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Öz 

Batı Trakya ya da Yunanistan Trakyası (Yunanca: Θράκη Traki), Trakya bölgesinin Yunanistan'da yer alan bölümüdür. 

Yunanistan'ın en kuzeyi olduğundan Kuzey Yunanistan olarak da adlandırılmaktadır. Bu bölge Yunanistan'da Türkçenin konuşulduğu 

en yoğun bölgedir. Yaklaşık 100.000'in üzerinde Müslüman Türk yaşamaktadır. Bölge, İskeçe İli (Yunanca: Ξάνθη, Ksanti), Rodop İli 
(Yunanca: Ροδόπη,Rodópi),Başkent Gümülcine/Komotini, Evros İli (Yunanca: Έβρος, Évros), Başkent Dedeağaç olmak üzere üç alt 
yönetim birimine ayrılmıştır. Araştırma sahamız olan Rodop İlinin başkenti konumunda bulunan Gümülcine ve köyleri, ağız 
bakımından Batı Trakya’da bulunan diğer iki bölge hakkında da bizlere fikir verecektir. Gümülcine, hem nüfus yoğunluğu hem de  

İskeçe ve Evros bölgelerindeki kozmopolit yapıdan uzak bir yapıya sahip olması bakımından, Batı Trakya Türk ağzını eksiksiz 
yansıtması dolayısıyla tarafımızdan tercih edilmiş bir bölgedir. Doğu Trakya ile ilgili yapılan ağız çalışmalarıyla örtüşen b ir çok 
özelliğini görmemiz bakımından da çalışmamız, sınırların konuşulan güzel Türkçemizi hiçbir şekilde bozulmaya uğratamayacağının bir 

kanıtı niteliğindedir. Derleme yaptığımız bir amcamızın tabiriyle “çiğnek bir toprak “ olan ve tarihte bir çok medeniyete beş iklik eden 
bu coğrafya, Türk kimliğinden yüzyıllar boyunca hiçbir şey kaybetmemiş, adeta kimliğini Türk kültürü ve yaşayışıyla 
anlamlandırmıştır.Bu çalışmada Batı Trakya-Gümülcine ağzı ile ilgili tarafımızdan yapılan derleme çalışmalarından yola çıkılarak bölge 
ağzının şekil bilgisini belirleyen temel özelliklerle ilgili özgün kullanımlar üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Batı Trakya, Şekil Bilgisi, Ağız, Türk Kimliği. 
 

Abstract 

Western Thrace, a part of Thrace (Θράκη in Greek), is a land of Thrace region covering the Greek land. The region is located 

on the west of Greece so it is also called Western-Greece. This is the region where Turkish language is mostly spoken in Greece. 
Approximately 100.000 Muslim Turks live there.  The region is comprised of three provinces. They are the province of Ksanti (Ξάνθη), 
the province of Rodopi (Νομός Ροδόπης), and the province of Evros (Έβρου). The region is divided into three sub-administrational units 

where the capital city of Ksanti province is Ksanti, the capital city of Rodopi province is Komotini (Κομοτηνή), and the capital city of 
Evros province is Aleksandropolis (Αλεξανδρούπολη). The research field of the study is Komotini (the capital city of Rodopi province) 
and the villages around it. The investigated region is expected to give important clues in terms of accent about the other two provinces. 
Komotini was chosen because of the density of the Turkish population in the whole province where western Thrace Turkish accent is 

perfectly represented and also it is away from the cosmopolitan structure of  Evros and Ksanti. Our study also proves that desp ite the 
borders, the Turkish spoken in the western Thrace has a lot of common features with the Turkish spoken in the eastern Thrac e in 
reference to the previously conducted studies. One of the old men who was interviewed stated that this geographical region hosted 
various civilizations and the Turkish identity has not lost anything for centuries and even Turkish Identity gained meaning by the 

cultural values and life style.  This study focused on investigating Western Thrace - Komutini accent by eliciting various samples from 
the region to make the conclusions on the local accent by identifying fundamental characteristics of form.  

Keywords: Western Thrace, Characteristics of Form, Accent, Turkish Identity. 
 

 
Giriş 
Anadolu ve Rumeli Ağızları, tarihi gelişme sürecinde Oğuzcanın son halkasını oluşturan, ses ve 

şekil bilgisi ve söz varlığı bakımından Türkiye Türkçesi yazı dilinden farklılık gösteren ağızlar topluluğunun 
genel adı olarak kullanılmaktadır.Bu sözlü verim temel olarak Eski Anadolu Türkçesinden beslenen ve 

gelişen bir yapıyı göstermesi açısından, Türkçenin tarihi gelişim süreci ve evrimiyle ilgili ipuçlarını içinde 

barındırmaktadır. Oğuzlar üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde Oğuz boylarının 24 boyundan 23’ünün 
Anadoluya göç ettiğini göstermektedir (F. Sümer 1992, s. 173). Zeynep Korkmaz’a göre bu göçler sırasında 

elbette bir kısım Oğuz dışı Kıpçak, Çiğil vb. Türk boylarından gelme göçler de vardır. Anadolu’ya gelen 
Oğuz boyları, Kayı, Bayat, Bayındır, Avşar, Kınık, Salur,Beğdili, Çepni, Eymür, Yüreğir gibi kendi adları ile veya 

boy taksimatında bir takım oymak, aşiret ve cemaatlere bölünmüş olarak önce Anadolu’nun daha sonra da 
Rumeli’nin çeşitli bölgelerine yayılmışlardır. Zamanla da Anadolu ve Rumeli bölgelerindeki çeşitli 

nedenlere bağlı iç göçler de bu yayılmayı renklendirmiştir. Dolayısıyla Rumelide oluşan sözlü verimin ve 

diyalektin kaynağının Oğuzca olduğu tezi tarihi olarak da çok güçlü temellere dayanmaktadır.Balkan Türk 
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ağızları 14. yy’da Balkanlara yerleşen Osmanları Türklerinin oluşturduğu yapıyla daha da yerleşik bir 
durum almıştır1.Balkanlara kuzeyden inen Türk boylarının yerli slav halkların içinde eridiği 

düşünüldüğünde buradaki Türk ağzının güneyden gelen Oğuz Türklüğü tarafından günümüze kadar 
ulaşan bir yapısı olduğu tesbiti belki de en doğrusu olacaktır.Anadolu ağızlarının Balkan topraklarında bir 

devamı niteliğinde olan Rumeli ağızları üzücüdür ki bu güne kadar bir bütün olarak derinlemesine bir 
incelemeye tabi tutulamamıştır. Hatta Anadolu Ağızlarıyla ilgili yapılan tasnif çalışmalarında Rumeli ağzı 

tasnif dışı bırakılmış, yok kabul edilmiştir. Rumeli Ağızlarıyla ilgili ilk çalışmalar Ignacz Kunos ve Tadeusz 

Kowalski tarafından yapılmıştır.Daha sonra Macar Türkologlar J. Nemeth, J.Eckman, G.Hazai, S.Kakuk; 
Bulgar Türkologlar Emil Boev, Mefkure Mollova, Rıza Mollov, Hayriye Memova ve Romen Türkolog 

Vladimir Drimba bu alanda çalışmışlardır2.Fakat bu çalışmaların Rumeli ağızlarıyla ilgili alanların tamamını 
kapsadığı maalesef söylenemez. Rumeli ağızlarıyla ilgili ilk ciddi tasnif ise Gyula Németh’in “Bulgaristan 

Türk Ağızlarının Sınıflandırılması Üzerine” adlı makalesinde3Balkanlar’ın doğusunu oluşturan  Doğu 
Rumeli Bölgesi, Trakya’yı (doğu ve batısıyla beraber), Bulgaristan’da Lom, Vraça, Sofya, Samokov ve 

Köstendil şehirlerinin doğusundan itibaren ülkenin tamamı, Yunanistan, Makedonya’nın güney kesimleri ve 

Türkiye’nin Trakya’sını (Doğu Trakya) içine alan tasniftir (Nemeth 1981:119-120). Bulgar Türkolog Emil 
Boyev Bulgaristan Türk ağızlarının tasnifinde ise: Batı Bulgaristan Türk ağızları, Kuzeydoğu Bulgaristan 

Türk ağızları, Doğu Rodoplar ve Gerlovo Türk ağızları şeklinde bir tespit yapmıştır (Boyev 196 8:176).Rus 
Türkolog Dimitriev ise Balkan Türk ağızlarını: Tuna, Edirne, Makedonya, Adakale, Bosna ağzı olmak üzere 

beş bölgeye ayırmıştır (Nemeth 1981:130). Mefkure Molla, Nemeth’ten farklı bir bakış açısıyla bölgeyi ikiye 
değil de üçe ayırmıştır. Bu bölgeler; Batı uç zonu, Doğu Rodoplar zonu ve Merkez zon’dur (Mollova 

1999).Rus Türkolog E.A.Grunina Balkan Türk ağızlarını, doğu ve batı olmak üzere iki gruba ayırmıştır 

(Dryga 2009:194).Balkan Türk ağızlarıyla en detaylı tasnif çalışmalarından biri de Iryna Dryga’ya aittir. Bu 
çalışmada Dryga, şu şekilde bir tasnif yapmıştır: Bulgaristan (Deliorman, Gerlovo, Tozluk, Varna -Burgaz, 

Vidin-Küstendil-Mihaylovgrad), Kosova (Prizren, Priştine, Mamuşa), Romanya (Kuzey, güney, kuzeybatısı 
(Köstence, Vama Veche, Negru Voda, Tuzla), Arnavutluk (Tirana, Elbasan, Şkoder, Kruja, Korça), 

Yunanistan (Selanik, Komotini, Batı Trakya) (Dryga2009:194). 
Genel olarak iki ana sınıfta düşündüğümüz Trakya ağzının doğu bölümü ülke sınırlarında olması 

sebebiyle üzerinde daha çok çalışmaya müsait bir durum arz etmiş ve yapılan bir çok çalışmayla genel 

olarak üzerinde yoğunlaşılmış bir ağız bölgesi olarak görünmektedir. Bu bölge lisans tezleri ile taranmaya 
çalışılmış, bilhassa Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ya pılan yüksek lisans ve doktora 

tezleriyle4 kısmen taranmıştır.Yine son yıllarda Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalışılan 
lisans ve yüksek lisans tezleri5 Doğu Trakya ağzının oldukça önemli bir bölümünü ses ve şekil bilgisi ve söz 

varlığı bakımından kayıt altına almayı başarmıştır. Oysa Trakya ağzının batı bölümü, birkaç lisans tezi ve bir 
köyden alınan metinlerden hareketle oluşturulan bir ağız çalışması 6 dışında hemen hemen hiçbir 

araştırmaya tabi tutulmamıştır. Doğu Trakya,bugünkü Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki arazisinin teşkil 

eder. Bunun dışındaki kısım ise Batı Trakya olup 1913’te kurulan Batı Trakya Hükümet -i Müstakilleri 
sınırları esas alındığında bir kısmı Yunanistan’ın diğer bir kısmı da Bulgaristan’ın sınırları içinde 

bulunmaktadır.1923 Lozan Antlaşmasıyla sınırları çizilen Batı Trakya ise bugün tamamen Yunanistan’ın 
idaresinde olan bölgedir. Sözü geçen bu bölge doğudan Meriç nehriyle Türkiye’den, batıdan Mesta Karasu 

nehriyle Makendonya’dan, Kuzeyde Rodop dağlarıyla Bulgaristan ’dan ayrılmış olup,güneyden de Ege 
denizi ile çevrilidir.Bölge İskeçe,Gümülcine ve Meriç vilayetlerinden oluşmaktadır.2012 yılında başladığımız 

ve 2016 yılında sonuçlandırdığımız Batı Trakya -Gümülcine ağzıyla ilgili saha çalışmasıTrakya ağzının batı 
bölümüyle ilgili önemli bir boşluğu doldurmuştur.Bu incelemede temel olarak bu kaynaktan hareketle 

tespitler yapmaya ve aynı zamanda bölgeyle ilgili diğer kaynakları da tarayarak bölgenin şekil bilgisiyle 

ilgili sonuçlara ulaşmaya çalıştık. 
 

                                                                 
1 Zeynep Korkmaz, “Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Dayandığı Temeller”, TDAY Belleten 2007, TDK Yay., s.88-90. 
2 Ahmet Günşen, “ Balkan Türk Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme” Turkısh Studies, International Periodical For T he 
Langueges Literature and History of Turkısh or Turkic Volume 7/4, Fall, 2012, s.113-114. 
3Gyula, Németh ,“Bulgaristan Türk Ağızlarının Sınıflandırılması Üzerine”  TDAY Belleten 1981, TDK Yay., s.160-162. 
4Emin Kalay; Edirne İli Havsa İlçesi ve Köyleri Ağızları (İncelemeMetin), Trakya Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımla nmamış 
Yüksek Lisnas Tezi, Edirne 1990; Emin Kalay; Edirne İli Ağızları, TDK Yay., Ankara 1998; Şanlı, Cevdet Şanlı; Kırklareli İli Merkez İlçe 
ve Köyleri Ağızları (İnceleme-Metin), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 1990. 

Olcay, Selâhattin (1995); Doğu Trakya Yerli Ağzı, Ankara: TDK Yay.  
5Bülent Hünerli; Kırklareli Babaeski Merkez İlçesi ve Köyleri Ağız İncelemesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2006; Coşkun Muslu; Vize İlçesi ve Köyleri Ağızları, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi, Edirne 2007. Derya Evren Kuzu; Gelibolu ve Çevresi Ağızları, Trakya 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi, Edirne 2003; İlker Tosun; Tekirdağ İli Merkez İlçe ve 
Köyleri Ağızları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2004  
6İsmail Doğan, Derya Yeşim Benli, “Bulatköy Örneğinde Batı Trakya (Gümülcine) Ağzı”, Gece Kitaplığı Yay., İstanbul, 2014. 
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1.Yapım Ekleri: 

Bölge ağzında yazı diliyle örtüşen bir yapım eki kullanımı olmasına rağmen bazı eklerde yazı dilinden ve 

Anadolu ağızlarından farklılık gösteren kullanımlara da rastlanmaktadır. 

1.1. +cıķ / +cik /+cuķ /+cük : 

Bölge ağzında çok yoğun olarak kullanılan bu yapı küçültme, sevgi ve acıma anlamlarını 

karşılamaktadır.Anadolu ağızlarında ve yazı dilinde de gördüğümüz bu kullanım, bölgede çok daha yoğun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

iP bālįyler ķızanın bacacıķlāna, bi ķızan ķoşturǖyler, kesįler, paracıķ verįysin işte ķızana. 

(Gümülcine/Tusçuköy, B.T.G.A, 364), ülē bayramnārda oynārdılar, üle sıracıķ üle dizilirdiler üle üle alķa üle 

oynārdılar üle. (Gümülcine/Sarancına, B.T.G.A, 371), eveli verilēdi bi tūm ifārlacıķ olurdu yaprā 

(Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 378), bizim büle ķomşu vārdı ninecik. (Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 383), 

sōra sāli cumā oldu mu ķomşucuķlar şéye gidērdi. (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 399), öküscükler adımcıķ adımcıķ 

gelillērdi, kimi yatālĺardi bile. (Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A,419), ötekiler püskecį  soķāller emen büle püskeciklen 

veriler. (Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A,425), bi āşeciklen bi fatmecik vārmış. undan sōna fatmec įn anacį  ölmǖş, ǖsüz 

ķalmıj. (Gümülcine/Nurçalı, B.T.G.A, 427), tin tin ķabacįm, āldatıp Ta giden bubacįm…(Gümülcine/Nurçalı, 

B.T.G.A,428) 
1.2. +cāz / +cēz /+çāz / +çēz< +cağız : 

Küçültme, sevgi ve acıma anlamlarını karşılayan, Anadolu ağızlarında ve yazı dilinde de gördüğümüz bu 

kullanım, bölgede çok daha yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

çöcüklere ķara doncāz dikērdim büle (Gümülcine/Sasallı, B.T.G.A, 433), yıķanmış çıķmıj, buncāz delik taslan 

dökērmiş (Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A,18), uncāz da çekilmiş, uncāz da gidērmiş. (Gümülcine/Kozlukebir, 

B.T.G.A,96), sucāz verdik hani şētcēz verdik helbette. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A,152), yācāz da ķoyārdıķ. 

ķavrılırdı ascıķ, tuzunu da atardık içine. (Gümülcine/Üntüren, B.T.G.A,160), hep unnarı yûncuķ yapārdılar büle, 

yuvārdılar üscēzlēne yāmır girmesin deye..(Gümülcine/Üntüren, B.T.G.A,162), baķ çay maķıfda düün oldu, bi 

düüncēze gitTim ben.(Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A,186), şişçēz yapārdıķ unnarın uçlānı (Gümülcine/Gebecili, 

B.T.G.A,340), sütçēz tutārdıķ, undan sora yazārdıķ, bỻrek yapārdıķ. (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 399), ķızım démiş 

benim başçāzımı bitlesene démiş. (Gümülcine/Ortakışla, B.T.G.A, 408) 

1.3. +įn, +yın / +yin < +gil :  

Doğu Trakya ağzında kullanıldığı gibi Batı Trakya ağzında da işlek olarak kullanılan bu ek, Anadolu 

ağızlarında yaygın olarak kullanılan +gil ekinin değişmiş şekli olarak bölgede +įn,+yın / +yin şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. 

ōrda ninecįm yemekleri pişiri, pilişleri keser, ķoyun kesērdi bubamįn. (Gümülcine/Küçük Doğanca, 

B.T.G.A,271), anamyin iş yapārdı evde, bize çorap örüdü, hazır bǖle şēyler yoķtû. (Gümülcine/Örpek, B.T.G.A, 276), 

ķaçamā alırdı bubamyin bacaķlān arasına üle u şeylen yapāller, undan sona yazārlar tavaya. (Gümülcine/Sınırdere, 

B.T.G.A,305), bulġuru asçıķ ıslārdılar ninemyin bülē. (Gümülcin/Değirmendere, B.T.G.A,322), unu ninemyin 

gỻrmüşler demek üle. çıķārmış oturumuş, hunun sāti varmış, oturumuş oracıķta baķārmış gene ķaybelirmiş. 

(Gümülcine/Gebecili, B.T.G.A, 341), ǖlen oldu mu aġamyin etiştiler ķayķın, amıcamın çöcükleri hayvan otlatmā 

gidēr, çöcük ķızannarı.(Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 420), sōna düzērdiler unnarı, tezģa vārdı. undan sōna ķoyārdı 

ninemyin tezģāya, anamyın doķūrdular mekik.(Gümülcine/Tusçuköy, B.T.G.A, 365) 

1.4. +nıķ / +nik /+nuķ /+nük <+lıķ / +lik /+luķ /+lük : 

Bölge ağzında yoğun olarak kullanılan bu ek /n/ ünsüzü ile biten kelimelerden sonra –nn-/-nl- değişimi ile 

yoğun olarak kullanılır. Aynı zamanda kendisinden sonra kullanılan isim çekim eklerinin etkisiyle son ünlüsünü 

düşürerek ünlü uzamasıyla karşımıza çıkar. 

iki gönül bir oldūna samannıķ (saman+lık) seyrān olur įsana (Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A, 425), 

düşünmedik baş bostannıķta (bostan+lık+ta) yaķışır (Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A, 425), çoķ şennikler olurdu 

(şen+lik+ler), şind üle şennikler ōlmāye. (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 438), gelin olurduķ. ķoca donnarı, 

pıstannarı, gelinnik (gelin+lik) birez ġadifedi. (Gümülcine/Dolapçılar, B.T.G.A, 21), üle ōldu haskellįm (asker+lik+im) 

de. (Gümülcine/Yeniköy, B.T.G.A, 80), hacılā (hacı+lık+a) gittim, üş sefer gittik. (Gümülcine/Yanıkköy, B.T.G.A, 

310), ō emen emen démeyim, elli metire yüsekl įnde(yüksek+lik+i+n+de) oluyu u. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 

392), mezālįn (mezar+lık+ın) yana geldįnen eşek sıpası ķaybelmiş. (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 404), çoķ 

ķarışmalā (kar+ış+ma+lık+a) geldi bizim günümüs hij gitmedim oķulā. (Gümülcine/Balabanköy, B.T.G.A, 36), 

dünürcülē (dünür+cü+lük+e) gidērdim ben, allān emrinnen hādi baķam. (Gümülcine/Arabacıköy, B.T.G.A, 227) 
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1.5.+layın, +layn/+leyn, +lan/+len, +nan/+nen, +nayın/+neyin, +lıyın, +layen, +nin, +lin/+lįn <-leyin: 

Yazı dilinde –leyin olarak kullanılan ve zaman gösteren kelimelerin üzerinde bulunan bu ek, bölge ağzında 

kararsızlık göstererek +layın, +layn/+leyn, +lan/+len, +nan/+nen, +nayın/+neyin, +lıyın, +layen, +nin, +lin/+lįn 

şekillerinde kullanılmaktadır. 

sabālayın gidērdik, sabā namazında hoca allākber, sabā ekmē yirdik çıķārdıķ. (Gümülcine/Hacıören, B.T.G.A, 

49),şāpardıķ anafora çıķārdıķ sabālayn şeyē, dikitizē, türk olannar için (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 102), 

sabāleyn gene açārdıķ unu, bi kişiyi otutTuruduķ, yüzünü de ỻrtērdik (Gümülcine/Salmanlı, B.T.G.A, 167), undan sōra 

sabālan gene ordan aşā ta kalenderkǖnün yanına. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 69), terlēyis aķşamlen yoķ rubana 

giyecen (Gümülcine/Yalımlı, B.T.G.A, 295), sabālen yapāller, aķşamnen süzēlerdi pįniri yā. (Gümülcine/Arabacıköy, 

B.T.G.A, 227), gün duvārķaydın, aķşamnayın  gün batarķan çıķārdıķ oķuldan. (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 377), 

āşamneyin çıķarıdıķ, sūķ sūķ içērdik. (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 401), sabāleyin gülün dibine gömērdik āşamdan, 

sabālıyın gene çıķarıdıķ, hıdılles sabāsı. (Gümülcine/Yalanca, B.T.G.A, 315), geceleyin āşamlayen eylence, fındıĶ 

gicesi dēlerdi. (Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 255), eh anem āşemnin hamırı ürettiridi. tatlı amır, nufutTan 

yapārd unu tutārdı. (Gümülcine/Koyundere, B.T.G.A, 223), āyşemlin ya fasile çōrbası, ya ķusķuz, ya kesmē bülece 

patatiz yemē, bül işTe. (Gümülcine/Arabacıköy, B.T.G.A, 107), üle gelįy aşamdan sülįy, kimse gitmecek bi yerē, 

sabālįn epsi cāmiye toplancaķ (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 387) 

2.Çekim Ekleri 

2.1.İsim Çekimi 

2.1.1.Çokluk Eki 

Anadolu ağızlarında çok sık görülen +lar/+ler çokluk eklerinde bulunan /r/ ünsüzünün düşmesi ve kendisinden 

önceki ünlüyü genellikle uzatma eğilimi bölgede de rastladığımız bir özelliktir. Ayrıca son ünsüzü /n/ olan sözcüklerde 

gerileyici benzeşme yoluyla ortaya çıkan ünsüz değişmesi de sıkça rastladığımız bir ses hadisesidir.  

+lā / +lē, +nā / +nē, +nar / +ner, +nār / +nēr<+lar / +ler :  

naķış yapārdıķmakinalā dikerdik büyle hırķalar. makinalā büylē bulus gibi e şey büyle basmalardan basmalar 

büyle sahtenlerden ulurdu. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 84), u müslümanlıķlā nerēgitti u türklē. 

(Gümülcine/Arabacıköy, B.T.G.A, 106), biz yuķarı maleye taşındıķ topraķlā ķayma oldû. (Gümülcine/Kızılağaç, 

B.T.G.A, 171), hērkez yōrġun, hērkezin işi var. annelē gelmēzdiler. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 241), hįç hēpsini, 

ķazannār, epsini māralara duldurmuşlar. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 240), hayvannālen gidēler balķanā, pantul 

mu bulcaķ alıller, né bulcaķ hep alırdılar. (Gümülcine/Basırlıköy, B.T.G.A, 238), çöcükler dizmēzdi, unnār gene 

ķızlara baķārdı. u ķadar çoķ çöcük gelįrdi. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 241), bu ırıstiyannā bizē çamur oldûna bu 

kǖmüz, çamırdiz demişler, çamırlıkǖ. (Gümülcine/Omurluköy, B.T.G.A, 244), o zaman įsannārda namız vārdı be 

çöcǖm. (Gümülcine/Omurluköy, B.T.G.A, 245), né günnē geçirmediK biz. bulġar gününü, kesatlıķTı ġızanım, çoķ 

kesatlıķtı, n āpçan? üledi. (Gümülcine/Sendelli, B.T.G.A, 184), biz hiç ne ķonuşTuķ ne baķışTık ē telefannar yoķ ki 

telefan. (Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A, 187), ķadifeden pıstannā giyēlērdi ep gelinnē. keşkek çōrbası pişirilērdi 

düünnērde, et Te vār. (Gümülcine/Payamdere, B.T.G.A, 283), dālarda şap mādenneri vārmış, adını üle ķoymuşlar. 

borda şapçının başında…(Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 285), esKi  zaman çoķ kötüdü, o zaman gibi allah göstermesin, 

gēlmesin. yan ayaķ gittįm var, yoķ potinner. ỻle gidįysin balķana…(Gümülcine/Yalımlı, B.T.G.A, 297) 

2.1.2.Yönelme Hali 

Yazı dilinde kullanılan +a/+e yönelme hali eklerinin dışında bölgede şu kullanımlara da rastlanmıştır: 

Diftong ile kullanımı: 

buydāy çoķ sįrekti. vārdı o zaman ķıtlıa yetiştik, sōna sōna tā bullua da etiştik ama. pelit yidim ben be 

meşelēr pelit yapārdı, ķumpir gibi pişiridik unnarı. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 336), toplan atârdıķ u çuķurcua u 

çekirdei yollârdıķ. (Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 13), çıķıķçı vardı musajıķda, mısacıa gidērdilar. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 85), ayşecik ỻsüzmüş. annesi fātmeci tutārmış, heP fatmecie altın saķlārmış, verimiş. 
(Gümülcine/Sarancına, B.T.G.A, 298) 

1. ve 2. Şahıs Zamirlerinde Kullanımı: 

Yönelme hāli eki bölge ağzında birinci tekil ve ikinci tekil şahıs zamirinin üzerinde bazen zamirin ince 

ünlüsünü korur ve ince olarak kullanılır.  

ārķadaş toplandınā şindi ben sene mabbet uyduramam sen başķasınna mabbet uydurusun. 

(Gümülcine/Hacıören, B.T.G.A, 49), tāvsiyan apı vērdi bene necāti doķtur ķoca necāti, baş ārısı yapį bana. geberįm 

baş ārasından, vallā üle. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 62)  
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Hece Kaynaşması ile: 

unnar bizi hurmā baķāĺar, top ķaçtıķça biz de cāmileri yuvmā baķārdıķ. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 218), 

sabā ķarşī daulda ķaldırıdı seni. daul çalır, māni süler. mānilen ķaldırı senį, gelir ķapıyā. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 

220), kesįz unnarı eh bu ġıdara, hemen topluyuz unnarı, bi elinnen bālıyız, orā ķoyyįs. (Gümülcine/Omurluköy, 

B.T.G.A, 244), bi ayda üç pārça dỻrt pārça yarįz, burā ķoyįz, bālįz. (Gümülcine/Omurluköy, B.T.G.A, 244), üklettirįs 

eşē de bi tarafTa ķazan bi tarafTa udun. āydi gene eve. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 59) 

Eksiz Kullanımı: 

Bölge ağzında yönelme halinin eksiz şekilleri genellikle yön gösteren zarflarda veya soru zamirlerinde 

bulunmaktadır: 

ķasabıya gelemezdik, nērden gelcen? yayan nerey gelcen? (Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 77), hanķı küye 

gidērseydi orey götürüdüler. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 92), tē geçen gün geldi unnar baķ borey  geldiler 

gümürcineye. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 103), getirdi mendilleri burey şé āldı ordan, bi de ķız āldı. getirdi 

mendilleri burey şé yaptı. (Gümülcine/Koyundere, B.T.G.A, 223),ķar dā hah buray ķadarī, dizden uķarı ķār vārdı. 

(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 394), kimsi ķasbıya götürüken bis boray nalcı gelirdi. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 

31), hēpsi oray giderdilar mısajıa işşeklan ķatı lan götürüdülarñunū. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 85), ilk yazın 

malķaray ġadar gittikñōrdā. āldıķ geldik borāy hilaşları verdikñarıya (Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 331), yetmiş 

dörtten sonā bu şey vārdı bi tāne papadōpulu, hıristiyannara bastı parayı, bastı parayı, türkiyēy gidennēn tarlalānı 

gevurlarñaldı. (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 378) 

+(y)ı , +(y)i  ve +į  şeklinde kullanımı: 

Bölge ağzında yönelme hāli eki nadiren +(y)ı , +(y)i ve hece kaynaşması yoluyla +į   şeklinde görünmektedir. 

büle kenāĺarı şişli şişli. öreçe demet taşımā. demetleri taşıyıp orayı yuvārdılar. (Gümülcine/Büyük Doğanca, 

B.T.G.A, 233), giderdilarñistemē ķızı.bis bu gün gidįz sona gelin istemē nereyį  haydi oraya yā boraya. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 83), gerdimeden oca allāhñeKber dedi mi borį  ķasabaya gidį. sabānamazını ķıldīnen 

gerdimeden ķapārdıķ. tā gene..(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 59), unda sōn dāldılarñorį  küyünñiçine şé 

ķasabanınñiçine ōrda cāmininñōrda iki ķadını, ana ķız ikisinin birden bacānı ķopārdılar andārtlar. 

(Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 141) 

2.1.3.Belirtme Hali 

Bölge ağzında yazı dilinde kullanılan-ı / -i, -u / -ü, +(n)ı / +(n)i , +(n)u / +(n)ü, + (y)ı / + (y)i, +(y)u / +(y)ü  

belirtme hali kullanımlarının dışında, k(o ) > ğ değişimiyle sedalılaşan ğ ünsüzünün düşmeleriyle oluşan diftonglara ve 

uzun ünlülere ve kök ve gövdesinde /a/, /e/ düz-geniş ünlü bulunduran isimlerde ekin /ā/ şekline dönüşmesine sıklıkla 

rastlanmaktadır: 

andārtlį  bis görmedik. anam rāmetli andartlıķ zamanī gördüler. (Gümülcine/Yanıkköy, B.T.G.A, 310), sōna 

hērkezihaskere topladılar, baķ şindi haskēlį  bitikleri haskeriye topladılar. (Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 

381), yapñį lį  bul kemlį . (Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A, 425), sįvişTikñāyrı düşTük om parmaı  ķınalı. 

(Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 265), çöcǖnñāzının suyu aķīy, ķaynan birās fenācadı verise para doķtura götürüdün 

çöcǖ vērmese götüremēzdin. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 219), ķoşārdıķķara sabana, bi tarafına eşē ķoşārdıķ, bi 

tarafanı işte öküzün vārsa. (Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 330), e üle yapīysñekmē şindi ama esKiden çirepenede 

topraķtan vārdı tava gibi üle ķapā da toprāķ, ķızdırīrdıķñunnarı ateştē. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 346), bi 

bıçaķķoyārdım ķızannānñüsTüne. ķaynam dērdi, ķoy bıçā üsTüne dērdi, pıçaķ beklesinñunu, maşā ķoyārdıķ. 

(Gümülcine/Sasallı, B.T.G.A, 433) 

Bölgede belirtme hali, bazı isimlerin sonunda tamamen ortadan kalkarak eksiz şekilde 

kullanılmaktadır: 

bi ķabalıķ yer var orā ķurular, ķalay yapāller. para yoķ bi çalķım yā, yūrt, süt verisin, ortalīy ķalaylār. 

(Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 422) 

2.1.4.İlgi Hali 

Batı Trakya Gümülcine ağzında bu hal eki yazı dilinde kullanıldığı gibi ünsüz ile biten kelimelerin sonunda 

+ın/+in, ünlü ile biten kelimelerin sonunda +nın/+nin şeklinde karşımıza çıkmaktadır.Bu kullanımların dışında şu 

şekillerde de kullanımları çok youğundur: 

Çokluk ekinden sonra kullanıldığında;-lān/–lēn, -nān/–nēnşeklinde: 

çaķmaķlān emne yingem geldi rāmetli geldi istemē beni ismeyilñaġalan. (Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A, 

185), büle ķızlān bacaķlānı dālāller. yauķlun kim? deye sorular. (Gümülcine/Küçük Sirkeli, B.T.G.A, 198), yirm beş 

martlāda yirmi sekisñekimlēde rumlāda unnān iki yōrtusu vārdı.  (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 217), u danalān 

ineklēn bacaķlānı büle yıķārdım ben. serinnesinner dēye.(Gümülcine/Büyük Doğanca, B.T.G.A, 232), otları yûrdular 

ķıra, hepñişlēne soķārdıķñurbalāmızı u otlān içine bulġāllē den, saķlārdıķ. (Gümülcine/Basırlıköy, B.T.G.A, 238), 

alīysın, su taş īysın. hāydi analān arķalāna taķılıp işe, çapalamā. (Gümülcine/Küçüren, B.T.G.A, 291), yetmiş dörtten 
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sonā bu şey vārdı bi tāne papadōpulu, hıristiyannara bastı parayı, bastı parayı, türkiyēy gidennēn tarlalānı gevurlarñaldı. 

(Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 378), ķoşūler ayvannānÃarķasına unnā sürüler. ķoşūler ayvannānÃarķasına demir 

pulluķ ba ķızanım. üle ķoşāler ayvannānÃarķasına unnā sürüler. (Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 65), unnara bālıķ dērdik 

büle bālayıp bālayıp tenelēn yanında ķocaman büle bi şeyinñiçine çalımnārdıķñunu işTe. (Gümülcine/Üntüren, 

B.T.G.A, 162) 

k (o ) /ğ veya y ünsüzüyle karşılaştığında ünlü uzaması veya ünlü karşılaşmasına (diftong) sebep 

olmaktadır: 

ipini kesērdiler, kimñönde ķoşup ipini kescek çocūnñayānın bāsını deye. (Gümülcine/Sarancına, B.T.G.A, 

300), u hateşinñiçine ķonulurdu, u yananñocānķōlĺarı çekilirdi, u tepsi orāyñututturulûrdu. (Gümülcine/Yardımlı, 

B.T.G.A, 257), bēygilleri, hayvannarı götürüdüler, nalları altında silinirdi, silindikTen sōn ķāldırıdılar bēygirin inēn 

bacānı, ķoyardılar bi demire kesērdiler u nalı çıķarıdılar esKiyi. (Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 175), ķōcca kǖn 

çöcüklēne büle baķtırdım kendimi amā nası oynadımñama hiç annattıramam sana. (Gümülcine/Büyük Doğanca, 

B.T.G.A, 234), ni ķızın habarı var ni çüjǖn habarı var. anneler hic habarı yoķ. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 83), e bi 

dilimñekmēn üsTüne bi dilim baķlafa, hep ķumşulara, ısımñaķrabāya üleşTiridik. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 

94), diş çıķarmasında e böbēn dişlēne gene gene annesi işden nērñbaķcaķ,ķonu ķomşu aķrabā hangisi ıraslayıp 

görseydi ā dişi çıķmış dērdi.  (Gümülcine/Sarancına, B.T.G.A, 300), hanki baın bābanısan gülüsen. 

(Gümülcine/Uysallı, B.T.G.A, 314), şu daın ārdı mēşe, göynümde sensinñāşe. (Gümülcine/Yuvacılı, B.T.G.A, 144) 

2.1.5. Vasıta Hali 

İle edatının kelimeyle birleşen şekli olan +la/+le vasıta hali eki bölge ağzında +lan/+len, +ylan /+ylen +na 

/+ne, +nna /+nne,  +nan/+nen, +nnan /+nnen, şeklinde değişkenlik gösteren bir durum arz ederek karşımıza 

çıkmaktadır: 

balķannarı kesip kesip baltalan, çapalan ķazārdıķ, öküzlen sürüdük, buydeyñekērdik. 

(Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 147), sōra ķuşārdıķñineklerį undan sora tumu atārdıķ sürüdük. sorā başçeyē gideriz 

çavdār supāylan düerdik. (Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 194), adamnar takinēylen arķalanñoduna gidērdi. 

(Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 380), sora çöcükler bizim bacaķlāmızı dalardılar  yisirġanna yōķlun kim?  

yōķlun kim ? sorudular süleyin. (Gümülcine/Kızılağaç, B.T.G.A, 170), eveli baķ hurulûrduķ, dişlēmizi kelpidenne 

çıķarıdıķ. ipliklen tutārdıķ, maķara iplinnen bi bālārdıķ, bi çekērdik bi şeyñolmazdı. (Gümülcine/Kızılağaç, B.T.G.A, 

170), bi ķurtlan bi tilkicik ārķadaşñōlmuşler. ama tilki çoķķurnazmış, ķurtñavanaķmış. bi tāne de ķısçāz hēr gün 

bubasınna çif sürmē gidērmiş şéyē, ķıra. (Gümülcine/Sasallı, B.T.G.A, 432), bubası da annamış unu sevmediklēni. u 

üveyñannesinne fatmecį evdenñatmīş. (Gümülcine/Sarancına, B.T.G.A, 298), bizñōrda çamaşilları yıķārdıķķorķārdıķ. 

kül durusunnan yıķārdıķ çamaşırı üle. (Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 423), başķasınna mabbetñuydurusun, 

senñunnan şé yapīysın, ben ütekinnen üle. (Gümülcine/Hacıören, B.T.G.A, 49) 

2.1.6. Eşitlik Hali 

Yazı dilinde +ca/+ce/+ça/+çe şeklinde kullanılan eşitlik hali eki bölgede de çok yoğun olarak bu şekliyle 

kullanılmasına rağmen is tisnai durumlarla da karşımıza çıkmaktadır. 

Küçültme ekiyle beraber kullanımı: 

tütünñekįz boracıķta, yaķıncacıķ eltim eP berāberñekįz, berāber yiyizñiçįz. (Gümülcine/Demirciler, B.T.G.A, 

113), ekmek yapīys. alįz büyücecik bi teknemiz var. tekne tātadan bi teknemiz. unumuzu ķoyuyüs, mayamızı ķoyuyüs, 

tuzlu suyunu yapįz. (Gümülcine/Demirbeyli, B.T.G.A, 354) 

+caķ / +cek şeklinde kullanımı: 

u büle sıvıcaķyapīysın birās , sıvıķ yapīysın. ķoyûysun su, tusçāzını atīys ın, ķarıştırīysın, tam ķarar yapīysın, 

dökülcek gibi. (Gümülcine/Basırlıköy, B.T.G.A, 237), şindicek beni baķ şindi istēyler dundarlıdanñōsun, sirkeliden, 

ķozuren gene çoķ, ķızlāşTan. şindį bubam genē ırcana isteyi vermē. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 156), ülenecek 

unu da atlattıķ. bi de gittim küye büle bustannāmız vārdı, unnarñepsi ōmuş, mis gibi ķuķuyu büle. (Gümülcine/Örpek, 

B.T.G.A, 278), ben de unun yanına gidērdim. emen pazārcılar bülenecek bıraķılĺārdı, yeni cāminin yānda ōrda büle 

kenārda bi dam vārdı.. (Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 381) 

+cana/+cene, +canaķ/+cenek şeklinde kullanımı: 

hayvannāmız vārdı, bayācana hayvannāmız vārdı. hareme bālārdıķñunnarı sıra sıra. güneç olduyu zaman 

dama çekērdiķñunnarı. (Gümülcine/Büyük Doğanca, B.T.G.A, 232), unnarı ķarışıķķaynadįym. unda sora 

sıķıyimñunnarı güzēlcenek süzgüde. ķoyucanaķñolį, gene ascıķķaynatTırįym. (Gümülcine/Lefeciler, B.T.G.A, 248), 

emenñōrdan u araba beni gene āldı, ben įycene bütün hēr tarafımı yilan zeiri sārmış. ben sararmışım, murārmışım. 

(Gümülcine/Örpek, B.T.G.A, 277), atįysin fırına nar gibicenekñoliyñundan sora. eveli büle maşınalar yoķTu. ocaķlıAa 
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ķapārdılar. (Gümülcine/Bekirköy, B.T.G.A, 410), įridikñiplikleri, yıķārdıķyapāları gözēlcene çıķārdıķ u beyaz 

yapāları.ķaradan gene yapārdıķ, kiri bellñolmazdı. (Gümülcine/Bekirköy, B.T.G.A, 413), çarġı bülecene hurcanñik į 

mi, büle büle, büle hurcan. ç alıysan ķan, ķanñalırsan. bülecene hurcan. (Gümülcine/Yabacıklı, B.T.G.A, 289), 

hepsimis annaşırdıķñişde ỻ lecenek, heP berāberķāvelerñiçeris, çārşıya gideris, pazara gideris. 

(Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 137) 

2.1.7.  Yön (Gösterme) Hali 

Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılan yön gösterme ekleri ( +arı/+eri, +ra/+re) bölgede aynı şekilde 

kullanılmakla birlikte +ar /+er, +ara/ +ere, +a/ +ā,  +r, +lā /+lē ve yönelme hali ekinin düşmesiyleoluşan  +ray/ +rey 

kullanımlarına da rastlanmıştır. 

saba namazı üstü ķalķārdıķ, gidērdik tez. iler tārna pişiridiler, tārna yimeden gitmēzdiler. şindi nērde? 

(Gümülcine/Kozdere, B.T.G.A, 215), petrişten gene ōrdan gene petricin tē uķarda vārdı bi tetrafulō ōrayā. ōrdan gene 

tē rupeşķuyē. hēp gezdim. (Gümülcine/Çalabı, B.T.G.A, 338), esKiden dışara haremner, odalānñişleri, saçaķlar, her yer 

çįzñolûrdu. şindi sermēyler. (Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 285), bulġarñōrdadı. emen girmişlerñiçere baķılĺarī, 

tencirelerį, yērde yazı kilimneri bi toplamışlar, gitti. gidēken ķızandıķ, gỻrdük. hāy gitti pırtılar, gitti pırtılar. 

(Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 383), bej taş elimizinñaltından büle beş tāne taşı, topu yoķara atarız. taşları 

bǖle   parmaķlāmızınñaltından geçiriz. (Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 122), ķomşucûymus yapTı bizim bordan 

bordan. ķomşuları beni görmüşler, unnara sōna sülediler. (Gümülcine/Karacalköy, B.T.G.A, 126), esKiden düünner çoķ 

tüllü olûrdu. ben aşā yuķā yirmñüç yaşında evlendim. (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 375), indik uva uva kǖlerine. ē 

indik ūsallıya indik, boray mācurñolduķ. ē ondan sōnāķaştadıbu şindñunu ȭatırlemaymñmeseĺā.. 

(Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 102), elliK gene tā oray ķadar ipliKleri uzattırıpÃunu yumaķ. u yumā yaptīneyin 

çorap Ta yapıysun. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 202), altñāy isannarñurda hēpsi. aleminñevinde né yef né kim 

bulmuşsaydı kim bulmamışsaydı körbē tenekilerde né bileymñişTe nās yaşamışlar? (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 

375), mācırlıķ hēpsini ķaldırmışlarñinsanları bordenñaşē hēpsini habǖlküyünden merķoz. bütün o hēpsi uvaya 

indirdilerñunları.(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 89), bolĺāda andārtlıķñōldu çoķ. bulġarñindi, bulġārya ķarşmalıyı 

ōldu, borēy bulġarñindi. įsannar yoķsuzluķ çekti çoķ. bulġarñindi borē. (Gümülcine/Demirciler, B.T.G.A, 114) 

2.1.8. İyelik Ekleri 

Bölge ağzında genel olarak yazı diliyle paralellik gösteren bu ekler, bazı durumlarda farklı kullanımlarla da 

karşımıza çıkmaktadır: 

1.tekil şahıs kullanımlarında,son sesi k (ḳ) ~ ğ ve r ile biten kelimelerin üzerinde  hece kaynaşması sebebiyle 

ünsüz düşmesi, ünlü karşılaşması veya ünlü uzaması hadisesi görülür. 

iki kişi tuttular  kendi olannāmdan , ķollāmdan gelinñarabasına pindirdiler. gelinñarabasınnan gēldik, 

indirdilerñundan sora beni. (Gümülcine/Ortakışla, B.T.G.A, 408), benim yanāmda yaķma çıķmış ķocaķarıya  beni hçr 

sabahñannem götürmüş. (Gümülcine/Çepelli, B.T.G.A, 52), ben birñay durdum şēyde seĺānikte, bürēmden taşñaldılar. 

tastamamı otur, ķalķ, uyû, ñuyan ǖrendim rumcayı. bürēmden büük taşñaldılar büle. (Gümülcine/Basırlıköy, B.T.G.A, 

237), yürēimden yarālıyīm, ālatmā bēnį. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 155), hōrdan tekra geri geldik. borēy 

yunanısdana geldik. iki çöcǖm va , bi de ölü va . u zaman küçüktü, u zaman annayamadıķ öldǖnü deyē. 

(Gümülcine/Yanıkköy, B.T.G.A, 309) 

2.tekil şahıs kullanımlarında, birinci teklik şahıs iyelik ekinde olduğu gibi bölge ağzında genellikle çokluk 

eklerinin sonunda kullanılan “r” ünsüzünün düşmesiyle hece kaynaşması hadisesi görülür. k (ḳ) ünsüzünün düşmesiyle 

beraber yine bölge ağızlarında hece kaynaşması görülmektedir. 

ayānı yorġanına göre uzat, ayān çıķmasın yorġandan ķıra. (Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A, 425), u bacaķlān 

yanānı da bālārdılar dörT bacā, bi dā aldınan undan sora sārdılar mı tēy ķışın yārsında açārdılar. undan sora ǖle taj 

gibice olûrdu. (Gümülcine/Üntüren, B.T.G.A, 160) 

3.tekil şahıs kullanımlarında, k (ḳ) ünsüzünün ünsüz yumuşaması neticesinde ğ’ye dönüşmesi ve bu ünsüzün 

düşmesiyle ya da kelimenin aslında bulunan ğ ünsüzünün düşmesiyle “+ı, +i, +u, +ü ”  3. teklik şahıs ekleri bölge 

ağızlarında genel olarak ya ünlü uzaması ya da ünlü karşılaşması hadisesiyle karşımıza çıkmaktadır. Ñ 

çārşıda gebeliler var, tā baķ u gebelileri bilįym ben çöcǖn çöcǖ çöcǖn çöcǖ durįylerñunnarñōrda. 

(Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 382), eme gömeci çiçei, tā pįġamber çiçei var. hepñunnarı çoķ sulāyåm 

baķıyam. tā zombaķ var, tā çoķ çeşitli çiçeklįm var. (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 442), uncu unu getiriyi, deirmende 

bi misirñununu şimdi yapiyis. mis įrñekmei de yapiyis. (Gümülcine/Hebilköy, B.T.G.A, 108) 
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Bölge ağzında bazı kelimelerde“+ı, +i, +u, +ü”şeklinde kullanılması gereken 3.teklik iyelik eki  “+sı, +si, 

+su, +sü”  şeklinde kullanılmaktadır: 

né şéy gündendi yā, né zitin yā. börē cılķ tereyālan. manda yāsı gene tā çoķñolurdu. (Gümülcine/ Karagözlü, 

B.T.G.A, 419), güvey ķapanır, oca oķur duā. imam niģāsı yapılır, ökümet niģāsı önde gene mǖtü yapį. 

(Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 420), oynārdıķ düünnērde. undan sorā sabāsı düünñolurdu. üle gelin de bizlen 

berāberñoynārdı gice ķınada. (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 435), undan  sora bi de şéy yap, irmik. irmįde bu limnaz 

būydeysini ayıķĺālar, güzēlce oturular. (Gümülcine/Bekirköy, B.T.G.A, 410),bubam dedi ben dedi ķomşu sana siĺāyı 

veremem dedi, bu siĺā hükümet siĺāsı dedi. senñalıp siĺāyı ķaçacan dedi. (Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 148) 

1.çoğul şahıs kullanımlarında, üzerinde bulunduğu isim çokluk eklerindeki “r” ünsüzünü veya k (ḳ) ~ ğ, y 

ünsüzlerini düşürerek karşılaştığı ünlüyü uzun ünlüye dönüştürme özelliği sıkça görülür.  

unnarı anca annelēmiz bubalāmızñannardı.bilmįm nērdenñannārdılar gökTen mi annârdılar, ķafalānda, 

aķıllānda mı vārdı, bilmįm yoķTu taķvim. (Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 16), bızācıķlāmız vārdı bi de unnara 

baķārdıķ. (Gümülcine/Gebecili, B.T.G.A, 341), kǖmüz beşñüz hānemişñeveli. kǖde bi evrenos paşa vārmış, kǖ üç 

mālemiş. sōna bi hasTalıķ gelmij, ķıran gelmij. (Gümülcine/Evrenköy, B.T.G.A, 25),e annatTırįz ōlumuzun şu zanātı 

var, bu zanātı var biras  üverdik kendimizi, e ķıs tarafı da üverdi kendini. (Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 176), 

çocuķlûmuz ǖle geşti. uķula gidērdįk, uķuldan gelince hayvannarı baķārdıķ. (Gümülcine/Örpek, B.T.G.A, 276) 
Bölge ağzında genellikle yazı diliyle paralellik gösteren +mız / +miz / +muz / +müz çokluk 1. şahıs iyelik 

ekleri, çok sıklıkla +mıs / +mis / +mus / +müs şekline de dönüşmektedir: 

türkiyemis  çoķñį tūrkiyemis çoķñį, nçrde türkiye. keşKe biz de orda ôsaydıķ. çoĶ güzel çoķñį. istçrdimñama 

gitmemiş annelēmis bubalāmıs. (Gümülcine/Bulatköy, B.T.G.A, 41), zülümneri bis çekmedik, büüklēmisçekmiş, 

annelēmis bubalāmıs . bulġar ķıtlıķları, andart ķıtlıķları. biz gôrmedikñüle şey. (Gümülcine/Bulatköy, B.T.G.A, 41), 

anamın beş tāne çöcį var. ārķadanñārķadan bi çöcǖmüs tā oldu, ķārdeşimis. ebe gēldi bizē dedi, nērdenñoldu bu ķızan? 

dedim. (Gümülcine/Bulatköy, B.T.G.A, 41) 

2.çoğul şahıs kullanımlarında, üzerinde bulunduğu isim çokluk eklerindeki “r” ünsüzünü veya k (ḳ )~ ğ, y 

ünsüzlerini düşürerek karşılaştığı ünlüyü uzun ünlüye dönüştürme özelliği sıkça görülür.Ayrıca +nız / +niz / +nuz / 

+nüz çokluk 1. şahıs iyelik ekleri, çok sıklıkla +nıs / +nis / +nus / +nüs  şekline de dönüşmektedir: 

elinizlen gösTermeyin mezāylıķları diyērdiler. eliniznen gösteriseniz diyērdiler ısırın parmānızı diyērdiler. 

(Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 441), tütün çıķarįz bin kiĺo bi şey. yâ yapįz, unnarı yapįz. siz gene nerde uluşlānız? 

(Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 70), şindi āldı öküzü hērkez dedi bast į yerde durcaķ, hįç 

tepiştirmeyinñayānızı…(Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 140), sōna aġamı rāmetli çekişti büle, ālem geldi dedi, 

ķarsını ķızanını topārladı dedi. be siz kendinis  gelmişinizñe. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 151), sizin bubanıs yoķ 

ĺafñolur. beş ķız üş çöcük sekis ķardeş. şin bi düüne gitcezñama…(Gümülcine/Kırvakıfköy B.T.G.A, 187) 

3.çoğul şahıs kullanımlarında, yazı dilinde bulunan“+ları /+leri” eklerinin yanı sırahece kaynaşması 

sonucunda“+lān,+nān”yapılarına da rastlamaktayız. 

ķızñārķadaşlānnan bayramnārda halay çekērdik, toplanırdıķ.(Gümülcine/Büyük Doğanca B.T.G.A, 232), işe 

gidērsen öbürnün ķızannānı sen baķārdın. südü yetmeyene südün vārsa gidip emzirebilirdin.(Gümülcine/Sarancına 

B.T.G.A, 304) 

Yazı dilinde ünlü uyumuna uymayan bu ek bölge ağzında ünlü uyumuna  uyarak –ki, -kı, -ku, -kü şeklinde 

görülmektedir. 

2.1.9. Aitlik Eki 

Yazı dilinde ünlü uyumuna uymayan bu ek bölge ağzında ünlü uyumuna  uyarak birçok anadolu ağzında 

olduğu gibi +kı,+ki,+ku,+kü şeklinde görülmektedir. 

sonraķı gün hıdıllez, bi āca sallancaķķurular, sallāller. (Gümülcine/Küçük Sirkeli B.T.G.A, 198), aşā māleye 

gelįyrıs hiç gidemįrız duķārķı māleye şindi. ķardaşķalarım varñemen toplįyler beni götürįyler ekmek yimeye unnara. 

(Gümülcine/Gerdeme B.T.G.A, 239), çay var geçį, köprü var büük demirden, ôrdanñötesi yuķārķı  māle berisi aşāķı  

mâle. (Gümülcine/Bulatköy B.T.G.A, 42), üsTüne bülē şeyin üstǖnkü ķapāķ. u üle pişįr sōra, gürcen sen ekmekñû. 

undan sōra çıķtı û fırın yaptılar. (Gümülcine/Kovanlık B.T.G.A, 336) 

2.2.Fiil Çekimi 

2.2.1.Şimdiki Zaman: 

Yazı dilinde kullanılan +yor ekinin hemen hemen hiç kullanılmadığı bölgede, doğu trakya bölgesinde 

kullanılan +yo ekine de çok az örnekte rastlanmaktadır.Bölge ağzının en belirgin özelliği şimdiki zaman ekinın  

çeşitliliği olarak ifade edilebilir. 

-yı , -(ı)yı , -(u)yu: 

Bölgenin balkan ve ova ağzında çok yaygın olarak kullanılan bu yapı, Doğu Trakya ağızlarında Gacal (yerli) 
ağzına has bir kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ondan sorā işlettirįrdik démek, bulġar bōrda yol demek, ben hatırlıyım demekñunû. (Gümülcine/Musacık, 

B.T.G.A, 324), ķannılar var. acaba dü Ñüşçü müdü geşlįnde adam ķavġacı, bilmiyim şimdi. (Gümülcine/Bayatlı, 

B.T.G.A, 31), ısıttırį unu, yāķarnısınā yāvutñurana bālārdı. uturıyısın bülē üstünē ne ķarnın ķalıyır ne bi şey. 

(Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 337), yuruduķ tarnayı, birñafta oldu mu tarnayı dökērdik. döktü mü unu eşeliyusun 

büle. (Gümülcine/Arabacıköy, B.T.G.A, 107), şindi ekinner olūy bu boy, kendinden bālānıyı o zaman ellen biçērdik. 

(Gümülcine/Dündarlı, B.T.G.A, 100), fatme démişķārsına.ķota gene gevij getirį, iş t ınmay į  démiş. ġurķsa dönēmiş, 

gicenin belli vaķti ġurķ tauķ olurmuş. (Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 422), u zaman misirñekmē bu ķadar bi büyük. 

unu durāyiz durāyiz tepselerde. (Gümülcine/Yalımlı, B.T.G.A, 296), tıraķtel vār né arabalar. ekiyis buġday, çavdār, 

üle şeyler urāķ biçerdıķ tuplanırdıķ. (Gümülcine/Hebilköy, B.T.G.A, 110), gidiyis  alı çıķarmā, ķaziyis , dolduruyüs 

çuvallarda. arķa üsTü onu tarlaya taşīrdıķ. üyle cümbüşlerñolurdu né tıraķtel vār né arabalar. ekiyisbuġday, çavdār, üle 

şeyler urāķ biçerdıķ tuplanırdıķ. (Gümülcine/Hebilköy, B.T.G.A, 110), ķuyuyularñispirteyē, ispirteden yapārdılar. üle 

şişe ķapārdılar. eveli üledi ķızanım. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 157), yapmayler çoķ yımırta, yatıyiler  ġurķ ġurķ.  

unnar çoķ yımırtlamıyiler. (Gümülcine/Lefeciler, B.T.G.A, 253) 

-y, -(ı)y, -(u)y: 

Bölgede çok yaygın olarak kullanılan bu ekin batı rumeli ağızlarında sıklıkla görülen bir ek olduğu 

bilinmektedir.Bölgenin hem balkan bölümünde hem de ova bölümünde bu ekin birçok örneğ ine rastlanmıştır. 

evde ỻle patırdanıym da şindi baķ. hanķılānı bilirdim şindi? (Gümülcine/Uysallı, B.T.G.A, 314), gürbeliklēde 

éşinirken demiş . u tiken şindi ārį da undan topallıym demiş . (Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 265), ne bileym 

ķızanım, çüviym de çüviym. gelinñoldumña om beş yaşında. ozānonñaltıyaşında fēymi dünyāya gēldi helbet. 

(Gümülcine/Yalanca, B.T.G.A, 315), şişti mi çekiym. birāsçıķ tuzunu atiym, kekik, nāne, ķarabüberini atiym, undan 

sora yapraķlar bi küçük pārmaķ şeklinde sarıp diziym tencireye unnarı. (Gümülcine/Uysallı, B.T.G.A, 

311),çapalēysinhepñizmetñişte. yazı ķışı hep ķırda. (Gümülcine/Balafar, B.T.G.A, 344), heñamāōrda biçıysın orāķ 

ķosalan āşamlayn gene ükletTiriysin gene eşē küye iki sātlıķ gene yol. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 104), ē 

görüşǖysün, biyenįysin undan sorā ķolu ķomşu ille bi aracı olûrdu gene. (Gümülcine/Kalfa, B.T.G.A, 166), çüjü 

béyenmeyler, kız vermeyler. u gene gidiy tutuy bir ķāç kişi seni beni işTe yā beşñaltı kişi gidip alemin ķızını 

tutuyler, zorlan çaliyler. çaliylerñunu hāydi götüriyler. yā istiy yā istemiyi, alırsa aliyi almāsa almas ķız. bi de bubası 

arķadan yā annesi gidiylerñunu aliyler hāydi gene geri geriye yermeyler çünki. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 88), 

dādıys ķomşulara dij bulġuru yapiyes. e yaşına girdikten sora çöcük yỻrüye, ayaķñekmį yapıyes yörüdükten sora. 

(Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 436), yā balabankǖ borası yā. hēpsini yapūys ķızanım hēpsini yapıyız. yimeden de 

ōlmayı, yimedenñōlmayı. (Gümülcine/Balabanköy, B.T.G.A, 36) 

-ī, -ū: 

Batı Trakya Gümülcine ağzında en çok ratladığımız şimdiki zaman eklerinden biridir. Bu ek de hem balkan 

köylerinde hem de ova köylerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

sabā namazına vārken üç sāt ķalkįs  yürįm, aşamdanñamuru tutįm, ekmek yûrįm. ekmek yurdunan, yurdu 

çalkįm, çalķıdınan gene gidįm dama. gene sayimñinē, gene südi pişirįm ekmekñoldûnan. gene ekmekleri yazįm gene 

çirepenede, yoķTu  fırın. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 56), bi āyellįm suyunu, pirincinñişTe ķoyulunu. undan sora 

ķapattıriym. (Gümülcine/Uysallı, B.T.G.A, 312), undan sō āltınñatįsin suyā, yıkįyler, ķırķlįylerñişte otuz yedide 

ķırklįyler. (Gümülcine/Tuscuköy, B.T.G.A, 364), yuurdun mu örtǖsün büle ōsun déyē. u oluyu undan sōra tavalar var 

bülē, pırına ekmek yapįzña pırından çıķarįsin hēr ekmek yaptīnda u tavaları yıķāyiz. tērs çeviriyis, undan sōra unnarı 

ķurulāyis, yālācis, ekmekleri yaz įs, unnanñiçine büle yuvālĺacıķ yuvālĺacıķķoparıp Ta hep 

yazįzñiçine.(Gümülcine/Değirmendere, B.T.G.A, 321), bunnarı yuuruduķ büle ķuyârdıķ büle bi tekniyç, yuurįsinñunu. 

çiçekñaçį  büle ķoza yapį , sôna ķaynatįsin çiçēni dökįsin ilk suyunu ikinci suyunu alįz, büle ķuruttûnen çỻrecik 

yapįsñunnarı. ķarįs çanaķta olmâ başladıķTan sôra yûrįs bi tâ, ekmeK yûrur gibi, atįysin fırına ekmeklerñolį , bǖle 

ķalkį  ekmekler. çoĶ güzelñolįy. (Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 70), e u adım çörēni yūrizñüj  dörT tekne çörek. 

toplǖz bütün ķonuyu ķomşiyi hısımı aķrabāyi çāriz. hareme yakįz büyük hateş, ķoyyuz şıra tavaları, çörekleri 

ĺoķmaları açįz ķocaman ķocaman pişi rįz. üj dört ķız da verįzñeline dādį ler ķomşulara hısımnara, aķrabālara u çörekleri 

yönetį ler, dādį ler ikişērñikişēr. ikişēr de ĺoķumñüslēne, açįz çörekleri ķocaman. e undan sōra iP bālįz. 

(Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 14) 

-yå, -(ı)yå:  
Bölgenin ova bölümünde yaklaşık on köyde gördüğümüz bu yapı Doğu Trakya yerli ağzında da 

kullanılmaktadır. Bölgenin balkan bölümünde ve ova bölümünün geriye kalan köylerinde bu eke hiç rastlanmamış 

olması, bu küçük bölgede (Şapçı ve civar köyleri) ayrı bir ağız tabakasını düşündürmektedir. 
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üle toplanīrdıķ, şey yapārdılarñedellezde, ķusura baķma çöcǖm dişlēm olmadīndan gözelñannattıramāyåm 

benñüle. (Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 180), ķarıştiriym güzelcene yālayem tepsiyi, ķoyūm tepsiye düzleyimÃüsTünü bi 

ķamçacıķ yenden yā gezdiriymÃüsTünde büle  avucumnān. (Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 63), hiç çöcükler de  

demezdi biz bu ġızı almayız deye. üledi eveli. şindi çöcükler ġızlar üle küçücükten büle ārķadaş tutunıyå lar yā. şindi 

görüyem duyuyåm anįǖlelikle. (Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 179), dilñülē epsini emen yumurayasın bülē. mecbur 

yapraķlānñiçinden çürüyüşünü ayıķlaycan, ayrı denk yapcan. (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 378), ġazanı ġurumuş, ters 

hurumuş ġazanı. ġızı gỻrmüşñōrda, māsuz yapārmışñüle. ninē! dērmiş ġazanı dērmiş ters huruyasın dermiş, 

yapamazmış. bilmeyem be ġızanım gēl dērmiş. nası oldūnu bilemeyem dērmiş. (Gümülcine/Payamlar, B.T.G.A, 134), 

niye açmāye gelinñelini? altınñistēyådērdiler. gelirdi, ķayınvāldeyi çārıdılar, getiridi bi altın ķoyārdı eline. açārdı 

gelinñelini. yaķārdılar ķınayı bālārdılarñellēne. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 93), ķozlukǖde oluya, ġurcalıda 

oluyā yap ıyalarñüle įlenti dördüncü günü. (Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 286), maķārnē ġaynattıreyeler maķārneyi, 

yurtlāyalarñani samsaķlı hanı eveli biz yufķalan yazārdıķ, kesērdik büle çap çap. (Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 179) 

-yarı, -(ı)yarı, -(i)yeri: 

Bölge ağzının Balkan bölümünde karşılaştığımız bir kullanımdır. Bu kullanıma Doğu Trakya Dağlı ağzında da 

rastlanmaktadır. 

undan sora balayalarñu ķuzacıķta u ipē. balayarı içi bütünñipek, sōra satārdıķñunnarı. (Gümülcine/Kovanlık, 

B.T.G.A, 337), u sıcaķ şeyden gelip geçiyerį . üşüttün kendini, arķalarınñārıyeri, umuzlarınñārıyeri, 

umuzlarınñārıyeri. ne yapıyeri? adam bi ūdutturiyi kendini, ūya büle sen beni ūcan ben seni ūcam. sarıyeri kendini 

yalayalaķ ġaz. ķızışsın deyēķırmızı büber ķuyarı yalayalaķķızıssın deyē. yapā sarıyeri, u hasTalıķta gidiyeri hecalı 

gelen ani gitçek. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 337), ķışın ķapılar ķapaniyeri ķardan, alırız kürē açarıs. açārdıķ yul 

ülē bütün ķışın ķış gürǖrdük. eveli sorā bülē fuķaralıĶ vardı. (Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 195), undan sorā unu 

dökeriz, ûrus, ķalbırdan geçiriz, gözel süzgüye ķoyup eliyeris ġalbırdan gözel. (Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 123), 

yannız namaz duvāları, unnarı biliyeris meseĺā unnarı. ocalarñǖrettiridi. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 68), 

hasTalıķlarñu zaman tuķtur vārdı ne bi şey. binde bir çoķ sįrek tuķtur. ne zaman baķıyērsin birinin ķārnısı ārıyeri, 

baķıyērsin ucaķta vārdı hateş yanıyarı. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 337) 

+r,+ri, +(į )ri : 

Bölge ağzının Balkan bölümünde karşılaştığımız bölgeye has bir kullanımdır.Ova bölümünde bu yapı hiç 

kullanılmaktadır. 

bi de eniştem var, bodur mįmet. o da bilmįri. bu ķızannān dedi hanķısı senin? mįmet. ama gene né bileym ben 

né bildi unu gene, bu benim dedi bilali göstērdi. āyır be dedi u sana benzemįr dedi. hasan tā ķara gözlü. o gene āķtı 

bilal, bu benim dedi, sana benzemįri zata u dedi. sen niten seninñolacaķ dedi. sanki üle ōldu ķızanım né çektik, ķaş 

tüllü gỻrdük. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 151), istemįrim be inge dedim, boyama beni dedim. sōna başollardaķı 

ķocaķarı gene bārdı,canım siz bunu niye boyamadınıs siz bu gelini ?  (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 152), bizim kǖden 

bi yerden dil. bi hoca u türkçe sülērdi. b i lmį rim nērdenñoldūnu. bi oca gelįrdi ōrda ben ifaķtımño zaman. mār 

çoķñuķumadım bulġār geldi, ķarıştırdı bizi. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 239), ben de anamnan baraba gidįriz, ben 

de gidirim. sōna ķardaşķam varñemen türkü çārır. o da ben, o da fatme ben gibicē. sōra o biçįri ben da dirim biçimįm. 

ā bu biçemez, bu küçük. mācırlıa  gidērken hij bi şey bi yurġan, bi düşēk. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 240), 

kimisini annįris kimisini annāmį ris. kim başarįrñuķumayā verįyler büle bi ķısım para. demir parası, bǖk paralar. 

benñiç uķuyāmirim, bana ic vērmediler. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 239) 

2.2.2.Geniş Zaman: 

Batı Trakya Gümülcine ağzında yazı dilinde kullanılan geniş zaman yapısının kullanımının dışında diğer 

anadolu ağızlarında olduğu gibi /r/ ünsüzünün çoğu zaman zayıflayarak düşme eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Bölgede 

geniş zaman ekinin /r/ ünsüzünün düştükten  sonra kendisinden önceki ünlüyü uzatma hadisesi daha çok 3. çokluk şahıs 

kullanımlarında karşımıza çıkmaktadır. 

bunun demij cevābını verebilcen mi? demiş . verim demiş pādişānın ķızı.(Gümülcine/Baraklı,B.T.G.A, 18), 

tenikiciklen bubam veri bana, ben doldurum fıçıları. zate tütünñekimi bitērken tā çapaya gidērdik. 

(Gümülcine/Sınırdere,B.T.G.A, 306), verisin otuzñevroyu çārısın bi günnükçü. eveli bi ķarı hasTalanīrdı evde. 

(Gümülcine/Hemetli,B.T.G.A, 242), tuscāzını atārsın, ķaynatTırısın. u domataları suudu mu yûrusun unnan. 

(Gümülcine/Hemetli,B.T.G.A, 242), bōz da ķaldırıdı ķocaķarılar, na bōz da ķaldırıdı. patlattırı senin bōzunu. 

(Gümülcine/Kargılı Sarıca,B.T.G.A, 334), ayva įşi tTi ri  bütün pekmezi de biraz bir ki günñiçinñüle ķomşulara da fiĺan 

dālırñişTe. (Gümülcine/Karacalköy, B.T.G.A, 127), undan sora çıķarılar. a bi de beninki çıķar. ay mari senin yavuķlun, 

benim yavuķlum te üle. undan sora hidilles ķurular ķarāçlara sallancaķ. pineris sallanġaşlarā, çöcükler bōrda. bi kişi 

sallar, uçutturu bizi. (Gümülcine/Büyük Doğanca, B.T.G.A, 190), inek sāmā gideris, dedene dērim ge baķam bızāyı 
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ayırmā bana gelmes. tam köpüttürü bızā, erezeye geçirim, bızā yenden ķaçar. (Gümülcine/Büyük Doğanca, B.T.G.A, 

190), yūruz yufķayī sütlen, yımırta ķırız. undan sorā  yazarız, maķarinya keserizñunu. (Gümülcine/Küçük Sirkeli, 

B.T.G.A, 197), bayramnarñolur, ķınalarıs, sōra elñöperis, gēzeris. undan sora alay yaparıs, oturuz dārbıķa çalarız, türkü 

çaırıs, oynārıs, alaylar yaparıs. (Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 76), sabālen gideris, sallancaķları ķurus, misilleri 

hurular, piĺavları pişirįller, haşĺāler yāsını. undan sora tabaķlara ķoyāller. (Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 76), bi 

tālleden elli ātmış çuval çıķārdı misir. hārmannara dökēler, ķasımñüstü hārman bitērdi. dükē diler u çuval misillerį, 

undan sōra toplāler bi āyşem ķızlarī, misir soymā. (Gümülcine/Hacıören, B.T.G.A, 49) 

Bölge ağzında bu kipin 3. Tekil şahıs olumsuz çekimi ve 1.çoğul şahıs çekimlerinde -s < -z değişimi  

Sıklıkla rastladığımız bir ses  hadisesidir. 

yā istiy yā istemiyi, alırsa aliyi almāsa almas ķız. bi de bubası arķadan yā annesi gidiylerñunu aliyler hāydi 

gene geri geriye yermeyler çünki. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 88),altñayda bi kere ķapları bubam rāmetli, ķalayi 

çıķar zei lleniris deye. ķalaycı gelirdi ķapıya eve, veridi bubacım ķalaylatTırıdı.(Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 16), 

undan sora hidilles ķurular ķarāçlara sallancaķ. pineris  sallanġaşlarā, çöcükler bōrda. (Gümülcine/Büyük Doğanca, 

B.T.G.A, 190), pinersinñudunnarı, dalları budayıp budayıp keseriz yerē,  sōra gene unnarı denkleris iki tırafa 

da…(Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 194) 

3.çokluk şahıs kullanımlarında çok sıklıkla geniş zaman eki /r/ ünsüzünün gerileyici benzeşme sebebiyle /l/ 

ünsüzüne dönüştüğü (-rl <-ll )görünmektedir.Yine çokluk ekinin ünlü uyumuna uymadığı ve genellikle ince şekliyle 

kullanımına bir temayül olduğu tesbit edilmiştir. 

ķonu ķomşuyā ifaķ çöcüklere dādıller demek dişleri gözelñōsun deye. (Gümülcine/Delinazköy, B.T.G.A, 91), 

piĺavları pişirį ller, haşĺāler yāsını. undan sora tabaķlara ķoyāller. (Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 76), ķomşuyuz 

rumnâllen çoĶ güzel ķonuşuller, bizim gibi türkçe de ķonuşuller zatan. (Gümülcine/Bulatköy, B.T.G.A, 41), ō 

ķoyunnardan alırıs ķırķāller yıķārdıķÃunnarı , undan sora veris taraķçıda taratTırįs. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 30), 

hateşÃoldu mu sirkeli bez yapāller, ıslāller, koyāllerķafasına sirkeli bez. patatis kesēler, ķoyāler başına büle bi 

bescāzlan sıķāller. üle yapāllerdi ķızanım. yandınen gene benim bildįm şindi ķabaķ sapını yaķāller tereyālan yaķāller 

ķabaķ sapını. (Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 65) 

2.2.3.Anlatılan Geçmiş Zaman: 

Batı Trakya Gümülcine ağzında, Rumeli ağızlarının genel bir özelliği olan –j < -ş değişimi anlatılan geçmiş 

zaman ekinin bünyesinde bulunan /ş/ ünsüzünde de  yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

į ama bizi bıraĶmı j  bōrda üş tāneçöcüklen. üş çöcük ķalıyız, anam bizi baķmā  uraşįy bōrda. 

(Gümülcine/Yeniköy, B.T.G.A, 79), e unu elinde almış bir da beni pindirmij büyle şeyinñüsTüne umuzlarınñüsTünde 

götürsün macırlıa beni. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 89), į ama demij bitin demij kǖnün çöcükleri demij bōrdan 

geçek demij. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 96), almıj öbür güveyler getirmişler padişānın gözleri körñolmuş. 

undan sora sürmüşler u sütleri şin hiçñaçılmamış. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 97), u vasgerede ķıj basTırmıj 

basTırmıj hįc gidērdıķ üle babuşsuz da gidiyis. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 204),  sen şindi otu, ķārnıcīnı da 

doyurmuj. otu borāy, yatñuyu démiş. (Gümülcine/Demirbeyli, B.T.G.A, 367), tencire yuvālĺanmıj,ķapānı bulmuj. 

(Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A, 424), adam ālmıj, dönmüj, bıraķmış dereninñiçinde unu. āşamķarannįōmuş, ā bubā! 

bubā! başlamış bārmā yoķ. (Gümülcine/Nurçalı, B.T.G.A, 427), ōrda görmüj bizi, sōraķısı āşamñemen ölmüş, şindį biz 

ķalmışıķ üc çöcük. (Gümülcine/Yeniköy, B.T.G.A, 80), adamnıķ yā bi katÃişTe çücük tarafı gütürmüj basma yā. 

çücuķ tarafı bi ķatcāz, dikįyler. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 207) 

Bölgede kullanılan anlatılan geçmiş zaman çekiminde 2. tekil ve çoğul ve 1. çoğul kişi çekimleri şahıs ekleri 

bakımından görülen geçmiş zamanla paralellik gösterir. 

annemnen bubam dērdi çoķ tatlı yapmışın ķızım, çoĶ güzelñolmuş. ķıs ķārdaşım da üle dērdi peK 

güzelñolmuş. (Gümülcine/Bulatköy, B.T.G.A, 38), sānsara demiş sen yimişin dēmiş. sānsarcıķ benñimedim 

deyimişñama inanmamış cenavar. (Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 120), be siz kendinis gelmişinizñe. unnar gene 

andārTlıķtan teslimñōlmuş ķasabayā. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 151), sen bobuşsuz gelmişin dērdilerñuna. para 

veridi, undan sora çıķarıdı bobuşlānı. (Gümülcine/Üçgaziler, B.T.G.A, 230), sen şindi tütün getirmişinñeve bi bölük, 

unu dizmekñistį, nasñōynaycan? (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 376), şindį biz ķalmışıķ üc çöcük. fakillik, son ē 

zatenñandārtlıa gidērken üç kiĺo unnan bıraķıptırmış bizi. (Gümülcine/Yeniköy, B.T.G.A, 80), sōna şey yaptıķ, yatTıķ 

yatTıķ üj gün mü yatmışıķ bej gün mü u hayvanların yanında, sōna bulmuşlar annemilen süylemişler bi tāne 

tenekininñaltında tahā başķajį urda hayvan yoķmuş. sōna uraya ķalķmışıķ altñāy durmuşlar mācırlıķta. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 89), bizñōrda aralıķta ķalmışıķ pomaķ deiliz.  adadere pomaķ, gençōlan pomaķ, 

sorancina pomaķ, yaniköy de pomaķ. (Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 148), ōrdan gene bōra geldim küyē, ne 
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çekmişik. para yoķ, tavuķlara ekinñatāysın dā imırtlasın bi yımırta da düpanā gideyim. (Gümülcine/Çalabı, B.T.G.A, 

338), burada gene yirmi sene şindi gelmişik. ē günner geçįy, seneler geçįy ķızanım. (Gümülcine/Çiftlik, B.T.G.A, 352), 

ürēnden ķan geçįyñinsanın. e biz gitmişik anġāreci orāy, ne dēlērse toplīysın. doldurīysın, ükled įysin. 

(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 388), emişmişik biz çöcįnnenñunun. anam bi yere gittinen amıcamın ķārsı, südñanam 

emzirimiş. süt ķardaşñolmuşuķñu zaman. çoķñavcıdı u, ķū hurudu süd bubamñişte. (Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 

421), yıķadım ķızanı banya yapTım, kendim de banya yapTım. ķırķı uçurmuşuķ üleliklen de oldu. 

(Gümülcine/Koyundere, B.T.G.A, 224) 

2.2.4. Gelecek Zaman: 

Batı Trakya Gümülcine ağzında Doğu Trakya ağızlarında olduğu gibi 3. kişi çekimleri haricindeki bütün 

çekimlerde ön ve arka damak /k/ si düşer. Bazı örneklerde Ege ağzıyla genel olarak örtüşen ünlü uyumsuzluğu dikkat 

çekici bir özelliktir. 

-ca, -ça,-cā, -(a)ca, -(ı)ca, -(u)ca, -(y)ca: 

çārcam bi resimci çekicemñunu, unu ālcam yāni ķurunzıya ķoycam. į ama adamın yürēne merāmet girdi, 

acıdı beni. dedi ki tamam. (Gümülcine/Yeniköy, B.T.G.A, 80), adam bi ûdutturiyi kendini, ûya büle sen beni ūcan ben 

seni ūcam. sarıyeri kendini yalayalaķ ġaz. ķızışsın deyēķırmızı büber ķuyarı yalayalaķķızıssın deyē. 

(Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 337), sora ķaradı mı tencere emen azārñazār baķ ķuycan, ķarıştırcen kepçēlen büle 

büle. büle yapçenñunu, misirñunu ķızanım. misirñunu baķ suyunñiçine tozunu da atçen, suyunñiçine de ķuycenñunu. 

sora bi ķarıştırcen bi ķarıştercen kepçeciklen. sona ûrcenñunu ûrcenñunu. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 58), 

motor ķayıp vērmişñu rumnarı pāt daatçam deye. u ge né bilcek, almişler motoru. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 

138), unu almış ben demiş bu ġavā pindircem seni demiş. barda dur demiş, ben şimdi daulları zurnaları alcam demiş. 

aber vercemñeve demiş, seni üle gelcemñalmā demiş. (Gümülcine/Payamlar, B.T.G.A, 133),ben démiş bu kölgede 

kölgelencem, nasñōsa démiş tavsan démiş ķaleye çıķamācaķ, başa eremēcek. (Gümülcine/Seymen, B.T.G.A, 358), sōra 

aķtarcanñunu bi tavaya. tavanın gene altına yā ķuycan. sona unu yasçen yasçen büle, üsTüne de yā ķoycen. sōna sona 

unu yasçen yasçen büle, üsTüne de yā ķuycen. sōna bi ķızartçenñunu, ķoy ķaymā, ķoy yurt, petmes ķoy yi. 

(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 58), hep getirįler büle pırçıcıķ, dikicen, biçicen kendin gįdircen ķızına. çoĶ  zordu bē, 

hįç sōrmayın bizim yaşamaķ. (Gümülcine/Yalımlı, B.T.G.A, 295) 

-caķ, -çaķ: 

3.kişi çekimlerinde ön ve arka damak /k/ si korunmaktadır. 

ķascaķlan çıķarcaķlar kökü ķazmalan. zormuş adamnānÃişi, ķazmalan. şindi yoķÃüle e üle. 

(Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 65), ni ķızın habarı var ni çüjǖn habarı var. anneler hic habarı yoķ. unlar hamin geliyler 

istįyler.ulursa ulcāķ ulmassa olmayacaķ. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 83), şindi dundāliye āyşem sabā ķamyon 

geliye, pulmanñemde tē ķırķñelli kişi alcaķ. (Gümülcine/Dündarlı, B.T.G.A, 99), oķulun. demek ninecįm yānıs 

ǖsüzñolduyumda gibi undan sora saķın kalem vermįsinizñeline, yazmācaķ. yā çöcüklere mekTup yasçāmışım 

şevikmişim biraz. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 139), ķızlar sıralanįler, darbuķalan düün yapįler. sōna alay günü 

gene illem daulñolcaķ. daullar serōşlar hādi baķam. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 139), ķurban bayramnānda u 

vakit deve, çöcükler u āşam deve yapçaķ. bi deve gene bir mērdifen, mērdifene güzēlcenek üste emeç yapārdılar yaş 

budaķlālan. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 220), birñük odunnan né alcan? doķuz dırāmi on dırāmi birñük odun satçaķ. 

ġaz mı alcaķ? tuz mu alcaķ? (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 220), bi tabaķa çıķçaķ büle demiş, eşektepeden demiş, 

ķonuşçaķlā demiş. u sali efendi heP bunnarı sülemiş. (Gümülcine/Payamdere, B.T.G.A, 282), įrilerñiplik şeydē 

favriķalar vārdı. kendileri evde nērde yapçaķlā. favriķaya götürüsün bi çuval yapā, favriķa unu didį. 

(Gümülcine/Kargılı Sarıca, B.T.G.A, 333), herįlde bizi andārt yerine ķoycaķlar. hēr şey gỻrdük bē nāPcan? 

(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 385), arabalā gelcekñalcaķlā, ķozdereden bi ķaç araba gēldi, āldılar. 

(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 386), ben şindi bekliyim. ben zanattım parāylanñalacaķlarñunû. (Gümülcine/Mehrikoz, 

B.T.G.A, 394), çıķtı birisi, a be dédim bu ōlā dédim kimñüdēcek? dédim be. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 395), 

yola salmacāsın, çöcüklēllen ķonuşmeycek, eveli üledi bizim zamanımızda. yā ķorķārdıķ, anamız dērdi çöcükle mi? 

hāķonuşmadıķdērdik. (Gümülcine/Sofular, B.T.G.A, 415) 

1.ve 2.çoğul şahıs kullanımlarında  şahıs ekinin sonundaki /z/ ünsüzünün /s/ ünsüzüne dönüştüğü örnekler 

oldukça fazladır. Rumeli ağızlarında çok yaygın olarak görülen s < z değişimi bölgede de sıklıkla rastladığımız bir ses 

özelliğidir. 

dedim ki resimciye bunnarı büyü yaptırcāsın, ķorunza yapcas, eve ascamñunnarı. (Gümülcine/Yeniköy, 

B.T.G.A, 80), unnarı üstñüste ķoyārdıķ. topu atārdıķ, baķam hangimis hurcas? huran ķazanırdı. (Gümülcine/Bayatlı, 

B.T.G.A, 218), ben ķızanken gene üle bitirdik hārmannarı çıktıķ, ārtıķ kekik toplācas. (Gümülcine/Örpek, B.T.G.A, 

277), unnarı somun mu yapças tavaya mı ķoycazñişte, bi günñūraşırsınñunnan. (Gümülcine/Salmanlı, B.T.G.A, 168), 
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geldi bi hasker bordan, yarın saba dedi küyü yaķacas. bōrdan ķaçın, kǖyden meseĺā, nerēy gidērsenis gidin. 

(Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 69), sabāleyin bi de yatTıķ. u sabā ķalķmālım mı, bis şindi inekleri götvērces küve 

şeye. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 141), ā démiş hem tauķ y įces bi de işlemįcez bōrda démiş, hınzır gevur 

démiş. andārtların bi büyǖgǖ vārdı, şirinġa dērdiler, ununñadı şirinġadı. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 393), orēy 

kesçesñama démiş. ben ǖsekTe bıraķıyımñarabayı senñin dereye in démiş. ālmış bi pāltacıķñeline ķısçāz, kesērmiş 

dereninñiçinde. (Gümülcine/Nurçalı, B.T.G.A, 427), bütün bu sarıca kilimliklēni bile boyadım. annatsam saysam ķızları 

size şaşçānıs ķalcānıs. araplarda üj ķız var üçünü de ben yapTım. (Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 175), hērkes 

mayızlar siĺāları getirsinner küyē. bize dédiler haskere gidicēnis . emen geldik küye, bize dédiler haskere gidicēnis . 

(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 394) 

2.2.5. Gereklilik Çekimi: 

Gereklilik kipi, eylemin yapılması gerektiğini bildirir.Türkçede gereklilik ifadesi yalnızca fiillere  

 -malı,-meli eki getirilerek yapılan çekimlerden ibaret değildir.Gereklilik ifade etme konusunda Türkçe çok 

büyük bir zenginliğe sahiptir.
7
 Çalışmamızda Batı Trakya- Gümülcine ağzında gereklilik çekimi olarak yazı dilimizde 

kullanılan –malı,-meli biçiminin çok az kullanıldığı tesbit edilmiştir.Bölgede gerekliliğin genel olarak çekimi fiille 

beraber kullanılan “qāzım” veya “iqāzım”kelimelerinin oluşturduğu kalıplarla karşımıza çıkmaktadır. 

kimi misirñektįk, ekinñektįk, hepsini yaptıķ. yimekñ iĺāzım. andārtlıķ gỻrmedik, gitmedikñandārtlā. 

(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 387), şindi baķįsan iç sevdinēn avır gelmį ama beni de çoķñoş ķullandı. baķ üş tāne 

ķızan yaptıķ, çoķñiş işlēdik. e unnara baķmaķñ iĺāzım. (Gümülcine/Yuvacılı, B.T.G.A, 144), bu yemē yapmaķñiçin 

kǖde yetişmiş tauķñōlması ĺāzım. azırñalınan tauķlādan ōlmiri bu yemek. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 242), bunnar 

çoķ çabıķ ço Ñalıyī. yıl į gittikten sōra çoķ çabıķÈoķalīy. birazñannamanñ iĺāzım. şindi yannıs bunnarı hasTalıķ bulįy. 

(Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 331) 

2.2.5. Sıfat-Fiil Ekleri: 

Batı Trakya- Gümülcine ağzında kullanılan sıfat fiiller yazı dilinde kullanılan sıfat fiillerden bir farklılık 

göstermemesine rağmen birkaç kullanım farklılığı görünmektedir. 

Bölge ağzında-dıķ / -dik , -duķ / -dük  sıfat – fiili, genellikle, iyelik ekleriyle birleşerek, sıfat veya ad 

görevinde kullanılan sözcük kurulur. Bu ekin iyelik ekleriyle birleşmesiyle ünlü ikizleşmesi veya ü nlü uzaması hadisesi 

görülmektedir. 

aldı ın  ķızı gördüm (Gümülcine/Lefeciler, B.T.G.A, 249), en çoķ sevd i im anacįm (Gümülcine/Sarancına, 

B.T.G.A, 301), yāriminñoldū yerē (Gümülcine/Çelebiköy, B.T.G.A, 318), bu ot ne zaman ķurudū zaman yılį 

(Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 329), emenñērkezñoldû yerdē ķaçārdı (Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 381), 

sūķlarÃoldū zaman çoķdu bus ķoyāller (Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 65), ārı oldû zaman canı sıķıldī zaman yel kesiyiz 

(Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 122), gördǖ  bi kǖ çıķmışñönüne (Gümülcine/Demirbeyli, B.T.G.A, 356), öldǖ  yere 

şindi bi tas un ķoyārsın (Gümülcine/Tuscuköy, B.T.G.A, 364), işTe biyendį  ġızı istettilerñanaya buvayā… 

(Gümülcine/Büyük Sirkeli, B.T.G.A, 44), allân verdį  güzellik (Gümülcine/Çepelli, B.T.G.A, 55), ergivanı atārdı 

istedįġızınñüsdüne (Gümülcine/Payamlar, B.T.G.A, 132), ilK gird į  ķapıyı çālmış (Gümülcine/Demirbeyli, B.T.G.A, 

356), ķabardī zaman ē ġırmızı tupraķ (Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 122), kārnınñārdī zaman göbēin ķaçmişdır 

dērdik (Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 122), canı sıķıldī zaman yel kesiyiz bıçaķlan (Gümülcine/Durhasanlar, 

B.T.G.A, 123), bir ġızan nazalĺandī zaman ġor sündürüyes (Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 123) 

Yazı dilinde –acaķ/-ecek şeklinde kullanılan sıfat-fiil ekleri bölgede genellikle –caķ/-cek şeklinde 

kullanılmaktadır. Yine –acak/-ecek sıfat-fiil eklerinin ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ön damak ve arka damak /k/ 

sinin düşme eğilimi gösterdiği ve kendisinden önceki ünlüyü uzattığı çokça görülen bir ses hadisesidir: 

satılcaķ bi şeyler (Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 70), üle bozulcaĶ gibi şeyleri gene iplen ķuyuya salārdıķ 

(Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 19), gezilcek ķomşulari geziysin (Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 173), yicek 

şēylerden ķurunurduķÃama… (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 208), evinde denklencek yeri vārsa işTe… 

(Gümülcine/Uysallı, B.T.G.A, 313), düünñolcā zaman gidērdiK ġızī istemiye, hadi artıĶvakit 

geldi..(Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 434), sôna kendin dayancā ġadâr atîys ın turşununñiçine ķarıştırîysın. 

(Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 71), pasTırmaları ķoyāler güzelce. bi yemek yapcā zaman çıķarılar pasTırmayı durāller. 

(Gümülcine/Lefeciler, B.T.G.A, 252), müsāfir gelcē vakit üç bārdaķ dörT bārdaķ yapiym. unnāllen de bi 

ķarıştıriymñunnarı. (Gümülcine/Uysallı, B.T.G.A, 311), yusallıdan gelirdim onun yanına  pazarā, herñafta unun gelcē 

sātta gidērdim, al dērdi bi çember parası veridi banā. (Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 382), unnarı ķāyrıķın 

bayram gelcē zaman ķayıķın unnarı giyērdik. (Gümülcine/Sasallı, B.T.G.A, 432) 

 

                                                                 
7 Korkmaz, 2003: 693 
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2.2.6. Zarf-Fiil Ekleri: 

Bölge ağzında yazı dilinde kullanılan zarf-fiil eklerinin yanısıra farklı kullanımlar da mevcuttur. 

-ınca zarf-fiil ekinin –ıncası şeklinde kullanımına rastlanmıştır: 

kime ķurban kesilcēseydi açarlar yalaķ hazırñolur. gelincesi cāmiden çıķarı eski urbalānı giyer. 

(Gümülcine/Sınırdere, B.T.G.A, 308) 

-araḳ , -erek zarf-fiil eklerinin–alaķ, -elek, -erekten, -elekten, -alaķtan şekillerine de rastlanmıştır: 

undan sora alar kesenñadam tegbir getirelek allāñkber allāñkber déyelekten  çuķura getiri, ödñācıķoyarıs 

ķurbana, mendil ķoyarıs ķurbanınñüscēzine. (Gümülcine/Bekirköy, B.T.G.A, 409), eveli ķızanım çoķ sıķıntı çekmiş 

bizim borda įsannarÃama gene de başĶa yere baķalaķ hani boraya zarar olmamış. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 35), 

çoķñayvan bollû vārdı. varalaķ varalaķ hayvan çoķñazāldı kǖmüzde. şindi emenñemen hiç ġalmadı. 

(Gümülcine/Büyük Sirkeli, B.T.G.A, 44), dārbıķa da çalārdım, büle çalalaķ sülerdim ben de kendim. hep kendimis 

çalārdıķ dārbıķaları. (Gümülcine/Çepelli, B.T.G.A, 53), ninem büle ķūşlar gibi baırıdı. bāralaķtan ah benim başıma 

getircen, sen nērdesin dēy. sona beni gördǖnen elcēzlēni yüzüne sürdü. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 141), attıķ 

boķları ālayalaķ mālayalaķ nñāpçan?  ben ķocamazdım bi kere, vallā ķocamazdım. (Gümülcine/Büyük Doğanca, 

B.T.G.A, 190), bi horonñoyunu dildi u. büle çapras şekilde ķolları yapışıķ. üle oynārdılar, türkü çāralaķtan. 

(Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 258), kim kimi biyenįrse undan sora analāna süleyelek gelillērdi istettirmē. biyenirsek, 

mināsip görüse ana buba veridi. (Gümülcine/Küçük Doğanca, B.T.G.A, 274), ōrdan da gene yörüyelek, türkü çıralaķ 

gene ķızñevine gelilērdi. u āşem gelin gidįy ķayrıķın. (Gümülcine/Çelebiköy, B.T.G.A, 319), pādemciklēni patlattırı 

borda senin, tükürelek gelirsin ķanñiçinde.(Gümülcine/Kargılı Sarıca, B.T.G.A, 334), bıraķmış ķıscāzını ōrda üzülelek 

eşē de ālmış çekilelek dādan yavaj yavaj inmiş. (Gümülcine/Demirbeyli, B.T.G.A, 356), gelininñarabasının dibinde, 

bacaķları titreyelekten, üzümñörgüsü yelek öldü. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 137), bu saķatlandısa 

deyerektenñevde ķorkį. undan sora ōrdan başladıķ gelmē dēyñep isçe isçe. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 141) 

Geniş zaman ekinden sonra kullanılan -ken zarf-fiil ekinin yazı dilinde ünlü uyumuna uymayan bir yapısı 

olduğu halde bölgemizde -ḳan şekli de mevcuttur. Ayrıca bu ekin farklı kullanımlarına da rastlanmıştır. 

-ḳan, -ḳa/-ke, -ḳana/-kene, -ḳaydın/ķaydin/-keydin/ -kedin < -ken: 

yǖsük kimde? dçrdik, bilen bilirdi annayan bırāķırķan…(Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 13), ķına huruķan 

ķoca ķarılar hurudu bañama. (Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 19),yaķışırķan giy yatışırķan ye. (Gümülcine/Evrenköy, 

B.T.G.A, 28), bırās  işimiz zōr bin doķûz ķırķTa gelmij bulġāller. ben bulġāller ķaçārķan dünyāya gelmişim. 

(Gümülcine/Büyük Sirkeli, B.T.G.A, 45), şindi nasī namas ķı ld ı rıķan  fesler var yā, üle fesler. büle mārtipi yapārdılar 

büĺe ķırmızılan beyas.(Gümülcine/Hacıören, B.T.G.A, 47), gittikñunnanñālına ķurban baķmā, bi ķapıyı açāķa tā 

ķurbanı ķaçırmaz mıyız. (Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 257), ālāķa įsan ķoķusunu ālmış ķurtlar avū avū avū 

ulurlārmış. (Gümülcine/Nurçalı, B.T.G.A, 427), ēķapıdan çıķārķana hem ayaķlana su dökēler anasının bebēn. 

(Gümülcine/Palazlı, B.T.G.A, 262), bi dē çoķ temizñistēy sā yāyı yapārķaydın. hįç û yûrt yapçān şéylerē hiç başķa bi 

şéy ķoymacan. (Gümülcine/Değirmendere, B.T.G.A, 323), ha vallā ōrdan çıķārķaydin asanñaġana dediler sensin tam 

hasker. (Gümülcine/Çalabı, B.T.G.A, 338), gün duvārķaydın , aķşamnayın gün batarķan çıķārdıķñoķuldan. 

(Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 377), bi tek savaşñoldu. ġıbrızda hārp olūrķaydın orā o zām ķōrķTuķ birās. 

(Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 442), 

duvan böbekler meraķlı olûyñişTe dişi çıķārķaydın işTe bulġur ķaynattırılar. (Gümülcine/Delinazköy, 

B.T.G.A, 91), beşlik dērke  onnuķ fırlar. (Gümülcine/Sınırdere, B.T.G.A, 307), görmüşler süngüler tırısÃtırısÃtırıs 

geçerkene ķaldırımda sürürlermiş. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 34), haskere gitmeden tā unun u gidēkene bi adam 

harman savurumuş yabālan. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 34), 

ķara kedi çıķarsa yolununñönüne yörürkene bi şįyñolcaķ dçrsin. (Gümülcine/Çepelli, B.T.G.A, 52), ġavaķtan 

inēkeydin ġıza demiş. sen ỻle ġapġara ōmuşun demiş. (Gümülcine/Payamlar, B.T.G.A, 134), e haskere daullar 

tutulurdu, haskerler gidērkeydin. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 138), tam çay ķārşıya geçērkeydin bi nārķa 

patlamasın mı öküze. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 140), u ōrda bi su çekēkeydin, suvanını şéyini dūrayıp, 

sālçasını bi güzel ķavuruyus.(Gümülcine/Bıyıklıköy, B.T.G.A, 328), bubam bize ekērkeydin bubamñaçārdı 

misirķarıķlānı. üsTünü örtmē gene gömlek sabanı dērdilerñuna. (Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 419), çįz serikedin u 

çįz sericilere bi sufra yemek azıllaniri. u yemekte de bu yıfķalı tauķ oliri. u hemetlinin meşur yemē. 

(Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 242), şe miriyē beparlıķta gidērkedin tē şindi elli sekis sene orayā gitTim. 

(Gümülcine/Çalabı, B.T.G.A, 339) 
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-dınan/ -dinen/ -dunan/ -dünen, -tınan/ -tinen/-tunan/ -tünen,-dien / -duan /-düen, -tien: 
Doğu Trakya ağzında da kullanılan bu zarf-fiil yapısı -ınca/-ince zarf fiil ekinin işleviyle bölgede çok sık 

kullanılmaktadır. Zarf-fiil ekinin kurgusu hakkında-dıķ/-duķyapılı sıfat-fiilin üzerine ile+n edatının getirilmes iyle  

(-dığınan/-duğunan- -dığı ilen/ -duğu ilen) oluştuğu tesbiti yapılabilir. 

yel kestiridiler, mısķa yazdırıdılar. nazarlāndınan oķûrdular. nazarñōmuş deye ġor sündürüdüler. 

(Gümülcine/Dolapçılar, B.T.G.A, 24), u ǖsüz āladınan ikindi namazlānı ķıldınan yāmır yāyi. u ķadar güzel bi 

şeylerñolur. hic nası annatTıriym. (Gümülcine/Çepelli, B.T.G.A, 54), ķalkįs yürįm, aşamdanñamuru tutįm, ekmek 

yûrįm. ekmek yurdunan, yurdu çalkįm, çalķıdınan gene gidįm dama. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 56), pişmç 

başladınan dökįz istçse bübçr de ķuy, patlican ķuy. ķarışıķ istemeyen gene sade damat yemç yapârs ın. 

(Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 72), bubam öldinen benim hāĺā bana hoca gēldi  de dedi, nası oķuyalım dedi, hacıya da  

gitTi yā buvam, haci nasıfÃaġa mı dēlim ķabaķ nasıf mı dēlim dedi. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 31), mesā yapmış 

yapmış mārebesini bi de kim yaralandinen düşdinen  rasgele u gidenÃadam görmüş unu. bi de baķıyi u adam. e sen 

demiş fiqanca dįlmisin? demiş. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 35), undan sora ayaķlārdıķ temizlērdik elde ķayada 

çekērdik bulġuru. canmısñistedinen bulġur piĺav pişiridik. (Gümülcine/Bulatköy, B.T.G.A, 39), yımırtadan meseĺâ bi 

yara oldunan meylem yapârdı, ķavurudu esKi bi  tavada. u yaraya u meylemi, yanar bi yerin ķoyârsın. 

(Gümülcine/Çepelli, B.T.G.A, 52), undan sora ķurudunan gene tuplįz yunca gibi. sora adam pinį yuķarı şatalara, ķarı 

gene verįy, yērde çürümesin. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 58), ē sulan ezērdikñemen te yeşerillērdi, biraz da kireç 

ķoydunan emen arap gibice olûrdu işTe. (Gümülcine/Üntüren, B.T.G.A, 158), kǖ çöcükleri bizi gördünen onñadım öte 

ķaçārdıķ. düünnēmizñolurdu, düünnere ķızlar sıralınırdı. (Gümülcine/Küçük Doğanca, B.T.G.A, 273), ûçōķ hasTñolup 

da ǖsürdünen gene şişe ķapārdılįr. üş dörT tāne üle şişelerñolurdu tombul.unnara ısıtTırıp ısıtTırıp arķalāmıza 

umuzlāmıza ķapārdılįr. (Gümülcine/Domruköy, B.T.G.A, 443), hēpsi büjek dōpdulu büjek büyle büyle büjek. sōna 

büyüdünen gene tahā çuuluyler. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 87),ķaynattınanñundan sora süzgeşten bi süzüyüsün. 

enden genē ķazana ķuyuyusun. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 153), diķōltaların dikTinen yaķacıķlānı, undan 

sōnacımā donnāmızın bacacıķlānı büle hēp oya yapārdıķ, işlērdikñunnarı. (Gümülcine/Üntüren, B.T.G.A, 161), undan 

sorā u buydeyleri unñǖdǖz, ǖttünen dirmen vārdı, dirmende su dirmeninde ütǖzñunnarı. (Gümülcine/Kovanlık, 

B.T.G.A, 153), ķurumaķ hāline geldien bi ûlurdu, ķalbırdan geçiridik, süzgününñiçine dolduruduķ. 

(Gümülcine/Üntüren, B.T.G.A, 160), aķşamñolduan hayvannar eve gelir. saba salırdıķ hep Te üle işTe ġızanım. 

(Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 123), dedimñe bulġarler güzel ķızları gördüen alīrdılar. bizim ķomşunun 

ķatırīnñüsTüne ķomşunun ķatırını, ķızı ķomşunun ķızını da ķatırınñüsTüne,  hāyde balķana. (Gümülcine/Yuvacılı, 

B.T.G.A, 146), ben de alıyumñama aşā gittien ben dedim fasulleleri bıraķacımñabla dedim. ben dedim. bıraķtımñōrda 

āldı gene çuvalcįna ķoydu unnarı. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 151) 

-ınca/-unca zarf-fiil ekleri bölgede “kadar”edatıyla birlikte kullanıldığında yönelme halini düşürerek 

karşımıza çıkmaktadır. 

-ınca/-unca ķada(r), ġada(r), ķadan, ķadara : 

bi de yımırtayi hic yāsız bi tavaya ķırılar unu yanınca ķadar ķavurlar  ķara yanıķÃolcaķ. (Gümülcine/Bekirli, 

B.T.G.A, 65), batûzlar çıķınca ķadar, né batoza vārdı ne bi şey. mektep dērsen, bayāca seneler geşTi mektep yo ķtu 

zatan. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 67), işTe ōrda bora gene hayvancılıķlanñuraştıķ. yollarñaçılınca ġadar hepñüle. 

(Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 68), bi sātta ekmeklēmizi çıķarıdıķ. örtēriz, yımışar sōna tāze tāze bayatlayınca ķadar 

yērdik. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 220), yıķārdıķ dēy beşñon kere yıķārdıķ, boyalı suyu çıķınca ķadan yıķārdıķ. 

(Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 401), ķaynam dērdi, ķoy bıçā üsTüne dērdi, pıçaķ beklesinñunu, maşā ķoyārdıķ. 

ķırķlanınca ķadara u demir durudu. (Gümülcine/Sasallı, B.T.G.A, 432), ben gelince ķadara ķapama piş į. ķızannarı bi 

de duyurįym, bi yatırįmñunnarı. getirįm bi tencere yemek, bi ķuyimñunnara. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 57), ben 

né zaman gittim gene başladım tütünñekmē. burayñaşā inince ķadarñekērdim. (Gümülcine/Yalımlı, B.T.G.A, 296), 

bulġar gēldi, bi ķapadılar bizi, bi tā mektep gỻrmedik. düzelince ķadarñep ferāce giydik, ķocaya gittik. bulġar aşā 

yuķarī yetmişñāltı sene var, u zaman geldi. (Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 380), bubamın ķapısında da 

yattım üçñay tamamñasta. ķızan dünyāya gelince ķadarā. beş vakit namazında déyē üle vērdi. (Gümülcine/Mastanlı 

Mahallesi, B.T.G.A, 383), tenekilçllen, güümnçllen heP bu işler yapdıĶ 

bis. gene bu yaşımda da yapdıĶñep râmetli ķocam ölünce ķadanñûraştık. (Gümülcine/Çepelli, B.T.G.A, 55) 

2.2.7. i- Ek Fiili: 

Batı Trakya Gümülcine ağzında i- ek fiili anlatılan, görülen ve şart çekiminin ünlü ile biten isim kök veya 

gövdelerine getirildiği durumlarda /y/ yardımcı ünsüzünü almaması genel bir kullanım özelliği olarak görünmektedir.  
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hep āç ķaşıyınnan yirdik, ifacıķ āç ķaşıķlar, uncāzĺallen yirdik yemekleri, çorbaları.çoķ da tatlıdı. 

(Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 16), musacıķ, hebülkǖ, eşekderē dörT beş kǖ çārılırdı. üretmenner hem 

namasçıdı hemñüretmendi. (Gümülcine/Hacıören, B.T.G.A, 47), ben tüle meraķlıdım çoķ, tüldü bizim zamānımızda. 

çoĶmeraķlıdımñama tül, tül dērlerdi geline. incecikti üle, beyazñincedi. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 61), 

haskerlik ben bubamñolmadīna yanlızlıdım yāni. gittim nākliyona haskerlik ben bubamñolmadīna yanlızlıdım yāni. 

gittim nākliyona. (Gümülcine/Yeniköy, B.T.G.A, 80), ķuran çārılan yerlērde genşlerñörtünǖrdü, memşurdu çoķ. 

hepñįne oyasıdı bunnar, satın yoķ. hepñelñemē nāķışlar işTē üledi zamāna görē. (Gümülcine/Delinazköy, B.T.G.A, 90), 

dündārlı kǖeveli māle mālemiş . dē beşñāltı māle ōrda, beşñāltı māle ōrda. (Gümülcine/Delinazköy, B.T.G.A, 90), 

esKidenñişTe ādetlerñülemiş , üle duyduķ büyüklēmizden, üle bildik, üle söledik. (Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 

173), bütün ū įsannar kölemişlerñuna, u adam hepñįsannarı çalıştırımış. (Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 418), heP bi 

avludadıķhepsimiz. şabanñaġalar var dērdi, unnānniġābında dērdi bį sabāķarşı çıķmış.. (Gümülcine/Karagözlü, 

B.T.G.A, 422), iki sınıv vārdı, birinciler, ikinciler, üçüncüler bi sınıvdadı. dỻrdüncüler, beşinciler, āltıncılar bi 

sınıvdadı. (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 441), u ķarı da çoĶ zengin ķarısımış, pādişānın ķarısımış  öbür ķārdaş . 

âlmış her şeyleri, ỻrdekleri de getirmiş ķarıya. (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 441), yā unnān zamanı çoķ kötüdü işTe. 

ben dedim ķayri ķızanım gelmēcek. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 138) 

Aynı kullanım görülen geçmiş zaman ve şarthikayebirleşik zaman çekimlerinde de karşımıza çıkmaktadır.  

benimñüstümde ķaldıdı davārlar. e bubam da hastāydi. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 68), köprüyü 

ķopardıdı, u ķadar taşķınnıklarñolurdu. (Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 77), yetmiş sekizde bizim kǖde ķızılāç 

kǖnde çōķyamurlar yādıdı. (Gümülcine/Kızılağaç, B.T.G.A, 171), bi şey yapārsadı, hepsimiz birtten 

ķostaķlanırdıķñüle. (Gümülcine/Yuvacılı, B.T.G.A, 146), şindi bu yasTın meseĺā yüzü düzērsedin alīylar, ama 

çirkinsedi, soluķsadı almazdılar. (Gümülcine/Yuvacılı, B.T.G.A, 145), tam hedellezden vallā birñay mı ne çıķtıdı, misir 

çapalamā başladīydıķ. (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 387) 

3.Kelime Türleri 

3.1.Zamirler 

Kişi, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan sözcükler
8
 olarak tanımlanan 

zamirler bölge ağzında şu şekilde ele alınabilir. 

3.1.1.Şahıs Zamirleri 

Bölge ağzında yazı dilinde kullanılan şahıs zamirleri kullanımları dışında bazı farklı kullanımlar da 

mevcuttur.Bunları şu şekilde maddeleyebiliriz: 

Yönelme hāli eki birinci tekil ve ikinci tekil şahıs zamirinin üzerinde bazen zamirin ince ünlüsünü korur ve 

ince olarak kullanılır.Ayrıca aynı ek birinci tekil ve ikinci tekil şahıs zamirinin üzerinde bazen son ünsüzü düşürerek 

ünlü uzamasıyla karşımıza çıkar.Yine birinci tekil şahıs zamiri üzerinde kullanılan ilgi ekinin birinci tekil şahıs 

üzerindeki son ünsüzü düşürerek meydana getirdiği hece kaynaşmasına da rastlanmıştır. 

ārķadaş toplandınā şindi ben sene mabbetñuyduramam sen başķasınna mabbetñuydurusun. 

(Gümülcine/Hacıören, B.T.G.A, 49), tāvsiyanñapı vērdi bene necāti doķtur ķoca necāti, başñārısı yapį bana. geberįm 

başñārasından, vallā üle. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 62), sen bābeni de yįcēdin dedin. ben de sā undan çekTirdim 

bu çileyi demiş . undan sora ķırĶ gün ķırĶ gice düün yapmişler. (Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 18), büle hem bēm 

ninem doķūrdu hem de anam da doķūrdu. kilim doķūrdular, çārşaf doķūrdular 
Bölge ağzında birinci çoğul kişi kullanımlarında –s < -z değişimi sıkça rastlanan bir kullanımdır. Yine Anadolu 

ağızlarında da çok yoğun olarak  karşılaştığımız üçüncü teklik ve çokluk şahıslardaki u < o değişimi bölgede de çok 

sıklıkla rastladığımız bir ses hadisesidir. 

bāzıları gene yazıyalarñoķlālan yufķa gibi. bis sıvıcıķ hamır ķarıyız, taşınñüstüne döküyez. 

(Gümülcine/Taşkınlar, B.T.G.A, 373), bis atmışın ķurāsıyız, bisỻnceden bi ķānun çıķtı, para ödettiler bize. atmıj biri 

hemen tuttu hasker, bizi tutmadı. (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 376), bi dā ali osman, canñali osman şindi unnar 

ķūrnās çıķmış, bi yasta yapīyler kendilerinį, bis astāyis işleyemēyces. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 393), 

ķaynatTırıdıķ sālça yapārdıķķızanım. bis  satınñalmazdıķñeveli ķızanım. şindi satınnar şindi. (Gümülcine/Bayatlı, 

B.T.G.A, 29), zülümneri bis çekmedik, büüklçmis çekmiş, annelçmis bubalâmıs. bulġar ķıtlıķları, andart ķıtlıķları. bis 

gôrmedikñüle şey. tā rât yaşacâdım, annelçm görmecçdi üle. (Gümülcine/Bulatköy, B.T.G.A, 41), ben kötülük 

yapârsam u da bana kötülük yapar. eh beriket vçrsin į. ben dedim ya ben nasısam unnār da bana göre üle davranį, į 

davranį. (Gümülcine/Bulatköy, B.T.G.A, 41), dirmende gid įyler bütün gün bekliyler. seninkisini mi düysün ununkisini 

mi düysün sıraya beklerdilar. u da üşür alırdı undan. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 84), gene unnar gelirken gene u 

çamırda durumuş şindi. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 96), yaķınñōsa ben de gitçem bir soru sorcamñunnara başķa 

                                                                 
8 Zeynep Korkmaz, (2003): Türkiye Türkçesi Grameri(Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, Ankara: s.397 
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sormaycam. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 96), sōna bizim motoru aldılar, pāt daatçaz deye gēldilerñunlar gene 

undan so almasınnar mı. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 138), bi de çıkį unu u āşam öldürįlerñişTe orda. undan 

sorā u dirmen ülecene bitin şindi yerinde bi taşçāzı ķalmış. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 139), başını 

tarārmışñep, esādanñama. u gene perimişñerālde. unu ninemyin gỻrmüşler demekñüle. (Gümülcine/Gebecili, B.T.G.A, 

341) 

3.1.2.İşaret Zamirleri 

Batı Trakya Gümülcine ağzında ‘bura’ zamirinin o, a < u değişimiyle kullanılan şekillerine,o ve ora 

zamirlerin in ise u < o değişimiyle kullanılan şekillerine çok sıklıkla rastlanmıştır. 

bi de boralāna yıldız ķoyārdılar eski gelinēn. telli çiçeklen yapārdılar. (Gümülcine/Gebecili, B.T.G.A, 341), 

bu kǖde dōdum, boraya da kǖnñiçine gelin gēldim. ā hemenñişte gỻrdük biribirimizįteỻle. (Gümülcine/Balafar, 

B.T.G.A, 343), bu çürǖrdü bu bara umuzunda çürürdü. inān ki çürürdü. yoķ ruba, ēy köyñuzaķtı. (Gümülcine/Yalımlı, 

B.T.G.A, 295), ben gene āç, uyuyum genē. borayā geldik, bu evleri hēp ķayalan anam taşımış. (Gümülcine/Çalabı, 

B.T.G.A, 338), çiflik borası tālelikmij zamannan, boşmuş bu yerler. hiçñev yoķmuş, borası çiflik. bi beyinmiş, o da 

ķurcalıdanmış meseĺā duydūmuza göre. (Gümülcine/Çiftlik, B.T.G.A, 351), bubası démiş fatmecie sen ķızım démij 

boracıķta otu ! démij bu ācın dibinde ben bordabį ki odun kesçem. (Gümülcine/Demirbeyli, B.T.G.A, 356), bi de 

yirmikñelvası bizim bora mēşur. ķāzelenñelvası dēler bizim bōrda. yāyı ķoyuyasın, içine yirmįķoyuyasın, 

ķavurayasınñunu. (Gümülcine/Taşkınlar, B.T.G.A, 373), bizñep hacı bezlēnen.bitti unnarñartıķ, bizim yoķ bōrda. 

batırdılar bütünñādetleri şindi. batırmacās ınñunnarı işte. (Gümülcine/Taşkınlar, B.T.G.A, 374), unnā hazıllanmışñurda 

annaşıķ, annaşıkmışñunnar. (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 385), u ķarıcıķlarñurda ālar, bārır, benim bi inecįm vār, unu 

āldınız, ālmayın deyē. (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 388), bilmįm urdaķı u öküzñarabalānı nası topladılar. sōna bizim 

geşTįmiz yerde ķoca tanġı havaya uçūrdu. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 141), hemetliye gēldik urdan gene öbür 

yoldan, indik çayırlara, urdan gittik hemetliyē. (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 386),ununñiçin bize dédi bıraķtılār dédi 

u zaman almannār. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 395), bi de ķabacıķķoymuş ķarānalıķñunun yanına. uyūrķan 

bırāmışñunu bubası. (Gümülcine/Ortakışla, B.T.G.A, 404) 

3.1.2.Belirsizlik Zamirleri 

Yazı dilinde kullanılan belirsizlik zamirleri yanında çeşitli ses hadiseleriyle dönüşmüş belirsizlik zamirlerine 

de rastlanmıştır. 

sōna bulmuşlar annemilen süylemişler bi tāne tenekininñaltında tahā başķajį  urda hayvan yoķmuş. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 89), içerde epsicē ķapalı, kimse çıķamadı ķıra. şin gēldilerñama nēçin gēldiler ? 

(Gümülcine/Aralıkburun, B.T.G.A, 148), bütün epicįni indirdi aşā. unnarı uvayā işte, gümürcüne ōsun, şepçıda ōsun 

démek. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 391), orda ērkiş  oturu āçlānñāltına u simitleri yir, sallancaķta sallanırıs. 

(Gümülcine/Sofular, B.T.G.A, 415),birsį  u andartlarā bi ķāve vērmiş. sen demij bana fiĺan yerde bi ķāve 

vērdin…(Gümülcine/Omurluköy, B.T.G.A, 246), sōra ötekinsi günü çıķarıdıķ uncāzları, bi ķıscāsñotutturuduķ bülē 

çıķarıdı şey, üsücükleri çıķarıdı. (Gümülcine/Kızılağaç, B.T.G.A, 170), bulġar bēki on kere gelmij borē bāz kere demek 

keskin gelmiş, bās kere yavaj gelmiş. (Gümülcine/Büyük Sirkeli, B.T.G.A, 44) 

3.1.3.Soru Zamirleri 

Bölge ağzında ‘ne’ soru zamirinin ‘ni’ şeklinde kullanılan i < edeğişimine uğramış çok fazla örneği mevcuttur. 

Yine “ne” soru zamiriyle kalınlaşmaya uğrayan fiillerin oluşturduğu soru zamirlerine sıkça rastlanmaktadır.  

ni gümücine bilırdıķ, ni şapçıyı bilırdıķni türkiya duyārdıķ. annemilan ķunuşurdular türkiyā varmış, kimse 

bilmey u zamanda. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 82), bi hafta hiçñekmek. büyle ni yerdıķ, piĺaf ē şey i ta hana, sona 

gidērdı bubam ajadan satārdı bi keçi yüz dırahimi, bi keçi dırahimi yapārdı. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 84), sōra 

çuķurcuķñoynārdıķ bülē ni diylerñuna? büle atārsın topu da çuķura düşer. tñỻle oynārdıķ. (Gümülcine/Kargılı Sarıca, 

B.T.G.A, 334), eveli üledi. inēylenķuyu ķazārdın, ni vārsa yapārdın. sōna kendama işlērdiler çoķ makinēyle. diķōlta 

bize ķadan poliyesā. (Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 382), çücǖnnen dünǖyler, niunutmuşlar da almā da 

gelecekķan gelmediler. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 392),ni çēkmedik bōrda biz, bu yunan gevuru né hınzır gevur 

bu. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 396), ķızanınñoldunanñişte iç kırĶgün gündüs nāpçan işin var, gücün var. 

(Gümülcine/Sasallı, B.T.G.A, 432), üle ama deyemēzdim şin dēcekler dedim gelin fena baķ. tā şinden sırıyı dikti. nası 

ōsa ōsun dedim. ķızanım nāpeyim. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 61),bi sāt iki sāt sora baķarız tutulmuş, üsTüne  su 

durmuş. şindi nāpçįs? atarız şéylere māsus şéy vardı büle. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 61), undan sora gēlmij bi 

gün ķārdaşı. nōliy? demiş. nāpim mār ķārdaş demij, yavaş yavaş ascıķ başladılarñǖrenmē. (Gümülcine/Kozlardere, 

B.T.G.A, 266), gittikñorēy sabālayın anġāreyē. ā e şin nōlcāmış  ōrda durun baķam, durun baķam. (Gümülcine/Kayrak, 

B.T.G.A, 385) 

 



 - 204 - 

3.1.4.Dönüşlülük Zamiri 

Yazı dilinde kullanılan ‘kendi’ dönüşlülük zamirinin yanında, zamirin gövdesinde bulunan ünsüzün düşmesi 

ve ünlü uzamasına bağlı ‘kēni’ kullanımı da oldukça yaygındır. 

ben alırdım, kēni kendimi cizērdim ben. bacāmı cizērdim. ben geçen gün çoķ başımñārıdı tāvsıyanım çıķmış. 

(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 61), misir ē unnarı kēnimiz büle şişlen soyuP soyuP, başaķları ķurutTurudu büle. gene 

gündendi gibi unnar da uvalanırdı. (Gümülcine/Kalfa, B.T.G.A, 164), sôna kēnin dayancâ ġadâr atîys ın turşununñiçine 

ķarıştırîysın. üle ķarışıķ yapîysın. sôna atįzñunnarı turşunun domatalarñiçine dökįz. (Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 71), 

zaten ben kēnime benzettim, dedim  bu bi kere. baķıyız ōsmanñuseyin yazį başında. ifacıķ büle, sada ķafa resimcį. 

bezettim zata kēnime. (Gümülcine/Yeniköy, B.T.G.A, 80), evlilik nāsı uldu? baķ şindi gelinner ē kēni hānelerde 

tuplanırdılar ķızlar. sōna çüjükñevinden gene yullārdılar bi at. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 82), amā bunnarñepsi dil 

hane bunar kēni hecalındanñöldü deye ya da avcılar hurdu deye bunu. bunnarñepsi zeillendi bunar. 

(Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 104) 

3.2.Sıfatlar 

İsimlerin renklerini, biçimlerini, durumlarını, yerlerini, sayılarını belirten sözcükler
9
 şeklinde tanımladığımız 

sıfatların bölgedeki özgün kullanımlarını şu şekilde açıkladık. 

3.2.1.İşaret Sıfatları 

Bölge ağzında işaret sıfatı olarak kullanılan ‘o’ işaret zamirinde olduğu gibi çok yoğun o larak ‘u’ şeklinde 

kullanılmaktadır. 

u müslümanlıķlā nerēgitti ? u türklē? şindi ķızlar bį salıylar ķısçāzlarını, ķızlar nizān canı istērse gice u zān 

gelį evine. u ana buba siz ķızlānıza néye tērbiye veremiyosunus? ni çöcüklere bi ķumanda verilįy ni ķızlara ķumanda 

verilįy  yā.(Gümülcine/Arabacıköy, B.T.G.A, 106), esKiden çingene baķārdıķ, u çingene yapārdı u nalları. te unnarı 

nallayıp yılmasınÃüle samannarı dü Ñērken. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 205), ē amā çoķ çile çekildik yāv u 

bulġallardan amanñaman. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 324),u diķoltalān yaķaları oyalanır. uķoca donnar, undan 

sora aşālar süslenir, sürmelenir, dikilir. uķuşaķlar uķayışlar. tentene örülürdü, yorġan, döşek, yasTık, şilte. üle şéyler  

yapılırdı çoķuna. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 324), u manti, yufķayı yazārdı anam büleķulaķñķulaķķulaķñķulaķ 

mısķa gibi keserñunnarı anam. (Gümülcine/Bekirköy, B.T.G.A, 411) 

bu işaret sıfatıyla “gün” kelimesinin birleşmesi sonucu içinde bulunduğumuz zamanı anlatan zaman zarfı 

oluşturan örnekler de vardır. 

tekēlek yapiyį, kendin yircekñolanı evde kendin įridin. büyüne büyün biz tekēllek biz yįriris. 

(Gümülcine/Kargılı Sarıca, B.T.G.A, 333), büyün sana geşçek, yārın bana geşçek. undan sōra araba dōlsu ekinnerñeve 

gelirdi. ķumbinalardanñönce hārman düvērdik. (Gümülcine/Kargılı Sarıca, B.T.G.A, 333) 

3.2.2.Sayı Sıfatları 

Bölge ağzında sıra sayı sıfatı yapma eki olan –ınci /-uncu eki nadiren –ıncısı/-uncusu şeklinde 

kullanılmaktadır. 

ķāyrı u gitTinēyn cenāze u sātte okį gidį. şindi ķayrı yedincisi gicē āyrı toplanįsin istedįn ķadar. 

(Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 267) 

3.2.3.Soru Sıfatları 

Yazı dilinde kullanılan soru sıfatlarının yanında, bu soru sıfatlarının çeşitli ses hadiseleriyle dönüşmüş 

kullanımlarına da çok sık rastlanmaktadır. 

ķaş <ķaç: 

ķaş tüllü, bim bir çişit tûm var şindi. eveli verilēdi bi tūm ifārlacıķñolurdu yaprā, gelen de tutārdı unu. 

(Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 378), né sana benzemįri zata u dedi. sen niten seninñolacaķ dedi. sanki üle ōldu ķızanım 

né çektik, ķaş tüllü gỻrdük. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 151), bāzı āşam ķaş sene şindi bōşam dünǖrcü gelį. sen 

kime mināsıp görüsen deyim ben. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 156), heP  mācır ķaş sene gēldi unnār da. ōrdan 

ķaşmışlar, buradan ķaşmışlar, buradan ķaşmışlar andārTlıķta. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 151) 

ne ķadara/ ne ķada/ niķadar/  ni ķadan < ne ķadar: 

uşlānı gene fırına. u né ķadara pırnal yaķçānı bubam gene annārdılar. (Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 418), 

bütün duvālĺar ne ķada da dikikñēlpisēn. vārsa. üstüne dörT köşeli mendiller, te üle sērdik saçaķlara ķadar. 

(Gümülcine/Kalfa, B.T.G.A, 166), zararñoldu hemde ni ķadan. e te bizim aneminkilenñikimizin duvarı yıķıldı. 

kimisininñanį apidik içēlere su dōldu bizim. (Gümülcine/Koyundere, B.T.G.A, 225), ni ķadan insan yidi unnar ō. né 

ķadar māl, u andārtlar. bōrda çekmedįmis ķālmadı unnārdan. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 392), bej vakit namaz 

ķılınırdı. ramazannarda oruş tutulurdu, ni ķadar sıcā da gelse o zamanñiçin oraķlardan gelinirdi. 

                                                                 
9 Tahsin Banguoğlu, (1974): Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul: s.341  
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(Gümülcine/Domruköy, B.T.G.A, 445), şindi ķalınñince ni ķadar sen ķaralīsın demek tavayı kendine ķadara. 

(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 58), ō unnar gürseler kim ni ķadar gülceklerÃo ķızanın ķafası suyulcaķ. sayılı kişide 

hacı bez vardı, u da heP durūrdu kenarda. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 204) 

hanķı < hangi: 

undan sora gidērdik yüsükleri çıķarmā. üsükleri şindi māni atiyler, hanķı küye gitçen? biri soķûyñelini. 

(Gümülcine/Basırlıköy, B.T.G.A, 237), birē birē yüsük çıķarılar  kime hanķı māni çıķārsa u įsana sen yǖsǖnü biliysin 

āy ben sevinirdik. bana bu çıķmıj , bu māni benim deye üle olurdu. (Gümülcine/Lefeciler, B.T.G.A, 250), üle yapā dıķ, 
sabāķaktıķTan sora, hanķı  küyde  çıķcaķ? dolapçılar, dorasannar, hacıkǖ, ķozlukǖ, ķurcalı, şapçı nįrde çıķārsaydı, 
ķısmet ōrda çıkiye diyērdik, orā evlenices diyērdik. (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 437), kim yōķlun deye hērkez 

heycannı olûy şindi kim nērde yōķlusu. hanķı ķızın yoķlususāydı işTe çaırıdılar türkü. (Gümülcine/Kızılağaç, B.T.G.A, 

170) 

nası < nasıl: 

ayşamā ķadar bilıy mısın nası yamur yādı. görñgörñgör u seller allahım. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 86), 

üzüm nası tatlı, u da tatlı, unun da şırası çıķārdñişTe, unu da ķaynatTırılırdı üle. (Gümülcine/Karacalköy, B.T.G.A, 

128), nası çileli gittik bordan? te görsen biz, nası çileli gittik? o ķızannarı aldıķ, birē ķızan ġucāmıza. rāmetli ingeme 

dedim. inge dedim ben dedim hasanı götürecim dedim. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 150), şindi sizin nası ceyran 

fırınnar ķapaķlı, bizimkiler gene ǖledı. yā fırınÃunnar fırın bize. yekmā daunda pişirirdıķ. (Gümülcine/Üşekdere, 

B.T.G.A, 200) 

3.2.4.Belirsizlik Sıfatları 

Bölge ağzında yazı dilinde kullanılan belirsizlik sıfatlarının yanında, bu sıfatlarının çeşitli ses hadiseleriyle 

dönüşmüş kullanımlarına da rastlanır. 

as < az: 

popatye unnā as sulan oluyu hani dullēn tıflānı atārsın diplēne olur. (Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 64), ne 

bulursaydı yā bi şişejik bi as şekercik hāydi git balķana. sabāhTan aķşama ķadara getir gütür, ķuyunmuş, keçimış. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 88), nufut ķāvesinnen as ķāveyi ķarıştırıdı anam, gelen giden ķomşuya kendileri içērdi. 

ķızlar ķāve içmēzdi u zaman. ayıptı, ķara olur ķızlar dērdiler. (Gümülcine/Bekirköy, B.T.G.A, 408) 

biras/ bıras < biraz: 

getirdilerñurda kesTi birasñodun, adi figi! saldılar. demek bunu yapārdılar mı yapārdılar. 

(Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 105), hunnarı tencireye başTan pişiriyis, tuzñatiyis. biras yā ķoyiyis çoķ tus ķoyiyis. 

(Gümülcine/Hebilköy, B.T.G.A, 108), büle çaķmalıķ dēylerñunā şeydērdi. ķoyārdı bıras pamuķ, üstüne bi şey çaķārdı 

büle tutuşturudu unu, alīrdı. (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 378)  

übür, ötekinsi/ üteki/ öte < öbür, öteki: 

büyle yapārdılar sōna yarınñayşem suyiyler übür günñayşem başķa yerde suyiyler misir. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 84), buray da bi vēr, bi tarafını üklettik mi, bāladıķ mı übür tarafına geçeriz. ķatır 

tepijirse yıķılırdı gene. (Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 194), sōra ötekinsi günü çıķarıdıķ uncāzları, bi 

ķıscāsñotutturuduķ bülē çıķarıdı şey, üsücükleri çıķarıdı. (Gümülcine/Kızılağaç, B.T.G.A, 170), ķavurįz 

büle.ķavurduķTan sorâ dökįz üteki domatayı da içine. pişmç başladınan dökįz istçse bübçr de ķuy, patlican ķuy. 

(Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 72), gitmiş öte ġazan da yimiş, tērs ķapamış, gelmiş. gene kim çaırmış seni? demişler. 

ablam böbē olmuş da at ķoymā çaırımış demiş. (Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 72), ā idellezi de yaparız. benim bora bû 

ben de şapçılıyımñama öte māledenim. (Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 180) 

bitin< bütün: 

ōrda bitin gece durudu gülünñaltında. sabālayn herkes toplaşır. (Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 285), sabā 

oldunān gidērdik, bitin küynünñellēni öpüp ķapı ķapı şeker toplārdıķ. (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 437), sōna 

toplārdı üretmen biziķoca cāmiyē, bitin cemāt toplanīrdı, oķûrduķ duālarī. (Gümülcine/Hacıören, B.T.G.A, 47), bu 

māleye geldinen bitin bu mālenin genşleri toplanīrdı evliken bilem. (Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 180), çįzler şindi 

bitin bu evlēnñ içi ġızan çįzleri serilirdi görümnük. bitinñevlēnñ içine, ta ōmassa dışālara bile serilįrdi çoķñolanı. 

(Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 180) 

azcıķ/ acıķ/ācıķ< azıcıķ: 

bize de bereket vērsin pekñaķılcıķ verį, pekñǖrettirį. pekñįķarıcıķ. azcıķ bōydan da ķısacñama aķlı da biras 

çoķcā. (Gümülcine/Demirbeyli, B.T.G.A, 355), içine acıķ ķırmızı büber ķoyāler. souķlūnu ālsın seninñārķāndan déye. 

(Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 402), yācaz gezdiriymÃüsTünde, ācıķ kekikÃekeleyim bāzı kere āzcıķķarabüber de 

ekiliy, hani pırāsanın ķokusunu basTırsın deye. (Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 63) 
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3.3.Zarflar 

Fiilleri çeşitli yönlerden niteleyen kelimeler
10

 şeklinde tanımlanan zarfların bölge ağzına özgün kullanımları şu 

şekilde açıklanabilir. 

3.3.1.Yer-yön Zarfları 

Bölge ağzında yazı dilinde kullanılan ve fiilin yönünü belirten zarflar
11

 olarak tanıdığımız yer-yön zarflarının 

yanında çeşitli ses hadiseleriyle dönüşen yapılar da çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

undan sora bizi aşā, undan sora çıķtıķ gene burē. kimse ķalmadı, kimse ķalmadı, hic ķalmadı. 

(Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 150), biz burēy gelmeden unnar da türküyede duramamışlar. gēldiler gēldiler, įdi 

rātımız. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 150), tellē uzun taķıķ, ķınalār gelinnēde burāy ġadā ķınalār. 

(Gümülcine/Payamdere, B.T.G.A, 283), bu çürǖrdü bu bara umuzunda çürürdü. inān ki çürürdü. yoķ ruba, ēy 

köyñuzaķtı. (Gümülcine/Yalımlı, B.T.G.A, 295), anası bare ķocaya gēlmiş. buva ibrā Ñim ķalmışÃadı. 

(Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 32), barda dur demiş, ben şimdi daulları zurnaları alcam demiş. aber vercemñeve demiş. 

(Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 32), ķalabalıķñama çoķķalabalıķ, borası çoķķalabalıķtı. indikñişTe sanki cuma sabāsı.. 

(Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A, 185), arap mıstafalān haremindemiş u āç uraya pinērmiş āşamÃoldunen u įtiyar 

dedecik pindirimişÃunu. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 34), bulġarñōrdadı. emen girmişlerñiçere baķılĺarī, 

tencirelerį…(Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 383), meseĺā bi nûsa ķırķlanmadan dışara tuvaletē bi yere suya 
bebēn çamaşırnı bi şeyni almā ezandan sōna çıķmazdı. (Gümülcine/Domruköy, B.T.G.A, 443) 

3.3.2.Zaman  Zarfları 

Bölge ağzında Anadolu ağızlarında da sıkça karşılaştığımız  Arapça ‘gayr’ kelimesinden gelen “artık, bundan 

sonra” anlamında kullanılan zarfın aşağıdaki örnekleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır: 

ķay/ ķayı/ķayın/ ķayıķın/ ķayrı/ ķayri/ ķayrī/ ķayrıķ/ ķayrım/ ķayrıķın/ ķayrikin/ ġayrı/ ġayrıķın: 

qâkin ķocam girdi ķay u da benim gibi atmıj doķuz yaşına undanñöte satTı ķoynnarı. (Gümülcine/Bulatköy, 

B.T.G.A, 40), mahalĺāmızı çıķarıdıķ sallanırdıķ bitērdi ikindiden sōna ķay ı  dādārdıķ. (Gümülcine/Çepelli, B.T.G.A, 

54), undan sorā duyuyus ķayın yunāstan düzelįy. bulġaller gitti bulġariyā. (Gümülcine/Dündarlı, B.T.G.A, 98), tavşan 

hurmuş, unun derisini gērdiler gērdiler, ķayıķın incecik yaptılarñunu. (Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 421), sōna 

gitmij vārmişler ķayrım. demiş şindi pādişānın çöcǖ ama bi ķas ķulubası gibi yer, odacıķ. orasını hazırleyin bize demiş, 

orey getirmij gelini, pādişānın ķızını. sōna işTe yatmişler, ķālķmişler, ķayrı pādişānın çöcǖn düünü olcek demiş . 

(Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 18), ben dedim ķayri ķızanım gelmēcek. artıķın né şeyler, né mekdup gelį né mekdup 

gidį. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 138), şindi ķayrik in  tarterlēlen gidįyler herkes. (Gümülcine/Kovanlık, 

B.T.G.A, 154), ķırķlandıķ ķayri böyücek ķayri, yullanįyi büyümē. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 208), padişā demiş 

ķayı ġızı etişmiş ķayrıķın, vaķti gelmiş ķayrī vercek ķızını. į ama demij bitin demiş kǖnün çöcükleri demij bōrdan 

geçek demij. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 96), benim de hayrımñōlsun, yaşlandıĶ ġayrı. tatlılar bi güzel 

baķlavalar ō ķıtır ķıtır şeyle tatlılar. (Gümülcine/Yalanca, B.T.G.A, 316), yıķanırdınñundan sora ķırklandım derdin 

ġayrıķın. çöcüklere ķırķlandı deye u gün anası da ķaşlanırdı. (Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 94) 

3.3.3.Azlık-çokluk  Zarfları 

as < az: 

ērkes yarısı türkiyede yarısı alamanyada. bōrdaasķaldıķ, genş yoķ. bǖk kǖdü, bitti. (Gümülcine/Kozlukebir, 

B.T.G.A, 94), urda pişka derede yandılarñevler bütün günñevler. as ķaldı ķızan da şey yancādı. (Gümülcine/Çukaköy, 

B.T.G.A, 86), as tā gitmişler bi ķırıķ bi taraķ. veran hePñu boķluķlārdan. unu da āldırmış ķıza, ķıs toplamış. 

(Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 17) 

azcıķ/ acıķ/ācıķ< azıcıķ: 

yā doķūrķan beyāzdan azcıķ yapīysun yapīysun sora gene ķaradan gene beyāzdan üle güzelÃolur. 

(Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 203), ayaķlarınnan, yıķar bacacıķlānı acıķ temisçe, kimi cizme fiĺan giyērdiler, ĺayĺon 

giyērdiler. (Gümülcine/Karacalköy, B.T.G.A, 127), pul bübercį ekeleym ācıķacı  sevenÃolursa üle yapiym,  çoķ da 

güzel oliyi. ō börek gibi oluyi, çoĶ güzel oluy. (Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 63) 

biras/ bıraz/bıras/birez/bires< biraz: 

bıras  fırında ısıttırıp, unnarı ķurutturup, yāvut Ta güneşte ķurutturup üle. (Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 

254), ķapları da çoķ sert olmasın deye biras ıslatTırıdıķ. undan sōna mendil ķoyārdıķ. (Gümülcine/Sarancına, B.T.G.A, 

303), un düzeni birez çabıķ çekiye kendinį. ķurutmadan doldurmassın üle. (Gümülcine/Taşkınlar, B.T.G.A, 373), bizim 

kǖ bıraz sıķtılar demek, yoķ tarla, mülk yoķtu bizde, bizim kǖnün şeyinde tārla yoķ. (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 

378) 
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3.3.4.Durum  Zarfları 

böle/bỻ le/büyle/büle/bülem,bülece/bülecene/bülecenek/ bülenek< böyle, böylece: 

sōna būydayı bişTikden sona böle susam bile ekērdi vuvam. (Gümülcine/Kalfa, B.T.G.A, 163), fīr dolanasıya 

oturuz etrāfınā, ya tantel örcēz yā işleme yapçįz. çįzlēmiz de bỻ le tamamnārdıķ. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 218), 

ķızlar çüjükler ara sıra atıyler siĺahñama gör dān dān beygir de büyle atlıy. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 82), sona 

büleķarıķķarıķ yapārdılar. bi da büyle don dikerdılar. başķā yoktu. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 84), pārçaya 

bülembüle sarıdılar bi şēy de büle sürüdülerñama bilmįm. gene āsçıķ gelinneri pembeleştiridiler. (Gümülcine/Gebecili, 

B.T.G.A, 341), unnar piştikten sōna unnarı bülece bülece büklenįz büle ķısa ķısa kesįz, dizįz tepsiyē. 

(Gümülcine/Balafar, B.T.G.A, 345), unu tereyāyı ķoyārdiler bülecenek, bi de sütlerdenñanam rāmetli 

fōtmaç yapar, doldurudu çölmeklere. (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 399), çarġı bülecene hurcanñik  į mi?  

büle büle, büle hurcan. ē alıysan ķan, ķanñalırsan. bülecene hurcan. sōna gene büle yā sōna gene çevircenñunu, büle 

yannamasına hurcan. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 61), çellikñoynārdıķ. çelliK gene bi uzun sopā, bi de küçücük 

çelik iki tarafı bülenek, büle bį hurdu mu gidērdi. (Gümülcine/Küçük Sirkeli, B.T.G.A, 281) 

öle/ỻ le/üyle/ üle, ülece/ỻ lecenek/ǖlecene/ülecenek <öyle, öylece : 

āy öle dērken ķızım bi siĺā patladı mı. evvā dedim hemen büle, bu ķarınınñiçñaķlı yoĶ dedim. 

(Gümülcine/Büyük Doğanca, B.T.G.A, 192), yanñayaķ gittįm var, yoķ potinner. ỻ le gidįysin balķana yanñayaķ,  né 

potin né bişey. (Gümülcine/Yalımlı, B.T.G.A, 297), hepsimis annaşırdıķñişde ỻ lecenek, heP berāberķāvelerñiçeris, 

çārşıya gideris…(Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 137), ēh be sankinñişlerñüyle çöcǖm. bis çōĶ gördük. biz buba 

hic bilmįs, ķırķ sekizdē divānē gitti. nā baķķaybeldi be yāvñişte…(Gümülcine/Çalabı, B.T.G.A, 338), hiç üle yoķtu u 

zaman. bizim zamanımızda üyle yoķtu. heP böyledilar ķızlar. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 84), įyce ķarannıķ 
basmış ķayķın bi meşenin kökçēzine vērmij belini, ülece ālārmış. (Gümülcine/Nurçalı, B.T.G.A, 427),ǖlecene yavāş 

yavaş sālārdıķ kendi geçimimizi. (Gümülcine/Örpek, B.T.G.A, 277), bi tasçāz, banyo tası unun yanına, üle olǖy yā. 

ülecenekñolur da. (Gümülcine/Yalanca, B.T.G.A, 315) 

şüle< şöyle: 

ben demiş bunnara sǖlicem şüle yaptın büle yaptın. gitmiş çöcüklēn yānna…(Gümülcine/Omurluköy, 

B.T.G.A, 246) 

3.4.Edatlar 

Tek başlarına anlamı olmayan, cümle içinde yanyana geldiği kelimeyle anlam ilgisi kuran sözcüklere edat 

denir. Arapça bir kelime olan edat “alet” ve “vasıta” demektir.
12

 Bu bölümde bölge ağzında yazı dilinde kullanılan 

edatlar dışında değişiklik geçirmiş bazı yapıları ele alacağız. 

3.4.1.Seslenme Edatları 

yav,yāv, beyav,beyāv: 

ēy ileri ne geçirdik ne geçirdik be yāv. he iki sāt razbensa dedįmis yā gidįzñorayā domuzlardan ķurtaramayis 

ticāreti demek ki misirñekērdik yā. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 104), yā yunan haskerlēnden  rādımız  yoķTu be 

yāv. u görünen şey bilinen şeydi yā. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 105), ē amā çoķ çile çekildik yāv u bulġallardan 

amanñaman. ondan sorā işlettirįrdik démek, bulġar bōrda yol demek, ben hatırlıyım demekñunû. (Gümülcine/Musacık, 

B.T.G.A, 324), né çile vārdı be ō,  né çile çekTik be yav. eveli şirepenede yapārdıķñekmekleri şirepene. macurluķta 

hateşi şirepenede pişiriler. (Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 195) 

adi/aydi / ayde/ āydi/āyde/ hadi/ hade/haydį / haydē /hadin/ hadiyin/ hadiyn/ haydin< haydi: 

hadi dedilē inelimñaşā, maķıfta yer baķmışlarñōrda, yeyler vārmış. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 150), ē 

nēyse hade mādem beni münāsįb gỻrmüşünüz demek, hāyde size deķırmayım be yāv. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 

326), hadin baķam ķalķın şindi. aşā uzunñoluā, āyşam namazı oldu uzunñolua gittik. (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 

385), bulmuşñonu, hadiyin dedi, gelin dedi, bulmuş bizim hocayī. (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 386), canevar, tįlki, 

sānsar toplanmişler, hadiyn demişler keşKek pişirelim demişler. (Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 119), üklenįzÃu 

tuprā küye haydin bayrama çırpçāz. yerleri gene ķırmızı tupraķ vārdı. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 204), ardıç 

balķana haydin ardıc getirces, hateş yaķcaz. giyinįz paltalārlan tūplayıp geliyiz ķızlar. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 

211), bizim zamānımızda hıdıllezñolūrdu. ferācelēmizi giyip aydį  gidērdik. bǖkñāçlar var küyün şeyinde. 

(Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 266), ỻrteriz saçaķlānñaltlānı, alırız birē sopa, haydē bıķam misir dǖmē. 

(Gümülcine/Sınırdere, B.T.G.A, 306), bi ķızan ķoşturǖyler, kesįler, paracıķ verįysinñişte ķızana. Adi ķoşa ķoşa yörüsün 

dēysin. (Gümülcine/Tuscuköy, B.T.G.A, 364), getirdilerñurda kesTi birasñodun, adi figi! saldılar. demek bunu 

yapārdılar mı yapārdılar. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 105), bi patişānın çöcǖ vārmış, ġızları biyenmezmiş hiç. adi 
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demişler, bul bi ġız da evlen, istemezmiş. (Gümülcine/Payamlar, B.T.G.A, 133), yoķ taftôta, topladılarñunu aydi 

ķışlalara getirdiler. keçiler tallelerde, ekinlerde yā. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 104), udunnarı üklettirip ayde 

baķam sirkeliye saman aramā. gidērsin sirkēlde çuvāllan buluyesin gene getireyesin hayvannarı beslemē.  

(Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 195), āydi gidįsin tārlaya gübre götürǖs. ama er şeyimiz de vārdı o zamanñişte, 

ekįsinñolįy her şey. (Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 239), undan sōra ûyizñunû, āyde ķalbırdan taranā. yurtlan 

yurįysin, işi maya ķuyûysun āyde. miz gibi tarana. (Gümülcine/Çift lik, B.T.G.A, 352) 

mā/mar/ mār/ mari/ mare/ marē: 

bēkim kör bārsaķ bi şeyñama demek ināşlarñüledi. ū pek ķārnı ārįy āy mari dur su ısıttıram, du mā 

taşñısıttıralım, koyalım üle. (Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 270), doPdulu doPdulu küçükTü zāten cemi u zaman. 

mā şindi genişletTirdi. (Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 86), yoķ be ķızanım, mariķızanım hem ķıtlık var, hēr şéyi 

alılĺārdı yā. bizim büle ķomşu vārdı ninecik. endama gēmiş…(Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 383), geliken 

démişlerdi mari emnē, ēltine vērgi götürǖymüsün? hā vērmedimñe tā una görümnük mü vērcem? (Gümülcine/Mastanlı 

Mahallesi, B.T.G.A, 383), sēmişlerñeşē aman né güzel, bununñanası nērde mar bununñanası nērde? mezālįn yana 

geldįnen eşek sıpası ķaybelmiş. (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 403), yörüyün mari deveci ķārsına gidelim! bi ķısım 

veridi ķarı doldurur. ötekiler püskecį soķāllerñemen büle püskeciklen veriler. (Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A, 424), 

ondan sora ķızanım bizi bıraķtı şindi, mar ablā dedim, néyñỻle yapıysın? marñablacim néyñỻle yapıysın? ben néler 

çekTim…(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 57), mari hiçñaķıl yoķ mu sende dedi. mari yenge dedim, ē gēldiniz ekmek 

yimē, įsan bi kere baķar ķapıdan dedim. (Gümülcine/Demirciler, B.T.G.A, 113), bıraķtımñōrda āldı gene çuvalcįna 

ķoydu unnarı. bi çuval marē marē çile dünyāsı mare ķızanım. yatın burda dįyler gitmeyin dįyler. (Gümülcine/Hemetli, 

B.T.G.A, 151), bi oca gelįrdi ōrda ben ifaķtımño zaman. Mār çoķñuķumadım bulġār geldi, ķarıştırdı bizi. 

(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 239), i mār ķārdaş nas büle bizde de var hij ķonuşmįylerñe demiş. 

(Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 266), anam ā mār bu tauķlar ne zaman girmijñiçeri. anamñalį bi sopa dürtį, cįk yapį 

piliç. (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 403) 

bire/ bireh: 

sōna u pādişā çöcǖ. bireh! demiş ķız ķārşıdan, bire beni de yįcēdi demiş. (Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 17), 

ōrta pençere de vārdı, esKi evler aştı. bire üseyin!  bire üseyin!  né var? e bire asan yoķña? (Gümülcine/Büyük 

Doğanca, B.T.G.A, 192), çöcükler de bakįler bize sülerken, ōh yāşşa bire dērdiler. yaķın soķuldu mu vallā yirsin 

sopayı. (Gümülcine/Sınırdere, B.T.G.A, 307), başladı demek bumbāv bumbāv, ķāçın bire! ķāçın bōrdan! biz da 

duyuyuz demek. küldūr, bōm ķaçārdıķ demek. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 324), ārķadaşa çabuĶdédim, bi de 

ķurtñāmet çuķadān, u dā, dédim ķaçalım. bire ammān, bire tammām, bire nérē ? yāv ben dédi yā yalan dįl dédi bū. bu 

yesāstı, ne ķadar türk vārdı, unnarı hēpsini kesecēdik dédi. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 396) 

3.4.2.Gösterme Edatları 

te/ tē:   

menişe toplārdıķķızannāllen. te büle işTe, bardaķĺāllen suya gidērdik, su getiridik ỻretmennere. 

(Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 397), mamaliķa te u da sıvıķ yaparñunu üle. ķaşādan tā ķoyu olur. (Gümülcine/Kalanca, 

B.T.G.A, 399), né ķaşınca ķaldı né bi ş įy. hemen te bēce, ķarentıraşlenñemen. hemenñuşcāzınnan büle. 

(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 61), te baķ hattâ unu ben yapTım baķ televizonumunñaltında. 

(Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 175), te sübürgeyi bālįz, ayıtla yarįs. bi ayda üç pārça dỻrt pārça yarįz, burā ķoyįz, 

bālįz. (Gümülcine/Omurluköy, B.T.G.A, 244),  tē hıdıllezin bilmem ķaçı, yoķķasımdan sōra olannara ķamış 

bozumundā. (Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 259), şe miriyē beparlıķta gidērkedin tē şindi elli sekis sene orayā 

gitTim.(Gümülcine/Çalabı, B.T.G.A, 339), ġoķti oynārdıķ telikilen sopalan. e tē toplanırız üc beş kişi tāķ huruz 

telikiyē…(Gümülcine/Gebecili, B.T.G.A, 341) 

hah: 

ķar dā hah burayķadarī, dizdenñuķarı ķār vārdı. biz u zaman ķızandıķ. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 393), 

hah dedik yaptıķñişi. üle otûrdu dizē, ārķasını döndü oturdu bulġar. sōna ölçēken çektik 

namnıyā…(Gümülcine/Omurluköy, B.T.G.A, 245) 

3.4.3.Cevap Edatları 

hē/ he: 

Bölge ağzında yaptığımız derlemelerde hemen hemen hiç karşılaşmadığımız, işlek olarak kullanılmayan bir 

cevap edatı olan ‘evet’ yerine genel olarak ‘hē/ he’ cevap edatları tercih edilmektedir: 

büle ellen hē üle çalķāyis. hateşe ķuyup  ulaşī yapıyiz. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 201), unu ellenÃaçįz  

camcāzı da şalasınÃēv, hē ōrdan şalasın. yā te büle hēp ōcaķlıķta odun yaķiysın…(Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 

205), hē demek tā tutķunñadam musafirñānecį açmış, bunnarı tuplayıp besliye ōrda ne zaman geliller. 
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(Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 336), ēy ileri ne geçirdik ne geçirdik be yāv. he iki sāt razbensa dedįmis yā 

gidįzñorayā…(Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 104), he sōradan çıķtı fırınnar. unu dirmene götürüdük. dirmen çaydan 

suylan, ōrda ǖderdi, getiridik. (Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 195), u zaman gene ķuca çāylarda dirmen vārdı, unnara 

gidērdıķ. he yoķTu büle satın, ni favliķa ni un né bişey. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 205) 

āyır < hayır: 

āyır dil be ceyrannı fırın nasÃama küçücük yapārdıķ çirepene. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 202), āyır 

hiçÃaķmayi. yıķārken kül kül çölmē duldurup, u kül suyu durūlneyinÃüle duruliyi, tertemisÃuluyi. 

(Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 203), içñistemēzdim borayı. āyır be!  ķızanım var benim, dǖn mü yapacaķlar? yā üle. 

(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 239),āyır ben seni yicem dērmiş. e ama üle yinmekñolmaz demiş. bi eveĺā bi yarış 

yapalım demiş. (Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 254), āyır āyır yoķTu, ķoz veriler şeker veriler işTe üle bi şeyler. 

(Gümülcine/Palazlı, B.T.G.A, 264) 

dil/ dį l < değil: 

Bölge ağzında isim cümlelerinin olumsuz biçimini kurmak için kullanılan ‘değil’ cevap edatı, Doğu Trakya 

ağzında kullanıldığı gibi genellikle ‘dil’ ve ‘dįl’ şeklinde kullanılır. 

yarma gibi yapmās, u yapīysın işTe tā ķırma, tā üle dil bizimki gibi ince olmayi. (Gümülcine/Üşekdere, 

B.T.G.A, 206), u yazġıyı yazīysın, unda yatıp uturuysun sene sene. dil bi sene iki sene, te baĶ var borda. 

(Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 203), hiç satın dil balķandanñindiridi bubamñodunnarı, kendi yapārdı. 

(Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 175), ō evelden bayramnar ġızanım şindiki gibi dį l. eveli biz geçērdik büle 

giyērdik atlas fereceleri…(Gümülcine/Taşkınlar, B.T.G.A, 372), amā ķamayı çıķarımış saplārmışñorta yerē, dis 

çökērmiş çingenē, una görē, üle dį l demek öte beri oyûn. (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 376), hēr bi āne bir dį ldi, 

bizimñānemiz başķa tüllüdü. (Gümülcine/Mastanlı Mahallesi, B.T.G.A, 382), yāv ben dédi yā yalan dį l dédi bū. bu 

yesāstı, ne ķadar türk vārdı, unnarı hēpsini kesecēdik dédi. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 396), ay çoķ şerefli 
olūrduķızancįm. ben gene pek oynaķdį ldim, uslancıķtım çoķ. (Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A, 423), undan sorā hazır 

dį liz diyērdiler ġızñevi, hazīlĺanalım olcaĶ dü üün. undan sora hazılĺıķ yapārdılar. (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 434), 

bi de baķıyi u adam. e sen demiş fiqanca dį l misin? demiş. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 35), ķantar mantar yoķtu u 

zaman. şinik dērdilerñunnara. topāĺaķñüle üsek dį ldir, te bu ġadara üsecį, topāllaķñülenek. (Gümülcine/Dündarlı, 

B.T.G.A, 99), üle duyduķ büyüklēmizden, üle bildik, üle söledik, üle bilirdik. ama şimdi 

dį lñüle.(Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 173), baķārdıķÃō işlērken arı sepetlerde, dil büle sandıķlarda, arı 

sepetlerde. unnar arı sepetleri yapīysın ķızılcıķTan. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 206), üretmen dil de āyrı gelirdi 

ama küyünÃiçinde işTe. udunnarı evdenÃalıp ta gütürǖrduķ. yā cemiye udun hep taşīrdıķ. (Gümülcine/Üşekdere, 

B.T.G.A, 209) 

ēh: 

ēh diyler bu çöcük çoķñoķumuşñolcaķ. ķuranı aliyñeline. (Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 14), ēh duķam 

düşünēlim dērdik. ikinciye gitti mi verilērdi ķızı.(Gümülcine/Arabacıköy, B.T.G.A, 227), undan sōra ēhįamā gene 

demeK çōķ fakirlıķ çektik yāv. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 324), ēh ondan sorā nēyse o zaman demek yāni üj dört 

turum vārdı demek yāni turbālan taşīrdıķ umuzlarımızā, gidērdik tarlayā…(Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 325), ū 

zōrdu demek o zaman. ēh undan sorā beni hasker topladı demek yelli ǖçdē haskerdimño zaman. ēhį ama bōrda demek 

yāni benden yuķarısı parālanñişlērdılar, üdērdilar haskellį. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 325), ēh süledim demek yāni 

amā üküzlēlen demek sürǖrdük, çif sürǖrdük. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 325) 

helbet/ helbette <elbet/ elbette: 

nērde büle azır yoķtu, helbet kendimiz dikērdik. entāricik dikērdin, gölmecik dikērdin. (Gümülcine/Kargılı 

Sarca, B.T.G.A, 332), ķızñistemē gidērdik helbet. fiĺancanın fiĺancaya allānñemrinnen peyġamberin ķavlinnen bizi 

geçiriler işTe hoşlārlar. (Gümülcine/Seymen, B.T.G.A, 

361), doķTurÃōsa doķTura helbet götür. baķımsızmışÃeveli įsannar, çoķ baķım yoķmuj ba ķızanım, 

bilemezmişler  bi şeyi. (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 34), sucāz verdik hani şētcēz verdik helbette. gidecēn dediler 

bitti, hēy yārapimñē. (Gümülcine/Hemetli, B.T.G.A, 152), amā elbet buvamıs sonadanñaldı tālĺacıķñişTe, helbet tā 

rātñetmeyē. (Gümülcine/Kozdere, B.T.G.A, 215), yā helbet hep doķuma. anamız doķuma giydirmij bize. ayaķlāda tēlik 

nñōlcak? (Gümülcine/Kozdere, B.T.G.A, 215) 

3.4.4.Sorma Edatları 

hane/ hana < hani: 

çüjüm büyle şey yapārmişlar, urāĶ biçērmişlar büyle ķūsalan, sona hane başlamışñunu buaz arısı tutmuş. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 86), amā bunnarñepsi dil hane bunar kēni hecalındanñöldü deye ya da avcılar hurdu 
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deye bunu. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 104), u hana serdār unnarı dövlet mayız yapārdı. çünküm bunnar 

haskeller bilmēzdi yolları, bunnar gezdiridi unnarı. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 392) 

3.4.5.Cümle Başı Edatları 

ema/ ammā < ama: 

işTe yer titredi boñyşam, titredi boñyşam. ema hiç atırlamaym u ķadara ulsun küçükken bis. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 86), çoķñoķutturudu bizi. ema ben u hocada iki sene oķudum. üçüncü sene 

hatimñettim.(Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 441), ben andartlıĶ güzel etişmedim. ammā ne zaman bordan ķaçārdıķ 

küyü haskeriye yaķTı. (Gümülcine/Çalabıköy, B.T.G.A, 102), undan sōna ammā en büügü çoķ sataşırmış küçüklēllen, 

rātsızñedērmiş. (Gümülcine/Çiftlik, B.T.G.A, 351) 

çünki /çünküm <çünkü: 

küylērin yanında vardı. çünki ķışin su vārdı derelerde, yamur yāy ķışin. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 205), 

arada da kesērdıķ biz, biz arada çoķ kesērdik. çünki ō ulaşıkları tulūmlarda duldurūys. (Gümülcine/Üşekdere, B.T.G.A, 

208), ķoşumñolmayannā da nallanīrdı. çünküm gidemį. (Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 329), u hana serdār unnarı 

dövlet mayız yapārdı. çünküm bunnar haskeller bilmēzdi yolları. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 392) 

eger/ēr < eğer: 

ununlan démek huruduķ, eger kim hurusāydı, yaķalārsaydı unu da atārdıķ. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 

396), hiç hirif şé kalmazdı yā bi şeyin. eger gidērseydin om bej günde bi  baķsın yelini yā ķırārdı yelini gene bālardı. 

(Gümülcine/Çukaköy, B.T.G.A, 86), hava iyisēydi birñiki günde ķuruyā, ēr sēyseydi havasına göre, şeyine göre. 

(Gümülcine/Taşkınlar, B.T.G.A, 373), u da sana yārdımñeder démiş. ēr démişñunu bıraķmāsan balķanda 

démiş…(Gümülcine/Nurçalı, B.T.G.A, 427) 

yannız/yannıs/yānız/yānıs < yalnız: 

yannız büle elimizi ķoyārdıķ masada büle namāz duaları. (Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 68), şindi yannıs  

bunnarı hasTalıķ bulįy. kene var, arı biti. (Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 331), unu da kepçeñkepçe dökērdik 

yānınñiçine, sada unu haşlārdıķ. yānız sulan unu haşlārdıķ.(Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 121), demek ninecįm 

yānıs  ǖsüzñolduyumda gibi undan sora saķın kalem vermįsinizñeline, yazmācaķ. (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 

139) 

bēki/ bēkim < belki: 

bulġar bēki on kere gelmij borē bāz kere demek keskin gelmiş, bās kere yavaj gelmiş. bēki beşñon kere bulġar 

gelip gelmij bōrdan. (Gümülcine/Büyük Sirkeli, B.T.G.A, 44), doķuzÃon yımırta yapāller onÃiki onÃüç yımırta   en 

çoķ bi  ķaz  om beş bēki yapāller. (Gümülcine/Lefeciler, B.T.G.A, 253), ba nñōlmuşñadam bi gicede ölmüş. 

bēkiķalptenñölį ama sıtma tutmuş sıtma adamı gitmiş. (Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 269), göbē ķaçmış deye 

ķocaķarılara uutturular üle. bēkim kör bārsaķ bi şeyñama demek ināşlarñüledi. (Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 270) 

zatı, zati,zātı, zāti,zātin< zaten: 

buncāz delik taslan dökērmiş, su yere dökįy, hįç başarıp becerip zatı ķız alışıķ dilñüle, yıķanamamış. ē demiş  

undan so getimişler tablada soruları. (Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 18), unnarı hep sırtımızda taşīrdıķ. yamaç, né 

tıraķter gidēr, zati yoķtu. tuplanırız bütǖn ķızlar, kendi aķrannāmız, sırtımıza beşēr altışār demeT bālayıp taşīrdıķ. 

(Gümülcine/Örpek, B.T.G.A, 276), ceyran yoķtu, körlüK zamanıdı u zaman çōķ. zātı geldi bōrda cunta zamanındā, né 

zaman yōrġo papadopulō zamanında u ceyrannarı u zaman ķōydular bōrda. (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 396), sōna 

biz zātin üksüs ķaldıķ buvadan. ē vār şindi bizimñaķrannār, unnarñoķudular demek, ama bisñoķuyamadıķ. 

(Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 68), gelen dāsķale de yannız gününü geçirmē baķārdı. zāti  çalıştırmāzdı ķızannarı. 

(Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 68) 

göya/ göyā<güyā: 

u çıķTıķdan sōna unu göyā periler basārmış dērdiler. una rāt vermezmişler. (Gümülcine/Domruköy, B.T.G.A, 

443), bu soķakta bizim başında göyā gicē geştēllek ķaldįnen gezmē gelirken bi gice yarısı né arācaķġurķ tauķķırda 

pilişlēnnen gezērmişñōrda. (Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 20), ôrdanñöte  adı üle ķalmış gelin deye. göya ōrdan su içen 

gelin, su almacaķ, içmecek. (Gümülcine/Sarancına, B.T.G.A, 304) 

3.4.6.Denkleştirme Edatları 

yāvut, yaut < yahut: 

bi üle bibuncuķñōsun kendinden hātıra. yāvut ta bi ķopçe, kimhērkes kendiķoyduyuşeyi çölmēnñiçinesalārdı. 

(Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 255), bıras fırında ısıttırıp, unnarı ķurutturup, yāvut Ta güneşte ķurutturup üle. 

(Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 254), undan sora otuz yedisinde çörek yaparız da Ñadırız yāvut halķa da Ñadırıs. 

(Gümülcine/Palazlı, B.T.G.A, 263), doyurǖyñunnarı aķşamnıķ yāvut ǖlennik. undan so gelin tutûysun telciyį, telci 

güzēlce düzǖ gelini. (Gümülcine/Uysallı, B.T.G.A, 313), meseĺā kimin bį arızası olûrsa, kim hurulub düşērse, yaut da bi 

tarafından kederñolûrsa…(Gümülcine/Büyük Sirkeli, B.T.G.A, 43) 
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3.4.7.Sona Gelen Edatlar 

Türkiye Türkçesinde yazı dilinde kullanılan “ki” bağlama edatı bölge ağzında  ki/ ķı şeklinde ünlü uyumuna 

uyarak da karşımıza çıkmaktadır.  

ķı < ki: 

baķtım ķıbi yā bi ķupa ķaymaklı yūrt ķoyūm. undan sōra iki ķupaya yaķın da süt ķoyyum. (Gümülcine/Bekirli, 

B.T.G.A, 63) 

bilem < bile: 

hani ķaşları ķaş hurular büle, kömürlen bilemķaş yapārdıķ kendimize. (Gümülcine/Koyundere, B.T.G.A, 222), 

küyünñiçindenñaķārdı küyü ikiye bölįy, bizim haremimizden bilem geçērdi. (Gümülcine/Yardımlı, B.T.G.A, 259), 

ōrdan bi ķazan āltın çıķārmış dēndidi bi kere. çuķur bilem varñoralārda. (Gümülcine/Kargılı Sarıca, B.T.G.A, 334) 

3.3.7.Son Çekim Edatları 

dōru/ dūru/  duru < doğru: 

büle dolapçıķlār vārdı tātadan, bi delicį vārdı, ķıra dōru aķīy. dolabınñiçine bardā su doldurusun. banyaçıķ 

yapārsınñunnan. (Gümülcine/Sasallı, B.T.G.A, 432), undanñöte ķayı yavaş yavaş bizim ķızlarımıza dūru  cimboķuslar 

da çıķtı, cimboķus çalġıları. (Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 174), sōra ikindiye dūru toplāyizñunu 

mendillere.(Gümülcine/Değirmendere, B.T.G.A, 322), aşā duru bakįzñemen bōrdan tā attaşınñönüne ġadara tepe 

inmişñaşā u dibiremden mi olūy? (Gümülcine/Dündarlı, B.T.G.A, 100) 

ķadara/  ķadan/ķadana/ ķadanaķ,ġadar/ġadara/  ġada/  ġadā/ ġadaķ/ ġadānek/ ġadaraķ/ġıdar/  ġ ıdā/  
ġ ıdara/ ġ ıdan/ ġ ıdancıķ/ ġıdannıķ < ķadar:  

yirmi dört sāda ķadan kimse ķalmasın kǖde…(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 387), e buzdolabı yoķķan 

yįcēmiz ķadan yapārdıķ. (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 399), boyalı suyu çıķınca ķadan yıķārdıķ. 

(Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 401), u ķadana nası annatTırim, yimeklere  doymıysın. (Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 

15), bayā bi beri ķadara borası bayatTa ķaldı ķayrı… (Gümülcine/Bayatlı, B.T.G.A, 29), güvēninñevine ķadanaķ hep 

çalalaķ, daullālan gidēller.(Gümülcine/Yuvacılı, B.T.G.A, 143), borāy ġadar yirm beşTe haskēler borāy ġadā dolaķ 

saralādı.(Gümülcine/Omurluköy, B.T.G.A, 247), aķşama ġadarñįleniller…(Gümülcine/Şapçı, B.T.G.A, 286), ilk yazın 

malķaray ġadar gittikñōrdā…(Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 331), ilkñuķul, ilKñuķul ķızaniyim o 

ġadaķ.(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 367), bi iki tavalıķ hamur büle aķşamdan, ķoyuyåz kenara. u sabā ġadaķ 

ekşiyē.(Gümülcine/Taşkınlar, B.T.G.A, 373),çıķīy namazdan gelįy gene āyşamaġadānek, üledi.(Gümülcine/Satıköy, 

B.T.G.A, 377), géce olmāzdı, fenēylen düün né ġadaraķñōlcaķ…(Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 435),  sāt altıya 

ġadaraķ duruduķñoķulda sabattan (Gümülcine/Hacıköy, B.T.G.A, 441), iç dışārdan içmçġadar, yemē 

ġadaragetiriler.(Gümülcine/Dolapçılar, B.T.G.A, 23),  u çarķ te bu ġada tabıķa gibi bi şey tē…(Gümülcine/Gerdeme, 

B.T.G.A, 61),  ķapıya ġ ıdara çįs seridiler…(Gümülcine/Demirciler, B.T.G.A, 113), son güne ġ ıdan tāleye 

gittim.(Gümülcine/Demirciler, B.T.G.A, 113),bu ġ ıdancıķ te büle süd başā gibi her yēsi belli (Gümülcine/Demirciler, 

B.T.G.A, 114), bu ġıdar şilteninñüsTünde yatārdıķ, camide oķûrduķ, hocası da ķaķavan…(Gümülcine/Omurluköy, 

B.T.G.A, 244), bundan orē ġ ıdāķalın bi āç…(Gümülcine/Kardere, B.T.G.A, 329), ben de fazla bilmįm u ġıdannıķ, üle 
bi şeyler duydūm yoķ Ta (Gümülcine/Satıköy, B.T.G.A, 375), elli ikiye ġıdan, te bizim ķurāyı 

tuttu.(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 384) 

baraba/barabar < berāber: 

ben de anamnan baraba gidįriz, ben de gidirim. sōna ķardaşķam varñemen türkü çārır. (Gümülcine/Gerdeme, 

B.T.G.A, 240), ā undan sōna bayramda ķızlar toplanır bį şeyde analarınnan barabar. analar, ķızlar bi tarafTā çöcükler 

bi tarafTā, birbirine yaķlaşma yōķ. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 335), sallaniyi ōrda ķızlār, çöcüklēr. gene barabar 

yōķ, yasāķ o zaman şey vārdı ķurķu vārdı. şindi selbēs. (Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 336) 

3.5.Ünlemler 

Bu bölümde çeşitli duygu ve isteklerimizi coşkulu bir şekilde ifade etmeye yarayan  kelimeler
13

 olarak 

tanımlanan ünlemlerin bölge ağzına özgü kullanımları üzerinde durmaya çalışacağız.  

ah/ āh: 

ah benim başıma getircen… (Gümülcine/Kalenderköy, B.T.G.A, 141), ah gör nasñoynadı. 

(Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A, 188), ah bi da baķīym…(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 395), āh ķızım çoĶgüzel. 

(Gümülcine/Nurçalı, B.T.G.A, 426), āh ķızanım āh…(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 56), āh demiş, yapTıķñişi 

demiş.(Gümülcine/Durhasanlar, B.T.G.A, 120), āh adamñoynį çöcükleri gene işte…(Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A, 

188), āh süde ķokįy.(Gümülcine/Basırlıköy, B.T.G.A, 237), āh ķārdaj ķārdaj 

dērmişñārķasından…(Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 266), āh né çileler né çileler…(Gümülcine/Sınırdere, B.T.G.A, 

                                                                 
13 Gülensoy, 1995: 200 



 - 212 - 

305), āh savaj gỻrmedik, gēzdik yannız.(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 384), āh hastāyız bē…(Gümülcine/Mehrikoz, 

B.T.G.A, 393) 

evvā/  įyvā< eyvah: 

evvā dedim hemen büle…(Gümülcine/Büyük Doğanca, B.T.G.A, 192), įyvā başlāmasın mı bu inek ķaçmā. 

(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 60) 

hā/ ha: 

hā giT demiş mādem…(Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 96), hā şindiki gibi ĺayĺonlar 

yoķtu.(Gümülcine/Karacalköy, B.T.G.A, 128), hāķalcaķ deye yōķlusu…(Gümülcine/Kızılağaç, B.T.G.A, 171), hā baķ 

dedim gitçek baķmā dedim…(Gümülcine/Büyük Doğanca, B.T.G.A, 192), ha vallā ōrdan 

çıķārķaydin..(Gümülcine/Çalabı, B.T.G.A, 338), ha sür şindi sür şindi…(Gümülcine/Çalabı, B.T.G.A, 339), ha baķam 
küye gēldik…(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 386) 

a /ā, e / ē: 

ā ben kendim yapmadım üle…(Gümülcine/Palazlı, B.T.G.A, 261), ā ba çoban demiş  u ķavalı bana vērsene. 

(Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 265), ā iyi ķārdaşñama demiş.(Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 266),  ē biz dörT 

çöcük he bülē…(Gümülcine/Küçük Doğanca, B.T.G.A, 271), ç bañşindi ķuran bir, tevcitñiki, melvütñüç, din dçrsi, 

ilmihal…(Gümülcine/Yabacıklı, B.T.G.A, 287), ç ba şindi ben çoĶ boazlarım ārıdı…(Gümülcine/Yabacıklı, B.T.G.A, 

289), a be u āşam, gice gỻrcen…(Gümülcine/Çelebiköy, B.T.G.A, 319), a ba ķızanım, fakillikñeveli 

helbet…(Gümülcine/Tuscuköy, B.T.G.A, 365), a gidērdik, uķul né olacēk? (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 393), e 

gidipñalalīmdédi.(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 394), e zayıfça da oldūyma, ķoşārdım.(Gümülcine/Kalanca, 

B.T.G.A, 398),e buzdolabı yoķķan yįcēmiz ķadan yapārdıķ.(Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 399) 

ōf : 

ōf yuurįym, e önceden hamırı yuyriysın…(Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 17), ōf  yapdım, kendi 

giydimÃelbiseyi…(Gümülcine/Bekirli, B.T.G.A, 64), ōf eveli milleTe nihānet vardı ķızanım…(Gümülcine/Arabacıköy, 

B.T.G.A, 106), ōf iki tarafına çiçekler taķtılarñatın…(Gümülcine/Sarancına, B.T.G.A, 299) 

ōh /ohō : 

fırına somunnarı, çıķarıdıķōh…(Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 397), mekTuplaşırdıķ ōh ōh aracı 

vârdı…(Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 16), ōh yanıķ yanıķ türküler (Gümülcine/Müsellimköy, B.T.G.A, 174), ōh 

bibiler, ỻrdekler…(Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 266), temis ķoyunñeti oldu mu bi dökerisñüstüne ōh geç 

ķārşıya.(Gümülcine/Sınırdere, B.T.G.A, 305), ōh yāşşa bire dērdiler…(Gümülcine/Sınırdere, B.T.G.A, 307), ohō 

bacanaķ biz gitTik geliyez bile demişler.(Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 96), ohō biz demijler aldıķ da 

gittik…(Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 97), néķadar hayvan kestilerñōrdā ohō…(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 

392) 

aman/ amān/ amman /ammān /ammanį : 

sēmişlerñeşē aman né güzel… (Gümülcine/Kalanca, B.T.G.A, 403), amanné çileler çektik… 

(Gümülcine/Gerdeme, B.T.G.A, 240), aman fıstıyını, bibisini her şeyini yi demiş. (Gümülcine/Kozlardere, B.T.G.A, 

266), amān be yāv, ben ķaçtımñōrdan… (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 395), amān tımtıķı tımtıķı öttǖnen peK güzel 

olūrdu.(Gümülcine/Karagözlü, B.T.G.A, 421), sōra yasaķñettik sōna ammān… (Gümülcine/Dündarlı, B.T.G.A, 101), 

dayanamām senin ķarā sevdāna ammān…(Gümülcine/Lefeciler, B.T.G.A, 249),ammanñammānñōlmūyor. 

(Gümülcine/Lefeciler, B.T.G.A, 249), bire ammān, bire tammām, bire nérē?(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 396), 

soyunmaķsa sende de vardır birñoyun amman.(Gümülcine/Eşekçili, B.T.G.A, 14), ammanį  gör hicñhicñhic 

sāllanırdıķ. (Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A, 186) 

yā: 

yā çoķñönceden orda hāĺā…(Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A, 188), şoşadan yāķapı. tāķķapandı,  nē ĺamba 

var ne bi şey (Gümülcine/Büyük Doğanca, B.T.G.A, 192), yā bunnārñepsini yapTıķ…(Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 

195), yā çücǖm bunnarınñepsini yaptıķ bē.(Gümülcine/Kuzuren, B.T.G.A, 196),  yā çingeneler gibi damġa 

huruduķyā…(Gümülcine/Küçük Sirkeli, B.T.G.A, 199), yeķardıķ unnarı patlattırırdıķ yā ķorda.(Gümülcine/Üşekdere, 

B.T.G.A, 202), yāķızanım, üle istērdilerñiştē.(Gümülcine/Tuscuköy, B.T.G.A, 363), yā üle bi ķuva alıp Ta, bi ķapñalıp 

Ta ārķamıza getiridik.(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 368), yā bigirlen, araba yoķtu, yol yoķtu (Gümülcine/Sarancına, 

B.T.G.A, 371), davāĺar geçmē istemēz, atıyıs sankį ne çile çektik yā hēy (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 387) 

ba/ be/ bē: 

ķaç para dédį istīysınñulā bē ? (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 395), büle pārmaķlı, sopa bē şeyden 

yapıķ.(Gümülcine/Kovanlık, B.T.G.A, 153), yeskidēn bē yāv bordā ķırķñüçtē ķırķ dỻrtte bulġar geldidi 

bordā…(Gümülcine/Musacık, B.T.G.A, 324), çoķ yapmadıķbē bizē şeyñoldu…(Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 384), hēr 

şey gỻrdük bē nāPcan? (Gümülcine/Kayrak, B.T.G.A, 385), ō ķıbrıs yaķında ōlduydu be 

çücūm…(Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 394), dédim, né bilecen sen be yā? (Gümülcine/Mehrikoz, B.T.G.A, 395), 
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hadi be demij bana padişā ġızını veri mi? demiş.(Gümülcine/Kozlukebir, B.T.G.A, 96), çorapñörüdüm ba 

ķızanım…(Gümülcine/Kargılı Sarıca, B.T.G.A, 333), ā baķızanım bizim zamānımızda nuhut vārdı, yolārd ıķ, ekilįrdi 
(Gümülcine/Gebecili, B.T.G.A, 340), e ba ķızanım ununu elįysin, hamırını ürettirįysin, yūriysın, oldurīysın teknede 

(Gümülcine/Tuscuköy, B.T.G.A, 362) 

ay/āy: 

ay çoķ şerefli olūrduķızancįm…(Gümülcine/Aşağıköy, B.T.G.A, 423), ay bora kǖ var yaķın démiş 

(Gümülcine/Nurçalı, B.T.G.A, 427), ay beķızanım sen, buban seni bulamamış, nērdedin sen? (Gümülcine/Nurçalı, 

B.T.G.A, 428), āy padişā ķızı ālmış, ķoltuķñāltına ķoymuşñunu (Gümülcine/Baraklı, B.T.G.A, 17), āy demiş benim 

tamñistedįm çıķtı.(Gümülcine/Payamlar, B.T.G.A, 133), bi ķalķmasın mı āy bizim 

ķapınınñönünden…(Gümülcine/Kırvakıfköy, B.T.G.A, 188) 

4.Sonuç 

Bugün Yunanistan toprakları içinde bulunan Batı Trakya bölgesi, Doğu Trakyanın hem coğrafya hem de insan 

varlığı bakımdan bir devamı niteliğindedir.Asırlardan beri beraber yaşamış bu iki bölgenin ağız bakımından da çok 

büyük farklılıkları üzerinde barındırması tabiidir ki düşünülemez. Doğu Trakya bölgesi için söyleyebileceğimiz ölçünlü 

Türkçeye yakınlık özelliği bu bölge için de geçerlidir. Fakat bölgeye has bazı etnik unsurlarla olan münasebetler bölge 

ağzını Doğu Trakyadan biraz da olsa ayırmaktadır. Bilindiği gibi yaşanılan coğrafya, Yunanistan toprakları içinde yer 

almaktadır. Bölgede kullanılan Türkçe, Yunancadan kısmen etkilenmiş ve söz varlığı bakımından bazı Yunanca 

kelimeleri bünyesine almıştır. Ayrıca bilhassa Balkan bölgesinde bulunan köylerde Pomakçanın yoğun etkisi 

görülmektedir.Bu dış unsurlarla birlikte bölge, tarafımızdan ova ve balkan bölgesi olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. 

Ova bölgesinde kullanılan ağzın Doğu Trakya ağzıyla örtüşen noktaları çok daha fazladır.Batı Trakya ağzının hemen 

hemen bütün özelliklerini üzerinde taşıyan Gümülcine bölgesi, İskeçe ve Meriç bölgesiyle ilgili olarak da fikir vermesi 

açısından da önem taşıyan bir ana ağız bölgesi olarak görünmektedir. 

Bölge ağzında kullanılan küçültme, sevgi ve acıma anlamlarını karşılayan +cıķ / +cik /+cuķ /+cük; +cāz / +cēz 

/+çāz / +çēz ekleriAnadolu ağızlarında ve yazı dilinde gördüğümüz şekillerinden farklı olarak bölgede çok daha yoğun 

olarak karşımıza çıkmaktadır.Hemen hemen her derleme yapılan kişinin bu kullanımları çok yoğun olarak, bazen de 

küçültme, sevgi ve acıma anlamlarının dışında, sadece konuşma ritmi içinde kullandıkları görünmektedir.Anadolu 

ağızlarında çok yaygın olarak kullanılan +gil ekinin değişmiş şekli olarak bölgede, Doğu Trakya ağzında da kullanıldığı 

gibi +įn,+yın / +yin ekleri işlek kullanılmaktadır. Yazı dilinde –leyin olarak kullanılan ve zaman gösteren kelimelerin 

üzerinde bulunan ek, bölge ağzında kararsızlık göstererek +layın, +layn/+leyn, +lan/+len, +nan/+nen, +nayın/+neyin, 

+lıyın, +layen, +nin, +lin/+lįnşekillerinde kullanılmaktadır. Anadolu ağızlarında çok sık görülen +lar/+ler çokluk 

eklerinde bulunan /r/ ünsüzünün düşmesi ve kendisinden önceki ünlüyü genellikle uzatma eğilimi bölgede de 

rastladığımız bir özelliktir. Ayrıca son ünsüzü /n/ olan sözcüklerde gerileyici benzeşme yoluyla ortaya çıkan ünsüz 

değişmesi de sıkça rastladığımız bir ses hadisesidir (+lā / +lē, +nā / +nē, +nar / +ner, +nār / +nēr). İle edatının kelimeyle  

birleşen şekli olan +la/+le vasıta hali eki bölge ağzında +lan/+len, +ylan /+ylen +na /+ne, +nna /+nne,  +nan/+nen, 

+nnan /+nnen,şeklinde değişkenlik gösteren bir durum arz ederek karşımıza çıkmaktadır. Bölgede eşitlik hali ekinin 

küçültme ekiylekullanımı (yaķıncacıķ, büyücecik…), +caķ / +cek ve +cana/+cene, +canaķ/+cenek şeklinde kullanımları 

oldukça yaygındır. Yine Doğu Trakya ağzında da görülen bir özellik olarak bazı kelimelerde “+ı, +i, +u, +ü” şeklinde 

kullanılması gereken 3.teklik iyelik eki  “+sı, +si, +su, +sü”  şeklinde kullanılmaktadır. Yazı dilinde kullanılan +yor 

ekinin hemen hemen hiç kullanılmadığı bölgede, doğu trakya bölgesinde kullanılan +yo ekine de çok az örnekte 

rastlanmaktadır.Bölge ağzının en belirgin özelliği şimdiki zaman ekinın  çeşitliliği olarak ifade edilebilir. Batı Trakya 

Gümülcine ağzında, Rumeli ağızlarının genel bir özelliği olan –j < -ş değişimi anlatılan geçmiş zaman ekinin 

bünyesinde bulunan /ş/ ünsüzünde de  yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu Trakya ağzında da kullanılan -dınan/ -

dinen/ -dunan/ -dünen, -tınan/ -tinen/-tunan/ -tünen,-dien/-duan /-düen, -tien zarf-fiil yapısı -ınca/-ince zarf fiil ekinin 

işleviyle bölgede çok sık kullanılmaktadır. Bölge ağzında ‘ne’ soru zamirinin ‘ni’ şeklinde kullanılan  i < e  değişimine 

uğramış çok fazla örneği mevcuttur. Yine “ne” soru zamiriyle kalınlaşmaya uğrayan fiillerin oluşturduğu soru 

zamirlerine sıkça rastlanmaktadır.-araḳ, -erekzarf-fiil eklerinin –alaķ, -elek, -erekten, -elekten, 

-alaķtan şekillerine de rastlanmıştır. Çalışmamızda Batı Trakya- Gümülcine ağzında gereklilik çekimi olarak 

yazı dilimizde kullanılan –malı,-meli biçiminin çok az kullanıldığı tesbit edilmiştir. Bölgede gerekliliğin genel olarak 

çekimi fiille beraber kullanılan “qāzım” veya “iqāzım”kelimelerinin oluşturduğu kalıplarla karşımıza çıkmaktadır. Bölge 

ağzında Anadolu ağızlarında da sıkça karşılaştığımız  Arapça ‘gayr’ kelimesinden gelen“artık, bundan sonra” 

anlamında kullanılan zarfın aşağıdaki örnekleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (ķay/ ķayı/ķayın/ ķayıķın/ ķayrı/ 

ķayri/ ķayrī/ ķayrıķ/ ķayrım/ ķayrıķın/ ķayrikin/ ġayrı/ ġayrıķın). 

Genel bir tespit yapmak gerekirse, ağız araştırmaları bakımından ihmal edilmiş olan Batı Trakyanın şekil 

bilgisi üzerinde durduğumuz bu çalışmamızın gelecekte yapılacak olan bölgeyle ilgili çalışmalara ışık tutacağını ve yol  

gösterici olacağı kanaatindeyiz.Bölgenin İskeçe ve Meriç bölgeleri de bu tür çalışmalara muhtaç durumdadır. Sözlü 

varlığın kayıt altına alınmasının ivedilik gerektirdiği düşünüldüğünde, bu çalışmaların önemi belki de kaybolmaya yüz 

tutan sözlü verimin bir an önce ulaşılması gerektiğini bize göstermesi açısından önem arz etmektedir. 
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