TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE
UZUN ÜNLÜLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
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Türkmen Türkçesinin en belirgin özelliği uzun ünlülere sahip olmasıdır.
Eski Türkçe döneminden günümüze kadar, uzun ünlüleri en iyi koruyan lehçe
olan Türkmencedeki bu uzunluklar ilk olarak Aliyiv Böriyiv'in Uhin alfabesi
asıllı yeni Türkmen alfabesiyle hazırlanmış Rusça-Türkmence sözlüğü ile ortaya çıkarılmıştır. Bu alfabede uzun ünlüler, aynı ünlünün yan yana iki kere yazılması ile gösterilirdi "aat, oot, yool, ööç" vb. Daha sonra kabul edilen Slilv
(Kiril) alfabesinde ise sadece uzun "e (a)" ve "üy" ikiz ünlüleri belirtilirdi. i
Türkmencede 9 ünlü vardır "a, e, e, ı, i, o, Ö, u, ü". Bu ünlülerin hepsinin
uzun şekli bulunmakla beraber, bu günkü Türkmen yazısında gösterilmemektedir.
Uzun ünlüler,
getirmektedir. 2

yazılışları aynı

at

(isiın)

- at (at)

ot

(ateş)

- ot (ot)

biz (delme illeti) - biz

(şahıs

olan sözcüklerde anlam

farklılığı

meydana

zamiri)

üç (uç) - uç - (uçmak)
yol (yol) - yol - (yolmak)
öç (öÇ) - öç - (sönmek)

i

2

Doç. Dr. TaIiit Tekin. Aııa Türkçede Aslf UZUIZ Üızlü/er, Hacettepe Ünv. Yay. Ankara 1975, s. 80-8 i.
Uzun ünlüler, üzerleıine konan (-) işareti ile gösterilmiştir.
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Türkmencede uzun söylenen

"ı,

i, u, ü" sesleri

"ıy,

iy, uy ,üy"

şeklinde

ko-

nuşulup, yazılmaktadır.
gıyz

kız

düyş

düş

kıyska

kısa

diyş

diş

süt
dip
güç
yakın

gıyce

gıce

süyt
düyb
güyç

diymek

demek

yokıyn

(Bu sözcükler

gız,

kıska,

diş,

gice, dub, sut,

duş

şeklinde

de kul-

lanılmaktadır.)

Türkmen Türkçesinde uzun ünlülerin pek çoğu ilk hecedediL Yazımızda
örnek olarak incelediğimiz isim ve fiillerin son hecelerindeki ünlüler, kaynak
olarak başvurduğumuz sözlüklerdeki şekilleriyle uzun ünlülerden oluşmadığı
halde 3 , bunlar çeşitli eklerin eklenmesi ve değişik ses olayları ile uzun ünlü
haline dönüşmüştür. Bu özellikleri şu şekilde slralayabiliriz. 4
Türkmencede sonu ince ünlü "e,i" ile biten sözcüklere yine aynı ünlüler ekortaya çıkan "ee" ve "ie" sesleri uzun "e" şeklinde söylenir:

lendiğinde

işçi: işçi-e / işçe (işçiye)
isleme- : isleme-en / islemen (istemeyen)
ışle- : ışle-ebilen / ışlebilen (çalışabilen)
depe : depe-e / depe (tepeye)
Geçi ol tilke garap "Keçi o tilkiye bakarak" (THM, s. 76)
Gelde seredipdir. "Geldi'ye bakmış" (YBG, s. 90/10)
Depe çıkasım gelyer. "Tepeye çıkasım geliL" (R.R.A./, s. 57)
İslen yerine ... "İstediğin yere ... " (THM, s. 108)

M.Y. Hamzayev, Türkmen Dilinin Siiz.!ü}ii, Türkmenistan SSR ılınılar Aademiyasının Neşiryatı, Aşgabat
1962; Karşt!aşıırmalı Tük Lehçeleri SözlüRÜ 1-11, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991; [[han Çeneli,
"Türkmen Türkçesi Sözlüğü". TDAY. Bellelen 1982-1983. TOK Yay., Ankara 1986, s. 29-84; Yusuf
Azmun. "Türkmen Halk Edebiyatı Hakkında", R. Rahmeti Arat için, TKAE Yay .. Ankara 1966. s. 32-83.
4 Yazınıızda örnek olarak verdiğimiz kelime ve cümleleri. parantez içinde kısaltınaiarını verdiğimiz şu
eserlerden aldık.
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Türkmencede kalın ünlü "a,ı" ile biten sözcüklere yıne aynı ünlüler ekortaya çıkan "aa" ve "ıa" sesleri uzun "a" şeklinde söylenir:

lendiğinde

ayı: ayı-a
guyı

/ aya

(ayıya)

: guyı-a / guya (kuyuya)

yasa- : yasa-an / yasan

(yapın)

sayla- : sayla-an / sayIan (seçen)
oyna- : oyna-abilen / oynabilen (oynayabilen)
gurbaga : gurbaga-a /gurbaga

(kurbağaya)

Şonda

sçan gurbaga "O zaman

Hayış

bize

buket

yapını."

şeyle

sıçan kurbağaya"

(THM, s. 44)

ovadan bir çemen yasan! "Lütfen bize

şöyle

güzel bir

(KTLS, s. i 177)

Hay 1 ş go şgnızı okan! "Lütfen

şiirinizi

okuyunuz." (KTLS, s. i i 8 i)

çunnur guya daş atsam ... "derin kuyuya taş atsam ... " (R.R.A.1, s. 54)
Oturanlarııi

bar ünsi şol guza tarap gönükdi.
yöneldi." (YEG, s. 10/27)
Sonunda ünlü bulunan sözcüklere i. ve 2.
leri gelince son sesteki ünlü uzar:

"Oturanların

şahıs

dikkati

şu

kuzuya

(teklik- çokluk) iyelik ek-

alma: alma-m (elmam)
igne : igne-m

(iğnem)

alma: alma-n Celman)
gice : gice-miz (gecemiz)
gapı

: gapı-mız

(kapımız)

palta : palta-nız

(baltanız)

İgnem bilen yügsemi "İğnem ile yüksüğümü" (R.R.A.f. s. 54)
Obamızda toy bar. "Obamızda düğün var." (YEG, s. 106/14)

Sonunda ünlü bulunan sözcüklere ilgi "-nın/-nin, -n", yükleme
yönelme hali "-a/-e" ekleri eklenince sözcüğün son ünlüsü uzar.

"-nı/-ni"

ve

Leveııı Doğan

hovlı

hBvlI-nıfi

(avlunun)

çaga

çaga-nın

(çocuğun)

çeşme

çeş

(çeşmenin)

tanka

tanka-fi

(kovanın)

gıce

gice-ni

(geceyi)

lele

lele-ni

(türküyü)

geçi

geçi-e / geçe

(keçiye)

çaga

çaga-a / çaga

(çocuğa)

iki

iki-e / ike

(ikiye)

me-n
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Çeşmen suvı bolmal!. "Çeşmenin suyu olmalı" (YBG, s. 7/13)

Bu giceni ve elli
HovlInıfi

yılı...

"Bu geceyi ve elli

yılı ... "

(KTLS, s. 1183)

içinden ... "Avlunun içinden ... " (YBG, s. 9/23)

Sagat on ike on minut

gaıd!.

"Saat on ikiye on var." (KTLS, s. i 183)

Özüni guya oklapdır. "Kuyuya atlamış.) (THM, s. 72)

Türkmen Türkçesinde yönelme hali, aynı zamanda "-k" ünsüzüyle de yaBu ünsüz eklendiğinde sözcüğün son ünlüsü uzar.

pılır.

ileri
nı re
beri
içeri
yakan
gayra
daşarı

(ileriye) / ileri + ök
(nereye) / nire + ök
(beriye) / beri + ök
(içeriye) / içeri + ök
yokarı-k (yukanya) / yokan + ok
gayra-k (arkaya)
daşari-k(dışanya) Idaşan + ok)
ileri-k
ni re-k
beri-k
içerı-k

ök: Kuvvetlendirme

edatı

A siz bolsa içebilenifiizi içip nirek can edyeninizi hem bilenizok. (YBG, s.
40/14)
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Başlıgın ayakgabını
Adamsının

eline

içerik

salıp,

(YBG s. 37/28)

çagasını tutdurıp, daşarlk kovmanı-da

hiç zatça görenok.

(YBG. s. 21/11)

Ünlü ile biten sözcüklere belirsiz gelecek zaman eki "-arı-er" getirilince, son
hecedeki ünlü uzar. 5
oka-ar i ok ar (okur)

oka-

işle-

işle-er

güple-

güple-er i güpler (gürler)

şıpla

şıpla-ar /şıple-r (şıplar)

mele-

mele-er / meler (meler)

Güpürdün güpler

"Gök gürler" (R.R.A.i, s. 44)

Şıbırdın Şıplar.

"Yağmur şıplar"

i

işler (çalşır)

(R.R.A.i, s. 44)

Mekiyan meler, Ismayıl güvler "Tavuk meler, kurt gürler) (R.R.A.i, s. 44)
Düye garrısa potasına yarar "Deve yaşlansa yavrusuna yarar." (R.R.A.I, s.
39)
Ünlü ile biten sözcüklere "-an/-en" sıfat-fiil eki eklenince son sesteki ünlü
uzar.
oka-

oka-an / okan (okuyan)

yaşa

yaşa-an / yaşan (yaşayan)

çeyne-

çeyne-en / çeynen

düşe

düşe-en ldüşen (döşeyen)

isle

isle-en / islen

Duubüne

halı düşen,

İslen yerine ...

:'\

Karş!laşftrl1/a/i

(çiğneyen)

(isteyen)

"Dibine halı döşeyen," (R.R.A.i, s. 52)
"İstediğin yere" (THM, s. 108)

Türk Lehçeleri Sözlüifü J. Kültür

Bakanlığı

Yay .. Ankara 199 i.

$.

1098.
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Köp yaşan bilmez, köp gören "Çok yaşayan değil, çok gezen bilir."(R.R.A.i,
s.41)
Geçinin cekren sesine çep tarapdaki işik
taraftaki kapı açılmış." (YBG, s. 42120)

açılıp,

"Keçinin meleyen sesine sol

Türkmencede ünlü ile biten sözcüklere "-p" zarf fiil eki eklenince son hecedeki ünlü uzar.
oka-ıp

oka-

-

işle-

/ oka-ap /okap
işle-ip / işle-ep i işlep

(okuyup)
(çalışıp)

çüyre-

çüyre-ip / çüyre-ep / çüyrep

(çürüyüp)

yıgla-

yıgla-ıp

(ağlayıp)

gevşe-

gevşe-ip

aya-

aya-ıp

gatna-

gatna-ıp

/ yıgla-ap / ylgIap

/ gevşe-ep / ge-vşe-p (durmadan çiğneyip)
(koruyup)

/ aya-ap / ayap

(gidip gelip)

/ gatna-ap / gatnap

Gev şep duran daşı gördüm. "Dönüp duran taşı gördüm." (R.R.A.i, s. 44)
"Şum

ayap sakla" diyip.

"Şunu

koruyup sakla deyip." (YBG, s. 7113)

Ken günden beri dogtora gatnap ukol alıp, yörün. "Uzun zamandan beri doktora gidip gelip, aşı oluyorum) (YBG, s. 87/7)
İne şu gazeti bir okap gör-de.

"Şimdi şu gazeteyi bir okuyup, gör de."

(YBG, s. 12/5)

"-mak/-rnek" mastar ekinden sonra yönelme hil.Ji eki "-a / -e"
mastar ekindeki ünlü uzar:
okamag-a

(okumağa)

işlernek

işlemeg-e

(çalışmağa)

yıglamak:

yıglamag-a

(ağlamağa)

yaşamak:

yaşamag-a

(yaşamağa)

okamak

-

Bulunma hilli "-da I-de" ekinden sonra
hali eki üzerindeki ünlü uzar.

"-kı

eklendiğinde

i -ki" aitlik eki gelince, bulunma
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kiUipda
köçede

kitapda-kı

(kit:;ıptaki)

köçede-ki

(sokaktaki)

aşakda

aşakda-kı

(aşağıdaki)

gövnümde
önünde
öyüde
gapdalda
gökde

gövnümde-ki
önünde-ki
öyüde-ki
gapdalda-k i
gökde-ki

(gönlümdeki)
(önündeki)
(evindeki)
(yandaki)
(gökteki)

Dövün öyüdeki

gız.

"Devin evindeki

kız."

(THM, s. 120)

Yıldız Turan'ın oglı Timurı

gapdaldaki kiçi stola oturtd!. "Yıldız Turan'ın
Timur'u yandaki küçük masaya oturttu." (KTLS, s. i 179)
Önündeki yaş atlı...
"Önündeki genç atlı ... " (R.R.A.I~ s. 56)

oğlu

Yerdekini uçuran...
"Yerdekini uçuran" (R.R.A.f, s. 51)
Men egnimdeki paltomı çıkarıp, has yenledim. "Ben sırtımdaki paltomu
karıp, daha hafifledim. (YBG, s. 17/36)
Bu lehçede sonu "o" ile biten sözcükler yönelme hali ekini
ünlüsü uzar. Bu uzama yazıda da gösterilir. 6

aldıklarında

kino : kinoo / kinö (Sinemaya)

Yabancı adlar uzun söylense de uzun yazllmaz. 7
İran

Çin
Pakıstan

6.
7

İraan / iran

Çiyn / Çin
/ Pakistan

Pakıstaan
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Yay., Istanbul 1993, s. 87.
Dr. Arçın Tekin, 1iırkıııence Dilbil/{isi, Türkmen DEB
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