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Trabzon Ağlzlarınd~ Şimdiki Zaman 
Bağ'lantı Unlüsü 

1. Giriş. 

Bern t Brendemoen 
(Oslo) 

"Trabzon Ağızlarındaki Zaman KipIeri Üzerine bir N ot" başlıklı 
makalemde (BRENDEMOEN 1987) Trabzon ag-Izlarında bulunan 
çeşitli şimdiki zaman kipIerini ele alarak hem kendi ara
larındaki ilişkiyi hem de Türkiye Türkçesinin tarihi gelişme
sindeki yerini göstermeye çalışmıştım. Tespit edilen yedi çeşit 

kipten pek çoğunun, şimdiki zaman kipinin Eski Anadolu 
Türkçesinin son döneminden bu yana geçirdiği çeşitli gelişme 

safhalarının birer temsilcisi olarak yorumlanabileceğine işaret 

etmiştim. Ancak sözkonusu tebliğimizde, yazı dilinde -yor 
şeklinde standardize edilmiş olan bu ekten önce gelen ünlüyü, 
yani, bağlantı ünlüsü görevini yapan eski ulaç ünlüsünü ele al
mamıza fırsat olmadı. Bu vesile ile söz konusu ulaç ünlüsünü ele 
almamızın iki önemli sebebi, bu ünlünün hem ağız bölgemiz 
içerisinde son derece karmaşık bir dag-Ilımı olması, hem de bir 
çok yönden Eski Anadolu· Türkçesindeki durumun doğrudan 

doğruya bit devamı olarak görülebilmesindendir. 
Şimdiki zaman ekiyle fHI tabanı arasına giren bağlantı 

ünlüsünün dayandığı ulaç ünlüsü ile geniş zaman ünlüsü 
arasındaki Türkçenin en eski safhalarından beri var olan 
ilişki, uzun zamandan beri bilinmektedir. 1 Günümüz yazı di
linde ulaç ünlüsü standartlaştırılmış olduğundan bu ilişki artık 

1 Eski Türkçede, diğer Türk dil ve şivelerinde ulaç ünlüsü ile geniş zaman 
ünlüsü arasındaki nışki için özellikle DOERFER 1980, ERDAL 1979, ERDAL 
1986 ve JOHANSON 1976 ~~i değerli araştırmalara bakımz. Eski Anadolu 
Türkçesindeki durum ise özellikle MUNDY 1954 tarafindan incelenmiştir. 
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20 BERNT BRENDEMOEN 

belli olmamaktadır. Yine de geniş· zaman ünlüsü bakımından 
fiiller - bilindiği gibi - aşağıdaki üç sınıftan birine aittir: 

1) Geniş ünlü (-A-, yani a veya e)2 alan kapalı tabanh fiiller 
(gid-er, yat-ar gibi) 

- 2) Dar ünlü (-X·, yani ilılü/u) alan kapalı tabanlı fiiller (bil-ir, 
al-ır, gör-ür, bul-ur gibi) 

3) Ünlüsüz, sadece -r ekini alan açık tabanh fiiller (koru-r, 
yıka-r gibi) 

Eski Anadolu Türkçesinde hangi fiillerin 1., hangilerinin 2. 
sınıfa ait oldugu, bugünkü Türkçede oldugu gibi belirl1 bir kura
la baglı değildir. Yine de fiilleri elverişli bir şekilde tasnif ede
bilmemiz amacıyla Eski Anadolu Türkçesi için şöyle bir tablo 
çıkarabiliriz: 

1) Geniş zamanda -Ar ekini (yani, -er/-ar) alan fiiller 
şunlardır: gid-er, yap-ar gibi çogu tek heceli kapalı taban
lar. 

2) Geniş zamanda -Ur ekini (yani, -ür/-ur) alan fiiler 
şunlardır: 

a) Tek heceli, kapalı bir kaç taban: bil-ür, al-ur gibi. 
b) Çok heceli bütün kapalı tabanIar: kopar-ur, dolaş-ur 

gibi. 
3) Açık fiil tabanIarı ise -r ekini alır: yıka-r, koru-r, tanı-r 

gibi. 

3. gruba ait acı-mqk, tanı-mak gibi sayısı çok sınırlı bir kaç 
fiil hariç, Eski Anadolu Türkçesinde dar-düz geniş zaman 
ünlüsünün hemen hemen hiç yeri yoktur, yani, günümüz yazı di
linde bilir veya alır şeklindeki dar ünlülü geniş zaman kipi, hep 
yuvarlak dar ünlülü, yani, bilür ve alur şeklindedir. 

Mukayese için şimdiki zaman kipinin temelinioluşturan ula
ca bakıldıgında, Eski Anadolu Türkçesi için geçerli tablosunun 
~öyıe oldugu görülür: 

2 Burada büyük A harfi, büyük ünlü uyumu kuralına uyan geniş bir ünlüyü, 
büyük X harfi ise ünlü uyumu kurallanna hem incelik-kalınlık hem düzlük
yuvarlaklık yönünden uyan dar bir ünlüyü sembolize .etmektedir. Büyük U 
ve i harfleri ise, Eski Anadolu Türkçesindeküçük (labiyal) ünlü uyumuna 
riayet etmeyen yuvarlak ve düz Ünlüleri, V ise herhangi bir ünlüyü sem· 
bolize eder. 
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TRABZON AGlZLARINDA ŞİMDİKİ ZAMAN BAGLANTI ÜNLÜSÜ 21 

1) Ulacı -A ekini (yani -el-a) alan fiiller şunlardır: 
a) çoğu tek heceli kapalı tabanlar (yani, yukarıdaki 1 

nolu baptaki fiiner): gid .. e, yap-a. 
2) Ulacı -U ekini (yani, -ül-u)(veya, daha nadir olarak -1, 

yani, -il-ı, aşağıya bakınız) alan fiiller şunlardır: 
a) Tek heceli, kapalı bir kaç taban (yukarıdaki 2a nolu 

baptaki fiiller): bil-ü, al-u 
b). Çok heceli kapalı tabanIar: kopar-u, dolaş-u 
c) Açık tabanIar. Bunlarda, tabandaki ünlü ile ek 

ünlüsü arasına bir -y- girer, yani, koru-yu, yıka-yu, 
de-yü, acı-yu, gitme-yu gibi. 

Geniş ünlülü ek alan fiillerin hem geniş zamanı hem de 
ulacı, tarih boyunca genellikle sabit kalmıştır. 3 Buna karşılık 
özellikle dar ünlülü ek alan fiillerin ulacı, düzlük-yuvarlaklık 

yönünden son derece kararsızlık göstermiştir. Aynı zamanda 
belli başlı bir kaç fiil için geniş ünlülü ek sınıfından dar 
ünlülü sınıfa geçmek sözkonusudur. Özellikle MUNDY (1954), 
Eski Anadolu Türkçesi metinlerine dayanarak bu konuyu büyük 
bir titizlikle ale alıp ayrıntılarıyla incelemiştir. 

2. ·A-/-u- yöresi. 
Bilindiği gibi şimdiki zaman kipinin oluşmasında fiillerin 
ulacı çıkış noktasını oluşturmuştur. Ancak yorımaklyürümek fii
line dayanan ve çeşitli ağızlara gör8 değişen4 (yani yazı dilinde 
-yor şeklindeki) şimdiki zaman eki bu ulaç ile birleşince açık 
tabanIardan -yu eki kalkmıştır. 5 Böylece, burada ele alamaya
cağımız şimdiki zaman ekini sadece bir -y ile sembolize edersek 
fiillerin en eski şimdiki zaman gövdelerini kanımca aşağıdaki 
dört gruba ayırmak mümkündür: 

1) .A sınıfına ait tek heceli tabanIar, gidey-, yapay- gibi. 
2) -U gurubuna ait tek heceli tabanIar, aluy-, gelüy- gibi. 
3) -U sınıfına ait çok heceli tabanIar, çevirüy-, saklanuy- gibi. 

3 Yine de ERDAL 1986, özellikle s. 212-213'e bakınız. 
4 ADAMovıe (1985 s. 116-173) tarafından bu konuda etraflıca bilgi verilmekte

dir. 
5 Doğu Türkçesindeki duruma muhalif olarak, Mundy 1954 s. 301'e bakınız. 
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22 BERNT BRENDEMOEN 

4) Açık tabanıar: istey-, yapmay-, acıy-, koruy- gibi, 
Bilindiği üzere çoğu ağızlarda (ve hatta yazı dilinde dahi) 

şimdiki zaman ekinden önceki ünlü, gelişen ünlü uyumunun ve 
-y- sesinin tesiriyle erken bir safhada ünlü uyumuna uyan dar 
bir ünlü olmuştur. Fakat Dogu Karadeniz ağızlarının bazılarına 
bakılırsa son derece arkaik bir durum göze çarpar. Belirli 
yörelerde, yukarıda gösterdiğimiz şimdiki zaman kipinin ilk 
oluşumundaki ünlülerin yüzde yüz korunmuş olduğu şeklinde 
bir tablo ortaya çıkar. Trabzon il sınırları içerisinde bu arkaik 
durumun çok az değişikliğe uğrayarak" korunduğu başlıca 

bölgeler şunlardır: En doğuda bulunan Of ve Çaykara ilçelerinin 
büyük bir bölümü ve Trabzon il merkezi ile Giresun il sınırı 

arasında bulunan Tonya ilçesinin bir çok köyü. Çaykara'nın 

Tüfekçiler ve Orun Uğurlu köylerinden aşağıdaki örnekleri 
kaydettik: oiu arada Trabzon ağızlarında Standart Türkçedeki ü 
(ve ö) seslerinde kalınlaşma, ı sesinde ise incelme olayının 

yaygın olmasından dolayı yuvarlak ünlülü örneklerimizde 
çoğunlukla u ya da yarı-kalın ~ bulunduğunu hatırlatmakta fay-
da vardır):6 . 

1) Tu·Tayrum, kalKay, çikay, geceyr (= Standart Türkçe (ST) 
geçiyor), döney 7 

2) ol?-ıY, Kel?-ıyr, al?-ly?-lr 
3) koPar?-ıY, kalduruy, 9rKet?-lylar (= ST ürkütüyorlar), Tola

şı °ylar, as~rıyler 
4) bekley, yeyruk, Pa Tl ay , olmay, taşıy rum 
Tonya ilçesinin İskenderli nahiyesinden ise şu örnekleri kay- . 

dettik: 
1) yaPay, kaçaysuuz, tutayler, Kideyir, eTeyr 
2) Ktil?-lyrum, oluyr, kaluyur 

6 Bu olayın özellikle ilk hecede oynadığı rol için örneğin BRENDEMOEN 1984 
ve orada s. 13'te zikredilen literatüre bakılabilir. 

7 Örneklerimizde kullanılan özel transkripsyon işaretleri şunlardır: 
~ = yarı-kalın yuvarlak dar ünlü (u ile ü arasında) 
9 = yan-kalın yuvarlak geniş ünlü (o ile ö arasında) 
.ı = yarı-kalın düz dar ünlü (ı ile i arasında) 
ii = yan-kalın geniş düz ünlü (a ile e arasında) 
e = yarı-geniş ince düz ünlü (e ile i arasında) 
ıO, iO = yan-yuvarlak dar ünlüler 
P, T, K = yan-tonlu patlayıcı ünsüzler 
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3) Kurtarı-ıy 
4) KQrmeyler, patlay, arayruk, deyirım (bu son 

Çayıriçi köyündendir.) 

Eski ulaç ünlüsünün sözkonusu yörelerde ya (ünlü uyumuna 
bağlı olarak) -A (yani, -a veya -e) ya da (ünlü uyumuna bağlı 
maksızın) -u veya :l-l şeklini almasından dolayı bu yörelere "·A· 
I-u-·" adını verebiliriz. 

Sözkonusu yörelerin dışında bu arkaik durumun korunuş 
recesi yöreden yöreye değişmektedir. Aşağıda ayrıntılı biçim
de göreceğimiz gibi -y- sesinin hem darlaştırıcı hem de düzleş
tirid etkisi olmuştur. Ayrıca yazı dilindeki kipin etkisi gibi baş
ka faktörler de mevzuu bahistir. Ancak bu mahalli 
değişikliklere geçmeden önce açıklanması gereken bazı nokta
lar vardır: 

Örneklerini verdiğimiz durumun, Eski Anadolu 
sindeki durumun bir devamı olduğunu, yani şimdiki zaman 
örneklerinde -y- sesinden önce gelen ünlünün Eski Anadolu 
Türkçesindeki geniş zaman veya ulaç durumunu gerçekten tem
sil ettiğini nereden biliyoruz? Sözkonusu yörelerden elde etti
ğimiz tablo, daha ziyade tesadüf1ere bağlı olamaz mıydı? 

şeklinde sorulabilir. Örneğin, olaya üstünkörü bir şekilde bakı
larak yazı dilinde geniş zamanda dar ve yukarıdaki şimdiki za
man örneklerinde yuvarlak dar ünlü alan tek heceli fiil taban
Iarının hep r veya L ile bitmesinden yola çıkarak durum belki 
fonetik bir gelişmenin ürünü olarak 'açıklanmayaçalışılabilirdi 
(DOERFER 1980 s. 51-52'ye bakınız). Ancak, aşağıda örnek
leyeceğimiz fiillere bakıldığında çıkardığımız tablonun temsil 
ettiği sistemin arkaikliğine ilişkin şüpheler ortadan kalkar: 

Yukarıda da değinildiği gibi geniş zaman ünlüsüyle 
ünlüsü geniş olan füller, tarih boyunca ve çeşitli ağızlarda -
Trabzon ağızları da dahil - genellikle değişmeyen bir grup 
oluşturmaktadır. Trabzon ağızlarının çoğunda aynı fiillerin 
geniş ün1ülü şimdiki zamanı vardır. Durum böyle olmakla bera
ber görmek fiilinin geniş,.zamanı, Standart Türkçede dar ünlülü 
olduğu halde Eski Anadolu Türkçesinde bazen geniş 
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yani gorur değil, görer şeklindedir (MUNDY 1954 s. 301'e 
bakınız).8 Aynı durumun Trabzon ağızlarında da bulunması, te
sadüfe bağlı olamaz: Ağız alanımızın bazı yörelerinde, şüphesiz 
yazı diIinin de etkisiyle, dar ünlülü örnekler bulduğumuz gibi 
görer şeklindeki geniş zaman örneklerine de rast1ayabiliriz. 
Doğrusu gerçekten en yaygın şimdiki zaman biçiminin dahi 
geniş ünlülü olduğu görülmektedir: görey(Of Uğurlu KJ, 
Köreyirum, Köreyi (Tonya İskenderIi) gibi. 

Bu duruma benzer bir örnek olarak yatmak fiilini verebiliriz. 
Bu fıiIin geniş zamanı Standart Türkçede geniş ünlülü, bir çok 
Anadolu ağzı ve Eski Anadolu Turkçesinde ise ~ tabanı r veya L 
ile bitmediği halde - genellikle dar ünıüıüdür. Geniş zaman 
ünlüsünün çeşitliliğine dayanarak ayırdığımız fiil grupları ge
nellikle sabit olduğu halde, söz konusu bu fiilin Trabzon 
ağızlarında - nadir de olsa - (yatayu, yatayirum ve geniş zamanı 
yatar yanında) yatuy, yatuyir (Tonya İskenderIi) gibi şimdiki za
man biçimlerine rastlamamız tesadüf olamaz. 

Trabzon ağızlarında gelmek fiilindeki e ünlüsü, genellikle az 
çok kahnlaşarak yarı-,kalın a olarak telaffuz edilirse de bazen 
a'ya çok yakın telaffuz biçimlerine rastlanır. Aynı zamanda bu 
fiildeki L ünsüzü, geçmiş zaman eki -di gibi ince ünlülü ekten 
önce dahi genellikle kalındır. Bu ilginç olayı belki de geniş za
man ve ulaç ünlüsünün ~slında -u - biçiminde oluşuna 

bağlayabiliriz: Bu fıilin (metinlerden anlaşılabildiği kadarı ile) 
Eski Anadolu Türkçesindeki geniş zaman ve ulaç biçimleri olan 
gelür ve gelü, esas olarak ince yuvarlak ünlü tanımayan Trabzon 
ağızlarında gelur ve gelu olur. Hatta dar ünlülü geniş zaman gru
bundaki diğer fiiller gibi, geçmiş zaman 3. şahıstaki geldi ve gel
diler biçimleri hariç, bu fiilin çekim biçimlerinin büyük bir 
çoğunluğu, Trabzon ağızlarında (Eski Anadolu Türkçesinde - U 
biçimindeki ünlülerden gelişmiş) u ünlülü eklerl~ kurulur. 
Örneğin geçmiş zamanda geldum, emir şekli gelsun, gelun, 
şimdiki zaman geluyur, vs. gibi. Böylece bu fiildeki L ünsüzünün 

8 Bu fiilin daha eski gelişme safhalarındaki durumu için ERDAL 1986'ya 
bakınız. Günümüz Anadolu ağızlarında geniş zaman şekli görer, örn. CAFE
ROGL U 1951 (s. 27) tarafından Van ağzında da tespit edilmiştir. 

http://www.turkdilleri.org



--TRABZON AGIZLARINDA ŞIMDIKI ZAMAN BAGLANTI ÜNL OsO 25 

u 'nun etkisiyle kal~nlaşarak kalın biçimi ile standardize edil
di~ini, önündeki e'nin de bu kalın l'nin etkisiylekalınlaşma 

e~ilimi kazandı~ını tahmin edebiliriz. 9 Aynı kalınlaşma 
olayına bilmek fiilinde rastlanmaması ise i sesinin kalın 
karşılı~ı olan ı ünlüsünün Trabzon a~ızlarında esas olarak yeri 
olmayışı 10 ile ilişkilidir. \ 

3. "Yeni" şimdiki zaman biçimlerinin oluşmasında etkili 
faktörler. 
Bu arkaik durumun korundu~u "-A-/-u-" yörelerinin dışında, 

şimdiki zaman ekinin eklendi~i yuvarlak ünlü yerine daha çok 
dÜ2; darünlüye rastlarız, örne~n Kalliyilar veya Kaluyular ye
rine Kaliyiltir gibi. Bir çok köyde her ikisine de rastlamak 
mümkünse de, aralarındaki sıklık oranının bir ölçüde kişisel 

faktörlere ba~lı oldu~u görülür. MUNDY (1954, s. 309) tarafından 
gösterildi~i gibi Eski Anadolu Türkçesinde de yuvarlak yerine 
bazen de düz ünlülü ulaç örneklerine de rastlanır, örneğin Kelile 
ve Dimne'de ulaşduru yanında ulaşdurı gibi. Eski Anadolu 
Türkçesinde düz ünlülü örneklerin özellikle yardımcı fiillerle 
birlikte iken yoğun olması, yardımcı bir fiilden türemiş olan 
şimdiki zaman kipinin Trabzon a~ızlarında bulunan düz ünlülü 
örneklerini kısmen açıklayabilir. 

Yeri gelmişken Trabzon a~ızlarındaki geniş zaman ve ulaç 
ünlülerine bakmakta fayda var: ADAMoVIC (1985, s. 136), Trabzon 
a~ızlarındaki şimdiki zaman kipini ele alırken şöyle di:yor: 
"Der Dialekt von Trabzon weist -yi und -y nebeneinander auf, 'wo
bei die Bindevokale mit denen des Aorists gründsatzlich zusam-

9 Gelmek fıilindeki e'nin, kalınlaşan l'den değil, doğrudan doğruya eklerdeki 
u'dan etkilenerek kalınlaşmaya meylettiğini tahmin etmemiz yerinde olmaz. 
Zira o zaman aynı olaya, örneğin vermek fıilinde de rastlamamız beklenebi
lirdi. Fakat vermek fıilindeki e'nin genellikle dikkate değer özel bir kalınlığı 
yoktur. (Vermek fiilindeki e'nin eski bir e 'ye dayandığından dolayı 

kalınlaşmadığını iddia etmek de herhalde mümkün değildir. Zira "ince e", 
yani e, Trabzon ağızlannda muhafaza edilmemiştir). 

10 Bu, ı sesine Trabzon ağızlannda rastlanmadığı anlamına .gelmez. Yine de 
ilk hecede çok seyrektir. Herhangi bir sesin ı'ya dönüşmesi gibi bir olaya 
rastlanmadığı gibi, ı sesinin başka ünsüzlere dönüşmesi (ı > i veya ı > u 
gibi) bazı yörelede kural haline gelmiştir .. ısesi ise sadece eklerde bulun
maktadır. 
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menfaııen oder in Ausnahmefaııen i aufweisen." Fakat elimizde
ki malzemeyi biraz yakından incelersek durumun çok karmaşık 
oldu~u ortaya çıkar. Zira şimdiki zaman ünlüsünü - -A- / -u
yöresinin dışında .. çok de~işik haller alırken geniş zaman 
ünlüsünün ~ok sabit olduğunu görürüz: Derledi~m malzemede 
geniş zaman kipi ya geniş (-Ar) ya da dar yuvarlak (-ur) 
ünlülüdür, yani, -it (veya -ır) şeklinde geniş zaman eki çok sey
rektir; 11 Hemen hemen a~z bölgemizin bütününde bilir değil, bi
lur (veya bilür), gelir de~l, gelur gibi yuvarlak ünlülü geniş za
man şekilleri hakimdir. Ancak bölgenin batı kesimlerinde 
nadir de olsa ünlü uyumunun etkisi altında kalmış örneklere 
rastlamak mümkündür. 12 (Bu arada Akçaabat Taşoca~ köyünde 
yatır, Akçaabat Baltacı köyüne biztirdi, Vakfıkebir Sayvançatak 
köyünde yanırka gibi burada açıklayamayaca~ımız, son derece 
ilginç geniş zaman biçimlerine de rastlarız.) 

Ulaç ünlüsü, geniş zaman ünlüsü kadar sabit de~ldir; vermek 
fiilinden önceki pozisyonu hariç olmak üzere MUNDY 1954 (s. 303) 
tarafından da gösterildi~i gibi, 15. yüzyılın sonunda düzleşen ve 
genişleyen bir ünlü. olan bu ek, Trabzon a~ızlarında hem dar 
ünlülü olması gereken fiillerde, hem de (Trabzon a~ızlarında 

hep -up şeklinde olan di~er ulacın muhtemel etkisiyle) geniş 
ünlülü olması beklenen fiillerde bazen yuvarlak ünıüıüdür. 

Örne~in Kitll çalışaim (= ST gidip çalışayırn), satu verurum gibi. 

Yukarıda andığımız gal1lyilar yerine galiyilar, aluyuruk yerine 

II ADAMovıc 1985 (s. 70) bu konuya değinmiştir. Malzememize bakıldı~nda 
Trabzon'un bazı yörelerinde tabanı dar düz ünlü ile biten fiillerin bile 
geniş zamanda -ur ekini aldığı görülür, örn. Tonya İskenderli ta.nurdum 
(şimdiki zamanı da bu yörede tanuyirum şeklindedir). Buna muhalif ola
rak aynı fıi1in Çaykara'daki en yaygın geniş zaman şeklini beklediğimiz 
gibi, yani, tanır ve şimdiki zamanını da tanıyurum şeklinde görmekteyiz.) 
Muhtemelen bir benzeşmezlik olgusunun ürünü olarak görülebilen (çok az 
sayıdaki) bu örneklerin temsil ettiği sorunlan başka bir konu içinde ele 
alabileceğimi ümit ederim. 

12 CAFEROGLU (1946) tarafından derlenen malzemede de aynı şey 

görülmektedir. Bu malzemeyi inceleyen NOWKA (1980) ise, düz ünlülü 
geniş zaman örneklerinin genellikle Trabzon ilinin batı kesimlerinden der
lenmiş olduğuna dair herhangi bir ipucu getirmemiştir, 
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alıyuruk; ayrıca geniş ünlülülerde yapayi yerine yapıyi gibi hem 
. Doğu Anadolu ağızlarına; hem de bir bakıma yazı diline daha 
yakın bir şimdiki zaman kipinin oluşumunda roloynayan 
başlıca fonetik faktörlerin şunlar olduğu kanısındayım: 

A. Ulaç ünlüsünün Eski Anadolu Türkçesi döneminin son saf
hasında düz1eşmeye başlaması ve düz dar ünlünün zaman 
geçtikçe prensip olarak aslında -A sınıfına mensup fıiller dahil 
olmak üzere bütün fiil tabanıarına eklenebilmesi. Yukarıda 
işaret ettiğimiz gibi bu - Mundy'nin açıkladığı üzere - Eski Ana
dolu Türkçesinde özellikle yardımcı fiilerden ve bunların 

arasında bilhassa vermek fiilinden önce görülen bir olaydır. 

Yani, sözkonusu olan, bu ulaç ekine mahsus bir -AI- U > -I 
dönüşmesidir. 

B. -y- sesi ile dar ünlülerin arasında özel bir ilişkinin olması, 
yani, -y-'den önce geniş ünlülerin darlaşması (DENY 1955, s. 59). 
Aynı zamanda özellikle düz dar ünlülerin, yani -i· ve -ı-'nın, 
.-y-'ye özel bir yakınlığı, yani ünlülerin oy-'den önce i veya ı'ya 
dönüşmesi sözkonusudur. CAFEROGLU'nun (1959, s. 245) "Verschie
bung zum i, ı-Pol" dediği bu olay, Anadolu ağızlarında çok 
yaygındır (ayrıca DENY 1921, s. 137'ye de bakılabilir). Bunu da 
-Vy- > -Iy- şeklinde sembolize edebiliriz. 

Bu iki faktörÜn ortak etkisini gözönünde bulundurursak Trab
zon ağız bölgemizin en arkaik ("-A- / -u-") yörelerinde tespit 
ettiğimiz az sayıdaki istisnaibir kaç örneği de açıklayabiliriz. 

Örneğin Of Uğurlu köyünden v uriy le, Sürmene Yılmazlar 
köyünden olıyi, Tonya İskenderli'den Turiyruk ve bu yörelerin 
dışında Akçaabat Çevizli köyünden Körünıyi, Vakfıkebir Say
vançatak köyünden dutiyu (= ST tutuyor) ve aynı ilçenin Pel
itçelik köyünden olmıyur gibi. Görüldüğü gibi bu örneklerde ünlü 
uyumu kurallarına riayet yoktur. 13 

13 ey-'nin, önündeki ünlüye olan darlaştıncı ve düzleştiricietkisinin Trabzon'un 
bir çok yöresinde büyük roloynadığını görmekteyiz. Hatta eski fiil 
sınıflarının korunduğu -A- / -u- yörelerinde bile bu yöreye temelinde ya
bancı olan düz dar ünlülü şimdiki zaman 5rneklerine de rastlamak 
mümkündür. Örneğin Of ilçesi Uğurlu köyünde bir konuşmacının peş peşe 
gelen iki cümleden birinde kalduruy, diğerinde kaldur?yur gibi telaffuz 
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C. Üçüncü bir faktör olarakEski Anadolu Türkçesinin son 
safhasında gelişen ve çoğu ağ'ızlarda gittikçe etkinlik kazanan 
labiyal ünlü uyumunu da eklemek gerekir (yani .. J./- U- > .. x-): 
Ağ'ız bölgemizdeki· örnek çeşitliliğ'inin, bazı özellikler 
bakımından Anadolu Türkçesinin yij.zlerce sene önce geçirdiğ'i 

bir gelişme isafhasında veya safhalarındaki varyasyon zengin,. 
liğ'ini yansıttığını düşünmemiz yerindedir. 14 ·Fakat bir çok örnek 
labiyal ünlü uyumu, olmasa dahi üstteki iki faktörden dolayı san
ki ünlü uyumuna uğ'ramış gibi bir izlenim yarattığ'ı için bu üç 
faktörden hangisinin daha ağ'ır bastığını tespit etmek 
imkansızdır. Bir çok yerde rastladığ'ımız, az çok ünlü uyumu ku
rallarına uyan aç',l.ıyı:ı (Of Uğurlu K.),. kesilıyu, yapılıy, verıy?tr, 
(Sürmene Yılmazlar K.), biliy m! sun, kal! y, al!yler (Maçka 
Çamhdüz K.), Kapanıy!rük, attıriyler, çaıriy maıriy (Akçaabat 
Karpı-nar K.) gibi örneklerin oluşumunda bu üç faktörün hangis
inin etken olduğ'unu söylemek güçtür. Ancak dikkat edileceği 
gibi örneklerin bir çoğunda yarı kalın.ı vardır. Yarı kalın l:l gibi 

biçimleri kullandığı görülmektedir. Başka yerlerde de h~m aluyur hem de 
a~ır gibi örneklere rastlamr. Dikkat edileceğigibi beklenmeyen düz ünlülü 
örneklerin hemen hemen hepsinde oy-'den sonra tam telaffuzlu bir ünlü 
(ve genellikle r) gelir, yani sözkonusu örneklerdeki şimdiki zaman e k i ı ( .. 

yi(r), -yu(r) gibi çeşitleri BRENDEMOEN 1984 tarafından ele alınan) -yV(r) 
şeklinde sembolize edebileceğimiz tam ünlülü bir ektir. Fakat ünlüsü 
zayıflayarak veya düşerek bu ek -y(r) şekline geldiğinde önündeki ulaç 
ünlüsü daha çok korunmaya meyillidir. Böylece hiç değilse -A-/-u
yöresinde aluysun ya aluyusun yanında ikincil olarak oy-'nin etkisiyle 
alıyusun gibi telaffuz biçimlerine rastlamak mümkün iken alıysun gibi te
l8;ffuz biçimlerine pek rastlanmaz. Bunun sebebi bir fonetik özelliğe "Qağlı 
olsa gerek: Edindiğim izlenime görebu daralma-düzleşme olayına, 
özellikle vurgusuz hecelerde rastlanır, ŞimdiW zaman eki ünlüsünü koru
duğu, yani -yV(r) şeklinde oldl,lğu zaman vurguyu taşır ve böylec~ -y- se
sinden önceki hece vurgusuz olur. (Bu arada ek ünlüsünün hangi durum
larda korunduğu, hangi durumlarda zayıfladığı, ve ayrıca da ünlünün 
korunması ile vurgu arasındaki ilişki (yani hangilerinin etkin bir faktör . 
olduğu), tam açıklığa kavuşmamış bir sorundur. Örn'eğin yukandaki kal
dU1]!fUr ile ka,lduruy örnekleri arasında, oulunduğu cümlelerde, bir vurgu 
farklılığının olmasını gerektirecek hiç bir faktörün olmadığı görünür.) 

14 Labiyal ünlü uyumunun gelişmesi ile ilgili olarak meydana çıkan variyas
yon zenginliği için özellikle JOHANSON1979 (ve bilhassa s. 73)'e bkz. 
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bu ses, Trabzon ağızlarında özellikle, yaz] dilinde labiyal ünlü 
uyumuna riayet eden fakat Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak 
ünlü taşıyan eklerde bulunduğu için bir bakıma henüz tam etkin
lik kazanamamış bir labiyal uyumunun ürünü sayılabilir. 

Labiyal ünlü uyumunun hangi derecede etkili olduğ"u 

anlaşılamayan bu gibi örneklerin' kaydedildiği köy lerde 
genellikle Eski Anadolu Türkçesindeki durumu yansıtan 
örnekler bulmak mümküridür. Ortaya çıkan tablo böylece pek 
karışıktır. Bu, özellikle Akçaabat yöresi ve Vakfıkebir ilçesinin 
kuzey-doğu bölümü, bir dereceye kadar da Maçka ilçesi için 
geçerlidir. Buna bir çok yerde· Standart Türkçenin etkisi altında 
kalarak meydana çıkan -yor ekli örnekleri de ilave edersek 
durum büsbütün. karışır. 

Yine arkaik durumun korunduğu yörelerin yanısıra, şimdiki 
zaman kipinin tarihsel gelişmesinin ayrı ikisafhasını son der
ece ilginç bir şekilde temsil eden iki yöre var. Bir tanesi, 
(Sürmene'.nin eskiden Ofa bağlı, Yılmazlar Köyü civarındaki 
köyler hariç, Maçka ilçe~inin ise' bir bölümü dahil olmak üzere) 
Sürmene-Araklı-Arsın-Yomra yöresi, diğeri de Vakfıkebir 

ilçesinin "Çepni" diyebileceğimiz yöresidir. Bunlardan birincisi, 
ilk iki faktörün etkiliolduğu, fakat labiyal ünlü uyumunun 
henüz etkisini göstermediği; ikincisi de bu üç faktörün etkili 
olduğu, dolayısıyla yazı dilindeki duruma benzeyen bir safhayı 
temsil etmektedir.' 

4. -a-/-i- yöresi. 
Sürmene-Araklı-Arsin-Yomra yöresinde kullanılan şimdiki za
man kipine bakıldığında şöyle bir tablo çıkar: 

L -A grubuna ait tek heceli tabanlar ikiye ayrılmıştır: 
a) -a grubu: -a korunmuştur, kaçay, yanay (Sürmene Ar

palı K.), yatayruk (Araklı Ay taş K.) 
b) -e grubu: -y-'nin önünde e,) olmuştur, eniyler (= ST 

iniyorlar), Kidiydi, ediyr (Sürmene Arpalı K.); gidi
yerım, gidiyesın, (Araklı Ay taş K.), suriysan (fakat 
süreyir de vardır) (Arsın Başdurak K.) 

2. -U grubuna ait t.ek heceli tabanlar da -y-'denönce i almaya 
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meyillidir, yani lb grubu gibi: veriy, duriyir, al.ıyrıım, al!yidi, 
oliy (Sürmene Arpalı K.), duriyeruk, biliy, galirım, galierım 
(Araklı Ay taş K.). 

3. -U gurubuna ait çok heceli kapalı tabanıar, tek heceliler gibi 
genellikle -i- alır, ancak bazı örneklerde ünlü uyumunun 
etkisiyle eski yuvarlak ünlü korunmuştur: konışiy, oturiydi, 
kaurıı?ler (= ST kavuruyorlar) , gQtllntyıır, (Sürmene Arpalı 
K.), s 1lP {.lriyrem (Arsın Başdurak K.), darIan!y (Sürmene 
Kahraman K.) gibi. 

4. Açık tabanIarın da üçe ayrıldığı görülür: -a- ve -u-korunur
ken düz dar ünlülü tabanlar -e- ve -i-'ye dönüşmüştür: 

a) çıkmay, ytkay (Sürmene Arpalı KJ, anIayrum, sata
nıayIer (Araklı Ay taş K.), kalkamayrım (Sürm. Kahra
man K.). 

b) uyuyir (Sürm. Arpalı K.) 
c) ac'iye (= ST acıyor; Arsın Başdurak K.), diyIer (Maç

ka Çamlıdüz K.), diy (= ST diyor) bilmiyIer, kQrmiy 
(Sürm. ArpalıK.), istiysın (Surmene Kahraman K.), di
yer!m, geçinilmiyer, olmiyer, demirem (Araklı Ay taş K.) 

Ünlünün -i., biçimini aldıgı örnekler, Dogu Anadolu'da çok 
yaygın olan -iy(i) biçimindeki şimdiki zaman ekinin yanısıra 
(örn. Malatya agzında geliy(i), Erzurum'daki en yaygın gelir 
şeklindeki şimdikizaman biçimlerine çagrışım yapmaktadır. 

Özellikle Gümüşhane sınırın ve Erzurum'a yakın olan Arakh 
ilçesinin Ay taş gibi en yüksek köylerinde tespit ettigimiz denıi
rem şeklindeki şimdiki zaman biçimleri, Trabzon'un bu yöreleri 
ile Erzurum ve diğer Dogu Anadolu agızları arasında m.utlaka 
bir baglantının oldugunu düşündürmektedir. Yine de Trabzon ile 
Doğu Anadolu arasında bir köprü vazifesini gören Gümüşhane 
ilinde bu gibi konularda herhangi bir araştırma yapılma

dıgından, ek çeşitlerinin dagılımı ile ilgili ayrıntıları tahmin 
etmemiz mümkün degildir. 

Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi sözkonusu yörede 
ünlü uyumu çok az bir ölçüde etkisini gösterirken daha ziyade 
yukarıda değindiğimiz "ulaç ünlüsünün genel düzleşmesi" (-AI 
-U > ol) ve "Verschiebungzum i-ı-Pol" (-Vy- > -ly-) şeklinde ad
landırdığımız faktörler etkili olmuştur. Fakat bu faktörler, ne· 
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dense ·a- ünlüsünü daraltacak kadar etkili olama,mıştır. Yu
karıdaki tablonun temsil ettigi durumun bulunduğu yöreye 
(sayısı son derece sınırlı olan dar yuvarlak ünlülü açık taban
Iarı ve istisnai bir kaç örneği de hariç tutarsak) "-a-/-i- yöresi" 
adını verebiliriz. 

5. -K- = -i·' yöresi. 
-a-/-i- yöresi ile -A-/-u- yöresiarasında tabiatiyle kesin bir sınır 
yoktur. Böylece, yukarıda deginildiği gibi, bu iki yörenin 
etrafında ve arasındaki yörelerde durum çok karışıktır. Örnegin 
Akçaabat ilçesinin Gökçeler ve Cevizlik gibi bir çok köyünde (is
tisnaları pek fazla olma~la birlikte) -A-/-X- şeklindeki bir 
tabloya yakın bir ünlü sistemi ortaya çıkar: Kezey (= ST gezi
yor), soray, "biliyerım, galıyı Or (fakat geçin~ruk, Penziyeler). De
mek fiili, bu kararsızlığa iyi bir örnek olabilir: Akçaaba:t Ceviz
lik köyünde Teyile (= ST diyorlar) gibi bir şimdiki zaman şekli 
varken, Gökçeler köyünde -a-/-i- sistemine daha yakın die'rım ve 
Te·ykan 15 gibi söyleniş biçimlerine rastlarız. 

Akçaabat ilçesinden derlediğimiz bu gibi örneklerin de göster
digi gibi, Maçka ilçesinden itibaren batıya dogru gittikçe - -A- / 
-u- yörelerinden biri olan Tonya İskenderli nahiyesi gibi belirli 
"adalar" hariç - labiyal ünlü uyumunun etkisi artar. Derleme ya
pamadığımız Giresun ilinde ise ADAMovıe 1985 (S. 138) ta
rafından gösterildiği gibi en yaygın şimdiki zaman eki, -iy(i) 
veya -iy(u) şekliIıdedir. Yukarıda değindiğimiz, Doğu Anado
lu'da yaygın olan eklerle ilişkisi oldugunu tahmin edebi
leceglmiz bu ekin -i- ünlüsü, şüphesiz My-'nin etkisi ile sabit bir 
düz dar ünlü şeklini almıştır. Giresun il sınırına çok yakın 
bulunan Vakfıkebir ilçesi Türkelli köyünde de hep düz dar, yani 
-1- şeklinde bir bağlayıcı ünlü buluruz. Fakat ekin kendisi, bura
da genellikle - Batı Anadolu'da yaygın bir biçimde olduğu gibi -
-yo şeklindedir, örnegin: ediyo, alıyo, diyo, yolliyo (v~ kırıyur, 
varıyu) vs. Yine Vakfıkebir ilçesine bağlı Şalpazarı yöresindeki 
Çepni 16 köylerinde ise ünlü uyumu çok daha etkili bir faktördür: 

15 "Çepni" a~zı hariç Trabzon ağızlannda ulaç eki -kan, (= ST -ken), geniş za
man de~il, şimdiki zaman tabanIanna eklenir: gidiykan, kalkayhan gibi. 

IS Bir Türkmen boyu olan ve Vakfıkehir llçesinin Şalpazan yöresinde oturan 
Çepni'ler, Trabzon'un diğer yörelerinde konuşulan ağızlardan bir çok 
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silkeyuk (= ST silkiyoruz, Vakf. Geyikli K.), bilmeyim (Vakf. Say
vançatak K.) gibi nadir rastlanan örnekler hariç eski ulaç 
ünlüsü, genellikle ünlü uyumu kurallarına uymakta veya daha 
nadir olarak -y-'nin etkisiyle sabit bir -i- veya (incelik-kalınhk 
kuralına uyarak) -1- şeklini almaktadır, örn.: içiyu, barıyim (= 

ST bağırıyorum), giiliyo, kopuyo, duruyi, d {Jruyu, fakat yo1liyo, 
dutiyu (Vakf. Sayvançatak K.), sarmiY{Jr; guyiler (= ST koyuyor
lar), guymiler (= ST koymuyorlar), döny,yo (Vakf. Geyikli K.), 01-
miyur (Vakf. Pelitçelik K.). Böylece, diğer Trabzon ağızlarındaki 
şimdiki' zaman çeşitliliğini anlayabilmek için temel aldığımız 

eski fiil sınıflarının, hem "Çepni" hem de yukarıda sözünü 
ettiğimiz Giresun ağzında önemini tamamen kaybetmiş 

olduğunu görmekteyiz. Öte yandan diğer Ariadolu ağızlarının 
çoğunda (ve hatta yazı dilinde dahi) olduğu gibi "Çepni" ağzında 
da aynı fiil sınıflarının g e n i Ş zam a n k u r u 1 u Ş u n d a 
olan önemi korunmuştur. Zira "Çepni" ağzında, şimdiki zamana 
muhalif olarak geniş zamanda ünlü uyumunun çok az etkisi 
olmuştur, örn. ge1!ıkii (= ST gelirken), braur1iirmiş (= ST 
bırakırlarmış) (Vakf. Sayvançatak K.) (fakat nadir de olsa 
yumuşadıruk, hatta yanırka (= ST yanarken) gibi örneklere de 
rastlanılır ). 

Çepniağzında tespit ettiğimiz şimdiki zaman ünlüsünü 
böylece -X- ::= -i- şeklinde sembolize edebiliriz. 17 

6. Sonuç. 
-Trabzon ağızlarını, şimdiki zamandaki bağlayıcı ünlü yonun
den ayrı üç guruba ayırmak mümkünse de, yine de bu grupların 
bir ölçüde, sadece birer ana eğilimi temsil ettiğine ve her yörede 
istisnalar bulunabildiğineişaret etmekte fayda vardır. Çalışma
larımızın ilerideki bir safhasında bu konuyu aydınlatabilecek is
tatistik malzeme de sunulabileceğini ümit ederim. Yine de bir ge-

yönden farklı, daha çok Batı ve Orta Anadolu ağızlanna benzeyen bir şive 
ile konuşmaktadırlar; BRENDEMOEN 1989'abkz. 

17 Burada taksim (i) işareti yerine kullandığımız:::: işareti, iki ayn fril sınıfının 
sözkonusu olmadığını, işaretin her iki tarafındaki sembollerin;birbirlerin
den farksız olarak kullamlabilen birer eki temsil ettiğini gösterir. 

http://www.turkdilleri.org



TRABZON ACIZLARINDA ŞIMDIKI ZAMAN BAGLANTI ÜNLÜSÜ 33 

nelleme yapacak olursak, kısmen Eski Anadolu Türkçesine da .. 
yanan şimdiki zamandaki bağlayıcı ünlüsünün bir çok yönden 
son derece arkaik olan Trabzon ağızlarındaki dağıtımını ana 
hatları ile gösteren aşağıdaki haritayı ortaya çıkarmak için eli
mizdeki kanıtlarının yeterli olduğu kanısındayım: 
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