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Cümlede genellikle yer ifade etmekle birlikte zaman, miktar vb. de ifade 

eden bulunma hali eki, ismi fiile bağlayan bir hal ekidir. 

Kazak Türkçesinde bulunma hali eki dört ayrı şekildedir ve altı ayrı fonksi

yonu vardır. Kazirgi Kazak Tili - Moıfologiya adlı kitabında A. lskakov, bu hal 

ekiyle ilgili olarak şu açıklamaları yapmaktadır. "Bu Mldeki sözler aslen büyük

lük, yer ve zaman manası verir. Bu yüzden, cümlede kullanılışına göre nesne de, 

zaman zarfi da; bazen yerine göre yüklem de olur. 

Bulunma Mlindeki sözler, cümlenin bazı ögeleri olduğunda ekli de eksiz de 

kullanılırlar. "I 

Bulunma hali ekinin Kazak Türkçesi'ndeki yapı, kullanılış ve fonksiyon ba

kımından özelliklerini tespit edebilmek ve örneklendirebilmek için masal, des

tan, hikaye, şiir, roman, inceleme gibi Kazak Edebiyatının çeşitli türlerinde ya

zılmış kitapları taradık. Aşağıda ekin özellikleri açıklanırken bu taramalar neti

cesinde elde edilmiş cümlelerden yararlanılmıştır. 

1. Yapı Bakımından Bulunma mm Eki: 

Kazak Türkçesinde bulunma hali dört farklı şekilde kullanılır. Ek, yumuşak 

ünsüzler üzerine -da-de, sert ünsüzler üzerine -tal -te şeklinde gelmektedir. 

Köz aldına eldegi ekesi men şeşesi keldi. (Ş, 77) "Gözünün önüne memleket

teki babasıyla annesi geldi." Kökten tilegeni jerden tabıldı, közün uvkalap aşkan 

bette jamılgan körpesin serpip tastadı da, jalan ayak küyimen esikten sıgaladı. 

(Ş, 4) "Gökten dilediği yerden bulundu, gözünü ovalayıp açtığı zaman üstüne ör

tüğü yorganı fırlattı ve yalın ayak hali ile kapıdan gizlice baktı." 

2. Bulunma Hali Ekinin Kullanılışı: 

a. Kök veya gövde durumundaki isimlerle kullanılışı: 

1917 jılgı 27 tamııda Resey eskerinin kolbasşısı general Komitav uvakıtşa 

ükimetke karsı şıktı. (TKT. 167) "1917 yılının 27 Temmuz'unda Rusya askeri-

A. lskakov, Kazirgi" Kazak Tili-Morfologia, Mektep Baspası, Almatl, 1974, s. 65-66. 
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nin yöneticisi general Kornilov belli bir süre hükümete karşı çıktı." 1917 jllgı 

kökekte Peterburgtan Oruıborga karay jolga şıktım. (TKT. 108) "1917 yılının 

Nisan'ında Petersburg'tan Arınbor'a doğru yola çıktım." 1918jılı bükiljaz boyı 

)ene 1918-1919 jılgı kısta men Torgay, Oraljene Zakaspiy oblıstarındagı kazak

tardın ortasında boldım. (TKT. 99) "1918 yılında bütün yaz boyu ve 1918-1919 

yılında kışın ben Torgay, Oral ve Zakaspiy illerindeki Kazaklar'ın arasında bu

lundum." Sette otırgam birevi: ... (Ş 220) "Kenarda oturan birisi: H'" Aldıngı ka

tarda orındıkta uzun boylı buyra kalın şaştı, bota közdi, kelbetti kisi otır eken. 

(Ş.20) "Önündeki sırada sandalyede uzun boylu kıvırcık kalın saçlı, bota (deve 

yavrusu) gözlü, yakışıklı biri oturuyormuş." Elde bastıgındı keşe bvuroda junus

tan alıp tastadı dep edi, ... (ş. 74) "Yine de şefini gece büroda işten alıp bıraktı 

demişti, ... " Tün uzak bölmede şam sönbeytin boldl. (ş. 89) "Gece boyunca oda

da ışık sönmedi." 

b. Çokluk eki almış isimlerle kullanılışı: 

- KafIazdarda avıldardagı mektepderdin sam köp, alayda. şındıgll1da avtl

darda eşkanday da mektep jok. (TKT. 87) "- Kağıtlarda köylerdeki okulların sa

yısı çok, oysa, gerçekte köylerde hiç de okul yok." OL jıynalıstar men mitinfIi

lerde söz söylep, H' (TKT. 22) "O toplantılar ve mitinglerde söz söyleyip (konu

şup), H'" Kine jastarda em es. (ş. 215) "Günah gençlerde değiL." Barlık avmak

larda oblıstarda )ene Almatıda "Ultşıl-kılmıskerler" ustaltp, eşkerelenip jattl. 

(TKT. 41) "Bütün illerde, eyaletIerde ve Almatı' da "Milliyetçi-suçlular" yakala

nıp, ifşa edildi." 

c. İyelik eki almış isimlerle kullanılışı: 

EÜmiz bumıgı kalmnuzda ömir sürip, ultttk sayasiy Ömirimizge Resey aralas

paganda, H' (TKT. 150) "Halkımız eskisi gibi hayatını devam ettirip, milliyetçi 

siyası hayatımıza Rusya karışmadığında'H'" Osı düniyege közimiz tirisinde bir 

toymay-ak keter me ekenbiz'! (ş. 143) "O dünyaya hayattayken bir kere doyma

dan gider miyiz acaba?" Bir şartım: ol digime tek ekevimizdin aramzula gana 

kaluvı !iyis, -dedi Sevle kaljınga iyık burmay. (ş. 94) "Bir şartım: o hikaye sade

ce ikimizin arasında kalması gerek, -dedi Sevle şakaya vurmadan." 
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ç. Bulunma hali ekinin zamirlerle kullamlışı: 

ç. a. Şahıs zamirleri ile kullamlışı: 

Güljahan Kastmbekten ıgıspadı, i M ende jok Kastmbektin junustarı. (D. 272) 

"Güljahan Kasımbek' ten kaçmadı, i Bende yok Kasımbek'in işleri." Kml til!111:. 

da da bar, mende de bar, ... (A II, 275) "Hatiplik onda da var, bende de var, ... " 

Bizde üy barda ma edi. (ş. 49) "Bizde ev var mı idi." -Erik sizde aksakal kazak

ta ... (ş. 35) "- Güç sizde, yaşlı Kazak'ta ... " 

ç. b. Bulunma hali ekinin işaret zamirleri ile kullanılışı: 

OlU ekevi körıiJ: "Munda kim bar?" dep aykayladı. (E. 129) "Onu ikisi gö

rüp: "Burada kim var?" deyip haykırdı." Sogan karaganda Kazak jerindegi ka

zirgi aşarşılıktın sebebteri nıınada: ... (TKT. 99) "Ona göre Kazakistan'da bu

günkü açlığın sebepleri burada: ... " Asında jigitterge tapsırayuı. (ş. 95) "Orada 

yiğitlere vereyim." ... , sonda ustasali ustadın, ustanıasafi, .... (E. 188) " ... , orada 

yakalarsan yakaladın, yakalamasan, ... " 

ç. c. Bulunma hali ekinin dönüşlülük zamiri ile kullanılışı: 

Bulunma htni eki, dönüşlülük zamiri ile kullanılırken kendisinden önce iye

lik eki yer alır. 

Abıroyltk, adanıdık, i Beri ÖzÜide say jigit. (M.D. 175) "Şeref, insanlık, i 

Hepsi özünde tam yiğiL" Kine jastarda emes. Özimizde. (Ş. 215) "Günah genç

lerde değil. Kendimizde." 

3. Fonksiyon Bakımından Bulunnıa Hali Eki: 

a. Bulunma hali eki, yer ifade etmek için kullanılır: 

Üvde otırgan adamdar, i Berin de bizge ka rafidar. (D., 53) "Evde oturan 

adamlar, i Hepiniz de bize bakın." Tarap jür el avzuıda bir erigime, i Ulbike Kü

derimen sırlas eken. (A I, 82) "Dolaşıp durur halk ağzında bir hikaye, i Ülbike 

Küderi ile sırdaş imiş." 1907 jılt Petersburgte şıkkan "Serke" gazetinde MÜ'ka

jıptın "Jastarga" degen öleniniii basıluv strinda ... (M.D., 7) "1907 yılında Pe-



Ar. Gör. Hülya Arslan 451 

tersburg'ta çıkan "Serke" gazetesinde Mirjakıp'ın "Gençlere" adlı şarkısının ba

sılışının sımnda ... " Rossiya memleketinde jüz kırık milliyonnan arflgırak haltk 

bar, ... (M.D., 20) "Rusya memleketinde yüz kırk milyondan fazla halk var, ... " 

Suv iıçinde bir orında turma, otu'ma, jüz, jür, kÖbirek kıymılda. (M.D., 209) "Su 

içinde bir yerde durma, oturma, yüz, yürü, çokça kımılda." Kıpşaktıii tavında Te

leltas degen kalmak patşasmıii kızı bar, sO/u ekelsin, ... (E., 205) "Kıpçak'ın da

ğında Teleltaş adlı kalmak padişahının kızı var, onu alıp gelsin, ... " -Bir İ:b!.!i&. ne-

şe kızsındar? - dep suraydı. (E., 244) "- Bir evde kaç kızsınız? - diye sorar" ... , 

üydiii nak ortasında jalgız közdi dev kolına üyde kalg(ın baydıii inisin alıp, ... . 

(E., 44) " ... , evin tam ortasında tek gözlü develine evde kalan beyin küçük kar

deşini alıp, ... " 

b. Bulunma hali eki, hareket ifade eden fiillerle hareketin sonuna işaret 

edebilir. Kazak Türkçesinde bu durum genellikle zamİrlerde görülür: 

Kanat kagtp uşkan kus, / Berin de munda kelmeysiii. (D., 278) "Kanat çırpıp 

uçan kuş, / Hepiniz de buraya gelmiyorsunuz." Kayda barsan onda bar, / Joftii

dı aşsın kudayım. (D., 18) "Nereye gidiyorsan oraya git., / Yolunu açsın AI

lah'ım." Men Şıgıp Dalaköl'den munda keldim, '" (A l, 216) "Ben çıkıp Dala

köl'den buraya geldim, ... " "Bul suv kaydan ketip, kayda ketip jatır", -dep ... (E., 

17)" "Bu su nereden gelip, nereye gidiyor", - deyip ... " -Kaydan keldiii, bunda 

kalay kirdüi? (E., 211) "-Nereden geldin, buraya nasıl girdin?" 

c. Bulunma hali eki, çeşitli zaman ifadelerinde kullanılır: 

Aşık bopedim evelde. / KÖrgen soii kızdl1ı türlerin. (D., 88) "Aşık olmuştum 

daha evvel, / Gördükten sonra kızın yüzünü." Sagmıp kelr,:enimde uyıktap kap

sın, / Azgana sol jerine Ökinemin/ (D., 97) "Özleyip geldiğimde uyuyup kalmış

sın, / Biraz o tarafına üzülüyorum!" Ekeviniii bir jdda. / Boltptı jükti eyeti. (D., 

66) "İkisinin bir yılda, / Olmuştu yüklü (hamile) hanımı." Erkimniii süygeni bar 

özine ısük, / Esinen şıkpaytugınjaıu barda. (D., 105) "Herkesin sevdiği var ken

dine sıcak, / Aklından çıkmayan canı varken (hayattayken)." Bugin tünde tüs 

kördimjonp beı~çi! / Akşa bet topırakkajasıruıkı. (A l, 58) "Bugün gece düş gör-
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düm yorumlayıver! / Beyaz bir yüz toprağa gizlenmiş." Akınnda bizdifi ]ünis, 

okuv, jazuv, es ep üyrenip, akmusfl boldı. (M.D., 198) "Sonunda bizim Jünis, 

okuma, yazma, hesap öğrenip, ilim sahibi oldu." Sorltga kündiz de, tünde de da

nul jok. (M.D., 195) "Zavallıya (çaresize) gündüz de, gece de huzur yok." Biz 

ontii kalına tüspes üşin altı saf/atta altı aylık jol afuvl11uz kerek. (E., 35) "Bizim 

onun eline düşmernek için altı saatte altı aylık yol almamız gerek." Burmgı li1.:. 

manda bir bay bar eken. (E., 235) "Eski zamanda bir (bey) zengin varmış." Bir 

kisi öler aldında artında kalıp bam jatkan jalgız balası Eskermegenge öziniii 

basınan ötkenderin ay ta kelip: ... (E., s. 213) "Bir kişi ölmeden önce arkasında 

kalan tek çocuğu Eskermegen'e kendi başından geçenleri anlatıp: ... " 

ç. Miktar ifadesinde kullanılır: 

... kara niyet javızdıguı aşuv-akmdar aytısınıfi köbinde uşırClsadl. (A I, 10) 

" ... art niyet kötülüğünü gösterme - şairler atışmasının çoğunda görülür." ... eki 

arkan boyı terendikte ar kazdmp, ... (E., 62) " ... iki ip boyu derinlikte çukur kaz

dırıp, ... " 

d. Sonuna geldiği kelinıeye "her" nıanası katılabilir: 

Nesip aydap kep kaldik, / Kelmevşi edik)ılda biz. (D., 99) "Nasip deyip gel

dik, / Gelmiyorduk her yıl biz." ... moyntfidi, kökiregifidi, arlwfidi künde salkm 

suvmen juvıp tur, ... (M.D., 209) "boynunu, gövdeni, sırtını her gün soğuk suy

la yıkıyor, ... " Şeşesi ay tadı: "Künde kaynatıp koygem irinışikti künde bir akkuv 

kelip jep keledi. " (E., 236) "Annesi söyler: "Her gün kaynattığın irimşiği her gün 

bir kuğu kuşu gelip yiyip gidiyor." 

e. Türkiye Türkçesinde ayrılnıa hali ekinin kullanıldığı bazı durunılar

da, Kazak Türkçesinde bulunma hiili eki kullanılır: 

Bir akıldı unasıp, / Avdalada ayrıldım, (D., 37) "Bir fikiri uygun bulup, / 

Ovadan ayrıldım." Künderde bir kün han özinifi eki balasm şakmp alıp: ... (E., 

34) "Günlerden bir gün han kendisinin iki çocuğunu çağırıp: ... " A, dep oym bas

ta{arda bunn jatıp ... (M.D., 2(4) "A, deyip oyun başlamadan önce yatıp ... " 
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