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Özet 

A��z ara�t�rmas� yay�mlar�nda baz� yayg�nla�m�� yanl��l�klar görülmektedir. Biz, bu 
yanl��l�klara bir dizi makale �eklinde de�inmek istiyoruz. Buradaki makalede bunlardan biri 
üzerinde durulmu�tur. Üzerinde durdu�umuz yanl��l�k, baz� ses de�i�mesi örneklerinin 
de�i�im istikametinin ters yönde gösterilmi� olanlar�d�r. Örne�ini baz� a��z ara�t�rmas� 
yay�mlar�nda fonetik de�i�iklik �u �ekilde verilmi�tir: g- > k- (giy- > key-); d- > t- (dök- > 
tök-). Oysa bunun do�ru �ekli �udur: k- = k- (key- = key-); t- = t- (tök- = tök-) 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi a��zlar�, ses de�i�meleri 

Abstract 
There are some wide spread mistakes in publication of dialect researches.  I would like 

to discuss these mistakes in series of articles. This article deals with one of these mistakes.  
The mistake that is discussed in this article is some of the phonetic changes have been shown 
in a wrong direction in some publication made on the study of dialects. For example; in some 
dialect studies the phonetic changes have been shown as below: g->k ( gey->key-); t->d- (tök-
>dök-). The changes shown above must be shown as below: k-=k- (key-=key-); t->t- (tök-
=tök) 

Key Words: Turkish dialects, phonetic changes 

 
 
 A��z ara�t�rmalar� yay�mlar�n�n ses bilgisi bölümleri, genellikle “Ünlüler” ve “Ünsüzler” olmak 
üzere iki ba�l�k alt�nda sunulur. Bu bölümlerde önce seslerin özellikleri verilir, daha sonra ise, sesler 
(ünlü ya da ünsüz) de�i�meleri ba�l�klar halinde belirtilip örneklendirilir. De�i�meler de ya “<” ya da 
“>” i�areti ile yönlendirilir. Bu i�aretin bir taraf�nda “eski / kaynak �ekil”, di�er taraf�nda ise “yeni 
/de�i�mi� /geli�mi� �ekil” yer al�r. Örnek olarak: adak > ayak. E�er de�i�me yönünü gösteren i�aret ters 
yönde kullan�lacaksa, bu ses olay� �u �ekilde verilir: ayak < adak. Her iki tercihte de, eski �eklin “adak”, 
de�i�mi� olan/yeni �eklin ise “ayak” oldu�u anlat�l�r. �lgili i�aretin bu �ekilde kullan�lmas� bütün 
dil/dilbilim çal��malar�nda esast�r. 

Amac� a��z ara�t�rmac�lar�n�n ilgili çal��malar�n� ele�tirmek de�il, daha ziyade her çal��maya 
yans�yan, yayg�nla�m�� ortak yanl��l�klar üzerinde durmak oldu�unu belirtti�imiz dizi makalelerin 
ikincisinde 1 ‘ses olaylar� incelenirken de�i�melerin yönünün ters verildi�i durumlar’ üzerinde duraca��z.  

 Türk dili ara�t�rmalar�na önemli katk� sa�layan a��z ara�t�rmas� yay�mlar�m�zda, incelenen a�z�n 
“ölçünlü dil” ile mi, yoksa “eski �ekiller” ile mi k�yaslanaca�� konusu hep tart���lmas� gerekli bir konu 
olarak kalm��t�r. A��zlar�, yaz� dilinin ba�kala�m�� �ekli gibi addedenler, yaz� dilini temel al�p e�zamanl� 
bir kar��la�t�rmaya gidebilirler. Ancak, a��zlar�n yaz� dilinin ba�kala�m�� �ekli olmad���n�, yaz� dili olan 
a��z ile paralel �ekilde eski bir ana gruptan geldi�ini bilenler, genellikle kelimelerin eski �ekilleriyle 
kar��la�t�rma yaparlar. Türkiye’de de yayg�n olan tarz, ikinci anlay�� gere�i eski �ekiller ile 

                                                 
�    Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Türk Dünyas� Ara�t�rmalar� Enstitüsü. 
1 Bu dizinin ilk makalesi, G. Gülsevin, “A��z Ara�t�rmas� Yay�mlar�m�zda Yayg�nla�m�� Yanl��l�klar (1): bu+ra m� / bu ara m�?”, 

Prof. Dr. Fikret Türkmen Arma�an�, �zmir 2005’te yay�mlanm��t�r. 
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kar��la�t�rmakt�r. Yani: -t- > -d- : otun > odun,  örne�inde oldu�u gibi. Sadettin Özçelik de, 
“ayk�r�la�ma” teriminin tan�m� ve örnekleri üzerinde durdu�u makalesinde, ek veya kelimede meydana 
gelen de�i�iklikleri incelenirken, ses olay�n�n eski �ekillere göre tespit edilmesi gerekti�ine de�inmi� ve 
eski �eklin korundu�u örnekleri ayk�r�la�ma olarak vermenin yanl�� oldu�unu hat�rlatm��t�r.2 

 Mevcut yay�mlarda eski �ekil ile yeni �ekiller ço�unlukla do�ru belirlenip yaz�lm�� olsa da, 
özellikle baz� ses olaylar�nda bunun kar��t�r�ld��� durumlar da vard�r. Örnek: Bilindi�i gibi, Eski 
Türkçedeki kelime ba�� ötümsüz “t-” ve “k-” sesleri, O�uz diyalektlerinde ötümlüle�me e�ilimi 
göstermi�tir. Ünlüleri ince s�radan olan kelimelerde “k- > g-” de�i�ikli�i olmas� çok yayg�nd�r (kel-> gel-, 
köz > göz, gibi.). Ancak, Eski Türkçe bütün “k-” leri yaz� dilimizde “g-” ile bulam�yoruz. Birkaç kelime 
hâlâ eski �eklini korumaktad�r (ki�i, kendi, keçi, köprü, vs.). A��zlarda ise durum daha kar���kt�r. Baz� 
durumlarda yaz� dilimizde “k-” ile korunmu� olan �ekilleri a��zlarda “g-”li buluyoruz (gi�i, gendi, vs.). 
Bazen de, yaz� dilinde “g-” olmu� örneklerin a��zlarda “k-”li �ekilde korundu�una tan�k oluyoruz (key-, 
köl, vs.). 

Durum, kelime ba�� “t-”li kelimeler için de ayn�d�r. O�uzcadaki ötümlüle�me e�ilimi (tag > da�, 
te�iz > deniz/de�iz, vs.) yaz� dilinde baz� durumlarda körelmi�se de, a��zlarda daha ileri boyutlarda 
oldu�u gözleniyor (tuz > duz, tepe > depe). Bu durumda, a��zlarda ötümlüle�me e�ilimi yaz� diline göre 
daha kuvvetli olmu� oluyor. Elbette bunun tersine de, yani yaz� dilinde ötümlüle�ip a��zlarda ötümsüz 
�eklini koruyan örneklere de rastlanmaktad�r (tü�- > dü�-, tök- > dök-, vs.). ��te bu korunmu�luk, yap�lan 
a��z ara�t�rmas� yay�mlar�m�z�n baz�lar�nda ay�rt edilememi� durumdad�r. �ncelenen a��zdaki �ekil eski 
ünsüzün korunmu� hali olmas�na ra�men, ara�t�rmac� taraf�ndan (yaz� dilindeki �ekle bak�larak) 
“ötümsüzle�me /tonsuzla�ma/ sedas�zla�ma” ba�l��� alt�nda incelendi�i görülmektedir. Bu tür yanl��l�klar 
sadece “ötümlülük-ötümsüzlük” konusu ile s�n�rl� de�ildir. Ünlülerle ilgili bölümlerde de, kelimenin 
orijinal (eski) �ekli ara�t�rmac� taraf�ndan bilinmedi�inden ya da gözard� edildi�inden de�i�melerin yönü 
ters gösterilmi�, “olmayan de�i�meler”den bahsedilmi�tir (Yanl�� olan�: “ü > ö” yürü- > yörü-; do�ru 
olan� “ö > ü” yörü- > yürü-, hatta yorI- > yörü- > yürü-, gibi). 

 A�a��da, a��z ara�t�rmas� yay�mlar�m�zda, yönü yayg�nla�m�� olarak yanl�� verilen baz� ses 
de�i�mesi ba�l�klar�n� ve örneklerini gösterece�iz. 

 

1.           d- > t-     YANLI�LIKLARI : 

 

Bilindi�i gibi, Eski Türkçede kelime ba��nda “t-” sesi vard�r. O�uz diyalektlerinde derece derece 
bu ses ötümlüle�erek “d-”ye dönmü�tür. Ancak, di�er yandan farkl� farkl� a��zlarda, farkl� farkl� 
kelimeler “t-”li �ekillerini de korumu�lard�r. Kendisi de bir a��z olan “yaz� dilimiz”de de durum ayn�d�r. 
“deniz”, “da�”, “demir” kelimelerinde ötümlü �ekiller, “tepe”, “tuz”, “tüken-“ kelimelerinde ötümsüz 
�ekiller standartla�m��t�r. 

 �nceledi�imiz baz� a��z ara�t�rmas� yay�mlar�nda, eski �ekli ile korunmu� olan “t-”li (tü�diler, 
tökersin …) kelimeler, muhtemelen yaz� dili esas al�narak, “d- > t- ötümsüzle�mesi / tonsuzla�mas� / 
sedas�zla�mas�” ba�l�klar� alt�nda verilmi�tir: 

d- > t- : türtmekledi (MU�LA: 34) 

d- > t-   de�i�mesi pek nadirdir: tiken (diken) (ORDU: 83) 

t < d   de�i�mesi : Kelime ba��nda, ortas�nda ve sonunda olmak üzere çok az örnekleri görülen 
bir ünsüz de�i�mesidir: … tikennik < dikenlik, te�ti mi < de�ti mi (ED�RNE: 43) 

                                                 
2 S. Özçelik, “Ayk�r�la�ma Terimi, Tan�m� ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine”, �lmi Ara�t�rmalar Güz 2002, Say� 14, �stanbul 

2002, s.143 



A��z Ara�t�rmalar�m�zda Yayg�nla�m�� Yanl��l�klar: 2 

61 

d > t   de�i�mesi : Urfa a�z�ndaki en yayg�n sedas�zla�ma örne�idir. Ba�ta, ortada ve sonda 
al�nma kelimelerde ve Türkçe kelimelerde görülür: tökilmesin, tikmi�em (URFA: 46) 

Baz� yay�mlarda ise, konu “d- > t- de�i�mesi” ba�l��� alt�nda verilmekte, “ancak” aç�klamada 
“bunun bir de�i�me de�il, aslî �ekli koruma oldu�u” kaydedilmektedir: 

d > t  : Diyarbak�r a�z�nda bir kelimede görülen bu de�i�me kelime ba��nda bugün yaz� 
dilimizde d olmas�na kar��l�k aslî �eklinde görülür: tökerd�h (D�YARBAKIR: 13) 

d > t : … Bu de�i�melerden bir k�sm� eski ve aslî �ekillerin devam�d�r. … A�a��daki örnekler 
Türkiye Türkçesine göre d > t de�i�mesi gibi görünse bile eski �ekillerin yöre a�z�nda 
devam eden �ekilleridir, de�i�me de�ildir: teyin ‘de�in’, tiktiler, toh�tm��lar, töker 
(ÇÜNGÜ�-ÇERM�K: 64) 

d- > t- : Eski Türkçe kelime ba��nda görülen “t” ünsüzünün bölgemiz a��zlar�nda korundu�u 
görülmektedir. Al�nma kelimelere de yans�yan tonsuzla�ma örnekleri vard�r: … tohu- 
(ERZ�NCAN:  89) 

Yukar�daki örneklerde verilen bilgi ile ba�l�k birbiriyle çeli�mektedir. �u halde yap�lacak i� 
verilen bilgiye uygun ba�l�k vermektir. Örne�in “tök-” kelimesinin ba��ndaki “t-”nin incelenen a��zda 
korunmu� oldu�u biliniyorsa, “d- > t-” tarz�nda bir ba�l���n alt�nda gösterilmemesi gerekir. Bu tür 
örnekler; “t- = t-” ya da “Eski t-’lerin Korunmas�” �eklinde bir ba�l�k alt�nda verilmelidir. Elbette bu 
olay�, do�ru olarak “eski t-’lerin korunmas�” tarz�nda i�leyen eserler de vard�r: 

Sedas�zl�k 3 

d – t : t > d de�i�mesi bahsinde, bu seslerin kelime ba��ndaki durumlar� bak�m�ndan 
bölgemizin Azeri sahas�na girdi�ini ve oradan Eski Anadolu Türkçesine uzand���n� 
söylemi�tik. Bu husus; yaz� dilimizde d ile ba�layan kelimelere kar��l�k Kars a��zlar�nda t 
ile ba�layan kelimeler için de varittir. Hatta bu durum, Anadolu a��zlar�n� bir yandan 
Eski Türkçeye, bir yandan do�u Türk �ivelerine ba�lar: tü�ir, tihdi, töhdü, ti�i…(KARS: 
110) 

 

2.           g- > k-      YANLI�LIKLARI : 

 

 T�pk� “t-/d-” konusunda oldu�u gibi, Eski Türkçedeki kelime ba�� “k-”li �ekillerin a��zlardaki 
kar��l�klar� da bazen yanl�� �ekilde incelenebilmektedir. Ötümlüle�menin yayg�n oldu�u yaz� dilimizle 
kar��t�r�l�nca, a��zlarda “k-” ile görülen �ekiller “ötümsüzle�me / tonsuzla�ma  / sedas�zla�ma” ba�l�klar� 
alt�nda verilmi�tir. Birkaç örnek: 

Sedas�zla�ma: Sedal� ünsüzler kendi kar��l�klar� durumundaki sedas�z ünsüzlere dönü�mektedir. 
Sedal�la�ma gibi bölgemizdeki örnekleri boldur. Bölgemiz a��zlar�nda �u biçimlerde 
ortaya ç�kmaktad�r: 

k < g   de�i�mesi: kölge < gölge, …..küre�tik < güre�tik, ke�ti < geçti (ED�RNE:  42) 

 Burada, a��zlardaki “k-”li �ekillerin Eski Türkçedeki aslî yap�lar�n korunmu� hali oldu�unu 
kaydetmesine ra�men örnekleri “g- > k-” ba�l��� alt�nda veren çal��malar� da anmal�y�z: 

g- > k- : Eski Türkçede kelime ba��nda görülen tonsuz “k” ünsüzü baz� kelimelerde 
korunmu�tur: kibi, kömleg, kölge, köç (ERZ�NCAN:  89) 

                                                 
3 A.B. Ercilasun, çal��mas�nda bu bölüme “Sedas�zl�k” ba�l���n� koyarken bile, son derece önemli farkl�l��� tespit etmi�tir. Daha 

önceki bölüme “Sedal�la�ma” dedi�i halde, bu bölümde “Sedas�zla�ma” dememi�, “sedas�zl�k” demeyi tercih etmi�tir. 
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g > k : Bu de�i�melerin bir k�sm� eski �ekillerin korunmas�d�r: kimin ‘gibi’, … kölgelih 
(URFA: 47) 

 Halbuki, a��zlarda tespit edilen bu gibi kelimelerin de hiçbir �ekilde, “g- > k-” de�i�mesi” 
�eklinde verilmemesi gerekir. Bunu da ya “k- = k-”, ya da “Eski k-’lerin Korunmas�” ba�l�klar� alt�nda 
incelemek daha do�ru olacakt�r. Konuyu bu �ekilde verenler de olmu�tur: 

Eskicil �ekillerin Sakland��� Örnekler: 

k- = k- : key-, kölgesinde (U�AK: 69) 

 

3.   Belirli Kelimelerde De�i�me Yönü Ters Verilenler: 

 

 Yukar�daki ba�l�klar, sistemli bir �ekilde yanl�� ba�l�k alt�nda de�erlendirilen de�i�meler için idi. 
Bazen de, belirli kelimelerin kökenleri bilinmedi�inden, dikkate al�nmad���ndan veya muhtemelen 
ara�t�rmac�n�n hareket noktas� yaz� dili oldu�undan de�i�menin yönünün ters gösterildi�ine tan�k 
oluyoruz: 

 

ü > ö YANLI�LIKLARI: 

 

büyü- > böyü- (MALATYA: 63; URFA: 36)  Burada gösterilen de�i�im yönü terstir. A��zlarda tespit 
edilen “böyü-” �ekli, yaz� dilindeki “büyü-” �eklinden geli�mi� bir yap� de�ildir. Aksine, yaz� 
dilimizdeki “büyü-” �ekli daha eski bir “böyü-” �eklinden geli�mi� olmal�d�r. Çünkü, kelime Eski 
Türkçede “bedü-” olarak kaydedilmi�tir. “d/ > y/” de�i�imi bilinen bir geli�medir. �lk hecedeki “e” 
ünlüsü kelimenin ba��ndaki dudak ünsüzü “b” sesinden etkilenip dudakl�la�m��, yani 
yuvarlakla�m��t�r. “e” sesinin “dudakl�la�m�� kar��l���” ise “ö” ünlüsüdür. O halde, “bedü- > beyü-
” fiili, önce “ö”lü �ekli (böyü-) alm�� olmal�d�r. Daha sonra, baz� a��zlarda bu “ö”lü �ekil 
ya�amas�na devam ederken, baz� a��zlarda -yaz� dilini olu�turan a��z da dahil olmak üzere- “y” 
ünsüzünün  etkisi ile daralarak “ü” olmu�tur. Bugün hem “ö”lü, hem de “ü”lü �ekiller yan yana 
ya�amaktad�r. Bunlardan daha eski �ekli temsil eden ise “böyü-” yap�s�d�r. Yani, bu de�i�meyi “ü 
> ö” olarak vermek yanl��t�r. Bu örneklerin, “ö’nün korunmas�” olarak verilmesi uygun olacakt�r. 

yürü- > yörü- : (ED�RNE: 35; ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK: 33) A��zlarda kaydedilen “yörü-” 
kelimesi için de benzer �eyler söz konusudur. Yaz� dilimizde “yürü-” olan kelimenin asl�, Eski 
Türkçede “o” ünlüsü ile kaydedilmi�tir (yoru-/yor�-). �imdiki zaman çekiminde bu fiilin “geni� / 
kal�n / yuvarlak” ünlüyle kal�pla�m�� olmas� (-Iyor < -a yorur) bunun tan���d�r. Yani ilk hecedeki 
ünlü dar de�il, geni� bir dudak ünlüsüdür. Eski Türkçede kal�n olan bu ünlü, bünyesindeki “y” 
sesinden dolay� incelmi� ve “ö” olmu�tur. Daha sonra da, bu “ö” sesi, yine “y” ünsüzünün etkisi ile 
daral�p “ü”ye dönü�mü�tür. Bugün a��zlar�m�zda hem “yörü-” hem de “yürü-” yan yana 
ya�amaktad�r. Bu de�i�meyi “yürü- > yörü-” �eklinde verilmekle yön yanl��� yap�lm��t�r. Çünkü 
a��zlarda bu fiilin “yeri-” varyant� da ya�amaktad�r ve bu �ekil de ünlü henüz geni� iken, 
daralmadan önce düzle�ti�i varyant� göstermektedir. Yay�mlarda bunun da “ü > e” tarz�nda 
verilmesi (MALATYA: 61; URFA: 34) de yanl��t�r. Bunlar da “ü’nün korunmas�” �eklinde 
verilebilir. 
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v > g   YANLI�LIKLARI: 

 

üvey > ügey / ögey : (KEBAN-BASK�L-A�IN: 54) Bu �ekilde verilmesi yanl��t�r, yönü terstir. 
Kelimenin asl� zaten “ögey”dir. Yani “g” sesi iledir. Yaz� dilimizi olu�turan a��zda, bünyesindeki 
dudak ünlüsünün etkisiyle “dudakl�la�m��” ve “v” sesine dönü�mü�tür. A��zlarda eski �ekli ya�atan 
“ögey / ügey” �eklini görüp, yaz� dilini de esasm�� gibi kabul ederek “v > g” de�i�mesi göstermek 
yanl��t�r. Do�ru olan, “g’nin korunmas�” �eklinde vermektir. 
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