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ANADOLU VE KOSOVA
TÜRK AIZLARINDA g>c k>ç DEMELER
Dr. Cahit BADA
Dünya üzerinde oldukça geni bir corafyada (yaklak 11 milyon km².)
konuulan Türk dilinin yaayan lehçe ve azlar arasndaki fonetik, morfolojik ilgi,
büyük ölçüde tespit edilmitir. Az aratrmalar, yaz dili aratrmalarna kyasla daha
snrldr.
19. yüzyldan itibaren Anadolu azlar üzerine çeitli derleme, karlatrma ve
incelemeler yapld.1 Yabanc aratrmaclar tarafndan balatlan az aratrmalar,
1940’l yllardan itibaren yerli aratrmaclarn katks ile gelierek devam etmitir.
Bata Anadolu azlar olmak üzere, bütün Türk azlarnn tasnifi ve az
atlasnn hazrlanabilmesi için, derleme çalmalarnn bir an önce tamamlanmas gerekir.
Günümüzde Anadolu azlarndan derlenen baz metinler esas alnarak çeitli
karlatrmalar ve tasnif çalmalar yaplmtr.2 üphesiz bu eserler, uzun süren
zahmetli çalmalarn, sabrn, bilgi ve birikimin deerli ürünleridir.
Asl konuya geçmeden önce, Türk dili ve özellikle az aratrmalar açsndan
önemli olduunu düündüüm bir hususu ifade etmekte yarar görüyorum. Az
aratrmalar için yeterli teknik donanm ve imkâna sahip olmadmz bilinen bir
gerçektir. Ayrca Anadolu azlaryla ilgili mevcut metinlerin önemli bir bölümü, yabanc
aratrmaclar, lisans örencileri ve amatör kiiler tarafndan derlenmitir.3 Bu tür
metinlerde baz ses özelliklerinin dikkatten kaçmas ya da tam olarak tespit edilememi
olmas ihtimali oldukça yüksektir. Söz konusu metinlerin shhati konusunda ciddi
endielerimiz vardr. Bu bakmdan az aratrmalar ve tasniflere esas alnan metinlerin
ihtiyatla deerlendirilmesi gerekir.
1991 ylnda Malatya-Akçada yöresinde derleme yaparken baz yerleim
birimlerinde4 birer damak sesi olan g, k ünsüzlerinin di eti ünsüzleri c, ç gibi telâffuz
edildiine tank olduk. Ayn yerleim birimlerinde, farkl kiilerden titizlikle derlediimiz
metinlerde, düz-ince ünlüler (e, i) yanndaki hemen bütün g, k ünsüzlerinin düzenli olarak
srasyla c ve ç’ye dönütüünü tespit ettik. Benzer deimelerin bata Karadeniz olmak
üzere Anadolu’nun baka yörelerinde de görülebilecei düüncesiyle, aratrmamzn
alann genilettik.
Tarihî metinlerde ve çada Türk lehçelerinde g>c, k>ç deimelerinin
örneklerine rastlanmad. Mehur Temel fkralar ve Karadenizli taklitlerinden
1

Fazla bilgi için bk. Z. Korkmaz (1990), Anatolian Dialects, Handbuch Der Turkischen Sprachwissenschaft,
Teil I, Akademia Kiado, Budapet; Tuncer Gülensoy (1981), Anadolu ve Rumeli Azlar Bibliyografyas,
Ankara.
2
Anadolu azlarnn en kapsaml tasnifi Leyla Karahan tarafndan yapld: L. Karahan (1996), Anadolu
Azlarnn Snflandrlmas.
3
Benzer tespitler, Z. Korkmaz (1975: 143-172); L. Karahan (1996: IX) ve A. Buran (1996: 9) gibi önemli
aratrmaclar tarafndan da yaplmtr.
4
Bu yerleim birimleri, ilgili çalmamzda “II. Az Bölgesi” olarak adlandrlmtr. (C. Bada, 1992).
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duyduumuz bu ses deimelerinin gerçekten Karadeniz Bölgesi azlarnda olup
olmadn anlamak amacyla incelediimiz Rize li Azlar (Günay 1978) adl eserde,
söz konusu ses deimeleri örneklerine rastlanmad. Ancak Ahmet Caferolu tarafndan
Rize yöresinden derlenen metinlerde, bahse konu olan deimeler gösterilmitir
(Caferolu 1994: 257-302). Ayn yöreden insanlarla bire bir yaplan görümeler,
Caferolu’nun tespitini dorulamaktadr. Bu durum, derlenen metinlerin shhati ile ilgili
olarak ifade ettiimiz endielere örnek tekil etmesi bakmndan da önemlidir.
g>c, k>ç deimeleri, Anadolu’nun farkl yörelerinde dank biçimde (Malatya,
Kuzeydou Anadolu, Dou Karadeniz) ve Kosova Türk azlarnda görülmektedir. Baz
aratrmaclar tarafndan Anadolu azlarnn tasnifinde bir ölçü olarak deerlendirilen5
bu ünsüz deimeleri, ad geçen yörelerde, her zaman birlikte ve sadece ince ünlüler
yannda meydana gelmitir.
Az özellikleri, etnik yapyla yakndan ilgilidir (kr. Korkmaz, 1971: 21-32).
Buna göre g>c, k>ç deimelerinin görüldüü Malatya, Rize, Trabzon, Erzurum ve
Kosova Türk azlarnn teekkülünde, ayn etnik kökenden olan Türk gruplarnn rol
oynad söylenebilir. Bat Rumeli Türk azlaryla Kuzeydou Anadolu azlar arasnda
balant vardr. Bat Rumeli’nin Türklemesinde, Kuzeydou Anadolu’da yaayan Türk
unsurlar önemli rol oynamtr. Rumeli’de ilk Türk yerlemesi XIV. yüzylda GeliboluEdirne çevresinde oldu ve bu ilk yerleenler, Kuzeydou Anadolu Türkleri idi (Nemeth,
1983: 160). Nemeth’in ifadesine göre, Osmanllar XV. yüzylda egemenliklerini
Anadolu’nun kuzeydou bölgelerine yaydlar ve buradaki Müslüman, yani Türk öelerini,
muhtemelen deiik dönemlerde, Bat Rumeli’ye yerletirdiler. Bat Rumeli aznn
olumasnda Kuzeydou Anadolu Türkçesinin rolü olduu muhakkaktr (Nemeth, 1983:
161). Yöre halkndan baz yallarn naklettii rivayetlere göre, Dou Anadolu bölgesinin
bat snrnda bulunan Malatya/Akçada yöresi halknn atalar da muhtemelen Dou
Karadeniz’den gelmitir (Bada, 1992: 119, 125, 138, 142).
Anadolu ve Kosova Türk alarnda tespit ettiimiz g>c, k>ç deimeleri
örneklerinin bir bölümü aada sralanmtr.

1. Anadolu Azlar
a.

Erzurum Yöresi Azlarnda:

Ovack bucann baz yerlemelerinde, spir ilçesinin güney, ve Narman
ilçesinin baz yörelerinde dank ekilde, kelime ve hece bandaki g ünsüzünü c ve
çeitleri olarak boumlayan kimselerle karlalmaktadr. Kelime ve hece bandaki g
ünsüzünü c ünsüzüne dönütüren yerlemelerde, kelime bandaki k ünsüzünün de ç ve
çeitlerine dönütürüldüü görülür (Gemalmaz, 1995: 152). Erzurum vilayeti içindeki
azlardan birinde gerçekten k>ç ve g>c deimeleri vardr (Olcay, 1995: 15). Ayn
deimeler, Ahmet Caferolu’nun Pasinler/Surbaha köyünden derledii metinlerde
görülmektedir (Caferolu, 1995: 183-190).
5

Leyla Karahan’dan örendiimize göre, Leyde Üniversitesi örencilerinden Piet Karl, 1980’de hazrlad
master tezinde Rumeli ve Anadolu azlarn snflandrrken k>g, k>h deimelerinin yannda g>c, k>ç
ünsüz deimelerini de ölçü olarak deerlendirmitir (Karahan 1996: XII).
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g>c deimesi
Erzurum yöresinden derlenen metinlerden tespit ettiimiz pek çok örnekte, ince
ünlüler yanndaki g’ler c’ye dönümütür.
bezircan< bezirgân(DAT-184)

cör-

cece

< gece (DAT-190)

cöster- < göster-(DAT-184)

celdi

< geldi (EA-15)

cöz

< göz (EA-152)

ceri

< geri (DAT-184)

ecer

< eer (DAT-184)

cetir-

< getir- (DAT-183)

süpürce< süpürge(EA-15)

< gör- (EA-152)

k>ç deimesi
Yöreden derlenen metinlerde ince ünlüler yanndaki k’lerin çou ç olmutur.
böyüç < büyük(DAT-184)

çöpek < köpek (DAT-196)

çef

< keyif (EA-62)

çüçük < küçük (DAT-196)

çes-

< kes- (EA-15)

içi

< iki

çi

< ki

zeçi

< zeki (EA-15)

çim

< kim (EA-15)

b.

(EA-152)

(DAT-201)

Rize Yöresi Azlarnda:

Yörede derleme yapan baz aratrmaclar (Günay, 1978) tarafndan
gösterilmemekle birlikte, özellikle Rize’nin dou kesimlerinde, Pazar, Ardeen, Fndkl
ve Çayeli azlarnda g>c, k>ç deimelerine rastlanr (kr. Karahan, 1996: 100;
Caferolu, 1994: 298).

g>c deimesi
Rize yöresi azlarnda sk rastlanan bir ünsüz deimesidir. nce ünlüler
yanndaki kelime ba ve hece ba g ünsüzü genellikle c’ye deimitir.
cece

< gece (KAT-294)

cömlek < gömlek(KAT-280)

cel

< gel

cördi

cibi

< gibi (KAT-288)

cümi < gümü(KAT-263)

cit-

< git-

(KAT-287)

cüzel< < güzel (KAT-289)

cöm-

< göm- (KAT-296)

yözcar < rüzgâr(KAT-294)

(KAT-259)

< gördü (KAT-290)
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k>ç deimesi

g>c deimesinin gerçekletii bölgelerde, ayn artlarda k>ç deimesine
rastlanr.
beçar < bekâr(KAT-287)

dönerçen<dönerken(KAT-301)

çeman < keman(KAT-281)

içen

< iken (KAT-301)

çim

< kim (KAT-292)

içi

< iki

çör

< kör (KAT-293)

türçi

< türkü (KAT-297)

çöyli < köylü(KAT-296)
c.

(KAT-287)

yüsçek < yüksek(KAT-294)

Trabzon Yöresi Azlarnda:

Trabzon merkez, Sürmene, Arakl ve Yomra azlarnda, g>c, k>ç deimelerine
sk rastlanr (kr. Karahan, 1996: 100; Caferolu, 1994: 184).

g>c deimesi
Daha çok ince ünlülü kelimelerin banda görülen bu deime, birkaç örnekte
hece banda da görülmektedir.
cece

< gece (KAT-157)

cöyüs < göyüs(KAT-245)

cel-

< gel- (KAT-148)

cöz

< göz (KAT-157)

celn

< gelin (KAT-147)

cül-

< gül- (KAT-245)

cibi

< gibi (KAT-243)

cün

< gün (KAT-245)

cit-

< git-

cüzel

< güzel (KAT-151)

(KAT-244)

k>ç deimesi

g>c deimesinin meydana geldii yörelerde, ayn artlarda k>ç deimesi
görülmektedir.
baçire < bakire(KAT-245)

çöy

çefen

< kefen (KAT-245)

çümler < kimler(KAT-184)

çendi

< kendi (KAT-244)

çünçü < çünkü (KAT-245)

çiraz

< kiraz (KAT-183)

erçeg

< erkek (KAT-242)

çötü

< kötü (KAT-245)

esçi

< eski (KAT-243)

< köy (KAT-244)
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Malatya Yöresi Azlarnda:

Malatya/Akçada yöresinde yaptmz derleme ve az aratrmas sonucunda,
özellikle ilçenin kuzey ve kuzeybatsndaki dalk yerleim birimlerinde g>c, k>ç
deimelerine skça rastlanmaktadr. Balca Kadibrahim, Keklikpnar, Resulua ve
Develi köylerinde, düz-ince ünlüler (e,i) yanndaki kelime ba ve hece ba g ünsüzü,
düzenli olarak c’ye dönümütür. Bu yerleim bölgelerinde k ünsüzü, ayn koullarda
düzenli olarak ç olmutur. Söz konusu deimeler, ilgili çalmamzda “II. Az Bölgesi”
için karakteristik temel fonetik özellikler arasnda deerlendirilmitir (Bada, 1992).
Yörede derleme yapan Doktora örencisi Ar. Gör. M. Hazar’n ifadesine göre;
Pütürge ilçesinde de benzer ünsüz deimelerine rastlanmaktadr.

g>c deimesi
Yöre azlarnda düz ince ünlüler (e,i) yanndaki kelime ve hece ba g ünsüzü
çounlukla c’ye dönümütür.
cder

< gider (AYA-118)

cibi

< gibi (AYA-139)

cel-

< gel- (AYA-120)

cidih

< git-

(AYA-126)

celn

< gelin (AYA-136)

cidilar < git-

(AYA-126)

ceri

< geri (AYA-137)

cidiniz < git-

(AYA-128)

cetr-

< getir- (AYA-124)

cirdi

< girdi (AYA-124)

k>ç deimesi
Akçada yöresi azlarnda, g>c deimesinin gerçekletii hemen her yerleim
biriminde, ayn artlarda k>ç deimesine rastlanr.
çendi

< kendi (AYA-126)

derçe

< derken(AYA-139)

çendir < kendir(AYA-132)

herçes < herkes (AYA-137)

çesek

< kesek (AYA-141)

içi

çim

< kim (AYA-124)

mahçeme< mahkeme(AYA-124)

çii

< kii (AYA-122)

sançi

2

< iki

(AYA-139)

< sanki (AYA-121)

Rumeli Azlar

Kosova Türk Azlarnda:
Rumeli ve Kosova Türk azlar, bata Nimetullah Hafz olmak üzere, çeitli
bilim adamlar tarafndan incelenmitir (Hafz 1985, 1996; Gülensoy 1996). Nimetullah
Hafz, Beinci Milletler Aras Türkoloji Kongresine sunduu tebliinde, g>c, k>ç ünsüz
deimelerinin Kosova Türk azlarnda en sk rastlanan ünsüz deimeleri olduunu ve
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bu deimelerin söz konusu azlar için en önemli özelliklerden biri olduunu ifade
etmitir (Hafz 1985: 127). Bu ünsüz deimeleri, Yugoslavya’da sadece Kosova
azlarnda olumaktadr. Srp, Hrvat ve Arnavut dillerine geçen Türkçe kelimelerde de
ayn ünsüz deimeleri görülmektedir. Bu deimelerden olarak ince ünlülerden önce
gelen k ve g’ler ç ve c olmaktadr (Hafz 1996: 226).
N. Hafz’n derlemelerinden seçtiimiz örneklere göre, Kosova Türk azlarnda
g>c, k>ç deimeleri, çounlukla düz ince ünlüler yannda meydana gelmekle birlikte
baz yuvarlak ince ünlüler yannda da görülmektedir.

g>c deimesi
Anadolu azlarnda olduu gibi, ince ünlüler yanndaki kelime ba ve hece ba
g ünsüzünün düzenli olarak c’ye dönütüü görülmektedir.
cebe

< gebe (N.H.II-226)

cülce

< gölge (N.H.I-129)

cel-

< gel- (N.H.II-231)

cün

< gün (N.H.I-129)

cibi

< gibi (N.H.I-129)

cünül < gönül (N.H.I-129)

cit-

< git-

(N.H.II-226)

cürdi

< gördü (N.H.II-231)

cül

< gül- (N.H.II-226)

hanci

< hangi (N.H.I-129)

k>ç deimesi
Hemen hemen g>c deimesiyle ayn artlarda meydana gelen bu deime,
Kosova Türk azlarnda daha çok düz ince ünlüler yannda görülür.
çeçi

< keçi (N.H.II-128)

erçen

< erken (N.H.I-129)

çel

< kel

içi

< iki

çim

< kim (N.H.II-128)

leçe

< leke (N.H.I-129)

çii

< kii (N.H.II-226)

teçe

< teke (N.H.II-231)

çüpek < köpek(N.H.II-226)

üçüs

< öküz (N.H.I-129)

(N.H.II-128)

(N.H.I-129)

SONUÇ
Anadolu’da Erzurum, Rize, Trabzon ve Malatya-Akçada yöresi azlar ile
Kosova Türk azlarnda ince (çounlukla düz) ünlüler yanndaki kelime ba ve hece
ba patlayc damak ünsüzleri g, k, düzenli bir ekilde öne kayarak ksmen szclam ve
yar patlayc birer di ünsüzü olan c, ç’ye dönümütür. Bu bakmdan söz konusu
deimeler, dildeki tabiî szclama temayülünden kaynaklanmtr.
Deimelerin tarihî metinlerde görülmemesi, hadisenin yeni olduu anlamna
gelmez. Yaz dilinde yer almayan bu deimeler, ilgili yöre azlarnda oldukça eski
olmaldr.
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Ayrca g>c, k>ç deimelerinin meydana geldii yöre halklarnn ayn etnik
temele dayandn söylemek mümkündür.
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