
“Y” ÜNSÜZÜ VE İŞLEVLERİ 
 

CONSONANT “Y” AND İTS FUNCTİONS 
 

Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

vsevincli@yyu.edu.tr 
 

Öz 
 

Türkiye Türkçesi, Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde olduğu kadar diğer 
Türk Cumhuriyetlerinde de “y” ünsüzünün önemli işlevleri vardır. Daha önce kullandığımız alfabelerde yer 
aldığı gibi bugün kullandığımız Latin alfabesinde de yer alan “y” ünsüzü, yardımcı sesler arasında büyük öneme 
sahiptir. Ayrıca bu ünsüz; yapım eki, zarf-fiil eki, ses türemesi ve ses düşmesi gibi daha birçok yönü ile de 
karşımıza çıkmaktadır.  Bu ünsüz, kullanılış yönüyle bizim dilimizde olduğu kadar diğer dillerde de önemli bir 
yere sahiptir. Hatta bizde ünsüzler arasında yer alan bu harf, Arapça’da “elif” ve “vav” ile birlikte ünlü 
harflerden sayılır.  Arap alfabesiyle yazılan bir eser, günümüzde kullandığımız alfabeye dönüştürüldüğünde “y” 
ünsüzü, ı, i ya da a ile gösterilmektedir. Meydana geliş itibariyle ünlülere çok yakın özellikler göstermesine 
rağmen, yalnız başına hece oluşturamama ve yalnız başına okunamama gibi özelliklerinden dolayı da ünlü olarak 
kabul edilmemektedir. Bu sebeple söz konusu sese “yarım ünlü” tabiri uygun düşmektedir. 

Bu ünsüzün asıl işlevlerinde biri de yardımcı ses olarak kullanılmasıdır. Hatta Türkçede yardımcı ses 
olarak kullanılan başka bir yardımcı ünsüz olmasına rağmen, asıl umumi yardımcı ses olarak “y” 
gösterilmektedir.  Bu ses, kök ve gövdelere getirilerek kelime yapımına katkı sağlamanın yanında yardımcı ses 
işleviyle çekim eklerine işlerlik kazandırmada da önemli bir yer tutar. Y ünsüzü, işlev bakımından diğer 
yardımcı ses olan “n”ye oranla daha büyük bir kullanılış alanına sahiptir. Her ses gibi bu sesin de teşekkülü 
farklıdır. Bu sesin teşekkülünde ses organları arasında hava için geniş bir yol bulunmaktadır. Temas derecesi en 
az olan ünsüzlerden olan bu ses, söz konusu yönüyle ünlülerden sonra gelir. Bu sebeple söz konusu sese; l, m, n, 
r ile birlikte vokal-konsonant (ünlü-ünsüz) adı verilir. Tabiî ki y ünsüzü işlevlerinin Türkçede sadece bu 
özelliklerden ibaret olduğunu söylemek yanlış olur. Y ünsüzü, Türkçe konuşan diğer ülkelerde de farklı seslerle 
karşılanır. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe, ünsüz, y, ses, işlev 
 

Abstract 
In Turkish, Old Turkish, Old Anatolian Turkish, Ottoman Turkishand Turkic Republics as well, 

consonant  Y  has substantial functions. Consonant which appeared both in the alphabet we used in the pastand 
Latin alphabet we use today, has great importance amongt he auxiliary sounds.  Inaddition, this consonant Y has 
more functions such as derivational affix, verbal adverb affix, epenthesis, elision. In terms of usage, this 
consonant Y has great importance not only in our language, but also in others. Moreover, this letter counted as a 
consonant in our language, it is counted as a vowel with “Aleph” and “Waw”.  When a writing written with 
Arabic alphabet is transformed the alphabet we use today, consonant Y is shown with ı, i or a. Although this 
letter resembles vowels in many aspects, consonant Y is not accepted as a vowel because of its features such as 
not being able to form a syllable alone and also not being able to be sounded alone. That is why so-called sound 
is considered a “semivowel”. 

 One of the main functions of the consonant mentioned above is the usage of auxiliary sound. 
Moreover, the common auxiliary sound is considered as “y” even though there is another consonant which 
functions as an auxiliary sound.   This sound has a place in terms of forming a word by being adjoined to bases 
and stems and also assisting to in flectional suffix function as an auxiliary sound. The usage area of consonant Y 
is more widenth another auxiliary sound “n” in terms of function. The place where this sound is made in them 
outh is different like others. In the place where this sound is made, there is a wide path to passair freely between 
speech organs. This sound comes after vowels in terms of touch degree. Therefore, the so-called sound is called 
“vocal-consonant” (vowel-consonant) with l, m, n, and r.  It is entirely wrong to say that the functions of 
consonant Y consist of these. Consonant Y, met with Turkish speaking in different voices in other countries. 
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Giriş 
Türkiye Türkçesinde kullanılan Latin alfabesinin 21 ünsüzünden biri olan “y”,değişik 

işlevlerinin yanında yardımcı ses olarak da kullanılan iki ünsüzden biri hatta asıl olanıdır. (ERGİN, 
2013: 145), Aynı zamanda sürekli ağız akıcısı sedalı bir damak ünsüzü de denilen bu “ y” sesinin 
meydana geliş şekli göz önüne alındığında “yarı ünlü ”demek de mümkündür. Türkçe’nin çeşitli 
dönemlerinde uzun süre kullandığımız Arap alfabesinin üç ünlüsünden birinin “y” olduğu düşünülürse 
bu sese, Türkçe Latin Alfabesinde de meydana geliş şekli göz önünde bulundurularak“yarım ünlü” 
demek yanlış olmaz. Y ünsüzü, sözcüklerin baş, orta ve sonlarında düşen ve türeyen bir ses olmanın 
yanında;  yardımcı ses,yapım ve çekim eki, zarf-fiil ve sıfat-fiil eki gibi daha birçok görevler 
üstlenmektedir. 

Ses Bilgisi 
Ünsüz Düşmesi: Türk yazı dilinin çeşitli dönemleri ve Türk lehçeleri arasında bu sesin farklı 

görevlerine tanık olmaktayız. Bunlardan birisi de“y” ünsüzünün düşmesi hadisesidir. Bu ses düşmesi, 
en çok iç seslerde olmasına rağmen, başta ve sonda da hiç azımsanmayacak ölçülerdedir. 

Başta Ünsüz Düşmesi 
yırak (ET) >ıraak (Tk.T) , yigde (ET) >iğde (Tkm), yiriñ (ET) >irin (Tk.T) 
yıl>il, yıldırım >ildırım, yılan >ilan, yıldız>ulduz (Az.T.) 
yılan >ilan, yüreğim >üregim, yüzün>üzin(Dy.A.) (ERTEN; 2011: 18) 
igirmi  “yirmi”, uharı  “yukarı”, üzüh “yüzük” (ERCİLASUN, 2002a: 135) 
yıraḳ> ırak “uzak”, yinçü>incü“inci (ÖZKAN, 1993: 123) 
yığaç>ağaç, yığla- >aġla- , yırak>ıraḳ, yinçü>incü (SEVİNÇLİ, 2007: 81) 
yukarıdan>oḳarıdan (AKAR, 2006: 42) 
Bazı yöre ağızlarında ( Urfa, Kars, Diyarbakır) olduğu gibi Irak Türkmen ağızlarında da “y” 

ünsüzü genellikle başta düşmektedir. ( BAYATLI, 1996: 358) 
yüksek>üskeg, yüzük >üzük,  yürek >ürek, yut- >ut->, yılan >ilan vb. (Ir.T.T.) 
yoldırım>ildırım, yiğit >igit, yüz (çehre) > üz, yüz- >üz-,yüksel- >üsgel-(GEMALMAZ, 1995: 

198) 
Orta(iç ses)da Ünsüz Düşmesi 

şei“şeyi”, ġaıtdı “kayıttı”, kitdiir “kilitliyor”, ġooruḫ “koyuyoruz” 
(ERCİLASUN, 2002a: 136) 

haliyle >halile, böyle >bele (GEMALMAZ, 1995: 200),  öyle >öle, söylüyorsun >sölisen 
(Dy.A.)(ERTEN, 2011: 18) 

söyle>söle,  peyğamber>peġamber,keyf>kef, haydi  >hadi (ÖZÇELİK, 2001: 72) 

aleyh>aleh, gazyağı >gazaği,böyle>böle, söylerler>söleller (ÖZTÜRK, 2001: 24) 
Hüseyin >hüsen 
“selledin bu ḳerrını” dizesinde geçen selledin sözcüğü yazı dilinde söyleyin olarak geçer. 

(BAYATLI, 1996: 358) 
Sonda Ünsüz Düşmesi 
şey>şe(Dy.A) (ERTEN, 2011: 18) 
buğday>buğda(ÖZTÜRK, 2001: 24) 
bir şey >bişe, buğday >buğda(Erz. A) (GEMALMAZ, 1995: 200) 
koy- >ġo-, şey > şe (ERDEM - DAĞDELEN, 2012: 109) 

 
Ünsüz Türemesi 
 Tıpkı ünsüz düşmesinde olduğu gibi, Türk yazı dilinin farklı dönemleri ve diğer Türk 

lehçeleri arasında da bu sesin değişik şekillerine rastlamak mümkündür. Bu ses türemesi başta, ortada 
ve sonda olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar. 

Başta Ünsüz Türemesi 
eki>(y)eki“iki”, eski >(y)eski, eñ>(y) eñ “en) (Kz.T.) 
indiriyordu >yendirdi,yüzümimizi>üzümümüzü (Dy.A) (ERTEN, 2011: 17) 
indi>yendi, esir >yesir, eriş >yeriş(ERCİLASUN, 2002a: 140) 
yeriş- > eriş- (Dy.Ç.Y) 



erin> yerin “erinmek”, ıġla- >yıġla- “ağlamak”, inçü>yinçü “inci”, inçke>yinçke “ince” 
(ERASLAN, 2012: s.83) 

aldat- >yaldat-, esir >yessir (GEMALMAZ, 1995: 203) 
yüzerinden, yüzerine (Muğ.A.) (AKAR, 2006: 32) 
esir>yesir 
Ortada Ünsüz Türemesi 
Bu “y” ünsüzünün ortada türemesi genellikle yabancı ve aslî imlasında hemze olan 

kelimelerde ortaya çıkarak, yardımcı ses değil de âdeta kelimenin yapımında rol oynayan bir ek 
görünümü vermektedir. Tabi ki bu sesi bu yapıların dışında da görmek mümkündür. 

Aslî imlâsında “hemze” bulunan kelimelerde ortaya çıkan “y” ünsüzüne başka örneklerde de 
rastlamaktayız. 

ʿacâ’ib>ʿacâyib, garâ’ib>garâyib, ḫalâ’iḳ>ḫalâyıḳ, ḫâ’in>ḫâyin(KARAHAN, 1994: 60) 
kâ’inât>kâyinât, sâ’ir>sayir,mâ’il>mâyil, zâ’il>zayil(ARGUNŞAH, 1999: 58-59) 
daire>dayire, acaib>acayip, faide>fayda(VURAL - BÖLER,  2015: 93) 
ait>ayit, reis >reyis, müsait >müsayit, hain >hayın(ÖZTÜRK, 2001: 24) 
zaten>zayti, müsait >müsayit, saʿid> sayıt, aitizdir >ayıtızdır(AKAR, 2006: 32) 
ayrıca 
ağacı-y-la, hava-y-a, alma-y-an, eyle-y-en, dünye-y-i, çüri-y-e(SEVİNÇLİ, 2007: 80) 
ihale>eyhale, tabiat>tabiyat, aile >ayle(ERDEM – DAĞDELEN, 2012: 111) 
Sonda Ünsüz Türemesi 
ana>aney, dedi ki >dediy ki, kişi >kişiy (VURAL - BÖLER, 2015: 95) 
 
Ünsüz Değişmeleri 
Ünsüz değişmeleri başta, ortada ve sonda olmak üzere değişik şekillerde karşımıza 

çıkmaktadır. 
g, ğ, ġ > y 
 Bu ses değişikliği, yazı dili olarak Batı Türkçesinde Eski Anadolu Türkçesinden sonra 

meydana gelmiş (ERGİN, 2013: 87) ve ağızlarda da hükmünü sürdürmüştür. Örneklerde de görüleceği 
üzere bu ses değişikliğine kelime başı, kelime ortası ve kelime sonunda rastlanmaktadır. 

beg>bey “bey”, yıġ- >cıy- “yığmak, toplamak” (KT.T.) ( YÜKSEL, 2012: 824) 
iyel- “eğilmek”, üyren- “öğrenmek”, tiy- “değmek” ( PEKAÇAR, 2012: 956) 
sıġıt>sıyıt “feryat, ağlama”, yığın >cıyın “grup, topluluk”, yıġ- >cıy- “toplamak”, küg>küy 

“ağıt”, tüg- > tüy- “bağlamak” ( TAVKUL, 2012: 897) 
Kars Terekemeleri ağzında kelime başında  g- > y- değişmesi önemli bir yer tutar. 
onu gördüm >onu yordum,  onu görürsen >onu yörürsen; Kars Azeri ağzında da (daha çok 

Arpaçay yöresinde) görülmektedir. (ERCİLASUN, 2002a, 116) 
basdı yeldi, öteberi yetirdim 
düğün>düyün ( ERCİLASUN, 2002a: 118)  
 
ḍ, d > y 
Eski Türkçede görülen “ḍ” ünsüzü daha sonraki dönemlerde gelişerek yerini “y” ünsüzüne 

bırakmıştır. Bu ses değişikliğine genellikle kelime ortası ve kelime sonlarında rastlanmaktadır. 
aḍır- >ayır-, aḍruḳ>ayruḳ, boḍ>boy, ḳaḍgu>ḳaygu, uḍıḳu>uyḳu(KARAHAN, 1994: 60) 
adrı>ayrı“yaba, çatal”, budut- >buyuq- “uyuşmak, miskinleşmek”, yod- >coy- “yok etmek, 

harcamak” (KM.T.)(TAVKUL, 2012: 121) 
tedbir>teybir 
ṭoy-, ayruḳ, ayru, uyḳu (SEVİNÇLİ, 2007: 74) 
h> y 
Genellikle ağızlarda görülen bir ses değişikliğidir. Bu ses değişikliği genellikle kelime 

ortalarında görülür. 
ḳahveye>ġayveye, sabaha >sabaya, ihtiyaç >iytiyaç, şehit >şeyit(ERDEM – DAĞDELEN, 

2012: 95) 
k> ğ > y 
Kars Azeri ağzında karakteristik olarak görülmektedir. Kelime başı, ortası ve sonunda görülür. 



götüreceksiniz>götüreceysiniz, köy  >göy, seksen >seysen, felek >feley(ERCİLASUN, 2002a: 
116) 

g> y 
Batı Türkçesinde, Eski Anadolu Türkçesinden sonra meydana gelen bu değişiklik g-ğ (y) 

şeklinde görülmektedir: beg> bey, değmek> değmek(ERGİN, 2013: 87) 
y> g 
Irak Türkmen ağzında bu değişim görülmemesine rağmen, yaz dilinde bu değişikliklere 

rastlanmaktadır. (BAYATLI, 1996: 350) 
bey >beg, yine >gene,  yirmi >girmi (Ir.T.T.) 
ñ>y 
Urfa yöresi ağızlarıda görülen II. Teklik iyelik ve II. Teklik şahıs eki ñ (nazal n), y’ye dönüşür. 

Bu duruma, bildirme ve tasarlama kiplerinin yanında ek fiil(cevher fiili)’in Teklik II. şahıslarında da 
büyük oranda rastlanır. (EDİP, 1991: 24) 

çalışkandıñ>çalışkandiy,evsizdin>evsizdiy, çalışkansañ>çalışkansay,evsizseñ>evsizsey, 
(EDİP, 1991: 73-74-76-77) 

memeñ( =memen >memey, babañ (=baban) babay 
r> y 
ertesi>eytesi (AKAR, 2006: 38) 
v> y 
 Bu ses değişikliğine çeşitli ağızlarda olmakla beraber, Kars Terekeme’lerinin karakteristik bir 

hususiyeti olarak göze çarpar. Genellikle kelime ortalarında görülür. 
sevinç>söyünç, dövdü >döydü, sövdüler >söydüler, pehlivan >pehlüyen(ERCİLASUN, 2002a: 

121) 
y- > c- 
yap- >cap- “örtmek”, yalbar- >calbar- “ yalvarmak”, yal > cal “at yelesi”, yay > cay “yaz”, 

yamız> camız “kasık” (KM.T.) (TAVKUL, 2012: 898) 
y- > n- 
 Eski Türkçe’de kelime başındaki “y-“ ünsüzlerinin “n-“ye dönüşmesi hiç de azımsanmayacak 

ölçüdedir.(HT) (ARIKOĞLU, 2012: 1093) 
Yangak>naah, yağmur >nañmır, yen >nin, yumşat- >nımzat- (HT) (ARIKOĞLU, 2012: 1093)  
-y- / -h-  
çeyiz>cehiz (ÖZTÜRK, 2001: 21) 
kahvesinde>ġayfasında(AKAR, 2006: 38) 
y- / g-  
yine>gine, yirmi >girmi, tüy >tüg (ÖZTÜRK, 2001: 21) 
y / v 
Çok nadir görülen bir ses değişikliğidir. Eski Türkçede öd (zaman)  kelimesinden gelen öyün, 

Anadolu ağızlarında (Adilcevaz ağzı) hâlâ hükmünü sürdürmektedir. 
öyün> övün(ERGİN, 2013: 93) 
d/y/z 
Eski Türkçenin sonlarında oluşmuş, d’ler önce peltek z(zel)’ye sonra da “y” ve “z”ye 

çevrilmiştir: adak-ayak-azak misallerinde olduğu gibi.( ERGİN, 2013: 93-94) 
ny / n, y 
 Eski Türkçenin başlarında görülen ses değişmelerindendir. Kelime içinde yer alan “ny” 

sesleri daha sonra “n” ve “y”ye ayrılmıştır: ḳanyu- ḳayu- ḳanı gibi. (ERGİN, 2013: 94) 
Ünlü Ünsüz Değişmeleri 
i> y  
“Ne” ve “için” kelimelerinin birleşik yapı oluşturmasında “i” ünlüsünün “y” ünsüzüne 

dönüşmesine tanık olmaktayız. 
Ne-y-çüngüyegüñetîmâritdürmezsin (ÖZKAN, 1993: 116) 
Yardımcı Ses 
Ünlü ile biten bir kelimeye, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde araya giren yardımcı ünsüz 

genellikle y’dir. 
sıra-y-ı, sevgi-y-e, Ayşe-y-i, masa-y-a, üniversite-y-e, fakülte-y-i vb. 
Uslati+y+e “Uslati’ye (Çv.T) (ERSOY, 2012: 1305) 



İnceltici Ses 
Türkçede kullanılan üç inceltici ses (ç, ş, y)’den biridir. Kelimelerde yanında bulunan kalın 

ünlüleri inceltme gücüne sahiptirler. 
yaşıl> yeşil, yanı >yeni, yana >yine 
baña>biye, saña>siye(TDK, 2009: 713-3652) 
Daraltıcı Ses 
Y ünsüzü yanında bulunduğu geniş ünlüleri daraltma gücüne de sahiptir. Bu ses bazen tek ses 

hâlinde bazen de kendisinin de içinde bulunduğu ek şeklinde (-yor) bulunur. Y sesinin içinde 
bulunduğu bu ek yanındaki geniş ünlüleri daraltmada çok güçlüdür. Hemen hemen yazı dilinde geniş 
ünlüleri tamamen daraltır. 

ince-le-y-en >ince-li-y-en, bek-le-y-en >bek-li-y-envs. 
baş-la-yor > baş-lı-yor, gel-me-yor >gel-mi-yor, bil-me-yor >bil-mi-yor, yap-ma-yor >yap-mı-

yor, gör-me-yor >gör-mü-yor. 
İsim Fiil Eki 
İsim Fiil Çekimi 
Eski Türkçede “er-“ fiilinin e-i değişmesi ve” r” sesinindüşmesi neticesinde ortaya çıkan şekli 

olan “i-” fiiline, isim fiil, ana yardımcı fiil, ek fiil ve cevher fiili gibi farklı adlar verilmektedir. Bu 
fiilin görevlerinden biri de isimleri fiilleştirmektir. Bu nedenle “isim fiil” dediğimiz bu fiilin diğer 
fiillerin aksine sadece “şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart”  
olmak üzere sadece dört çekimli şekli bulunmaktadır. Ünsüz ile biten fiilden sonra genellikle düşen bu 
i- fiili, ünlü ile biten bir isimden sonra birleşme tam manasıyla gerçekleşmemekte, gerçekleşen 
çekimlerde ise, i- fiili yerini “y” ünsüzüne bırakmaktadır. (ERGİN, 2013: 318-319) 

hasta idi > hasta-y-dı, yaşlı idi >yaşlı-y-dı, evde idi>evde-y-di,  evde imiş >evde-y-miş, pembe 
ise >pembe-y-se, güçlü ise > güçlü-y-se vs. 

Yapım Ekleri 
İsimden Fiil Yapım Eki 
Eski Türkçedeki -ad-/-ed- isimden fiil yapım ekinin devamı olarak +y eki Uygur ve Özbek 

lehçesinde canlı ve işlek bir isimden fiil yapma ekidir. Genellikle ünlü ile biten tabanlara gelir. 
(ÖZTÜRK, 1997: 25) 

ala-y- “hayret ve şaşkınlık ile bakmak, gözlerini bereltmek” , çalkay- “geriye 
doğruyaslanmak”,  çoḫçay- “dik çıkmak, dik durmak, dik görünmek” (Uy.T) 

saġay- “sararmak” (Öz.T) (ÖZTÜRK, 1997: 28) 
tepe-y-: Öne doğru çıkmak, çıkık durmak(Kır.T) (KORKMAZ, 2003: 135) 
Fiilden İsim Yapım Eki 
dola-y “çevre” 
Fiilden Fiil Yapım Eki 
Eski Türkçede -d- olarak ortaya çıkan ve Batı Türkçesinde -y- olarak gelişim gösteren bu ek 

kök ile tamamen kaynaştığı için varlığı fark edilememektedir. (HACIEMİNOĞLU, 1991: 122) 
Genellikle ünlüile biten fiil köklerine gelir, kök ve gövdelerin anlamlarına kuvvetlendirme 

katar. 
ṭo-ḍ> doy, bu-y >bud “soğuktan donmak” 
ko-ḍ>ko-y; sa-y-, yu-y- ( HACIEMİNOĞLU, 1991: 122) 
ḳo-y-an oldur alan oldur (AKKUŞ, 2004: 33) 
ṭo-y “doymak” 
do-y- “doymak”, ko-y- “koymak”, sa-y- “saymak” (KAHRAMAN, 1996: 139-208-244) 
bılçı-y- “basarak ezmek”,bökö-y- “eğilmek, bükülmek”, eri-y- “erimek”, oro-y- “etrafını 

dolaşmak, etrafında turlamak, etrafında dolaşmak” (AT) (GÜNER, 2012: 1033) 
dıylay- “kıvrılmak, bükülmek”, düktüy- “tüylenmek”, holay- “kelleşmek” (Tv.T) 

(ARIKOĞLU, 2012: 1177) 
bu-y-< bu-d- “soğuktan donmak,”döy-<dö-d-<tö-d- “tahammül etmek, katlanmak, 

dayanmak,” gi-y- < ki-d- “giymek,” sa-y- <sa-d- “saymak, sanmak, kabul etmek,” si-y- <si-d- 
“işemek,” sı-y <sıd- “kırmak, ezmek,”, yı-y- <yı-d- “kokmak,” yo-y- < yo-d- “silmek, bozmak, ya-y- < 
ya-d- “sermek, dağıtmak” (HACIEMİNOĞLU, 1991: 123-124) 

Çekim Eki 
Emir Eki 



Uygur ve Özbek Türkçesinde ünlü ile biten fiil kök ve gövdelerinde Teklik 1. Şahıs eki “-
y”dir. 

Uygur Türkçesi     Özbek Türkçesi 
Teklik    işle-y    işlӓ-y 
  işle-    işlӓ- 
  işli-sun    işlӓ-sin 
Çokluk  işle-yli    işlӓ-ylık 
  işle-ñler   işlӓ-ñgiz 
  işli-sun    işlӓ-sin (ÖZTÜRK, 1997: 190) 
Birleşik Fiil 
Fiil+Zarffiil+Yardımcı Fiil (Tasvir Fiil ) 
çugaalay al- “konuşabil-“, bijiy al- “yazabilmek” (Tv.T) (ARIKOĞLU, 2012: 1205) 
oqıyjüre“okıyaokıya” , jorıygör- “düşü yorumlamaya devam etmek” (KK.T) (UYGUN, 2012: 

594) 
Zarf Fiil Eki 
eriyeriy“eriye eriye”, yığlayyığlay“ağlayaağlaya”soraysoray“sora sora”(Öz. T.) 
qarayqaray“baka baka” (Kz.T.) 
söyleysöyley“söyleye söyleye” (KK.T.) (UYGUN, 2012: 596) 
bekleybekley“bekleye bekleye”, ağlayağlay“ağlaya ağlaya” (KT.T) (YÜKSEL, 2012: 862) 
 
Sonuç 
Türkçede yazı ve konuşma dilinde bütün ünlü ve ünsüzler,önemli bir yere sahiptir. Bunlar 

arasında yer alan “y” ünsüzü, dilde üstlendiği görevler itibariyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu ünsüz, 
kelime başı, ortası ve sonlarında “ses düşmesi ”özelliğinin yanında; kelime başı ve kelime ortası ve 
kelime sonunda “türeme ses” olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu ünsüz, türeyen ve düşen bir ses 
özelliğine sahip olmanın yanında,dillerin zenginleşmesinde önemli bir yere sahip olan yapım eki 
olarak almanın yanında,dillerin akıcı bir şekilde kullanışa çıkmasında önem arz eden çekim eki, duygu 
ve düşüncelerin ifade edilmesinde etkili olan kelime grubu oluşturmakta önemli görevler 
üstlenmektedir. Bu ses, ister yazı dilinde olsun, ister konuşma dilinde (ağızlarda) olsun özellikleri 
itibariyle müstesna bir yere sahiptir.  

 
KISALTMALAR 
a.g.e.  : Adı Geçen Eser 
a.g.t.  : Adı Geçen Tez 
AT  : Altay Türkçesi 
Az.T.  : Azerbaycan Türkçesi 
Dy.A  : Diyarbakır Ağzı 
Dy.Ç.Y  : Diyarbakır Çermik Yöresi 
Erz. A.  : Erzurum Ağzı 
ET  : Eski Türkçe 
HT  : Hakas Türkçesi 
Ir.T.T.  : Irak Türkmen Türkçesi 
Kır.T.  : Kırgız Türkçesi 
KK.T.  : Kara Kalpak Türkçesi 
KT.T.  : Kırım Tatar Türkçesi 
Kz.T.  : Kazak Türkçesi 
Öz.T.  : Özbek Türkçesi 
s  : Sayfa 
Tk.T  : Türkmence 
Tv.T  : Tuva Türkçesi 
Uy.T  : Uygur Türkçesi 
vb.  : Ve benzeri 
vs.  : Ve saire 
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