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TÜRK�YE TÜRKÇES� A�IZLARININ ÜNLÜ VARLI�I 

Mukim SA�IR1

 ÖZET 

A�ız ara�tırmaları bu gün itibariyle çok önemli bir yere gelmi�tir. �l 
ve �lçe düzeyinde Türkiye Türkçesi a�ızları büyük bir oranda ara�tırılmı�
bolca metinler olu�turularak önemli incelemelerde bulunulmu�tur. 

Bütün bu çalı�malarda ses bilgisi yine en önce ve kapsamlı bir 
�ekilde incelenen konu alanıdır. �lgili a�ız yörelerinin ünlü ve ünsüz varlı�ı; 
ünlü, ünsüz ve hecelerle ilgili ses olayları çalı�malarda geni�çe yer almı�tır. 

Bu makalede mevcut eserlerden hareket edilerek Türkiye 
Türkçesinin ünlü varlı�ı; ortak tanımları ile belirlenmeye ve 
örneklendirilmeye çalı�ılmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, ünlüler, tanım, örnekler 

THE PRESENCE OF VOWELS AND CONSONANTS 
OF TÜRK�YE TURKISH DIALECT 

ABSTRACT 

Accent research has come to very important point recently. The 
accents of Turkish in turkey at the level of city and town have been studied to 
the large extend and investigated producing lots of contexts.  

In these studies, phonetics is the subject of field which has been 
studied primarily and comprehensively. The presence of vowels and 
consonants of related accents in regions, sound events related with vowels, 
consonants ans spells take part in the studies. 

In this article, presence of vowels of turkish was determined with 
common definitions using available literature. 

Keyword: Vowels, Turkey Turkish, Definitions, Samples 

A�ız ara�tırmaları bu gün itibariyle çok önemli bir yere 
gelmi�tir. �l ve �lçe düzeyinde Türkiye Türkçesi a�ızları büyük bir 
oranda ara�tırılmı� bolca metinler olu�turularak önemli incelemelerde 
bulunulmu�tur. 

Bütün bu çalı�malarda ses bilgisi yine en önce ve kapsamlı bir 
�ekilde incelenen konu alanıdır. �lgili a�ız yörelerinin ünlü ve ünsüz 

                                                
1 Erzincan Üniversitesi, E�itim Fakültesi Ö�retim Üyesi 





	
	
	
	
	
	
	
	
+,+		 																																						.����	��/�0	

�������	
�����	
�����������	����������	���	��	��������	�	��������		

���	��	���	��	
����	�	��	
�����			
������	���	� ����	!""#	

E�A: 74; Gülensoy-Buran, EYAD: 33). A�ızdan çıkı�ı sırasında dil 
hafifçe geriye çekik durumdadır (Olcay, DTYA: 16). Türkçe ve 
yabancı kelimelerdeki ince a’yı belirtmek için (Gülensoy, KYA: 19), 
ünlü uyumlarının, inceltici seslerin etkisi ile olu�mu� (Sa�ır, EYA: 19) 
bir ünlüdür. Ço�unlukla kalınla�tırıcı ünsüzlerin etkisiyle olu�an, daha 
çok “a” ünlüsünün özelliklerini gösteren “a” ünlüsüdür. konu�urká, 
abá (Olcay, DTYA: 16); hayván, safár, katliám (Günay, R�A: 15), 
vatán, ná (Gemalmaz, E�A: 74), gidilcá < gidilece�i, alıvecán  
‘alıverece�im’ (Gülensoy, KYA: 19), á�amızı ‘e�yamızı’, áyahta, 
hámam, háyva, kadár, máhle (Erten, DA: 3), annámam ‘anlamam’, 
gáhve, hakıgáten (Sa�ır, EYA: 19-20), táne (Kalay, E�A: 15), áccük, , 
biçiyá ‘biçiyor’, ávciya ‘avcıya’ (Demir, O�YA: 55),  ári ‘e�ri’, dánize 
‘denize’ emákli (Demir, S�YA: 81), sütlán ‘süt ile’, güzál ‘güzel’, 
diyálım ‘diyelim’, evlák ‘evlek’, edálım ‘edelim’, girmádım 
‘girmedim’, sevmám ‘sevmem’, giymá ‘giyme’, desám ‘desem’, bi�ár 
‘pi�er’, gidár ‘gider’, gezár ‘gezer’, istersán ‘istersen’, çekeceksán 
‘çekeceksen’, evá ‘eve’ gánç ‘genç’, tikán ‘dükkân’ (Demir, TYA: 
133-134), ásás, turbá ‘türbe’, bán ‘ben’ (Demir, O�YA: 55), álellermi�
‘e�lerlermi�’, árisini ‘e�risini’, bákleriz ‘bekleriz’, çákmiye ‘çekmeye’ 
(Demir, T�YA: 78-79), örnekleri ile tanımlanan bu “a” sesine Türkiye 
Türkçesi a�ızlarında sık olarak rastlanmaktadır (Gülensoy, KYA: 19; 
Korkmaz, NYA: 31; Korkmaz, GBAA: 6). 

1.2.a  /  ı   arası a ünlüsü: â 

a  /  ı arası, çene bakımından a’ya daha yakın yerde 
bo�umlanan (Korkmaz, GBAA: 9), daralmı� (Ercilasun, K�A: 51; 
Gülseren, M�A: 43; Eren, ZBK�A: 19; Gülensoy-Buran, EYAD: 33), 
düz, yarı geni�, kalın (Günay, R�A. 15), durulu�unu kaybetmi�
(Gün�en, KYA: 17), bulanık (Gemalmaz, E�A: 73), ünsüz ve ünlülerin 
daraltıcı etkisiyle olu�mu� kapalı a’dır (Gülensoy, KYA: 19; Gün�en, 
KYA: 17). Bütün dillerde görülen bu ses (Üçok, GF: 73; Erem-Sevim, 
K. Dili: 154); arkıdâ�, gâpmı� (Korkmaz, GBAA: 9), portâkal 
(Ercilasun, K�A. 51), haftâ, çamâ�ır (Gülensoy, E�A: 19), arkâdecin, 
sarâcak (Gülsevin, U�A: 13), açılâcak, sorâcak, bârakın ‘bırakın’ 
(Demir, O�YA: 55), çıkardâcak ‘çıkartacak’, satâcah ‘satacak’, 
burâya, orâya (Demir, T�YA: 79) yaylâya, olmâyınca ‘olmayınca’, 
burâya ‘buraya’, ba�lâyalım, ak�amlâyınca ‘ak�amlayınca’ (Demir, 
TYA: 135 ) örnekleriyle açıklanmaktadır. 
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1.3.       a  /  o  arası a ünlüsü: å

Yuvarlakça ve geni�çe bir “a” ünlüsüdür. Bu ünlünün 
bo�umlanmasında dil geri çıkaklı a’da oldu�u gibidir. Ancak 
bo�umlanma sırasında a�ız kanalı birazcık daralmı� ve dudaklar da 
yuvarlakla�mı�tır. “a” ile “o” arasındaki bo�umlanma basama�ında 
olu�an (Korkmaz, GBAA: 9; Gülensoy-Buran, EYAD: 33), yarı 
yuvarlak, geni� (Günay, R�A: 15), hafif yuvarlakla�mı� bir “a” 
ünlüsüdür (Ercilasun, K�A: 51), båbam (Gülsevin, U�A: 13), tåvuk, 
çåvu�, dåvul (ZBK�A: 19). 

�lk hecedeki “a” ünlüsünün kalın-dar, yuvarlak ya da kalın-
geni� yuvarlak ünlüye dönü�mesi sonucu, ikinci hecedeki “a” 
ünlüsünü kendisine benzetmeye çalı�tı�ı gibi, iki kom�u hecedeki “a” 
ve o’ların kayna�ması sonucunda o’nun düzle�mesi ve kendi 
üzerindeki yuvarlaklık etkisini a’ya aktarması ile olu�maktadır: båba / 
bubå / bobå ‘baba’, anla�mazlık d_ålur ‘anla�mazlık da olur’, ekseri 
sıcak d_ålur ‘ekseri sıcak da olur’ (Gülensoy: KYA: 19), bubå, sonurå 
(Korkmaz, GBAA: 9), çåmur, båbam (Günay, R�A: 15), paltån 
(Ercilasun, K�A: 51), çåh ‘çok’, babå (Sa�ır, EYA: 20), oluyå 
‘oluyor’, yåhsıllıh ‘yoksulluh’¸ åndan ‘ondan’ (Gülseren, M�A: 42);  
båbam, natå ‘Nato’, sarıyå ‘sarıyor’ (Gün�en, KYA: 19), olıyå 
‘oluyor’, gidiyå ‘gidiyor’, bilemiyåm ‘bilemiyorum’ (Demir O�YA: 
56), gediyå ‘gidiyor’, geliyå ‘geliyor’ (Demir, T�YA: 79-80) sadıyålar 
‘satıyorlar’, båbamdan, båbasi (Demir, TYA: 135) örnekleri bu sesi 
ayrıntılayan örneklerdir. 

1.4. Bo�uk, dil ve dudak etkisinden uzak “a” ünlüsü: a 

“a” ünlüsünün bo�uk, dilin ve dudakların etkisiz kaldı�ı 
durumunda oynaklanan, dudak ünlülerinden kaçma e�ilimine ba�lı 
olarak “o” ve “a” ünlülerinden dönü�erek olu�an; çah ‘çok’, ba� (bo�) 
örnekleri ile açıklanan (Gemalmaz, E�A: 68) bir “a” ünlüsüdür. 

1.5.       u’ya yakla�an “a” ünlüsü: a 

“gocana  ‘kocana’ örne�i ile verilen bir sestir (Gülsevin, U�A: 
13) 

1.6.       Kalın  “a”  ünlüsü: a 
Geni� bir biçimde daha çok küçük dil, patlayıcı, ötümsüz art 

damak “k” ve gene küçük dil, sızıcı, ötümlü “�” yanında söylenen bir 
sestir. Küçük dil sesi olarak yazı dilindeki a’dan ayrılır (Zülfikar, 
VGÇAÖ: 301). 
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1.7.      Genizle�mi� “a” ünlüsü: ã

Geniz yolu açıkken bo�umlanan ünlüler genizlik özelli�i 
kazanır. Ço�unlukla “ñ” ünsüzü dü�tükten sonra ünlüler genizli�ini 
korurlar: saã ‘sana’ (Demir, TYA: 157-158), baã ‘bana’ örnekleri  ile 
açıklanan bir sestir (Gülsevin, U�A: 13). 

1.8. Ayın sesinin yerine söylenen “a” ünlüsü: ‘a

Daha çok Arapça kelimelerde, kısmen de Arapça tesiriyle bazı 
Türkçe kelimelerde görülen bir ünlüdür: ‘abbılkadır ‘Abdülkadir, 
‘acayip, ‘acele, ‘alemi, ‘alem, ‘ami ‘amca’, ‘araba, ‘asıl, ‘aslen (Erten, 
DA: 3). 

2.    e 

“e” ünlüsü, ünlü çizgisinde “i” ile “a” arasında 
bo�umlanmaktadır. Bu iki ünlü arasındaki bo�umlanma alanı geni�
oldu�undan (Üçok, GF: 68) a�ız çalı�malarında di�er ünlülerden çok 
“e” ünlüsüne rastlanmaktadır. 

2.1.Kapalı “e” ünlüsü: é

Kapalı “e” Türkiye Türkçesi a�ızlarında geni� yer 
tutmaktadır. Ön seslerinde “ayn” ya da “i” bulunduran yabancı 
kökenli kelimelerdeki i, i > e de�i�mesi sonunda ortaya çıktı�ı 
belirtilen; élim ‘ilm’, éhdiyar ‘ihtiyar’ (Olcay, EA: 20), géderök 
‘gideriz’, éyisi ‘iyisi’, gétmedim ‘gitmedim’, géddik ‘gittik’ (Demir, 
S�YA: 83) örnekleri verilen bir sestir. Bazı a�ızlarda, �stanbul 
a�zındaki açık e’lerin de kapalı “e” �eklinde seslendirildi�ine 
rastlanmaktadır: él ‘el’, vé ‘ve’, gélir ‘gelir’ (Cafero�lu, GD�AT: 
XVI). Türkçede temel ünlülerin dı�ındaki bu dokuzuncu ünlü ön ve 
arkaya göre ortada olu�ur; çıkı�ı sırasında dilin sırtı a’dan bir parça 
kabarık, i’ye göre de alçaktır. i’ye yakın (Gülensoy, KYA: 21), e / i 
de�i�mesinin bir evresi olan (Olcay vd, AKD: 13; Gülensoy-Buran, 
EYAD: 33; Erten, DA: 3; Özçelik, UMA: 13; Gülseren, M�A: 43; 
Gün�en, KYA: 19; Eren, ZBK�A: 19; Demir, O�YA: 56), dar ve 
kapalı (Ercilasun, K�A: 51), yarı geni� (Günay, R�A: 15), yaygın bir 
ara ünlüdür (Gemalmaz, E�A: 68). Dil sırtı “a” sesine göre kabarık, 
yarı alçak bir ses sayılır (Zülfikar, VGÇAÖ: 302). Aynı kelimeler, 
aynı köylerde ve aynı ki�ilerde bile, bazen “e” veya “i”,bazen de “é” 
ile görülmektedir: dé-, él olu ‘el o�lu’, né? ‘Ne?’ (Gülsevin, U�A: 13), 
gét-, çé�me (Akar, MA: 15), déyin ‘diye’, é�itmedim ‘i�itmedim’, éyi 
‘iyi’, géysi ‘giysi’ (Demir, T�YA: 82), déil ‘de�il’, géçisi ‘keçisi’, héç 
‘hiç’, é�itdüm ‘i�ittim’, énmesi ‘inmesi’, éyi ‘iyi’, ékiz ‘ikiz’, gédin 
‘gidin’,  éner ‘iner’ (Demir, TYA: 139). 
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2.8.  Tam kapanmamı�, yarı açık “e” ünlüsü: ä 

“a” ile “e” arasındaki bo�umlanma basama�ında bulunan, 
yani kapanma etkisine u�ramı�, fakat henüz tam olarak kapanmamı�
olan düz, ön, yarı açık “e” ünlüsüdür: gäyicek, çamä�ir, yäkima 
(Korkmaz, GBAA: 6; NYA: 31, Gülensoy, KYA: 19-20). Kır�ehir 
yöresinde yaygın olarak kullanılan sert damak ve yumu�ak dama�ın 
ortasında, “a” ünlüsüne göre daha önde te�ekkül eden ve berrak bir 
tınlama rengine sahip olan ince a’dır: guväy ‘güvey’, ämi� ‘e�mi�’ 
(Gün�en, KYA: 18). 

2.9.   Çok kapalı “e” ünlüsü: é

Türkiye Türkçesi a�ızlarında çok az rastlanan ve sınırlı 
örnekleri olan, çok kapalı, e-i arası bir ünlüdür: bizimdér (Gemalmaz, 
E�A: 68, 76), l éra (Kalay, E�A: 15).

2.10. Yarı yuvarlak, geni�, ince “e” ünlüsü: e°

“e-ö” arasında, hafifçe yuvarlakla�mı� (Ercilasun, K�A: 52; 
Korkmaz, NYA: 30; Eren, ZBK�A: 20; Gülensoy-Buran, EYAD: 33), 
yarı yuvarlak, geni�, ince; de°vlet, çe°cok (Günay, R�A: 15), 
yuvarlakla�tırıcı ünsüzlerin etkisi ile e > ö, e > ü do�rultusunda olu�an 
bir ünlüdür: de°vlet, eve°t, de°vür (Sa�ır, EYA: 21), de°vlet (Demir, 
O�YA: 56), de°vül ‘de�il’, de°vürde ‘devirde’, e°vme ‘acele etme 
(Demir, T�YA: 82), be°yle, e°yle, e°yliyse ‘öyle ise’, e°yleymi� ‘öyle 
imi�’, de°vül ‘de�il’ (Demir, S�YA: 84), e°lecen ‘öleceksin’, e°rdün 
‘ördün’, e°ldi ‘öldü’, e°ldu (öldü’, e°mer ‘Ömer’, e°lumlu ‘ölümlü’, 
e°bir ‘öbür’, �e°yle ‘�öyle’, be°rek ‘börek’, d e°vlet (Demir, TYA: 
140). 

2.11. Yuvarlak “e” ünlüsü: e°

Kır�ehir yöresinde tipik bir yuvarlakla�ma etkisiyle olu�mu�
yuvarlak “e” ünlüsüdür: de°vlet, bu se°fer ‘bu sefer’, be°le ‘iki karde�
çocu�u’ (Gün�en, KYA: 20). ö > e de�i�iminin sonucunda olu�an 
örnekler de vardır. Düzle�menin ara basama�ını temsil etmektedir: 
e°le ‘öyle’, �e°yle ‘�öyle’, �öfe°r ‘�oför’ (Gülseren, M�A: 43), be°yle, 
e°yle (Demir, O�YA: 56), be°yle, be°ylece, e°yle, isdemiye°
‘istemiyor’, vermiye° ‘vermiyor’ (Demir, T�YA: 82). 

2.12. Ayın sesinin yerine söylenen “a” ünlüsü: ‘e

Arapça kelimelerin tesiriyle birkaç kelimede görülen, ayn 
sesinin “e” ile söylenen �eklidir: ‘ebdes ‘abdest’, ‘ezrayil 
‘Ezrail’(Erten, DA: 4). 
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3.ı 

Türkiye Türkçesi a�ızlarında bu düz, dar, art ünlünün de�i�ik 
�ekillerine pek rastlanmamaktadır. “i” ve  u’ya kaçan �ekilleri vardır 

3.1. ı / i arası “ı” ünlüsü: í

Düz, dar, yarı kalın: kíz, ík ‘ilk’ (Günay, R�A: 15),  “ı / i” 
arası “ı” ünlüsüdür (Ercilasun, K�A: 53). Söyleni�inde a�ız ı’ya göre 
biraz daha açık onun için de yarı kapalı bir sestir (Gülensoy, KYA: 
21; Zülfikar, VGÇAÖ: 302; Erten, DA: 4; Gün�en, KYA: 21; Eren, 
ZBK�A: 20). Orta dama�ın i’ye yakın bir noktasında, ön damak 
sınırında oynaklanır (Sa�ır, EYA: 22; Gülensoy-Buran, EYAD: 33; 
Gülseren, M�A: 43). Daha çok ince sıradan kelimelerde “h, g” 
ünsüzlerinin yanında görülür (Özçelik, UMA: 14). i’ye do�ru 
yakla�ma aynı zamanda inceltme özelli�i olan “c, ç, s, �, y, z” 
ünsüzlerinin etkisiyledir: aríyannar, bíça ‘bıça�ı’, gayí�, ordíya 
‘Ordu’ya, ní�an (Demir, O�YA: 56), garıyí, oríya, parayí, uríya 
(Demir, T�YA: 84), sívas ‘Sivas’, arazí ‘arazi’, yaní ‘yani’,  haní 
‘hani’, olıyí  ‘oluyor’(Demir, S�YA: 85), buríye ‘buraya’, mísír 
‘mısır’, yaylíya ‘yaylaya’, bilír ‘bilir’, kelír verírsın ‘gelir verirsin’, 
i�íní ‘i�ini’, sínír ‘sınır’, i�ím ‘i�im’, evín ‘evin’(Demir, TYA: 143-
144).  

3.2. ı / u arası, yarı yuvarlak “ı” ünlüsü: ı°

“ı / u” arasında dudakların çok zayıf; yıldı°z, yohdı°r (Sa�ır, 
EYA: 22), hafifçe yuvarlakla�mı� durumunda oynaklanan; hı°rtına 
‘fırtına’, namı°sı°m ‘namusum’  örnekleri de verilen  (Ercilasun, K�A: 
53), yarı yuvarlak, dar, kalın bir ünlüdür: (Gülensoy-Buran, EYAD: 
33; Gülseren, M�A: 43; Eren, ZBK�A: 20; Demir, O�YA: 57), garı°�ur 
‘karı�ır’, yapdı°k, çarı°r ‘ça�ırır, yalnı°z ‘yalnız’ (Demir, S�YA: 85), 
ayı° ‘ayı’, artı°k ‘artık’, ga�ı°k ‘ka�ık’, gelı°yı°k ‘geliyoruz’, dayanı°r 
‘dayanır’, alırdı°k ‘alırdık’, �ehitlı°k ‘�ehitlik’ (Demir, TYA: 144-
145). 

3.3. ı / u arası  daha yuvarlak “ı” ünlüsü: ı 

Dudakların çok zayıf bir yuvarlakla�ma ile  ı’nın 
bo�umlanmasına katılması sonucu       olu�mu�, “ı / u” arası bir 
ünlüdür. Genellikle dudak ünsüzlerinin yanında veya yapısında ba�ka 
bir yuvarlak ünlü bulunduran kelimelerde düzle�me e�ilimi gösteren 
“u” ünlüsü, böyle bir ı’ya dönü�mektedir: bıralı, ya�mır (Gemalmaz, 
E�A: 77), gabıh ‘kabuk’, çıbıh ‘çubuk’ (Gülseren,  M�A: 43), 
annemdır, galdırılur, yollarımız (Demir, T�YA: 84-85). 
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3.4.   Kaybolmak üzere olan; kalın, zayıflamı�, normalden 
kısa “ı” ünlüsü: ı 

“akırba ‘akraba’, masıraf ‘masraf” (Gülsevin, U�A: 14), 
gonar_ımı�, var_ıdı, ekme_y_ınen (Demir, T�YA: 84), var_ıdı, 
var_ımı�, yatıyı ‘yatıyor’, çaldırıyı ‘çaldırıyor’, ölçülüyı ‘ölçülüyor’ 
(Demir, S�YA: 85), ba�layısın ‘ba�lıyorsun’, oynayîlar ‘oynuyorlar’, 
satıyî ‘satıyor’, alıyı ‘alıyor’, geliyı ‘alıyor’, yarıyı ‘yarıyor’, var_ımı�, 
var_ısa, artayı ‘artıyor’, azıcık ‘azıcık’ orıya ‘orya’ (Demir, TYA: 
142-143), örnekleriyle açıklanan “ı” ünlüsüdür. 

4. i 

Ön çıkaklı, bo�umlanmasında damak perdesi ile dil arasındaki 
açıklık en küçük olan ünlü “i” ünlüsüdür (Korkmaz, GBAA: 5). 
Bergstrasser’e göre Türkçede  dar (kapalı), vurgulu ve vurgusuz 
hecede bulunabilen üç çe�it i’den söz edilse de (Üçok, GF: 66), 
Türkiye Türkçesi a�ızlarında dokuz  “i” ünlüsü ile kar�ıla�ılmaktadır. 

4.1.   Normal “i” ünlüsüne en yakın “i” ünlüsü: ï 

Türkiye Türkçesi aydın konu�masındaki “i” ünlüsüne göre 
biraz geride ve geni� olarak  bo�umlanan “i” ünlüsüdür (Gemalmaz, 
E�A: 78). 

4.2.    Kapalı “i” ünlüsü: i 

Darla�ması nedeniyle bo�umlanma bölgesini öne do�ru 
kaydıran, normal  “i” ünlüsüne yakın bir ünlüdür: gelir ‘geliyor’, görir 
‘görüyür’, diyir ‘diyor’ (Gemalmaz, E�A: 79). 

4.3.     i / ı arası “i” ünlüsü: i´ 

Çok seyrek kar�ıla�ılan “i / ı” arası ünlüdür; i´ssi ‘sıcak’, 
si´cah ‘sıcak’ (Gemalmaz, E�A: 78). Daha fazla bo�az gerisinde ı’ya 
do�ru kayan bir bo�umlanma noktasında oynaklanır: çi´h- ‘çık-‘, bori´ 
‘boru’, gap i´ ‘kapı’, yar i´im ‘yarim’ (Sa�ır, EYA: 23). Aslında 
yumu�ak, fakat yerli a�ızlarda kalın söylenilen ünsüzlerden önce 
kullanıldı�ı görülür (Cafero�lu, STAD: XXIV; GD�AT: XV). 

4.4.      i / ü arası “i” ünlüsü: i°

“i” ile “ü” arasında (Gülensoy-Buran, EYAD: 33), hafifçe 
yuvarlakla�mı�; gavi°m (Ercilasun, K�A: 53), dar, ince; mi°safir, 
koyi°n (Günay, R�A: 15), olu�umunda ünlü benze�tirmelerinin, bazen 
de dudak ünsüzlerinin etkisi görülen; sökdi°, yüzi°ne, küçci°k, gendi° 
(Sa�ır, EYA: 23),  bi°lmüyüm, bi°lmezzük (Gülseren, M�A: 43), “ü” 
sesine yakla�an, bi°tçe, mapi°s ‘mahpus’ (Gün�en, KYA: 21), 
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mekti°p, bi°ze, güni° (Eren, ZBK�A: 20), düzli°r, deri°k, kesi°k, diyi° 
‘diyor’ (Demir, T�YA: 86), hazırlamak_ i°çün, onun_ i°çün, 
bi°tdükden ‘bittikten’, temi°zlerük, bi°lir, bi°�ürürük ‘pi�iririz’ 
(Demir, S�YA: 87), örnekleri verilen  “i” ünlüsüdür. Ço�unlukla  
dudak ünsüzü b’nin tesiriyle ortaya çıkmı�tır: pezi°k ‘pezik’, 
özelli°kle ‘özellikle’, devi°r ‘devir’, demi°rden ‘demirden’, yedi°rür 
‘yedirir’, f i°nduk ‘fındık, ola_b i°l i°r ‘olabilir, olması_ i°çün ‘olması 
için’. 

4.5.      Açık “i” ünlüsü: `i

“i” ünlüsü ile çok kapalı “e” ünlüsü arasında oynaklanan, 
normal “i” ünlüsünden çene açısının nispeten geni� olması ile ayrılan 
“i” ünlüsüdür: edes`in ‘edesin, gel`ir ‘gelir’ (Gemalmaz, E�A: 68). 
Telaffuzunda dil damaktan ayrılır, a�ız bo�lu�u normal i’de oldu�u 
gibi de�il, biraz daha aralıklıdır: `igid, sek`iz, b`il- (Zülfikar, BDA: 
66), b`indük, ev`ine, gitt`ik, `ibrük (Demir, O�YA: 57). 

4.6.      Yarı açık “i” ünlüsü: ï

“i” ile kapalı “e” arasında i+e=i �eklinde kurulan, “i” ile 
ba�layıp “e” ile biten “ie” de�erinde, yarisï ‘yarısı’, tahsiïye ‘taksiye’, 
verïy ‘veriyor’, dördcïhar ‘dörtcihar’ örnekleriyle açıklanan bir “i” 
ünlüsüdür (Sa�ır, EYA: 23). 

4.7.     Normalden daha kapalı, vurgulu “i” ünlüsü: ï
“y” ünsüzüne yakın, normal “i” ünlüsünden daha kapalı ve 

vurgulu “i” ünlüsüdür: götürïr, gidïrsin, atïr, yaz ïr (Ercilasun, K�A: 
53). Uzun �ekline de rastlanmaktadır (Olcay, EA: 21).  

4.8.     Kaybolmak üzere olan “i” ünlüsü: i 

Zayıflamı� “i” ünlüsüdür: iyi oldu ‘iyi oldu’ (Gülsevin, U�A: 
14), ne_y_ imi�, zengin_ imi�, eyice,  eyiyuk, ilazım (Demir, T�YA: 
86), ismin_inan ‘isimle’, ederler_imi� ‘ederlermi�’, var_idi ‘var idi, 
el_ilen ‘el ile’, geyiyoz ‘giyiniyoruz’ dokıyi ‘dokuyor’, olmak_ilazım 
‘olmak lazım, tutayi ‘tutuyor’ (Demir, TYA: 148-149).  

4.9. Arapçadaki ayn sesinin yerine kullanılan  “i” ünlüsü: 
‘i

Arapça kelimelerde ve Arapça kelimelerin tesiriyle birkaç 
kelimede görülür: ‘izedin ‘�zzettin’, ‘izzed ‘�zzet’, se‘irtli ‘Siirtli’ 
(Erten, DA: 4). 
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5   o 

Yuvarlak “o” ünlüsünün oynaklanmasında dilin damaktan 
uzaklı�ı u’nun oynaklanmasından daha fazladır. Bunun için de; kapalı, 
orta, açık “o” ünlüleri yanında, nicelik olarak da bu ünlünün uzun ve 
kısa �ekilleri ile de kar�ıla�ılmaktadır ( Üçok, GF: 69). 

5.1.     o / ö arası ön damak “o” ünlüsü: ó

“o / ö” arasında; ediyórum, diyór (Ercilasun, K�A: 53), 
yuvarlak, geni�, yarı kalın bir ünlüdür: órdek, kórpe, ótuz (Günay, 
R�A: 15). Ön damakta olu�an, yarı açık “ö” ünlüsünün bo�umlanma 
noktasının orta damak sınırına kayması ile bo�umlanan; dohdór, salón 
(Sa�ır, EYA: 24), seyrek rastlanan, kalınla�mı� bir “ö” veya incelmi�
bir “o” sesidir (Korkmaz, GBAA: 8; NYA: 33; Erten, DA: 4), kór 
(Özçelik, UMA: 15). Kalınla�tırma etkisi yapan ünsüzlerin yanında 
bulunur: kópük, óküz, gótür (Gülseren, M�A: 43-44), kótü, gózel 
‘’güzel, górümce ‘görümce (Gün�en, KYA: 21), kóy, kók (Eren, 
ZBK�A: 20), góbek, kótü, bóle, dóver ‘dö�er’, ónce ‘önce’ (Demir, 
O�YA: 57), dókeller ‘dökerler’, dólürüdü (dö�ülürdü’, gólü ‘gölü’ , 
dóndü ‘döndü’, gómerük (gömeriz), tóndü ‘döndü’ (Demir, T�YA: 
87), kóyünde, kóye, góç ‘göç’, gónderin ‘gönderin’, dókerük 
‘dökeriz’, dósün ‘dövsün ‘dö�sün’ (Demir, S�YA: 89), bóyle, óyle, 
�óyle, ónce, óburu ‘öbürü’, kómur ‘kömür’, óder ‘öder’, gól ‘göl’ 
(Demir, TYA: 150). 

5.2.      o / ö arası art damak “o” ünlüsü: ô

“o” ve “ö” ünlülerinin art damaktaki kar�ılı�ıdır: istiyô, gôdun  
(Korkmaz, GBAA: 9). Ön damak “o” ünlüsünden art damakta 
oynaklanmasıyla ayrılır. “ö” ünlüsü sert damak sesi olup, öne yakın; 
“o” ünlüsü yumu�ak damak sesi olup, arkada; bu “o” ünlüsü de yine 
sert damak sesi olup, bo�umlanma noktasının art damak sınırına 
kayması ile olu�maktadır (Gülensoy:KYA: 21). Durulu�un kaybetmi�
bir sestir: diyôllar, giriyô (Gün�en, KYA: 21) 

5.3.      o / u arası “o” ünlüsü: ò

Bu ünlü “o” ile “u” arasında, daha çok o’ya yakla�an bir yerde 
oynaklanır, çawò�, camò� (Sa�ır, EYA: 24). Dil hafifçe geriye çekik 
durumdadır. Kökü “bu” zamiri olan kelimelerde daha sık rastlanır 
(Olcay, DTYA. 16). Yuvarlak yarı geni�, kalın bu “o” ünlüsünün; 
òglum ‘o�lum’, avòç ‘avuç’ (Günay, R�A: 15), ilk hecedeki “ö” 
ünlülerinden olu�tu�u da görülmektedir: bò (bu), yahò (yahu), sòz 
‘söz’  (Gemalmaz, E�A: 74), òsandıh  ‘usandık’, dòda�ı ‘duda�ı’ 
(Gülseren, M�A: 44), gut’lòssun ‘kutlu olsun’, hem_òrda hem burada 



	
	
	
	
	
	
	
	
�$�����	�$��%���	&'()	
�(�(�	*�	$	�
�	('(																													+1-

�������	
�����	
�����������	����������	���	��	��������	�	��������		

���	��	���	��	
����	�	��	
�����			
������	���	� ����	!""#	

Allah razı òsun (Gün�en, KYA. 22), sòmak, �òralarda (Eren, ZBK�A: 
20), bòrıya ‘buraya’, bòrı ‘burayı’, dòarsa ‘do�arsa’, òrdan ‘ordan’, 
yoòrt ‘yo�urt’ (Demir, O�YA: 57), òna, òndan, ònar, òrıye, ònu 
(Demir, T�YA: 88). 

Ordu ve Giresun a�ızlarında üçüncü teklik i�aret sıfatı ve 
zamiri hemen hemen tek örneklik arz edecek biçimde u’dur. Tokat ve 
yöresi de Türkiye’nin iç bölgelerine geçi�te bir ara  bölge, geçi�i 
sa�layan co�rafyadır. Üçüncü teklik i�aret sıfatı ve zamiri o / u arası 
ò’dur. Ek geldi�inde de de�i�memektedir. Sivas a�ızlarında ise çok 
duyulan ses de�ildir: �òruya ‘�uraya’, soòk ‘so�uk’, yòharı ‘yukarı’, 
�ò ‘�u’ (Demir, S�YA: 89). Trabzon yöresinde sık duyulan 
seslerdendir: òndan, ònu, òrası, òkarki, ònnar, òlara ‘onlara’, òa ‘ona’, 
òbamız, òbasının, gòyaruk ‘koyarız’, gòy ‘koy’ doòm ‘do�um’, soòk 
‘so�uk’ (Demir, TYA: 151). 

6ö 

Bu katı�ık ünlünün oynaklanmasında dilin durumu e’de, 
dudakların durumu da o’da oldu�u gibidir (Üçok, GF: 72-73). 

6.1. ö / o arası “ö” ünlüsü: ö

“ö” ile “o” arasında, daha fazla “o” etkisi bırakan “ö” 
ünlüsüdür (Sa�ır, EYA: 24). Yarı kapalı “e” ve ı / i arası “i” ünlüleri 
gibi bu ses de aslında yumu�ak, fakat yerli a�ızlarda kalınla�an 
ünsüzlerden önce ve sonra kısmen kalınla�arak kullanılmaktadır 
(Cafero�lu, STAD: XXIV). Anadolu a�ızlarında geni� bir kullanıma 
sahiptir: gediyör, sorüyör, diyör ( Cafero�lu, GD�AT: XV). 

6.2. Yarı kapalı, ön çıkaklı “ö” ünlüsü: ö 
Yarı kapalı, ön çıkaklı ünlüdür. Yakınında bulunan ünsüzler 

veya kapalı ünlülerden birinin daraltıcı etkisinde kalan, kapalı “ö” 
ünlüsü olarak tanımlanmaktadır: ötadan “öteden” (Korkmaz, GBAA: 
6).  

6.3. ö / ü arası, zayıflamı� “ö” ünlüsü: ö 

“ö” ile “ü” arasında oynaklanan Anadolu a�ızlarında pek 
rastlanmayan zayıflamı� “ö” ünlüsüdür: böük “büyük”, göde “gövde” 
(Sa�ır, EYA: 25), böyük ‘büyük’, gözel ‘güzel’ (Gülseren, M�A: 44), 
böön ‘bu gün’, böyük, döver ‘döver’, gözeli ‘güzeli’ (Demir, O�YA: 
57), böyük, öveymi� ‘üveymi�’, gözel, yörü, töreme ‘türeme’ (Demir, 
T�YA: 88), böyük ‘büyük’, böyüklerin ‘büyüklerin’, döverdiler 
‘döverdiler’ (Demir, T�YA: 89).  
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6.4.     Arapçadaki ayn sesinin yerine söylenen  “ö” ünlüsü: 
‘ö

Arapçadan geçen kelimelerde görülen ünlüdür: ‘ömür, 
‘ömrüm (Erten, DA: 4). 

7u 

u’nun olu�umunda dil sırtının ön kısmı inik, arka kısmı 
yumu�ak dama�a do�ru kalkıktır. Halka �eklindeki dudakların ileriye 
do�ru itilmi� olması, dil sırtının kabarıklı�ı, a�ız kanalının daralması 
gibi organların durumlarına ba�lı olarak tınlaması en derin ünlü “u” 
ünlüsüdür (Üçok, GF: 65). Türkiye Türkçesi a�ızlarında da birçok “u” 
ünlüsü ile kar�ıla�ılmaktadır. 

7.1.      u / ı arası “u” ünlüsü: ù

“u” ünlüsü ile “ı” ünlüsü  arasında oynaklanan, yuvarlak 
ünlülerin düzle�mesi ile ilgili olarak olu�an, seyrek görülen bir 
ünlüdür: yazù  ‘yazı’, goydù ‘koydu’ (Sa�ır, EYA: 25). 

7.2.     u / i arası “u” ünlüsü: u 

u / i arasında, tam düzle�memi� bir “u” sesi olarak 
tanımlanmaktadır: bunu (Ercilasun, K�
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(Korkmaz, GBAA: 7; NYA: 22; Gün�en, KYA: 22), gúne�, yún 
(Gülseren, M�A: 44), búyday, dú�úyok, gúbre, gúzel, kúsmü� (Demir, 
O�YA: 57), dúñúr ‘dünür’, dúún ‘dü�ün, dúzenner ‘düzenler’, gúndüz, 
gúnu ‘günü’,kúseller ‘küserler’ (Demir, T�YA: 89), yúkler ‘yükler’, 
gúnü ‘günü’, gúnnerde ‘günlerde’, dúzenlenir ‘düzenlenir’, dúun 
‘dü�ün’, kúpler ‘küpler’ (Demir, S�YA: 91), gútmek ‘gütmek’, pezúk 
‘pezik’, çeç_ederúk ‘çeç ederiz’, yúk ‘yük’, dúzlúk ‘düzlük, gúmü�, 
çiflúk ‘çiftlik’, dúz ‘düz’ (Demir, TYA: 155). 

7.6.     Kaybolmak üzere olan “ù” ünlüsü: u

Zayıflamı�, kalın “u” ünlüsüdür; bùlamadık (Gülsevin, U�A: 
14). Kısa süre duyulur; dal_urmı� ‘da�ılırmı�’, olur_umu� ‘olur imi�’ 
nohut_unan ‘nohut ile’, guyuyok ‘koyuyoruz’ (Demir, T�YA: 89), 
çamur_umu� ‘çamur imi�’, olur_umu� ‘olur imi�’, , su_yunan ‘su ile’, 
tuz_unan ‘tuz ile’, onu_da ‘ounu da’ (Demir, S�YA: 90-91), bu_y_udu 
‘bu idi’, �öfor_udum ‘�oför idim’, oyuni ‘oynuyor’, oluyu ‘oluyor’, 
koruyu ‘koruyor’ (Demir, TYA. 154-155). 

7.7.     Arapçadaki ayn sesinin yerine söylenen  “u” 
ünlüsü: ‘u

Birkaç kelimede görülür: ‘ud, ‘urfa kebabı, ‘urfali  (Erten, 
DA: 4). 

8. ü 

Oynaklanmasında dudaklar u’daki gibi yuvarlakla�mı�, dil de 
i’de oldu�u gibi ön tarafından kabararak i’dekinden de derin bir 
kabarıklık meydana getirmi�tir (Üçok, GF: 72). 

8.1.      Kapalı ön çıkaklı “ü” ünlüsü: ü 

i’nin bo�umlanmasındaki dil durumu ile u’nun 
bo�umlanmasındaki dudak durumunun birle�mesi yolu ile olu�an, 
kapalı, yuvarlak, ön çıkaklı “ü” ünlüsüdür (Korkmaz, GBAA: 5).  

8.2.      ü / ö arası “ü” ünlüsü: ü°

“ü” ile “ö” arasında oynaklanan (Gülensoy-Buran, EYAD: 33) 
“ü” ünlüsüdür: görü°rem, süpürü°r, söylü°m (Ercilasun, K�A: 54). 
ö’ye yöneliktir ve ünlülerin geni�leme olayına ba�lı olarak olu�ur; 
hükü°mdar, hü°rmet (Sa�ır, EYA: 26), tü°rki < türkü (Eren, ZBK�A: 
20). 
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8.3.     ü / u arası “ü” ünlüsü: ü
“ü” ile “u” arasında, fakat ü’ye oranla daha fazla bo�az 

gerisinde söylenilen, u’ya kaçan bir sestir; büyük, mü�gül (Cafero�lu, 
GD�AT: XV; STAD: XXV). Orta damak bölgesinde, dil sırtının orta 
dama�ın ön kısmına yükselmesi ile oynaklanan, kalınla�mı� bir ü’dür; 
mehgüm, bürda (Sa�ır, EYA: 26), yük, oküz, yüzük (Eren, ZBK�A: 
20). 

8.4.     Kaybolmak üzere olan “ü” ünlüsü: 

Zayıflamı�, kısa süre duyulan “ü” ünlüsüdür; gübüre 
(Gülsevin, U�A: 14), devül_üdü, ‘de�il idi’, gelür_ümü� ‘gelir imi�’, 
ölüsen, öküz_ünen (Demir, T�YA: 90), verür_ümü� ‘verir imi�, ölür_ 
ümü� ‘ölürmü�’, türk_ümü� ‘Türk imi�’, göçüm_ünen ‘göçüm ile’, 
gozüm_ünen ‘gözüm ile’ (Demir, S�YA: 92), ölüyü, ‘ölüyor’, dikiyü 
dikiyor’, çürüyü ‘çürüyor’ (Demir, TYA: 157). 
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