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Özet
Çıldır, Ardahan iline bağlı, tarihî geçmişi eski yıllara dayanmakla birlikte
gelişme güçlüğü yaşayan, küçük bir ilçedir. Ağır kış etkisinde kalan yöre,
büyük şehirlere yoğun göç vermektedir. Yapılan araştırmalarda bugüne kadar
özellikle Çıldır merkez ağzını dil incelemesi açısından ele alan bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu çalışmada tarafımızca 2010 yılında yapılan
derlemelerden hareketle Çıldır merkez ağzındaki ses değişmeleri üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ağız, Ardahan, Çıldır merkez
ON THE ÇILDIR CENTER DIALECT
Abstract
Çıldır, Ardahan province, thehistorical background of the old along with
development difficulties, is a small town.Çıldır heavy winter remains in
effect, intensive migration to the big cities gives. In studies to date, Çıldır
center dialect review from the perspective of a work that has not been found.
In this study Çıldır center dialect will focus on the sound changes, we made
the record in 2010.
Key Words: Dialect, Ardahan, Çıldır center

Giriş
Çıldır, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum - Kars Bölümünde Ardahan ili sınırları
içinde bulunmaktadır. Ardahan’a 42 km uzaklıkta bulunan Çıldır, il merkezinin doğusunda yer
almaktadır. Yönetim alanı olarak 1446 km2’lik bir alanı kapsayan ilçenin batısında Ardahan;
doğusunda Ermenistan; kuzey ve kuzeydoğusunda Gürcistan; güneyinde Arpaçay ve
kuzeybatısında Hanak bulunmaktadır. 2000 yılı itibarıyla ilçe nüfusu 14869’dur. Nüfusun
%69’u köylerde; %31’i ise belediye teşkilatı olan yörelerde yaşamaktadır. Yüksek bir rakıma
sahip olan (1880 m) Çıldır, kış aylarını oldukça sert soğuklarla ve bol kar yağışıyla
geçirmektedir1.
14 Temmuz 1878’de yapılan Berlin Anlaşması sonucu savaş borcu yerine Kars ve
Batum ile birlikte Ruslara verilen Çıldır sancağı, 25 Şubat 1921’de düşman işgalinden
kurtarılarak önce Kars’a; il olmasının ardından Ardahan’a bağlanmıştır2.
Tarihî arka planı eskiye uzanan Çıldır, merkezi ve köyleriyle ağız araştırmaları
açısından da önemli bir bölgedir. 35 köyün bağlı olduğu Çıldır’da yaklaşık 20 köyde Karapapak
/ Terekeme Türkleri yaşamaktadır. Ancak Çıldır merkez ağzı -ağız tasniflerinde genel bir
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değerlendirmeyle ele alınmakla birlikte- ses ve şekil bilgisi özellikleri itibarıyla Karapapak /
Terekeme3 ağzından farklı özellikler sergilemektedir.
Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili çeşitli tasnif denemeleri, İ. Kunos, Ahmet Caferoğlu,
G. Hazai, Piet Kral ve Leylâ Karahan tarafından yapılmıştır. Söz konusu sınıflandırma
çalışmalarının son ve en kapsamlısı Prof. Dr. Leylâ Karahan tarafından kaleme alınmıştır.
Karahan’ın Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (1996) adlı eseri, Türkiye Türkçesi ağızlarının
tasnifi ile ilgili bugün en önemli kaynak durumundadır.
Karahan, bu çalışmasında Türkiye Türkçesi ağızları üzerine o zamana kadar yapılan
sınıflandırma denemelerinden bahsetmiş, daha sonra kendi tasnifini yapmıştır. Buna göre
Karahan, Türkiye Türkçesi ağızlarını Doğu, Batı ve Kuzeydoğu olmak üzere üç ana bölgeye
ayırmıştır 4 . Bu sınıflandırmada Çıldır ilçesi Doğu grubuna bağlı ikinci alt grup içinde
değerlendirilmiştir. Bu grubun yedinci alt başlığı “Kars Azerileri ve Terekemeleri Ağzı” adını
taşımaktadır 5 . Çıldır ilçesine bağlı köylerin büyük bölümü Karapapak / Terekeme olmakla
birlikte, Çıldır merkez ağzının genel yapısı Ardahan - Posof yerli ağzına daha yakındır 6.
Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarıyla ilgili bir tasnif ise Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
tarafından yapılmıştır7. Bu çalışmada o zaman söz konusu bölge ile ilgili ağız araştırmalarının
az oluşuna da vurgu yapılarak bölgenin sınırları, bölgede yer alan ağızların belirgin özellikleri
ve sınıflandırmada esas alınacak ölçütler belirtilmiştir.
Türkiye Türkçesi ağızları içinde değerlendirilen Doğu grubu ağızlarının önemli bir
bölümünde Azerbaycan Türkçesinin etkisi görülür. Bu etkiyi, Kars ili ve çevresinde yer alan
ağızlarda daha yaygın bir şekilde görmek mümkündür. Bu manada incelemeye konu olan Çıldır
ilçesi ile Azerbaycan Türkçesi ağızlarının ilgisi de belirtilmesi gereken bir husustur. Şireliyev’in
incelemelerine göre, Azerbaycan Türkçesi ağızları; Doğu, Batı, Kuzey ve Güney olmak üzere
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Çıldır Karapapak / Terekeme ağzının da incelendiği bir çalışma olmak üzere; hâlen devam etmekte olan ve
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen 8584 numaralı Borçalı
(Gürcistan) ve Çıldır Karapapak / Terekeme Ağzının Mukayeseli İncelenmesi başlıklı proje kapsamında tarafımızca
çalışılmakta ve bu yıl içinde tamamlanacağı öngörülmektedir.
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dört gruba ayrılmaktadır 8. Bunlardan Çıldır ile en yakın bağı, Batı grubu ağızları içinde yer
verilen Kazak ağzına bağlı Borçalı bölgesiyle kurmak mümkündür. Zira Borçalı9, Çıldır’a bağlı
köylerde de önemli bir nüfusa sahip olan Karapapak / Terekeme Türklerinin kadim diyarıdır.
Ancak Azerbaycan Türkçesinin Batı grubu ağızlarının genel özellikleri dikkate alındığında yukarıda da belirtildiği gibi- hem Çıldır hem de Borçalı Karapapak / Terekeme ağzı, Çıldır
merkez ağzından ayrılmaktadır.
Şireliyev’in anılan çalışmasında yer verdiği bilgiler ve tarafımızca karşılaştırmalı olarak
çalışılan Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme ağzının karakteristik özellikleri olan birtakım
ses ve şekil bilgisi unsurlarının büyük bir bölümünün Çıldır merkez ağzında olmadığı
görülmüştür. Bu karşılaştırma, bir başka çalışmanın konusu olduğu için burada ayrıntıya
girilmeyecektir.
Ses Değişmeleri
Çalışmanın bu bölümünde eldeki verilerden hareketle Çıldır merkez ağzındaki ünlü ve
ünsüz değişmeleri incelenmektedir.
1. Ünlü Değişmeleri
Çıldır merkez ağzı ile ilgili elde bulunan metin örneklerinden hareketle söz konusu
yöredeki ünlü değişmeleri; kalın ünlülerin incelmesi, ince ünlülerin kalınlaşması, düz ünlülerin
yuvarlaklaşması, yuvarlak ünlülerin düzleşmesi, geniş ünlülerin daralması, dar ünlülerin
genişlemesi olmak üzere toplam altı başlık altında değerlendirilmiştir.
1.1. Kalın Ünlülerin İncelmesi
Çıldır merkez ağzında kalın ünlülerin incelmesiyle ilgili özellikle kelime sonundaki ı > i
değişikliği dikkati çekmektedir. Bunun dışında a > e, ı > í ve birer örnekte görülen a > ė, a > á, u
> i, u > ú değişiklikleri de mevcuttur.
ı> i Değişmesi
Ağırlıklı olarak kelime sonunda görülen ı > i değişikliği, özellikle görülen geçmiş
zaman ve ek fiilin görülen geçmiş zaman çekiminde görülmektedir. Söz konusu değişiklik aynı
zamanda ilgili kelimelerde büyük ünlü uyumunun da bozulmasına neden olmaktadır. Bu
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M. Şireliyev, Azerbaycan Diyalektologiyasının Esasları, Azerbaycan Devlet Tedris - Pedagoji Edebiyyatı, Bakı
1962, s. 16-17.
9
Borçalı Karapapak / Terekeme Türkleri ve ağzı özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Semra Alyılmaz,
Borçalılı Bilim Adamı, Eğitimci, Şair Valeh Hacılar: Hayatı - Sanatı - Şiirleri, Devran Yayıncılık, Ankara 2003;
Semra Alyılmaz, “Borçalı (Gürcistan) Karapapaklarının / Terekemelerinin Tarihine Dair”, Yeni Türkiye Dergisi, S.
43, 2002, s. 288-291; Bahadır Güneş, Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük),
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2013.
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değişmede “y” ünsüzünün inceltici etkisi ve “ı” ünlüsünün kelime sonunda kendisini korumak
amacıyla değişmesi söz konusudur.
bağliỵdi < bağlıydı, ḳapíyi < kapıyı, baḫardi < bakardı, yaşlandi < yaşlandı, ġalmadi <
kalmadı.
a> e Değişmesi
ı> i değişmesi kadar yaygın olmasa da belirgin bir şekilde görülen a > e değişikliği
genellikle kelime içinde, ilk hecede gerçekleşmektedir. ı> i değişikliğindeki durumun aksine söz
konusu değişiklik, ilgili kelimeleri büyük ünlü uyumuna uydurmaktadır.
tene < tane, ḫeberim < haberim, zekerĩye < zekeriya, evele < evvela, ġemim < gamım.
ı > í Değişmesi
İncelme olayının tamamlanamadığını gösteren değişmelerdendir. “ş” ünsüzünün
inceltici etkisi ve kelime sonunda “ı” ünlüsünün kendisini koruma eğilimi söz konusudur.
ġalmíş < kalmış, ġaldí < kaldı, paramí < paramı.
a > ė Değişmesi
Eldeki verilere göre bir örnekte görülen ve Çıldır merkez ağzı için için belirleyici bir
özellik taşımayan ünlü incelmesidir. Bu değişmede de “y” ünsüzünün inceltici etkisi söz
konusudur.
annatėyim < anlatayım.
u > i Değişmesi
Mevcut metinlerde bir örneği bulunan ünlü incelmelerindendir.
çocuği < çocuğu.
a > á Değişmesi
“f” sesinin ve ikinci hecedeki “i” ünlüsünün etkisiyle incelme temayülü mevcuttur.
fátiha < fatiha.

u > ú Değişmesi
“ş” ünsüzünün etkisiyle yarı incelmenin görüldüğü değişmelerdendir.
Ḳurŭluşú < kuruluşu.
1.2. İnce Ünlülerin Kalınlaşması
Çıldır merkez ağzında ince ünlülerin kalınlaşmasıyla ilgili olarak özellikle i > ı ve e > a
değişmeleri dikkati çekmektedir.
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i> ı Değişmesi
Çıldır merkez ağzında belirgin bir şekilde görülen bu kalınlaşma hadisesinde dilin
zaman zaman ünlü uyumunu yakalama gayretinin etkisi görülse de çoğu zaman sızıcı “ḫ”
ünsüzünün kalınlaştırıcı etkisi söz konusudur.
faḳırlıḫ < fakirlik, dayĭmı < daimi, sermayámı < sermayemi, seperdıḫ < seperdik,
getirdığĭmızı < getirdiğimizi, geldıḫ < geldik.
e> a Değişmesi
i > ı değişmesi kadar yaygın olmayan e > a kalınlaşmasında ünlü benzeşmeleri ve
Türkçeye özgü olmayan ince “l” ünsüzünü Türkçe telaffuza uydurma çabası belirgindir..
taḫ  ís < tehris, barabar < beraber, usulda < usulde, ḱamal < kemal, camalį < cemali.
i > í Değişmesi
Yarı kalınlaşma örneği olan bu değişmede kalınlaştırıcı özelliği bulunan “n” ve “g”
ünsüzlerinin etkisinden söz etmek mümkündür.
yaní < yani, ġaynatamgílín < kaynatamgilin.
e > á Değişmesi
Birkaç örnekte görülen, ikinci hecedeki kalın ünlülerin etkisiyle yabancı asıllı kelimeleri
büyük ünlü uyumuna uydurma çabasının sonucu oluşmuştur.
kámal < kemal, ¸áfat < vefat.
1.3. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması
Çıldır merkez ağzı ile ilgili elde bulunan verilerde bir örneği bulunan yuvarlaklaşma
hadiseleri e > ü ve e > Ò biçimindedir.
e> ü Değişmesi
Bir örnekte görülen yuvarlaklaşma hadisesidir.
törüyen < türeyen.
e > Ò Değişmesi
Tam bir yuvarlaklaşma olmayan bu değişmenin örnekleri sınırlıdır. Yuvarlaklaşma
eğiliminde ilk hecedeki “ö” ünlüsünün etkisinden söz edilebilir.
söylÒyėm < söyleyeyim.
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1.4. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi
Yöre ağzında yuvarlak ünlülerin düzleşmesiyle ilgili u > ı, ü > i, u > i, u > Ì
değişmelerine dair örnekler tespit edilmiştir. Bunlardan u > ı ve ü > i düzleşmeleri daha
belirgindir.
u> ı Değişmesi
Mevcut verilerde üç örneği tespit edilen bu değişme, genellikle şimdiki zamanın
hikâyesi birinci çokluk şahsı gösteren birleşik zamanlı çekimde görülmüştür. Yörede şimdiki
zaman ekinin (/-ėr/) genellikle düz bir ünlü ile kullanılması, zaman ve şahıs ekinin ünlüsünün de
standardın dışında düzleşmesini sağlamıştır.
yatėrdıḫ < yatıyorduk, alıyėrıḫ < alıyoruz, yığėrdıḫ < yığıyorduk.
ü> i Değişmesi
Kalınlık - incelik uyumunun bozulmasına neden olan ü > i düzleşmesi, genellikle
görülen geçmiş zaman çekiminde görülmektedir.
düşdi < düştü, öldi < öldü.
u> i Değişmesi
Bir örneği bulunan u > i düzleşmesi de kalınlık - incelik uyumuna aykırı bir değişmedir.
çocuği < çocuğu.
u > Ì Değişmesi
Bir örnekte görülen, düzleşmenin tamamlanamadığı değişmelerdendir.
tapÌ < tapu.
1.5. Geniş Ünlülerin Daralması
Çıldır merkez ağzında ünlü daralmasında “y” ünsüzünün belirgin etkisi söz konusudur.
e> i ve a > ı şeklinde örnekleri bulunmaktadır.
e> i Değişmesi
“y” ünsüzünün etkisiyle isimden fiil yapan /+lA/ ekinin ünlüsü daralmıştır.
söyliyėm < söyleyeyim.
a> ı Değişmesi
“y” ünsüzünün etkisiyle olumsuzluk bildiren /-mA/ fiilden fiil yapım ekinin ünlüsü
daralmıştır.
uzatmıyalım < uzatmayalım.
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1.6. Dar Ünlülerin Genişlemesi
Çıldır merkez ağzı ile ilgili elde bulunan verilere göre, ünlü genişlemesi / genişleme
eğiliminde i > ė şeklindeki değişme ön plandadır. Ancak burada “değişme” başlığı altında
değerlendirilen bazı örneklerin eski Türkçedeki biçimlerine uygun seslendirilmesi söz
konusudur. Dolayısıyla bu durum, yöre ağzı için her zaman bir değişmeyi değil, bazı örneklerin
varlığı itibarıyla eski Türkçe özellikleri korumayı ifade etmektedir. Bunun dışında yöre
ağzındaki diğer ünlü genişlemesi örnekleri i > e, ü > ö, u > o, u > ȯ şeklindedir.
i> ė Değişmesi
Tam bir genişlemeden ziyade, bir eğilim veya tamamlanmamış değişme olarak
görülebilecek bu durumun örnekleri -yukarıda da belirtildiği gibi- her zaman genişlemeyi ifade
etmez; mesela ėn-10fiili eski Türkçedeki biçimlerini korumaktadır.
gėtdik < gittik, hėç < hiç, ėy < iyi, ėnin < inin, ėntihamdır < imtihandır.
ü> ö Değişmesi
Çıldır merkez ağzında i > ė değişmesi kadar yaygın olmayan ü > ö değişmesi, örnek
sayısı bakımından kısıtlı olsa da belirli kelimelerde sürekli görülen bir genişleme hadisesidir.
törüyen < türeyen, böy  gü < büyüğü.
i> e Değişmesi
ü> ö değişmesinde olduğu gibi bu değişmede de örnek sayısı çok değildir. Buna karşın
bazı kelimelerde kesin olarak görülen bir ünlü genişlemesi olayıdır.
neneden < nineden.
u> o Değişmesi
Çıldır merkez ağzında belirleyici bir özellik taşıyan değişmelerden değildir. Sınırlı
sayıda örnekte tespit edilebilmiştir.
orocumu < orucumu11.
u > ȯ Değişmesi
Yarı genişleme örneği olan bu durum, tek örnekte tespit edilebilmiştir.
ḳȯndura < kundura.

10

Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, C. I, TDK Yayınları, Ankara
2007, s. 433.
11
Ölmez, bugün Türkçede “oruç” şeklinde kullanılan kelimenin eski Türkçede var olduğunu, Türklerin bu kelimeyi
Orta Asyalı İranî bir kavimden aldıklarını, kelimenin aslının “roç” olduğunu, Türkçede “r” sesi ile başlayan
kelimelerin önünde ünlü türemesi nedeniyle kelimenin “oroç” şeklinden günümüze “oruç” olarak geldiğini
belirtmiştir. Mehmet Ölmez, “Türkçede Dinî Tabirler Üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları, 15, 2005, s. 214.
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2. Ünsüz Değişmeleri
Ünsüz değişmesi, bir ünsüzün yerini kendisine yakın başka bir ünsüze bırakması
olayıdır 12 . Ünsüz değişmeleri, değişen ünsüzün aldığı hâle göre farklı başlıklar altında
toplanmaktadır. Yöre ağzında da söz konusu ünsüz değişmesi hadisesi farklı biçimlerde
kendisini göstermektedir.
2.1. Tonlulaşma
Genel bir ifadeyle tonlulaşma, tonsuz ünsüzlerin kendi karşılıkları olan tonlu ünsüzler
hâline gelmesidir 13. Çıldır merkez ağzında görülen tonlulaşma hadiseleri çeşitli olmakla birlikte,
yöre ağzı için öne çıkan ilgili değişmeler arasında ḳ > ġ ve t > d tonlulaşmalarını saymak
yerinde olur. Bunun dışında k > g, ḳ > Ḳ, t > T, ç > c ve f > v değişmeleri de anılan yörede
tespit edilen tonlulaşma olaylarındandır.
ḳ > ġ Değişmesi
Çıldır merkez ağzında özellikle kelime başında yaygın olarak görülen tonlulaşma
olaylarının başında gelmektedir. Türkiye Türkçesi ağızlarının genelinde görülen bir değişme
olan bu durum, Çıldır merkez ağzında da öne çıkmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken husus, “ḳ” ünsüzünün tonlulaşmasıyla ortaya çıkan “ġ” ünsüzü arka damak değil, orta
damak sesidir.
ġardaşını < kardeşini, ġoyulmuş < koyulmuş, ġızın < kızın, başġanĭ < başkanı,
ġarsdaydı < karstaydı, ġağızmana < kağızmana, ġan < kan.
t> d Değişmesi
ḳ > ġ değişmesinden sonra Çıldır merkez ağzında en çok görülen tonlulaşma
olaylarındandır. Genellikle kelime içinde ve kapalı heceden sonra gelen “t” ünsüzünün
tonlulaşması şeklinde görülmektedir.Ayrıca söz konusu kapalı hecelerin son sesleri sert
ünsüzlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla burada ağızlarda ünsüz uyumsuzluğunun belirgin
olmasının da etkisi bulunmaktadır. t> d tonlulaşması, sınırlı sayıda örnekte ise kelime başında
ortaya çıkmaktadır.
usda < usta, posdacıydı < postacıydı, çalışdıḫ < çalıştık, muhtaç < muhtaç, muhdarlıḫ
< muhtarlık, durnalar < turnalar.

12

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, (Genişletilmiş 3. Baskı), TDK Yayınları, Ankara 2007, s. 230.
Ercilasun, Kars İli Ağızları, s. 106.
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k> g Değişmesi
Çıldır merkez ağzında kelime içinde kapalı hecelerden sonra gelen “k” sesinin ünlüyle
devam eden kelimeler ile iki kelime arasında gerçekleşen ulamalara bağlı olarak sınırlı sayıda
örnekte, ancak belirgin bir şekilde görülen tonlulaşma hadisesidir.
asgerĩyenin < askeriyenin, ineg‿aldīm < inek aldım, mahgemeyle < mahkemeyle.
ḳ > Ḳ Değişmesi
Yarı tonlulaşma sayılabilecek bu durum, Çıldır merkez ağzında belirgin bir biçimde
görülen ḳ > ġ değişmesinin, standart dilin etkisiyle tamamlanamadığını gösteren
değişmelerdendir.
Ḳadınĭn < kadının, Ḳaldım < kaldım, Ḳalmadi < kalmadı, Ḳurŭluşú < kuruluşu.
t > T Değişmesi
Tonlulaşmanın tamamlanamadığını gösteren t > T değişmesinde ünlüyle başlayan
kelimeye ulanma ve ünsüz uyumsuzluğu nedeniyle söz sonu “t” sesinin yarı tonlulaşmaya
uğradığı görülür.
mėredisTen < meredisten, ef  eT‿usdanĭn < efret ustanın, vėfaT‿ėtdi < vefat etti.
ç> c Değişmesi
Anılan yörede, genellikle ulamaya bağlı olarak sınırlı sayıda örneği bulunan tonlulaşma
olaylarındandır.
sağdıc‿ėtmişler < sağdıç etmişler.
f> v Değişmesi
Mevcut verilerde bir örneği bulunan tonlulaşma hadiselerindendir. Yöre ağzı için
belirleyici bir yanı bulunmamaktadır.
posovda < posofta.
2.2. Tonsuzlaşma
Tonsuzlaşma, tonlu ünsüzlerin kendi karşılıkları olan tonsuz ünsüzlere dönüşmeleridir.
Çıldır merkez ağzında tonsuzlaşmaya ait belirgin bir çeşitlilik bulunmamaktadır. Bunun yanında
yöre ağzında g > k ve d > t tonsuzlaşmaları öncelikli sıraya konulabilir.
g> k Değişmesi
Mevcut metinlerde sınırlı sayıda örneği bulunsa da yöre ağzındaki varlığı belirli
kelimelerde öne çıkan bir tonsuzlaşma olayıdır.
köçün < göçün.
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d> t Değişmesi
g> k değişmesinde olduğu gibi bu tonlulaşma hadisesi de bazı kelimelerde sürekli
görülen bir özelliktir.
tüḱanı < dükkânı.
2.3. Süreklileşme
Süreklileşme, süreksiz ünsüzlerin sürekli ünsüzler hâline gelmesi hadisesidir. Sürekli
ünsüzler kendi içinde sızıcı ve akıcı olarak ikiye ayrıldığından süreklileşme olayları
“sızıcılaşma” ve “akıcılaşma” başlıklarında ele alınmıştır14.
2.3.1. Sızıcılaşma
Süreksiz ünsüzlerin çeşitli sebeplerle sızıcı ünsüzler hâline gelmesidir. Çıldır merkez
ağzında sızıcılaşma konusunda öne çıkan değişmeler ḳ > ḫ ve ç > ş biçiminde olanlardır.
ḳ > ḫ Değişmesi
Anılan yörede ağırlıklı olarak kelime sonunda, belirgin bir biçimde de kelime içinde,
hece başlarında ve sonlarında görülen, yöre ağzındaki varlığı belirleyici olan bir sızıcılaşma
olayıdır.
çocuḫ < çocuk, çalışdıḫ < çalıştık, bıraḫdım < bıraktım, başḫa < başka, buçuḫ <
buçuk, muhdarlıḫ < muhtarlık, arḫadaşım < arkadaşım, taḫmış < takmış, yaḫalandı <
yakalandı.
ç> ş Değişmesi
Çıldır merkez ağzında ḳ > ḫ değişmesinden sonra en yaygın sızıcılaşma olayıdır.
Kelime sonunda ve kelime içinde hece sonlarında bulunan “ç” sesi, yöre ağzında belirgin bir
şekilde “ş” sesine dönüşmektedir.
üş < üç, hėşbir < hiçbir, gėşdi < geçti, aşdım < açtım, gėşdiğĩmiz < gençliğimiz, sėşdim
< seçtim.
k> ḫ Değişmesi
ḳ > ḫ ve ç > ş değişmeleri kadar belirgin olmayan k > ḫ sızıcılaşması, mevcut verilerde
sınırlı sayıda örnekte görülmektedir.
faḳırlıḫ < fakirlik, seperdıḫ < seperdik.

14

Ercilasun, age, s. 111.
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k> Değişmesi
Çıldır’a bağlı köylerin büyük bir bölümünde -Karapapak / Terekeme Türklerinden
olmaları nedeniyle- kelime içinde ve sonunda yaygın bir şekilde görülen bu değişiklik, Çıldır
merkez ağzı için belirleyici bir özellik taşımamaktadır.
gėşdi  den < geçtikten.
c> j Değişmesi
Yöre ağzında sınırlı sayıdaki birtakım kelimelerde yaygın bir biçimde görülen
değişmelerdendir. Örnek sayısı ilgili ağız yöresinde belirleyici bir özellik olacak derecede
değildir.
mejbur < mecbur.
p > ß Değişmesi
Örneği sınırlı olan bu değişme, kelimenin aslı düşünüldüğünde b > p > ß şeklinde bir
seyir izleyerek yarı sızıcı bir özellik kazanmaktadır.
ġeriß < garip.
2.3.2. Akıcılaşma
Akıcılaşma, tonlu veya tonsuz süreksiz ünsüzlerin akıcı ünsüzlere dönüşmesidir. Çıldır
merkez ağzında görülen akıcılaşma hadisesinde de ünsüz benzeşmelerinin etkisi söz konusudur.
Burada özellikle d > n ve kısmen t > s değişmeleri öne çıkmaktadır.
d> n Değişmesi
Çıldır merkez ağzında örneğine en çok rastlanan ünsüz benzeşmesine bağlı akıcılaşma
olayıdır. Bu çalışmada ünsüz benzeşmeleri konusu ele alınmadığından bu değişmeyi akıcılaşma
başlığı altında değerlendirmek mümkündür. Anılan yöredeki d > n değişmesi, üçüncü teklik
şahıs iyelik ekinden sonra isim çekim ekleri geldiğinde ortaya çıkabilen zamir n’si, ayrılma hâli
ekinin başındaki “d” sesini tamamen kendisine dönüştürmesiyle meydana gelmektedir.
onnan < ondan, bennen < benden, üsdünnen < üstünden, boğazınnan < boğazından.
t> s Değişmesi
d> n değişmesinden sonra ilgili yörede ünsüz benzeşmelerine bağlı olarak gerçekleşen
akıcılaşma hadiselerindendir. Buna göre fiil kök veya gövdesinin sonunda bulunan “t” sesi,
üçüncü

teklik

şahıs

emir

çekiminde

dönüştürülmektedir.
ėssin < etsin, düzelssin < düzeltsin.

şahıs

ekinin

başındaki

“s”

sesi

tarafından
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b> m Değişmesi
Çıldır merkez ağzında örneğine sık rastlanamayan akıcılaşma olaylarındandır. Anılan
yöreye bağlı Karapapak / Terekeme Türklerinin yaşadığı köylerde kesin bir şekilde “men” olan
birinci teklik şahıs zamiri, Çıldır merkez ağzında belirgin bir biçimde “ben”dir. Ancak zaman
zaman istisna özelliğinde farklı kullanımlara da rastlanmaktadır.
men < ben.
k> y Değişmesi
Mevcut metinlerde örneği çok olmayan bu akıcılaşmada k > ğ sızıcılaşmasının ardından
genellikle ulamara bağlı olarak “ğ” ünsüzünün “y” ünsüzü gibi seslendirilmesi söz konusudur.
küçüy‿oğlum < küçük oğlum.
2.4. Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler
Sürekli ünsüzler, meydana geldikleri esnada oluşum noktalarında dar veya geniş bir
geçit meydana gelen ve sürekli bir şekilde çıkarılabilen seslerdir 15 . Çıldır merkez ağzında
sürekli ünsüzler arasında gerçekleşen değişmelerde ünsüz benzeşmelerine bağlı olarak ortaya
çıkan değişiklikler belirgindir. Bunlardan özellikle n > m ve l > n değişmeleri Çıldır merkez
ağzı için öne çıkmaktadır.
n> m Değişmesi
Ünsüz benzeşmeleri ve art arda gelen kelimelerden ilk kelimenin sonundaki “n”
ünsüzünün “b” ile başlayan kelimelere ulanmasıyla anılan yörede belirgin bir şekilde görülen
ünsüz değişmesidir.
evlemmiş < evlenmiş, gördüğüm‿bu < gördüğün bu, düğüm‿millet < düğün millet, om

‿bėş < on beş, hilallammış < hilallenmiş, güvemme < güvenme.
l> n Değişmesi
Çıldır merkez ağzında ünsüz benzeşmesi sonucu görülen sürekli ünsüzler arası
değişmelerinden biri de l > n biçiminde olanıdır. Burada özellikle isimden fiil yapım eki olan
/+lA/’nın başındaki ünsüzün “n”ye dönüşmesi belirgindir.
annadėm < anlatayım, nişannadıḫ < nişanladık, onnarı < onları, şėnni  den <
şenlikten.

15

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayıncılık, İstanbul 2002, s. 48.
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m> n Değişmesi
n> m ve l > n değişmeleri kadar yaygın olmasa da anılan yörede sınırlı sayıda örnekte
tespit edilebilen sürekli ünsüz değişmelerindendir.
şindi < şimdi, ėntihamdır < imtihandır.
n> l Değişmesi
Çıldır merkez ağzında örnek çeşitliliği çok olmamakla birlikte, bazı kelimelerde sürekli
görülen, ünsüz benzeşmelerinin etkili olduğu bir değişmedir.
ġaraḫallıdan < karahanlıdan.
s> ş Değişmesi
n> l değişmesinde olduğu gibi, s > ş değişmesi de az sayıda örnekte belirgin bir biçimde
görülür.
herkėşe < herkese.
2.5. Süreksizlik
Sürekli ünsüzlerin süreksiz ünsüzler hâline gelmesine süreksizleşme denilmektedir 16 .
Çıldır merkez ağzında süreksizleşmenin belirleyici olduğu ünsüz değişmeleri çok çeşitli
değildir.
l> d Değişmesi
Çıldır merkez ağzında l > d değişmesi, kelime içinde ünsüz benzeşmesi sonucu diş
ünsüzleri “s”, “z” ve “ş”nin, akıcı “l” ünsüzünü bir başka diş ünsüzü “d”ye dönüştürmesiyle
gerçekleşen ve yöre ağzı için kısmen belirleyici olan bir durumdur.
sesdedim < sesledim: çağırdım, bizderin < bizlerin, gėydirmişder < giydirmişler.
ğ> g Değişmesi
Çıldır merkez ağzında belirgin bir şekilde görülen bu durum, süreksizlik yönünde bir
değişmeyi değil, kelimenin aslında bulunan ünsüzü korumayı ifade etmektedir. Bir başka
deyişle anılan yörede kelime sonunda ünlüyle başlayan bir ek aldığında tonlulaşan “k” sesi,
tonlulaşmanın (g) ardından akıcılaşmadan süreksizliğini muhafaza etmektedir.
böy  gü < büyüğü, birligine < birliğine.
j> c Değişmesi
Sınırlı sayıda kelimede görülen değişmelerdendir. Anılan yöre için belirleyici bir yanı
bulunmamaktadır.
candarmaydım < jandarmaydım.
16

Ercilasun, age, s. 117.
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v > ¸Değişmesi
Değişmenin tamamlanamadığı, sınırlı sayıda örneği bulunan süreksizleşmelerdendir.
İlgili yöre için ayırt edici yanı olamayan değişmelerdendir. Burada kelime başındaki “v” sesi,
“b”ye doğru bir seyir izlemektedir.

¸áfat < vefat.
Sonuç
Çıldır merkez ağzında ünlü ve ünsüzler temelinde ses değişmelerinin ele alındığı bu
çalışmada, yöre ağzı için ünlü değişmeleriyle ilgili şu sonuçları çıkarmak mümkündür:
Kalın ünlülerin incelmesi hadisesinde ı > i ve a > e değişmeleri Çıldır merkez ağzı için
belirleyicidir. Bu incelmelerin dışındaki değişmelerin kullanım oranı düşüktür.
İnce ünlülerin kalınlaşmasıyla ilgilii > ı ve e > a değişmeleri Çıldır merkez ağzında
belirgin bir biçimde kullanılmaktadır.
Çıldır merkez ağzında düz ünlülerin yuvarlaklaşması belirleyici bir özellik
taşımamaktadır.
Yuvarlak ünlülerin düzleşmesi bakımından ü > i ve u > ı değişmelerinin Çıldır merkez
ağzı için belirgin bir nitelik taşıdığı söylenebilir.
Çıldır merkez ağzında geniş ünlülerin daralmasıyla ilgili çok yaygın olmamakla birlikte
“y” ünsüzünün daraltıcı etkisi nedeniyle e > i ve a > ı değişmeleri görülmektedir.
Dar ünlülerin genişlemesi hadisesinde i > ė yarı ünlü genişlemesinin Çıldır merkez ağzı
için belirleyici bir özellik taşıdığı söylenebilir.
Çıldır merkez ağzının ünsüz değişmeleri açısından mevcut durumuyla ilgili aşağıdaki
sonuçları çıkarmak mümkündür:
Anılan yörede tespit edilen tonlulaşma hadisesinde ḳ > ġ ve t > d değişmeleri
belirleyicidir.
Tonsuzlaşmaya dair Çıldır merkez ağzında belirleyici olmasa da kelime başında g > k
ve d > t tonsuzlaşmalarından söz etmek mümkündür.
ḳ > ḫ ve ç > ş sızıcılaşmaları yaygın bir şekilde görülen ve Çıldır merkez ağzı için
belirleyici olan değişmelerdir.
Çıldır merkez ağzında ünsüz benzeşmelerine bağlı olarak d > n ve t > s biçimindeki
akıcılaşmalar öne çıkmaktadır.
Sürekli ünsüzler arasında gerçekleşen değişmelerden n > m ve l > n değişmeleri anılan
yörede yaygınlık göstermektedir.
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Son olarak süreksizlik olarak değerlendirilebilecek ünsüz değişmeleri içinde l > d ve ğ >
g hadiselerinin Çıldır merkez ağzı için öne çıktığını söylemek mümkündür.
Bu çalışmada, Ardahan iline bağlı Çıldır ilçesinin, bugüne kadar ağız incelemesi
yapılmayan merkezindeki ses değişmeleri üzerinde durulmuştur. Bu çalışma, söz konusu
yörenin ağız özelliklerinin tamamını ortaya koyma iddiası taşımamaktadır. Zira tarafımızca
alınan ses kayıtları ve kayıt dışı notlar, ilgili ağzın bütün özelliklerini ortaya koyabilecek
yeterlilikte değildir. Bu çalışmanın, Çıldır ilçe merkezi ağzının fonetik özellikleri hakkında az
da olsa bir fikir vermesi, bu yazının amacına ulaşacağını göstermektedir.
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Çeviri Yazı İşaretleri
á

: a-e arası ünlü

í

: ı-i arası ünlü

ú

: u-ü arası ünlü

Ò

: i-ü arası ünlü



: ı-u arası ünlü

ė

: e-i arası ünlü (kapalı e

ȯ

: o-u arası ünlü

ünlüsü)
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ā

: uzun a ünlüsü

ḫ

: arka damak sızıcı h sesi

ē

: uzun e ünlüsü



: ön damak sızıcı h sesi

@

: uzun, kapalı e ünlüsü

ḳ

: arka damak k sesi

ī

: uzun ı ünlüsü

ḱ

: ön damak k sesi

į

: uzun i ünlüsü

ñ

: damak n’si

ū

: uzun u ünlüsü

¸

: b-v arası ses

ă

: kısa a ünlüsü

Ḳ

: ḳ-ġ arası ses

ĕ

: kısa e ünlüsü

ß

: p-f arası ses

ĭ

: kısa ı ünlüsü

T

: t-d arası ses

ĩ

: kısa i ünlüsü


: düşme eğilimi gösteren h sesi

ŏ

: kısa o ünlüsü

ŭ

: kısa u ünlüsü



: düşme eğilimi gösteren r sesi



: kısa ü ünlüsü

ỵ

: düşme eğilimi gösteren y sesi

ġ

: arka ve orta damak g sesi

‿

:

ulama

işareti
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a
bizim dedemizin biri posovda ġalmíş, birĩsi burya gelmiş. gelmiş burya yėrleşmiş dedemiz. bem‿burada
doğmuş, burda böy  müşüm. bizim dedemizin birsi burdă evlemmiş, yaḲınsudan ‿evlemmiş, ġaraḫallıdan ‿
evlemmiş. Ḳadınĭn ‿adı deli böyreymiş, nenemizin ‿adı. onnan çocuḫ olmamış. soră o posovdaki dedemiz, bu
dedemizi posovdan‿evlendirmiş ġardaşını. işde o neneden olan çocuḫlar, bizim dedemiz, babamız o neneden‿olan
çocuḫlardır. onnan törüyen şirin‿
usda, efleT‿usda, aslan dede bi de şa  ralı dede var‿ımış. dört ġardaş‿
ımışlar. şirĩn
‿usda bizim dedemizdir. dedemizin ismi bizim soy‿ismimize ġoyulmuş. fe  ret‿usdaefleT‿usdanın dedesiydi, senin
deden. sen bizim ġızın‿oğlusun nasĭ olsa. aslan dede ġaripgilin dedeleridir. şāralı dede de hamza isminde bir‿oğlu
vardır. şevketi burdă öldürdüler‿onun‿oğlunun birĩsini. posdacıydı, orda öldürdüler. bir de o idi onŭn‿oğlu. onun da
dörd‿oğluvar‿ıdı. şirin‿usdadan‿olan mamo usda benim babam. hümmēt, dursūn, dedē… onnar da şirĩn‿usdanın‿
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oğulları. ef  eT‿usdanĭn‿oğulları da israfil, ifrit, cimşit… onnar da efreT‿usdanĭn‿oğulları. efendim sene söyliy@m,
aslan dededen olan da mültez, patan, bir de rüşdi. üç ‿oğul da onun varĭmış. efendim sene söyliyėm, bizim
ġurŭluşumuz bu, şirinnerin Ḳurŭluşú. bizim şimdi burdaki durumuzu senĕ annadėm, durŭmŭzu sorėrsin. biz faḳırlıḫ
görmedik, çalışdıḫ, kendimizi gėçindirmeye gėçindirdik yaní. efendim tüccarlıḫ yapdıḫ, benim de şimdi küçük
Ḳardaşım fevzi tüccardır; dağda malı var. ben bıraḫdım, ben de yapdım, elli sene tüccarlıḫ yapdım, bıraḫdım.
efendim sene söyliyėm, şindi benim ben kámal şirin, mamo usdanın oğluyum. ha benim üş tene oğlum var. biribanḳa
müdürüydü, antalyadadır. ikĩsi de tüccardır, burdadırlar. şimdi be  im küçüy‿oğlum nevzatdīr. bunun böy  gü de
gürbüzdür, ḳȯndura tüḱanı var. efendim sene söyliyėm. bir ġızım var, o da tapÌ müdüriydi, emeklĩ oldu, emeklidir.
benim kendim de tüccarlığı bıraḫdım, malcılığı bıraḫdım. efendim sene söyliyėm, işdebenim ‿oğlan malcılığı
beyemmedi, bıraḫdı. ben de şimdi hamd‿olsun yaşım geldi seksen üç. haca gėtdim geldim, hacıyım. allahın birligine
şükür‿olsun kimseye muhdaç değilim, hele kendimi gėçindirėrim, orocumu tuterim, namazımı ġılėrim  ėş kimseye
muhdaç değilim. başḫa bir soracağın varĭsa sor.

b
bizim evlenme zamanımızda aynı şimdi sizlerinki gibi değildi. bizim ‿evlendiğimiz zamanda babamız giderdi,
filancanın ḳızına baḫardi. ḫeberimiz‿olmazdı bizim. benim babam gitmişdįen‿ilkinböyükḳa  daşımı hacogilden,
mėredisTen nişannadıḫ. o gelnin ḳocası büyük ḳardėşim‿
asgere gėtdi. onnan sora babam bizim‿evĩmiztek‿idibenĩ
evlendirme mecburĩyetindeġaldí babam. gėtd‿işde o köyde bir ḳız görmüş. bene dėdĩler ki ben de o zaman hodağım.
hodaḫ dėdĩğimiz yanı ḱotan var‿ıdı o zaman, ḱotanhodağıydım. bir‿aradėdĩler ki baban sene bir ḳız beğemmiş‿
evlendirėr. ben görmedim hėç‿ėçineġızım‿mızınġızın‿
üzünü görmemişim  ėç. aradan bir‿
ay gėşdi dėdĩler ki baban
senĩ evlendirmiş, gitmiş‿
üzük taḫmış, efendim sene söyliyėm, bė  taḫmış. ben de hele hodaḫlığ‿ėdėrim ḱotanda.
aradan da bir‿
ay gėşdi  den sora,  anı evimizde kimse yoḫ ya, o zaman da yaylalar çıḫıyo  du, yaylaya giderdiler.
bu yayla da köydeki evler teḳ‿ḳalėrdi. mejbur anam da yaşlandi, mejburibi  gelin lazım yanı bŭ eve. bir‿aygėşdi 
den sora dėdĩler ki baban gelin getirėr. benim  ele ḫeberim yoḫ, görmemişim‿
ėç. neyse aradan bir müddet gėşdi,
beni geldi ḱotannan götürdüler, hodaḫlıḫdan. o  da zekerĩye isminde birĩsi vardı, onŭ da sağdıc‿ėtmişler bene.
geldile  neyse üsdümüzü müsdümüzü değĩşdirdiler. bi araba geldi ġapıya yanaşdi. dėdĩler ki gelin gelėr. davul
çalĭnėr, efendim sene söylÒyėm, düğüm‿millet toplammış. bizim o zaman bacaya çıḫardılar, om‿bėş yaşındayım.
bacadan bizderin usulda gelnin başına bi şėy sepmek var‿
idi, efendim onu seperdıḫ. onnan sora efendim sene söylem,
gelin‿aldığ‿içerĩ. efendim toy çalĭnėr, hay hengemaḫam‿oldu. uzatmıyalım bizi zifaf‿odasına vėrdiler. orda ben
ḫalān ‿ismini ordă ‿aşdım gördüm, orda gördüm yanı. bizim‿evlemmemiz böỵlĕ efendim. orda aşdım gördüm
dāonnan‿
evele ben  ėş görmeden, bilmeden bizĩ evlendirdiler. ben  ėş görmemĩşim. efendim bi  sene ḳaldım, bir
sene sora asgere gėtdim. asgere gėtdim‿işde malatyada Ḳaldım. bir sene sora bi  çocuḫ oldu, oğlan çocuği. o
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çocuğun da ta  ris‿oldum geldim. isdersin ‿onŭ anlat@m‿o çocŭğun ‿öl  sünü de. geldik ‿o zaman da bu
ġaynatamgílín çayĭrını alıyėrıḫ. mėredisden ‿ot daşıyėrıḫ. bi  ḫızmeḱarımız da var ‿onnan barabar ‿otu
getirdığĭmızı… bizim‿
evlerĩmiz körpünün‿ordayĭdı. böle gėşdiğĩmiz zaman köprünün‿üsdünnen gėçerken bir ḳadın
‿arabanın yanĭnan gidėrdi. arabanın‿üsdünnen men‿otŭnan barabar… derenin boğazınnan bir yılan ġadının‿
üsdüne
hopbandı yılan. ordan suya düşdi yılan. evlerĩmiz de suyun ġırağındaydi. otu suyun ġırağĭna yığėrdıḫ. sudançıḫ o
yılan o ota gelĩyor. biz de ḫızmetḱarnanbarabar‿o yılanı öldürdük. ḳaldırdıḫ suya atdıḫ. çocuḫ da ėpėyĩceyėdi sekiz
yaş´arındadır. böỵle ḳısa pantul gėydirmişder, öküzün‿ön  ndedurŭyor. orya sinek ḳonŭyor, o ze  irin‿üsdüne.
ordan gel çocuğun bacağına ġonŭyor. bĩ arabayı boşatdıḫ gėtdığ‿ėrtesĩ arabada geldıḫ çocŭğun bacağı şişmiş böỵlĕ
olmuş. allahrahmet‿ėssin senin dedeen, benim‿amcamdı efreT‿usda. babamgėtdĩefret ‿usdayı getirdi. çocuğun
ayağına ėş unutmam südden bi şėler yapdılar illaç, çocuğun ‿ayağına sardılar. çocuḫ ėy oldu. onnan sora,
uzatmıyalım, bir ḳuşpalazı hasdalığı ŏna yaḫalandıç ocuḫ. yėdi yaşındaydı çocuḫvėfaT‿ėtdi, öldi. onnan sora işde
sonki çocuḫlara baḫdırdıḫ maḫdırdıḫ üş tene oğlan ḳaldi. şėyĩmiz de böle, durumŭmuz, yaní başımızdan gėçen‿
işleri.
nası annatėyim ben sene, hayatımız böỵle geldi böỵle gėşdi; faḳat çoḫ at bindim bu dağlarda, ėy‿atĭnan… yüz‿elli ĩki
yüz mal‿aldım, yüz‿elli ineg‿aldīm. efendim sene söylem, satdım Ḳayserĩli birĩsine verdim. burdaḲaçırtdīm. aldım,
kimsede param ġalmadi, aldım. mahgemeyle aldım, yani kimse benim paramí yiyemedi. kimsede bėş ġuruşum
Ḳalmadi. ēn soñunda böỵle işde, aḳıbetimiz böyle.
c
benim‿iki bacım vardī, birĩsi ġarsdaydı, birĩsi de şeyde, nedir Ḳağızmanda. özel‿ĩdare müdüründeydi; fuat bora
isminde birisinde. obacım‿orda ¸áfat‿
ėtdį. onabi  ġoşma söyledim ben. şöyle dedim:

bir suna uçurdum çıldır‿
ėlinden
arpaçayı ġarsı gėçin durnalar

bir fátiha oḫun gėçin durnalar

yoluz uğrar‿ısa baḫ ġağızmana

pervaz vurun ėnin ḳabrin‿
üsdüne

fuat beyde bir çay‿için durnalar

ḲebrineḲanadız açın durnalar

Ḳanat çalın ḳağızmanın‿üsdünde

Benim selamĭmı ona söyleyįn

orda ġeriß yatan bacım durnalar

ḱamal

allahı seversez unutman‿onu

da

yüklemiş

köçün

durnalar.

