TÜRKøYE TÜRKÇESø AöIZLARINDA KIPÇAKÇA DENøLEN
UNSURLAR ÜZERøNE 2: (Ç > ù DEöøùMESø)
Gürer GÜLSEVøN*
ÖZET
Anadolu a÷ızlarındaki ç > ú de÷iúimini (gençler > genúler, gaçdı >
gaúdı) bazı araútırmacılar Kıpçakça bir unsur olarak de÷erlendirmektedir.
Ancak, bu varsayımın kanıtlanabilmesi için yeterli ölçü ve delillerin ortaya
konulamadı÷ı görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Türkiye Türkçesi a÷ızları, O÷uzca, Kıpçakça

ON THE FEATURES SUPPOSED TO BE KIPCHAK IN TURKEY
TURKISH DIALECTS: 2 ( Ç > ù)
ABSTRACT
According to some scholars, ç > ú (gençler > genúler, gaçdı > gaúdı)
is a Kipchak feature in the Anatolian Turkish dialects. But sufficient
convincing evidences and criteria have not been presented yet.
Key words : Turkey Turkish dialects, Oguz Turkish, Kipchak
Turkish.

Anadolu’ya Türklerin gelmesi çok daha eski dönemlerde
baúlamıú da olsa, bugünkü haliyle bu toprakların Türkleúmesi XI.
yüzyıldan itibaren yo÷un O÷uz göçleri ile baúlamıú ve úekillenmiútir.
Bu dönemde, O÷uzların yanı sıra az sayıda Kıpçak ve Karluk gibi
Türk gruplarının da Anadolu’ya geldikleri bilinmektedir. O÷uzların
yo÷un nüfusu ve siyasi hakimiyetleri sonucunda, Anadolu’ya gelen
di÷er Türk halkları da bu süreçte O÷uzlaúmı
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Türkçesindeki Kıpçakça unsurlar olarak verilegelen özellikler
úunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

g>v
ç>ú
Ø- > hO>U
ƾ > y (ñ > y)
s- > h-

Biz, Türkiye Türkçesi a÷ızlarında Kıpçakça unsur oldu÷u ileri
sürülen bu özellikler hakkındaki görüúlerimizi bir dizi çalıúma ile
ortaya koymak istedik. Bu dizinin birinci çalıúmasında g > v de÷iúimi
hakkındaki görüúlerimizi, Türk Dil Kurumu tarafından Urfa’da
düzenlenen “Türkiye Türkçesi A÷ızları Çalıútayı”nda bildiri olarak
sunduk (GÜLSEVøN 2008). Bu ikinci çalıúmamızda ise ç > ú
de÷iúmesi üzerinde duraca÷ız.
SORUN-SORU
Bugün için O÷uzca olan Türkiye Türkçesi a÷ızlarında, O÷uzca
olmayan bazı özelliklerin de saklanmıú olması teorik olarak
mümkündür. Ancak, hangi unsurların O÷uz dıúı oldu÷unu belirlemek
için acaba ne tür ölçüler konulabilir?
Türkiye Türkçesi a÷ızlarındaki farklılıklar üç temel nedenden
dolayı olabilir:
•

Birincisi, yerleúim dönemlerindeki boysal (Kınık, Avúar,
Çepni; Kıpçak vs.) baúkalıklara dayanan tarihi farklılıklardır.

•

økincisi ise, farklı bölgelerde farklı dönemlerde harekete
geçen fonetik e÷ilimlerin sonucunda ortaya çıkan ayrılıklardır.

•

Bazı a÷ız farklılıklarında, bu iki nedenin iç içe geçmiú bir
biçimde etken oldu÷u da düúünülmelidir.

Kısacası, a÷ızlarda bugün görülen farklı özelliklerin sebebi
tarihi boysal ayrımlara dayanabilece÷i gibi, sonradan geliúmiú fonetik
de÷iúiklikler de olabilir. Bunun için úu örne÷i tekrar vermek
istiyorum.
/AGI/, /OGU/ gibi ses gruplarının geliúmesine bakalım:
1. Türkiye Türkçesinde (yazı dilinde) bu gruplar /AöI/, /OöU/
(a÷ız, yo÷un) biçimlerinde yaúamaktadır.
2. Bazı a÷ızlarda bunların ünsüzü, (eski úekle benzer halde)
patlayıcı özelli÷i ile de korunmuútur (agız, yogun, vb.)
(KARAHAN, 53).
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3. E÷er bir “dudak ünlüsünün komúulu÷unda” ise, g > v
de÷iúmesi olabilir (kagun >> kavun, ögey >> üvey, gibi).
4. Batı Anadolu’daki birçok a÷ızda ise bu gruplar “büzülerek”
ya ikiz ünlü haline gelmiú ya da uzun bir ünlüye dönüúmüútür
(/yǀn/, /youn/, /Ɨz/, /aız/ gibi).
/OGU/ tarzındaki hece gruplarının büzülerek “uzun ünlü” ya
da “ikiz ünlü haline gelmesi, günümüzde Sibirya Türk lehçelerinde
görülmektedir (Yakutça, Hakasça, Altayca, vb.). Burada úu soruyu
soralım kendimize: Türkiye Türkçesinin bazı a÷ızlarında görülen
yogun > yo÷un > yǀn de÷iúmesi, o bölgedeki bir dıú (Sibirya lehçeleri)
unsur mudur? Yoksa, birbirinden ba÷ımsız olarak farklı bölgelerde
farklı dönemlerde aynı fonetik e÷ilimin gerçekleúmesi midir? Bu
özellik için birinci seçenek düúünülemez. Çünkü, Türkiye Türkçesinde
/OGU/ grubunun “uzun-ikiz ünlü” haline gelmesi, muhtemelen
oldukça yeni bir geliúmedir. Hâlâ /OGU/ biçiminde kullanan
a÷ızlarımız bile vardır. EAT metinlerinde de /G/ sesi korunmuútur.
Kaldı ki, Sibirya lehçelerinde de bu geliúmenin tarihini bilmemiz
gerekir. Anadolu’nun Türkleúmesi (O÷uzlaúması) sürecinde ilgili
bölgeye Sibirya halklarından grupların geldi÷i bilinmemektedir.
Sadece /OGU/ > /ǀ/ geliúmesine bakarak, bir lehçede baúka
bir lehçenin unsurunu buldu÷umuzu iddia etmek do÷ruyu yansıtır mı?
Elbette yansıtmaz. Zaten Anadolu a÷ızlarındaki bu de÷iúme için dıú
lehçe unsuru ba÷lantısı kuran kimse de yoktur. E÷er bunun bir dıú
lehçe unsuru oldu÷u iddia edilecekse, muhakkak, bu özelli÷in tespit
edildi÷i a÷ız bölgesinde boyların yerleúim tarihine bakılması gerekir.
Oraya, kastedilen O÷uz dıúı unsur geçmiúte yerleúmiú midir? Ayrıca,
bunun dıúında da ses özelli÷i benzerli÷i var mıdır? Morfolojik
koúutluklara rastlanılmakta mıdır? Türkiye Türkçesi ve a÷ızlarında
kullanılmayıp di÷er lehçelerin karakteristi÷i olan kelimelerden (in/tüú-; gizle-/yaúur-; bul-/tap-; el/kol vb.) ilgili a÷ızda kullanılanlar var
mıdır?

Türkiye Türkçesi A÷ızlarında Kıpçakça Unsur Denilen Özellikler
Hakkında:
Kıpçakça dedi÷imiz grubun özellikleri nelerdir? Kaç türlü
Kıpçakça vardır? Kelime baúındaki “y-” ünsüzünü “y-” biçiminde
(yol, yat-) kullanan Kıpçaklar da vardır, c-/j- biçiminde (col, cat-/
jol/jat-) kullanan Kıpçaklar da vardır. Bizdeki “ç” ünsüzünü “ç”
olarak (çık-, açık, aç-) kullanan Kıpçaklar da vardır, “ú” olarak (úık-,
aúık, aú-) kullananları da vardır. Çekik gözlü Kıpçaklar da vardır,
badem gözlü Kıpçaklar da vardır.
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Türkiye Türkçesinde
Ç
çık-

açık

kaç-

iç-

Kıpçak Lehçelerinde
Ç
Tatar
çıkKaraçay çıkBalkar
çıkKumuk
çıkKaray
çıkTatar
açık
Karaçay açık
Balkar
açık
Kumuk
açık
Karay
açık
Tatar
kaçKaraçay kaçBalkar
kaçKumuk kaçKaray
kaçTatar
içKaraçay içBalkar
içKumuk içKaray
iç-

Kıpçak Lehçelerinde
ù
Kazak
úıkKarakalpak úıkNogay
úıkKazak
aúık
Karakalpak aúık
Nogay
aúık

Kazak
kaúKarakalpak kaúNogay
kaú-

Kazak
iúKarakalpak iúNogay
iú-

Türkiye Türkçesindeki Kıpçakça unsurlar olarak verilegelen
yukarıdaki altı maddedeki özellikler (g > v, ç >ú, Ø- > h-, vs.) her hal
ve úartta Kıpçakçayı temsil etmiú olabilir mi? Bizce, bu tespitler
do÷ruyu tamamıyla yansıtıyor de÷ildir.
ç > ú de÷iúmesi ve yorumlanıúı:
Kıpçakçada ç > ú de÷iúimi var mıdır? Tatarcada yoktur,
Baúkurtçada, Karaycada, Karaçaycada, Kumukçada, Kırgızcada da
yoktur. Sadece, “çekik gözlü” Kazak, Karakalpak ve Nogayların
dillerinde vardır. O halde, ç > ú olayı Kıpçakçanın bir unsuru mudur,
yoksa Kazak, Karakalpak, Nogay grubunun mu özelli÷idir?
Türkiye Türkçesi a÷ızlarında görülen ç > ú de÷iúimi, tarihi
dönemlerde Anadolu’ya gelip “çekik gözleri bademleúerek”
O÷uzlaútı÷ı varsayılan Kazak, Karakalpak ya da Nogay
topluluklarından mı kalmıútır? Kazak, Karakalpak ve Nogaycada
görülen ç > ú de÷iúimi hangi dönemde gerçekleúmiútir? Çok eski
(örne÷in 11. veya 15. yüzyıl) midir? Bildi÷imiz bir kural vardır:
Kazak, Karakalpak, Nogay Türkçelerinde, Köktürkçedeki /ç/ ünsüzleri
/ú/; Köktürkçedeki /ú/ ünsüzleri ise /s/ olarak yaúamaktadır. Bu
de÷iúmelerden ú > s olayı, muhakkak daha önce gerçekleúmiútir.
Çünkü, e÷er önce ç > ú de÷iúmesi, daha sonra ú > s de÷iúmesi olmuú
olsa idi, bugün ilgili lehçelerde hiç /ú/ sesi kalmamıú olurdu. Demek
ki, önce ú > s d
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önemlidir ve ben bu gerçekten hareketle úu soruyu soraca÷ım:
Anadolu’ya eski dönemlerde gelip yerleúmiú oldu÷u varsayılan Kazak,
Karakalpak ya da Nogayların dillerinde, buraya geldiklerinde ç > ú
de÷iúimi olmuú ise, bu olaydan daha önce gerçekleúen ú > s
de÷iúmesinin örnekleri (ilgili a÷ızlarda) niçin yoktur? Hiç mi ú > s
de÷iúmesinin de bir bakiyesi “ilgili a÷ızlarda” görülmez?
Yukarıda sordu÷um soruların teorik olarak tatmin edici
cevapları bulunamazsa, Anadolu’daki bazı a÷ızlarda rastladı÷ımız ç >
ú de÷iúmesine Kıpçakça unsur denilmesi inandırıcı olamaz.
Bu konuda, çok daha temel bir yanlıú yapılmaktadır. øncelenen
a÷ızlarda ç > ú de÷iúimini Kıpçakça unsur olarak de÷erlendiren
çalıúmalarda verilen örnekler úunlardır:
genúler, geúdim, saúlarını, harúlƯmız, yamaútan, uútum,
geúmiú; aúlıg, aúmeñ, genúlê, göúmenlik; aúlıkdan, gaúdı,
geúlik; geúlikde, geúmiú, öúmediler, Ɨú, gaú-, geú-, üú vb.
Dikkat edilirse, bu örneklerin hepsi, kapalı hece sonunda ç > ú
de÷iúmeleridir.
Kıpçakça unsurların bulundu÷u yolunda en fazla çalıúılan
Zonguldak-Bartın-Karabük yöresinden çarpıcı bir örnek verelim:
“içen iúdi” (EREN, 38). Türkçedeki “iç-” fiili, ilgili a÷ızda /ç/ iledir.
“øki ünlü arasında” söylenirken /ç/ úeklinde (içen) telaffuz edilmiútir.
Sadece kapalı hecenin son sesi iken /ú/ haline (iúdi) gelmiútir.
Türkiye Türkçesi a÷ızlarındaki ç > ú de÷iúmesine bu açıdan
bakılması gerekir. Bu olay hangi çevre úartlarında gerçekleúmektedir?
Kazak, Karakalpak ya da Nogaycadaki gibi her úartta (baúta, iki ünlü
arasında, hece sonunda) mı ç > ú olmaktadır? Yoksa, sadece kapalı
hecenin son sesi iken mi?
Verilen örneklere bakılınca, cevap açıktır: Sadece kapalı hece
konumundayken /ú/ olmaktadır. Yani, do÷al bir “kapalı hecenin
sonunda sızıcılaúma olayı” görülmektedir. Üstelik, bu ç > ú de÷iúmesi,
sadece Kıpçakça bir unsur olarak yaúadı÷ı iddia edilen a÷ızlarda
görülmez; Anadolu ve Rumeli’nin pek çok a÷zında, /ç/ sesi, kapalı
hecenin son sesi konumuna gelince sızıcılaúabilmektedir. Hızlı bir
kontrol sonucu ulaútı÷ım veriler úunlardır (NOT: Aúa÷ıda sıraladı÷ım
bölgeler üzerine çalıúanların hepsi de ç > ú de÷iúimini Kıpçakça bir
unsur olarak vermiú de÷illerdir. Bunlardan sadece bazılarında bu
de÷iúim Kıpçakça özellik olarak de÷erlendirilmiútir.):
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¾ Edirne
¾ Kars
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

: aútık, iútiler, geútƯni, iúki, kırbaú (KALAY, 45)
: geúmesin, üú, biúduh, sanúdı, genúler (ERCøLASUN,
1983, 113)
Zonguldak-Bartın-Karabük: aúlıkdan, gaúdı, geúlik, içen iúdi
(EREN, 38, 93, 96)
Adana
: gaúdı, göúdük, seúdi, aúdılar,a÷aúlar, genúlik
(YILDIRIM, 125)
Kırúehir : genúler, geúdim, saúlarını, harúlƯmız, yamaúdan,
uúdum, geúmiú (GÜNùEN, 68, 174)
Kütahya : aúlıg, aúmeñ, genúlê, göúmenlik (GÜLENSOY, 58,
129)
Malatya : üú sene, bi kaú, iúmiú (GÜLSEREN, 84)
Mu÷la
: uúkur, üúden, aúmıú, iúkici, genúlerle, kaúdım
(AKAR, 37)
Ordu
: Ɨúların (a÷aúların), aúmadan, elli üúde, gaúmıúlar,
geúilikde, geúmiú, öúmediler (ölçmediler) (DEMøR
2001, 87)1
Sivas
: gaúdım, biúme, geúdi, genúlik, ilaúlarımız, güveúden
(DEMøR-ùEN, 128
Trabzon : üú, Ɨú (a÷aç), göú, hiú, bi gaú, Kenú (DEMøR 2006,
120, 268
Uúak
: a÷aúlƗ, aú, aúdılƗ, biúdirceƾ, gaúdık, göúdüm
(GÜLSEVøN, 62)

Batıda Edirne’den do÷uda Kars’a kadar, güneyde Adana’dan
kuzeyde Bartın’a, Ordu’ya kadar, içlerde Malatya, Kırúehir, Uúak,
Kütahya, Mu÷la’ya kadar çok geniú bir co÷rafyada kapalı hecenin
sonunda iken /ç/ ünsüzünün /ú/ olmasına rastlıyoruz. Dahası var, bu
úartlarda ç > ú olmasını Türkiye sınırlarının dıúındaki O÷uz
a÷ızlarında da görüyoruz:
¾ øran’daki Salmas a÷zında héú, géúdi, üú, aúdı, gıúları, a÷aúlar
(GÖKDAö, 128).
¾ øran’daki Gümbed Türkmen a÷zında üú, hiú (YILDIRIM, Zeynep,
48).
¾ øran’daki Kaúgaylarda geú- iúmek, üú (ÇELøK, 121)2.
¾ Irak Türkmen Türkçesinde aútı, agaúta (BAYATLI, 352)3.

1
Ordu ili a÷ızlarında Necati Demir iki ünlü arasında da bir örnek göstermiútir: uúun
(için) (DEMøR 2001, 87)
2
Muhittin Çelik, Kaúgay a÷zında kelime baúında (úıhar- ‘çıkarmak’) ve iki ünlü
arasında (uúƗr ‘uçar’) da ç > ú de÷iúiminin birer örne÷ini göstermiútir (ÇELøK, 121)
3
Hidayet Kemal Bayatlı, iki ünlü arasında da tek örnek (niúin) vermiútir (BAYATLI,
351).
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¾ Azerbaycan Türkçesinin a÷ızlarına kaúmah, aúmak, uúmah, seúgi,
keúmiúde, iúmek, üú (VELøYEV, 178).
¾ Türkmenistan’daki a÷ızlarda a÷aúlar, geúti, gaúdı, üú (ÖZIùIK,
99).
¾ Bulgaristan Kırcali bölgesi a÷ızlarında pirinúlen, iútik, kaútım,
geçti, genúlƝ, güúlük, ardıútan (ALø, 82).
Yani, sadece kapalı hecenin son sesi durumundayken ç > ú
de÷iúmesi, bütün O÷uz a÷ızlarında yaygındır. Türkiye Türkçesinin
a÷ızlarında da vardır, Türkiye sınırlarının dıúındaki O÷uzlarda da
vardır.
O halde, Türkiye Türkçesi a÷ızlarında görülen ç > ú olayına
temkinli yaklaúmak gerekir. Çalıúılan bölgede sadece kapalı hece
konumunda iken görülüyorsa, Kıpçakça ile ba÷lantı kurulmasına hiç
gerek yoktur. E÷er (birkaç bölgede oldu÷u gibi) iki ünlü arasında ve
kelime baúında da (nadiren bile olsa) ç > ú de÷iúmesi görülüyorsa,
Kıpçakça unsur olabilece÷i akla getirilebilir.
Böyle bir durumla karúı karúıya isek, muhakkak baúkaca ses,
úekil ve kelime özelliklerini de incelemek gerekir. ølgili a÷ızda iki
ünlü arasında bile ç > ú oluyorsa, acaba ú > s örne÷i niçin hiç
görülmemektedir? Bunun muhakkak açıklanması gerekir. Denk
çiftlerin kullanımında ilgili a÷ız hangi úekli (O÷uzca mı Kıpçakça mı)
tercih etmiútir? Kısa bir liste verelim:

bulmak
gizlemek
el
örtmek
dönmek

OöUZCA

KIPÇAKÇA

bulgizleel
örtdön-

tapyaúur-, caúır-, jasır- vb.
kol, kul
yap-, cap-, jap- vb.
yan-, can-, jankayt-

Bu denk çiftler lehçelerin önemli ayırt edici özelliklerindendir.
Yaúayan dilde bunlardan biri tercih edilmiú ve lehçelerin belirleyici
özelli÷i olmuúsa da, dilin içinde (atasözlerinde, deyimlerde,
ikilemelerde, türkülerde vs.) kalıplaúmıú olarak di÷er úekiller de
saklanabilmektedir. Türkiye Türkçesinde “dönmek” anlamında “dön-”
fiili, Kıpçak lehçelerinde ise bu anlamda “yan-” fiili tercih edilmiútir.
Ancak, Türkiye Türkçesinde yan- fiilinin o anlamda da fosilleúmiú
olarak (yanar döner adam, vb.) yaúaması, denk çiftlerden kabul
edilmemiú olanının da bir yerlerde saklanabilece÷ine örnektir. Acaba
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Kıpçakça unsur bulundurdu÷u iddia edilen a÷ızların ikilemelerinde,
deyimlerinde, atasözlerinde ya da türkülerinde bile olsa, bölgedeki
O÷uzlarda olmayan Kıpçakça kelimeler bulunmakta mıdır?
Kaldı ki, Kıpçakça unsur olarak düúünülen yamaú (< yamaç)
kelimesi, ç > ú de÷iúimi olan çekik gözlü Kıpçakların hiçbirinde
kelime baúında y- ile söylenmemektedir. Kazaklar bu kelime yerine
eƾis, bavray, ıldıy kelimelerini kullanmaktadırlar. Yani, ç > ú de÷iúimi
bulunan Kıpçak lehçelerinde bile olmayan bir kelime nasıl olur da
Kıpçakçanın Türkiye Türkçesi a÷ızlarında saklanmıú bir unsuru olarak
de÷erlendirilebilir? Bu kelimenin baúında y- sesi bulundu÷una da
dikkat edilmelidir. Çünkü, ç >ú de÷iúimi olan Kıpçak lehçelerinde
kelime baúında y- de÷il, onun yerine j- ve c- bulunabilirdi.
Bütün bunlar kadar önemli olarak, o yörenin iskan tarihi de,
Kıpçak gruplarının gelip gelmedi÷i bakımından kontrol edilmelidir.

SONUÇ
Türkiye Türkçesi a÷ızlarında kapalı hecenin son sesi
konumunda iken yaygın olarak görülen ç > ú de÷iúmesi, Kıpçakçanın
sadece bir kolunda ve her úartta (baúta, iki ünlü arasında, kapalı hece
sonunda) görülen ç > ú de÷iúmesinden farklı bir olaydır. Kapalı
hecenin son sesi durumunda ç > ú de÷iúmesi, Anadolu’nun sadece
belirli bölgelerinde de÷il, tamamına yakınında görülmektedir. Hatta,
Anadolu sahası dıúındaki (øran, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan,
Bulgaristan) O÷uzlarda da, bu konumda iken ç > ú de÷iúmesi olur.
Bazı Türkiye Türkçesi a÷ızları çalıúmalarında bunun Kıpçakça
unsur olarak de÷erlendirilmesi, acele edilmiú bir iddiadır. Çünkü, o
bölgelerde ç > ú de÷iúimi dıúında, Kıpçakça ses, úekil ve kelime
özellikleri gösterilmemiútir. Özellikle, varsayımın iddia edildi÷i
bölgelerde ú > s de÷iúimi örnekleri bulunmaması, muhakkak izah
edilebilmelidir.
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