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Abstract 

Turkey Turkish dialects have been used on this geography since Anatolia became a habitation. 

However Turkey Turkish dialects are not a pulpit  formed on this geography by clans who  migrated to 

Anatolia. Formed in Central Asia,  developed in Anatolia and having kept  its improvement  till now 

,they became common property of people living on this land as a bearing of vital values of migration 

areas , climate factors and everything concerning  daily life. 

Karakeçilis are one of the fundemental elements of Kayı clan which was one of the 

communities migrated to Anatolia. During the migration to Anatolia, clan predestined for Ottoman 
Empire which would become a world state next centuries as a result of  the event which Ertuğrul Gazi, 

leader of clan, had to be a side of. 

Consonants are sounds which are formed when vocal tract either narrows or sometimes opens 

or closes. The number of the consonants are more than wovels in Turkish as it is in so many other 

languages. There 21 consonants in Turkey Turkish. b, c, ç, d, f, g,ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, Ģ, t, v, y, z. All 

of these basic consonants are being used in Karakeçili dialect today. 

In our essay we are going to cite the data we got from the field study which we did in 

Karakeçili, a town of city of Kırıkkale, where  clan’s members live densely today. Turkey Turkish is a 

very productive language in terms of vowels. The same situation is also valid for Turkey Turkish 

dialects. However in Karakeçili dialect, consonants as well as vowels have interesting  characteristics. 

                                                
 Bu makale Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) adlı yüksek Lisans tezimin Ünsüzle bölümünden 
oluĢturulmuĢtur.  
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Öz 

Türkiye Türkçesi ağızları Anadolu’nun yurt haline gelmesiyle birlikte bu coğrafyada 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ancak Türkiye Türkçesi ağızları Anadolu’ya göç eden boyların bu 

coğrafyada oluĢturdukları bir iletiĢim unsuru değildir. Göç edilen bölgelerin yaĢamsal değerlerinin, 

iklim faktörlerinin ve günlük hayata dair olan her Ģeyin ürünü olarak Orta Asya’da oluĢmuĢ Anadolu’da 
olgunlaĢmıĢ, yüz yıllar sonra ise hala geliĢimini sürdürerek bu topraklarda yaĢayanların ortak malı 

olmuĢtur.  

Karakeçililer; Anadolu’ya göç eden topluluklardan Kayı Boyunun aslî unsurlarıdır. Anadolu’ya 

göç esnasında aĢiretin lideri Ertuğrul Gazi’nin taraf olmak zorunda kaldığı olay sonucunda aĢiret sonraki 

yüz yıllarda cihan devleti olacak Osmanlı Ġmparatorluğunun kaderini belirlemiĢtir.  

Ünsüzler ses yolunun genel olarak daralma, bazen de kapanıp açılma durumlarında çıkan 

seslerdir. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de ünsüzlerin sayısı ünlülerden çoktur. 

Türkiye Türkçesinde 21 ünsüz vardır. b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, Ģ, t, v, y, z. Bu 21 

temel ünsüzün tamamı bugün Karakeçili ağzında kullanılmaktadır.  

Biz bu makalemizde; aĢiret mensuplarının günümüzde yoğun olarak yaĢadığı Kırıkkale ili 

Karakeçili ilçesinde yapmıĢ olduğumuz saha çalıĢmasında elde ettiğimiz verileri aktaracağız. Türkiye 

Türkçesi ünlüler bakımında oldukça iĢlek bir dildir. Aynı durum Türkiye Türkçesi ağızları için de 
geçerlidir. Ancak Karakeçili ağzında ünsüzler de ünlüler kadar ilgi çekici özelliklere sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Ünsüzler, Türkiye Türkçesi, Ağızlar, Karakeçili, derleme. 

 

 

 

 
2. Ünsüzler (Consonants) 

Ünsüzler ses yolunun genel olarak daralma, bazen de kapanıp açılma durumlarında 
çıkan seslerdir. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de ünsüzlerin sayısı ünlülerden çoktur.

1
 

Türkiye Türkçesinde 21 ünsüz vardır. b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, Ģ, t, v, y, 

z. Bu 21 temel ünsüzün tamamı bugün Karakeçili ağzında kullanılmaktadır.  

21 temel ünsüz ve çalıĢma bölgemizde kullanılan ama alfabemizde kullanılmayan 
ünsüzler aĢağıdaki gibidir: 

 

2. 1. Metinde Kullanılan Ünsüzler 
 

b: Çift dudak, patlayıcı, tonlu, 

c: Sert damak, ön patlayıcı, tonlu, 
ç: Sert damak, ön, patlayıcı, tonsuz, 

d: DiĢ, diĢ eti, patlayıcı, tonlu, 

f: DiĢ-dudak, sızıcı, tonsuz 

F: Yarı tonlu, f-v arası ünsüz 
g: Sert damak, arka, patlayıcı, tonlu, 

ġ: Art damak, patlayıcı, tonlu, 

ğ: Gırtlağa yakın bir bölgede boğumlanan hırıltılı ğ ünsüzü 
h: Nefes borusu ağzı, sızıcı, tonsuz, 

ħ: Sert, tonsuz, gırtlak sızıcı ünsüz, 

                                                
1 Mukim Sağır, “Anadolu Ağızlarında Ünsüzler”, TDAY-B, 1995, s. 391. 
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j: Sert damak, ön sızıcı, tonlu, 

k: Sert damak, arka, patlayıcı, tonsuz, 

ķ: Tonsuz, art damak, patlayıcı 

K: Yarı, ön damak(k-q) arası, 
╦: Yarı tonlu art damak (k-ğ) arası  

m: Çift dudak, tonlu, 

n: DiĢ-diĢeti, tonlu, 
└: YumuĢak damak, ön, genzel tonlu, 

p: Çift dudak, patlayıcı, tonsuz, 

P: p-b arası, yarı tonlu ünsüz, 

r: DiĢ, diĢeti, titreyici, tonlu, 
s: DiĢ-dudak, sızıcı, tonsuz, 

╫: s-z arası boğumlanan ünsüz, 

Ģ: Sert damak, ön sızıcı, tonsuz, 
t: DiĢ-diĢeti, patlayıcı, tonsuz, 

T: Yarı tonlu(t-d)arası ünsüz, 

v: DiĢ dudak, sızıcı, tonlu 
y: Sert damak, ön, yarım ünlü,tonlu, 

z: DiĢ sızıcı, tonlu, 

▓: Gırtlak, patlayıcı, tonsuz. 

 
Yazı dilinde ve konuĢma dilinde kullanılan toplam 32 adet ünsüz Karakeçili ağzında 

kullanılmaktadır. 

 

   2.1. Ünlü-Ünsüz Uyumu 

 

   Türkçede ünlü-ünlü uyumlarının yanı sıra ünlü-ünsüz uyumu da mevcuttur. Kalın 

ünsüzlerin kalın ünlülerle; ince ünsüzlerin, ince ünlülerle kullanılmasına ünlü-ünsüz uyumu 
denir.

2
 

  Karakeçili ağzında da ünlü-ünsüz uyumu sağlam bir kural olarak devam etmektedir. 

ġaldı╦ (VII-24), ġarıldı (XII-11), kesTim (XV-20), olurdu “bolurdu” (LXX-7). 
 

        2. 2. 1. Ünlü- Ünsüz Uyumunun Bozulması 

 
        Ünsüzlerin kalınlaĢtırıcı etkisiyle oluĢan kalın ünlüler uyumu bozar  

eġar (I-110), digarı (XIV-6), ġórunce (XVII-28), delda “değilde” (XXX-1). 

 

         2.3. Ön Ses Ünsüzleri (Ġnitial Consonnants) 
 

         Yazı dilinde olduğu gibi Karakeçili ağzında da -ğ ve -└ ünsüzleri ön seste bulunmazlar.  -

ħ ünsüzü ise -ķ ünsüzünden değiĢme olup ön seste örnekleri çok değildir. -j ünsüzü ise daha 
çok yerini -c ünsüzüne bırakmıĢtır. Bunların dıĢında kalan ünsüzlerin tümü ön seste 

kullanılabilmektedir. 

 
      -c ünsüzü: Bölgemizde bazı örneklerde -ç ünsüzü -c ünsüzüne dönüĢmektedir. 

                                                
2 Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi, Ġstanbul 1989, s. 74.  
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       cılba─ “çıplak” (LXXIII-8), cualdız “çuvaldız” (LXXXV-61), cığacağ “çıkacak” (XXXIV-

9). 

       Bunların yanında dönüĢme eğiliminin görülmediği kelimelerde vardır. 

       çitcilik “çiftçilik” (IV-1), çı─Tı─ “çıktık” (I-25). 
       Bir örnekte ise s>c değiĢimi görülmektedir. cıgara “sigara” (LIII-26). 

 

          -j ünsüzü: Bu ünsüz Türkçe kelimelerde kelime baĢında bulunmaz. Batılı dillerden 
dilimize bu sesle baĢlayan kelimeler alınırken -j>-c değiĢimiyle dilimiz bünyesine 

uydurulmuĢtur. Dilimize yerleĢen bu özellik metin derlemesi yaptığımız Karakeçili ağzında da 

görülmektedir. 

         ciletinen “jiletinen” (XXXIII-4), candarmalar “jandarmalar” (XXI-23). 
 

         -z ünsüzü: zifaf (III-81), ziyaretcin (XV-41), gibi yabancı kelimelerde değiĢim söz 

konunu olmazken bazı kelimelerde değiĢim -z >-s ve -s>-z yönünde gerçekleĢmektedir. 
         zabbahı “sabahı” (I-70), sate “zaten” (XLII-3). 

 

         Ünlüler bölümünde iĢlediğimiz ön türemeli kelimelerde özellikle -r´li ve -l´li kelimeler 
mevcuttu. Bununla birlikte bu kelimelerin ön türeme olmadan kullanımları da vardır. 

         ırahmetlik (I-35), -rahmetliK(VIII-3), ırahat (LVI-38), -rahatca(LIX-7), iresmi(XXX-22), 

-resim(LVI-2). 

         k>g: -k ünlüsü tonlulaĢarak yöremizde yerini -g ünsüzüne bırakmıĢtır. 
        geçiliye “keçiliye” (I-24), gendimden “kendimden” (I-43), güççük “küçük” (II-19). 

 

        ķ>g: Anadolu ağızlarında kelime baĢında kullanılan tonsuz, art damak ünsüzü -k 
tonlulaĢarak -g´ye dönüĢür. Oldukça yaygın bir değiĢim örneğidir. 

       ġo─usundan “kokusundan”(II-107), ġasgeti “kasgeti” (III-175), ġaynatTı “kaynattı” (XIII-

8), ġurtaramıyo “kurtaramıyor” (LXXXVI-6), ġaldırırı─ “kaldırırız” (LVI-44). 

 
      t>d, d>t: Metinlerimizde ve diğer Anadolu ağızları metinlerinde örneklerine oldukça sık 

rastlanan bir ön ses değiĢim olayıdır. 

     dutup “tutup” (II-70), dutTuğun “tuttuğun” (XVI-5), to─dura “doktora” (LVI-1), deze 
“teyze” (XX-5), daĢından “taĢından” (CIII-13). 

 

    Bu ön ses ünsüzlerini değiĢim yönüyle incelemek daha da geliĢtirmek mümkündür. 
    Metinlerimizde tespit edilen ön ses değiĢim olaylarının bir kısmı Ģöyledir. 

    s->z, s->c- ,z->s-, 

    ç->c-, j->c-, ç->Ģ-, 

    d->t-, t->d-, p->b-, 
    ķ->g-, k->g-, 

    Ģ->h-, f->p- 

 

 

 

 

2. 4. Ünsüz Benzeşmesi (Assimilation) 

 

 Ġç seste yan yana iki ünsüz bulunan yerlerde ya da söyleniĢ bakımından aynı durumda 

bulunan komĢu kelimelerin son ve ön sesleri arasında, bazen iki ünsüzden biri kendisine yakın 
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boğumlanma niteliği taĢıyan öteki tarafından büsbütün ya da kısmen benzeĢtirilme olayına 

ünsüz benzeĢmesi adı verilir.
3
 

 BenzeĢme yan yana bulunan sesler arasında olabildiği gibi, komĢu sesler arasında da 

görülür. Bu benzeĢmenin yönüne göre “ilerleyici” ve “gerileyici” benzeĢme ve benzeĢmenin 
durumuna göre ise “tam” ve “yarım” benzeĢme görülür. 

 

 2. 4. 1. Ġlerleyici Benzeşme  
 Bir kelime içinde iki ünsüzden birincisinin ikinciyi kendisine benzetme olayıdır. 

 

 2. 4. 1. 1.Yarı Benzeşme  

 Bir kelimede yan yana ve aralıklı bulunan seslerden birinin ötekini boğumlanma 
özelliklerinden bir veya ikisi bakımından yani kısmen kendisine benzeĢtirmesi olayıdır.

4
 

 -nr>-nn 

 sonra>sona (II-103). 
 

 2. 4. 1. 2. Tam Benzeşme  

 
 Bir kelimede yan yana veya aralıklı olarak bulunan seslerden birinin diğerini 

boğumlanma noktası veya niteliği bakımından kendisine tam olarak benzeĢtirmesi olayına 

denir.
5
 

 -ly>-ll 
 fasulye>fasulle (34-56) 

-nl >-nn 

onlarda>onnarda (III-6), delikanlı>dellannı (II-60), ne anladığın>ne annadığın (IX-11), 
bunlar>bunar (III-29), yanlıĢ>yannıĢ (XXIX-5). Tam benzeĢme olayının bölgemizde en sık 

görülen Ģeklidir. 

 

-nm>-nn 
biliyon mu>biliyon nu (XIX-28). 

 

-Ģy>-ĢĢ  
eĢya>eĢĢa (LVIII-18). 

 

 
-yl>-nl>-nn 

eliylen>elinen>elinnen (XV-21). 

 

2. 4. 2. Gerileyici Benzeşme  

 

Bir kelime içerisinde yan yana bulunan iki ünsüzden ikincisinin birinci ünsüzü 

kendisine benzetmesi olayıdır.
6
 

 

                                                
3 Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Ankara 1994,  s.93. 
4 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992, s.171. 
5 Zeynep Korkmaz, age, s.145. 
6 Tuncer Gülensoy. Kütahya ve Yöresi Ağızları, Ankara 1988, s.61. 
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-lm>-nm    

olmasın>onnasın (I-14). 

 

-nb>-mb  
onbeĢ>ombeĢ (32-15). 

 

-ls>-ss 
alsın>assın(I-20), sağolsun>sağossun (III-30) ,bilsin>bissin (LIII-10), bulsak>bussa─ 

(LV-3). 

 

-rl>-ll 
Örnekleri oldukça boldur. Karakeçili ağzının  karakteristik özelliktir. 

 piĢirirler>piĢiriller (III-85), derler>diller (III-9), kalkarlar>ġa─allar (III-10) vururlardı> 

vurullardı (XI-15), bayra─ çekeller>çekerler (XXXVI-9), hazırlallar>hazırlalar (LII-6), 
gideller>giderlerler, içeller>içerler, geliller(LIII-25), içmiyorlar>içmiyollar(LIII-26). 

 

 -zĢ>-ĢĢ 
 biz Ģerbet içeceğiz>biĢ Ģerbet içeca─ (III-37). 

 

 -pl>-II 

 toplarmıĢ>tollarmıĢ (XVII-3). 
 hatice>hacca (XXXVII-5). 

  

2. 5. Ünsüzlerde Yer Değiştirme (Metathesis) 

 

 Bir gramer birliğinde yan yana gelen iki sesin yer değiĢtirmesi olayına denir.
7
 

 Türkiye Türkçesi ağızlarında yaygın olarak görülen bu olay Karakeçili ağzında da 

bulunmaktadır. Yer değiĢtirme olayı birbirine bitiĢik iki ünsüzden ikincisinin birincisi yerine 
geçmesi Ģeklinde ortaya çıkıyorsa buna yakın yer değiĢtirme; birbirinden uzak iki ünsüzden 

ikincisi birinci ünsüzle yer değiĢtiriyorsa uzak yer değiĢtirme denir.
8
 Yalnız Türk diline has 

olmayan ve bütün diller diyalektlerinde varlığına rastlanır.
9
 

 

 2. 5. 1. Bitişik (Komşu) Ünsüzler Arasında  

 -ts>-st: yastı “yatsı” (I-50). 
 

 -rm>-mr: dımranmıĢ>tırmanmıĢ (XLII-20). 

 

-pI>-Ip: cılba─ “çıplak” (LXXIII-8). 
 

 -Iv>-vI: yavlarma “yalvarma” (LXXIII-13). 

 
 -mI>-Im: melmeket “memleket” (XXVI-7). 

 

 -rv>-vr: kevrancı “kervancı” (XL-14). 
 

 2. 5. 2. Bitişik Olmayan Ünsüzler Arasında  

                                                
7 Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi, Ġstanbul 1989, s.50. 
8 Tuncer Gülensoy, Kütahya ve Yöresi Ağızları, Ankara 1988, s.69. 
9 Ahmet Caferoğlu, “Anadolu Ağızlarındaki Metathese GeliĢmesi”, TDAY-B 1955, s.2. 
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 -lr>-rl: ireli “ileri” (I-45). 

  

2. 6. Hece Kaynaşması (Cotraction) 

  
Karakeçili ağzının önemli özelliklerinden biri de hece kaynaĢmasıdır. Bir kelimede 

yan yana bulunan iki veya daha çok hecedeki seslerin yahut da yan yana bulunan iki kelimeden 

birincinin son sesi ile ikincinin ön sesinin birleĢip kaynaĢması ve dolayısıyla hece sayısının 
azalması olayına denir.

10
 

 Bölgemizde iki ünlü arasında bulunan k, ğ, y ve h ünsüzleri yavaĢ yavaĢ eriyip 

kaybolarak iki ya da daha çok komĢu hecenin kaynaĢıp tek heceye inmelerini sağlar. 

 değ mi “değil mi”  (IX-17), gitmek “gitmeyiz” (I-81), ėdecām “edeceğim” (I-93), 
delĩannı “delikanlı” (III-60), ya─alanın da “yakalanırsa da” (VIII-11), utanıyo─ “utanıyoruz” 

(LIII-54), virecām “vereceğim” (LIV-2), gidicįK “gideceğiz” (LV-10), getirecān 

“getireceksin” (LXII-4). 
 

 2. 7. Hece Yutumu(Haplologie) 

 
 Bir kelimede yan yana bulunan ve sesleri boğumlanma nitelikleri bakımından eĢit, 

benzer veya aynı olan iki heceden birisinin eriyip kaybolması söyleniĢte tek hece görünümü 

verilmesi olayına denir.
11

 

 
 r′li hecenin yutumu: soramıyo─ da “soramıyoruz da” (XXII-14). 

 

 n′li hecenin yutumu: yanda yo─ “yanında yok” (IX-11). 
 

 s′li hecenin yutumu: alaman “alamazsın” (XXIV-4). 

 

2. 8. Ünsüz Türemesi (Anaptyctic Consonant) 
 

 Bir kısım kelimelerde yan yana gelen iki ünlünün okunmasını kolaylaĢtırmak için 

araya ünsüzler gelir. Ünsüz türemesi diye adlandırılan bu olay Anadolu ağızlarında söyleniĢ 
özelliğine bağlı olarak kelime baĢında, sonunda, ortasında yer alabilir. Ünsüz türemesi sadece 

Türkçeye has bir özellik değildir, baĢka dillerde de rastlanır.
12

 

 Karakeçili ağzında b, h, y ünsüzleri kelime baĢında -n ünsüzü ise kelime sonunda 
türer. 

 

 2. 8. 1. Ön Türeme 

 bustura “ustura” (XV-12). 
 

 hablam “ablam” (XXV-12). 

 
 yeverdim “everdim” (LVI-15). 

 

                                                
10 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992, s.79. 
11

 Tuncer Gülensoy, age, s.68. 
12

 Janos Eckmann, “Türkçede –d,-t,-n Seslerinin Türemesine Dair”, TDAY-B 1955, s.11-22. 
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 hallah hallah “allah allah” (LXXXIV-7). 

 

 hatladı “atladı” (XCII-12). 

 

2. 8. 2. Orta Türeme 

 

 Bölgemizde yazı dilinde olduğu gibi y, Ģ, s, n ünsüzlerinin türediği görülmektedir. 
Bunlarla birlikte okuyuĢu kolaylaĢtırmak için -h, -v ünsüzlerinin türediği görülür. 

 

 a─ali′ye (I-2), ġıyında (I-50), vasayit (XV-24), ısmayıl (XXXIV-12), duva (III-10), 

zahden (III-156), sahat (III-28). 
  

2. 8. 3. Son Türeme 

 
 haydın “haydi” (III-89), oğlumun “oğlumu” (XX-3), hanim “hani” (LIII-29), varıdın 

“vardı” (LIII-34). 

 

2.9.Ünsüz Düşmesi 

 

Karakeçili ağzında sıklıkla rastlanan olaylardan biri de ünsüz düĢmesidir. Derlediğimiz 

metinlerde f, ğ, h, l, r, z, k/ķ, n, └, y ünsüzlerinin değiĢik sebeplerle düĢtüğü görülür. 
 

-f düĢmesi: Örnekleri çok değildir. 

yuha “yufka” (III-63), çitcilik “çiftçilik” (IV-1), ēKarım "efkarım" (XXI-25). 
 

 -ğ düĢmesi: -ğ ünsüzü düĢerken  yanındaki ünlüyü de uzatan bir yapıya sahiptir. 

 alamayın “ağlamayayım” (XXV-3), yapıviricįK “yapıvereceğiz” (III-20), 

gösteracām “göstereceğim” (LXIV-7). 
 

 -h düĢmesi: meĢur “meĢhur" (VI-15), heral “herhalde” (XLI-8), māĢara “mahĢere” 

(XLIX-4), emen “hemen” (LIX-1), memet “mehmet” (LXXV-2), makeme “mahkeme” (XV-
10), vallā “vallaha” (V-17), ümmüan bacı “ümmühan bacı” (LIII-39). 

 

 -y düĢmesi: deze “teyze” (LXX-5), napalım “ne yapalım” (XCVII-7). 
 

 -k/ķ düĢmesi: Bu düĢme olayı genellikle iç seslerde görülür. 

 anca “ancak” (I-26), deliannı “delikanlı” (II-60), ufacık “ufakcık” (XXVII-1), yǖsek 

“yüksek” (XLI-1), ösürüdü “öksürürdü” (LXXXII-2), yō yeğen “yok yeğen” (I-57) 
virecādın “verecektin” (LXIV-6). 

 

 -t düĢmesi: Metin araĢtırması yaptığımız bölgede örnekleri sınırlı sayıdadır. selbeslik 
“serbestlik” (XXIX-54). 

 

 -z düĢmesi: memnunu “memnunuz” (LIII-30), ecik “azıcık” (LIII-36). 
 

 -n düĢmesi: ġazar─a “kazarken” (XC-7), bular “bunlar” (III-111). 

 

 -└ düĢmesi: Örnekleri oldukça sınırlıdır. DüĢen bu nazal n sesi yanındaki ünlüyü 
genzelleĢtirir. bã “bana” (XCVI-30). 
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 -l düĢmesi: Diğer ünsüzlere göre düĢme eğilimi daha çok ağır basan bir ünsüz türüdür. 

 ġa─dı─ “kalktık” (I-6), anaĢırlar “anlaĢırlar” (III-6), değ mi “değil mi” (XII-12), nası 

“nasıl” (LXXIX-27), gahallar “kalkarlar” (III-9), çemiredi “çemirledi” (XXIX-23). 

 -r düĢmesi: biden “birden” (XV-7), durū “durur” (XVI-3), bi de “bir de” (LXXI-7) 
diyotum “diyordum” (LXXIX-22), ●sürüdü “öksürürdü” (LXXXII-2), veriyosunuz 

“veriyorsunuz” (XCV-15). 

  

2. 10. Ünsüz Ġkizleşmesi  

 

 Ġç seste iki ünlü arasında bulunan ve vurguyu üzerinde bulunduran ünsüzlerin açık ve 

zayıf boğumlanmalı ilk hece ünlürinin etkisi altında kendi hece sınırlarını aĢacak bir yeğinlikte 
boğumlanmaları sonucunda söz konusu ünsüzdeki tekrarlanmayı gösteren ses olayına ünsüz 

ikizleĢmesi denir.
13

 Metin araĢtırması yaptığımız Karakeçili ilçesinde -b, -ç, -s, -Ģ, -m, -c, -r, -z, 

-y ünsüzlerinde ikizleĢme olayı görülür. 
 

 zabbahı “sabahı” (I-70), güçcüK “küçük” (II-19), yüssüg “yüzük” (III-27), uççağa 

“uçağa” (XX-5), aĢĢar “aĢar” (XX-8), haccı ziynep “hacı zeynep” (XXXVII-4), herrif 
 “herif” (XLIV-5), yazzı─ “yazılı” (LV-1), iyyi “iyi” (LVI-32). 

 

 Yöremizde meydana gelen bu ikizleĢme olayında dikkati çeken en önemli husus 

ikizleĢme olayının iki heceli kelimelerde meydana geliyor olmasıdır. 
 

 2. 10. 1. Ġkiz Ünsüzün Tekleşmesi 

 
 Arapça’dan geçme bazı ikiz ünsüzlü kelimelerdeki ünsüzleden birisinin erimesi sonucu 

oluĢan ses olayına denir. 

 evel “evvel” (XXX-8), ama “amma” (II-15).  

 

2. 11. Ünsüz Değişmeleri 

 

2. 11. 1. Tonlulaşma 

 

Derleme yaptığımız bölgedeki tonsuz ünlüler (ç, f, h, k, p, s, Ģ, t), tonlulaĢma (b, c, d, 

g, ğ, j, l, m, n, v, y, z), eğilimindedirler. Tonsuz ünsüzlerin tonlu hale gelmesine tonlulaĢma 
denir. 

 

ķ>ġ değiĢimi: En sık görülen değiĢim örneğidir. 

ġıĢın “kıĢın” (I-1), ġor─unç “korkunç” (II-37), ġaynattı “kaynattı” (XIII-8), Ģımarġını 
“Ģımarık” (LIII-11), ġaĢmıĢ “kaçmıĢ” (XXXIX-13), ġaraġol “karakol” (XXXIX-14), ġarageçili 

“karakeçili” (I-24). 

 
k>g değiĢimi: Bu değiĢim olayı baĢta, ortada ve sonda görülmektedir. ġarageçili 

“karakeçili” (I-24), gendimden “kendimden” (I-43), güçcüK “küçük” (II-19), esgiden “ 

eskiden” (III-1), yüssüg “yüzük” (III-27), giderdig “giderdik” (XI-6), asgerde “askerde” (XIX-
10). 

                                                
13 Zeynep Korkmaz, age, 163 
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ķ>ğ değiĢimi: Bu olay daha çok iç ve son seslerde görülür. açığlamamıĢ 

“açıklamamıĢ”(IX5), bağalım “bakalım” (XIX-34), geleneğdar “gelene kadar” (XXII-2), 

boĢamağ “boĢamak” (XXII-28), cığacağ “cıkacak” (XXXIV-9). 

 
ç>c değiĢimi: ucdan “uçtan” (XIV-24), ziyaretcin “ziyeretçin” (XV-41), cığacağ 

“çıkacak”(XXXIV-9), cılba─ “çıplak” (LXXIII-8). 

 
t>d değiĢimi: Ön ve iç seslerde görülür. tarafdan “taraftan”(I-98), datlı “tatlı” (XXVII-

13), dımranmmıĢ “tırmanmıĢ” (XLII-20), to─dura “doktora” (LVI-1), deze “teyze”(LXX-5), 

daĢından “taĢından”(CII-13). 

 
t>T değiĢimi: Yarı tonlu t-d arası ünsüz değiĢimi bölgemizde çok kullanılır. 

çı─Tı─ “çıktık” (I-25), uza─Tan “uzaktan” (II-59), oynatTı “oynattı” (XIII-7), yata─Ta 

“yatakta” (XV-16). 
 

s>z değiĢimi: Ön ve iç seslerde görülen bir değiĢimdir. 

zabahnan “sabah ile”(I-16), ğıprızın “kıbrısın”(XX-8). 
 

s>╫ değiĢimi: s-z arası yarı tonlu ünsüzdür. Daha çok ön ve iç seslerde görülür. 

╫uva─Ta “sokakta” (III-47), ╫opa “sopa”(VIII-28), döküyormu╫ “döküyoruz”(XXXII-

32), hallediyoru╫ (XXXII-34). 
 

p>b değiĢimi: baytaht “pahtaht”(IX-14), bek “pek” (XIV-2), cılba─ “çıplak” (LXXIII-

8), berçinliyo “perçinliyo”(XII-16). 
Görüldüğü üzere Karakeçili ağzında tonlulaĢma k, ķ, ç, t, s, p ünsüzlerinde meydana 

gelmiĢtir. 

 

2. 11. 2. Tonsuzlaşma 

 

Tonlu/sürekli ünsüzlerin (b, c, d, g, ğ j, l, m, n, v, y, z) tonsuz süreksiz (p, ç, t, k, f, s, Ģ, 

h) haline dönüĢmesine denir. 
Bir önceki iĢlediğimiz tonlulaĢma temayülüne göre bölgemizde bu olay daha az 

görülür. 

 
g>k değiĢimi: kiçemez “geçemez” (XXV-22), kiri “geri”(LVI-10). 

 

c>ç değiĢimi: boğmaça “boğmaca” (LXXXII-8). 

 
d>t değiĢimi: santım “sandım” (XLV-6), to─dura “doktora”(LVI-1), tolu “dolu” 

(LXXIX-3), diyotum “diyordum” (LXXIX-22). 

 

2. 11. 3. Sızıcılaşma 

 

Yöremizde patlayıcı ünsüzlerin p, b, ç, F, m, h, t, d, k, ķ, g, n karĢılıkları olan f, v, y, h, 
s, z, j, ğ, P ünsüzlerine dönüĢmesi iĢine olayına denir.

14
 

 

En sık görülen değiĢim türü ķ>─ değiĢimidir. 

                                                
14 Zeynep Korkmaz, age, s.135. 
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ķ>─ değiĢimi: Kelimelerde iki ünlü arasında bulunan tonsuz, patlayıcı ünsüz k′lar bu 

bölgede her zaman tonlu, sızıcı, gırtlak ünsüzü h’ya dönüĢür. 

so─ulama─ “sokulamadık” (I-17), a─Ģama “akĢama” (I-103), uza─Tan “uzaktan” (II-

58), ga─ar “kalkar” (XIV-22), barma─ “parmak”(XXXI-5), cılba─ “çıplak” (LXXIII-8), 
yalvardı─ “yalvardık”(XCIII-8). 

 

 ç>Ģ değiĢimi: ġaĢ giĢi “kaç kiĢi”(III-4), üĢ beĢ “üç beĢ” (III-45), iĢ ġale “iç kale”  (XV-
39), Ģo─ dimiĢ “çok demiĢ” (XVII-10), ġaĢmıĢ “kaçmıĢ” (XXXIX-13), geĢmiĢ “geçmiĢ” (XLI-

21). 

 

 k, ķ>ğ değiĢimi: yoğti “yoktu” (VIII-33), bağalım “bakalım” (XIX-34), boĢamağ 
“boĢamak” (XXII-28), geleneğdar “gelene kadar” (XXII-1), cığacağ “çıkacak” (XXXIV-9), 

açığlamamıĢ “açıklamamıĢ” (IX-3). 

 
 ķ>y değiĢimi: Örnek sayısı oldukça kısıtlıdır. 

 ayĢama “akĢama” (I-26), ırahmetliynen “rahmetlik ile” (I-77). 

 
 h>y değiĢimi: iPreyim “ibrahim” (I-3), kayvelti “kahvaltı” (I-73). 

 

n>ğ,y değiĢimi: diyneyin “dinleyin”(XII-22), ayağıyın “ayağının”(LXXXVIII-6), 

bağa “bana” (XIX-10), inesi “iğnesi” (LXXXV-61). 
 

 b>p>P değiĢimi: iPreyim “Ġbrahim” (I-3), diPine “dibine” (II-34), PiĢirillerdi 

“piĢirirlerdi” (III-85), paPrikalarda “fabrikalarda” (XXXVIII-2), dı─ılıP “tıkılıp” (XCVI-3). 
 

 v>FdeğiĢimi: alaF “alev”(LXXIII-7). 

 

2.12.Vurgu (Accent) 

 

 Bir kelime içinde bulunan heceler hep aynı Ģekilde söylenmez, içlerinden bir tanesinin 

söyleniĢi vurgulu olur. Vurgu konuĢmayı monoton bir düzende olmaktan kurtarır. Vurgu bir 
kelimede diğerlerinden kuvvetli bir Ģekilde çıkarılan hece üzerindeki baskıdır.

15
 

 

 Türkçe hafif vurgulu bir dildir. Türkçede kelime kök ve gövdelerinden orta hece ve 
heceler vurgusuzdur. Vurgu bu heceler dıĢında yaniilk ve son hecededir.bunlar arasında vurgu 

daha çok son hecededir. 

 ben vire╓cām “ben vereceğim” (I-23), sağos ╓sun der (III-79), yoğ╓ti (VIII-34), alaman 

“alamazsın”(XXIV-4). 
 

 Vurgusu son hecede bulunan kelimeler çekim eki ile çekimlendiğinde veya yapım eki 

ile türetildiğinde vurgu yine son heceye kayar. 
 püskül╓lü “püsküllü” (XXIII-4), yime╓dim “yemedim” (XXVI-13), bı˚da ╓dım “budadım” 

(VIII-33). 

 

                                                
15 Muharrem Ergin, age, s.98. 
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 Hece kaynaĢmasına uğramıĢ kelimelerde son hecedeki vurgu kaynaĢmadan önceki 

heceye aktarılır. 

 söy╓len “söyleyin” (XXXV-16),ağli╓yim “ağlayayım” (XXV-16), yiye╓ciK “yiyeceğiz” 

(VIII-33). 
 

Kullanılan Çevriyazı Ġşaretleri
16

 

 

Ġşaretler  Ses Değerleri  

▲   Normalden Uzun Ünlü 

▼   Normalden Kısa Ünlü 

   Geniz Ünlüsü 

∙   Normalden Kapalı Ünlü 

˚   Yarı Yuvarlak Ünlü 

́   Yarı İnce/Yarı Kalın Ünlü 
Ω   Ulama İşareti 

 

ÜNLÜLER 
å   Yarı yuvarlak, geniş, kalın (a-o arası) ünlü, 

á   Yarı kalın, düz geniş (a-e arası) ünlü, 

ā   Normalden uzun a, 

ė   Yarı geniş, düz ince (e-i arası) ünlü, 
ē   Normalden uzun e, 

ě   Normalden kısa e, 

í   Yarı kalın, düz, dar (ı-u arası) ünlü, 
ī   Normalden uzun ı, 

ı˚   Yarı yuvarlak, kalın, dar (ı-u arası) ünlü, 

ĭ   Normalden kısa ı, 

į   Normalden uzun i, 
ĩ   Normalden kısa i, 

i˚   Yarı yuvarlak, ince, dar (i-ü arası) ünlü, 

ō   Normalden uzun o, 
ó   Yarı kalın, yuvarlak, geniş (o-ö arası) ünlü, 

ŉ   Yarı geniş, yuvarlak, kalın (o-u arası) ünlü, 

▪   Normalden uzun ö, 
┼   Normalden kısa ö, 

║   Normalden kısa ü, 

║   Normalden kısa ü, 

ǘ   Yarı geniş, yuvarlak, ince (ü-ö arası) ünlü, 
ú   Yarı kalın, yuvarlak, dar (u-ü arası) ünlü, 

ū   Normalden uzun u, 

ŭ   Normalden kısa u, 
u˚   Yarı geniş, yuvarlak, kalın (u-o arası) ünlü. 

 

ÜNSÜZLER 
 

F   Yarı tonlu, f-v arası ünsüz 

                                                
16 Kullanılan çevriyazı iĢaretleri Ağız AraĢtırmaları Bilgi ġöleni’nde Mukim Sağır tarafından tebliğ 

edilen “Ağız AraĢtırmalarında Çevriyazı” adlı makaleden ve Ahmet Buran tarafından yayıma hazırlanan 

“Keban, Baskil, Ağın Yöresi Ağızları” isimli kitaptan alınmıĢtır.  
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g   Sert damak, arka, patlayıcı, tonlu, 

ġ   Art damak, patlayıcı, tonlu, 

ħ   Sert, tonsuz, gırtlak sızıcı ünsüz, 

k   Sert damak, arka, patlayıcı, tonsuz, 
ķ   Tonsuz, art damak, patlayıcı 

K   Yarı, ön damak(k-q) arası, 

╦   Yarı tonlu art damak (k-ğ) arası  
└   YumuĢak damak, ön, genzel tonlu, 

P   p-b arası, yarı tonlu ünsüz, 

╫   s-z arası boğumlanan ünsüz, 

T   Yarı tonlu(t-d)arası ünsüz, 
▓:   Gırtlak, patlayıcı, tonsuz. 
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