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IRAK ERBİL TÜRKMEN AĞZINDA G> C ÜNSÜZ DEĞİŞMESİ
Mehmet HAZAR*

ÖZET
Erbil, Irak Cumhuriyetinin kuzeyinde bir milyondan fazla nüfusa sahip tarihî bir

Türkmen şehridir. Dört tanrılı anlamına gelen Asurilerin kullandığı Erbaillo adından gelmiştir.
Günümüzde Erbil nüfusunun yaklaşık yüzde otuzu Türkmendir. Erbildeki Türkmenlerin
belirleyici ağız özelliklerinden biri G> C ünsüz değişmesidir. Bu makalede g> c, k> ç gibi
ünsüz değişmeleri örnek kelimelerle işlenecektir. k> ç ünsüz değişmesi önce oluşmuştur. g> ç
değişmesi kelime içinde görülmemektedir. ğ> c ünsüz değişmesi ise kelime içinde
görülmektedir. Bu kelimelerde başka ses olayları da görülmektedir.

Irak-Erbil Türkmen ağzı, Türkiye Türkçesinin kardeş bir ağzıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağız, Erbil, Türkmen, G> C Ünsüz Değişmesi.

IRAQ ERBIL TURKMEN DIALECT G> C CONSONANT CHANGE

ABSTRACT
Erbil is a city of in Northern Iraq. There are more than one million inhabitants. Erbil is

old Turkmen city.  Erbil name comes from Erbaillo (Assyrian:four Gods). Today 30% of the
population is Turkmen. One of the defining features of the dialect G> C change from
consonants. In this article, g> c, k>ç internal vowel changes, such as the sample will be
processed the words. k> ç before vowel change has occurred. g> ç change is not seen in the
word. ğ> c change of consonants in the word seen. These words are also different sound
events.

Iraq-Erbil Turkmen mouth, a dialect of Turkey Turkish brothers.

Keywords: Dialect, Erbil, Turkmen, G > C change of consonants.
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GİRİŞ

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerden biri Erbil vilayetidir. Erbil
vilayetine bağlı Bastamlı, Amirli köylerinde (Pamukçu 2001: 181) ve Arap, İbn-i Mustevfi,
Kale, Te‘cil semtlerinde Türkmenler oturmaktadır. 1950 yılına kadar Yahudilerle beraber
komşu idiler. Şimdi Kürtlerin şehre göçü nedeniyle Türkmenlerin nüfusu olumsuz bir
oranda azalmaktadır. Asalet sırasına göre Doğramacı, Çakmakçı, Bakkal, Bezirgan,
Küreci, Kassap, Aksakı gibi aileler meşhurdur.

Tarihi en önemli şahsiyetlerden biri Erbil Hükümdarı Selçuklu Atabeyi Sultan
Muzaffereddin Gökbörü'dür. Gökbörü, 1154 yılında Musul’da doğmuş ve 1233 yılında
Erbil'de vefat etmiştir. Gökbörü, Sultan Salâhaddin'in kız kardeşi Rabia Hatun'la
evlenmiştir. Irak’taki Türklerin tarihi kadar Türkçeleri de önemlidir. Irak’taki Türkmen
ağızları içerisinde Erbil Türkmenlerinin Türkçesi incelemeye değerdir.1 Böylece Irak
Türkmen ağızları çalışmaları gelişebilir.

Erbil Türkmen ağzının dikkat çeken en önemli fonetik özelliklerinden biri G> C
ünsüz değişmesidir. Ağız araştırmalarında yazı dilinde pek rastlanamayacak gramatikal
özellikler çıkabilir. Bazen bu özellikler farklı coğrafyalarda (Kosova’dan Rize, Erzurum ve
Malatya’ya ilaveten Erbil’e kadar) benzer olarak görülebilir (Başdaş 2003: 1).  Aşağıdaki
örneklemelerle bu konudaki çalışmaya küçük bir katkı eklenmiş olacaktır.

1. G> C Değişmesi

Ses yolunu tamamıyla kapatarak hiçbir geçit bırakamayan (Coşkun 2010: 77), sıfır
derecesindeki ünsüzler (p, ç, t, k; b, c, d, g) içinde k (dil önü-tonsuz-patlayıcı), g (dil önü-
tonlu-patlayıcı); ç (dil önü-tonsuz-patlayıcı), c (dil önü-tonlu-patlayıcı) ünsüzleri yer
almaktadır (Tansu 1963: 79). Bu ünsüz değişmesinde dilde ses uyumlarında görüldüğü gibi
simetrik bir değişme (k> ç; g> c) söz konusudur.

Aşağıdaki örnek kelimelerde birden fazla ses değişmesi görülebilir. Buradaki tasnif
madde başlıklarına göredir.

1.1.g> c Değişmesi

1.1.1. Kelime başı: cel- <gel-, cene “yine” <gene [<yan-a],  cör- <gör-, cöz <göz,
cumïş <gümüş, cü:l <Far. gül ,(كول) cül- <gül- ,(كل) cün <gün;  içinde başka ses
değişmeleri de olanlar: cäcïr- <geğir-, cereç <gerek, cet- <git-, cewil <gönül, céže <gece,
cöç <gök.

1.1.2. Kelime içi: bǐcün <bugün, böcreç “böbrek” < bögrek, bu örneklerin içinde
başka ses değişmeleri vardır.

1.1.3. Kelime sonu: döc- “dövmek” <dög-, öc <ög <öŋ.

1 Firas Tahsin Sabır, Irak Erbil Türkmen Ağzı üzerine bir yüksek lisans çalışması yapacaktır. Kendisi de bir Erbil
Çakmakçı Türkmeni olan Firas, bu makaledeki kelimelerin derleyicisidir. Kendisine kaynaklığından dolayı teşkkürü bir
borç biliriz.
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1.2. ğ> c Değişmesi

1.2.1. Kelime içi: äcïl- <eğil-, äclen- <eğlen-, äcrï <eğri, cäcïr- <geğir-,  däcïø
<değil, däcïrmen <değirmen, öcren- <öğren-, žicär <ciğer, bu örneklerin içinde başka ses
değişmeleri var.

1.3. g> ç değişmesi

1.3.1. Kelime başı: çöbeç <cöbeç <göbek, çösïç <cösiç <göğüs, çöyneç “gömlek”
<cöyneç [DS göynek] <göŋlek <köŋlek, bu örneklerin içinde başka ses değişmeleri vardır.
Önce k> ç değişmesi sonra gerilek benzeşme yoluyla g> c değişmesindeki c ünsüzü c> ç
değişmesine uğramıştır.

1.3.2. Kelime sonu: bïtïç “muska” <bitik <bitig.

2. K> ç Değişmesi

2.1. k> ç Değişmesi

2.1.1. Kelime başı: çïm <kim, çül <kül; ĉïprïç <kirpik [ĉ: ts, ince ç], çerpüč
<kerpiç, çïlïç <kilit, bu örneklerin içinde başka ses değişmeleri vardır.

2.1.2. Kelime içi: cesçer <Ar. casker, eçmeç <ekmek, iççï “iki” <<AT *ēki, şeçer
<Far. şeker <Ar. sükker, üsçäç “yüksek” <ükçeç <AT *ūg+çek > [yüg+çek> yüg+se-k],

2.1.3. Kelime sonu: äç- “ek-” <ET äk-, beşïç <beşik; beşïç <beşik, böcreç
“böbrek” < bögrek, cereç <gerek, ĉïprïç <kirpik, cöç <gök,  çerpüč <kerpiç, çïlïç <kilit,
çöbeç <cöbeç <göbek, çöyneç “gömlek” <cöyneç [DS göynek] <göŋlek <köŋlek, dällüç
“delik” <täl-ik [DS dellük “kızlığı giderilmiş”], dileç <dilek, diräç <direk, döşşeç “döşek”
<<AT *tö:ş+ek, eçmeç <ekmek, eşşeç “eşek” <eşgek, iŋäç “inek” <ET ingäk, märcïmäç
<mercimek, øüräç “yürek” [Azr. ürek] <yür “iç”+ek, tïç- “dik-” <tik-, üsçäç “yüksek”
<ükçeç <AT *ūg+çek, bu örneklerin içinde başka ses değişmeleri var.

3. SONUÇ

G> C Kelime Başı Kelime İçi Kelime sonu

g> c cel- <gel- bǐcün <bugün döc- <dög-,

ğ> c …………………… äcïl- <eğil- ……………………

g> ç çöbeç <<göbek ……………………… bïtïç <<bitig.

k> ç çïm <kim eçmeç <ekmek dileç <dilek

Önce k> ç sonra g> ç değişmesi olmuştur. Bunu Ana Türkçedeki asli (birincil) uzun
ünlülerin sebep olduğu  ses değişmelerini de gösteren örnekler (iççï “iki” <<AT *ēki,
üsçäç “yüksek” <ükçeç <AT *ūg+çek > [yüg+çek> yüg+se-k],döşşeç “döşek” <<AT
*tö:ş+ek,  üsçäç “yüksek” <ükçeç <AT *ūg+çek) delil teşkil eder.
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Anadolu’da Erzurum,2 Rize,3 Trabzon,4 Artvin5 ve Malatya6 yöresi ağızlarında,
Eski Türkiye Türkçesinin bir uzantısı olan (Gülsevin 2009: 49) Rumeli’de Kosova7 Türk
ağızlarında ve Irak-Erbil Türkmen ağzında ince (çoğunlukla düz) ünlüler yanındaki G> C
ünsüz değişmesi görülmektedir. Ancak Erbil ağzı dışında kelime başı ve hece başı patlayıcı
damak ünsüzleri g, k ünsüzleri düzenli bir şekilde öne kayarak kısmen sızıcılaşmış ve yarı
patlayıcı birer diş ünsüzü olan c, ç’ye dönüşmüştür. Erbil ağzında ise g> c ve k> ç ünsüz
değişmelerinde hem kelime başında hem kelime içinde hem de kelime sonunda örnekler
vardır; ğ> c ünsüz değişmesinde ise doğal olarak sadece kelime içinde örnek
bulunmaktadır; g> ç ünsüz değişmesinde de kelime başında ve kelime sonunda örnekler
tespit edilmektedir.

Bu yönden söz konusu değişmeler, dildeki doğal sızıcılaşma eğiliminden neşet
etmiştir. Erbil ağzında Ana Türkçeden izler taşıyan eskicil örnekler bu ses değişmesinin
arkaik olduğunu gösterir. Bunlara ilaveten k>ç, g>c değişmelerinin olduğu bu büyük
coğrafyada devam eden boyların aynı etnik temele dayandığı görüşünü desteklemektedir.
Dip notlarda G> C değişmesine verilen örneklerin benzerliği bir tesadüf olamaz.

Türkiye Türkçesi ağızlarını eskiden beri Türkçenin konuşulduğu yerler anlamına
gelen Türkiye’nin Türkçesi olan, bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalsa da bu
ağızların kardeş Türkiye Türkçesi ağızları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Siyasi ve
ekonomik çalışmaların yanında dil incelemeleri çalışmaları da paralel olarak geliştirilebilir.

İŞARETLER

ž : j~c arası, c’ye daha yakın bir ses.

č : ç~s arası, ç’den sonra hafif bir s sesi işitiliyor.

ĉ : s~ç arası, ç’den önce hafif bir s sesi işitiliyor.

ï : ı~i arası bir ses.

ä : a~e arası, açık e sesi.

ǐ : u~ı arası ama daha çok ı’ya yakın bir ses.
ce : Ayın sesinden sonra gelen e, gırtlağa yakın çıkan bir ses.

2 çüleyh <küleyh “su kovası”, çöçeyhliyh <köçeklik, çilim <kilim (Gemalmaz 1995: 153), böyüç <büyük ceri <geri,
cünner <günler, dediler çi <dediler ki, cötür <götür (Caferoğlu 1995: 184).

3 ćół <göl, ćit- <git-, ç ́imse <kimse, ç ́inar <kenar (Günay 2003: 88).
4 cün <gün, cöyüs <göğüs, baçire <bakire, çünçü <çünkü (Caferoğlu 1994: 245).
5 “Doğu grubu ağız bölgesi içinde değerlendirdiğimiz Artvin merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde ć, ç ́, ĝ, k

ünsüzlerine rastlanır.” (Karahan 1996: 101).
6 ciyerlerdi “giyerlerdi” (Gülseren 2000: 342, satır 93, ayrıca bk. 78). Akçadağ gibi Pütürge merzkez ağzında da çitap

<kitap, celin <gelin gibi teleffuzlar hâlen yaşlı kadınların konuşmalarında duyulmaktadır.
7 çüpek <köpek, çeçi <keçi, çelime <kelime; içi <iki, asçer <asker, ziçır <zikir; ilç<ilk, diç- <dik- cün <gün, cibi gibi;

hanci <hangi, cülce<gölge  değimesi olur (Hafız: 1985, 127-129).
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