TÜRKMEN TÜRKÇESiNDE ÜNLÜLER
YARD.

Doç. DR. IVIEHMET KARA

Türkmen Türkçesinde dokuz ünlü

vardır:

a,

a, e, ı, i, o, ö, ll, Ü. Türkmeneede

"e" iki türlüdür. Bunlardan biri Türkiye Türkçesincleki ile
Türkiye Türkçesindeki "e"den daha
Türkmen Türkçesinin en önemli
hız kısa

geniş

ve

özelliği,

açıktır:

aynıdır. Diğeri

ise

il.

uzun ünliilere sahip

olmasıdır.

ünlünün hcl' birinin uzun şekli de bulunmaktaDır. aa, ü~i, ee,

ll,

Do-

ii, 00, öö,

ıııı,

üü. Uzun ünlüler, genellikle anlam farkı meydana getirirler: at "at" - aat "ad,
isim"; baş "baş" - buaş "çıban"; biz "biz" -bii? "delgi aleti"; düş -" inmek" -düyş
"düş, rüya"; gap - "kapmak" -gaap "kap"; gtZ- "kızmak, ısınmak" -guz "kız";
"yoğurt

kurdu" -[{uurt "kurt, canavar"; ot "ot" -oot
ööç "öç, intikam"; yol- "yolmak" -yool "yol".

gurt

Uzun ünlüler,

kapalı

ve

açık

"ateş"; iJ~'-

"sönmek" -

e ünlUleri hariç, Türkmenlerin Latin alfabesinde

ünlüler çift yazılarak gösterilmişti. Türkmenlerin Kiril alfabesinde ve yeni Türkmen Uitin alfabesinde ise bunlar gösterilmemektedir.
A. KISA ÜNLÜLER

"a" Ünlüsü: Kısa, düz ve geniş bir art damak ünliisüdür. Kelimelerin deği
şik

yerlerinde

yaygın

bir

şekilde kullanılmaktadır:

çal1ş- "değişmek",

ç(jJ)avul

[{açak "kaçak",

oğlanIık

"çocuk-

"salıncak", yaa,çQYlş "yaşayış,

hayat",

yalpıLdı

mak", alma "elma", QYak "ayak", baaba "dede",
"ulak",

doğan "kardeş",

donakhk

luk", 'oocak "ocak", saltançak
"panl tı" .

açw' "anahtar", gjftar- "ara-

"doııııkluk",

"ü" ÜnlüsH: Kısa, düz ve geniş bir ön damak ünlüsüdür. "a-e" arası bir sesYaygııı;ık alanı oldukça s1lllrlıdır. Söz konusu ünlü, ?J.ht "ahit, söz, yemin",
ti.htimaa! "ihtimal, belki", l71?J.hribaa!1 "şetkatli; sevgili", p?J.him "düşünce, akıl",
s?J.her "seher, sabah", s?J.hma "sahra, çöl" gibi Arap ve Fars dillerinden alınma
kelimelerin ilk heeesinde "h" ünsüzünden önce; ?J.ber- < aftp ber- "bir şeyi birine vermek, alıp vermek; bir şeyi birisi için satın almak", ?J.kel- < alip gel- "gctir.
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tirmek", ğJit- < altp git- "götürmek" gibi
ilk hecesinde

sınırlı sayıda

Türkmence kelimenin de

kullanılır.

"e" Ünlüsü: Kısa, düz ve geniş bir ön damak ünlüsüdür. Türkmence kelimelerde

yaygın

olarak

kullanılmaktadır: bgrği

"sanki", düviinçgk "bohça", fiJil-

"borç",

"eğilrnek",

dfiJişğgn "şakacı", diygrsifi

grin "dudak", grkin "hür", gtmiş

"günah, suç" gg,çi "keçi", giicg "gece", göçgr "hareket", göçmg "seyyar", göferün "yığın", gövrgli "hamile", gözgllik "güzellik", kgsdir- "kestirmek".

"ı" Ünlüsü: Kısa, düz ve dar bir orta damak ünlüsüdür. Kelimelerin değişik
yerlerinde kullanılır: aaklLk "beyazlık; ücret", aarğLn "yorgun", (UışLrLm "geçit",
aavçL "avcı", çapLşLk "at yarışı", ÇLtLk "asık suratlı", dLmLk "bunaltıcı", dLrma!a"tırmalamak", dunak "tırnak", gapL "kapı", grrmLlda- "kımıldamak", gLsLmla-

"avuçlamak:', Llğarine

"koş_",

Lmak "uzak", LrLm "gelenek, görenek", LsnLş- "birbi-

ısınmak".

"i" Ünlüsü: Kısa, düz ve dar bir ön damak ünlüsüdür. Türkmence kelimelerin çeşitli yerlerinde kullanılır: birleş- "birleşmek", çLiJin "omuz", çüşİk "şiş
kin", demİrçİ "demirci", diirili.k "dirilik", di!elf "dilek", difişirlfen- "kulak kesilmek", gelmişek "göçmen", i.çil- "içilmek", İlik "düğme", ifile- "inlemek", ifiFfe
"iğne", k{çi "küçük", sinek "sinek", tirsek "dirsek", yili. "keskin".
"o" Ünlüsü: Kısa, yuvarlak ve gcniş bir arl damak ünlüsüdür. Türkmence
kelime
b!..[ydaş

mak",

tabanıarının

sadece ilk hecesinde bulunur:
"akran", gflca "yaşlı", gflrkı "korku", fliJ!an

flkdurıl- "atılmak, firlatılmak",

bflkıırdak "boğaz, gırtlak",
"oğlan;

çocuk", flka- "oku-

flmur- "kırmak, koparmak".

"o" ünlüsü, söyleyişte Türkmcnce kelimc tabanIarının birinci heccsindcn
sonra da bulunmaktadır. Türkmence kelimelerin ilk heccsinde bulunan "o" ve
"u"lar, sonraki hecclerdeki "a"lan

söyleyişle yuvarlaklaştınp

"o"ya çevirmekte-

"sarma - yemek tUrü-", durallfa ~ durfllğfl "durak", gL/rak ~ gurflk "kurak", oğlan ~ oğlfll1 "oğlan; çocuk", yokan ~ yokfll"1 "yukarı;
yüksek", YUlng.la- ~ yumfllfl- "yuvarlamak, yuvarlak haıe getirmek".

dir: do lama

~ dOlflmfl

Türkmenceye Rusçadan geçen kelimelerin ilk hecesinden sonra da "o" ünlüsü

bulunmaktadır: apfllet

"omuzluk", dialf.lg "diyalog", diktflr "spikcr, sunucu",
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diplQjl1atiya "diplomasi", dirijYQr
kazı

"şef,

orkestra

şefi",

ek"kavafQr "ekskavatör,

makinesi", garmQj1 "akordeon", gaZQn "çimen", geQlQg "jeolog".

"o" ünlüsü, Türkmence birleşik kelimelerin se birinci veya ikinci kelimesinin
ilk hecesinde bulunur: başbQğı "baş örtÜsü", başbQzar "fesat", ara bozucu, bozcuncu",

gQ[JgQvı

yılanı",

Qrtaara "orta",

"çok iyi, pek güzel", günQrtaan
"uvQtı

"sulak yerlerde

"öğle, öğleyin",

yetişen

Qkytlaan "ok

bir bitki".

"ö" Ünlüsü: Kısa, yuvarlak ve geniş bir ön damak ünlüsüdür. Türkmence kelime tabanIarının sadece ilk hecesinde bulunur: çiJ.ket "engin, alçak, çukur", çijple- "toplamak, bir araya getirmek", diJ.vük

"kırık", giJ.zleğ

şif', iJ.çüş
nırsız",

"arama,

"sönme, sönüş", iJ.künç "esef, teessüf, üzülme",
iJ.vren- "öğrenmek".

araştırma,

iJ.lçeğsiz

"ölçüsüz,

kesı

"ö" ünlüsü, söyleyişte Türkmence kelime tabanIarının birinci hecesinden
sonra da bulunmaktadır. Türkmence kelimelerin ilk hecesinde bulunan "ö" ve
"ü"ler, sonraki hecelerdeki "e"leri
dir: dölg

-7 döıiJ. "ahır",

de-", düyg
neş",

-7

kömglgk

söyleyişte yuvarlak1aştırıp

"kabarcıklar oluşmak

düvmglg-

-7

düvmiJ.liJ.-

düyiJ. "deve", gölg

-7

gNiJ. "dana,

-7

kömiJ.liJ.k "mantar", öykgn

-7

"ö"ye çevirmekte-su üzerin-

buzağı", güngş -7 güniJ.ş

öykiJ.n

"gü-

"akciğer".

"ö" ünlüsü, Türkmence birleşik kelimelerinse birinci veya ikinci kelimesinin
ilk hecesinde bulunur: aaçğiJ.z "aç gözlü", bağriJ.yken "karaciğer ve akciğer",
klipbilmiş

"çok bilmiş, ukala", yerdiJ.le

"ahır".

"u" Ünlüsü: Kısa, yuvadak ve dar bir art damak ünlüsüdür: bl:!:.laşık "karışık;
by)dgra- "parlamak, ışıldamak", doğrgdan "gerçekten, hakikaten", dgrna "turna", gaavgl1 "kavun", govwoma "kavurma", govgşğınlı "enerjik, diri, can-

kapalı",

lı",

oodgn "odun", tgtavaaç "sap, kulp, kol",

l:!:.çğgn "kıvılcım", l:!:.şak

"ufak, kü-

çük", gvla- "ulumak", gzun "uzun".
"u", normalde Türkmence kelimelerin ikinci hecesinden sonra bulunmaz: dokuzuncı "dokuzuncu", duuzlulık "tuzluluk", uçursız "çok, pek çok, haddinden
fazla", uukusız "uykusuz", ıLulundır- "üzrnek, incitmek" vb.
"u" ünlüsü, "v" ünsüzünün yanında ikinci heceden sonra da bulunabilir: çapaygl "kurye, ulak; çapulcu", gamvgl "bekçi", gayfavgl "cevap, karşılık", Iwşır-

Y{ml. /)oç'.

davgk

n,..

Mehıııet

"hışırtıh

yalpıldavgk

Kara

ses
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çıkaran", şağlavgk "çağlayan, şeHne", şatlaFgk "çatırdayan",

"parlak,

parıldayan".

"u", yuvarlak ünlüyle başlayan iki heceli kelimelerin kapalı olan son hecesinde de bulunur: bulgt "bulut", goşgl1 "ordu", guşlJdk "kuşluk, kuşluk vakti", tutgk
"üzgün,

gam1ı,

kederli",

tutgş

"tam, tamam, bütün",

UÇııt

"uçurum". Ancak yu-

varlak ünlüyle başlayan iki heceli kelimelerin açık olan son hecesinde bulunmaz.
Çünkü buradaki "u"lar düzleşerek "ı" olur: bl/kı "sığınak, barınak, üstü örtülii
yer", dUr! "duru",
ma,

vuruş",

guyı

"kuyu",

tutı

"perde",

ulı

"ulu, büyük"

"darbe, vur-

uLlkl "uyku" vb.

"u", Türkmence kelimelerin ikinci hecesinden sonra da
"u", kendinden sonra gelen
virmektedir:
sadüf',

urğı

söyleyişte

"ı" i.inıüsünü söyleyişte yuvarlaklaştırarak

duuşlIşrk ~ duuşuşgk

"randevu,

bulunur.

"u"ya çe-

buluşma; karşılaşma; rastlantı,

te-

guşçıtlrk ~ guşçulgk

"-hastalıktan
"ekşimsi"

"kümes hayvanı yetiştiriciliği", gutulrş ~ gutulgş
- kurtulma, iyileşme; kurtulma, kurtuluş", turşumtrk ~ turşumtgk

vb.

"ii" Ünlüsü: Kısa, yuvarlak ve dar bir ön damak ünlüsüdür: ~'ökgill1 "çukur,
alçak, engin", dözilmli
ğilli "çilekeş",

"bütün, hep",
sihat",

"dayanıklı", göçğiln

gilndiiz "gündüz",

tğnek "yaşanılan

"heyecan; öfke;

sıcak,

gğvle- "uğuidamak", söyğil/i

hararet", gör-

"sevgili", tilkel

yer, ev, hane", illke "yurt, ülke", ğndev

"öğüt,

na-

ilşe- "üşümek".

"ü", normalde Türkmence kelimelerin ikinci hecesinden sonra bulunmaz:
diişniiksiz "kapalı,

cilik" , gönülik

müphem, belirsiz",

"doğruluk,

gööğümtil

"mavimsi", göökçiilik "sebze-

dürüstlük" vb.

"ü" ünlüsü "v"nin yanır.da ikinci heceden sonra da bulunmaktadır: ciirlevğk
"düdük", endirevilk "titreyen, titrek", gübürdevilk "gürültülü ses çıkaran".
"ü", yuvarlak ünlüyle
nur:

gürrğFi

"sohbet,

başlayan

konuşma",

iki heccli kelimelerin son hecesinde de bulu-

ökilz "öküz", ümilr "sis, duman, pus", üzilk "ko-

puk, kopmuş", üzilm "üzüm". Ancak yuvarlak ünlüyle başlayan iki heceli kelimelerin acık olan son heeesinde bulunmaz. Çünkü buradaki "ü" ünlüleri düzleşerek

"i"

olmaktadır:

bijiiri "kurt", iili "ölü", ööri "mera, otlak", siiri "sürü" vb.
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"ü" ünlüsü, Türkmence kelimelerin ikinci hecesinden sonra da

söyleyişte

bulunur. "ü", kendinden sonra gelen "i" ünlüsünü söyleyişte yuvarlaklaştınp "ü"ye
çevirmektedir: dümtüniş ~ dümtüni:i.ş "çalışma, çabalarna; kafa yorına", gümürtik ~ gümürti:i.k "belirsiz, müphem; şüpheli, kuşku verici", öönümçilik ~ öönümçi:i.li:i.k "üretim, üretme", üzümçilik
riciliği"

~

üzümçi:i.li:i.k "üzümcülük, üzüm

yetişti

vb.

B. UZUN ÜNLÜLER
ı. Asli Uzun Ünlüler

Türkmence, ana Türkçedeki asli uzunlukları en iyi koruyan Türk lehçesidir.
Türkmence kelimelerin ilk hecesinde bulunan asli uzun ünlüler, yukarıda da belirttiğimiz gibi, mana değişikliğine sebep olurlar. Sözü edilen uzunluklar yazıda
gösterilmediğinden bunları tespit etmek için sözlüklere baş vurmak gerekmektedir.
Asll uzun ünlü bulunduran kelimeleri üç grupta ele almak mümkündür: Kısa
karşılığı fiil olan uzun ünlülü isimler, kısa karşılığı isim olan uzun ünlülü isimler, kısa karşılığı fiil olan uzun ünlülü fiiller.
• Kısa Karşılığı Fiil Olan Uzun Ünlülü İsimler: Asli uzun ünlülerin en yaygın örneklerine, bu tür kelimelerde rastlanmaktadır: aç- "açmak" -aaç "aç"; gap"kapmak" -gaap "kap"; öç- "sönmek" -ööç "öç"; yaz- "yazmak" -yaaz "ilkbahar"; yol- "yolmak" -yool "yol".
• Kısa Karşılığı İsim Olan Uzun Ünlülü İsimler: Bunlara ait örnekler, birinciye oranla daha azdır: at "at" -(lat "ad"; baş "baş" -baaş "çıban"; daş "dış" -daaş "taş"; ot "ot" -oot "ateş".
• Kısa Karşılığı Fiil Olan Uzun Ünlülü Fiiller: Sadece birkaç örnekte bulunmaktaciır: gal- "kalkmak" -gaal- "kalmak"; gay- "deve yavru beklemek" gaay"uçmak, kaymak"; yaz- "yazmak, yaymak" -yaaz- "sapmak".
2. Dolaylı Uzun Ünlüler

Asli uzun ünlülerin YÇlnı sıra dolaylı uzun ünlüler de Türkmencenin önemli
özelliklerindendir. Dolaylı uzun ünlüleri sözlüklerde bulmak mümkün değildir.

Melımet

Yon!. f)oç, f)I',

Bunları

Ko/'((
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tespit edebilmek için

araştırmalara başvurmak

değişik

gerekir.

gramerlere ve uzun ünlülerle ilgili

Dolaylı

detaylı

uzun ünlüler, kelimelerin ikinci ve da-

ha sonraki hecelerinde bulunurlar. Aslında kısa olan ünlüler, genellikle kök sonu ve ek başındaki iki ünlünün üst üste gelmesiyle veya ses düşmesi yoluyla
uzarlar. Bu uzamalar, sadece düz ünlülerde meydana gelir. Konuyla ilgili kurallar ve hunlara ait örnekler

aşağıdadır:

• Bir kelimenin sonunda hulunan kısa ünlü; yükleme, ilgi ve yaklaşma hallerinde uzar: alma "elma" ~ almooıu "elmayı", almaanıii "elmanın", almaa "elmaya"; ene "nine"
rı

"kumru"

ya"; süyci

enüüni "nineyi", enliiiniii "ninenin", enliii "nineye";
gumr!J.nıFı

gumrwu "kumruyu",

"tatlı" ~

Vasıta

•

~

~

süyciini

"tatlıyı",

süyciiniii

"kumrunun", gumra(l "kumru"tat1ının",

hali eki "-n"den önce gelen ünlü uzar:

"dönerken", ikindiin "ikindi vakti",
"yüzükoyun" .

oğrW1

• Teklik ve çokluk birinci, ikinci

şahıs

gunı

silycüü "tathya" .

arkomı "sırt

üstü",

gaydış!J./1

"öğleyin",

"gizlice", ijylüün

yilziin

iyelik eklerinden önce gelen kelime

sonu ünlüleri uzar: deri "deri" ~ deriim "derim", deriiii "derin", deriimiz "derimiz", deriiiiiz "deriniz"; gıc,ı "kuzu" ~ guzıım "kuzum", guzwı "kuzun", guZL::..
ımız "kuzumuz", guzııiiız "kuzunuz"; hasa "baston" ~ hasaam "bastonum", hasamı

~

"hastonun", hasaanuz "hastonumuz",

hasaaiiız

"bastonunuz"; ülke "ülke"

ülküiim "ülkern", ülküüii "ülken", ülkiiiimiz "ülkemiz", illkLiiü1iz "ülkeniz".

Bu kural, ünlüyle biten aile

adlarından yalnız

"ata" kelimesi için geçerlidir.

Diğer

akraba adları ünlüyle bitseler ve sözü edilen iyelik eklerini alsalar da bunlarda uzama görülmez.
• Fiil köklerinin sonunda bulunan "a" ve "e" ünlüleri,
er"i

alchklarında

Iemek"

~

uzarlar: beze- "süslemek"

demlüiir "clemler",

dile- "dilernek"

~

~

geniş

zaman eki "-ar/-

beziiiiris "süsleriz", demle- "dem-

dırma!a- "tırmalamak" ~ dınnalaar "tırmalar",

dildiirsiii "dilersin",

garşıla- "karşılamak" ~ garşılaarıs

"karşılarız" .

"r" ve "1" ile biten fiillerde
uzunluğu

geniş

zaman eki hazen

ortaya çıkmaktadır: berer ~ biiiiI' "verir",

düşmekte

bolcır ~

ve bir telafi

boor "olur",

ç'ıka-

Türkmen Türkçesinde Ünlü/er

83IJ

~ Çıkaar "çıkarır",

rar
~

götüiiI'

"kaldırır",

geler

idiirer

~

~

giiiir "gelir", getirer

ötiir "geçirir",

~

getiir "getirir", göterer

tutaşdmır ~ tutaşdllT "tutuştu

nır".

• Fiil köklerinin s()fiunda bulunan ünlüler, bu fiillere zarf - fiil eki "-ıp/-ip"
getirildiği zaman uzarlar: aaifla- "ağlamak" ~ aaiflÇ1QjJ "ağlayıp", gııcakla- "ku~

caklamak"
yip", sözle-

gucaklÇ1Qp

"kucaklayıp",

gözle- "beklemek"

~ gözlğjjp

"bekle-

"konuşmak" ~ sözlğjjp "konuşup".

• Fiil köklerinin sonunda bulunan ünlüler, söz konusu fiiııere sıfat-fiil eki "an/-en" getirildiğinde uzarlar: baifla- "bağlamak" ~ baifla([lı "bağlayan", dile"istemek"
lemek"

~

~

dildiin "isteyen", gam- "bakmak"

~ g(mımı

"bakan", gizle- "giz-

giz.liiiin "gizleyen".

• Sıfat-fiil eki "-yaan/-yaan"in ünlüsü daima uzundur: ({çyaan "açmakta
olan", çıkyaal1 "çıkmakta olan", geçyiiiin "geçmekte olan", gelyüiin "gelmekte
olan", gidyCiCin "gitmekte olan", yazyaan "yazmakta olan".
• Zarf-fiil eki "-maan/ma~in"in ünlüsü daima uzundur: görünmüün "görünmeden", kesmiiCin "kesmeden", salmaan "salmadan", yafmamı "yatmadan".
• Zarf-fiil eki "-kaa/-kaa"nin ünlüsü her zaman uzundur: dürikiiii "o diriyken", duurkaan "sen dururken", otıırkÇ1Qln "ben otururken", öyniizdekCiCin "sen
evinizdeyken",

yaaşmdakaa "yaşındayken",

yetmiiiinkiiii

"yetişmemişken".

• Bir başka zarf-iiil eki olan "-aağacla/-üağede"nin ünlüsü de daima uzunclur:
barilif:./{ada "gider gitmez", ekğjlj!,ede "diker dikmez", tutilif:./{ada "tutar tutmaz",
yüzğjjğede "yüzer yüzmcz".
•

Şimdiki

sıyor",

yor",

zaman eki "-yaar/yiüir"in ünlüsü her zaman uzundur: basyaar "babezeyiiCir "süslüyor", çıky({ar "çıkıyor", gelyiiiir "geliyor", (ıvyCiCir "övü-

sıifmay{[([r "sığmıyor".

• İsimden isim yapma eki "mak-/mek"in ünlüsü, yaklaşma hali ekini alınca
uzar: açmak ~ açmilif:./{a "açmaya", çekilmek ~ çekilm{jjjğe "çekilmeye", çık
mak ~ çıkmilif:./{a "çıkmaya", dökmek ~ dijkmğjjğe "dökmeye".
• Bulunma hati ekinin ünlüsü, kendinden sonra aitlik eki "-kı/-ki" gelirse
uzar: denizde ~ denizdiiiiki "denizdeki", elimde ~ elimdCiliki "elimdeki", orta-

Yemi. Doç. f)r.
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"ortadaki", öFide

{lkı "yanındaki",

yakuafidu

---7

öfidiiiiki "öndeki", yaanmda

---7 yakaaiidaakı

---7

yaanmda-

"yakandaki".

• İstek bildiren "-ası/-esi" eki, ünlüyle biten bir fiile geldiği zaman söz konusu ekin ünli.isü uzar: çlijJliiiisi gel- "toplayası gelmek", okaası gel- "okuyası gelmek", oyıwas{ gel- "oynayası gelmek", yiiriiiisi gef- "yürüyesi gelmek".
• "a" veya "c" ünlüsüyle biten fiillere teklik birinci, çokluk birinci ve ikinci
şahıs

emir ekleri

geldiği

zaman ünlü

uzaması

meydana gelir:

meliyim", diiiliiiilifi "dinleyelim", eWiifi "eleyin", iidiiiivin
"sayın",

•

som'{H1Vll1

Karsılaştırma

kalın",

aytmaalıii

"arayayı m",

"söyle-

sa ana ari

"sorayım", yas({aluı "yapalım" .

cki "-raak/-riüik"in ünliisü daima uzundur:

giieriliik "biraz gcç", gofilllT(wk "kahverengimsi",

galııımak

giivşülrddk

"biraz

"biraz es-

ki".
• Ünlüyle biten bi" kelimeye yön gösteren "-k" eki geldiğinde ünlü uzaması
meydana gelir: wın "öLe" ---7 afirlik "öteye", biWri "beri" ---7 bdtirlik "beıiye",
beyle "böyle, şöyle" ---7 beylaiik "oraya, o tarafa", c!a,mrL "dışarı" ---7 daşarlik
"dışarıya",

eyle

"şura,

"geriye", ileri "ileri"
ya".

bura"
---7

---7

ileriik

eyliidk

"şöyle,

"ıleriye",

böyle", gaym "geri"

yokarL

"yukarı" ---7

---7

g({ymuk

yokW'lik

"yukarı

• Fiilden isim yapma eki "-vaaç"ın ünlüsü her zaman uzunclur:
"oyuncak", yelpevaaç "yelpaze" .

Oyl1([v(Ulf:'

• Şüphe edatı vazifesi gören "-kaa/-kiiü"nin ünlüsü daima uzunclur: haçan gitdikiiii "ne zaman gitti ki", niü'inıedenkiiii "neden ki", niiii\'uift iişfeeekkciii "ne zaman çahşacak ki", niiriiii b({ryaarkaa "nereye gidiyor ki",
Türkmen Türkçesindeki uzun ünlüleri ise

şLll11ukaa "şu

mu ki".

şöyle sıralayabiliriz:

"aa" Ünlüsü: Uzun, düz ve geniş bir art damak ünlüsüdür. Dil ardının iyice
geri çekilmesi ve all çenenin dil ile birlikte iyice aşağı inip ağız boşluğunun açı
lışının yava~ yavaş genişleyip gitmesiyle oluşmaktadır. "aa", kısa "a"dan biraz
geride ve aşağıda meydana gelmektedir. Kullanım alanı ise, "a" ünli.isü kadar geniş değildir: {1{1i[dık "fazla", QQj;ıl "ağıl", aar/;ll1 "yorgun, bitkin", ([([ş{mn "dağ
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ağaçdaakı "ağaçtaki",

geçidi, geçit",

bCllyaarkaa "giderken", buldumanda
ğaa "durağa",

gaabak "göz kapağı",

bagya- "zengin olmak,

zenginleşmek",

"parıldadığında", daartık "darlık",

gilik~lak "kalın kaşlı",

dural-

garamggifa "bakma-

ya", kovmaan "kovmadan", parçalggpdır "parçalamıştır".
"aa" ünlüsüne, Arapça ve Farsçadan

alınma

kelimelerin

rastlamak mümkündür. Bu tUr kelimelerdeki uzunluklar
orijinalinde
ağzaa

olduğu

aalım

gibidir:

"organ", befcUl "bela",

Türkınencede

"a.lim, bilgin", aasuuda "sakin",

coğili!J)

esasen,

aaşık "aşık",

"cevap", çendaan "bazen, ara sıra", de7yaa

"ırmak",

dessaan "destan", emmaa "ama", hemraa

"kanun",

mll1aaSııp

Ancak

değişik. yerlerinde

"yoldaş, arkadaş",

kaanuun

"uygun".

bazı alınma

Tkm. adil "adil", Far.

kelimelerde bulunan uzun "a"lar
{'ıram

kısalmıştır.

Ar. adil >

Tkm. aaram "rahat, huzur", Far. asümtm / asmtll1 >

Tkm. Qsmaan "gökyüzü", Far. cihan> Tkm. cahan "cihan, dünya", Far. delna>
Tkm. daanQ "bilgili; bilge", Ar. emanet> Tkm. amQ1ıat "emanet".
Farsçadan alınan "-aana", "-baan", "-baaz", "-damı", "-daa,.", "-haana",
"-maan ", "-naanıa", "-stcwn", "-vaan", "-zaar" ve "-zaat" ekJerinin ünlüsü
her zaman uzunclur: aadanızaat "insanlık, insanlık alemi", baağbaan "bahçıvan;
bahçe sahibi", boorçnaama "senet", çaayhaana "kahvehane, çayocağı", çölüstuan "çöl yer, çöllük", güldamı "çiçeklik, vazo", gülwar "gül/çiçek bahçesi",
maaldaar "hayvan

balacısı", masğambaaz

lak, nurlu", saayavaan

"şemsiye",

"palyaço,

soytarı",

nuuraana "par-

saraymaan "saray bekçisi".

Ünlüsii: Uzun, düz ve geniş bir ön damak ünlüsüdür. üiidim "aclım",
"duraklamak; vakit kaybetmek", iiiirlik "erkeklik; mertlik", iiiivdir- "ace-

"aa"
fiğjfin-

le ettirmek", çiiüksiz
ill1cire-

"şımarmak",

"sınırsız", çekmfiğjfe

depüüm "tepem",

gdiimi "gemi", gelyiiiirkiiii "gelirken",
gööfiiünde

"çekmeye", dCiiili "deli, divane", dCi-

düşdürsifi "döşersin",

gizlğğp

düyüü "deveye",

"gizleyip", göökdiiiiki "gökteki",

"toprağa verdiğinde, gömdüğünde".

Farsçadan alman "-güdr", "-kdiir" ve "niiii-" eklerinin ünlüsü daima uzundur:

coğapkiiiir

razı

olmayan,

"sorumlu",

rızasız".

küyzeğddr

"çömlekçi", niiümazı

"menınun

olmayan,

Yanı'
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"ee" Ünlüsü: Uzun, düz ve geniş bir ön damak ünlüsüdür. Kullanım alanı oldukça sınırlıdır: [{eler> [{eer "gelir", hggy "ey, hey".
"ll" Ünlüsü: Uzun, düz ve dar bir orta damak ünlüsüdür: cJ.J.ğtldl "gıcırtı", çL:.

!:.bll1 "sivri sinek", dgndır- "kurtulmak", [{ayğgn1lZ "kaygıffilz", [{utargnçaa "bitirinceye kadar", J.J.ğIŞ- "işsiz güçsüz dolaşmak", gkcat- "yele vermek, dalgalandırmak", gsğa- "koklamak", !J.Zarla- "izlemek, izine düşmek", kgnçılık "zorluk", oğrgnça "gizlice", okgcı "okuyucu", umgtlı "umutlu", ııZflTı "uzun", yaliiL:.
IZ "yalnız, tek".
"ll" ünlüsünün oluşumu, "ı "dan farklıdır. Dilin ucu biraz öne doğm yavaşça

hareket edip ön damağa iyice yaklaşır. "ıı " , böylelikle biraz önde ve yukarıda
meydana gelir; "ıy" şeklinde telaffuz edilir. Bu bakımdan "ıı", söyleyişte yarı
diftonglu bir ünlüdür: çak[{gl1llZ ~ çak[{!;i.l1llZ "çakımız", dangıu ~ daFi.!;i.11l
"sargıyı" vb.
"ii" Ünlüsü: Uzun, düz ve dar bir ön damak ünlüsüdür: biiiiriik "beriye",
berğiiniii "borcun", biitiin "bütün", çiisFi.e- "çiselemek", diireğ "mesnet, destek",
diişlek "iri dişli", dilçiimiz "dil bilimcimiz", ertiirki "yarınki", [{iice "gece", [{izllintik "gizlilik", içğiin "içten, candan", iiber- "göndermek", iilçi "elçi", iinçe
"ince", iişik "kapı; eşik", öliinçüü "ölene kadar", üçiin "için".
"ii"nin oluşumu, "i" ünlüsünden farklıdır. Dilin ucu iyice öne doğm hareket
edip üst ön dişlerin dibine yaklaşır, birazcık da ön elamağa doğru yükselir. "ii",
böylelikle biraz önde ve yukarıda meydana gelir; "iy" şeklinde telaffuz edilir. Bu
bakımdan "ii", söyleyişte yarı diftonglu bir ünlüdür: [{eçiinin> [{eçb!.niFi "keçinin" , yitğiimiz > yitğb!.miz "zararımız" vb.
Ünlüsü: Uzun, yuvarlak ve geniş bir art damak ünlüsüdür. Oluşumu,
dudakların iyice yuvarlaklaşıp öne uzaması, dilinse öncekinden biraz geri çekilmesiyle gerçekleşir ve bu özelliğiyle "o" ünlüsünden farklılık gösterir. Yani
"00" ünlüsü, "o"dan biraz geride meydana gelmektedir. Türkmencede kelime tabanlarının sadece ilk hecesinde bulunur. Kullanım alanı geniş değildir: boomwı
"kar fırtınası, boran", boozla- "hüngür hüngür ağlamak", doolı "dolu, boş değil",
[{oozğalaii "isyan, ayaklanma", QQba "köy", oodun "odun", oorda "ordu", ootlı
"tren".
"00"
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"00",

birleşik

Türkmence

hecesinde bulunur:

kelimelerinse birinci veya ikinci kelimesinin ilk

demiryoolçı

"demir yolu görevlisi", gaal100cak "zalim, gad-

oocakbaşı "ocağın yanına

dar",

halı",

serrnek için özel olarak dokunan küçük

ootluçöp "kibrit".

Uzun

ünlüsüne bir tür birleşik kelime sayabileceğimiz

"00"

şu

örneklerin son

hecesinde de rastlanmaktadır: geçenimiz yook > geçemzook "geçmiyoruz", gelenim yook :> gelemook "gelmiyorum", giden i yook >
niFl yook > seçePiook

"saçmıyorsun",

gideııook

"gitmiyor", seçe-

yitenifiiz yook > yitellzook "kaybolmuyor-

sunuz".
Verdiğimiz
mış sıfat-fiil

örneklerde "yook" kelimesi, "y"si
birleşmektediL

ekleriyle

Bu

düştükten

sonra iyelik eki al-

yapı, şimdiki zamanın

olumsuzunu

meydana getirmektedir.

"öö" Ünlüsü: Uzun, yuvarlak ve dar bir art damak ünlüsüdür. Dudakların
iyice
le

yuvarlakIaşıp

oluşmaktadır:

öne

uzaması,

dilinse alt çeneyle birlikte biraz

"ö"den biraz önde ve

aşağıda

aşağı

inmesiy-

meydana gelen "öö" ünlüsü,

Türkmence kelimelerin ilk hecesinden sonra bulunmaz: böölek "parça", döörce"kurcalamak", g{jJJlferçin "güvercin", gööklük "mavilik", ööde- "ödemek", (jöllük

"ıslaklık",

öönümçilik "üretim",

öözleşdir-

"benimsemek,

alışmak".

"uu" Ünlüsü: Uzun, yuvarlak ve dar bir art damak ünlüsüdür. Türkmence
kelime

tabanların~n

şır. Oluşumu,

sadece ilk hecesinde bulunuL

uzar ve ağız boşluğu
Hıffuz

edilir.

oldukça

"yaramazlık

uukıtçtf

diftong

özelliği

Dudaklar yuvarlakiaşıp iyice öne

yavaş yavaş daralır.

Kullanım alanı

"tuzlu", guudurasivri, keskin",

farklıdır.

"n" ünlüsünden

Söyleyişte

Sonuçta "ıııı" ünlüsü, "uv"

sınırlıdır:

doğru

şeklinde

buuzlan- "buzlanmak",

tate-

dIıUZ!1

etmek, kudurmak", puudak "budak", uuçlak "ucu

"uykucu",

uıma-

"onaylamak, tasdik etmek",

uUlıla-

"un-

lamak, un serpmek".
"ıııı"

ünlüsü,

hirleşik

kelimelerinse hirinci veya ikinci kelimesinin ilk hece-

sinde bulunur: ikuuçlt "belirsiz,
is til1kı".

şüpheli", UUl1aş "erişte",

yuu/'tbasa/'

"saldırgan,

Yıırd.
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"üü" > "iiy" Ünlüsü: Uzun, yuvarlak ve dar bir ön damak ünlüsüdür. Diftong

özelliği taşır. Oluşumu,

ru hareket eder ve

"ü"den farklıdır. Dudaklar ve dil ucu biraz öne doğ

ağız boşluğu yavaşça daralır.

linde telaffuz edilir. Türkmencede kelime

Sonuçta "üü" ünlüsü, "üy"

tabanIarının

sadece ilk hecesinde bu-

lunur: çüvriik "çürük", güvçlen- "güçlenmek, gücü artmak", siivcetfl:işen-

mak", sfl:ire- "s"Lirümek, sürüklemek",

şek

"korkmak, çekinmek",

"tatlandır
fl:işmeleii

"kalabalık", fl:itğe- "değişrnek, başkalaşmak".

Önceleri sadece söyleyişte bulunan "üy" şeklindeki diftonglu yapı, günümüz
Türkmencesinde
guyla

yazıya

da tesir ettiği için bütün "üü" ünlüleri, "üy"

yazılmaktadır: q~pen.ıeK ---7

çüvret- "çürütmek",

ryl1qnlı

---7

yarı

difton-

gfl:içli "güç-

li.i, kuvvetli; sağlam, zinde", e'ı'il;ı.;eMeK ---7 sfl:ice- "tatlı olmak, tatlanmak, tatlılaş

mak",

e'i.ll;ı;.ıı ---7

sfl:ici

"tatlı,

lezzetli",

e'iiipeııMeK ---7

sfl:iren- "sürünrnek, sürüne-

uzunlukları

sadece diy- "demek" ve iy-

rek yürümek" vb.
Kiril harfli Türkmen

yazısında

ünlü

"yemek" gibi uzun "ii" ünlüsünün diftonglu
uzun "üü" ünl"Lisünün diftonglu
Bunların dışında yazıda

şekli

şeklini taşıyan

birkaç kelimeyle

"üy"ü bulunduran kelimelerde gösterilir.

uzunluklar belirtilmez.

"üy" yarı diftonguna tek heceli Türkmence keliınelerde yaygın olarak rastlamr: düvn "dün", djdj'jJ "dip; asıl, temel", dfl:iş "düş, rüya", güvç "güç, kuvvet",
"uzanmak; hızlıca geçip gitmek, uçmak", sfl:it
"süt", fl:ir- "havlamak, ürmek", İdJ!.ş- "toplanmak, yığılmak".

gfl:iz "güz, son bahar",
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