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HAMSE TÜRKLERİ VE AĞZI
Bilgehan Atsız GÖKDAĞ*

ÖZET
Bugünkü Zencan eyaletinin eskiden adı Hamse Mahalı idi. Hamse aşiretleri denilen bir

başka yapı İran’da bulunmaktadır. Hamse (Zencan) eyaleti ile Farsistan eyaletindeki Hamse
aşiret birleşmeleri arasında herhangi bir bağ ve aynılık yoktur. Hamse (Zencan) eyaletinde
daha çok Avşarlar görülmekte olup Kazvin’in güneybatısından başlayarak Sayınkale ve
Sultaniye’ye kadar uzanan yerlerde ve kuzeydeki Yukarı Tarum ve Aşağı Tarum’da ve hatta
Halhal çevresinde yoğun bir şekilde yaşamaktadırlar. Bunlara genellikle Hamse / Hamselü
Avşarlar denilmiştir. Zencan ağzı ile ilgili malzeme barındıran bir başka çalışma da folklor
araştırmacısı Muhammed Hasan Yusufî’nin 1998 (1377) yılında İran’da neşredilen İl Sözleri
adlı atasözleri kitabıdır. Atasözleri ağız özellikleri korunarak esere alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hamse Türkleri, Oğuzca, Zencan Avşar Ağzı.

THE HAMSE TURKS AND HAMSE DIALECT

ABSTRACT
Nowadays Iranian province Zanjan used to be called as Hamse Mahalı. A Turkish

grouping called the Hamse tribes lives in the Farsistan province. They have no any connection
or similarity with the Hamse (Zanjan) province. In the latter province there are mostly Avshar
Turks, who densely populate the regions from the southwest of Kazvin to Sayınkale and
Sultaniye, and Upper and Lower Tarum, even surroundings of Halhal in the north. They are
usually called the Hamse / Hamselü Avşars. An outstanding work on the Zanjan dialect
belongs to the folklorist Muhammed Hasan Yusufî, who published the proverbs book İl Sözleri
(Homeland Words, 1998/1377). The local proverbs are given with dialectial features.

Keywords: The Hamse Turks, Oguz Turkish, The Zanjan Avsar Dialect.

Hamse, Arapça “beş” demektir. Hamse vilayeti, Güney Azerbaycan’da eski idari
taksimatta beş vilayetin birleşmesiyle ortaya çıkmış bir birimin adıdır. Önceden hamse mahalı
denilen bölge, bugün Zencan eyaleti adıyla anılmaktadır. Bunların dışında Hamse aşiretleri denilen
bir başka yapı İran’da bulunmaktadır. Azerbaycan Türk kimliğini zayıflatmak amaçlı oluşturulan
ve adına Hamse aşiretleri denilen bu grupta İnallı, Baharlı ve Neferli adlı Türk aşiretleri ile birlikte
bir Arap, bir de Lor aşireti bulunmaktadır. Hamse aşiretleri İran’ın güneyindeki Farsistan
eyaletinde yaşamaktadır. Hamse (Zencan) eyaleti ile Farsistan eyaletindeki Hamse aşiret
birleşmeleri arasında herhangi bir bağ ve aynılık yoktur.
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Kazvin ile Zencan arasındaki idari bölgenin adı önceleri Hamse idi. Bu idari bölgenin
merkezi Zencan’dır. Avşarlar bu bölgede Kazvin’in güneybatısından başlayarak Sayınkale ve
Sultaniye’ye kadar uzanan yerlerde ve kuzeydeki Yukarı Tarum ve Aşağı Tarum’da ve hatta Halhal
çevresinde yoğun bir şekilde yaşamaktadırlar. Bunlara genellikle Hamse / Hamselü Avşarlar
denilmiştir. Hamselü Avşarların çoğunun Eberlü oymağından olduğu bilinmektedir (Sarısaman
2002: 441). Ayrıca Şahsevenler, Usanlu, Mugatdem, Bayat ve Hudabendeh adlı diğer Türk grupları
da Hamse-Zencan Türklerini oluşturmaktadır (Kalafat 2003:7).

Doerfer, Oğuzcayı zamir kökenli kişi eklerinden hareketle altı ana gruba ayırır. Doerfer’in
bu tasnifinde 5. grubu Azerbaycan Türkçesi (5b) ve Zencan ağzı (5a) oluşturmaktadır. Zencan
ağzının ayırt edici özelliği olarak –Am (tekil I. kişi); -sAn, -An (tekil II. kişi); -Ik (çoğul I. kişi); -
sIz, -Iz (çoğul II. kişi) ekleri verilmektedir (Doerfer 1990). Atilla Jorma, Zencan ağzını Güney
Oğuzcaya geçiş ağzı olarak nitelendirmektedir (Jorma 1999: 99). M. A. Memmedov’a göre Güney
Azerbaycan’da muhtelif ağızlar mevcuttur ve bunlar dokuz grupta tasnif olunmaktadır.

1. Merkezde: Tebriz, Meraga, Türkmençay

2. Kuzeyde: Merend, Eher

3. Kuzey batıda: Hoy, Maku

4. Kuzey doğuda: Ekrebad, Becerevan

5. Doğuda: Erdebil (Savalan), Halhal

6. Güneyde: Sayınkala, Sakız

7. Güney batıda: Soğukbulak, Serdest

8. Güney doğuda: Zencan (Hamse)

9. Batıda: Urmiye, Salmas (Memmedov 2004:104-105).

Güney Azerbaycan Türkçesinin ağızları hakkında bilgi veren Böyük Resuloğlu’na göre
Zencan ağzının sınırları Kızıl Özen Çayı’nın Tarım ve Mençil istikametinde yeniden doğuya
döndüğü yatağının güney kısmından başlayıp Zencan, Hidec’e yakın Sultaniye ve Hudabende’den
geçip Beycar’ın güneyinden Kürdistan’a dayanan bölgeleri ihata ederek doğuya doğru Songur ve
Kurve ağızlarını da içine alır. Mahnışan’dan Küzekünan’a ve oradan Kızıl Özen Çayı’nın Kız
Köprüsü’nden Kaf Dağları ve Kız Kalesi’nin eteklerine kadar uzanan geniş bölgeyi içine alan bu
ağzı konuşanlar doğuya doğru gidildikçe Hamedan ağzına yaklaşırlar (Resuloğlu 1995:381-386).

Zencan ağzı üzerine yapılan ilk çalışma V. Monteil’e aittir. Monteil’in uzun makalesi
Güney Azerbaycan’ın Zencan ağzına ait dil malzemesine dayanmaktadır. Makalede gündelik
hayata ait konuşmalar, şiirler ve kelime listelerinden oluşan malzeme dilbilgisi açısından
değerlendirilmiştir. Farsça-Azerbaycan Türkçesi ilişkileri ve Türkçe üzerindeki Farsça tesiri,
Monteil’in makalesinde işlenen bir başka konudur (Monteil 1956).

Zencan ağzı üzerine yapılan bir diğer çalışma, Işık Sönmez’indir. Sönmez Mugan, Karadağ
ve Zencan yöresinden derlenen metinleri ses ve şekil bilgisi açısından ele almıştır. Ancak Zencan
yöresinden derlenen metinlerin tek bir kaynak kişiye ait olması bu araştırmanın en büyük eksiğidir
(Sönmez, 1999).

Zencan ağzı ile ilgili malzeme barındıran bir başka çalışma da folklor araştırmacısı
Muhammed Hasan Yusufî’nin 1998 (1377) yılında İran’da neşredilen İl Sözleri adlı atasözleri
kitabıdır. Kitaba sunuş yazısı yazan İl Oğlu, atasözlerinin Zencan etrafında yerleşen Hamse
mahallerinden birinin diyalektinde (Bögle Dėyim? şivesi) söylendiğini; bu atasözlerinin
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Azerbaycan’ın farklı şehirlerinde de duyulduğunu, ancak bu eserin, bizzat bölge ağzından
derlendiği için önemli olduğunu belirtmektedir.  (Yusufî 1998 (1377): VI). “Sunuş” yazısında da
belirtildiği üzere kitapta yer alan 1478 atasözü, ağız özellikleri korunarak kitaba alınmıştır.
Çalışmamız bu kitaptaki dil malzemesine dayanmaktadır. Kitapta Arap alfabesi yanında Latin
alfabesiyle de atasözlerinin yazılmış olması, ses ve şekil incelemesi için kolaylık sağlamaktadır.
Yine de yazılı dil malzemesinin yeterli ses özelliklerini yansıtmayacağı düşüncesinden hareketle
çalışmamızda daha çok biçim özellikleri üzerinde durulmuştur.

1) Yuvarlaklaşma
-Zencan ağzında daha çok kelimenin son hecesinde ve eklerde ünlülerin yuvarlaklaştığı

görülür.

Atlunu atdan ėndirir (3)

At menim astumda axsamasun (4)

Atun almamuş axurun bağlur (7)

Adamu tanunan yėrde qurd yėmez(33)

Acun imanu olmaz (18)

Altu aylugan meger (101)

İran Türk ağızlarında bu kadar yaygın yuvarlaklaşma Halhal ağzında da bulunmaktadır.

anun (<anan) (6-349), daşlarun (15-104), aduz “adınız” (20-1), ekersüz (8-9), geldün (15-
37), gelmedük (20-17) (Karini 2009).

Yuvarlaklaşma hadisesinin iki ağızda da yaygın görülmesi coğrafî yakınlıkla ilgili olsa
gerektir. Halhal, Zencan’a yakın olan bir yerleşim yeridir. Ancak Monteil ve Sönmez’in
derlemelerinde yuvarlaklaşma örneğine pek rastlanmaz. Bu yönüyle Muhammed Hasan Yusufî’nin
Zencan’ın Hamse mahallelerinden birinin ağzına göre kitabına aldığı atasözlerinin dili Halhal
ağzına yaklaşmaktadır.

2) y- > l- değişimi
Sadece yuva > luva örneğinde görülür.

Arunun luvasuna çöp uzatmax (49)

3) -n- > -ø
İran Türk ağızlarında çok sık görülen bir ses olayıdır.

Eti derisi sizi sümügü bizim (125)

Tari bir terefden bağlasa bir terefden açar (576)

Salmas: sora “sonra” (15-69), yÀında (30-2), seni şefandı “senin şifandır” (1-45) (Gökdağ
2006: 149); Halhal: Àd “ant” (6-248) (Karini 2009, 108); Urmiye: ket “kent” (14-44), cis “cins”
(15-4) (Doğan 2010)

4) -g- > -y- değişimi
İran Türk ağızlarında sık görülen bu ses olayına metnimizde de rastlanmaktadır.

Eşşege guci çatmur, palanun döyür (185)

Uzaxdakuna döyüş xoş gelir (293)
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Salmas: büyün, eyer (Gökdağ 2006: 130); Urmiye: döyerix, iyid, iki yünnen (Doğan 2010);
Halhal: söyse, döydüm (Karini 2009-93)

5) -b- > -v- değişimi
Azerbaycan ağızlarında b > v değişmesi, batı ve kısmen de kuzey grubu ağızlarında iki

ünlü arasında yaygınlaşmıştır (Şiraliyev: 86; Memmedov: 102). Metnimizde de birkaç örneği
vardır.

Suvaylux sultanluxdur (893)

Hemam suvundan dost tutmax (676)

Bendi suva verib (438)

Halhal: suvay’sız, suv, servaz (Far. serbâz) “asker” (Karini 89); Urmiye: àevrini “kabrini”;
àavÀca < gabağıca “önü sıra” (Doğan 2010)

6) ñ > v, y, g değişimi

ñ sesi orta hecede v, y, g’ ye değişmektedir.

Onun gövlü gözü toxdur (275)

Çupanun gögli olsa erkek gėçiden süt sagar (660)

Dėdem geldi gözümün öyüne (723)

Halhal ağzında da bu tür değişimlere rastlanmaktadır: özüve, göylüm (Karini 2009: 98- 99)

7) ld > ll benzeştirmesi
Dençi degirmançun allada bilmez (771)

8) rl > ll benzeştirmesi
Dėyeller yėke adamun eqli toğuğunda olur (835)

9)  Belirtme Hâli
Zencan ağzında belirtme hâli eki, ünlüyle biten kelimelerde genellikle -nU ’dur. Yuvarlak

ünlülü biçimler tercih edilir.

Atlunu atdan ėndirir(3)

Çox danuşmax dananu qurda vėrer (664)

3. şahıs iyelik ekinden sonra belirtme hâli eki olarak -n kullanılır.

Adam başuna geldigin bilmez (23)

Bir örnekte -n belirtme hâli eki -y’ye değişmiştir.

Maliy berk saxla qonşi oqru tutma (1247)

İyelik eki olmadan da -n belirtme hâli ekinin getirildiği örnekler vardır:

Deli delin görende çomağun gizledir (757)

Dençi degirmançun alada bilmez (771)
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Teklik ikinci şahıs iyelik eki almış ismin belirtme hâlinde bazen n ünsüzünün düştüğü
görülür. Sonda bulunan ünlü hem iyeliğin, hem de belirtme hâlinin göstericisidir. Aynı durum
Halhal ağzında da görülür (Karini 2009: 129).

Öz ėviynde otur, öz sözi danuş (151)

Maliy berk saxla qonşi oqru tutma (1247)

10)  II. Şahıs İyelik Eki
Bir örnekte teklik II. şahıs iyelik eki ñ ünsüzünden gelişmek suretiyle yn şekline

dönüşmüştür.

Öz eviynde otur, öz sözi danuş (151)

Bu durum Urmiye’nin Merengeli ve Balamış köylerinde de görülmektedir: dedeyn,
adresiyn (Doğan 2010).

İran Türk ağızlarının birçoğunda çokluk ikinci şahıs iyelik eki –Iz şeklindedir. Eski Türkçe
–XñXz ekinin ñ sesinin erimesiyle –Iz eki oluşmuştur.

Üzüzin nurundan bulaxlar da qurudu (175)

Horuz kimin boş günde dėyir erizem, berk günde dėyir men de sizin birizem (688)

Seqqel de sizin elizde, gėçi de sizin elizde (877)

Urmiye, Halhal, Tebriz, Salmas ağızlarında da çokluk 2. şahıs iyelik eki aynıdır (Doğan
2010; Karini 2009; Memmedli 2003; Gökdağ 2006).

11)  Şimdiki Zaman Eki

Bazı İran Türk ağızlarında şimdiki zaman eki olarak -y- kullanılmaktadır (Salmas, Urmiye,
Halhal, Zencan)

Bir dodağu yėr süpürėy, bir dodağu göyi süpürey (507)

Birin ėve qoymeyler, diyir yay-toxmaqumu hara qoyum (532)

Ėv kölgesi başuma düşmey (306)

Çağatay Türkçesinde de şimdiki zaman eki –y’ dir: dėydür (Eckmann).

Halhal ağzında şimdiki zaman eki –ėyr ’dir. I. teklik ve çokluk çekiminde ekin sonunda
bulunan r ünsüzü her zaman korunurken (bilmeyrem “bilmiyorum”, gėdėyrik “gidiyoruz” Karini
2009: 167-168). II. ve III. şahıslarda r ünsüzünün düşmesiyle ek, -ėy şeklinde ortaya çıkmaktadır.
(vırėysan “veriyorsun”, gėtmeyle “gitmiyorlar”) Bu ek, Trabzon ve Rize ağızlarında da
görülmektedir (Brendemoen 1985: 34)

12)  Yönelme Hâli Eki

Zencan ağzında II. teklik şahıs iyelik ekinden sonra yönelme hâli eki getirildiğinde iyelik
ekinin ünsüzü bazen –v ve –y’ye dönüşür. Azerbaycan Türk ağızları için bu durum karakteristiktir.
ñ sesinin v’ ye dönüşmesinin, iddia edildiği gibi Kıpçak Türkçesiyle bir ilişkisi yoktur.

Dostun kimdi? O ki sözün özüve dėye (786)

Özüye bir ine batur, yoldaşiye çuvalduz (164)

Başun qarnuva (403)

Başuva qaxmuram yaduva saluram (410)
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Xėyr iste qonşuye xeyr gele başuye (697)

Eski Türkçeden günümüze ñ sesi çok farklı bir gelişme göstermiş; kendisinin
korunamadığı durumlarda çeşitli sebeplerle yerini n, g, ğ, y, v ’ye bırakmıştır.

13) -AnA Zarf-fiil Eki + Kimin Edatı

-AnA zarf fiil eki kimin edatıyla birlikte kullanıldığında “–IncAyA kadar” anlamını verir.

Qiz alan alana kimin, qiz vėren ölene kimin (1095)

Halhal ağzında da aynı kullanıma rastlanır (Karini 2009: 200).

14) -ce “Kadar” Edatı
Adamun ėşşekce qulağu olsun, mercimekce talahu (34)

Seqqelim çixence canum çixeydi, dünen bir qiz mene emi dedi (878)

15)  Vasıta Hâli –UnAn
Batı Türkçesinde vasıta eki yerine kullanılan ile edatı, Türkçenin n vasıta hâli ekiyle

kalıplaşarak ilen şeklinde ortaya çıkmıştır. Batı Türkçesinde kullanılan ilen edatı metnimizde l > n
ses değişmesine uğrayarak –UnAn şeklinde vasıta eki konumuna gelmiştir. Azerbaycan Türk
ağızları için karakteristik olan bu vasıta hâli ekinin ilk ünlüsü metnimizde yuvarlaktır:

Qanu qanunan yumazlar, qanu suyunan yuvallar (1014)

Qurdunan qoyun yayulur (1046)

Otunan pamuq kimindirler (124)

16) -GInAn Emir II. Teklik Şahıs Eki

Azerbaycan Türk ağızları için karakteristik olan ve –gıl / -gil ekinden gelişen –gınan / -
ginen II. teklik şahıs emir ekine metnimizde de rastlanmaktadır.

Qirxbėş bayramdan gėdene saxla saru saman, çėkmeginen eleman (1091)

Mus mus deyince bir yol dėginen Mustafa (1260)

Ekin sonunda bulunan –an / -en hissesinin sen şahıs zamirinin kalıntısı olduğu görüşü
hâkimdir. (Ezizov 1999: 212-213).

17) -mAmIş / -mAmUş Zarf-fiil Eki

Azerbaycan Türk ağızlarında sıfat fiil ve zarf fiil olarak kullanılan bu ek, Doğu Anadolu
ağızlarında da karşımıza çıkar (Karahan 1994: 226). Sıfat fiil eki olarak –mAyAn, -mAdIk eki yerine
kullanılır.

Agrumamuş başye saqqiz yapişdirma (65)

Çixmemiş canda omid var (671)

Ekmemiş yėrde derenlerdendi (206)

Zarf fiil eki olarak –mAdAn eki yerine kullanılır:

Çağurmamuş toya gėdenlerdendi (639)
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Çaya çatmamuş tumanun çıxardur (642)

Çalmamuş oynuyanlardandur (641)

Anadolu ve Azerbaycan Türk ağızlarında ilgi hâlinin eksiz kullanımları da bulunmaktadır
(Buran 1996: 63-64; Memmedov 2003: 157-158).

Metnimizde eksiz ilgi hâline ait birçok örnek bulunmaktadır.

Üz degül Qezvin ayax daşusudur (166)

Sen dėyen olsun, şėr yatsun (868)

Eli börkini Veli başuna, Veli börkini Eli başuna qoyur (967)

II. teklik şahıs iyelik ekinden sonra ilgi hâli ekinin olmadığı örnekler de vardır:

Meger dėden nökeriyem? (1276)

Meger nenen kebinine salublar (1290)

Azerbaycan Türk ağızlarında –I / -U, -nI / -nU ilgi hâli ekinin varlığı da bilinmektedir
(Karini 2009: 133; Memmedov 2003: 67).

Metnimizde buna dair bir örnek bulunmaktadır:

Eti derisi sizi, sümügü bizim (125)

18)  II. Teklik Şahıs Eki

Zencan ağzının en belirgin özelliklerinden biri fiil çekimlerinde II. teklik şahıs ekinin –An
olmasıdır. Zencan ağzı bu yönüyle diğer Azerbaycan Türk ağızlarından ayrılmakta olup Kaşkay,
Aynallu, Horasan ağızlarına yaklaşmaktadır.

Doerfer, -An ekinin kullanım sahasını belirler ve Avşar tipi olarak gösterir (Doerfer 1982:
124).

Urmiye ağzında (Merengeli ve Balamuş köylerinde) ek, fiil çekiminde görülür: danışıren
“konuşuyorsun”, bíraxırän “bırakıyorsun”, keseceyan “keseceksin”, aparmışen “götürmüşsün”
(Doğan 2010).

Metnimizde II. teklik şahıs eki daha çok –An’lıdır:

Dėyiren uşağ aladur (819)

Lala biliren niye yuxun gelmir (1234)

Allah vėrende demez kimin oğluyan (75)

Altu ayluğan meger (101)

Bes niye can çekişiren (427)

Bir tike çörek götüren min illik yol gėden (502)

Teklik II. şahıs için kullanılan ve sen şahıs zamirinin s’ sinin düşmesiyle oluşan –An eki
aynı zamanda Diyarbakır, Kaşkay (Paradumba, Süleymanâbâd), Horasan (Ruh-âbâd, Karabağ, Pir-
Kumaj, Kalat ve Çarani) ağızlarında görülür (Doerfer 1982: 110-124).

Anadolu ağızlarında da görülen (Ay 2009; Karpuz-Uysal 2010: 8) geniş zaman II. teklik
şahıs çekiminde geniş zaman ekinin düşmesine Zencan’da da rastlanmaktadır.

Her elinen versen o elinen allan (1360)
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Qolum niye sinėydin eyri biten(1057)

İşlemesen dişlemen (345)

İnanmazdun gelin olan, ata da mindirdiler (377)
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