DOĞU TRAKYA AĞIZLARININ ŞEKĐL BĐLGĐSĐNĐ
BELĐRLEYEN TEMEL ÖZELLĐKLER
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ÖZET
Doğu Trakya ağızları, batı ve doğu olmak üzere iki kola
ayrılan Rumeli ağızlarının doğu kolunda yer alır. Bu anlamda,
doğu kolunun Bulgaristan ve Yunanistan ayaklarından sonra
Türkiye ayağını teşkil eder. Birçok bakımdan Batı Rumeli
ağızlarından ayrılan Doğu Trakya ağızları, ses ve şekil bilgisi
özellikleri itibariyle birçok bakımdan da Türkiye Türkçesi yazı
dilinin dayandığı Đstanbul ağzına yaklaşmaktadır. Bu
çalışmada Doğu Trakya ağızlarının şekil bilgisini belirleyen
birtakım temel özellikler üzerinde durulmuştur. Söz konusu
özellikler bölge ağızlarına ait derlenmiş metinlere dayalı olarak
tespit edilmiş, birtakım sonuçlara ulaşılmıştır
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DIALECTS
ABSTRACT
East Thrace dialects take part in the east branch of
Rumelian dialects that is seperated into two branches as east
and west. In this context, they constitude the Turkey part
afterwards Bulgarian and Greek parts of east branch. East
Rumeli dialects differentiate from west Rumelian dialects in
many ways and resembles in phonetics and morphology
features to Istanbul dialect which the Turkey Turkish literary
language is based on. In this study, researcher deliberated on
some main characteristics which define the morphology of East
Thrace dialects. These characteristics have been determined
based on the compiled texts which belong to region dialects
and some results have been concluded.
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0. Giriş
Bilindiği üzere, Türkiye Türkçesi ağızları veya
Türkolojideki yaygın ifadesiyle Anadolu ve Rumeli ağızları
denince, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi sınırları içindeki
il, ilçe ve köylerde konuşulan ve ölçünlü Türkçeye göre
farklı fonetik ve morfolojik özellikler taşıyan ağızlar
anlaşılır. Ancak bugün siyasi sınırlarımız dışında
kalmakla birlikte Anadolu ve Doğu Trakya ağızlarının
tabii devamı durumundaki Irak, Suriye, Kıbrıs,
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya vb. Türk
ağızlarını da aynı çerçevede mütaala etmeliyiz.
Bu çalışma ile söz konusu edeceğimiz Doğu Trakya
ağızları ise, Anadolu ağızlarının tabii bir uzantısı
durumundaki Rumeli ağızlarının bir bölümüdür.
Macar Türkolog J. Németh’in yaptığı sınıflamaya
göre, Rumeli Türk ağızları batı ve doğu olmak üzere iki
ana
kola
ayrılmaktadır.
Doğu
Rumeli
ağızları
Bulgaristan’ın Lom-Sofya-Samokov-Köstendil-Ege denizi
sahiline kadar uzanan hattın doğu ve güneyinde
konuşulurken, Batı Rumeli ağızları da Lom-Samokov
hattından batıya ve Samokov-Köstendil-Makedonya
hattından
kuzeye
doğru
uzananan
bölgede
konuşulmaktadır.1
Bu sınıflandırmaya göre Doğu Trakya ağızları,
Doğu Rumeli ağızlarına dahildir. Németh’e göre; 1. Kelime
sonunda /ı/, /u/, /ü/ yerine /i/ ünlüsünün bulunması
(alti, buldi, köpri, öldi vb.), 2. Duyulan geçmiş zaman eki mış, -muş/-müş yerine daima -miş ekinin kullanılması
(almiş, okumiş, ölmiş vb.), 3. Bazı durumlarda /i/ > /ı/
değişiminin görülmesi ( benım, verdım, evınde), 4. Sedalı
ve süreksiz damak ünsüzü /g/nin korunması (agaç,
begen- vb.), 5. Şimdiki zaman kipi için -yor eki yerine -y
ekinin kullanılması (yapay, istey vb.) gibi özellikler Batı

Gyula Németh, “Bulgaristan Türk Ağızlarının Sınıflandırılması
Üzerine”, TDAY Belleten 1980-1981, TDK Yay., s. 113-167; G. Hazai;
“Rumeli Ağızlarının Tarihi Üzerine”, TDAY Belleten 1960, TDK Yay., s.
205-211; M. Mansuroğlu, “Edirne Ağzında Yapı Özellikleri”, TDAY
Belleten 1960, TDK Yay., s. 181-204; J. Eckmann; “Edirne Ağzı”, Çev.:
Oğuzhan Durmuş, Đlmî Araştırmalar, Yıl: 2004, Sayı: 18, s. 135-150.
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Rumeli ağızlarını Doğu Rumeli ağızlarından farklı kılıp
Kuzeydoğu Anadolu ağızlarına yaklaştırırken, Doğu
Rumeli ağızlarının en önemli temsilcisi de Đstanbul ağzı
olmaktadır.2
Gerçekten de genelde Doğu Rumeli, özelde de söz
konusu ettiğimiz Doğu Trakya ağızları, bugün ölçünlü
Türkiye Türkçesinin dayandığı Đstanbul ağzına en yakın
Türk ağızlardır. Anadolu ağızları ile karşılaştırdığımızda
ses bilgisinden şekil bilgisine, söz varlığından söz
dizimine kadar birçok özellik, Doğu Trakya ağızlarını
Anadolu ağızlarından farklılaştırıken, Đstanbul ağzına
veya ölçünlü Türkçeye yaklaştırmaktadır. Mesela, ses
bilgisi bakımından kapalı /e/ (g) ve genizsi damak
ünsüzü olan (nazal) /n/ (ñ)nin bulunmayışı, şekil bilgisi
ve söz varlığı bakımından Anadolu ağızlarında yaşayan
birçok arkaik şeklin bulunmayışı, söz dizimi bakımından
devrik cümle kullanımının daha fazla oluşu gibi özellikler
Doğu
Trakya
ağızlarını
Anadolu
ağzılarından
uzaklaştırırken, ölçünlü Türkçeye veya ona temel teşkil
eden Đstanbul ağzına da yaklaştırmaktadır. Bu sebeple,
Anadolu ağızlarında hemen daima nazal/genzel orta ve
arka damak n’si ile karşımıza çıkan ikinci kişi teklik ve
çokluk iyelik ekleri, ikinci teklik ve çokluk şahıs ekleri ve
emir 2. teklik ve çokluk şahıs çekimlerindeki /n/ler,
genzel orta ve arka damak /n/si değil, ölçünlü
Türkçedeki gibi, diş eti ünsüzü olan /n/dir. Dolayısıyla
Doğu Trakya ağızlarında vér-, géce, yél…vb. ile saña, oña,
baña; seniñ, onuñ, babañ, anañ; oouduñ, geldiñ, āórdüñ
ñü… vb. şekillere rastlayamayız.
Rumeli Türk ağızlarının bir kolu durumundaki
Doğu Trakya ağızları üzerindeki çalışmalar çok eskilere
gitmediği gibi, kanaatimizce yeterli olmaktan da uzaktır.
Birkaç lisans tezinden3 sonra bölgeye araştırma amaçlı
G. Németh, agm., s. 130 ; J. Eckmannn, agm., s. 137.
Talia Yaveroğlu; Edirne Ağzı, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi,
Ankara 1953; Sıtkı Badem; Tekirdağ Ağzı, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi,
Ankara 1959; Aysel Orhon; Uzunköprü Ağzı Üzerinde Bir Dil
Araştırması, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi, Đstanbul 1958, Türkiyat Enstitüsü Nu.
505.
2
3
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geziler düzenleyen ve derledikleri metinler üzerinde
yaptıkları incelemeleri makale ve kitap hâlinde
yayımlayan Janos Eckmann, Mecdut Mansuroğlu4 ve
Selâhattin Olcay5, bu konuda ilk esaslı çalışmaları yapan
isimlerdir. J. Eckman ve M. Mansuroğlu’nun ortaklaşa
yürüttüğü çalışmalar, Edirne ve Kırklareli ile sınırlı iken,
S. Olcay’ın Doğu Trakya Yerli Ağzı gibi ilk bakışta
bölgenin tamamını kapsayıcı gibi görünse de, çok sınırlı
yerleşim bölgesine ait ve yetersiz kalan metinleri ile
maalesef bölgenin tamamını kapsayacak ölçüde değildir.
1980’lerin sonunda Trakya Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünü kuran Necmettin Hacıeminoğlu’nun yönettiği
yüksek lisans ve doktora tezleri de6 Edirne ve Kırklareli
merkez ilçe ve ilçeleri ile sınırlı olup, Doğu Trakya’nın
tamamını içine almamaktadır. Üstelik bu çalışmalar,
bölge ağzılarını daha çok ses bilgisi özellikleri ile
inceleyen çalışmalardır.
Son yıllarda yine Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Sosyal
Bilimler Ensititüsünde yaptırılan lisans ve yüksek lisans
tezleri de7 Doğu Trakya ağızları üzerindeki araştırmalara
katkı sağlayacak niteliktedir.

J. Eckmann-M. Mansuroğlu; “1959 Yılı Trakya Dialektolojisi Gezisi
Raporu”, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Dergisi, Yıl: 1959, Sayı: IX, s. 113-118; Mecdut Mansuroğlu;
“Edirne Ağzında Yapı, Anlam, Deyim ve Söz Dizimi Özellikleri”, TDAY
Belleten 1960, TDK Yay., Ankara 1988, s. 181-187; Janos Eckmann;
“Edirne Ağzı”, Çev.: Oğuzhan Durmuş, Đlmî Araştırmalar, Yıl: 2004,
Sayı: 18, Đstanbul: Gökkubbe Yay., s. 135-150.
5 Selâhattin Olcay; Doğu Trakya Yerli Ağzı, 2. Baskı, TDK Yay., Ankara
1995.
6 Emin Kalay; Edirne Đli Havsa Đlçesi ve Köyleri Ağızları (ĐncelemeMetin), Trakya Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisnas Tezi, Edirne 1990; Emin Kalay; Edirne Đli Ağızları, TDK
Yay., Ankara 1998; Şanlı, Cevdet Şanlı; Kırklareli Đli Merkez Đlçe ve
Köyleri Ağızları (Đnceleme-Metin), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 1990.
Olcay, Selâhattin (1995); Doğu Trakya Yerli Ağzı, Ankara: TDK Yay.
7 Derya Evren Kuzu; Gelibolu ve Çevresi Ağızları, Trakya Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi,
Edirne 2003; Đlker Tosun; Tekirdağ Đli Merkez Đlçe ve Köyleri Ağızları,
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Edirne 2004; Bülent Hünerli; Kırklareli Babaeski Merkez
4
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Leylâ
Karahan’ın
Anadolu
Ağızlarının
Sınıflandırılması
adlı
çalışması,
Anadolu
ağız
araştırmaları
çerçevesinde
önemli
bir
boşluğu
doldururken, birkaç yabancı araştırmacının makale ve
bildiri düzeyindeki denemeleri dışında, Rumeli ağzılarının
bugün esaslı bir sınıflandırma çalışmasına ihtiyaç
duyduğu açıktır. Ancak bunun için Türkiye, Yunanistan,
Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Romanya ve BosnaHersek gibi birçok ayrı ülke sınırları içinde yaşayan
Rumeli Türklüğünün ağız malzemesinin en küçük
yerleşim birimine kadar hem derleme hem de ses, şekil ve
cümle
bilgisine
kadar
inceleme
çalışmalarının
tamamlanması
gerekmektedir.
Bunun
da,
ağız
araştırmaları için oldukça acımasız olan zaman faktörüne
rağmen, zaman alacağı görünüyor.
Bizim bu çalışmamamız, umulur ki, bu yolda
Rumeli ağızlarının Türkiye ayağı ve şekil bilgisi ölçüsünde
bir katkı sağlar.
Biz bu çalışmamızda Doğu Trakya ağızlarının
şekil bilgisine ait karakteristik özelliklerinden söz ettik.
Bunu yaparken de, bölge insanının konuşmalarında
adım başı karşımıza çıkan, kullanım örnekleri kişi veya
küçük yerleşim birimleriyle sınırlı olmayan yaygın
örnekleri esas aldık.
Bugün Doğu Trakya yerli ağızlarından söz etmenin
mümkün olmadığını belirtmek zorundayız. 1959 yılı
Ağustos ve Eylül aylarında Edirne ağzı üzerinde çalışan
Mecdut Mansuroğlu, “Trakya’nın başka yerlerinde olduğu
gibi Edirne’de de bugün yerli halk çok azalmıştır.
Edirne’nin şimdiki ahalisini büyük çoğunlukla çeşitli
tarhlerde Balkanlar’dan gelen göçmenler meydana
getirmektedir. Bu durum karşısında asıl Edirne ağzı
sönmek üzeredir ve pek uzak olmayan bir gelecekte
göçmen ağızları ile karışarak yerini yeni bir ağza
bırakacaktır.” diyerek; 1946 yılının Haziran ayında
Đlçesi ve Köyleri Ağız Đncelemesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2006; Coşkun
Muslu; Vize Đlçesi ve Köyleri Ağızları, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi, Edirne 2007.
Bu çalışmada da yararlandığım adı geçen tezlerin temini
hususunda yardımlarını gördüğüm Yrd. Doç. Dr. Levent Doğan’a
teşekkür ederim.
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Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerini kapsayan yirmi
günlük bir araştırma gezisi gerçekleştiren ve bu gezisinde
Doğu Trakya yerlilerinden derlediği sınırlı metinler
üzerinde 1964 yılında Doğu Trakya Yerli Ağzı adlı
çalışmasını
yayımlayan
Selahattin
Olcay
da,
“Đncelememizin sonuçlarına göre, Doğu Trakya yerli ağzı
kendi özelliklerinden uzaklaşma yolundadır ve tabiî bu hal
bugün daha da ilerlemiş olmalıdır. Bu değişme, diğer
bütün ağızlarda olduğu gibi, radyo, basın, okul ve
ulaştırmanın gelişmesi sonunda şehirlerle olan temasın
kolay ve sıklığı yüzünden, yazı dilimize doğru bir seyir
takip etmektedir.” diyerek, daha 1946’lı yıllarda Doğu
Trakya yerli ağızlarının tükenme sürecine girdiğini
belirmektedirler. Geçen kırk elli yıllık zaman, bu tükenme
sürecini tam anlamıyla tamamlamış görünüyor. Bu
yörede doğup büyümüş biri olarak, bugün elbette Doğu
Trakya ağız veya ağızlarından söz edebileceği, ama buna
asla “yerli” sıfatı verilemeyeceği kanaatinde olduğumu
belirtmeliyim.
1350’lerden sonra Türkleşme sürecine giren
bölgede,
kendisini
“yerli”
diye
adlandıranlar
azımsanmayacak ölçüdedir. Bunlar kendilerine daha çok
“Gacal” diyorlar. Tarih boyunca Türk ve yabancı
kavimlerin geçiş sahası olan Doğu Trakya, bu özelliğini
bugün de korumaktadır. Osmanlı Türklerinin Rumeli’yi
fethinden önce de, 4- 5. yüzyıldan itibaren Balkanlara
Hun, Avar, Bulgar, Oğuz, Peçenek, Hazar ve Kıpçak gibi
birçok Türk unsuru gelip yerleşmiştir (Olcay, 1995: 7-8).
Tabii bölgenin asıl Türkleşme süreci Osmanlı fethi ve
iskânı ile başlamış ve gerçekleşmiştir. Bu anlamda,
Anadolu’da yaşayan Tatar Türklerinden başlayarak,
Germiyanlu, Bozulus, Đymür, Yıva, Arablu, Türkmenlü,
Saruhanlu, Bayatlu, Türkmen, Çavdarlu, Yörük vb. yirmi
dört Oğuz boyuna mensup birçok boy ve bunlara bağlı
cemaat ve oymak Anadolu’dan gelerek Doğu Trakya ve
Balkanlara yerleşmiş, yerleştirilmiştir (Olcay, 1995: 8-9).
Anadolu’dan gelen bu Türk unsurları bölgenin yerli
ahalisini oluşturup bölgeyi Türkleştirirken, özellikle
1977-1878 Osmanlı-Rus, 1912 Balkan ve 1914 Birinci
Dünya ve Türk Kurtuluş Savaşı ile batıya doğru
yüzyıllarca süren Türk göçü yön değiştirmiş, adım adım
Balkan coğrafyasından sökülüp atılan Türklük doğuya,
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yani ana vatan Türkiye’ye, Anadolu’ya yönelmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti döneminde 1920’den sonraki
mübadele muhacirlerinden sonra, 1930, 1950 ve nihayet
1989’da Bulgaristan muhacirleri ile Rumeli Türklüğünün
önemli bir bölümü Doğu Trakya ve Anadolu’ya göç
etmiştir. Böylece Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve
Yunanistan’dan gelen binlerce göçmen Doğu Trakya’nın
demografik yapısının olduğu kadar, ağız özelliklerinin
değişmesinde de etkili olmuştur.
Onun içindir ki, 93 Harbi de denilen 1877-1878
Osmanlı-Rus Harbi’nden bu yana her geçen gün sayıları
artan göçmen nüfusla büyük oranda azınlığa düşen yerli
veya Gacal nüfusun yanında, yöre halkının ifadesiyle
“mâcır” veya “gelme” Türkler, hatta Müslüman Boşnak,
Arnavut ve Çingenelerle bölge karma bir etnik yapıya
bürünmüştür. Ancak, bütün bu gelişme ve değişmelere
rağmen, bölgenin hem etnik hem de ağız özellikleri ile
yerli veya Oğuz/Türk/Türkmen karakterinin hâkim
karakterini sürdürdüğünü de söylemek zorundayız.
Yüzyıllarca fetihle coşan akıncı cedlerin torunları olan,
Balkan ve Birinci Dünya Savaşı’nda yaşadıkları Sırp,
Bulgar ve Yunan mezalimini unutmayan Rumeli veya
Doğu TrakyaTürklüğünün “Türklük şuuru” üst seviyedir.
Çalışmamız, esas itibariyle Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ illeri merkez ilçe, ilçe ve köyleriyle Çanakkale’ye
bağlı Gelibolu ilçesi ve köylerine ait lisans, yüksek lisans
ve doktora düzeyinde yapılmış tezlerdeki derlenmiş
metinlere dayandırılmıştır. Bu bölgede doğup büyümüş
ve yöre ağzını konuşan bir ailenin çocuğu olmamız da bu
konuda en büyük avantajımız olmuştur.
Biz çalışmamızda bölge ağzının şekil bilgisi
özelliklerini belirleyen temel özellikleri tespit ederken,
kullandığımız derleme metinlerde aldığımız her örneğin
hangi Türk unsuruna (yani Gacal mı, Dağlı mı,
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya veya Makedonya
muhaciri mi) ait olduğunu belirtmeye çalıştık. Bu
yöntem, bölge insanı ve bölge ağızlarının nasıl bir yeni
terkibe ulaştığını göstermesi bakımından da sanırım
yararlı olacaktır. Ayrı bir çalışma gerektirdiğine
inandığımız Pomak ağzını çalışmamızın dışında tutmayı
uygun gördük.
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1. Yapım Ekleri
Doğu Trakya ağızlarında ölçünlü Türkçeden farklı
bir yapım ekinin bulunduğunu söylemek mümkün değil.
Ancak birkaç yapım ekinin değişik ses olaylarına bağlı
olarak değişmiş şekilleriyle Anadolu ağızlarından ve yazı
dilimizden farklı ve özellikli şekilde kullanımına dikkati
çekmek gerekir.
1.1. +mmn, -ıyn/-iyn, -ıylı, -ıylın < +gil
Doğu Trakya, hatta bütün Rumeli ağızlarında
bugün Anadolu ağızlarında özel isim ve akrabalık
adlarına gelerek “aile” ve “topluluk” isimleri yaparak
yaygın olarak kullanılan +gil ekinin kullanılmadığını
görmekteyiz. Bunun yerine, bir çalışmamızda da
belirttiğimiz üzere8, +gil ekinin değişik ses olaylarına
değişip aşınmış şekli diye düşündüğümüz +mn (+ıyn/+iyn,
+ıyl, +ıylı, +ıylın) eki kullanılmaktadır. Birinci kişi iyelik
eklerini almış akrabalık isimlerinin üzerine gelerek
kullanılan söz konusu ek, Gacal, Dağlı ağızları yanında,
Yunanistan ve Bulgaristan muhacirleri ağızlarında da
karşımıza çıkacak şekilde yaygın bir kullanıma sahiptir.
biz o gece durduo evde bubammn (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 56), şindi anammn diya bubammn dolaşıya su
varsa (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 57), ingemmn sana
vuruyala, benim gözüm götürmeye (Đpsala, BM; Günşen,
1984: 95), ingemmnin vurmalanı gözüm götürmedi
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 95), git ingemmne söyle
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 97), anamıyn yolda ekmek
atıyalar (Havsa, G; Kalay, 1998: 135), dedemmlin geliyalar
(Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 155), bobammn geldi (Edirne,
D; Kalay, 1998: 180), trdan aāamıylın geldi (Edirne, D;

Ahmet Günşen; “Edirne ve Yöresi Ağızlarında ‘Aile’ ve ‘Topluluk’
Đsimleri Yapan -mn (-ıyn ~ iyn , -ıyl, -ıylı
~ -ıylın) Eki Üzerine”, Türk Dili, Yıl: 2004, Sayı: 626, Ankara: TDK
Yay., s. 150-162.
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Kalay, 1998: 183), undan stra aāamıylı türkiyeye geçmler
(Edirne, D; Kalay, 1998: 183) …vb.
1.2. +cIk /+cUk
Rumeli Türklüğünün konuşma dilinde küçültme,
acıma ve sevgi ifade eden +cIk/+cUk ve +cAğIz eklerinin
dikkati çekecek bir yoğunlukta kullanılıyor olması, bölge
ağızlarını Anadolu ağızlarından, hatta ölçünlü Türkçeden
farklı kılan en önemli özelliklerden biridir. Söz konusu
ekler her türlü isim ve zamire getirilerek bolca
kullanılmakta, âdeta Rumeli insanının bir üslup özelliği
olmaktadır.
epsicmni ooruz, epsicmni yaparız (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 87), gene āızancıoları alla oormuş, bi şmcik
olmamış (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 96), çoo msancıo gelir
bulaşıo yıoama (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 98), şindi
bişecik yapmam (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 41), gemide
öldü mü cenaze bu oadcıo bebek ölsün gemiler
yürümezmiş (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 25), anacīnı
satayım (Günşen, mdd.), abe kızancīm b{le yapma
(Günşen, mdd.) eyvah bi börecikÒolsa da yesem (Gelibolu, G; Kuzu,
2003: 40), bi ooca oarıcıo ta … (Đpsala, BM; Günşen, 1984:
91), bulamamış adamcıo ( Edirne, G; Kalay, 1998: 124),
ne alla verdmse yemecikldni yidik ( Edirne, G; Kalay,
1998: 125), stnacīma bu küye geldik (Havsa, G; Kalay,
1998: 134), diyo ki oadına al sana ekmecik (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 320), başlamışlar mayeneye bubacīmı
(Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 109), o zaman bızacı vardı
(Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 121)…vb.
1.3. +cA
Az, +çA
Az < +cAğIz:
ekmek pişirim be tlcazım (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 64), uttük üslerini yaptıttıo evcdzlgmizi (Kırklareli,
D; Şanlı, 1990: 100), o datır seklemini sırtçazına gider
ule (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 111), … yaoışıolı güzel bi
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çocuoçazmış (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 93), , oarıcaz
almış başçazını evine gitmiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984:
93), mari āısçazım napayım işte ( Edirne, G; Kalay, 1998:
125), bi duvacıo başçazına (Enez, G; Kalay, 1998: 133),
kendime bi evcdz yaptım (Edirne, D; Kalay, 1998: 184),
istanbolda oısçazım (Edirne, D; Kalay, 1998: 185), ),
tuttuo ayrıldıo bi evcdze (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 215),
bi oısçaz vamış (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 242), bi
anacī bi bөbacī vamış oısçazın (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 242) … vb.
1.4. +nIk / +nUk < +lIk / +lUk
Asıl işlevi itibarıyla eklendiği kelimeye “tahsis, bir
şey için” anlamı veren isimler türeten (Korkmaz, 2003:
55) bu ekin, /n/ ünsüzü ile biten isimlerde -nn- < -nldeğişimini geçirmesi yanında, kendisinden sonra hâl ve
iyelik eki geldiğinde sonundaki ön ve arka damak /k/sini
kaybederek ünlü birleşmesi ile +na/nd, +lī/+lm, +la/ld
biçimine girdiğini görüyoruz:
izmir
(Kırklareli,

foçada
G;

Şanlı,

askerlmmi,
1990:

54),

görevimi
git

yaptım

samanna

(

saman+lık+a) de fiqan samanna gel demiş (Kırklareli, YM;
Şanlı, 1990: 113), yirmi sene de çobannıo yaptım
(Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 120), paşdli’n ormanna ( <
orma+lık+a) saldılar ayvannarı (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
56), u dutla ( < dut+luk+a) geldindn (Edirne, G; Kalay,
1998: 130), şimdi pek o oadar mtibar edilmeye yaşlıla ( <
yaşlı+lık+a) (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 178), insanla (
insan+lık+a) şimdi su taşımacılī (taşımacı+lık+ı)
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 316), albüse doldurcaolar
samanla

( saman+lık+a) (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004:

345), on bej ay askerlmmi taşta bitirdim dedi (Tekirdağ,
YM; Tosun, 2004: 352), şini ayrıla (< ayrı+lık+a) düştük
(Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 352) …vb.
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1.5. +lA
An, +nA
An, +nAyIn < +lAyIn
Bu ekte de /m/ ve /n/ ünsüzleri ile biten zaman
isimlerinde -mn- < -ml- ve -nn- <
-nl- değişmesi yanında, ekin /y/ ünsüzünün
düşmesi veya erimesi sonucu +lAn, +nAn şeklinde oluşan
uzun ünlülü biçiminin örnekleri az değildir.
sabalan aççıo m olurum (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
63),

ben ordan emen sabalan uyou muyou tutmadı

(Kırklareli,

BM;

Şanlı,

1990:

77),

aoşamnan

büle

toplan{lar, d{ler ki… (Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 154),
oapıyı çaltru sabalan (Edirne, D; Kalay, 1998: 190),
aoşamnayın edirne arastalarda yat{z (Lalapaşa, D;
Kalay, 1998: 216), sabalan oavede… (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 221) … vb.
1.6. +rAk
Doğu Trakya ağızlarında, karşılaştırma eki olan
“daha çok” anlamı taşıyan arkaik +rAk ekinin, ufarao (<
ufak+rak), alçarao (< alçak+rak) vb. sınırlı birkaç
kelimede de olsa, kullanıldığını görüyoruz.
2. Çekim Ekleri
2.1. Ad Çekimi
2.1.1. Çokluk eki
Doğu Trakya ağızlarında sıkça görülen /r/
zayıflaması ya da düşmesi ve bunun sonucu olarak da
önceki ünlünün uzaması olayı en çok geniş zaman eki ile
çokluk
ekinde
görülür.
Olcay,
Eckmann
ve
Mansuroğlu’nun ekin birden fazla sesten ibaret olan
iyelik ve çekim eklerinden önce +lA olduğu (ayaolamı,
elldni) görüşlerini eleştirerek, ekin, /r/nin zayıflaması ya
da düşmesi sonucu her zaman uzun veya yarı uzun
ünlülü olabileceğini, bu olayın herhangi bir ekten önce
olması gibi bir kurala bağlanamayacağını belirtir ki
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(Olcay, 1995:
katılıyoruz.

23), biz

de

Olcay’ın

bu

görüşlerine

+lA
A < +lAr:
uzao memneketldn adlarını unuduyam (Kırklareli,
G;

Şanlı,

1990:

62),

aşçıları

ormancıla

oollarmış

(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 100), genşld oynar biz de
baoarız ba oızanım (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 111),
delildn oafalanı delcekmiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984:
92), gözldme oatrao indi (Edirne, D; Kalay, 1998: 185), ali
ourtuldunun evldnde durdum baya (Edirne, D; Kalay,
1998: 185), sinekld āonuvarı (Edirne, D; Kalay, 1998:
192), āavaolan boyu āadan yoo mu (Havsa, D; Kalay,
1998: 205), ne günld geşti (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
218), almanlan top sesi (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 293),
güzel melekldm gelsin (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 318),
belki osmanlılan geldm zaman (Tekirdağ, YM; Tosun,
2004:

325),

u

zaman

işte

babalamız,

anneldmiz

saolamışla (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 25), rumla unnarı
dövmd oaloarlamış (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 31), bunna
hep köyldmiz (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 50) … vb.
+nA
A < +lAr:
Sonundaki /r/ sesini kaybeden ekin -nn- <-nldeğişimini geçiren kullanımları da yaygındır:
şimdi d dedim ya ekinndni güna sevap ooyverdik
ayvannara (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 60), attı ayvannan
gübresini (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 63), oızannana su
getiricdn de ekmek yapıcan (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
87), alemin adamnanı aldatırsın (Đpsala, BM; Günşen,
1984: 90), onna yerke adam deveyi kesmiş (Đpsala, BM;
Günşen,

1984:

92),

padişahın

adamnanın

yanına

(Edirne, D; Kalay, 1998: 192), sen gitçddin bi oırıoçıya
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bunna annamayvarı (Havsa, D; Kalay, 1998: 207),

oadınna çocuo àroasına baoınca… ( Edirne, G; Kalay,
1998: 124)…vb.
+nAr < +lAr:
Ekin /r/ ünszünü düşürmeden
şekillerde de -nn- < -nl- değişmesi görülür:

kullanıldığı

ordan msannar atladı bégirlere gitti (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 56), gelinimin oardaşlanın oızannarı geldi,
onnara birer ikişer… (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 62),
insannar gelir (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 62), şindi çoo
rat oızanna, bizim günner içinde bzcuo yaşamadıo iç
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 88), üreniriz unnarı
(Demirköy, Olcay, 1995: 48), oızannarım evde aç (Đpsala,
BM; Günşen, 1984: 90), onnar da çeşme ol{ ( Edirne, G;
Kalay, 1998: 124) … vb.
2.1.2. Yönelme hâli
Doğu Trakya ağızlarında dikkati çeken şekil bilgisi
özelliklerinden biri de, çok yaygın olarak, özellikle yer
işaret eden zamirlerde olmak üzere, yönelme hâli eki
yerine belirtme hâli ekinin [+(y)I / +(y)U] kullanılıyor
olmasıdır:
oışın ben de gidmm orayı, onnan yanına
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 55), direk burayı geldik
(Kırklareli, MM; Şanlı, 1990: 82), yani burayı göç etti,
burayı geldik (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 83), u zaman
genç adamımızla iç b{le bi yeri çıomamıştıo (Kırklareli,
RM; Şanlı, 1990: 93), pancark{nden gelmişik burayı oız
olalao (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 96),

javurlar nereyi

gitti (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 107), vardıo orayı
(Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 108), yolla gelsin burayı
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 66), biz orayı gidmz ( Edirne,
G; Kalay, 1998: 125), çöcükld her hurduoça topu içim
gidiye (Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 155), düştü bayıldı
borayı deyveri (Edirne, D; Kalay, 1998: 187), biñpavlika
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yapdı orayı (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33), nereyi mi
sorma bana (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 38), undan
sonra tekrar arabayı yüklenirler (Gelibolu, G; Kuzu,
2003: 35), babam razı gelmiyor / seninle evlenmeyi
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 44), elimi elle yarim / saçımı
telle yarim … (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 44), erkezi
{rettim, seni {retemedim (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 94),
emşire

anımlar

da

birbirlerini

tekerleme

sül{ler

(Süloğlu, G; Kalay, 1998: 168), adam orayı giddmiş
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 179), iki te oantarcı aldılar
burayı dedi (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 268), tiren nereyi
giderse ben orayı gidicem (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004:
346), bunu biz dedik gidelim oız baoalım ( Edirne, G;
Kalay, 1998: 125)…vb.
+A
A < /a/, /e/ ünlüsü veya /k/, /h/ ünsüzleri ile
biten isimler + (y)+ yönelme hâli eki +A
Yönelme hâli ekinin Doğu Trakya ağızlarına özgü
bir diğer kullanılışı da, düz-geniş /a/, /e/ ünlüleri ile
biten isimler ile sonunda /k/ ve /h/ ünsüzleri bulunan
isimlere ünsüz düşmesi ve ünlü birleşmesi sonucu
uzayarak +A şeklinde gelmesidir:
bis açma bilm{z, ne bu oorozm ellemd bozcaz dm
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 54), çarda çıotı geliboludan
çarda çıotıo (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 57), aylemnen
onunna yaşama

çalışıyuz (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990:

şindi gelinner biçmd

83),
gitmdri

(Kırklareli, D;

Şanlı,

gitmdri, çapa çapalama
1990:

97),

biz oraca

ayrıldıo… te buraca iki odacıo yapalım dedik (Kırklareli,
D; Şanlı, 1990: 100), sen mecbursun er tarafa çekmd
(Muratlı, G; Olcay, 1995: 32), çucukları davulcular saba
kadar eylendiriler (Muratlı, Olcay, 1995: 35), utanıyom
arkadaşlara sülemd (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 39),
dtruldum bura geldim (Demirköy, Olcay, 1995: 46),
rumla unnarı dövmd oaloarlamış (Gelibolu, BM.; Kuzu,
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2003: 31), burdaki rumları ora göndermişler, ordaki
türkleri bura göndermişler (Gelibolu, G.; Kuzu, 2003: 35),
açma başlamış (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 91), padişanın
elindeki çiçd ellemiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 95),
tavşanı bağladım dird (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 106),
gidiye emşerilerini dolaşma (Uzunköprü, G; Kalay, 1998:
173), o vaoıttan beri burda yaşama çalışdriz (Edirne, D;
Kalay, 1998: 182), aroadaşla gitmiş geliboluya mazot
alma (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 185), su dökmd
oaloıyım (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 241), seni istemd
geldiler (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 320), albüse
doldurcaolar samanla (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 345)
…vb.
Yönelme hâli eki, bölge ağızlarında “hak” ismine 3.
teklik şahıs iyelik eki ile birlikte gelerek “vasıta hâli”
ekinin işleviyle kullanılır:
aooına

çalışan

adamın

yövmiyesi

kesilmez

oardaşım (Đpsala, Günşen, mdd.), tarlayı aooına işleye
beya (Đpsala, Günşen, mdd.),

aooına ‘hakkıyla’ çalıştı,

iyÃadamdı (Muratlı, G; Olcay, 1995: 32)…vb.
2.1.3. Belirtme hâli
Tıpkı yönelme hâlinde olduğu gibi, belirtme hâli
eki de ünlü ile veya /k/ ve /h/ ünsüzleri ile biten
isimlerde, ünlü birleşmesi ve ünlü-ünsüz kaynaşması
sonucu daima uzun bir ünlü olarak kullanılmaktadır.
Kök veya gövdesinde /a/, /e/ düz-geniş ünlü
bulunduran isimlerde ekin +A şeklinde gelmiş olması da
karakteristik bir özellik arz eder:
bi de anam aradı oayī yoo (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 57), ordan o oayī al (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 57),
burda yapdīmız askerlm yapdık (Pınarhisar, Olcay, 1995:
41) oızla çocz görünce (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 94), bi
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güzel yemiş o piliçli tavz
95)…vb.

(Đpsala, BM; Günşen, 1984:

bayra çekmiş yani (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 54),
hanāıştan yaparız börd, yuoayı yazarız (Kırklareli, D;
Şanlı, 1990: 99), demişler bu parma keselim (Kırklareli,
BM; Şanlı, 1990: 109), sanca her gün dmştirir (Pınarhisar,
G;

Olcay,

1995:

39),

ekmd

(Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 40),

yeyen

üldü

açlıktan

buÃayvanlar başladı

satılma (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 30), bugün günlerden
cuma / elime aldım yuma / oızı gelin yapmışlar /
vurmuşlar beyaz duva (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 52),
bıça bilileyim, demiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 94),
ayçiçd ekerim (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 241), göbd
yenir unun (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 307) …vb.
2.1.4. Đlgi hâli eki
Đlgi hâli eki, Doğu Trakya ağızlarında ölçünlü
Türkçede olduğu gibi ünsüz ile biten adlara +In/+Un,
ünlü ile biten adlara da +nIn/+nUn şeklinde getirilir.
Ancak söz konusu ekin, değişik sebeplere bağlı olarak
son sesinde uzun bir ünlü oluşmuş adlara doğrudan
doğruya +n şeklinde geldiği görülmektedir. Đlgi hâli
ekinin, Anadolu ağızlarından farklı olarak, her durumda
genzel olmayan diş eti ünsüzü /n/ ses/sesleri taşıması
da Rumeli ağızlarının karakteristik bir özelliğidir.
oışın ben de gidmm orayı onnan yanına (Kırklareli,
G; Şanlı, 1990: 55), oardaşlanın oızannarı (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 62), şu demir kün oızları (Demirköy, G;
Olcay, 1995: 43), en küç{n ooynundadır aman turuncu
narı (Demirköy, G; Olcay, 1995: 44), aş

yoldan / çıotı

bayran ucu (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 79), ayvannan
hepsi yatışıyola (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 91), delildn
oafalanı delcekmiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 92),
allanın emri… (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 93), allaan
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emrine (Edirne, G; Kalay, 1998: 127), baoırk{nde durudu
dooturlan yannanda (Edirne, D; Kalay, 1998: 186),

oavaolan boyu oadan yoo mu (Havsa, D; Kalay, 1998:
205), mandalan üstünde ooşu yapılır mı ayaoça
(Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 214), cenabı allan verdm
candan (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 236), almanlan top
sesi (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 293), belki osmanlılan
geldm zaman (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 325)…vb.
2.1.5. Vasıta hâli eki
Eski vasıta hâli eki +n’nin kalıplaşmış olarak
kullanıldığı yazın, kışın, güzün, baharın, yayan… gibi
kelimelerin varlığına rağmen, vasıta hâli için esas
itibariyle ile edatından gelen +lA ekinin n < l ünsüz
değişmesi geçirmiş şekli ile onun eski vasıta hâli eki olan
+n ile pekiştirilmiş şekilleri olan +nA, +lAn, +nAn
kullanılmaktadır:
ekinne géçinmd çalışırlar (Kırklareli, YM; Şanlı,
1990: 85), öküzÃarabasınna geldim (Gelibolu, YM;
Kuzu, 2003: 25), verirsen elinne o gider seninne (Đpsala,
BM; Günşen, 1984: 26), ben bobamıynna giderim
(Edirne, D; Kalay, 1998: 182)…vb.
bursadan da bi anım aldım onunnan yaşıyum
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 55), allan emriynen,
peyāamberin oavlıynan oızınıza dünürüz (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 62),

aylemnen onunna yaşama çalışıyuz

(Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 83), da toplarının oıymetini
urda
{rendim,
binlernen
yīyo,
unnar
patlıyo
dalāalandırıyo (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 39),
ruslarnan biÃseneye kadar arbettik (Pınarhisar, G;
Olcay, 1995: 39), dört sene çaomao çaomao çaodı
eriflernen

(Pınarhisar, Olcay, 1995: 39), cenazeleri

merasimnen gömdüld (Edirne, D; Kalay, 1998: 185),
sennen dalāa geçiyom (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 62)…
vb.
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dedeylen evlendik (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 72),
motorlarlan fazla da ekim yaparlar (Kırklareli, YM;
Şanlı, 1990: 85), ondan stra sıraylan oulaç gibi bule bule
yaparız onu (Kırklareli, RM; Şanlı, 1990: 94), ille dedi
candarmalalan götürücdz sizi dedi (Kırklareli, RM; Şanlı,
1990: 94), bi arabaylan ortak{nden çıotı (Kırklareli, BM;
Şanlı, 1990: 110), ondan sonra da şeylen tekbirlen
gelinÃevine gider (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 29), davullan
güveyi

oaldırırla

(Gelibolu,

G;

Kuzu,

2003:

29),

yahutÃöküzlerlen (Gelibolu, BM.; Kuzu, 2003: 31),
baoıyız aretlmmlen (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 320), ben
çoo uğraştım eşeklen… onlar da türkülernen yemiş
falan verirlerdi (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 49), işte
oazaylan gitti (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 324)…vb.
2.1.6. Đyelik ekleri
Đyelik ekleri yazı diliyle paralellik gösterir. Anadolu
ağızlarında hemen daima genzel damak ünsüzü olarak
karşımıza çıkan 2. kişi iyelik ekleri Doğu Trakya
ağızlarında yazı dilimizdeki gibi normal diş eti ünsüzü
/n/ iledir.
Ancak, yönelme ve belirtme hâli eklerinde yaşanan
ünlü birleşmesi ve ünlü-ünsüz kaynaşması olaylarını
geçiren kelimelerde 3. teklik kişi iyelik ekini kelime
tabanındaki ünlülerle kaynaşmış ve uzamış olarak
görürüz:
orda bir alam var bi çocz var, çocz gitmiş askere
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 58), büy{ duruoa en küç{
evlendi (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 62), yanar ourdun
ouyrz

(Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 115), patlıcan yemd

yaparız, suvan yemd yaparız, bulāur yemd… (Kırklareli,
YM; Şanlı, 1990: 89), embüy{ istiyor aman havayi mavi
(Demirköy, Olcay, 1995: 44), āazi süleyman paşanın geçtm
zaman geçmişik (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 27), insanın
küç{ olucana domuzun büy{ ol (Đpsala, BM; Günşen,
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1984: 26), esas bao niad sami banarlı o damaın çocz, bu
ölen adamın çocz (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 239),
burada oldznu biliyo, gömüld{nü biliyo eralde (Tekirdağ,
BM; Tosun, 2004: 239) …vb.
3. teklik şahıs iyelik ekinin bölge ağızlarında
dikkati çeken bir başka kullanımı da akşam, sabah,
evvel, gün, sonra gibi zaman isimlerine getirilerek
kullanılmasıdır:
o gece durdu evde stnası gece bubam dedi anama
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 56), eveli neşeli bayramnar
olurdu (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 87), stna ta ilersini
sorcao olursan (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 90), eveli de
āayna āayna var baoardı (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 96),
dört eşek dört te sıpa episi āalmışlar borda (Kırklareli, D;
Şanlı, 1990: 99), aba geçen günü… (Muratlı, G; Olcay,
1995: 33), oız alıp verdik ücÃbeş senedir, bu olur,
evelisi ‘evvel, önceleri’ yoktu (Muratlı, G; Olcay, 1995:
34), ibriyini su doldurusun, sabana (< sabah+ı+n+a)
gelirsin boş (Muratlı, G; Olcay, 1995: 34), sabası bize
dediler ki (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 40), javur iki sene
evèlsi geldi burayá (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 25), yirmi
sene eveli (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 29), evelsi işte
dünürler gelmdi (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 245), oaç
sene evelsi (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 320), o aoşamı o
peri oızı oabından çıomış (Đpsala, BM; Günşen, 1984:
95)…vb.
Bu ek, bölge ağızlarında hemen daima k{ /kü veya küy
(< köy) şeklinde kullanılan köy ismine de +sü biçiminde
getirilmektedir:
ayrabolu tarafı küysü ‘köyleri’ epsi āacaldır
(Muratlı, Olcay, 1995: 34), küsünden çıomış (Đpsala, BM;
Günşen, 1984: 91), bizim burası āacal k{sü (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 284)…vb.
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2.2. Fiil Çekimi
2.2.1. Duyulan geçmiş zaman
Genelde Rumeli ağzılarında, özelde de Doğu
Trakya ağızlarında ses bilgisi bakımından ş < ç, j < ş
değişimi karakteristik bir özelliktir. Bu sebeple, bej < beş,
ij < iş, üj < üş < üç… gibi kelimelerin yanında duyulan
geçmiş zaman ekinde de bir -j < -ş değişimi söz
konusudur:
-mIj/-mUj < -mIş/-mUş
almıj davulları, iki davul geliyomuj k{e
(Demirköy, G; Olcay, 1995: 45), bak demij… (Bolayır,
Kuzu, 2003: 24), ben dıramadan gelme ama bebek
getirmijler (Gelibolu, YM.; Kuzu, 2003: 28), harpÃolmuj
burda atatürkün bi tayı varmıj burada (Gelibolu, YM.;
Kuzu, 2003: 28), bu köyünÃadını tayfur ooymujlar
(Gelibolu, YM.; Kuzu, 2003: 28), bulāariyadan oışla
köyünden göçmüjler (Gelibolu, BM.; Kuzu, 2003: 31),
savaşÃolmuj (Gelibolu, YM.; Kuzu, 2003: 38), o küpÃij
bitmezmij (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 40), silmij bayrağ
(Gelibolu, G.; Kuzu, 2003: 40), gerilla savaşları oluyomuj
(Gelibolu, YM.; Kuzu, 2003: 44), ayvanla ac susuz

oalmıjla (Gelibolu, YM.; Kuzu, 2003: 45), … burası evreşe
olsun demij (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 49), unutmuj
deyiliz (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 181), gelmij birisi
burayı (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 188), geçende ondan
bi oaç ouruş urmuş, ratlamıj birás (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 188)…vb.
Duyulan geçmiş zaman çekiminde dikkati çeken
bir başka husus da, 2. teklik ve çokluk kişi çekimlerinin
şahıs eki bakımından bilinen geçmiş zamanla paralellik
göstermesidir:
şdlemizi

bıraomışıo

salim

amıca,

getirmişik

memneketten pulluolamızı (Kırklareli, RM; Şanlı, 1990:
93), pancark{nden gelmişik burayı oız olalao (Kırklareli,
D; Şanlı, 1990: 96), cannar tatlı, almışın sen çolznu
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çocznu gitmişin daya saolanmışın (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 103), almışıo dimotooa yolunu (Kırklareli, BM;
Şanlı, 1990: 110), gemiyle buraya seqanikten gelmişik
gemiyle gelmişik gelibola (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 25),
āazi süleyman paşanın geçtm zaman geçmişik (Gelibolu,
G; Kuzu, 2003: 27), … şimdi kibar olmuşun (Đpsala, BM;
Günşen, 1984: 47), avluya dayanmışın (Đpsala, BM;
Günşen, 1984: 48), bulāardan boyalıotan gelmişik
(Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 155), sen geç oalmışın dedi
(Edirne, D; Kalay, 1998: 179),
şimdi alışmışıo
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 218), işte bu duruma
gelmişik yani (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 227), belki
çay söylememişindir (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 271),
sen avaya girmişin (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004:
332)…vb.
2.2.2. Gelecek zaman
Gelecek zaman ekinin sonundaki ön ve arka
damak /k/si, Doğu Trakya ağızlarında 3. kişi çekimleri
dışında daima düşer. Bunun sebebi, iki ünlü arasındaki
/k/ ünsüzünün yumuşayıp kaynaşmasıdır. Düşen bu
ünsüzden önceki ek ünlüsü tabiatıyla uzamaktadır. Bu
durum, yukarıda da belirttiğimiz gibi, yönelme ve
belirtme hâli ekleri ile 3. teklik şahıs iyelik ekini almış
isimlerde de geçerlidir. Dolayısıyla bu konuda, Eckmann
ve Mansuroğlu’nu eleştiren Olcay’ın aşağıdaki görüşlerine
biz de katılıyoruz:
“Eckmann-Mansuroğlu, -acak / -ecek ekinin k’sı, dı, -mış ve -sa eklerinden önce her zaman düşer, diyorlar.
Halbuki burada da düşme değil, iki ünlü arasında kalan
k’nın yumuşayarak kaynaşması sonunda uzun bir
ünlünün oluşması bahis konusudur. Verdikleri örnekleri
şöyle oluşmuş sayabiliriz: alacak idi > alacağ idi >
alacağıdı > alacadı, gelecek imiş > geleceğ imiş >
gelecdmiş, yapacak ise > yapacağ ise > yapacağısa >
yapacasa.”(Olcay, 1995: 17).
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Gelecek zaman ekinin Doğu Trakya ağızlarındaki
belli başlı şekilleri şöyledir:
-AcA, -IcA, -UcA, -ycA, -çA, -çA
A, -cA, -cA
A:
ben gidip alacam (Demirköy, Olcay, 1995: 45),
yani alanını bıcaolıyacaz (Bolayır, Kuzu, 2003: 24), bu
çavuşu gebertecem (Uzunköprü, G; Kalay, 1998: 172),
siz de bekleyecdniz (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 350), ne
bu oorozm ellemd bozcaz dm (Kırklareli, G; Şanlı: 1990:
54), tirene bincez (Kırklareli, G; Şanlı: 1990: 55), misafir
gitçem sana (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 63), bobam ileri
ölcdmiş (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 64), türkiyeye giccen
bir alcan ciāara (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 80),
oızannana su getiricdn de ekmek yapıcan (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 87), ille dedi candarmalalan götürücdz sizi
dedi (Kırklareli, RM; Şanlı, 1990: 94), hadi mari
gitmeycen ni, hadi hz gelmeycen ni (Kırklareli, D; Şanlı,
1990: 97), boşuna oynacamış (Muratlı, Olcay, 1995: 31),
hep sana hatırlatacam mı (Muratlı, Olcay, 1995: 31), biz
olaydıo yüz kere olıcadıo (Pınarhisar, Olcay, 1995: 39),
çarıo verdildr almacaz dedik (Pınarhisar, Olcay, 1995:
40), çocuğnuzunÃadını ne ooycanız (Bolayır, Kuzu, 2003:
24), e şimdi onu bilemëycem (Gelibolu, G; Kuzu, 2003:
25), anadın mı he stna başoa ne sorcen (Gelibolu, G;
Kuzu, 2003: 26), bi şey söylecem bi āazel söylecem
(Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 35), āav dese vurcaz …geri
döncez diye (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 45), on teneke
altına vercem (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 93), sen ep
ürenmedim decen (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 94),
pazara satma götürcen, ama çılbırını vermecen…
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 94), ben bi güzel at olcam
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 94), arap onu emen
yecekmiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 94), sen dışarı
çıoıcan, oapıyı iyice oapacan, … birbirine urun decen,
demişld (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 97), eve gelcdz borayı
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( Edirne, G; Kalay, 1998: 125), nabıcaz, misir sapı kesçdz
(Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 219), straoı sever ta sıo
kendini geçicen sen beni d{. nereyi geçicem (Lalapaşa,
D;

Kalay,

1998:

219),

oulanın

zarı

patlaycamış

(Uzunköprü, G; Kalay, 1998: 172), sulemdycen demiş. bu
suldycem (Edirne, D; Kalay, 1998: 179), onun malını

oorucam, aç gezcem (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 208),
dur beya çayları biz sülecdz (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
248), biz para da almaycaz (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
256), sen da iyi bilcen (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 333),
tanoa girmeycen ha (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 341),
lafınızı kesçem (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 343)…vb.
-cAk, -çAk:
anam da ooroıya oızannarı msilcek déyi (Kırklareli,
G; Şanlı, 1990: 57), bunna gülcek benim türküme
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 73), baoalım nabacaola şindi
(Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 77), bi sene mi bekleycek
artıo … (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 89), birbirine balı
gidcek (Pınarhisar, Olcay, 1995: 38), baotım olmacao
(Pınarhisar, Olcay, 1995: 39), gel zamanında buradan
rumlar gitcek (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 29), öbür tarafa
geçse yaoalancekld (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 31),
mezarım burası olcekÃağam diyo (Gelibolu, G.; Kuzu,
2003: 40), ellerin mi oırılcao / iki satır yazıdan (Đpsala,
BM; Günşen, 1984: 43), delildn oafalanı delcekmiş
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 92), bu dedik harcacao
kendini ( Edirne, G; Kalay, 1998: 125), beyaz giydircekld
(Edirne, G; Kalay, 1998: 127),

yollaycaomış bobama

(Keşan, G; Kalay, 1998: 143), du baoalım deye
yapabilcek mi bunnarı (Meriç, G; Kalay, 1998: 162),
askerlmn çoo oolay geççek dedi (Uzunköprü, G; Kalay,
1998: 172), demiş yiyceklèr mi? (Edirne, D; Kalay, 1998:
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177), kesçek oldula undan stra (Edirne, D; Kalay, 1998:
190-191), asçıo ekonomimiz iyi olsa ben de gitçektim
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 181), beni vurmaycao dedi
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 205), bu sene ödencek
seksen beş lira (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 252), az
çalışçao çoo para alcao (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 258),
tata ouruları adamı yeycek (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004:
324), o şimdi kesilcek burası… (Tekirdağ, YM; Tosun,
2004: 329), beni de öldürcekler demiş (Tekirdağ, YM;
Tosun, 2004: 344) …vb.
2.2.3. Geniş zaman
Doğu Trakya ağızlarında /r/ ünsüzü çok zaman
düşme veya zayıflama eğilimi gösterdiği için, geniş zaman
çekiminde de ekin çok zaman /r/siz olduğu görülür. Ekin
-Ar biçiminde, /r/ ünsüzünün düşmesi veya zayıflaması
bu ünsüzden önceki ünlünün uzamasına sebep
olmaktadır. Ekin -(I,U)r’li biçiminde çekimin /r/siz, yani
bir yerde eksiz kullanıldığı örneklere baktığımızda,
bunların /r/ ünsüzü ile biten fiil kök veya gövdeleri
olduğu ve bir hece düşmesi olayı geçirdikleri
anlaşılmaktadır:
iki çocuo orda oturu (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
55), bundan stna türkiyeye nÃasker veriz ne de vergi
veriz (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 60), pişirim emen
ayāazda (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 62), ne papuçla
yapadılar (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 80), amırlarız bir
afta duru (Kırklareli, MM; Şanlı, 1990: 82), allan emrine
istddle verise veri vérmesse… (Kırklareli, YM; Şanlı,
1990: 89), erkenden sar çabıcao alır götürü, sürü
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 112), yaoala

bi

ateş

(Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 115), valla oızdırısan sulerim
bao (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 122), indirmler çadırları,
gece genÃourun baoalm (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33),
dadan odun indiri / ddrmen döndürü / oÃyarin sevdası
beni öldürü (Demirköy, G; Olcay, 1995: 42), benÃamı
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uyandırım / gül yasdīna dayandırım/ āave tütün
beyendirim (Demirköy, G; Olcay, 1995: 46), baoırk{nde
durudu dooturlan yannanda (Edirne, D; Kalay, 1998:
186), ne iş yapasın sen? (Edirne, D; Kalay, 1998: 193),
oarlar tÃtrda oturudular (Lalapaşa, D; Kalay, 1998:
225), gelini çıoarı inge oarı borayı, bi de elini öptürü
(Enez, G; Kalay, 1998: 133), sadıç onu alır, getiri
(Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 160), çiğizÃolaraotan oızlara
bilezikÃistdler (Bolayır, Kuzu, 2003: 24), çoo para asala,
altın asala … tlanÃevinden giddld (Gelibolu, G; Kuzu,
2003: 53), oarşılardan baotırım / elektirik yaotırım …/
oyunları sattırım (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 40),
çobanın çarıoları / süpürü sooaoları (Đpsala, BM,
Günşen, 1984: 48), … sen askerden gelince / ya durum
ya durmam (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 52), u zaman da
biz kendimize ekddik (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 176),
böle bi delik yaparsın, vurusun böyle düşer (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 305), oızları küy küy gezdmiş (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 319), bi taraftan da alla yalvarımış
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 319), oazın bi tanesini
düşürüler ordan. bu, türk görü, ulan sen kimin sanca
altındasın (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 344) …vb.
Geniş zamanın 3. teklik şahıs olumsuz çekimi ile
1. çokluk kişi çekiminin şahıs ekinde görülen -s < -z
değişimi de bölge ağızlarının belirgin bir özelliği olarak
karşımıza çıkmaktadır:
bis sofra atarıs (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 25),
iştd bulāur āaynadırıs, peynir yaparıs, zeytin tuzlarıs
(Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 32), aynı yemekleri gene
yaparıs (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 53), geldik mi eve ufa
su dökeris. er yere ufa su dökmeyis (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 220), öle duyarıs (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 280), eğer çabuo gelmessen / aşoınla ben yanarım
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 54), böyle ülke oaloınmas
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(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 258),
(Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 349)…vb.

sen

giremessin

2.2.4. Şimdiki zaman eki:
Doğu Trakya ağızlarının en belirgin özelliklerinden
biri de, şimdiki zaman eki bakımından göstermiş olduğu
farklılık veya çeşitliliktir. Türk dilinin tarihî ve yaşayan
lehçeleri için de geçerli olan bu çeşitlilik, bugün Anadolu
ve Rumeli ağızlarında da bu özelliğini sürdürmektedir
(bk. Gülensoy, 1985).
Şimdiki zaman çekimi için Doğu Trakya
ağızlarında esas itibariyle -(I,U)yor ekinin birtakım ses
olaylarına bağlı olarak oluşmuş değişik biçimleri yanında,
Anadolu ağızlarında da görülmeyen, bölge ağzılarına özgü
farklı ekler de kullanılmaktadır.
-yo:
orayı bi otomobil yollayola (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 60), o zaman elaziz oarışıyodu orayı (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 60), şindi da oolay taraflarını arıyolar yanim
(Kırklareli,

YM;

Şanlı,

1990:

85),

ule

can

tatlı,

ayaooabısını alan burāaza oaçıyo (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 101), atinaya bobamıza gidiyoz (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 103), işin ozf tarafı çıoıyo (Muratlı, Olcay,
1995: 31), ne tarafından tutsam bişe demiyo ki, bu da
āazıo bu da deyo (Muratlı, Olcay, 1995: 31) demoorat
parti başoanı çoo sülüyo (Muratlı, Olcay, 1995: 31), ben
gidiyom ileriye (Pınarhisar, Olcay, 1995: 38), urya
getirince noosannanıyo (Pınarhisar, Olcay, 1995: 39),
şeftaliler iç yinmiyo dadından (Demirköy, Olcay, 1995:
43), ben seni oısoanıyom eminem (Demirköy, Olcay,
1995: 43), hacıÃbeyin oulanı kesiyolar (Demirköy, Olcay,
1995: 45), oıroÃiki senedir bzda oturuyom (Bolayır,
Kuzu, 2003: 24), mevlit yapıyoz (Demirköy, Olcay, 1995:
45), … pançar, çeltik oluyo (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 50),
zorluola açıyola (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 31), öle
annadıyoladı annelerimiz (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003:
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31), bunnarı oullanıyos (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 31),
yolculuğu atırlamıyom (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 37),
iç bilmiyomÃoryı (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 38), hadi
siniyi yağlıyom börek yapıyem, tdpsini yağlıyım börek
döşiyim stna… (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 53), bana
dalāacı diyon / kendin dalāacı başı (Đpsala, BM; Günşen,
1984: 43), ben çekiyom sevdayı / sen çeksen nasıÃolur
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 46), madem beni istiyon /
bir aracı bulsana (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 46), ne
sallayon başını / yabancı baoan mı var (Đpsala, BM;
Günşen, 1984: 48), bayāın bayāın baoıyon (Đpsala, BM;
Günşen, 1984: 59), benim oarı deli deyom da siz

oanmayosunuz, demiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 92),
visteye

çıomao

istiyom

visteye

de

yazdırmaya

(Uzunköprü, G; Kalay, 1998: 172), ayvancılıo yapıyola.
oarpız ekiyoz… ben de ekiyom … oarpuzdan par
sağlayamayoz (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 176),
tıraoyada ne yetişirse u burda yetişiyo (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 243), onu erkes de biliyo (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 282), epsi gelmiş orda bekleyo (Tekirdağ,
YM; Tosun, 2004: 325), siliyolar javurları orda
(Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 344) … vb.
-t
tru/-u
urü:
Dağlı ağzında görülen bir şimdiki zaman ekidir. Bu
eki, yine ağız bölgesine ait olarak aşağıda işleyeceğimiz
var-, ver- fiiliyle yapılan ve bir tasvir fiili yapısındaki
şimdiki
zaman
kipinin
var-,
ver
unsurlarının
yuvarlaklaşma sonucu aldığı aldığı şekil olarak
düşünmek yanlış olmaz.
a āıs demişld u seni istemurü (Edirne, D; Kalay,
1998: 188), evldde napporu? (Edirne, D; Kalay, 1998:
197), te büle mnelenmd gelivörüm te bu āısçaza (Edirne,
D; Kalay, 1998: 197), kendimi gezdirurünÃe işte āızanım
(Edirne, D; Kalay, 1998: 197), u paralan gidilurü dm mi?
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paralan gidilurü (Edirne, D; Kalay, 1998: 197), allahım
sana dayantrum, sana güvenurüm ben allahım (Enez,
D; Kalay, 1998: 201) … vb.
-A
ArA, -yArA, -A
ArI, -yArI:
Şimdiki zaman çekiminin bu eki de Dağlı ağzına
özgü olarak karşımıza çıkıyor:
şindi gelinner biçmd gitmdri, çapa çapalama
gitmdri (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 97), ben bilmdrim
ouzum (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 97), unuttum yavrım,
bilmérim (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 99), yürdm
istemiyeri (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 99), eskileri iç
bilmérim unnarı yapmıyarım (Kırklareli, D; Şanlı, 1990:
99), ateşe sootan cız cız etmdri mi? (Edirne, D; Kalay,
1998: 177), vezir dmni bilmdre (Edirne, D; Kalay, 1998:
177), dtru oızın avlusuna varıyarı (Edirne, D; Kalay,
1998: 179), pah duyuyere, pah duymdre demiş (Edirne,
D; Kalay, 1998: 179), bi daldırdre gene. gözlerin gördre
mi dedi (Edirne, D; Kalay, 1998: 180), bu hàlde traşdrsin
(Edirne, D; Kalay, 1998: 180), o vaoıttan beri burda
yaşama çalışdriz (Edirne, D; Kalay, 1998: 182), bana
ddri para yolla (Edirne, D; Kalay, 1998: 183), hısım
aoraba tanımdriz (Đpsala, D; Kalay, 1998: 208), çocuo
bao iç tanımdri (Đpsala, D; Kalay, 1998: 208), bu
belimden oıpırdayamdrim (Đpsala, D; Kalay, 1998: 208),
geldri giddri der, romanya macırı (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 214)… vb.
-(I)yI, (U)yU:
Doğu Trakya ağızlarında çok yaygın olarak
kullanılan bu şekil, baskın olarak bölgenin yerlileri diye
bildiğimiz Gacalların ağzına özgü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yalnız, Tekirdağ Gacallarında kalın sıradan
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yuvarlak ünlü taşıyan fiil tabanlarına da ekin hemen
daima ince biçiminin getirildiğini görüyoruz.
bilirdim beki de şimdi bilméyim (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 86), istemeyi beni be
oırsın (Keşan,
Günşen, mdd.), yarim mendil yollaym (Muratlı, G; Olcay,
1995: 37), askerlik şaroıları süleyim (Pınarhisar, G;
Olcay, 1995: 38), unnardan kesiyi de veriyi (Pınarhisar,
G; Olcay, 1995: 39), o oalıyı orda, çerkezler alıb davulları
gidiyiler. ondan sona oarısı iki beyid atıyi (Demirköy, G;
Olcay, 1995: 46), türküyü oarısınan anası yaoıyı. bu
türkü uzunbayırda süleniyi (Demirköy, G; Olcay, 1995:
46), hadi siniyi yağlıyom börek yapıyem, tdpsini
yağlıyım börek döşiyim stna… (Gelibolu, G.; Kuzu,
2003: 53), amıcam beni rat bıraomayı ( Edirne, G; Kalay,
1998: 125), oafalar da oayı gerileyi ( Edirne, G; Kalay,
1998: 125), u oarıcī hiç unutmayım ( Edirne, G; Kalay,
1998: 125), oırpıyım bunnarı, kesiyim te büle (Edirne,
G; Kalay, 1998: 129), ooyunnarı oapayız orayı (Keşan, G;
Kalay, 1998: 152), adamı soomayı içeri (Meriç, G; Kalay,
1998: 162), bekldyi günün oavuşmasından stna geleyim
(Meriç, G; Kalay, 1998: 162), köprü geçit vermiyi
(Süloğlu, G; Kalay, 1998: 166), biz hazır ekmd yiyiz
(Edirne, D; Kalay, 1998: 185), oarıyı gebe bıraoıyı
(Edirne, D; Kalay, 1998: 193), bunun elinden bi şey
gelmdyi (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 214), amel var deyiz,
hic dinnemedi (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 217), ama öle
gidiyi (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 176), erkez aline göre
evini baroını çiftçilmni yapıyı, toprao ekiyiler, geçiniyiler
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 193), üstüne de çekiyi
naylonu, iç ava almayı (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 200),
su girmesin déyerek kenarlarını düzeltiyis (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 251), gidiyiler, aoşamnarı geliyiler
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 263), unun esabını yapıyın
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 263), solda gene gidiyin,
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banarlı var (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 264), astalandı mı
çarıyız geliyi paytar (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 265),
veriyi veriyi ama alıyız alıyız ödeyemiyiz. faizinle
veriyi (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 266), bildmmiz oadar
cevaplandırıyız (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 323), emir
veriyi (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 334)…vb.
yani s yerine ş oullanılıyu (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 59), onda aqa yaşıyuz (Kırklareli, MM; Şanlı, 1990:
82), tütün baya bi para bıraoıyu yani (Kırklareli, YM;
Şanlı, 1990: 84), dünya savaşından oaçıyum (Kırklareli,
G;

Şanlı,

1990:

101),

sabaleyin

çıoıyu

mdmurlar

(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 102), hükümat besliy{ be
oardaşım (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 102), bizim asker
tutuyu pusuyu, javur serbez geliyu (Kırklareli, G; Şanlı,
1990:

101),

atatürk

geliyu

dedi,

javurlar

oaçıyu

(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 103), oaynatmışlar gidiyular,
a be nerden geliyusunuz siz (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
106), dedi te ş{le oluyu b{le oluyu (Kırklareli, BM; Şanlı,
1990: 108), ourşun vuruyu, bu parma oırıyu (Kırklareli,
BM; Şanlı, 1990: 109), oız oouyu ( Edirne, G; Kalay,
1998: 125), zor oluyu (Edirne, G; Kalay, 1998: 129),
unnarı yiyuz (Keşan, G; Kalay, 1998: 152), çekildik,
geliyüz (Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 158), size bir güzel
masal annatıyum (Meriç, G; Kalay, 1998: 162),
aroadaşlarla avlanıyuz (Süloğlu, G; Kalay, 1998: 168),
bir iki aroadaş gidiyüz, avlan{z (Süloğlu, G; Kalay, 1998:
168), çizinin içdrsinde tavşan yatıyu (Süloğlu, G; Kalay,
1998: 168), boralada mekildeyip duruyüm (Edirne, D;
Kalay, 1998: 191), çöcük ha baoalım de baoalım büyüyü
(Edirne, D; Kalay, 1998: 193), çekiyin naylonu örtüyün
üzerini (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 200), çalāıcı olarao
çingeneleri tutmuylar jazları tutuyular (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 202), ana baba görüyü (Tekirdağ, G;
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napıyu,

osmanlı

topraolarına oatılıyu (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 248),
tekirda biliyüsün sonunda il oluyu (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 248), avrupadan geliyü… ordan gelen göçmenler
getiriyüler (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 249), toptan gelip
veriyüler. verdikleri zaman paralarını alamıyular
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 250), sataroan da oadeveyi
ödüyüz. bi de diyüler ki (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
254), yüz elli dolar deniyü. ben istiyüm ki (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 254), (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 262), biz
bilmüyüz (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 262), ayvancılıo
yapıyu… dışarı gidiyü… kendi çalışıyu (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 265), esap ediyüz (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 265), bi şeyler çıoarıyüz (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 291), üzümleri tekele veriyüz. tekel alıyu
(Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 327), şimdi bu aroadaş
oturuyu ya (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 345)…vb.
-(I)yA:
Bu ek de, şimdiki zaman çekimi için en yaygın
olarak kullanılan eklerden biridir. Büyük oranda kalınlıkincelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumlarına da uyum
gösteren bu ek, kanaatimizce Gacal ağzına aittir. Çünkü
bu
ağızda
daha
yaygın
ve
belirgin
olarak
kullanılmaktadır.
anam oorkıya oızannarı msilcek déyi (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 57), kiriması demiyalar orayı şindi, kim ne
diyalar bilmiyam (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 58), bi
köpdmiz var ama ouş uçurtmaya (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 56), anam duruya araba yanında (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 56), memneketldn adlarını unuduyam
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 62), şindi bana onnar bi m
geliye, büberlere gübre döşüyem… (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 63), çalmayam, nası suleyem be (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 73), çalışıyan para çoo (Kırklareli, BM;
Şanlı, 1990: 79), yetmiş yedi diyam ben, ule esaplıyam
(Kırklareli, RM; Şanlı, 1990: 93), gice bubasının evine
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soomayallar da… (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 96), iç
bilmeyem (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 97), şindi oasabada
oturuya (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 103), ne yapıyasın
demişler (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 109), nası geliye
macır, biz gidiyez dedi iki kez (Kırklareli, BM; Şanlı,
1990: 110), te bu hükümat veriya (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 112), hadi siniyi yağlıyom börek yapıyem, tdpsini
yağlıyım börek döşiyim stna… (Gelibolu, G; Kuzu,
2003: 53), oara tavuo oaçıya / oanadını açıya… (Đpsala,
BM; Günşen, 1984: 71), bana oasayı baaşladīnı söyleye
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 90), bizim memlekette bala da
yeni oluyala (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 96), urasını
gene bilmeyem (Edirne, G; Kalay, 1998: 130), abe ben
bilmeyem, oardaşım amet biliya yaşımı (Havsa, G; Kalay,
1998: 134), burdan geçiyaz, avsaya gidiyaz (Havsa, G;
Kalay, 1998: 134), başına da bu feqaketler geliye (Keşan,
G; Kalay, 1998: 137), undan biraz oarıştırıyalar (Keşan,
G; Kalay, 1998: 152), yanına geliyalar. gelddn çadır

ouruyalar. ondan stna ooqbacıo yapıyalar (Lalapaşa, G;
Kalay, 1998: 155), gidiye emen sàmi güleri de alıya, cibe
geliye (Uzunköprü, G; Kalay, 1998: 173), hayvanı
yollasın deye (Edirne, D; Kalay, 1998: 186), enezden bi
telefon ediye anamıyna (Havsa, D; Kalay, 1998: 203),
gelicdz diye gidiyalar, aber veriyalar, isteyalar allah
emrinnen (Đpsala, D; Kalay, 1998: 210), baoıyasın bej on
senede, baoıyasın bir ane dörde pay olmuş (Tekirdağ,
BM; Tosun, 2004: 176), şimdi pek o oadar mtibar
edilmeye yaşlıla (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 178), ordan
piniyeld arabaya tekirdana (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
178), yani eski zamandan annadıyaz şindi feradanlıya
gidiye

(Tekirdağ,

G;

Tosun,

2004:

276),

o

oadar

bilmdyem oardeşim (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 286)…vb.
-(I, U) y, y:
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Şimdiki zaman çekiminin bu eki, Batı Rumeli
ağızlarıyla ortaktır. J. Németh’in Batı Rumeli ağızlarını
belirleyen özellikler arasında bu eki de saymış olması,
üzerinde durulmaya değer bir noktadır. Tabi söz konusu
ekin kullanımı, Batı ve Doğu Grubuna ait birçok Anadolu
ağzıyla da ortaklık arz etmektedir (bk. Karahan, 1996).
iki tane oız, bi çoczn yanında durzym (Kırklareli,
G; Şanlı, 1990: 86), şindi susası var arabala geliy ama …
(Kırklareli, RM; Şanlı, 1990: 93), burada bi yerde oturuyz
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 102), orda biz arman dövüyz
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 103), oarı oızan bayram yapıy
(Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 108), vay kerata vay,
paylaşma razi olıymı (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33), içine
girmiyn, görmiyn (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33), gelip
oouy, üflüy oarşındaki esniyo (Gelibolu, YM; Kuzu,
2003: 44), çöc{müz de aldadıy kendini ( Edirne, G;
Kalay,

1998:

125),

keklikÃavası

yapıylar.

gelini

oaldırıylar (Keşan, G; Kalay, 1998: 138), sözünde duruy
mu? (Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 158), saba oluy (Meriç,
G; Kalay, 1998: 162), bol bol aylıo alıy (Edirne, D; Kalay,
1998: 186), atı çıoarıylar (Edirne, D; Kalay, 1998: 193),
anamıynı piniyler oaya (Havsa, D; Kalay, 1998: 203),
nası sen baoıym burasını alıysın? (Havsa, D; Kalay,
1998: 203), ouruldznu söylüyler (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 248), faoat tapu almuylar (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 248), ben içeri girdmni biliydim (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 199), doosan yaşında alman, anlatıyı,
düşünüydüm, ben dedi (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
205), anladıylar (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 279), bu
sefer geliyler (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 279) …vb.
-N,N,, -Z
Z:
Ekin -(I, U)y biçimindeki /y/nin ünlüleşmesi
sonucu olduştuğu açık olan bu biçim de yaygın bir
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kullanıma sahiptir. Ekin düz-dar ünlülü fiil tabanlarına
yuvarlak olarak gelmesi de ilginçtir.
bubam da var ama anam taşī eşaları (Kırklareli,
G; Şanlı, 1990: 57), otomobil geri dön{ (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 60), yelkeniye ooymuş oarsını oızanını gelm
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 54), albay radyoyu dinn{
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 54), bis açma bilm{z, ne bu

oorkzm ellemd bozcaz dm (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 54), bi
de baotım oarşıdan gelm (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 77),
gene gezinmm silistrenin içinde (Kırklareli, BM; Şanlı,
1990: 81), oıro ouzu dünyaya gelm (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 112), çıkamm (Muratlı, G; Olcay, 1995: 31), hep bu
ilaçlár gözi damladm

damladm

kapadm

(Muratlı, G;

Olcay, 1995: 33), insan pisliklerini götür{ müşamba
yapmmiş (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33), senin sekiz
dönümlük tarlan var, vermsin bana, ben ekmm vermm sana
yarımını (Muratlı, G; Olcay, 1995: 35), hacıÃbeyin kulanı
kesiyolar, burnunu kesiyolar, gene vermm (Demirköy, G;
Olcay, 1995: 45), biz orayı gidmz ( Edirne, G; Kalay, 1998:
125), üle oandırm işte (Edirne, G; Kalay, 1998: 125), ben
çocuolarımı aldadmm. taş oaynattırmm ( Edirne, G; Kalay,
1998: 124), gelm birisi, ekmek istemiş, verm{ler (Edirne,
G; Kalay, 1998: 124), gelm elifÃanım hayoırıy. mani atıy
falan duymayı bi çevre ört{ yüzüne gidm (Keşan, G; Kalay,
1998: 144), bızama ot yolma gidmm, gelmm (Edirne, G;
Kalay, 1998: 129), zatı sungurun yanda çalışī. smrbazlıo

{renm. yedi sene stna gelm (Meriç, G; Kalay, 1998: 162),
eskici boba aoşam ol{ gelm (Süloğlu, G; Kalay, 1998: 165),
birinci vezirine sor{ (Süloğlu, G; Kalay, 1998: 165),
undan stra aāamıylı türkiyeye geçmler (Edirne, D; Kalay,
1998: 183), ta bi kere çevir{z, tao mne oır{ (Lalapaşa, D;
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Kalay, 1998: 220), ben de gitmmm şindi (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 235), evel burda işte bilmsin rumlar varmış
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 248), āazaneyi bilm misin
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 178), baları sür{düm, iqaş
atmdüm (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 269), birisinin oızını
istedik. beyenmmler, olmadı (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
291)…vb.
-(I)yArI, -(I)yrI:
Dağlı ve Bulgaristan göçmeni Türklerin ağzında
rastlanılan bu ekin, Dağlı ağzına ait olması gerektiğini
düşünüyoruz.
ben gidip yatıyerim (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990:
76), işte çifçilik yapıyrız (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 47),
oız tarafı dr şeyi yapiyır (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 47),
papatyayı āaynediyrıs (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 47),
öb{ torun geliyrı, arabadan inelld nind dedik dddik diyrı.
ndddn nine ouzusu diyrın buyda buyda diyrı (Gelibolu,
BM; Kuzu, 2003: 48), … makineyı alamayrı trdan (Meriç,
G; Kalay, 1998: 164), bize mektüp yolleyri, bi de mektup
yollayvarı (Edirne, D; Kalay, 1998: 183), dervişe
rastlayarı, ne arayvarısın? (Edirne, D; Kalay, 1998:
187), bi dervişe rastlayarı (Edirne, D; Kalay, 1998: 187),
stra bi çobana rastleyeri (Edirne, D; Kalay, 1998: 188),
bana deyeri, bana haooımı ver (Edirne, D; Kalay, 1998:
193), uyunmayrı be (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 219)
…vb.
Tasvir fiiliyle şimdiki zaman (Fiil kök/gövdesi +
zarf-fiil eki + ver-, var- fiilleri)
Şimdiki zaman çekiminin bu şekli Dağlı ağzına ait
olup, Doğu Trakya ağızlarını Anadolu ağızlarından farklı
kılan önemli bir özelliktir. Çekim gerçekte yardımcı fiil
olarak kullanılan ver- /var- fiilleriyle kurulan arkaik bir
tasvir fiilinden başka bir şey değildir. Bilindiği gibi, gibi
bugün de Muğla ve Nevşehir gibi bazı Anadolu
ağızlarında şimdiki zaman çekimi Eski Anadolu
Türkçesinden kalma tasvir fiilleri ile sağlanmaktadır (bk.
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Gülensoy, 1985; Akar, 2004; Korkmaz, 2007; Günşen,
2007). Burada da ver- ve var- fiilleri tezlik veya süreklilik
bildirme yerine geldikleri fiil kök veya gövdesinin şimdiki
zaman çekimini oluşturmaktadırlar.
a biz de geliveriz sekme sekelek (Kırklareli, D;
Şanlı, 1990: 97), ben de çoo asta oluvarım (Kırklareli, D;
Şanlı, 1990: 98), bu yaoında oızanım ep darna yiyvarız
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 98), harfleri biliverim
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 100), ani beş altı ayda bi kere
onnan yiyvarız doyuruvarı oarnımızı bereket versin
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 99), bi de mektup yollayvarı
(Edirne, D; Kalay, 1998: 183), mektüp içinde parayı
yollayvarım (Edirne, D; Kalay, 1998: 183-184), yılanın
ısırdī yere pilicin oıçını ooyvarız (Edirne, D; Kalay, 1998:
184), oız da anasına süleyveri (Edirne, D; Kalay, 1998:
187), oızı olmayvarı (Edirne, D; Kalay, 1998: 187),
dervişe rastlayarı, ne arayvarısın? (Edirne, D; Kalay,
1998: 187) ), evde yıoıyvarın, süpürüverin, yemek
yapasam yiyverin. kendime baoınıvarın, işte gene (Enez,
D; Kalay, 1998: 199), aşa ferececmmi alıvarın, iniverin
merdivene. (Enez, D; Kalay, 1998: 200), tasları arıyıvarız
yok. bülem taslan dolaşıvarım, geziverim, yoo (Havsa,
D; Kalay, 1998: 204), geldik deyveriz ama… (Havsa, D;
Kalay, 1998: 205), eqalem mana buluvarı dddi (Lalapaşa,
D; Kalay, 1998: 224), bi kişi alıcı çıoıvarı (Lalapaşa, D;
Kalay, 1998: 224) … vb.
Şimdiki zamanın bu kuruluşunun 3. çokluk kişi
çekiminde -ll- < -rl- değişimi söz konusu olup, zarf-fiilli
fiil tabanlarına tasvir fiilleri ile -lAr şahıs eki -valla/-velld
biçiminde gelmektedir:
oonuşa oonuşa gelivelld (Kırklareli, D; Şanlı, 1990:
97), te üle yapıvalla (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 97), tlu
oızı olmadanı git deyvelld bi derviş ara baoam (Edirne, D;
Kalay, 1998: 187), undan stra toplayvalla oızları gül
baçeye (Edirne, D; Kalay, 1998: 188), … gelmler, oarıyı
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deyvelld aroadaşın alıy (Edirne, D; Kalay, 1998: 193),
yiyvöllg, içivölld

ismayil deyvelld sana… (Edirne, D;

Kalay, 1998: 189), şurdadır, burdadır sülemeyvelld
(Edirne, D; Kalay, 1998: 193) …vb.
2.2.5. Emir-istek kipi
Genelde Rumeli, özelde de Doğu Trakya ağızlarını
Anadolu ağızlarından ayıran ve Türkiye Türkçesi yazı
diline yaklaştıran en önemli şekil bilgisi özelliklerinden
biri de, istek kipinin 1. teklik ve çokluk kişi çekimlerinin
Đstanbul ağzında, dolayısıyla yazı dilimizde olduğu gibi
kullanımdan düşmesi, bunun yerine emir kipinin 1.
teklik ve çokluk kişi ekinin onun yerini ikame etmesidir.
Yani bugün Anadolu ağızlarında canlılığını hâlâ koruyan
istek kipine ait gelem-gelek, yapam-yapak, ölem-ölek,
yazam-yazak… gibi kullanımlara Rumeli ağızlarında
rastlamak mümkün değildir.
Ancak, özellikle 1. teklik şahıs çekiminin, Anadolu
ağızlarında, hatta Türkiye Türkçesi konuşma dilinde
olduğu gibi, hece düşmesine (haploloji) uğramış
kullanımları yaygınlık arz eder:
su getireyim mi acık, getirmeyim mi (Keşan,
Günşen, mdd.), ben bunnarı ydm de sen geber aşlıotan
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 98), baoar oturu, baoam kim
gelcek oapıma (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 98), alla msik
etmesin, hemmen derhal neblem ben ba çoo fayda
geliveri bilmem (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 98), çifte tellm
oyna baoalm sen (Muratlı, G; Olcay, 1995: 31), bura oyna
bakaym (Muratlı, G; Olcay, 1995: 31), şimdi sen bana,
nerden gelem ben sana demedim mi (Muratlı, Olcay,
1995: 31), gebakaym ‘gel bakalım’ (Muratlı, Olcay, 1995:
31), çifçilik, domatis var nebilëm búydëy … (Gelibolu, G;
Kuzu, 2003: 27), canınÃistiyo yapem diyo (Gelibolu, G;
Kuzu, 2003: 40… başoa yarin varÃise / olmayım sana
engel (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 49), senden başoa yar
seversem / gençliğime doymayım (Đpsala, BM; Günşen,
1984: 61), ben nası gütmeyim… (Đpsala, BM; Günşen,
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1984: 90), açıym buradan demiş (Süloğlu, G; Kalay,
1998: 165), şu şeyi süleyim ben unnara (Süloğlu, G;
Kalay, 1998: 168), bi mzlet ver ben düşüneym acıo
(Edirne, D; Kalay, 1998: 179), tlu oızı olmadanı git
deyvelld bi derviş ara baoam (Edirne, D; Kalay, 1998:
187), şimdi ben sana bi şey söyleyem mi dedi (Tekirdağ,
G; Tosun, 2004: 258), unla da ileri düşüyü, bu yandan
süleyim (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 276), elli beşlerde
menderes zamanı, deyem madem… (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 299)…vb.
2.2.6. Şahıs ekleri
Bu başlık altında, Doğu Trakya ağızlarında fiillerin
3. çokluk şahıs çekimlerinde şahıs ekinin (-lAr)
sonundaki /r/ ünsüzünü düşürüp ünlüsünün uzadığını,
ayrıca birleşik çekimlerde söz konusu ekin tercihen en
sonda kullanılmasının yaygınlığını (gelmişlerdi yerine
gelmiştiler, uyumuşlarsa yerine uyumuşsalar… gibi)
görüyoruz.
şipayet etmiştild onu (Keşan, Günşen, mdd.), …
altı

yüz

oıro

senelik

bu

oturmuşla,

rumlarnanÃiçiçe

köyler

böyle

oomşuluo

burada
yapmışla

(Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 27), rumla unnarı dövmd

oaloarlamış işte tarlasını alīlamış (Gelibolu, BM; Kuzu,
2003: 31), aretld birbirinin zemini annattırmazdıla
(Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 224), çoo gençmiş oarıcaz…
dermişld

(Đpsala,

BM;

Günşen,

1984:

90),

para

toplarmışla (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 94), fasüle sapı
dövüyomuşla (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 221), …
pınarlı deyomuşlar, buraya da büyük pınarlı (Tekirdağ,
BM; Tosun, 2004: 226), bi efsaneye göre aroadaşmışlar
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 313), bu gün giderseld
çalışma ymcekler gitmesseld oarannıo oışta alla oorsun
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 64), marebe atıjına bizi de
sooardıla (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 91), bizi bıradıla
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bizi ne aldıla ne (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 111), arala
gürele yapmazdıla (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 111) …vb.
2.2.7. Sıfat-fiil ekleri
Doğu Trakya ağızlarında yazı dilimizde kullanılan
sıfat-fiil
eklerinin
dışında
farklı
bir
eke
rastlanmamaktadır. Ancak sonunda /k/, /o/ damak
ünsüzlerini bulunduran -AcAk ve
-DIk, -DUk sıfat-fiil eklerinin, ünlü ile başlayan bir
ek aldıklarında sonlarında bulunan bu ünsüzlerin
yumuşama, süreklileşme ve nihayet kaynaşma ile
eridikleri ve kendilerinden önceki ünlüleri uzatarak
kullanıldıkları görülür. Bu durumda yaygın bir hece
birleşmesi söz konusu olmakatdır:
alamannar yunanistana girdm zaman (Kırklareli,
G;

Şanlı,

1990:

54),

görd{mü,

duydzmu

yaparım

(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 61), be oardaşım alıcan dört
tane yorāan (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 101), kim bilir
bunun büle olacanı (Muratlı, G; Olcay, 1995: 32), benim
sülecdm laf bu oada (Muratlı, G; Olcay, 1995: 34),
çocznun oturdz köye … (Muratlı, G; Olcay, 1995: 37),
burda yapdīmız askerlm yapdıo (Pınarhisar, G; Olcay,
1995: 41), girdm er arbi oazanmadı (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 208), senin annaycan erkesin adamı var (Tekirdağ,
G; Tosun, 2004: 266), insanın küç{ olucana domuzun
büy{ ol (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 27), ver anne
istedime (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 43), … bileydim
sevmeceni (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 55), bizim
yidiymiz iştiymiz hep ilaçliyidiÃba, nasıl yapıldī
anlaşılmadı (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33), iştiymiz oonyao
(Muratlı, G; Olcay, 1995: 36), pastırma yaptīnı görmüş
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 92), oldz gibi macur köy
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 176), gözünün görd{ oadar
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 249), bu çınarların ekildmni

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 3/3 Spring 2008

441

Ahmet GÜNŞEN

kimse bilmecdne göre (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 325)
…vb.
2.2.8. Zarf-fiil ekleri
Doğu Trakya ağızları, sıfat-fiili eklerinin aksine,
yazı dilimize, hatta Anadolu ağızlarına göre farklılık ve
çeşitlilik göstermektedir. Biz yazı dilimizle birleşen -Ip/Up, -A,
-IncA/-UncA, -mAdAn… vb. şekilleri değil de, yazı
dilimizle ortak, ancak değişik ses olaylarıyla farklılaşan
zarf-fiil ekleriyle yazı dilimizde, hatta Anadolu ağızlarında
bulunmayan zarf-fiil eklerini belirteceğiz.9
-AlAk < -ArAk:
-l- < -r- değişmesi geçiren bu
ağızlarında yaygın bir kullanıma sahiptir:

ek,

Rumeli

pancark{nden
gelmişik
burayı
oız
olalao
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 96), üle görüşelek evlendik
oızanım (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 100), millet alaylao
barıyalao çıotı edirne içine (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
105), ben yörüyelek, sabalı gün āavuşalao orayı vadım
(Edirne, D; Kalay, 1998: 180), boş yörüyelek gerisi geriye
ben eve geldim (Edirne, D; Kalay, 1998: 180), allaha duva
idelek pinm ata gidm (Edirne, D; Kalay, 1998: 192), hep
keşana yörüyelek gidddik (Enez, D; Kalay, 1998: 199),

alayalao geldi, ooşalao gitti (Đpsala, Günşen, mdd.) …vb.
-IncAsInA, -UncAsInA:
“-IncA, -UncA”, “…-A kadar” ve
“-DIkDAn/DUkDAn sonra” anlamlarıyla kullanılan bu zarf-fiil ekinin
kullanım sıklığı düşmektedir, diye düşünüyoruz. Yirmi,
yirmi beş yıl önce bugünkünden çok daha fazla
kullanılıyordu.
S. Olcay, bir örneğe dayalı olduğu için varlığını şüphe ile karşıladığı
bir -my eki ile sadece iki örnekte de-/di- fiiline getirilen -i zarffiillerinden söz etmektedir (bk. Olcay, 1995: 25). Ancak bu zarf-fiil
eklerinden ondan başka hiçbir kaynak söz etmediği gibi, bu yörede
doğup büyümüş biri olarak şahsen biz de bu eklerin kullanıldığını
hatırlamıyoruz.

9
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unudaman

ben

(Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 38), da gidincesine sila
atma yoā (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 39), babam
ölüncesine pulluo
sapına sarıldım (Babaeski, G;
Hünerli, 2006: 264), oızan tarlaya varıncasına susmadı,
bubası ölüncesine napçanı bilmedi (Đpsala, Günşen,
mdd.) … vb.
-DIyAn/-DUyAn, -DA
An, -DA
AnA, -DNNnA, -DInAn, DA
AnI, -DınAyIn/-DunAyIn,
DUğUnAn:10

-DıyA

<

-DIğInAn/-

Genel olarak -IncA/-UncA yapılı zarf-fiil ekinin
işleviyle kullanılan aşağıdaki zarf-fiil biçimleri, Anadolu
ağızlarında pek görülmeyen, ama Doğu Trakya
ağızlarında yaygın olarak kullanılan zarf-fiil ekleridir. DIk/-DUk yapılı sıfat-fiillerin üzerine “ile+n” edatının
getirilmesi ile oluşan -DIğInAn/-DUğUnAn ( < …-DIğI ilen
/ -DUğU ilen) sıfat-fiil biçimlerinin ağızlarda zarf-fiil
olarak kullanılmasından geldiği açık olan bu zarf-fiil
biçiminin Doğu Trakya ağızlarında aldığı belli başlı şekil
ve örnekleri şöyledir:11

-DIyAn/-DUyAn:
onnar tdrisÃolduyan emen… (Uzunköprü, G;
Kalay, 1998: 173), bubam geldiyen bana aber ver
(Đpsala, Günşen, mdd.), mezun olduyan iş bulabilcen
mi? (Đpsala, Günşen, mdd.), öldüyen allaya nası esap
verebilcen (Đpsala, Günşen, mdd.), geldiyen, gitdiyen
(Olcay, 195: 25), şeriyatı oabul etmediyen sen angi dmne
mensupsun? (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 207), siqahla

Eckmann, Edirne ağzında aynı anlamlı bir de -DIcAn/-DUcAn zarffiil ekinden söz ediyorsa da, böyle bir eki taradığımız metinlerde
bulamadığımız gibi, biz de hatırlamıyoruz.
11 Bu zarf-fiil biçimlerinin tespit edildiği daha önceki çalışmalarda
(Mansuroğlu, 1960; Eckmann, 2004; Olcay, 1995; Kalay, 1998),
onların yapıları üzerinde durulmamıştır.
10
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ourtarıyo. ourtardıyan, ben sana ne vereyim demiş
(Tekirdağ,

G;

Tosun,

2004:

282),

çimne

oalesini

osmanlıya başiş veriyo yunan hük{meti. verdiyen bu
sefer… (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 282), su oızar, su

oızdıyan külan büle… (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 287),
menderez geldiyen bizi tdriz ettiler (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 297), geldiyen sordum onu (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 104), yeni dtduyen (Babaeski, G; Hünerli, 2006:
237), geldiyen çocuolar o nÃaptı (Babaeski, BM; Hünerli,
2006: 277) …vb.
-Daan, -DA
AnI:
cafer tayar gelddn borayu (Kırklareli, BM; Şanlı,
1990: 109), sabá oldan ‘sabah olunca’, üzüm sattan
‘üzüm satınca’, anası ölddn ‘anası ölünce’ (EckmannMansuroğlu’ndan

naklen,

Olcay,

1995:

26),

stna

buralara gelddn alıştı (Kırklareli, RM; Şanlı, 1990: 94),
bepardıo gelddn evlendik (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 55),
unnar gittdn anam, adi ayşe gidelim bostana dedi
(Havsa, G; Kalay, 1998: 135), gelddn çadır ouruyalar
(Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 155), burayı oavelere gelddn
biz bunnarı annat{z (Süloğlu, G; Kalay, 1998: 168), ateşe
sootan cız cız eder (Edirne, D; Kalay, 1998: 177), çarıolan
ipleri sökülddn ben çıoadım attım çarıoları (Edirne, D;
Kalay, 1998: 184), tam yaolaştan gene geç (Lalapaşa, D;
Kalay, 1998: 219), sen de evlenddn çarısın bizi artıoın
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 246), … yol geçiyo, bu yol
geçtdn, köprünün iki başını dolduruyolar (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 288), git dedi bizim çoczn kitaplanda yazar
yılan ısırdan dedi (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 214), biz
çıotan yaomış bizim k{ (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 223)
…vb.
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yunan hüd{tüne gelddni… (Edirne, D; Kalay,
1998: 183), oàrşılama gittdni, o hoş geldin demiş (Edirne,
D; Kalay, 1998: 187), tlu oızı olmadanı git deyvelld bi
derviş ara baoam… (Edirne, D; Kalay, 1998: 187), şah
ısmeyili evèrmd oalotanı undan stra… (Edirne, D; Kalay,
1998: 188), undan stra şah ismeyil bayılm. bayıldanı şah
ismeyili el ense u oız bastırm. bastırdanı…

(Edirne, D;

Kalay, 1998: 190), adamnanın yanına gittdni (Edirne, D;
Kalay, 1998: 192), çeşmenin başına götürddni āıs
oàrdaşı… (Edirne, D; Kalay, 1998: 194), àrsa aldanı ev
yaptırdanı u evde durduo biraz (Edirne, D; Kalay, 1998:
184), alaman harbi ooptanı …(Edirne, D; Kalay, 1998:
185) … vb.
-DA
AnA:
güvd yemd gittdne ayaooaplanı saolàrlar (Lalapaşa,
G; Kalay, 1998: 160), biraz da gittdne padişa demiş…
(Edirne, D; Kalay, 1998: 179), ora gittdne fırdacıya vdcek
(Havsa, D; Kalay, 1998: 207) …vb.
-DNNnA:
ondan sonra, gelddne buraya (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 196), eve gittdne ooyunnarı sula, çalıştana
alla da veri, oulla da (Đpsala, Günşen, mdd.) …vb.

-DInAyIn/-DUnAyIn:
bi de döndüynen bi baoıyo anında taş kesiliyo
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 320), ateşe sootuneyn cız cız
eder (Edirne, D;

Kalay,

1998: 177), avşamÃolmuş

vàrmışlar köve. vàrdınayn şindi baomış (Edirne, D;
Kalay,

1998:

177),

aynı

ule

küp

yere

hurmuş.

hurdunayın padişa oalmış… (Edirne, D; Kalay, 1998:
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179), baloan arbinden geldineyin o yaza dtru (Kırklareli,
G; Şanlı, 1990: 63)…vb.
-DInAn/-DUnAn:
b{dünen gittim işte on üş yaşında (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 63), oarı saba oldunan almış bi kök çapası…
(Đpsala, BM; Günşen, 1984: 92), cezve ateşe sootuneyn
cız cız eder (Edirne, D; Kalay, 1998: 24), ekin tarlasını
gördündn … (Edirne, D; Kalay, 1998: 177), urayı
gittindn ben (Edirne, G; Kalay, 1998: 130), u dutla
geldindn (Edirne, G; Kalay, 1998: 130), ben geçirdindn
nişanı getirip vize verecem (Edirne, D; Kalay, 1998: 181),
aāam beni geldi aldı. aldınanı bacao topal… (Edirne, D;
Kalay, 1998: 184), bacao geçtindni geştdni, düzelddni
gittik hıdırana (Edirne, D; Kalay, 1998: 184) …vb.
-DIyA/-DUyA:
d{n bittiye ta nebleyim şindicik … (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 73-74), sonradan yürükler burdan oalotiye
çevirıyiler eriki (Babaeski, BM; Hünerli, 2006: 282),
askere gittiye bana da mektup yazarsın oızanım,
çalıştıya er yerde ekmek var (Đpsala, Günşen, mdd.)
…vb.
-DIkçAsInA:
bu sular çekildikçesine tarlaya döndü ( Edirne,
G; Kalay, 1998: 124), şindi biz bu suları çektikçesine u
gene yere çök{ (Edirne, G; Kalay, 1998: 124),
sabrettikçesine üzerine varıyala, oızancī d{dükçesine
oızan elden çıoıya (Đpsala, Günşen, mdd.) …vb.
-IncA/-UncA oadaa(r) , -IncAyA/-UncAyA oadaa(r):
“-IncA/-UncA”
anlamlı
olan
ve
Mecdut
Mansuroğlu’nun da Edirne yerli ağzında tespit ettiği
(Mansuroğlu, 1988: 186) bu yapıya, daha çok yerli veya
Gacal ağzına ait gibi görünmekle birlikte, göçmen
ağızlarında da rastlanmaktadır.
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oızannar yaşamayınca oada... (Edirne, G; Kalay,

oada... (Edirne, G;
Kalay, 1998: 130), bu tarafa gidince oadan oarımcaların

1998: 130), oızanı oıymatlı olunca

yuvasına yatmış (Süloğlu, G; Kalay, 1998: 168), … fırladı
bu. fırlayınca āada… (Süloğlu, G; Kalay, 1998: 169),
dışardan ayvan gelmeyinceye oadar, et te para etmdyidi
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 291), kimseld oalmadı,

oalmayınca oada ben yannız oaldım (Kırklareli, BM;
Şanlı, 1990: 75), oumanislik gelincd oadar aldı unnarın
elinden malını (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 79), bunnar
sulfa girince annaşıncaya oadar bize, ordan yani burayı
göç etti burayı geldik (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 83),
durmumuz oalabalıcao olunca erazi oısımlarımız az
oluncaya oada bundan faydelenemedik yani (Kırklareli,
YM; Şanlı, 1990: 84), ora gelincd
(Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 34)… vb.

āada baotılar ki…

-Ik/-Uk:
-Ip/-Up zarf-fiil ekinin işleviyle kullanılan bu zarffiil eki, Doğu Trakya ağızlarını Anadolu ağızlarından farklı
kılan bir öneme sahip görünmektedir. Ek, bölgede esas
itibarıyla Dağlı ağızlarına mensup kişilerce kullanılmakta
olup, bölge ağızları üzerinde çalışanlar içinde ilk defa
Kalay (1998: 113 ve Metinler) tarafından tespit edilmiştir.
uyyuo uyyuo oaloıvarı (Enez, D; Kalay, 1998: 199),
biyendmmiz basmayı oatınnan alıo geliveriz (Enez, D;
Kalay, 1998: 199), aşa ferececdmi alıvarın, iniverin
merdivene. baoıvarın baovarın kimse gelik geçivelld
(Enez, D; Kalay, 1998: 200), hep büle ben alıo yükümü
geri baoıvarım (Havsa, D; Kalay, 1998: 204)…vb.
Bizim de, bölge çocuğu olmamıza rağmen, ilk defa
Kalay’ın çalışmasında gördüğümüz bu ekin varlığını diğer
Rumeli ağızlarında araştırdığımızda, söz konusu ekin
Bulgaristan Türk ağızlarından Kırcaali bölgesi ağızlarında
da kullanıldığını gördük (Ali, 2004: 188). Bu tespit, Doğu
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Trakya’da yaşayan Dağlı Türkleri ağzı ile Kırcaali
bölgesini birbirine bağlayan önemli bir veri olarak da
karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki örnekler Kırcaali
bölgesi ağızlarına aittir:
stra unu alıo götüryur (Ali, 2004: 210), sen unnarı
balayıo büle unnarı getirlē (Ali, 2004: 241), kendi
olannarı varıo gelirld (Ali, 2004: 222), u gene gidik
gicelen sat iki buçuo üşte urd veryı aparatın yanĭna (Ali,
2004: 204), ben demiş oızanımı ooyuo ta demiş gitmän
(Ali, 2004: 331), biz gene napsa bulurduo onu da çözük,
asıo yatacana ooyvarıdı gene (Ali, 2004: 353) …vb.
2.2.9. i- ek fiili
Doğu Trakya ağızlarının i- ek fiili bakımından
gösterdiği en önemli özellik, ek fiilin bilinen ve duyulan
geçmiş zaman çekimleriyle şart çekiminin ünlü ile biten
isim kök veya gövdelerine getirildiğinde eski kaynaştırma
ünsüzünün kalıntısı olan /y/ ünsüzünü almaması ve
çekim/kip eklerinin doğrudan getirilmesidir:
bubam çoo misafircmdi (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
56), ben de ombaşıdım (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 120),
işte bunnar ikisidi (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 38),
bunnarÃep urum köyüdü (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 26),
zamanında bóraları bütün rumların elindemiş (Gelibolu,
G; Kuzu, 2003: 29), o zaman ölemiş (Gelibolu, BM; Kuzu,
2003: 31), bayrao da elindemij dedi… (Gelibolu, G;
Kuzu, 2003: 46), burada oaç gündür gezinen ourbadı,
ama peri oızımış (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 95), tam oış
ortasımış (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 96), çok adi bi
oarımış (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 99), çoo yaoışıolıdı (
Edirne, G; Kalay, 1998: 125), bobam candarmamış
asker ocanda (Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 155), aynı
avludadı

(Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 215), oardeşim

ordadı, vefatÃetti (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 194),
abisinin alesiyle evlenmiş, delioanlımış meseqa (Tekirdağ,
BM; Tosun, 2004: 198), bi anımın yerimiş anımavlusu
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deris (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 280), zaten oıtlıo
senesimiş (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 280) …vb.
2.2.9.1. i-ken zarf-fiil eki:
Ek fiilin tek zarf-fiil biçimi olan i-ken, Doğu Trakya
ağızlarında geldiği isim veya fiil tabanına hemen daima ek
hâlinde getirilir. Ancak asıl şeklinden başka, -kA, -kAnA
ve
-kAsInA olmak üzere üç farklı biçimde ve
çoğunlukla
kalınlık-incelik
uyumuna
uyarak
da
kullanılır.
-kAn < i-ken
da vapır duruoan emen oayıoçı çekti bégirleri
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 57), yaza çıoaroan bu gece
(Kırklareli, Şanlı, 1990: 58), ben muhtaroan hakim
gelmişti buraya (Muratlı, G; Olcay, 1995: 32), unlar
uyuroan basdıri vermişld (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33),
malı alıroan da sataroan da (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
254) …vb.
-kA < -i-ken
ordan burdan derke gerisi gerisiye döndüler
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 54), oasıma yirmi gün varke
başlar oar yama (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 60), en büy{
duruoa en küç{ evlendi (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 62),
gelini öptüm gelirke (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 63), …
şükür yoo şindi, ordan oızanoa (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 63), ooyun otlatırmış, otlatıroa iki çoban…
(Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 114), dev uyuroa tavana
çıkıp pireleri atarız diym (Muratlı, G; Olcay, 1995: 37), ben
oÃyarle oonuşuroa kim duydu (Demirköy, G; Olcay,
1995: 43), gene selam verirke (Gelibolu, G; Kuzu, 2003:
40), biz gelirke (Gelibolu, BM.; Kuzu, 2003: 47), oaçarke
başoa bi k{ye raslamış (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 91), …
keçi berberke, oroz imamoa…(Đpsala, BM; Günşen,
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1984: 95), emen ta k{müzden çıoaroa boz{ yolları. gid{
orayı ( Edirne, G; Kalay, 1998: 124), yuoarı çıoaoa beki
bozulmuştur (Süloğlu, G; Kalay, 1998: 171), anam
ölürke (Edirne, D; Kalay, 1998: 179), uçaoa tutarım,

oaçaoa yolarım demiş (Edirne, D; Kalay, 1998: 179),
uyuolaroa düşmüşüm arabadan (Lalapaşa, D; Kalay,
1998: 219), u indirike düşmüştü (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 177), oızanoa gittim (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
223), buradan giderke (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
236), ben doouz yaşındayoa (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
297), can bedenden ayrılırke (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
318), rametli atatürk geçerke (Tekirdağ, YM; Tosun,
2004: 328)…vb.
-kAnA < i-ken
ben

gene

ordakene

beni

bu

çocuo

istedi

(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 61), çapa oazaoanä (Gelibolu,
BM; Kuzu, 2003: 31), ataroana semerin ipi başına
geçmiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 91), edirneden
gelirkene (Edirne, G; Kalay, 1998: 125), dirmenden
gelirkene (Edirne, G; Kalay, 1998: 130), damadı da
gelinin yanına ooroana aroasına küp küp hurular (Enez,
G; Kalay, 1998: 132-133), yedi yaşındayoana gittik
anadola (Havsa, G; Kalay, 1998: 134), içdrden dışarı
çıoaroana… gelini alma giderkene olur (Lalapaşa, G;
Kalay, 1998: 160), biz oızoana (Lalapaşa, D; Kalay, 1998:
224), oarı oızan uyuroana deprem oldu (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 205) …vb.
-kAsInA < i-ken
Zarf-fiil eklerinin üzerine -sInA ekinin getirilişi, IncA, -DıkçA eklerinden başka i- ek fiilinin zarf-fiil eki
olan -ke < -ken eki için de geçerlidir:
havada uçaroasına (Kırklareli, D; Şanlı, 1990:
96), … inek aldıo üle, derkesine öküz aldıo (Kırklareli, D;
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Şanlı, 1990: 99), javurlar gelirkesine (Bolayır, Kuzu,
2003: 24), vuruoasına oaynanası gelmiş… (Đpsala, BM;
Günşen, 1984: 90), meseqa gezerkesine (Edirne, G;
Kalay, 1998: 124), bizi oouroasına mektepten aldılar
(Havsa, G; Kalay, 1998: 135), bubam askerkesine
keçildmiz vardı (Havsa, G; Kalay, 1998: 135), oız içeri
girerkesine… (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 243) …vb.
2.2.9.2. dmml < değil:
Đsim cümlelerinin olumsuz biçimini kuran değil
kelimesi veya cevap edatı, Doğu Trakya ağızlarında
hemen daima dml < değil (< tegül < teg+ol) değişmesiyle
kullanılır:
ama o şark{ne balı dml (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
278), dedim böle dml (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 79),
durmumuz da müsayit dmldi yanim (Kırklareli, YM; Şanlı,
1990: 84), ben gelme dmlim oızanım (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 86), şindi dml üle (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 87)
…vb.
2.2.9.3. Bildirme eki
Çekimli fiillere gelerek fiilin belirttiği anlama
kuvvetlendirme ve ihtimal anlamı katan bildirme eki (DIr/-DUr), ölçünlü Türkçeden farklı olarak, çekimli fiilin
sonunda değil de, kip eki ile şahıs eki arasına alınarak
kullanılır:
yapmıştırım
‘yapmışımdır’,
gelmiştirsin
‘gelmişsindir’ (Đpsala, Günşen, mdd.), bulāaristan
macurları
burayı
yerleşmiştirler
‘yerleşmişlerdir’
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 232), tekirdalı üseyin
pdlivanı işitmiştirsin (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 235)
…vb.
3. Kelime Türleri
3.1. Zamirler
3.1.1. Şahıs zamirleri
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Şahıs zamirleri konusunda dikkati çeken husus,
1.
çokluk
kişi
zamirinin
sonunda
-s
<
-z
sedasızlaşmasının, 3. teklik ve çokluk kişi zamirlerinde
de kelime başı ünlüsünde u < o daralmasının yaygın
olarak yaşanmasıdır. u < o değişmesini, Kuzey/Kıpçak
Türkçesinin etkisine bağlamak yerinde olur.
bis albayın emir eriyiz (Kırklareli, G; Şanlı: 1990:
54), şindi susası var arabala geliy ama bis … (Kırklareli,
RM; Şanlı, 1990: 93), oaynanam rametli bis dedi burda
durmayıs dedi (Kırklareli, RM; Şanlı, 1990: 93), bis
doosan üç macuruyuz (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
175)…vb.
unlar uyuroan basdıri vermişld (Muratlı, G; Olcay,
1995: 33), bis sofra atarıs (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003:
25), rumla unnarı dövmd oaloarlamış (Gelibolu, BM.;
Kuzu, 2003: 31), ), unun k{sü varmış ( Edirne, G; Kalay,
1998: 124), e valla unu anam gibi bilmm (Edirne, G; Kalay,
1998: 125), büle viraca gidiy, tutturamaylar. u oaçıy
(Keşan, G; Kalay, 1998: 137), tamam unun evi (Süloğlu,
G; Kalay, 1998: 165), unu sıoı tut, demiş (Süloğlu, G;
Kalay, 1998: 166), oocasını öldürdüld unun (Edirne, D;
Kalay, 1998: 185), şindi gitmeyveri unnara (Lalapaşa, D;
Kalay, 1998: 225), u indirike düşmüştü (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 177), ilk önce unnar oluyo (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 247), u unun anası (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 247), u zamanlar unnara verildmiş (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 249), milletvekili çıoardı unlar (Tekirdağ, G;
Tosun, 2004: 292), ıspartaya çıomış unlar ep (Tekirdağ,
YM; Tosun, 2004: 323) …vb.
3.1.2. Đşaret zamirleri
Đşaret zamirleri konusunda dikkati çeken husus,
bura ve şura zamirlerinde o/ó < u şeklinde
genişlemenin, o ve ora zamirlerinde ise tam tersine u < o
şeklinde darlaşmanın görülmesidir.
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karalıo k{nden borayı düştü yolum (Kırklareli, D;
Şanlı, 1990: 96), biz dedeylen borda tanıştı (Kırklareli, D;
Şanlı, 1990: 99), bunnarı keserdik te borda bin yapardıo
(Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 110), emÃde bөrda otuz ane
kadár vár (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33), dedelerimizin
dedesi bөrda yatar (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33-34),
bөrdadır benim babamın babasının mezarı (Muratlı, G;
Olcay, 1995: 34), bora geliyola … bu tepede barınıyola
onda sona bóraya iniyola (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 29),
bizans zamanında bóraları bütün rumların elindemiş
(Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 29), borda doğmuşuz
(Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 39), eve gelcdz borayı (
Edirne, G; Kalay, 1998: 125), hakioaten borayı getidi
(Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 154), ben dedi borasını kü
yapma zraşmm (Edirne, D; Kalay, 1998: 185), btrdan
aldıla btra āıdan alçıya (Havsa, D; Kalay, 1998: 207), u
zaman şөrda amcamınÃtlu vardı (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 177), btrda ştrda demedin mi (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 213), bөrda çal (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
281) …vb.
eskileri iç bilmérim unnarı yapmıyarım (Kırklareli,
D; Şanlı, 1990: 99), tomafili de urda gördüm (Muratlı, G;
Olcay, 1995: 33), da toplarının kıymetini urda {rendim,
binlernen yayo, unnar patlıyo dalāalandırıyo (Pınarhisar,
G; Olcay, 1995: 39), {reniriz unnarı (Demirköy, G; Olcay,
1995: 48), urdan çıkanlar (Gelibolu, G.; Kuzu, 2003: 36),
beni gene attıla urdan izmire (Edirne, D; Kalay, 1998:
185), u gitmişti urayı (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 181),
… yaoın yaoın unlar urda (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
227-228), unu da araştırdīmızda, ayçiçdnin girişi yaoın
tarihte (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 248-249), şindi urda
can oardeş diyerekten (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 249), u
ilerde u (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 251), unun esabını
yapıyın (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 263), … macır köyü.
unu geçince… unun yolu var (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
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264), peçoa derdik unlara (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
317) …vb.
3.2. Sıfatlar
3.2.1. Đşaret sıfatları
Đşaret zamiri olan o’daki daralma, işaret sıfatı
olarak kullanıldığında da tabiatıyla geçerlidir.
u

zaman

genç

adamımızla

iç

b{le

bi

yeri

çıomamıştıo (Kırklareli, RM; Şanlı, 1990: 93), u zaman
işte babalamız…(Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 25), u
zamandan beri (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 35), u tarla (
Edirne, G; Kalay, 1998: 124), acıo küsükmüş u amıca
size ( Edirne, G; Kalay, 1998: 125), u oarıcī hiç
unutmayım ( Edirne, G; Kalay, 1998: 125), u makina
(Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 220), u zaman da biz
kendimize ekddik (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 176), u
zamanlar unnara verildmiş (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
249), u zaman urumluo (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 282)
…vb.
3.3. Zarflar
Doğu Trakya ağızlarında böyle, şöyle, öyle
zarflarının kullanımında, /y/ ünsünün ünlüleşmesi ile
ondan önceki ünlünün uzun veya kısa şeklinin genellikle
dar söylenmesi dikkati çeker. Bu özelliği de Kuzey
Türkçesinin etkisine bağlamak mümkündür.
b{
{le, büle < böyle
kim bilir bunun büle olacanı (Muratlı, G; Olcay,
1995: 32), işte büle (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 39), işte
b{le (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 60), bi ot var, oızılcıo
gibidir böle oırmızı (Gelibolu, BM.; Kuzu, 2003: 31), büle
şey msan ( Edirne, G; Kalay, 1998: 125), mesele büle büle
(Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 158), bülem taslan
dolaşıvarım… (Havsa, D; Kalay, 1998: 204), eskiden ata
pindirilddi büle (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 246),
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buradan çıoarma yapıcao… orada tabi ücüm büle
(Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 350), bayramnar büle şindi
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 87), u zaman genç adamımızla
iç b{le bi yeri çıomamıştı (Kırklareli, RM; Şanlı, 1990:
93), işte bülece yavrım undan (Kırklareli, D; Şanlı, 1990:
99), dedi te ş{le oluyu b{le oluyu (Kırklareli, BM; Şanlı,
1990: 108) …vb.
ş{
{le < şöyle
o gece ş{le oldu (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 56),
şüle dersin beÃçetin (Muratlı, G; Olcay, 1995: 33), dedi
te ş{le oluyu b{le oluyu (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 108)
…vb.
{le < öyle:

{le {le biz artık gittik anadola oadan (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 57), şindi dml üle (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
87), … inek aldıo üle, derkesine öküz aldıo (Kırklareli, D;
Şanlı, 1990: 99), dtru amma hakioat üle imiş (Pınarhisar,
G;

Olcay,

1995:

39),

öle

annadıyoladı

annelerimiz

(Gelibolu, BM.; Kuzu, 2003: 31), öle bi zengin oızı
diğildim (Gelibolu, G.; Kuzu, 2003: 52), köroğlu üle
ddken… (Edirne, D; Kalay, 1998: 192), mtiyarlıo ba çoczm,
kimi m, b{n m yarın üle. üle büle işte (Enez, D; Kalay,
1998: 197), üle ddrke mamıt aāa vardı bizim… (Lalapaşa,
D; Kalay, 1998: 214), ilk gün üle yaparlar (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 229), şimdi de üle ya (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 246), üle yetiştik biz tabi (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 280) …vb.
ep, epten, eptencik < hep, hepten, heptencik
Bilindiği üzere, Rumeli ağızları genel olarak /h/
ünsüzünü büyük oranda düşürür veya kullanmaz.
Dolayısıyla ep < hep ve onun “tamamıyla, büsbütün”
anlamıyla kullanılan epten, eptencik şekilleri /h/siz
kullanılmaktadır. Tabiatıyla bu özellik hiç ve herhalde
zarfları için de geçerlidir.
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ıspartaya çıomış unlar ep (Tekirdağ, YM; Tosun,
2004: 323), zaten ep erkez gemilerde top başında
dururdu (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 323), ep orao
biçerdik (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 111), o oca ep erkezin
oarısına iv miv yaparmış (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990:
113), epten serserimiş bu beya (Đpsala, Günşen, mdd.),
bu bebek eptencik benim olsun mu? (Đpsala, Günşen,
mdd.), epten ‘büsbütün, tamamiyle’ (Lüleburgaz, DS-V:
1764) …vb.
beki < belki
Dilimize Farsçadan geçen bu ihtimal zarfının /l/
ünsüzü, Doğu Trakya ağızlarında daima düşürülerek
kullanılır. Ancak /l/ ünsüzü düştüğü hâlde, ilk hece
ünlüsünün kısa söylendiği görülür:
beki ramazan ossa anam bubam gene tutardı
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 58), beki sormuşsundur, yacı
da fazla (Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 308), mdmet aāa da
götürmüştür beki (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 343),
yetmiş altı, beki yetmiş yedi bile (Kırklareli, Şanlı, 1990:
65), beki fdrz bilir onu (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 74),
beki giderim ondan stna (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990:
77), bilirdim beki de şimdi bilméyim (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 86) …vb.

st
tna, st
tra, st
tnacīma < sonra
Çekim edatı olarak da kullanılan sonra, bölge
ağızlarında ya /n/ ya da /r/ ünsüzü düşürülerek
kullanılmaktadır.
Bundan
daha
önemlisi
de
stnacīma/stracīma veya stnacīzıma/stracazıma gibi
yapım ve çekim ekleriyle genişleyip kalıplaşmış biçimlerle
kullanılmasıdır:
stna bizim yüzbaşıya emir vermiş paşa, ileri!
(Muratlı, G; Olcay, 1995: 32), stnacīma bu küye geldik
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(Havsa, G; Kalay, 1998: 134), undan stra aāamıylı
türkiyeye geçmler (Edirne, D; Kalay, 1998: 183), stra
beygiri alır (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 335), ondan
stnası ben de sevdim (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 61),
ondan stnası, stnası çoo aoıllı oldum (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 63), ondan stnası, b{k bi çocuo urdu onu
pomaolardan (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 64), ondan stna
d{nünü yaparız (Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 89), ondan
stra sıraylan oulaç gibi bule bule yaparız onu (Kırklareli,
RM; Şanlı, 1990: 94), undan stna döşeriz tavacīmıza
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 99), undan stna biz oraca
ayrıldıo. stra biz burayı geldik (Kırklareli, G; Şanlı, 1990:
102) …vb.
onuştan, onçu, onçi < onun için
Doğu Trakya ağızlarına özgü olarak kullanıldığını
düşündüğümüz “onun için, o sebepten, o yüzden”
anlamlarıyla kullanılan onçu, onçi ve özellikle onuştan
dikkati çeken farklı zarflardır.
teÃbu masalar onunçin geliym (Demirköy, G; Olcay,
1995: 48), … severim baba seni tus oadar, onçi diyor
yolladı beni ceqqatlara (Keşan, G; Kalay, 1998: 140),
amman ba oızım onçi mi ooydun sen… (Keşan, G; Kalay,
1998: 141), undan stra unuştan sorma geldim sana
(Edirne, D; Kalay, 1998: 187), … onuştan imtanı
oazanamadı kerata (Đpsala, Günşen, mdd.), … onçu d{ne
gelmedin sen (Đpsala, Günşen, mdd.), ormancılar oollurı
āuzum onuştan atıvarız bunnarı (Kırklareli, D; Şanlı,
1990: 100) …vb.
şini, şindi, şindicik, şindicikin, şimdik
Zaman zarfı şimdi, benzeşme ile oluşan şindi
biçimi yanında, bölge ağızlarında yaygın bir kullanıma
sahip +cIk ekini alarak şindicik ve anlamca pekiştirilmiş
şimdik, şindicikin şekilleriyle de kullanılmaktadır.
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şindi bana onnar bi m geliya (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 63), orda baoalım nabacaola şindi (Kırklareli, BM;
Şanlı, 1990: 78), şindicik çalāılar var (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 88), şindi susası var arabala geliy ama bis …
(Kırklareli, RM; Şanlı, 1990: 93), şindi sayarmış…
(Kırklareli, YM; Şanlı, 1990: 114), şindi bişecik yapmam
(Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 41), halbuki birÃaylıoçı olan
rat şimdik (Gelibolu, YM; Kuzu, 2003: 25), şini bao
memleketten gelioa èkmdk tekneleri vamış (Gelibolu, YM;
Kuzu, 2003: 25), şini arabalarlan düğün salonuna
gidiyola (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 31), oız tarafı dr şeyi
yapiyır şindicik (Gelibolu, BM; Kuzu, 2003: 47), e bizim
hepsimiz aorabaları biliyem ben şindicikin (Đpsala, D;
Kalay, 1998: 209), eyva şinni nabıcaz? (Lalapaşa, D;
Kalay, 1998: 214), şindi gitmeyveri unnara (Lalapaşa, D;
Kalay, 1998: 225) …vb.
artıo
oın < artık
Artık zarfı da, bölge ağızlarında +(I)n vasıta hâli
eki ile pekiştirilmiş olarak karşımıza çıkmakta ve yaygın
bir kullanım arz etmektedir.
ben artıoın yetmişÃaltı yaşındayım (Gelibolu, BM;
Kuzu, 2003: 47), ama ölüme tdk olmuş artıoın (Tekirdağ,
BM; Tosun, 2004: 224), sen de evlenddn çarısın bizi
artıoın (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 246), bi kişi artıoın
o şöförü… (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 338), oız, çocz
severse ayıramazla verirld artıoın (Kırklareli, MM; Şanlı,
1990: 82) …vb.
gayrıo
oın, āayrıo
o < gayrı
Arapça gayr kelimesinden gelen gayrı zarfı da,
belki de Türkçe kökenli artık zarfına örnekseme ile
gayrık
ve
pekiştirilmiş
gayrıkın
biçimiyle
kullanılmaktadır:
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undan stna āayrıoın om beş gün oldu mu
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 98), bubamdan stna āayrıoın
bu memnekette oaldı (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 109),
yapamam ben āayrıoın (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 110),
biz āayrıo rıfardereyi geçtik beri almışıo dimotooa yolunu
(Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 110), dışarlara āayrik taşıyız
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 276), adi oayrı vakit gelm
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 112) …vb.
3.4. Edatlar
Burada ses değişikliği geçirmiş birkaç edatı ele
alacağız.
içi < için
Amaç ve sebep gibi birçok anlam ilgisiyle
kullanılan bu edatın Doğu Trakya ağızlarında sonundaki,
gerçekte eski vasıta hâli eki olan, /n/ ünsüzünün
düşürülerek kullanılması dikkati çeker. Bu edatın
birleşiği olan sorma edatı “niçin”de de aynı olayı görürüz
(niçi < niçin < ne+için).
fırat neyrinden geçmek içi bi aç körü vardı
(Kırklareli, Şanlı, 1990: 60), ölüm de bizim içi, er şd bizim
içi (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 79), senin içi fark etmez,
asan istambula çalışmao içi gitti (Đpsala, Günşen, mdd.)
…vb.
oadaa, oadan, oadara, adan, adara < adar
Bu edatın da başında, çok az da olsa, ünsüz
değişmesi, sonunda da yaygın olarak ünsüz düşmesi,
ünsüz değişmesi ve ünlü türemesi olayları geçirerek
kullanıldığını görüyoruz:
{le {le biz artıo gittik anadola oadan gittik
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 57),

ooul bitti tt oadara

(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 100), dimotooadan oapıouleye

oadara yunan bulāarı ozluyu (Kırklareli, BM; Şanlı,
1990: 110), talaya oadan (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 219),
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benim sülecdm laf bu oada (Muratlı, G; Olcay, 1995: 34),
o āada acamılıo var (Pınarhisar, G; Olcay, 1995: 39), şindi
u oada oaldı (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 29), bubam bu

oada

vddi (Gelibolu, G; Kuzu, 2003: 52), benim

bildiklerim bu oadan (Keşan, G; Kalay, 1998: 136), …
fırladı bu. fırlayınca āada … (Süloğlu, G; Kalay, 1998:
169), u oadan oatrao indi (Edirne, D; Kalay, 1998: 185), ó
zamana āada hayvan devridi (Gelibolu, G.; Kuzu, 2003:
30), su ne oada oaloarsa ada u oada oalk{ ( Edirne, G;
Kalay, 1998: 124), otus seneye oadan ne dışardan oıs
almıştır ne oız vermiştir (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
190), şu oadan gündöndü (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
231), mericin boyu şu oada tarla (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 231), şu oadancıo bi yer gözükür (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 233), şu oadan yorāan (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 233), olucao o oada (Tekirdağ, G; Tosun,
2004: 303), yetmiş senesine oada çalıştım (Tekirdağ, YM;
Tosun, 2004: 326) …vb.
baali < baari
Dilimize Farsçadan geçen ve “hiç olmazsa, hiç
değilse” anlamıyla kullanılan bu edat da, -l-< -rdeğişmesi geçirerek kullanılmaktadır:
parayı bali çıoaralım (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
236), sen bali yapma, bali dersine çalışsa (Đpsala,
Günşen, mdd.) …vb.
dmmni < diye
Sebep ilgisi kurarak kullanılan bu çekim edatının
ünlü uzaması, ünlü ve ünsüz değişimine uğrayarak
dmni/dmne biçiminde kullanılması önemli bir veridir. Bölge
ağızlarında yaygın bir kullanıma sahip olduğunu
bildiğimiz bu edata yararlandığımız derleme metinlerinde
çok rastlayamadık.
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almış tavana ooymuş görmesinne dmni (Đpsala, BM;
Günşen, 1984: 92), bi baoırcıo altını mercimek dmni
vermiş (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 92), sormuş ne bunna
dmmni (Đpsala, BM; Günşen, 1984: 92), deli oarı annamasın
dmni ona bi oyun oynamış (Đpsala, BM; Günşen, 1984:
92), doyran açıldı dmne biz… (Kırklareli, M; Şanlı, 1990:
67)…vb.
3.5. Bağlaçlar
Đle bağlacının ek hâlinde (+lA) kullanımı yapı
bakımından vasıta hâli ekinden
farksız olarak
kullanılırken [zekinin babasınnan benim babam kardaş
(Muratlı, Olcay, 1995: 34), d{n olur çarşambala
perşembe

yapardıo,

pazarla

cumatesi

yapardıo.

benimÃoldu cumartesinle pazar (Gelibolu, YM; Kuzu,
2003: 25), bir aşıo mamutlan elifÃanım varmış (Keşan, G;
Kalay, 1998: 144), gelinne güvdyi oaparız (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 62), ileri oızlan çocuo… (Kırklareli, D; Şanlı,
1990: 96)…vb.], karşılaştırma işlevli hem … hem bağlacı
ile netice ve sonuç ifadeli halbuki bağlaçları bölge
ağızlarının karakteristik özelliği olan /h/ ünsüzünü
düşürerek [ gelnÃalcı gibi em gittik em yattıo, em gittik
em yattıo (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 58); albüse
doldurcaolar samanla (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 345),
albüse iç etlenmediler bile (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004:
345), albüsem onların aberi yoo (Tekirdağ, YM; Tosun,
2004: 350) …vb.], şart anlamlı cümle başı edatı olan eğer
de, -l < -r değişimiyle [işte, egel dışarı gidilcdse…
(Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 156), egel çalışmassa,
görüşürüz, egel ule dmlse, yandın! (Đpsala, Günşen,
mdd.)…vb.] kullanılmaktadır.
Ayrı bir çalışma ile ele almayı düşündüğümüz
baleyki yi de (Baleyki Ali gelmez. – Baleyki çalışır da,
kazanır.) Rumeli ağızlarında yaşayan arkaik bir cümle
başı edatı veya bağlaçı olarak burada anmalıyız.
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3.6. Ünlemler
Genelde Rumeli, özelde de Doğu Trakya ağızlarına
özgü diyebileceğimiz birkaç seslenme ünlemini vermeden
önce, seslenme ünlemi olarak kullanılan bir yapıyı
belirtmek istiyoruz. Rumeli ağızlarının hepsinde değilse
bile önemli bir bölümünde, ünlü ile biten akrabalık
isimlerinin seslenme ünlemi olarak kullanıldıklarında
sonlarına “acıma” ve “sevgi” ifadesi katan bir +nI
unsurunun getirildiği görülmektedir. “Yapma be aāani ~
aāanı! Dayını, gelsene! Adi tizeni, beni oırma da şu işi
allet! Adi oızanım, adi nineni, üzme beni! Adi anacını oalo
artıoın! Amıcanı bize de gel beyav!...vb.” gibi örneklerde,
/n/ ünsüzünün 2. teklik kişi iyelik eki olduğu
şüphesizdir. Sonda yer alan /ı/, /i/ ünsüzleri ise
seslenme edatı olmalıdır.
Şimdi de bölge ağızlarına özgü diğer ünlemleri veya
ünlem edatlarını verelim.
mara, mari
Kadınlar için ve genellikle de kadınlar tarafından
kullanılan bu seslenme edatının, Balkan coğrafyasında
yaşayan Hristiyan unsurların dillerinden geçtiğini ve Hz.
Meryem’in adından geldiğini düşünüyoruz.
mari āısçazım napayım işte ( Edirne, G; Kalay,
1998: 125), e ba marii, çoo güzel olmuş (Edirne, G; Kalay,
1998: 127), ne diyalar onnarı marı (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 62), hadi mari gitmeycen ni, hadi hz gelmeycen ni
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 97), mari oadam bubasınnan
ni oadan taş çıoadı (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 224), mara
aşşe, mara kız, mara yavrum… (Đpsala, Günşen, mdd.)
…vb.
Bu edatın kısalmış biçimi olan ma da
kullanılmaktadır: ma inde naptrsun? – ma u zaman zmtin
bile yoomuş. (Havsa, G, Kalay, 1998: 207) vb.
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beyaa, beyaav
Đki seslenme edatının birleşmesinden (beya/beyav
< be+yahu) oluşan bu edat, Rumeli insanının konuşma
üslubunun ayrılmaz bir parçası konumunda olan en
karakteristik edattır.
trden gideyim beyav (Keşan, G; Kalay, 1998: 148),
yiycdz beyav (Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 157),

iki táne

cıvata ver beya (Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 158), şah
ismeyilin pindm bu beyav (Edirne, D; Kalay, 1998: 192),
ufaotı bu beyav (Enez, D; Kalay, 1998: 198), beri yanı, öte
yanı āacal beya (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 214), bi şey
bilen yoo beya, yalan oonuşur çoou beyav (Tekirdağ, BM;
Tosun, 2004: 215), dur beya çayları biz sülecdz (Tekirdağ,
G; Tosun, 2004: 248), ya bi şeyde tat oalmadı beya
(Tekirdağ, G; Tosun, 2004: 263), ekmek dolu burda beya.
ufa da var beya (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 330), yoo
beya, onlar da padişan askeri (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004:
330), çabıcao ta oaynattı beyav (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 105) …vb.
ba, be; aba, abe < a ba, a be
Bu seslenme edatları da, Rumeli ağzıyla konuşan
insanların üslup özelliği olacak kadar yaygın bir
kullanıma sahiptir.
abe ben bilmeyem (Havsa, G; Kalay, 1998: 134),
aba ddler sen ne yaptın? (Lalapaşa, G; Kalay, 1998: 154),
fatmenge benim ba dedim (Lalapaşa, G; Kalay, 1998:
158), aba siz aldınız (Lalapaşa, D; Kalay, 1998: 214), işte
tepede, ne dedim şeysi ba! (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
221), aba senin medeniyetin o! (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 221), (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 232), d{nleri şu
şekil tlum be, yooluo be, yooluo (Tekirdağ, BM; Tosun,
2004: 233), bulamadıo be! (Tekirdağ, BM; Tosun, 2004:
239), neresi zarar etmdyi be! (Tekirdağ, G; Tosun, 2004:
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266), ha baoayım be! (Tekirdağ, YM; Tosun, 2004: 332),
aba dedim sen gör{sün (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 77),
neblem ben ba çoo fayda geliveri (Kırklareli, D; Şanlı,
1990: 98), burada oturzdu be, oarşı oturzdu be oardaşım
(Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 103), a be nerden geliyusunuz
siz (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 106), genşle oynar biz de
baoarız ba oızanım (Kırklareli, G; Şanlı, 1990: 111) …vb.
te; tebüle, töbüle < te böyle, tule < te öyle;
tebu, tobu < te bu
Gösterme edatı “te”, Doğu Trakya ağızlarında
yaygın olarak kullanılır. Bu edatın “tebüle”, “töbüle”,
“teböle” ve “tule” gibi “böyle” ve “öyle” zarflarıyla
birleşerek oluşturduğu ve zarf olarak kullanılan biçimleri
ile yine birleşik bir yapı olarak karşımıza çıkan ve
gösterme edatı olarak kullanılan “tebu” ve “tobu” ( < te
bu) biçimleri de yaygın bir kullanıma sahiptir.
camiyin yanından töbüle yaoın dibinden geştik
(Havsa, D; Kalay, 1998: 205), te bu mefta dirilirke
(Tekirdağ, BM; Tosun, 2004: 243), javurun yanlanda
oalmışlar, teÃburayı gelmişler (Tekirdağ, YM; Tosun,
2004: 322), te bule oıyamasın yere ooyma (Kırklareli, G;
Şanlı, 1990: 64), şindi tÃtnnan sayeldnde biz de geçinmd
savaşırız (Kırklareli, BM; Şanlı, 1990: 76), şindi ben
tebüle yannızça çocuo b{dü… (Kırklareli, BM; Şanlı,
1990: 79), çocz tobu sene burayı gelirse… (Kırklareli,
BM; Şanlı, 1990: 79), töbüle gebercek işte (Kırklareli, YM;
Şanlı, 1990: 92), … isteyen tule benim gibi gice alıp oaçar
(Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 96), te üle yapıvalla (Kırklareli,
D; Şanlı, 1990: 97), çıoarız u hamırı toburca, ufalya
ufalya un yaparsın (Kırklareli, D; Şanlı, 1990: 98), te
buraca iki odacıo yapalım (Kırklareli, D; Şanlı, 1990:
100), dedi te ş{le oluyu b{le oluyu (Kırklareli, BM; Şanlı,
1990: 108), te bu hükümat veriya (Kırklareli, G; Şanlı,
1990: 112), ben te buracıota oturzm (Kırklareli, G; Şanlı,
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1990: 112), oarlar tÃtrda oturudular (Lalapaşa, D; Kalay,
1998: 225) …vb.
4. Sonuç
Bugün “Doğu Trakya yerli ağzı” diye özgün bir ağız
bölgesinden söz etmek imkânsız görünüyor. Olsa olsa
“karma” bir Doğu Trakya ağzından söz edilebilir. Tabi,
yerli ağzın mı göçmen ağızları içinde eridiği, yoksa
göçmen ağızlarının mı yerli ağız içinde eridiği konusunda
çok kesin bir şey söylemek mümkün görünmemekle
beraber, ikinci ihtimalin ağır bastığını düşünmek daha
doğru olur, kanaatindeyiz. Zira 1950-1960 arasında
bölgede yerli ağızlar üzerinde araştırma yapan J.
Eckmann, M. Mansuroğlu ve S. Olcay’ın sunduğu
diyalektolojik malzemenin, bugün de büyük oranda bölge
ağızlarına hâkim olması, bu görüşümüzü teyit eder
niteliktedir.
Genelde Doğuı Rumeli, özelde de Doğu Trakya
ağızlarının gerek ses gerekse şekil bilgisi bakımından
ölçünlü Türkçenin dayandığı Đstanbul ağzına, dolayısıyla
ölçünlü Türkçeye Anadolu ağzılarına göre daha yakın
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira, özellikle zarffiillerinde görülen farklı şekillerin dışında, Doğu Trakya
ağızlarının şekil bilgisine ait farklı yapıların fonetik
birtakım sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığını söylemek
mümkündür. Yoksa, arkaik diyebileceğimiz ve Đstanbul
ağzında veya Türkiye Türkçesi yazı dilinde bulunmayan
farklı şekillere rastlamak pek mümkün değildir. Tabii
bütün bunlar, Rumeli ağızlarının veya Doğu Trakya
ağızlarının, 14. yüzyılın ortasından itibaren bu bölgeye
yerleşen Oğuz boyları tarafından yazı dilinin etkisinden
uzak ve yalnızca konuşmaya dayalı gelişme ve
değişmelerle oluşup günümüze kadar geldiği gerçeğini
değiştirmez.
Şimdiki zaman çekimi için kullanılan eklerin fazla
ve farklı oluşu dikkati çekmektedir. Bunların bir kısmı,
Rumeli ağızlarına özgü olmakla birlikte, çoğu Anadolu
ağızlarında da görülen şekillerden oluşmaktadır. Özellikle
Dağlı ağzına özgü olan ve ver-, var- fiillerine dayalı olarak
bir tasvir fiili yapısıyla karşımıza çıkan şimdiki zaman
kipi, bölge ağızlarını hem Anadolu ağızlarından hem de
Đstanbul ağzından farklı kılmaktadır.
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Anadolu ağızlarının birçoğunda bugün de çok
yaygın bir şekilde kullanılan istek kipinin 1. teklik ve
çokluk şahıs çekimi, bütün Rumeli ağızlarının ortak bir
özelliği olarak Đstanbul ağzı ile birleşir bir biçimde Doğu
Trakya ağızlarında da kullanılmamaktadır. Yani gel-e-m,
gid-e-m, yap-a-m, yaz-a-m; gel-e-k, gid-e-k, yap-a-k,
yaz-a-k … gibi çekimlerin yerine, Doğu Trakya
ağızlarında Đstanbul ağzı temelli ölçünlü Türkçede olduğu
gibi emir kipi çekimi ile birleşen çekimleri buluyoruz.
Doğu Trakya ağızlarında dikkati çeken en önemli
özelliklerden biri de, özellikle şekil bilgisine ait, arkaik
veya Eski Anadolu Türkçesinden gelen şekillerin pek
bulunmamasıdır.
Doğu Trakya ağızlarında ünlü birleşmesi, ünlüünsüz kaynaşması, hece birleşmesi vb. ses olayları
sonucu ikincil uzun ünlülü eklerin yaygın olarak
kullanımı dikkati çekmektedir.12 Yönelme, belirtme ve ilgi
hâli ekleri ile çokluk, gelecek zaman, bazı sıfat-fiil ve zarffiil eklerinde bunu açıkça görmekteyiz. Dolayısıyla, Doğu
Trakya ağızlarının şekil bilgisine ait unsurların büyük
çoğunluğunun başta /r/, /h/ ve /k/ gibi ünsüzlerin
düşmesi olmak üzere, değişik ses olayları sonucu oluşan
şekiller olduğu dikkati çekmektedir. Bunu çokluk eki,
yönelme ve ilgi hâli eklerinden sıfat-fiil ve zarf-fiil
eklerine, hatta birtakım zarf şekillerine kadar birçok ekte
gözlemek mümkündür.
Bir Trakyalı olarak, bir gerçeğin altını da çizmek
istiyorum.
Rumeli
ağızları
denince,
özellikle
televizyonlarımızda gösterilen film ve dizilerin etkisiyle,
Roman/Çingene vatandaşlarımızın kendilerine özgü olan
Türkçeleri veya konuşmaları anlaşılmamalıdır. Rumeli
ağızları veya daha dar anlamda Doğu Trakya ağızları, 14.
yüzyıl ortalarından itibaren bu coğrafyaya Anadolu’dan
getirilip iskân ettirilen birçok Oğuz Türk’ü boy, aşiret,
cemaat ve obanın yüzyıllar içinde yazı dilinin yanı
başında oluşturup yaşatageldiği Türk ağızlarıdır.

Söz konusu olayın çağdaş Türk yazı dilleri ile Türkiye Türkçesi
ağızlarındaki durumu için bk. A. Buran, 2007.
12
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Türklüğün ve Türkçenin Avrupa kıtasında
temsilcisi konumundaki Rumeli Türklüğü ve dilleri
üzerindeki araştırma ve yayınların artarak devamı
dileğimizdir. Bu, henüz esaslı bir sınıflandırılması
yapılamamış Rumeli ağızları araştırmaları için daha bir
önem ve ivedilik arz etmektedir.
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BM: Bulgaristan muhaciri
D: D
G: G veya yerli
M: Muhacir
MM: Makedonya muhaciri
RM: Romanya muhaciri
YM: Yunanistan muhaciri
mdd.: Metin dışı derleme
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