 

 Cümle ba�ı edatları, cümleleri mana bakımından birbirine ba�layan edatlardır:  

Fakat ifadesi ta�ıyanlar:  Türkiye Türkçesi: fakat, ama, lâkin, ancak, yalnız.  

    Kırım Tatar Türkçesi:  faqat, amma, lâkin, ancaq, tek “fakat“. 
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E�er ifadesi ta�ıyanlar: Türkiye Türkçesi: e�er, �ayet. 
                            Kırım Tatar Türkçesi: e�er. 

Gerçi ifadesi ta�ıyanlar: Türkiye Türkçesi: gerçi, vakıa, her ne kadar. 

Çünkü ifadesi ta�ıyanlar: Türkiye Türkçesi: çünkü, zira. Kırım Tatar Türkçesi: çünki.  
  
 Sonuç ve açıklama ifade edenler: 

 Türkiye Türkçesi: me�er binaenaleyh, öyle ki, oysaki, �öyle ki, nitekim, hâlbuki, kaldı ki, üstelik, belki, hatta, 
imdi, yani, mamafih, zaten, bari, keza, hakeza, kezalik, ke�ke, bilhassa, demek, demek ki, �u hâlde, öyleyse, özellikle. 

Kırım Tatar Türkçesi: meger, atta, albuki, belki (de), belkim. 

 Benzerlik ifade edenler:  

Türkiye Türkçesi: âdeta, sanki, nasıl ki, güya, nitekim, tıpkı. 
Kırım Tatar Türkçesi: dersiñ “sanki”, güya, sanki, tıpqı. 
 �art ve derece ifadesi olanlar:  

Türkiye Türkçesi: tek, yeter ki, me�erki, velev, velev ki, ta ki, illa, illaki.  
Kırım Tatar Türkçesi: me�er.  

 Zıtlık ifade edenler:  

Türkiye Türkçesi: yoksa, aksi hâlde, aksi takdirde. 

Kırım Tatar Türkçesi: yoksa, mademki.  
 Sona gelen edatlar: 

 Türkiye Türkçesi: dahi, da/de, ise, ki, bile, de�il. 
 Kırım Tatar Türkçesi: da/de. 

 Son çekim edatları: 
 Türkiye Türkçesi: ile, için, �unun için, gibi, kadar, göre, nazaran, maada, dolayı, ötürü, ait, üzre, üzere, beri, 

gayri, böyle, önce, evvel, sonra, geri, kar�ı, do�ru, diye, sıra, yana, taraf, ba�ka, dair, ra�men, de�in, dek, öte. 

Kırım Tatar Türkçesi: 

Asıl münasebetçiler: ile, içün, kibi, taba “do�ru”, kadar, berli “beri”. 

�sim münasebetçiler: taraf, orta, tı�arı, evel, gayrı, soñ, soñra, boyunca “göre”, sayın “her”, qar�ı, do�ru, 
ba�qa, ötrü, üzre, misal için, ait, dair, -nen vasıta eki. 

Fiil münasebetçiler: köre, yara�a, baqıp, ba�lap, çekip, baqqanda, ara, dep “diye, için”, ba�lap “itibaren”, 
aldın “-den önce” 

Son çekim edatı gibi kullanılan yardımcı kelimeler: 

Türkiye Türkçesi: hakkında, yüzden, yüzünden, üzerine, yandan, taraftan, bakıma, yönde, cihetten, süratle, 
suretiyle, veçhile, sebeple, dolayısıyla. 

Kırım Tatar Türkçesi: aqqında, sayesinde, üstüne, üstünde, üstünden, üzerine, bundan gayrı, bundan evel, 
qar�ı (Talebeler sınıfqa kirip ocasınıñ qar�ısına oturdı.), tüb (-üne, -ünde, -ünden “dibine”), (Qapu tübünde mı�ıq 
yata.), og “ön”, arqa, yan, iç (Dostumnen kitaphane içinde kórü�tik.) , zarfında, orta, ara (Balalar tekerler asasına kirip 
oynaylar.), ba� (Babam stol ba�ına oturdı.), dep (Topla�uv olacaq dep erte keldim.) Memetov, 2006: 294-301).  

tüb, og, arka, yan, iç, orta, ara, ba�, dep gibi kelimelere Memetov’un edat kullanı�ı diye verdi�i örnekler 
edat de�il, kelimelerin normal isim kullanımlarını göstermektedirler. 

Edatlar konusunda iki lehçe arasında büyük bir benzerlik vardır. Birçok edat ortaktır. Türkiye 
Türkçesi daha i�lek bir lehçe oldu�u için daha fazla edata sahiptir. Bunun dı�ında Kırım Tatar Türkçesinde 
farklı edatlar da vardır: ara, dep, berli, ba�lap, aldın, sayın, taba gibi. 

Memetov, edatları cümle ögeleri arasında alaka kurmalarından dolayı münasebetçi olarak adlandırır. 
Mana ve türeme �ekillerine göre de asıl, isim ve fiil münasebetçiler �eklinde sınıflar (Memetov, 2006: 288-
290). 

 BA�LAÇLAR (BA�LAYICILAR) 
Sıralama  ba�laçları (Tizme ba�layıcılar): 
Türkiye Türkçesi: ve, ile, da / de, ilâ. 

Kırım Tatar Türkçesi: ve, ile / -le, da / de, em < hem “ve”, ise, bir de, yani. 
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Denkle�tirme ba�laçları: 
Türkiye Türkçesi: veya, yahut, veyahut, ya da. 

Kırım Tatar Türkçesi: veya , yahut, veyahut, ya da, yani. 
Kar�ıla�tırma ba�laçları (Ayırıcı ba�layıcılar): 
Türkiye Türkçesi: ya…ya, hem...hem, ne…ne, da…da, ister…ister, kâh…kâh, bir…bir, ha…ha, gerek…gerek, 

bazı…bazı, bazen…bazen, kimi…kimi. 
Kırım Tatar Türkçesi: ya… ya, em < hem…em…(de), em…ve em de, ne…ne, da…da, ister…ister, kâ…ka 

(<kâh), bazen…bazen. 

Ba�laç durumundaki edatlar ve kelimeler de küçük farklar dı�ında iki lehçede tamamen benzerlik 
gösterir. 

 ÜNLEMLER (N�DALAR) 
 Bunlar duyguları; sevinç heyecan, nefret, öfke, acı gibi ruh hâllerini ifade eden edatlardır. 

Duygu ve heyecan ifade edenler: 

Türkiye Türkçesi: ah, vah, eyvah, ay, oh, vay, oy, of, öf, heyhat, ha�a, püf, tu, aferin, yuh, yuha, pat, küt, 
miyav, hop, haydi, ho�t, pist. 

Kırım Tatar Türkçesi: ah, eh, oh, vay, ey, o-o!, a-a!, e-e, ey-ey,  fu, no, no-na, tirrr, qay, çin-çin, qu�-qu�, pis 
pis, pist. 

Bu tür ünlemlerde iki lehçe arasında benzer ünlemler oldu�u gibi farklı ünlemler de vardır. 

Seslenme ünlemleri: 
Türkiye Türkçesi: a, ay, ey, hey, ya, yahu, a be, be, bre, be hey, ulan, hu. 

Memetov ve Yüksel bu bölüme yer vermemi�ler ama Kırım Tatar Türkçesinde de buna benzer 
seslenmeler mutlaka vardır. 

 F��LLER 
Fiilde kipler (Meyiller) 
Bir i�, olu�, hareket, durum bildiren kelimelere fiil denir. gel-, gör-, dü�ün-, oku- gibi. 
Zamanlar: 
Bildirme (Haber) Kipleri (KTT �kâye)   �stek (tasarlama) kipleri (Mailleri) 
�imdiki zaman (�imdiki daimi zaman)     Emir (Emir) 

Belirli geçmi� zaman (Sade geçken zaman vasıtasız)  �stek (�stek) 

Belirsiz geçmi� zaman (Sade geçken zaman vasıtalı)  Gereklilik (Gerek) 

Gelecek zaman (Gelecek zaman katiy)    Dilek-�art (�art) 

Geni� zaman (Gelecek zamanın daimi �ekli) 
 Zaman çekimlerinde kullanılan �ahıs ekleri 
1. Grup �ahıs zamiri kökenli �ahıs ekleri: 
  Türkiye Türkçesi:                      Kırım Tatar Türkçesi: 

Teklik I. �ahıs   : ben          -ım/ / -im; -um/ -üm     men         -m, -ım/ / -im      
            II. �ahıs  : sen          -sın/ -sin     sen           -sıñ/ -siñ 

            III. �ahıs : o              ---     o               --- 
Çokluk I. �ahıs : biz           -ız/ -iz; -uz/-üz           biz            -mız/ -miz 
            II. �ahıs  : siz           -sınız/ -siniz;  -sunuz/ -sünüz                siz            -sı(ñı)z/ -si(ñi)z 
            III. �ahıs : onlar      -lar/-ler    olar          -lar / -ler 

 

2. Grup iyelik kökenli �ahıs ekleri: 
  Türkiye Türkçesi:    Kırım Tatar Türkçesi: 

Teklik I. �ahıs   : ben          -m      men             -m      
            II. �ahıs  : sen          -n     sen               -ñ 

            III. �ahıs : o              ---    o                   --- 
Çokluk I. �ahıs : biz           -k    biz                 -q 
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            II. �ahıs  : siz           -nız/ -niz, -nuz/-nüz                siz                 -ñız/ -ñiz 
            III. �ahıs : onlar      -lar/-ler   olar                -lar / -ler 
�ahıs eklerinin yuvarlak ünlülü �ekilleri Kırım Tatar Türkçesinde kullanılmaz. 
 Bildirme (Haber) Kipleri 
Belirli geçmi� zaman (Sade geçken zaman vasıtasız): 
 Türkiye Türkçesinde -dı /-di; -du / -dü; -tı /-ti; -tu /-tü ekleri, Kırım Tatar Türkçesinde ise bu eklerin 

düz  ünlülü �ekilleriyle (-dı /-di; -tı / -ti) yapılır. 

  TT:                KTT: 

Teklik I. �ahıs   : yaz-dı-m  yaz-dı-m  tü�-ti-m 

II. �ahıs  : yaz-dı-n  yaz-dı-ñ   tü�-ti-ñ 

III. �ahıs : yaz-dı   yaz-dı   tü�-ti 
Çokluk I. �ahıs : yaz-dı-k  yaz-dı-q   tü�-ti-k 
II. �ahıs  : yaz-dı-nız  yaz-dı-ñız  tü�-ti-ñiz 
III. �ahıs : yaz-dı-lar  yaz-dı-lar  tü�-ti-ler 
              yaz-ma-dı-lar mı?  yaz-ma-dı-lar mı? 
Belirsiz geçmi� zaman (Sade geçken zaman vasıtalı) 
TT: -mı�/ -mi�; -mu�/-mü�         KTT: -�an/-gen; -qan/ ken 

Teklik I. �ahıs   : yaz-mı�-ım  yaz-�an-ım  uç-qan-ım 

II. �ahıs  : yaz-mı�-sın  yaz-�an-sıñ  uç-qan-sıñ 

III. �ahıs : yaz-mı�  yaz--�an  uç-qan 
Çokluk I. �ahıs : yaz-mı�-ız  yaz-�an-mız  uç-qan-mız 
II. �ahıs  : yaz-mı�-sınız  yaz-�an-sı(ñı)z  uç-qan-sı(ñı)z 
III. �ahıs : yaz-mı�-lar  yaz-�an-lar  uç-qan-lar 
Geni� zaman (Gelecek zaman daimi): 
  TT: -r, -ır/ -ir; -ur/-ur; -ar/ -er         KTT: -r, -ır/ -ir; -ar/ -er 

Teklik I. �ahıs: yaz-ar-ım    yaz-ar-ım kör-er-im 

II. �ahıs: yaz-ar-sın    yaz-ar-sıñ kör-er-siñ 

III. �ahıs : yaz-ar    yaz-ar  kör-er 
Çokluk I. �ahıs : yaz-ar-ız    yaz-ar-mız kör-er-miz 
II. �ahıs  : yaz-ar-sınız   yaz-ar-sı(ñı)z kör-er-si(ñi)z 
III. �ahıs : yaz-ar-lar   yaz-ar-lar kör-er-ler 

Geni� zamanın olumsuzu her iki lehçede de -ma/-me; -maz/ -mez ekleriyle yapılır: 

    TT:     KTT:   

Teklik I. �ahıs   : yaz-ma-m           yaz-ma-m 

II. �ahıs  : yaz-maz-sın            yaz-maz-sıñ 

III. �ahıs : yaz-ma            yaz-maz 
Çokluk I. �ahıs : yaz-ma-y-ız           yaz-ma-mız 
II. �ahıs  : yaz-maz-sınız           yaz-maz-sı(ñı)z 
III. �ahıs : yaz-maz-lar           yaz-maz-lar 

�imdiki zaman (I. Tip): 
 TT: -yor            KTT: -a / -e, ünlü ile kelimelerde -y 

Teklik I. �ahıs   : yaz- ı-yor-um  yaz- a-m  oqu-y-ım i�le-y-im 

II. �ahıs  : yaz- ı-yor-sun  yaz- a-sın oqu-y-sıñ i�le-y-siñ 

III. �ahıs : yaz- ı-yor   yaz- a  oqu-y  i�le-y 
Çokluk I. �ahıs : yaz- ı-yor-uz  yaz- a-mız oqu-y-mız i�le-y-miz 
          II. �ahıs  : yaz- ı-yor-sunuz  yaz- a-sı(nı)z oqu-y-sı(ñı)z       i�le-y-si(ñi)z 
III. �ahıs : yaz- ı-yor-lar  yaz- a-lar oqu-y-lar i�le-y-ler 
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              yaz-mı-yor-um  yaz-ma-y-ım oqu-ma-y-sıñ i�le-me-y-ler 
“Yalı boyu" adı verilen bölgelerle birlikte Kırımlı yazarlardan birço�u -yor ekini kullanmayı tercih 

etmektedirler. Halkın dilinde ya�ayan bu ekin gramer kitaplarında da yer alması gerekirdi. Mesela,  

“Mahzende bir gaz fuçısı patlıyor 

Yangın büyük adımlarla atlıyor 

Kundakçılar da vira kundaklıyor 

Her gün yeni bir mahalle yanıyor”  Cemil Kermencikli (Kermencikli, 2005: 63) 

“Bu namda kırk emmi tefrika yapmak istiyorum. Bizim Tercüman dahi kitapçı ve na�ir Jozef 
himmetiyle münte�ir oluyor. Mukaddemce Kafkasya’ya vaki olmu� seyahatim hatıra geliyor (Gaspıralı  
2002:  277- 278 ). 

�imdiki zaman (II. Tip): 
Olayın kesin olarak ba�ladı�ını ve devam etmekte oldu�unu bildirir. 

       

  TT: (-makta/-mekte)        KTT: (Devamlı) (-makta/-mekte) 

Teklik I. �ahıs   : yaz-makta- y-ım   yaz-makta-m 

II. �ahıs  : yaz-makta-sın   yaz-makta-sıñ 

III. �ahıs : yaz-makta   yaz-makta 
Çokluk I. �ahıs : yaz-makta-yız  yaz-makta-mız 
II. �ahıs  : yaz-makta-sınız   yaz-makta-sı(ñı)z 
III. �ahıs : yaz-makta-lar   yaz-makta-lar 
  Yarın gelmekteyim olmaz. 
Gelecek zaman (Kati gelecek zaman): 
   TT: -acak /-ecek KTT: -acaq/ -ecek; ünlü ile biten fiillerle –ycaq/ -ycek (yaz-ma-y-ca�-ım) 

Teklik I. �ahıs : yaz-aca�-ım   yaz-aca�-ım 

II. �ahıs : yaz-acak-sın   yaz-acaq-sıñ 

III. �ahıs: yaz-acak    yaz-acaq 
 Çokluk I. �ahıs: yaz-aca�-ız  yaz-acaq-mız 
II. �ahıs : yaz-acak-sınız   yaz-acaq-sı(ñı)z 
III. �ahıs: yaz-acak-lar   yaz-acaq-lar 
 �stek (Tasarlama) Kipleri 
 Emir Kipi: 
TT: (Ek yoktur)          KTT: (Ek yoktur) 

Teklik I. �ahıs   : ---    yaz-a-yım  kör-e-yim 

II. �ahıs  : yaz    yaz   kör 

III. �ahıs : yaz-sın    yaz- sın   kör-sin 
Çokluk I. �ahıs : ---    yaz-a-yıq  kör-e-yik 
II. �ahıs  : yaz- ın (-ınız)   yaz-ıñ(ız)  kör-üñ(üz) 
III. �ahıs : yaz-sın-lar   yaz-sın-lar  kör-sün-ler 
 �stek Kipi: 
        TT: -a / -e                KTT: -a / -e 

Teklik I. �ahıs   : yaz-a-y-ım    yaz-a-yım   

II. �ahıs  : yaz-a-sın    ---    
III. �ahıs : yaz-a     --- 
Çokluk I. �ahıs : yaz-a-lım    yaz-a-yıq 
II. �ahıs  : yaz-a-sınız    --- 

III. �ahıs : yaz-a-lar    yaz-a-lar 
 Dilek – �art Kipi 
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        TT: (-sa / -se)     KTT: (-sa / -se) 

Teklik I. �ahıs   : yaz- sa- m   yaz- sa- m 

II. �ahıs  : yaz-sa-n   yaz- sa- ñ 

III. �ahıs : yaz-sa    yaz- sa 

Çokluk I. �ahıs : yaz-sa-k   yaz-sa-q 
II. �ahıs  : yaz-sa-nız   yaz- sa- ñız 

III. �ahıs : yaz-sa-lar   yaz-sa-lar 
 Gereklilik Kipi: 
        TT: -malı /-meli         KTT: -malı / -meli 
Teklik I. �ahıs   : yaz-malı-y-ım    yaz- malı-m 

II. �ahıs  : yaz- malı -sın    yaz- malı-sıñ 

III. �ahıs : yaz-malı    yaz- malı 
Çokluk I. �ahıs : yaz-malı-yız    yaz-malı-mız 
II. �ahıs  : yaz-malı-sınız    yaz-malı-sı(ñı)z 

III. �ahıs : yaz-malı-lar    yaz-malı-lar 

Zühal Yüksel’in ayt-maq kereg-im diye gerek fiili ile verdi�i II. tip gereklilik Türkiye Türkçesinde 
a�ızlarda da vardır. Ama maña turmaq kerek �eklinde III. tip olarak verdi�i gereklilik kipini (Yüksel 2007: 854-
855) gereklilik ifade eden cümle olarak almak gerekir. Bunu gereklilik kipi olarak de�erlendirmek, biraz 
zorlamadır. A. Memetov da gramerinde bunlara yer vermez. 

Olumsuz (negatif) fiiller: 
Fiil çekimlerinde olumsuzluk �ekli bütün çekimlerde fiil kökü ile zaman ve kip eki arasına -ma / -me 

olumsuzluk ekinin getirilmesi ile yapılır. Bu bakımdan Türkiye Türkçesi ile Kırım Tatar Türkçesi arasında 
bir fark yoktur. yaz -ma -dı -m gibi. 

 Fiillerin Birle�ik (Mürekkep) Çekimleri 
 Bildirme (Haber) Kiplerinin Hikâye Birle�ik Zamanı 
Belirli geçmi� zamanın hikâyesi: 
Kırım Tatar Türkçesinde, belirli geçmi� zamanın hikâye �eklinin çekimi yoktur. 

TT: -dı/-di-y-dı-m    

Teklik I. �ahıs   : yaz- dı-y-dı-m    

II. �ahıs  : yaz- dı-y-dı-n    

III. �ahıs : yaz- dı-y-dı    

Çokluk I. �ahıs : yaz- dı-y-dı-k    
II. �ahıs  : yaz- dı-y-dı-nız   

III. �ahıs : yaz- dı-lar-dı  
Belirsiz geçmi� zamanın hikâyesi (Sade geçken zaman vasıtalı): 
TT: -mı�/ -mi� + -tı    KTT: -�an/-gen e-di 
Teklik I. �ahıs   : yaz- mı�-tı-m    yaz- �an e-di-m 

II. �ahıs  : yaz- mı�-tı-n    yaz- �an e-di-ñ 

III. �ahıs : yaz- mı�-tı    yaz- �an e-di 
Çokluk I. �ahıs : yaz- mı�-tı -k    yaz- �an e-di-k 
II. �ahıs  : yaz- mı�-tı -nız    yaz- �an e-di-ñiz 

III. �ahıs : yaz- mı�-lar -dı    yaz- �an e-di-ler 
Geni� zamanın hikâyesi (Vasıtasız geçken devamlı tekrar): 
                       TT: -r , -ar/ -er + -dı   KTT: -r, -ır/ -ir; -ar / -er e-di 
Teklik I. �ahıs   : yaz- ar -dı-m     yaz- ar e-di-m 

          II. �ahıs  : yaz- ar -dı-n     yaz- ar e-di-ñ 

           III. �ahıs : yaz- ar-dı     yaz- ar e-di 
Çokluk I. �ahıs : yaz- ar-dı-k     yaz- ar e-di-k 
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           II. �ahıs  : yaz- ar-dı -nız     yaz- ar e-di-ñiz 
         III. �ahıs : yaz- ar-lar-dı     yaz- ar e-di-ler 
Olumsuzu: yaz-maz-dı-m      yaz-maz e-di-m 
 
�imdiki zamanın hikâyesi: 
        TT: -yor + -du /- dü   KTT: - a / -e + e-di 
Teklik I. �ahıs   : yaz- ı-yor -du -m    yaz- a e-di-m 

II. �ahıs  : yaz- ı-yor -du -n    yaz- a e-di-ñ 

III. �ahıs : yaz- ı-yor -du    yaz- a e-di 
Çokluk I. �ahıs : yaz- ı-yor -du -k    yaz- a e-di-k 
II. �ahıs  : yaz- ı-yor -du -nuz   yaz- a e-di-ñiz 

III. �ahıs : yaz- ı-yor -lar -dı    yaz- a e-di-ler 
 
Kesin �imdiki zaman hikâyesi: 
  TT: -makta/-mekte i-di   KTT: -maqta/-mekte e-di 
Teklik I. �ahıs   : yaz- makta i-di-m    yaz- maqta e-di-m 

II. �ahıs  : yaz- makta i-di-n    yaz- maqta e-di-ñ 

III. �ahıs : yaz- makta i-di    yaz- maqta e-di 
Çokluk I. �ahıs : yaz- makta i-di-k    yaz- maqta e-di-k 
II. �ahıs  : yaz- makta i-di-niz   yaz- maqta e-di-ñiz 

III. �ahıs : yaz- makta i-di-ler    yaz- maqta e-di-ler 
Gelecek zamanın hikâyesi (Vasıtasız): 
     TT: -acak/ -ecek + -tı     KTT: -acaq/ -ecek e-di 
Teklik I. �ahıs   : yaz- acak-tı-m    yaz- acaq e-di-m 

II. �ahıs  : yaz- acak-tı-n    yaz- acaq e-di-ñ 

III. �ahıs : yaz- acak-tı    yaz- acaq e-di 
Çokluk I. �ahıs : yaz- acak-tı-k    yaz- acaq e-di-k 
II. �ahıs  : yaz- acak-tı-nız    yaz- acaq e-di-ñiz 

III. �ahıs : yaz- acak-lar-dı    yaz- acaq e-di-ler 
 Geni� zamanın hikâyesi (Vasıtasız geçken devamlı tekrar): 
           TT: -r , -ar/ -er + -dı                KTT: -r, -ır/ -ir; -ar / -er e-di 
Teklik I. �ahıs   : yaz- ar -dı-m    yaz- ar e-di-m 

 II. �ahıs  : yaz- ar -dı-n    yaz- ar e-di-ñ 

           III. �ahıs : yaz- ar-dı    yaz- ar e-di 
Çokluk I. �ahıs : yaz- ar-dı-k    yaz- ar e-di-k 
           II. �ahıs  : yaz- ar-dı -nız    yaz- ar e-di-ñiz 
 III. �ahıs : yaz- ar-lar-dı    yaz- ar e-di-ler 
Olumsuzu: yaz-maz-dı-m    yaz-maz e-di-m 
 �stek (Tasarlama) Kiplerinın Hikâye Birle�ik Zamanı 
 Emir kipinin hikâyesi: Her iki lehçede de emir kipinin hikâye �ekli yoktur. 
 �stek kipinin hikâyesi: 
        TT: -a/-e –y-di           KTT: -�ay/-gey; -qay/-key –di 
Teklik I. �ahıs   : yaz- a-y -dı-m     yaz-gay-dı-m (yaz-�ay e-di-m) 
          II. �ahıs  : yaz- a-y -dı-n    yaz-�ay-dı-ñ 

           III. �ahıs : yaz- a-y-dı     yaz-�ay-dı 
Çokluk I. �ahıs : yaz- a-y-dı-k     yaz-�ay-dı-q 
           II. �ahıs  : yaz- a-y-dı -nız     yaz-�ay-dı-ñız 
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 III. �ahıs : yaz- a-y-dı-lar    yaz- ar e-di-ler 
                             yaz-a-lar-dı     yaz-�ay-dı-lar 
 Gereklilik kipinin hikâyesi: 
        TT: -malı-y-dı           KTT: -malı e-di 
Teklik I. �ahıs   : yaz-malı-y-dı-m     yaz-malı e-di-m 

 II. �ahıs  : yaz-malı-y-dı-n     yaz-malı e-di-ñ 

           III. �ahıs : yaz-malı-y-dı    yaz-malı e-di 
Çokluk I. �ahıs : yaz-malı-y-dı-k     yaz-malı e-di-k 
II. �ahıs  : yaz-malı-y-dı-nız    yaz-malı e-di-ñiz 
III. �ahıs : yaz-malı-y-dı-lar, yaz-malı-lar-dı                yaz-malı e-di-ler 
 �art kipinin hikâyesi:     
        TT: -sa-y-dı              KTT: -sa e-di 
Teklik I. �ahıs   : yaz-sa-y-dı-m    yaz-sa e-di-m 

          II. �ahıs  : yaz-sa-y-dı-n    yaz-sa  e-di-ñ 

           III. �ahıs : yaz-sa-y-dı    yaz-sa  e-di 
Çokluk I. �ahıs : yaz-sa-y-dı-k     yaz-sa  e-di-k 
           II. �ahıs  : yaz-malı-y-dı-nız     yaz-sa  e-di-ñiz 
         III. �ahıs : yaz-sa-y-dı-lar, yaz-sa-lar-dı               yaz-sa e-di-ler 
 Bildirme (Haber) Kiplerinin Rivayet Birle�ik Zamanı 
Belirli geçmi� zamanın rivayeti, her iki lehçede de yoktur. 
Belirsiz geçmi� zamanın rivayeti (Vasıtalı Çoktan Geçken Zaman): 
  TT: -mı�/ -mi� + -mı�   KTT: -�an/-gen e-ken 

Teklik I. �ahıs   : yaz- mı�-mı�-ım   yaz- �an e-ken-im 

II. �ahıs  : yaz- mı�-mı�-sın   yaz- �an e-ken-siñ 

III. �ahıs : yaz- mı�-mı�   yaz- �an e-ken 

Çokluk I. �ahıs : yaz- mı�-mı� -ız   yaz- �an e-ken-miz 
II. �ahıs  : yaz- mı�-mı� -sınız  yaz- �an e-ken-s(iñ)iz 

III. �ahıs : yaz- mı�-mı�-lar   yaz- �an e-ken-ler 
Geni� zamanın rivayeti (Geçken devamlı tekrar vasıtalı) 
                       TT: -r , -ar/ -er + -mı�   KTT: -r, -ar / -er e-ken 

Teklik I. �ahıs   : yaz- ar -mı�-ım    yaz- ar e-ken-im 

          II. �ahıs  : yaz- ar -mı�-sın   yaz- ar e-ken-siñ 

           III. �ahıs : yaz- ar -mı�   yaz- ar e-ken 

Çokluk I. �ahıs : yaz- ar -mı�-ız    yaz- ar e-ken-miz 
           II. �ahıs  : yaz- ar -mı�-sınız    yaz- ar e-ken-s(iñ)iz 
         III. �ahıs : yaz- ar -lar-mı�   yaz- ar e-ken-ler 
Olumsuzu: yaz-maz-mı�    yaz-maz e-ken 
�imdiki zamanın rivayeti: 
        TT: -yor + -mu� /- mü�  KTT: - a / -e , -y eken 

Teklik I. �ahıs   : yaz- ı-yor -mu� -um  yaz- a e-ken-im 

II. �ahıs  : yaz- ı-yor -mu� -sun  yaz- a e-ken-siñ 

III. �ahıs : yaz- ı-yor -mu�   yaz- a e-ken 

Çokluk I. �ahıs : yaz- ı-yor -mu�-uz  yaz- a e-ken-miz 
II. �ahıs  : yaz- ı-yor -mu�-sunuz  yaz- a e-ken-s(iñ)iz 

III. �ahıs : yaz- ı-yor-lar -mı�   yaz- a e-ken-ler 
Gelecek zamanın rivayeti (Kelecek-keçken zaman maksat fiili vasıtalı) 
 TT: -acak/ -ecek + -mı�  KTT: -acaq / -ecek; -ycaq/-ycek -e-ken 
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Teklik I. �ahıs   : yaz- acak-mı�-ım  yaz-acak e-ken-im ; topla-ycaq e-ken-im 

II. �ahıs  : yaz- acak-mı�-sın  yaz-acak e-ken-siñ 

III. �ahıs : yaz- acak-mı�  yaz-acak e-ken 

Çokluk I. �ahıs : yaz- acak-mı�-ız  yaz-acak e-ken-miz 
II. �ahıs  : yaz- acak-mı�-sınız yaz-acak e-ken-s(iñ)iz 

III. �ahıs : yaz- acak-lar-mı�  yaz-acak e-ken-ler 
 �stek (Tasarlama) Kiplerinin Rivayet Birle�ik Zamanı 
Emir kipinin rivayeti, her iki lehçede de yoktur. 

�stek kipinin rivayeti: 
Kırım Tatar Türkçesinde istek kipinin rivayet �ekli yoktur. 

 TT: -a/-e –y-mı�/-mi�                    
Teklik I. �ahıs   : yaz- a-y -mı�-ım      
  II. �ahıs  : yaz- a-y -mı�-sın     

            III. �ahıs : yaz- a-y-mı�      

Çokluk I. �ahıs : yaz- a-y-mı�-ız      
            II. �ahıs  : yaz- a-y-mı� -sınız      
  III. �ahıs : yaz- a-y-lar-mı�   
 
 Gereklilik kipinin rivayeti: 
 TT: -malı/-meli-y-mı�          KTT: -maq/ -mek kerek eken 

Teklik I. �ahıs   : yaz-malı-y-mı�-ım   yaz-maq kerek eken-im 

II. �ahıs  : yaz-malı-y-mı�-sın   yaz-maq kerek eken-siñ 

III. �ahıs : yaz-malı-y-mı�    yaz-maq kerek eken 

Çokluk I. �ahıs : yaz-malı-y-mı�-ız   yaz-maq kerek eken-miz 
  II. �ahıs  : yaz-malı-y-mı�-sınız    yaz-maq kerek eken-si(ñi)z 
 III. �ahıs : yaz-malı-lar-mı�                 yaz-maq kerek eken-ler 
�art kipini rivayeti: 
Kırım Tatar Türkçesinde �art kipinin rivayet �ekli yoktur 

TT: - sa / - se-y-mı�                   
Teklik I. �ahıs   : yaz- sa-y-mı�-ım    

          II. �ahıs  : yaz- sa-y-mı�-sın      
           III. �ahıs : yaz- sa-y-mı�     

Çokluk I. �ahıs : yaz- sa-y-mı�-ız     
           II. �ahıs  : yaz- sa-y-mı�-sınız      
         III. �ahıs : yaz- sa- lar-mı�                           
 Bildirme (Haber) Kiplerinin �art Birle�ik Zamanı 
Kırım Tatar Türkçesinde, belirli geçmi� zamanın (TT: -dı/-di-y –sa: yaz-dı-y-sa), �imdiki zamanın (TT: 

-yor +sa: yaz-ıyor-sa-m) ve geni� zamanın �art (TT: -r; -ar/-er + sa:  yaz-ar-sa-m) �ekilleri yoktur. 
Belirsiz geçmi� zamanın �artı: 
TT: -mı� /-mi�; -mu�/-mü� +sa    KTT: -�an / -gen; -qan/-ken ol-sa 

Teklik I. �ahıs   : yaz-mı�-sa-m    yaz-�an ol-sa-m 

II. �ahıs  : yaz-mı�-sa-n    yaz-�an ol-sa-ñ 

III. �ahıs : yaz-mı�-sa    yaz-�an ol-sa 

Çokluk I. �ahıs : yaz-mı�-sa-k    yaz-�an ol-sa-q 
II. �ahıs  : yaz-mı�-sa-nız    yaz-�an ol-sa-ñız 

III. �ahıs : yaz-mı�-lar-sa    yaz-�an ol-sa-lar 
Gelecek zamanın �artı: 
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TT: -acak/ -ecek + -sa    KTT: -acaq / -ecek ol-sa 

Teklik I. �ahıs   : yaz-acak-sa-m    yaz-acaq ol-sa-m 

II. �ahıs  : yaz-acak-sa-n    yaz-acaq ol-sa-ñ 

III. �ahıs : yaz-acak-sa    yaz-acak ol-sa 

Çokluk I. �ahıs : yaz-acak-sa-k    yaz-acaq ol-sa-q 
II. �ahıs  : yaz-acak-sa-nız    yaz-acaq ol-sa-ñız 

III. �ahıs : yaz-acak-lar-sa    yaz-acaq ol-sa-lar 
 �stek (Tasarlama) Kiplerinin �art Birle�ik Zamanı 
Türkiye Türkçesi ve Kırım Tatar Türkçesinde, emir, istek ve �art kiplerinin �art birle�ik zaman �ekilleri 

yoktur. Ayrıca, Kırım Tatar Türkçesinde gereklilik kipinin �art birle�ik zamanı da bulunmamaktadır. 
 Gereklilik kipinin �artı: 
TT: -malı/-meli-y-sa   

Teklik I. �ahıs   : yaz-malı-y-sa-m   

 II. �ahıs  : yaz-malı-y-sa-n   

           III. �ahıs : yaz-malı-y-sa   
Çokluk I. �ahıs : yaz-malı-y-sa-k   
           II. �ahıs  : yaz-malı-y-sa-nız    
  III. �ahıs : yaz-malı-lar-sa   
Görüldü�ü gibi, her iki lehçede de fiil çekimleri büyük benzerlikler göstermektedir. Kırım Tatar 

Türkçesinin sadece belirsiz geçmi� ve gelecek zaman �artları dı�ında �art �ekilleri yoktur. Bunlar da “ol” 
yardımcı fiili yardımıyla çekilmektedir. 

 Tasvir Fiilleri      
 Yeterlilik: 

 Türkiye Türkçesi:         -a  bil-  : yaz-a-bil, oku-y-a-bil-     
 Kırım Tatar Türkçesi: -(y) al-; -p ol- : i�le-y-al-ma-dı-m, yaz-ı-p ol-a-ma-dı-m 

Tezlik: 

 Türkiye Türkçesi:         -ı/-i; -u/-ü  ver-  : yaz-ı-ver-, oku-y-u-ver-mi�   Kırım Tatar 
Türkçesi: -p al-, -a/-e qoy-, -p ta�la-, -p yiber- : i�le-p al-, yaz-a qoy-ma-dı-m, ayt-ı-p ta�la-dı (söyleyiverdi) 

 Süreklilik: 

Türkiye Türkçesi:         -a/-e  dur-, kal-, gel-  : yaz-a dur-, uyu-y-a kal- , yürü-y-e-gel-  Kırım Tatar 
Türkçesi: -a/-e, kel-, -ba�la-, ber-, yat-; -p tur-, -p qal-, -p otur-, -p yat-, -p yür- :  kel-e ber-di, yaz-a ber-di (yazmaya 
devam etti), ayt-ı-p tur-, göllen-ip yatgan, suv gel-e ba�ladı (göllenip duran su akmaya ba�ladı). 

Tasvirî fiillerde, Türkiye Türkçesinden farklı olarak, Kırım Tatar Türkçesinde -p zarf-fiil eki de 
kullanılmaktadır. 

 Sıfat-fiiller 
Türkiye Türkçesi: -dık / -dik,  -an / -en,  -r, -ar / -er, -mı� / -mi�, -acak / ecek, -maz / -mez, -ıcı / -ici, -ası / -esi. 
Kırım Tatar Türkçesi: -dıq / -dik, -�an / -gen, -r, -ar / -er, -mı� / -mi�, -acaq / -ecek, -maz / -mez, -an / -en,-ıcı / 

-ici: çek-ti�-im cefa, otur-gan yer, keç-mi� zaman, kül-er yüz, qama�tır-ıcı küne�, buzqıran gibi. 

 Her iki lehçede de hemen hemen aynı ek ve kullanılı� �ekilleri vardır. 
 Zarf-fiiller 
Türkiye Türkçesi: -a / -e; -ı / -i, -u / -ü; -p, -arak / -erek, -ınca / -ince, -alı / -eli, -madan / -meden, -ken, -dıkça / -

dikçe. 

Kırım Tatar Türkçesi: -a / -e, -y; -p, -araq / -erek, -�ance / -gence, -may / -mey, -�anday / -gendey, -�annen / -
gennen, -mazdan / -mezden: Özüni tutamay, �aqıldap küldi. Tigenge otur-�anday yerine çökti. (Dikene oturmu� gibi 
yerine çöktü). 

Zarf fiillerde de her iki lehçede, benzer ekler yanında farklı ekler de görülmektedir. 
SONUÇ 
Makalemizde tarihte çok yakın ili�ki içinde bulundu�umuz Kırım Türklerinin konu�tu�u Kırım 

Tatarcasıyla Türkiye Türkçesi arasındaki gramer benzerlikleri ve farklılıklarını tespit etmeye çalı�tık. �ki 
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lehçe kar�ıla�tırıldı�ında görülüyor ki, iki lehçe birbirine oldukça yakındır. Aradaki farklar oldukça azdır. 
Türkiye Türkçesinin bir cihan devleti dili olması ve süreklilik arz etmesi, edebî ürünlerinin çoklu�u ile 
zenginli�i ve i�lekli�i, kıvraklı�ı ortadadır. Yalnız Türkiye Türkçesi ile Kırım Tatar Türkçesi gramer terimleri 
ve anlatım biçimleri oldukça farklılık arz etmektedir. 

Türkiye Türkçesi ile Kırım Tatar Türkçesi arasındaki belli ba�lı farklılıklar �unlardır: 

1. Alfabeler birbirinden çok farklıdır. 

2. Türkiye Türkçesinde 29 harf, Kırım Tatar Türkçesinde 35 harf, 2 i�aret vardır. Q, ñ, �,   (sç), ! (ts), � 
(ya), � (kalınla�tırma), " (inceltme) farklı i�aretleri meydana getirir.  

3. Kırım Tatar Türkçesinde ünlü ve ünsüz uyumları Türkiye Türkçesine göre daha az oranda 
gerçekle�mektedir. 

4. h sesi Kırım Tatar Türkçesinde dü�er. 

5. Kelime ba�ı k- ve t- ‘leri k- > g- , t- > d- de�i�imi  Kırım Tatar Türkçesinde daha azdır. 

6. b- > m- de�i�imi Kırım Tatar Türkçesinde farklıdır: men, miñ, mında gibi. 

7. Kırım Tatar Türkçesinde kelime sonunda -v’ler bulunabilmektedir. suv, okuv gibi. Bu yönüyle 
Türkiye Türkçesinden farklıdır. 

8. �ahıs zamirleri ve i�aret zamirleri her iki lehçede de aynı olmakla beraber 1. �ahıs Kırım Tatar 
Türkçesinde men, 3. çokluk �ahıs zamiri ve i�aret zamirleri çokluk �ekillerinde zamir “n” si 
kullanılmamaktadır. 

9. Dönü�lülük zamiri olarak, Kırım Tatar Türkçesinde kendi yanında özi kelimesi (daha çok) de yer 
almaktadır. 

10. Soru zamiri olarak Türkiye Türkçesinden farklı olarak qayda, qaysı, qaçga; belirsizlik zamirlerinden 
de birev (birisi), sonku, mına zamirleri Kırım Tatar Türkçesinde kullanılmaktadır. 

11. Sıfatlar büyük bir benzerlik içerisindedir. Yalnız -caraq eki ile yapılmı� üstünlük �ekilleri Kırım 
Tatar Türkçesinde farklıdır. 

12. ��aret sıfatlarında Kırım Tatar Türkçesinde anavı, mınavı �ekilleri vardır. 

13. million, milliard kelimeleri Kırım Tatar Türkçesinde farklıdır. 

14. Soru sıfatlarında qaysı, qaydaki, nedayın (nasıl), belirsizlik sıfatlarında  bir talay �ekilleri Kırım Tatar 
Türkçesinde farklıdır. 

 

15. Yer zarflarından ogden, yan yana�a, evlaq (uza�a) iraq, tüben (a�a�ı); zaman zarflarından kimerde 
(bazen); hâl zarflarından vıznen,  apansızdan, deral, zornen, bütünley, aqrın aqrın (yava� y. keldi); azlık çokluk 
zarflarından kat (üç kat ziyede), tekraran (biraz), azaçıq, az azdan, baya�ı, epeyi(ce), ziyadesinen, birley birley (teker 
teker), az buçuq, bir talay (bir miktar), artqaçınen (fazlasıyla), qısmen, siyrek, bütünley; soru zarflarından, neday 
“nasıl”, qaysı “hangi” qayda, qaydan,  ne dep “niçin”, neçün, ni�lep, nege “neye”, neçe, ne, nedayın “nasıl”, qaçan,  
ne vaqıtqaça “ne zamana kadar” Kırım Tatar Türkçesinde farklı �ekillerdir. 

16. �simler, iyelik ve isim hâl ekleri tam bir benzerlik içindedir. Yalnız belirtme durum eki Kırım Tatar 
Türkçesinde Eski Türkçedeki gibi +nı/+ni �eklindedir. Vasıta ekinde Türkiye Türkçesindeki kalıpla�mı� 
“+n” eki (yazın, kı�ın), Kırım Tatar Türkçesinde ise aktif olarak +nen �ekli kullanılmaktadır. Yönelme 
durumu ekinde ekin ba�ındaki “+g” ler muhafaza edilmektedir. 

17. “i-“ fiili Kırım Tatar Türkçesinde “e-“ �eklinde, duyulan geçmi� �ekli de i-mi� yerine e-ken zarf fiil 
eki ile çekilmektedir. Kırım Tatar Türkçesinde hem görülen, hem duyulan geçmi� zamanda Türkiye 
Türkçesinin aksine ekle�me olmamaktadır. �art çekiminde ise Kırım Tatar Türkçesinde “ol-“ fiili kullanılır: 
oca olsam gibi. 

18.  Edatlarda ço�unluk benze�mekle birlikte Kırım Tatar Türkçesinde  berli “beri”, misal için, yara�a, 
baqıp, ba�lap, çekip, baqqanda, dep “diye, için”, ba�lap “itibaren”, aldın “-den önce”, tüb gibi farklı �ekiller vardır. 

19.  Edatlar ve ünlemler küçük ses de�i�iklikleri dı�ında her iki lehçede de aynıdır. 

20.  Fiillere gelen 1. tip �ahıs eklerinden Kırım Tatar Türkçesinde yer alan sadece 1. çokluk �ahıs –mız 
eki farklıdır. Di�er �ahıs ekleri her iki lehçede de aynıdır.  Kırım Tatar Türkçesinde yuvarlak ünlülü ekler 
pek kullanılmaz. 

�imdiki zaman Kırım Tatar Türkçesinde -a/-e; belirsiz geçmi� zaman -�an/-gen ekleri ile çekime girer. 

Birle�ik çekimlerde Kırım Tatar Türkçesinde “e-“ yardımcı fiili kullanılır. Belirli geçmi� zamanın 
hikâye �ekli de yoktur. �stek kipinin hikâyesinde -�aydı/-geydi eki kullanılır. 
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Rivayet çekimlerinde  -mı�/-mi� yerine Kırım Tatar Türkçesinde -e-ken ek fiili ile çekim yapılır. Kırım 
Tatar Türkçesinde istek, �artın kiplerinin rivayetleri yoktur. Gereklilik kipi için ise –maq kerek e-ken ekleri ile 
rivayet çekimi yapılır. 

Birle�ik �art çekimleri Kırım Tatar Türkçesinde belirsiz geçmi� ve gelecek zamanlar dı�ında �art �ekli 
kullanılmaz, ayrıca �art eki ol- yardımcı fiili ile çekimlere girer: yaz-�an ol-sa-m, yaz-acaq ol-sa-m gibi. 

21. Tasvirî fiillerde iki lehçe arasında farklılıklar vardır 

22. Zarf fiillerde -�ance/-gence, -may/-mey, -�anday/-gendey, -�annen/-gennen, -mazdan/-mezden ekleri 
Kırım Tatar Türkçesinde farklı �ekillerdir. 

Çalı�mamız iki karde� topluluk arasındaki kültürel ili�kilere bir nebze de olsa katkıda bulunursa 
kendimizi bahtiyar hissedece�iz. 
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