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MAKEDONYA VE KOSOVA TÜRK AĞIZLARINA DİL 
TEMASI YOLUYLA GEÇEN KOPYALAMA ÖRNEKLERİ

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Türk dilinin Balkanlardaki serüveni çok erken çağlara gitse de, uzun yıl-
lar ötesinden günümüze ulaşan Türkçe, esas itibarıyla 14. yüzyılın ortalarından 
itibaren Osmanlı hâkimiyetiyle Trakya ve Balkanlar coğrafyasına yerleştiril-
miş olan Türk boy, oymak ve aşiretlerinin Anadolu’dan taşıdıkları Türkçesidir. 
Bu sebeple, Balkan Türk ağızlarını değerlendirirken, mutlaka bu Türk ağız-
larının konuşurlarının ana gövdeden nispeten erken bir dönemde (14. yüzyıl 
ortaları) ayrıldıkları dikkate alınmalıdır. Zira, Balkanlardaki Türkçenin konu-
şurları olan Türkler, esasen geldikleri veya bağlı oldukları Anadolu’daki Türk-
çeden ve Türkçe konuşurlarından, hem arkaik özellikleri koruma ve hem de 
doğal süreç dışında, dil ilişkilerine bağlı yeni özellikler geliştirme bakımından 
az çok farklılaşan bir Türkçenin konuşuru olmuşlardır. Bilhassa günümüzde, 
Balkan Türk ağızlarının gerek ölçünlü Türkçeden gerekse Türkiye Türkçesi 
ağızlarının Anadolu kolunu oluşturan ağızlardan farklı bir süreci yaşaması, bu 
iki veya çok dilli coğrafyadaki dil ilişikleriyle izah edilebilir.

Kısacası, Balkan Türk ağızları, ortak genetik kökenden veya mirastan 
çok, temas sonucu ortaya çıkan yapısal benzerlikleri paylaşan en az üç dilin 
konuşulduğu coğrafi bölge olarak tanımlanan bir dil bilimi bölgesinde (lin-
guistic area) yer alır. Bilindiği gibi, dil bilimsel temas; iki dillilik, kopyalama 
ve dil bilimsel değişim ile karakterize edilir ki, dil bilimsel temasın en ileri 
aşaması ise karma dillerin ortaya çıkmasıdır. 

Temas dil bilimi (language contact), çoğunlukla, dil bilimi bölgelerindeki 
farklı genetik ve tipolojik özelliklere sahip dillerin karşılaşmasından ortaya 
çıkan etkileşimleri ele alır ki, söz konusu edeceğimiz Balkan Türk ağızları da, 
temas dil biliminin konusu içine giren bir dil bilim bölgesidir. Üstelik, Balkan 
Yarımadası, dünyanın en çok tanınan dil bilimi bölgelerinden biridir ve bu dil 
bilimi bölgesinde Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Makedonca, Bulgarca gibi Slav 
dilleri yanında, bir Latin dili olan Romence, bağımsız diller olarak değerlendi-
rilen Arnavutça ve Yunanca gibi Hint-Avrupa dil ailesine mensup diller ile bir 
Altay dili olan Türkçe yer alır. Türkçe 14. yüzyıl ortalarından 20. yüzyılın baş-
larına kadar siyasi, sosyal ve kültürel bir üstünlüğe sahip iken son yüz yıldan 
beri de sosyal bakımdan zayıf dil konumundadır. G. Németh’in sınıflandırma-
sına göre Rumeli ağızlarının Batı Rumeli kolu içinde yer alan Makedonya ve 



6
7-8 KASIM 2019

Bildiri Özetleri
V. Uluslararası Türkiye Türkçesi  
Ağız Araştırmaları Çalıştayı

Kosova Türk ağızları, günden güne azalan konuşur sayısı, bölgenin yerli dilleri 
ile ilişki yoğunluğu ve ilişki süresinin uzunluğu gibi sebeplerle sosyal bakım-
dan baskın olan Arnavutça, Sırpça, Makedonca vb. dillerden ses bilgisinden 
şekil bilgisine, söz varlığından söz dizimine kadar dilin değişik düzlemlerin-
den birçok unsuru kopyalamıştır. 

Biz bu çalışmada, şahsi gözlemlerimiz yanında, birçok derleme metnini 
tarayarak belirlediğimiz kopyalama örneklerini, Lars Johanson’un kopyalama 
teorisi çerçevesinde ele alıp değerlendireceğiz.   

KOSOVA TÜRKÇESİNDE  
ÖZELLİK GÖSTEREN CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Prof. Dr. Suzana CANHASI

Ağız araştırmaları bir dilin farklı coğrafi ve sosyal tesirler altında kalmış 
kollarının ne tür değişmeler geçirdiğini konu edinir. Bu çalışmalar sayesinde 
dilin başka diller ile ilişkileri, başka coğrafyalarda kazandığı sesler ve şekiller 
tespit edilmiş olur. 

Kosova Türkçesi, Anadolu Türkçesinin bir koludur. Türkçe, Altay dilleri-
ne ait bir dildir. Kosova Türkçesinin kullanıldığı yer ise Hint-Avrupa dillerinin 
hâkim olduğu bir coğrafyadır ve bu ağzın bu dillerden etkilenmesi kaçınılmaz 
bir olaydır. Kosova Türkçesinde (ortam dillerinden etkileşerek meydana gelen) 
özelik gösteren cümle çeşitleri bulunmaktadır.

Rumeli veya Balkan ağızları olarak anılan bu varyantlar çeşitli sosyolen-
güistik sebepler dolayısıyla fonetik, morfolojik ve sentaktik açıdan değişime 
maruz kalmıştır. Çalışmamızın ana konusunu oluşturan ve sentaksın çalışma 
alanına giren ilgi, devrik cümleleri de bahsedilen etkiler sonucunda farklı bir 
görünüm kazanmıştır. Özellikle Türk egemenliğinin zayıfladığı ve sonunda da 
tamamen bittiği dönemden sonra dil açısından tersine doğru bir akışın söz ko-
nusu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çalışmada, çeşitli metinlerin taranmasıyla elde edilen örnekler üze-
rinden, Balkan coğrafyasında konuşulan Türkçe varyantlardaki ilgi ve devrik 
cümlelerinin kullanımdaki işlevleri, dil etkileşimi sonucu değişen yapısal ve 
söz dizimsel özellikleri ele alınacaktır. Rumeli ağızlarında kullanılan ilgi ve 
devrik cümlelerin Türkiye Türkçesindeki benzer yapılardan ayrılan yönleri 
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üzerinde durulacak ve işlevsel açıdan ilgi cümleleri yerine kullanılabilen bazı 
cümle çeşitleri de bu bağlamda değerlendirilecektir. 

 Kosova’da Türk ağızlarının farklılıklarını ortaya koymak ve Rumeli 
ağızları içindeki yerini belirlemek üzere bu ülkede Türklerin yaşadığı yerlerde 
kapsamlı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

RUMELİ VE KIBRIS AĞIZLARINDA KÜÇÜLTME 
BİÇİMLERİ ÖRNEKLEMİNDE BİR DİL TEMASI TÜRÜ 

OLARAK SIKLIK KOPYALAMASI
Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ

Dünya dillerinin şekil bilgisi ve anlam bilgisi gibi alanlarında küçültme 
(diminutive) adıyla adlandırılan kategori önemli bir yer tutmaktadır. Bu ka-
tegori küçültme işlevinin yanında sevgi, acıma gibi ifadeleri de bünyesinde 
barındırmaktadır. Her dil, kendi tipolojisi çerçevesinde farklı farklı dil bilgi-
sel araçlarla bu kategoriyi oluşturmaktadır. Ancak meselenin gramer kısmıyla 
alakalı bu kısmın yanında dillerin küçültme biçimlerini kullanım sıklığı diller 
arasında farklılık göstermektedir. Türkçe tarihsel olarak +(X)ç, (X)K, +AlAK, 
+Az, +An, +(X)msX, +mtrAk, +cA, +cAK, +cAğIz, +cXK gibi eklerle teşkil 
edilmektedir. Türkiye Türkçesinin ağızları içinde Rumeli ve Kıbrıs ağızlarının 
ve diğer ağızlara ve standart dile oranla küçültme biçimlerini çok daha sık 
olarak kullandığı müşahede edilmektedir. Özellikle Rumeli ağızlarında bu du-
rum çeşitli araştırmacılarca bu ağızları konuşanların bir üslup özelliği olarak 
da kaydedilmiştir. Hatta standart dilde isim, sıfat ve zarflarla kullanılan bu 
eklerin epsici:ni ‘hepsini’, kendiciği ‘kendisi’ gibi örneklerde görüldüğü üzere 
zamirlerle de kullanıldığı görülebilmektedir. Bu durumda, bu ağızlarda kü-
çültme biçimlerinin diğer varyantlara nispetle daha sık kullanılması dil teması 
çerçevesinde açıklanabilir. Ancak burada temas neticesinde Rumeli ağızlarına 
kopyalanan husus ne küçültme ekleri ne de bu eklerin işlevidir. Aksine burada 
kopyalanan husus küçültme biçimlerinin sıklığıdır. Dolayısıyla burada seçim-
lik bir kopya olarak sıklığın kopyalandığı görülmektedir. Sıklık kopyalamasın 
ağızların ve lehçelerin oluşumunda göz önünde tutulması gereken bir temas 
türü olduğu özellikle belirtilmesi gereken bir husustur. Bu noktada sıklığın etki 
alanın sadece yükseklik değil aynı zamanda düşüklük yönünde de etkili olabi-
leceği özellikle belirtilmelidir.  
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KARADAĞ TOPRAKLARINDA  
TÜRKÇE VE KARADAĞLICA AĞIZLARININ ETKİLEŞİMİ

Doç. Dr. Alpay İĞCİ

Etkileşim, “Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.” olarak tanımlıdır 
(GTS, 2019). Bugün Karadağ Cumhuriyeti’nin bulunduğu topraklarda tarihten 
bugüne Türk ağızlarıyla Slav ağızlarının birbirleriyle ilişkileri, etkileşimleri 
olmuştur. Balkanların anılan kesimi için bu etkileşim konusunda çeşitli çalış-
malar yapılmıştır. Alıntı ve verinti olarak konu, çeşitli yönlerden işlenmiştir 
(Škaljić, 1966; Karaağaç, 2008, s. XLIV-XLVIII; Latifi Xhanari, 2015 vd.). 
Birçok dilde çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan bu çalışmaların genel eği-
limi standart dil, yazı dili düzeyinde karşılaştırma yapmaktır.

Bu bildiride genel olarak Türkçe-Karadağlıca (ayrıca bazı yayınlarda 
Türkçe-Sırpça veya Türkçe-Sırphırvatça) şeklinde belirtilen etkileşim, saha-
daki durumlarla anlatılacak ve bu sahada yer alan ağızlardaki örneklerle gös-
terilecektir. Bir dilin başka bir dille etkileşiminde bunun etkileşim noktaları, 
bizzat ilişki ve komşuluk içinde olan ağızlar düzeyinde belirtilecektir.

Karadağ içinde Türkçe açısından bir ağız sahası vardır. Burası, Rumeli 
kolunun Batı Rumeli alt bölgesinde konumlanır. Batı Rumeli içindeki gruplar 
açısından ise Karadağ, Batı Rumeli’nin kuzeydeki büyük parçasında düşünül-
müştür (İğci, 2018, s. 533). Karadağ içinde Karadağlıcanın ağızları iki ana 
bölgede değerlendirilmiştir. Bunlar “Kuzeybatı Karadağlı ağızları” (Śevero-
zapadni crnogorski govori) ve “Güneydoğu Karadağlı ağızları” (Jugoistočni 
crnogorski govori) şeklindedir (Čirgić, 2017, s. 109-111). Türk ağızları ile Ka-
radağlı ağızları bugün Karadağ’da kesişirler. Burada Karadağlıcanın Kuzey-
batı ve Güneydoğu, Türkçenin de Rumeli ana ağız bölgesi toprakları yer alır.

Bugün için kesişim alanının en canlı olduğu tarafları Karadağ’ın güney-
doğu topraklarıdır. Kesişim bölgesinde Türkçe için Adriyatik sahilinde Bar 
yöresi ile Karadağlıca için Nyeguşi (Njeguši) ve Podgoriça (Podgorica) yö-
releri karşılaştırılarak etkileşimin boyutu ortaya çıkarılabilir. Türkçe için her 
üç nokta Batı Rumeli alt bölgesindedir. Karadağlıca için Bar ve Nyeguşi yöre-
leri “Lovçen Altı ağız kolu” (Podlovćenska govorna grana) içindedir (Čirgić, 
2017, s. 112-113). Podgoriça ise “Zeta-Podgoriça ağız kolu” (Zetsko-podgo-
rička govorna grana) kapsamındadır (Čirgić, 2017, s. 112-113).
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Karşılaştırılan Karadağlıca ağızlarından Nyeguşi, Karadağ’ın krallık dö-
neminin merkezinde bir Hristiyan yerleşim sahasıdır. Podgoriça, daha sonraki 
dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndan çıkıp krallık sınırlarına girmiştir. Pod-
goriça’nın örneklendirilen ağzı ise Müslümanlarca konuşulan bir ağızdır. Do-
layısıyla, bu karşılaştırma Karadağlıcayı konuşan ve birkaç yönden farklı iki 
kesimdeki durumu da yansıtabilecektir.

Saha bilgileri ve genel durumdan sonra Karadağlıcadaki Türkçenin ve-
rintileri, Njeguški rječnik (Otašević, 2012) adlı Nyeguşi sözlüğünden, Rječnik 
govora podgoričkih muslimana (Čirgić, 2007) adlı Podgoriça Müslümanları 
sözlüğünden sunulacaktır. Türkçedeki Karadağlıcanın verintileri, Karadağ 
Türk Ağzı (İğci, 2019) yayınından Bar bölgesi örnekleri olarak belirtilecektir.

BULGARİSTAN SAHASI BURGAZ İLİ TÜRK AĞIZLARININ 
RUMELİ AĞIZLARI ARASINDAKİ YERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan GÜNEŞ

Türkçenin Anadolu’da yaşayan Oğuz lehçesi, Rumeli ağızlarının temelini 
oluşturur. Rumeli ağızları çeşitli ölçütler göz önünde bulundurularak Ahmet 
Caferoğlu, Tahsin Banguoğlu, Gy. Németh, Gy. Hazai, N. Dmitriev, M. Mol-
lova, E. Boev, E. A. Grunina, İ. Dryga gibi Türkologlar tarafından sınıflan-
dırlımaya çalışılmıştır. Macar bilim insanı Németh tarafından yapılmış olan 
ve kabul gören sınıflandırmaya göre Rumeli ana ağız bölgesi Batı Rumeli ve 
Doğu Rumeli alt ağız bölgelerine ayrılır. Németh, dil özelliklerinin coğrafii 
temeldeki dağılımına dayanan sınıflandırma çalışmasını fonetik ve morfolo-
jik ölçütleri esas alarak oluşturmuş ve Batı Rumeli ağızlarını Doğu Rumeli 
ağızlarından ayıran özellikleri sekiz maddede ele almıştır. Bu sekiz maddenin 
ilk beş maddesinde, özellikle ünlü uyumu bozukluğundan kaynaklanan ayrı-
lıklara işaret etmiştir.Güneydoğu Bulgaristan sahası Burgaz bölgesi Türk ağız 
alanı Németh’in sınıflandırmasına göre Doğu Rumeli Türk ağızları grubunda 
yer alır. İl temel alınarak tarafımızdan Bulgaristan sahası Burgaz bölgesinden 
derlenen ses malzemelerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen fonolojik ve 
morfofonolojik veriler, söz konusu ağız bölgesinin Batı Rumeli alt ağızların-
dan farklı özellikler sergilediğini göstermektedir. Aynı zamanda Doğu Rodop 
Türk ağız konuşurlarının siyasal ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle belirli 
dönemlerde Burgaz bölgesine göç etmelerinden oluşan dil etkileşim alanları 
bu ağız bölgesinde 1) Doğu Rodop Türk Ağızları Grubu ve 2) Burgaz ili Türk 
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Ağızları Grubu olmak üzere iki alt ağız grubunun oluşmasını sebep olmuştur. 
Ayrıca Burgaz Türk ağız bölgesi Oğuz Türkçesine özgü özellikleri korumuş 
olsa da Bulgarcanın baskısı nedeniyle ses yapısı, biçim yapısı, söz dizimi ve 
söz varlığı bakımından farklı bir yapı sergilemiştir.

TÜRKÇEDEKİ “o”lu UYUMUN  
PRİZREN AĞZINDAKİ GÖRÜNÜMÜ

Dr. Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA

Bilindiği üzere Batı Balkan Türk ağızlarının ortak özelliği ünlü uyumu-
nun bulunmamasıdır. Daha doğrusu, çok heceli kelimenin yapısı açısından ba-
kıldığında ünlülerin ekleme ve ilerleyici benzeşme yoluyla kurulan Türkiye 
Türkçesindeki ünlü uyumu bu ağızların tümünde -aralarındaki belirli belirsiz 
farklılıklarla birlikte- kendine has bir eklendirme ve eşleştirme sistemi içinde 
gerçekleşmekte ve bütün fonolojik ve morfolojik özellikleri bu sisteme dayan-
dırılmaktadır. Bütün bu benzerliklerin yanı sıra söz konusu ağızların bazıların-
da kendine has özellikler de gözlenmiştir. Bunlardan biri, diğer Batı Balkan 
ağızlarında rastlanmayan ancak Prizren ağzının en belirgin özelliklerinden biri 
olan o’lu dudak uyumudur. 

Prizren ağzında ilk hecedeki o sesi, gövde ve ekler de dâhil olmak üzere 
tüm diğer hecelerde uyumlu bir şekilde tekrarlanmaktadır. 

Örneğin: O dor çocogomon kolomoci. < O oğlumun (çocuğumun) mısı-
rıdır. 

o’lu dudak uyumu olarak adlandırdığımız bu özellik diğer Batı Balkan 
ağızlarında, hatta konuşmacılarının iç içe yaşadığı Prizren’in yakınındaki Ma-
muşa köyünde bile bulunmamakta, dahası bu özelliğe Oğuz bölgesi ve dışın-
daki başka hiçbir ağızda rastlanmamaktadır. Karşılığının bir tek Kıpçak köken-
li Kırgız, Altay ve Başkurt Türkçelerinde olduğu gerçeğinden hareket ederek 
Prizren’deki o’lu dudak uyumunun Kıpçak kökenli olabileceği varsayımında 
bulunduk. 

Prizren ağzında başka Kıpçak özellikleri de mevcuttur ve bunlar diğer 
Batı Balkan ağızlarında da bulunan ortak özelliklerdir. Ancak o’lu dudak uyu-
mu tamamen bir kapalı devre içerisinde sadece Prizren ağzında günümüze ka-
dar korunmuştur. 

Bildiride, bu özellik ayrıntılarıyla ele alınacaktır.  



V. ULUSLARARASI  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ  

AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

7 Kasım Perşembe, 13.30-15.00

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi

OTURUM BAŞKANLARI:  Prof. Dr. Ş. Halûk AKALIN 
Serpil AYDUTTU ÇEVİK 

13.30-13.45  Prof. Dr. Ali AKAR 
Türkiye’deki Karaçay-Balkar Ağızlarında Dil Etkileşimi 

13.45-14.00  Prof. Dr. Jale ÖZTÜRK 
Hatay Ovakent Özbek Göçmenlerinde Kod Değişimi ve Dil 
Karışması 

14.00-14.15  Doç. Dr. Cüneyt AKIN 
Van Ulupamir Kırgızcasında Türkiye Türkçesi Söz Varlığı 

14.15-14.30  Doç. Dr. Dilek ERENOĞLU ATAİZİ 
Karaçay Türkçesine Türkiye Türkçesi Etkisi 

14.30-14.45  Serpil AYDUTTU ÇEVİK 
Ceyhan Nogay Türkleri Ağzı ve Özellikleri
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TÜRKİYE’YEDEKİ KARAÇAY-BALKAR AĞIZLARINDA  
DİL ETKİLEŞİMİ

Prof. Dr. Ali AKAR

1885 ve 1905 yıllarında Rusların Kafkasya’yı işgal etmeleri sonucu Ana-
dolu topraklarına göç eden Karaçay-Balkar Türklerinin bir bölümü, Osmanlı 
Devleti tarafından Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yerleştirildi. Günümüzde 
yaklaşık 25 köyde ve belli şehirlerde yaşayan Türkiye Karaçay-Balkarlarının 
nüfusu yaklaşık 15 bin kişidir. 

Karaçay-Balkarların büyük bölümü yakın zamana kadar köylerde yaşa-
maktaydı. Köylerde aktif olarak konuşulan Karaçay-Balkar ağızları, 1980’ler-
de başlayan hızlı şehirleşme ve iletişim teknolojisinin yaygınlaşmasıyla bir-
likte yazı dilinin baskısı altına girdi. Bu etkileşim, hem yan yana yaşadıkları 
Oğuz ağızlarından hem de yazı dilinden olmak üzere iki cepheli oldu. 

Bu bildiride, Afyon-Eskişehir illerinde meskûn bulunan Karaçay-Balkar 
köyleri ağızlarının, yerli ağızlardan ve yazı dilinden etkilenme süreçleri ve tip-
leri ses, yapı ve sözlük unsurları bakımından incelenecektir. 

HATAY OVAKENT ÖZBEK GÖÇMENLERİNDE  
KOD DEĞİŞİMİ VE DİL KARIŞMASI

Prof. Dr. Jale ÖZTÜRK

Göç, siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle insanların kitlesel ola-
rak veya küçük gruplar hâlinde oturdukları yerleşim yerinden ayrılarak başka 
yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitmeleri olarak tanımlanabilir. Tarihte 
yeni yerler fethetmek, kendi nizamını yeni yerlere götürmek gibi toplumların 
kendi iradesi ile karar verdiği göçler yanında savaş, olumsuz iklim koşulları 
gibi zorlayıcı etkenlerle meydana gelen göçlerin sayıları da oldukça fazladır. 
Göçler sonucunda büyük tarihî değişimler meydan gelmektedir. Türklerin Av-
rupa’ya göçleri, Avrupa kıtasından Amerika’ya göçler gibi. Göçler, göç eden 
üzerinde olduğu kadar göç ettikleri yeni yerleşim bölgesinde yaşayan insan-
lar üzerinde de büyük değişimlere sebep olmaktadır. Bu değişimlerin izini bir 
kültür taşıyıcısı olan dilde görmek mümkündür. Ülkemiz 1979’dan itibaren 
Bulgaristan’da, Afganistan’da, Irak’ta ve Suriye’de meydana gelen toplumsal 
baskılar ve savaşlar sonucunda kitlesel göçler almıştır. Bunlardan Irak ve Suri-
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ye’deki olaylar sonucunda sınırımıza dayanan sığınmacılar yanında Bulgaris-
tan’ın Türklere uyguladığı asimilasyon politikaları sonucunda Bulgaristan’dan, 
Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ile Afganistan’dan soydaş göçü almıştır.

Bu bildiride Sovyet işgali sonucunda Afganistan’dan Hatay’a getirilen ve 
Ovakent mahallesinde (köyünde) iskân edilen Özbek Türklerinin dillerindeki 
kod değişimi ve dil karışması incelenecektir.  Kod değişimi ve dil karışımı kı-
saca iki dilli insanlarda bir dili konuşurken bildiği diğer dilden sözcük ve gra-
mer kuralı aktarımı şeklinde ifade edilebilir. Hatta bazen konuşmacının bir dil-
le başladığı cümleyi, diğer dille bitirmesi de söz konusudur. Kod değişimi ve 
dil karışımı daha çok iki ayrı dil arası aktarım için kullanılan terimler olmakla 
beraber biz çalışmamızda bu terimleri Türkçenin iki ayrı kolu olan Türkiye 
Türkçesi ve Özbek Türkçesi arasındaki aktarım için kullanacağız.  Türkiye 
Türkçesi ve Özbek Türkçesi, ortak yazı dilini kullanırken tarihî süreç içerisin-
de ayrı coğrafyalarda, ayrı siyasi birlikler içerisinde yaşamlarını sürdürmüş iki 
Türk ulusunun zamanla birbirinden farklılaşan dilleridir.  Günümüzde Türk 
dilinin bu iki kolunda fonetik, morfolojik ve semantik bazı değişiklikler gö-
rülmektedir. Bu bildiride “kod değişimi” ve “dil karışması” terimleri iki dilin 
değil, bir dilin iki kolundan birbirine aktarımlar için kullanılacak ve iki dil 
karışması değil iki lehçe karışması üzerinde durulacaktır. Hatay Ovakent ma-
hallesine devlet tarafından yerleştirilmiş Özbek göçmenlerin Türkiye Türkçesi 
konuşurken dillerine karışan Özbek Türkçesi özellikleri fonetik,  morfolojik, 
leksikolojik ve semantik açılardan incelenecektir. Çalışmada Ovakent mahal-
lesinde yaşayan Özbek Türkleri ile yapılan birebir görüşmelerle elde edilen 
veriler esas alınacak ve ayrıca bu konuda yapılan diğer çalışmalardan da ya-
rarlanılacaktır.

VAN ULUPAMİR KIRGIZCASINDA  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI

Doç. Dr. Cüneyt AKIN

1978 yılında Pakistan’a mülteci olarak gelen yaklaşık 1000 kişilik bir 
Kırgız grubu, 1982 yılında Türkiye’nin Van bölgesine getirilmiştir. Türkiye’ye 
getirilen bu Kırgızlar, bugün de Van’ın Ulupamir köyünde yaşamaktadırlar. 
Yaklaşık 36 yıldır burada yaşayan Kırgızlar, bu süreçte kendi kültür ve ağız 
özelliklerini korumuşlardır. Ancak, bu süreçte Türkiye Türkçesi söz varlığın-
dan da unsurlar almış olan bu Kırgız topluluğunun, söz konusu alışverişinin 



14
7-8 KASIM 2019

Bildiri Özetleri
V. Uluslararası Türkiye Türkçesi  
Ağız Araştırmaları Çalıştayı

ne düzeyde olduğunu ortaya koyacağımız çalışmada, Kırgızistan’da bulunan 
Kırgızların kullandığı söz varlığının dışındaki, Türkiye Türkçesine ait söz var-
lığının incelenmesiyle birlikte, yerli ve göçmen ağızlar arasındaki ilişki de söz 
varlığı bakımından ortaya konulmuş olacaktır. Çalışmada, bu bölgede daha 
önce yapılmış derleme çalışmaları ve bölgede yaşayanlardan anket yöntemiyle 
elde edilmiş veriler dikkatlere sunulmuştur. Ortaya çıkan tabloda, bölgedeki 
Kırgızların Türkiye Türkçesi söz varlığından etkilendikleri ancak, bu etkilen-
menin çok yoğun bir şekilde olmadığının tespit edilmesi söz konusudur. Bu 
kelimeler arasında, Kırgız Türkçesinde ‘mugalim’ olan kelimenin, ‘öğretmen’ 
olarak kullanıldığı, ‘makaron’ kelimesinin ‘makarna’ şeklinde, ‘cigit, uul bala, 
adam’ gibi kelimelerin yerine daha çok ‘erekte, erkek’ kelimelerinin, ‘kerek-
tüü’ kelimesinin yerine ‘ilazım, lâzım’, ‘sıyır, uy’ kelimelerinin yerine ‘inek’ 
kelimesinin, ‘mümkünçülük’ kelimesinin yerine ‘imkan, inkan’ kelimelerinin, 
‘özgöçö’ yerine ‘özäl’ kelimesinin, ‘varenye’ kelimesi yerine ‘ireçel, reçel’ ke-
limelerinin, ‘emne?’ soru sıfatı yerine ‘ne’ soru sıfatının, ‘ee’ yerine ‘sayip’, 
‘köön-‘ yerine ‘alış-‘, fiillerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu tespitler ışı-
ğında Ulupamir Kırgızcasıyla Türkiye Türkçesi arasındaki söz varlığı ilişkisi 
ortaya konulmuştur. 

KARAÇAY TÜRKÇESİNE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ETKİSİ 
Doç. Dr. Dilek ERENOĞLU ATAİZİ

Kafkasya’da özellikle Türk halkları Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir-
liği döneminde çeşitli baskılara maruz kalmıştır. Özellikle Karaçay ve Balkar 
olarak ikiye bölünmüş olan Türk kökenli Kafkas halkları yapılan baskılara 
karşı sürgünle cezalandırılmışlardır. Bu soykırım sürecinde Karaçay-Malkar 
Türklerinin bir bölümü Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Karaçay Malkar Türklerinin Anadolu’ya ilk göçleri 1884-1887 ve 1905-
1906 yılları arasında olmuştur.  İlk göçte 5000 Karaçay, 1000-1500 Malkar 
Türkü, ikinci göçte 1905’te 3497 kişi ve 1906’da 2500 kişiden oluşan Karaçay 
Malkar Türkü Anadolu’ya gelmiştir. Bunların büyük bir kısmı Eskişehir ve 
çevresine yerleşmiştir. 

Kendilerine Çerkes diyen bu Türk halkı dilini ve geleneklerini yerleştik-
leri bölgelerde korumuştur. Bununla birlikte zaman içinde Karaçay Türkçe-
sinde, Türkiye Türkçesinin etkisiyle fonetik ve morfolojik olarak değişmeler 
ortaya çıkmıştır. 
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Bu bildiride, Eskişehir ve çevresinde yerleşik bulunan Karaçay Türkle-
rinin dillerindeki Türkiye Türkçesi etkileri fonetik ve morfolojik bakımdan 
incelenecektir.  

CEYHAN NOGAY TÜRKLERİ AĞZI VE ÖZELLİKLERİ
Serpil AYDUTTU ÇEVİK

Kuzey Kafkasya’da yaşayan Nogay Türkleri, Türkiye’de son zamanlara 
kadar çok fazla bilinmeyen bir Türk boyudur. Kıpçak koluna bağlıdırlar. Kı-
rım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nden yana tavır koyan Nogaylar, savaş 
sonrasında Rus Çarlığı tarafından yurtlarından sürülmüşlerdir. Osmanlı Devle-
ti’ne sığınmak zorunda kalan Nogaylar iskân edilmek üzere Rumeli, Anadolu 
ve Suriye’deki eyaletlere gönderilmişlerdir. İskân yeri olarak seçilen vilayet-
lerden birisi de Adana’dır.  1859-1861 yılları arasında Adana eyaletine 20.511 
Nogay yerleştirilmiştir. Bunlardan bir kısmı Ceyhan Nehri boylarına toplu 
olarak yerleştirilirken, bir kısmı da köylere 1-2 haneyi geçmeyecek şekilde 
yerleştirilmiştir (Bayraktar, 2008: 45). Toplu olarak yerleştirilenler kimlikle-
rini ve dillerini koruyabilmişken, karışık olarak yerleştirilenler iskân edildik-
leri köylerin kimliklerini benimsemişlerdir. 1859-1861 yılları arasında Adana 
eyaletine yerleştirilen Nogaylar günümüzde Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı 
Büyükmangıt, Çakaldere, Küçükmangıt, Toktamış, Yellibel ve Yılankale ma-
hallelerinde ikamet etmektedirler.

Nogay Türklerinin konuştukları lehçe Türkçenin Kıpçak koluna bağlı 
Aral Hazar grubu Türk lehçelerinden biridir. Günümüzde özellikle Dağıstan, 
Çeçen-İnguş, Karaçay-Çerkez, Kazakistan, Romanya, Türkiye gibi bölgelerde 
yaklaşık 270.000 kişi tarafından konuşulmaktadır (Ateş: I). Türkiye Nogayları 
arasında ise Oğuz grubundan olan Türkiye Türkçesi ile Kıpçak grubundan olan 
Nogay Türkçesinin, karışık olarak kullanıldığı karma bir dil ve farklı ağız özel-
likleri karşımıza çıkmaktadır (Ergönenç Akbaba, 2018: 17).

 Yaklaşık yüz elli yıldır Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Nogay 
Türklerinin ağız özellikleri ile ilgili bir çalışma mevcut değildir.  Bu çalışma-
da Ceyhan Nogay Türklerinin ağız özellikleri, Türkiye Türkçesinden ayrılan 
yönleri ve Türkiye Türkçesinin ağız üzerindeki etkileri Ceyhan ilçesinin Bü-
yükmangıt, Çakaldere, Küçükmangıt, Toktamış, Yellibel, ve Yılankale mahal-
lelerinden derlem yapılarak tespit edilmeye çalışılmıştır.



V. ULUSLARARASI  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ  

AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

7 Kasım Perşembe, 15.15-16.45

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi

OTURUM BAŞKANLARI:  Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL 
Mehmet YEŞİLKAYA 

15.15-15.30  Prof. Dr. Faruk YILDIRIM 
Suriye ve Lübnan Türk Ağızlarının Birbirleriyle ve Anadolu 
Ağızlarıyla Karşılaştırılması 

15.30-15.45  Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL 
Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmalarında Suriye Türkmen 
Türkçesi Ağızlarının Yeri ve Önemi 

15.45-16.00  Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR 
Lübnan Türk Ağızları Söz Varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızları 
Arasındaki Ortaklıklar ve Katkılar 

16.00-16.15  Öğr. Gör. Önder SAATÇİ 
Irak Türkmen Ağızları ile Türkiye Türkçesindeki Yalancı Eş 
Değerler ve Bunların Ortaya Çıkmasında Arkaik Anlamların 
Rolü Üzerine 

16.15-16.30  Mehmet YEŞİLKAYA 
Adıyaman Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve 
Etnik Köken İlişkisi
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SURİYE VE LÜBNAN TÜRK AĞIZLARININ BİRBİRLERİYLE 
VE ANADOLU AĞIZLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

Prof. Dr. Faruk YILDIRIM

Türkiye Türkçesinin Türkiye dışında kalan kadim Türk topraklarında 
kalan uzantıları, günden güne daha az konuşulur hâle gelmekte, bu durum, 
söz konusu topraklarda konuşulan ağızların taşıdığı kültürün unutulmasına 
ve Türkçenin diğer kollarıyla bağlantılarının zayıflamasına yol açmaktadır. 
Bundan ötürü, Türkiye Türkçesinin siyasi sınırlarımız ötesindeki ağızlarının 
araştırılması Türkolojinin en hayati görevlerindendir. Bildirinin temel amacı, 
dile getirilen görevi yerine getirmektir.

Bu bildiride, Türkiye Türkçesinin doğal uzantısı olan Suriye ve Lübnan 
Türk[men] ağızlarının birbirleriyle ve Anadolu ağızlarıyla bağlantıları ele 
alınacaktır. Bildiride Suriye ve Lübnan ağızlarıyla ilgili kullanılacak olan 
veriler, daha önce yayımlanmış kaynaklardan elde edilecektir. Bu kapsamda, Əli 
Şamil’in Cоlan Türkmanları Folklor və Etnoqrafiya Örnəkləri (2014), Özgür 
Kasım Aydemir’in Lübnan Türk Ağızları (2015) ve Faruk Yıldırım’ın Suriye 
Bayırbucak Türkmen Ağzı (2018) adlı eserleri, Laila Mahmoud’un Halep Ağzı 
(İnceleme-Metinler-Sözlük) (2013) ve Houssein Youssef’in Halep Türkmen 
Masallarının Propp Metodu Açısından Çözümlenmesi (2014) başlıklı yüksek 
lisans tezleri ile Hülya Arslan Erol’un Suriye Colan (Golan) Türkmenleri 
Ağzı (2009) adlı makalesindeki veriler analiz edilecektir. Karşılaştırmalar için 
Türkiye Türkçesiyle ilgili yapılan çalışmalara başvurulacaktır.

Bildiri; ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı notları alt 
bölümlerini içerecek, son bölümde varılan sonuçlar ortaya konacaktır. 
Çalışmada, ele alınan ağız coğrafyasının siyasi ve beşerî durumuna dair bilgilere 
yer verilecek, sırası geldikçe Arapça-Türkçe dil ilişkilerine de değinilecektir.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA SURİYE 
TÜRKMEN TÜRKÇESİ AĞIZLARININ YERİ VE ÖNEMİ

Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL

Türkiye Türkçesi ağızları; Türkiye Türkçesi yazı dilinin dışındaki ağız 
farklılıklarının Anadolu ve Rumeli bölgelerinde, konuşma dilinde görülen 
şekilleri olarak tanımlanır. Temeli Eski Anadolu Türkçesine dayanan bu 
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ağızların Anadolu coğrafyasında kendisini göstermeye başlaması 9. yy.a 
rastlar. Bilindiği üzere Anadolu topraklarına Oğuz boylarının göçleri demek, 
aslında aynı zamanda Irak ve Suriye topraklarına da aynı yüzyıllarda Oğuz 
boylarının göç etmesi demektir. Zira Orta Asya’dan Anadolu’ya Oğuz 
boylarının göçleri; İran, Irak, Suriye topraklarını da içine alan bir bölge ve 
güzergâhta gerçekleşmiştir, dolayısıyla da birlikte düşünülmelidir. Bir başka 
deyişle Anadolu ağızlarını ele alırken, sadece bugünkü Anadolu sınırlarını 
değil; Anadolu’ya yapılan göçlerin ana unsurunu oluşturan ve buradaki ağzı 
belirleyen Oğuzların göç yolundaki bakiyelerini de düşünerek, Anadolu’nun 
hemen güney ve güneydoğusundaki Irak ve Suriye Türkmenlerini de dâhil 
etmek gerekir. Bugün elimizdeki tarihî veriler ışığında; Suriye topraklarına 
9. yüzyılda başlayan göç dalgasının artarak 15. yüzyıla kadar devam 
ettiğini, 15. yüzyılın başında bölgede Oğuzların Üçok ve Bozok boylarından 
Türkmen grupların kritik yerlere yerleştirildiğini, 1516’dan itibaren Osmanlı 
Devleti’nin bölgede hâkim olmaya başlamasıyla Türkmen yerleşiminin daha 
da hızlandığını ve 1516 ile 1918 yılları arasında Halep başta olmak üzere 
Suriye’nin pek çok bölgesinin tam bir Oğuz yurdu hâline geldiğini söylemek 
mümkündür (Orhonlu 1976, 1135; 1987, 106-108; Özkan 1997, 270; Umar 
2002, 595). Bütün bu tarihî veriler, kültür ve ağız çalışmalarıyla desteklendiği 
takdirde; Anadolu coğrafyasında olduğu gibi Suriye’de de 9. yy.dan 20. 
yy.a kadar Oğuz unsurlarının yaygın olarak varlık sürdüğünü, aynı zamanda 
Suriye’deki bu Oğuz boyu Türkmenlerin ağız özelliklerinin büyük oranda 
Anadolu ağızlarının temelini oluşturan Oğuz Türkçesinin bir parçası olduğunu 
ortaya koyacaktır. Bütün bunların bir neticesi olarak Oğuz Türkçesi çalışmaları 
ve bunun içinde Anadolu ağızlarına dair çalışmalar; sadece coğrafi olarak 
Anadolu’yu kapsamayan, Anadolu’nun komşu coğrafyalarını, özellikle de bu 
bölgeye göçün yolunu da oluşturan güney ve güneydoğusundaki coğrafyaları 
içine alan bir çalışma alanı hâline gelecektir.

LÜBNAN TÜRK AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI İLE  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI ARASINDAKİ 

ORTAKLIKLAR VE KATKILAR
Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

Ses bilgisine, biçim bilgisine ve söz dizimine dayalı özelliklerin yanında 
ağız çalışmaları yoluyla elde edilen söz varlığı da ağız atlası çalışmaları 
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için büyük önem taşımaktadır. Derleme yapılan bölgelerde elde edilen 
eskicil kelimelerle birlikte genel söz varlığı, Türkçenin geniş coğrafyası 
içerisindeki ortaklıklar ve benzerlikler de başta göç ilişkisi olmak üzere 
anlam odaklı dil bilimsel çalışmalar için de önemli bir veri tabanı özelliğine 
sahiptir. 19. yüzyılda Sultan Abdülhamid Han döneminde gelerek Trablus 
bölgesine yerleşen yaklaşık 9000 Girit muhaciri Türk’ün yanı sıra çoğu 
Osmanlı Devleti öncesinde (özellikle Abbasi ve Selçuklu) gelen 17.500 
Türkmen ile birlikte, 1940 sonrası Türkiye’den iş için gelmiş olan yaklaşık 
30.000 kişi ile Türkçe Lübnan’da yaklaşık 56.500 kişilik konuşura sahiptir. 
Çalışmamızda Lübnan’da tarafımızca gerçekleştirilen saha çalışmasına dayalı 
olarak gerçekleştirdiğimiz ağız çalışmasına dayalı olarak tespit edilen söz 
varlığı, “Türkiye Türkçesi ağızları” ile karşılaştırmalı olarak incelenmeye 
ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 2013, 2015 ve 2017 yıllarında Lübnan’da 
gerçekleştirilen, Akkar ve Bekaa Vadisi bölgeleri gibi tarihî ve bütünlüklü 
yerleşim birimlerinde gerçekleştirilen derlemelere ilaveten Türk dilinin ve 
kültürünün tarihî yerleşim birimi olmakla beraber bütünlüklü değil de çok 
parçalı bir dil ve kültür birleşenine ev sahipliği yapan Trablus ve Beyrut’ta 
da bir aylık bir dönem içerisinde derleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Böylelikle söz varlığı düzeyinde Lübnan’da yaşayan Türkçenin, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisindeki ağızlarla olan aynılıkları, benzerlikleri, 
farklılıkları ağız bölgelerine dayalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 
doğrultuda Derleme Sözlüğü’nde bulunmayan kimi kelimeler de Türkçenin 
ağız sözlüğüne dayalı olarak “katkılar” başlığı altında sunulmuştur. 

IRAK TÜRKMEN AĞIZLARI İLE TÜRKİYE 
TÜRKÇESİNDEKİ YALANCI EŞ DEĞERLER VE BUNLARIN 

ORTAYA ÇIKMASINDA ARKAİK ANLAMLARIN  
ROLÜ ÜZERİNE

Öğr. Gör. Önder SAATÇİ

Irak Türkmenleri, maruz kaldıkları bütün asimilasyon politikalarına 
rağmen dillerini ve kültürlerini yaşatabilmişlerdir. Bununla birlikte bu Türk 
topluluğunun dili üzerine gerçekleştirilen çalışmalar pek azdır. Oysa Irak 
Türkmenlerinin bilhassa ana vatan Türkiye’yle olan sosyal ve kültürel bağları 
her geçen gün güçlenmektedir. Her şeyden önce 2003 yılından bu yana bu 
Türk topluluğu yeni Irak Anayasası gereğince Türkçe (Türkiye Türkçesi) 
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eğitim alma hakkına kavuşmuştur. Bunun yanı sıra, Irak genelinde uydu 
aracılığıyla Türk televizyonları çok büyük bir oranda izlenebilmektedir. 
Son zamanlarda Türkiye’deki çeşitli eğitim kademelerinde pek çok Irak 
Türkmen’i öğrenci eğitim almaya başlamıştır. İnternet yoluyla da Türk 
medyası Irak Türkmenlerince rahatlıkla takip edilebilmektedir. Bunlar az da 
olsa bazı dil problemlerini beraberinde getirmiştir. Bunlar her iki konuşma 
formundaki yalancı eş değerlerin varlığıdır. Irak Türkmenleri İstanbul 
ağzına dayanan Türkiye Türkçesindeki bu tür kelimeleri zaman zaman yanlış 
anlamlandırabilmektedirler. 

Bu yüzden, bu iki konuşma formu arasındaki yalancı eş değer kelimeleri 
içeren bir kılavuzun hazırlanması gereklidir. Biz bildirimizde bu hususun 
gereği üzerinde duracak, bu amaçla sözlüklerden taradığımız 320’ye yakın 
kelime malzemesine dikkat çekecek, kökteş olmakla beraber farklı anlamlara 
gelen yalancı eş değerlerin anlam farkının oluşmasındaki etkenler üzerinde 
duracak ve bu gibi kelimeler arasındaki anlam farklarının oluşmasında 
arkaikliğin rolünü ortaya koymaya yöneleceğiz. Nitekim, iki konuşma formu 
arasındaki birçok kökteş kelimenin yalancı eş değer olarak gelişmesinde bu 
konuşma formlarından birindeki ve daha ziyade Irak Türkmen ağızlarındaki 
şeklin arkaik anlamıyla yaşadığı gözlenmektedir. Böylece yalancı eş değerlerin 
oluşumunun incelendiği bugüne kadarki çalışmalarda üzerinde durulmayan bir 
eksikliği de göstermiş olacağız.  

ADIYAMAN AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ 
ZAMAN EKLERİ VE ETNİK KÖKEN İLİŞKİSİ

Mehmet YEŞİLKAYA

Ağız araştırmalarında incelenen ve ağızların gruplara, alt gruplara 
ayrılmasında kullanılan önemli bir ölçüt şimdiki zaman ekinin kullanım 
biçimidir. Adıyaman ilinde bu zaman ekinin birçok kullanım biçiminin 
bulunması, Adıyaman ilini ağız araştırmacıları için ilgi çekici kılmaktadır. 
Ölçünlü Türkiye Türkçesinde şimdiki zaman eki olarak kullanılan “-yor” 
biçiminin Adıyaman ağızlarında -yur -yo, -yI, -(I)y varyantlarının yanında 
bir de -or varyantı bulunmaktadır. Adıyaman ağzı dendiğinde akla gelen 
bu yörede yaşayanlar tarafından söylenen “Yağmur yağor, dam damlor, 
çocuk ağlor.” ifadesi, şimdiki zaman ekinin baskın biçiminin -or olduğunu 
göstermektedir. Leylâ Karahan’ın sınıflandırmasına göre Batı grubu ağızları 
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içinde yer alan Adıyaman ağzındaki bu kullanım biçimi ayrıca Şanlıurfa’nın 
birbirine yakın iki ilçesi Birecik ile Halfeti’de ve Kilis’te bulunmaktadır. 
Eldeki veriler ışığında başka bir bölgede kullanıldığına yönelik bir tespit 
bulunmayan bu biçimin nasıl meydana geldiği, etnik köken ile ilişkisinin olup 
olmadığı, tarihsel süreçte ilişkide bulunulan başka etnik unsurlarla etkileşimin 
getirdiği bir varyant olup olmadığı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Bu çalışmada ilk olarak Adıyaman ilinde birden çok varyantı bulunan şimdiki 
zaman ekinin hangi ilçelerde hangi varyantının kullanıldığı haritalandırılmıştır. 
Yine tarihsel süreçte ilde yaşamış, etkileşimde bulunulmuş etnik unsurlar da 
harita üzerinde gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda şimdiki zaman ekinin 
kullanılan varyantları ile bölgede yaşamış/etkileşimde bulunulmuş etnik 
unsurlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı irdelenmiştir.



V. ULUSLARARASI  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ  

AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

7 Kasım Perşembe, 17.00-18.45

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi

OTURUM BAŞKANLARI:  Prof. Dr. Ali AKAR 
Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU

 

17.00-17.15  Prof. Dr. Ebülfez AMANOĞLU GULİYEV  
Nahçıvan (Azerbaycan) ve Kars (Türkiye) Ağızlarındaki 
Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığının Karşılaştırmalı Tahlili 
Üzerine Bir İnceleme 

17.15-17.30  Prof. Dr. Turgut TOK 
Ahıska Ağzına Yerli Ağızların Etkileri (Denizli-Honaz Örneği) 

17.30-17.45  Doç. Dr. Erol SAKALLI 
Ağızlar Arası Etkileşim ve Dil İlişkileri Bağlamında ABD’de 
Yaşayan Ahıska Türklerinin Ağız Özellikleri 

17.45-18.00   Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇİTGEZ 
Kars İli Ağızları Bağlamında Karacaören Köyünde Yaşayan 
Estonlar ve Genel Ağız Özellikleri 

18.00-18.15  Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU 
Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin Ağızlarında Akrabalık Adları 

18.15-18.30  Arş. Gör. Mehmet AKKUŞ 
Doğu Anadolu Grubu Ağızları ve Azerbaycan Türkçesi 
Ağızlarında Artsıralama Yapılarının Alansal Yayılımı Üzerine 
Kullanım Tabanlı Dil Bilimsel Bir Değerlendirme
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NAHÇIVAN (AZERBAYCAN) VE KARS (TÜRKİYE) 
AĞIZLARINDAKİ HAYVANCILIKLA İLGİLİ SÖZ 

VARLIĞININ KARŞILAŞTIRMALI TAHLİLİ ÜZERİNE  
BİR İNCELEME

Prof. Dr. Ebülfez AMANOĞLU GULİYEV

Daha 1940`lı yıllarda İstanbul Üniversitesinin hocası Prof. Dr. Ahmet 
Caferoğlu göstermiştir ki, birçok Türk kavmi Anadolu topraklarına gelerek 
burada yerli ahali ile birlikte yaşamış ve ağızlarda karışıklık meydana gelmiştir. 
Bu yüzden bu ağızları resmî Türkiye Türkçesi ile değil, Türkiye dışındaki Türk 
ağızları ile karşılaştırmalı şekilde araştırmak çok isabetli olacaktır. 

Bu bakımdan Nahçıvan ve Kars ağızları mensup oldukları dilin ağız 
sisteminde özel mevkiye sahiptir ve diğer ağızlardan spesifik özellikleri ile 
ayrılmaktadır. Her iki ağız arasında hayvancılıkla ilgiliı ortak sözler akrabalık 
ilişkileri sonucunda oluşmuştur. Her iki ağızda kullanılan hayvancılığa dair 
söz varlığı birimleri eski Türk sözcüklerinin areal karakter taşıması ve söz 
yaratıcılığı esasında meydana gelmiştir.

Kars bölgesinde yerli oturak ahalinin yanı sıra buarda, 20. yüzyılın 
başlarında çeşitli tarihî nedenlerle Kars’a göç etmiş Azerbaycanlılar, aynı 
zamanda diğer kavimler de yaşamaktadır. Onlar bölgenin birçok köy  ve  
kasabasında iskân edinmişlerdir. 

Kars ahalisini oluşturan bu akın, göç; Kars’ta yaşa¬yanların konuşmasını, 
ağız özelliklerini de etkilemiştir. Sürmeli Çukuru’nda yaşayan Azer¬baycanlı 
ile  Maku ve Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycanlı aynı ağızla konuşmaktadır. 

Doğu Anadolu, aynı zamanda Kars bölgesi, doğası ve imkânları ile 
hayvancılık için çok uygun bir beldedir. Bu yüzden bu bölgede hayvancılık  
çok gelişmiştir. Bu nedenle biz Nahçıvan (Azerbaycan) ve Kars (Türkiye) 
ağızlarındaki hayvancılığa ait sözcükleri karşılaştırmalı şekilde araştırdık. 

Bildirimizde bütün bu konular ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. 
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AHISKA AĞZINA YERLİ AĞIZLARIN ETKİLERİ  
(DENİZLİ-HONAZ ÖRNEĞİ)

Prof. Dr. Turgut TOK

Kasım 1944’te, sınır güvenliğini tehdit ettikleri iddiasıyla, Sovyet rejimi 
tarafından,  günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde kalan topraklarından 
sürülen Türk topluluğu “Ahıska Türkleri” olarak bilinmektedir. Bu sürgünde 
Ahıska, Adigön, Azgur, Hırtız, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka ilçeleri ve 
bu ilçelere bağlı 220 köyden 91.095 Ahıska Türk’ü Özbekistan, Kazakistan 
ve Kırgızistan’a sürgün edilmiştir. 1989 yılında Özbekistan’da yaşayan 
Ahıska Türkleri Rusya’nın farklı bölgelerine göç etmek zorunda kalmışlardır. 
02.07.1992 tarih ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânı 
Kanunu yürürlüğe girdikten sonra da Türkiye’ye göç etmeye başlamışlardır.

1996 yılında Ahıska Türklerinden birkaç aile Denizli’ye göç etmiştir. 
2000’li yıllarda göç edenlerin sayısı artmış ve hâlen devam etmektedir. 
Ahıska Türk’ü aileler Denizli merkeze 25 km. uzaklıktaki Honaz ilçesine 
yerleşmişlerdir. Günümüzde Honaz’a yerleşen aile sayısı 220’dir. Nüfusları 
yaklaşık 1200’dür.

Honaz’a yerleşen Ahıska Türkleri, genellikle Özbekistan’ın Sirderya, 
Rusya’nın Krasnodar, Ukrayna’nın Donetsk ve Azerbaycan’ın Beylegan 
şehirlerinden göç etmişlerdir.

85 yıl süren bir zaman diliminde üç göç yaşayan Ahıska Türkleri, 
yaşadıkları bölgelerin ağız özelliklerinden etkilenmişlerdir.

Bu çalışmada, Honaz’a yerleşen Ahıska Türklerinin ağız özelliklerine yöre 
ağızlarının etkisi, ses bilgisi ve sözcük dağarcığı boyutuyla değerlendirilecektir. 
Ahıska Türklerinin Honaz’a ilk yerleşmelerinden itibaren her yıl bölge ziyaret 
edilmiş ve derleme çalışması yapılmıştır. Bu yapılan derlemeler yazıya 
aktarılmış ve yıllara göre tasnif edilip ağızların etkileşimi takip edilmiştir. 
Çıkan sonuçlar, ses bilgisi etkileşimi ve sözcük dağarcığı boyutuyla bu 
çalışmada ele alınmıştır.  
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AĞIZLAR ARASI ETKİLEŞİM VE DİL İLİŞKİLERİ 
BAĞLAMINDA ABD’DE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN 

AĞIZ ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Erol SAKALLI

Göç, sadece insanların bir yerden başka yere gidip yerleşmesi ve oradaki 
diğer insanlarla etkileşime girmesi değildir. İnsanlar gittikleri yerlere dillerini de 
götürürler. Bu da, dillerin ve/veya ağızların da birbiriyle etkileşime girmesine, 
birbirini etkilemesine neden olur. Tarih boyunca pek çok örneğini gördüğümüz 
bu dil ya da ağız etkileşimlerine verilecek en güzel örneklerden biri de hiç 
şüphesiz Ahıska Türklerinin ağzıdır. Aslında tek bir Ahıska Türk ağzından 
bahsetmek hiç de kolay değildir. Çünkü 1944’teki sürgünden sonra gittikleri 
yerlerdeki lehçe ve ağızlarla etkileşime giren Ahıska ağzı temel özelliklerini 
korusa da farklı yerlerde yaşayan Ahıska Türkleri tarafından özellikle söz 
varlığı açısından farklı biçimlerde kullanılmaktadır. Türkiye’de yaşayan 
Ahıska Türkleri yaşadıkları yerlerin ağızlarına ve özellikle de standart Türkiye 
Türkçesine yakın bir dil kullanırken, Türkiye dışında yaşayan Ahıska Türkleri 
bulundukları ülkenin ya da bölgenin dilinin ya da ağzının fonolojik, morfolojik 
ve sentaktik yapılarından etkilenmiş, pek çok yeni söz de günlük konuşma 
diline dâhil olmuştur. Diğer Türk lehçelerinin yanı sıra Rusçanın da Ahıska 
Türk ağzı üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. Son yıllarda ise, Ahıska 
Türklerinin bir bölümünün ABD’ye göç etmesi ve burada İngilizce ile birlikte 
kendi dillerini kullanmaları sonucu, burada yaşayan Ahıska Türklerinin dilleri 
üzerinde İngilizcenin de etki etmeye başladığı görülmektedir. Bu bildirimizde 
ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin ağız özellikleri incelenecek, Özbekçenin, 
Rusçanın ve İngilizcenin bu ağız üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. 
Çünkü Amerika’da yaşayan bir Ahıska Türkü tarafından söylenen şu cümle 
ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin ağız özellikleri hususunda oldukça 
ayrıntılı bir bilgi vermektedir: /ötken mandey magazine gätdux/.
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KARS İLİ AĞIZLARI BAĞLAMINDA KARACAÖREN 
KÖYÜNDE YAŞAYAN ESTONLAR VE GENEL AĞIZ 

ÖZELLİKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇİTGEZ 

Bir bölgede uzun bir süre yaşam süren halklar, zamanla içinde bulundukları 
sosyal zemini etkilemekte; bu zeminden etkilenmektedir. Kars’ta yaşayan 
Terekeme, Azerbaycan Türkleri, Yerliler ve Kürtler ile birlikte bazı göçmen 
topluluklar da Kars ili ağızlarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Kars 
il merkezine yaklaşık 4 km uzaklıkta olan Karacaören köyü, Kars ili ağızları 
bakımından oldukça dikkat çekicidir. 

Kars’ın sahip olduğu konum itibarıyla geçmişte yaşanan savaşlar ve 
mübadeleler neticesinde Rusya ile Anadolu arasında bazı göçmen halklar 
sık sık yer değiştirmiş ve sosyolojik tabanlı olmak üzere etkileşimlerde 
bulunmuşlardır. Bu örnekleme en güzel modellerden birisi, Kars ili merkez 
köylerinden birisi olan Karacaören’e 1850’den sonra iskân politikası ile 
döneminin Rus yönetimince Kars’a gönderilen Estonlar olmuştur. 1850-1886 
yılları arasında bu politika devam etmiştir. 1886 yılında Kars’a gelen yaklaşık 
300 kişilik Eston grup, Novo-Estonskoje adı ile bugünkü Karacaören’i 
kurmuşlardır. 

1970 yılında yapılan nüfus sayımına göre, Karacaören’de yaşayan kişi 
sayısı 620 olup bunların içinde yaşayan Eston sayısı çeşitli göç, ölüm ve geri 
dönüş gibi sebeplerle 40’a kadar düşmüştür. Günümüz itibarıyla Kars’ta bu 
göçmenlerden sadece 1 aile kalmıştır.

Bu çalışmamızda temel ağız özellikleri bağlamında bu ailenin sosyal 
etmenler başta olmak üzere dil, kültür, edebiyat gibi bilimsel zeminlerle 
şimdiye kadar köy halkı ile aralarında nasıl bir etkileşimin olduğunu ağız 
materyalleri, derlemeler ile tespit ve tahlil etmeye çalışacağız. Aile üyeleriyle 
yapılan mülakatlar sonucu elde edilen ses kaydı, metin, video vd. kaynaklar, 
Kars ili ağızları ışığında irdelenmeye çalışılacaktır. Bu çalışma mevcut Kars ili 
ağızlarına ve ileride hazırlanabilecek ağız atlaslarına katkıda bulunabilecektir.
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ERZURUM, KARS, ARDAHAN VE ARTVİN AĞIZLARINDA 
AKRABALIK ADLARI

Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKÇU

Anadolu ağızlarının oluşumu çeşitli faktörlere bağlanır. Bu faktörlerden 
en önemlisi Orta Asya’nın çeşitli coğrafyalarından farklı yüzyıllarda 
Anadolu’ya yapılan göçlerdir. XI. yüzyılın sonlarında bugünkü Kazakistan’ın 
kuzeyindeki Otrar ve Sayram’dan koparak Batı Türkistan, Hazar’ın güneyi ve 
Fars toprakları üzerinden Anadolu’ya giren 24 Oğuz boyunun en az 22’sinin 
izlerini Anadolu’nun çeşitli yörelerinde görebilmekteyiz. Türkiye Türkçesi 
ağızları sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içinde konuşulan 
ağızlardan ibaret değildir. İran, Irak, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, 
Makedonya, Romanya ve diğer bir kısım Balkan ülkelerindeki ağızlar da 
Türkiye Türkçesi ağızlarının uzantılarıdır. 

Ağız bölgelerinin tespitinde belirleyici olan; yerleşim birimleri ve onların 
sınırları değil dil özellikleridir. Bazen yakınlıklar bize tahmin ettiğimiz 
sonuçları görmede zorluk çıkarabilir. Bu amaçla çalışmamızda birbirine 
sınırları olan Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin illeri ağızlarında geçen 
akrabalık adlarının (kan yoluyla oluşan akrabalık adları; dede, nine, anne, baba, 
amca, dayı, hala, teyze, ağabey, abla, kuzen, çocuk, oğul, kız, torun ve evlilik 
yoluyla oluşan akrabalık adları; koca, karı, kaynana, kaynata, enişte, yenge, 
kayınbirader, bacanak, baldız, elti, görüm/görümce, damat, gelin vb.) bir 
tasnif ve karşılaştırması yapılacaktır. Derleme Sözlüğü’nün tamamı taranarak, 
sözlükte Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin kaydıyla verilen akrabalık adları, 
içerdikleri anlamlarla birlikte verilecek, birbirine yakın olan bu yerleşim 
yerlerinden birinde görülen akrabalık bildiren adın hangi il(ler)de aynı şekilde 
devam ettiği ya da devam etmediği, hangi il(ler)de değişmeye uğradığı tespit 
edilecek ve bunun için şehirlerin yerleşim tarihleri de göz önüne alınarak 
oluşan farklılığın göçmen ağızlarla olan ilişkisi belirlenecektir. Böylelikle 
incelediğimiz ağızların yerli ağız diye tabir ettiğimiz özgün bir ağız özelliği 
mi yoksa karma bir ağız özelliği mi gösterdiği meselesi açığa çıkarılacaktır. 
Göç almış illerde etnik unsurların çeşitliliğine bağlı olarak birçok ağız 
konuşulmaktadır. Bulabildiğimiz örnekler çerçevesinde hem göçmenlerin hem 
de yerli halkın dilleri hakkında ayırıcı bir tasnif yapmak mümkün olacaktır.  
Böylece dışarıdan katılan ağız özellikleri ile söz konusu bölgeyi temsil eden 
özellikler birbirinden ayrılmış olacaktır. 
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DOĞU ANADOLU GRUBU AĞIZLARI VE AZERBAYCAN 
TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ARTSIRALAMA YAPILARININ 
ALANSAL YAYILIMI ÜZERİNE KULLANIM TABANLI BİR 

DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Mehmet AKKUŞ

Bu çalışma kullanım tabanlı dil bilimi (usage-based linguistics) 
kuramı çerçevesinde Doğu Grubu Ağızları Bölgesi içerisinde sınıflandırılan 
Erzurum ve çevresinde konuşulan ağız değişkeleri (Karahan 2014) ile İran 
ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde konuşulmakta olan Azerbaycan Türkçesi 
ağızlarında artsıralama yapılarının bitimli (finite) ve bitimsiz (non-finite) 
olarak kullanım örüntülerini ortaya çıkartarak, bu bağlamda meydana gelen 
alansal yayılmanın (areal diffusion) etkilerini dil bilgisel veriler ışığında 
incelemeyi amaçlamaktadır. Kullanım tabanlı dil bilimi, temel olarak, 
“belirli simgesel birimlerin kullanım durumlarıyla temellendirilmesi” olarak 
tanımlanmaktadır (Behrens 2009). Bu kurama göre, “Artan dilsel deneyimlerle 
birlikte, daha soyut dil bilgisel yapılar değişim geçirir, ancak yine de söz 
konusu bu daha soyut yapılar dil kullanımına dayanmaktadır.” (ibid. 385-
386). Kuramın adından da anlaşılacağı üzere, kullanım tabanlı dil bilimi, 
temel olarak, dil kullanımının dilsel birim, biçim ve yapıları üzerindeki 
etkileriyle ilgilenmektedir. Bu amaçla, söz konusu ağız bölgelerinde yapılarak 
yayımlanmış akademik çalışma ve derlemelerde yer alan sözceler kullanım 
tabanlı dil bilimi çerçevesinde biçim-söz dizimsel açıdan incelenerek bitimli 
ve bitimsiz yapıların kullanım örüntüleri ve bu örüntülerin kullanım sıklıkları 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler, kontrol verisi olarak Batı ve Kuzeydoğu 
Grubu ağız verileriyle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ön bulguları, artsıralamada 
bitimli yapıların kullanım sıklığındaki göreceli yüksek oranı ve örüntülerdeki 
çeşitlilik göz önüne alındığında Erzurum ve çevresi ağızlarının belirli oranda 
Azerbaycan Türkçesi ağızlarının dil özellikleriyle benzerlik gösterdiğine 
işaret etmektedir. Bu bulguların ise Erzurum ve çevresi ağızlarını Azerbaycan 
ağızları arasında sayan Foy’un (1903-04) tespitlerini desteklemesinin yanında 
bitimli yapılar bağlamında alansal bir yayılımın varlığına da işaret etmektedir. 
Ayrıca, elde edilen veriler Doğu Grubu Ağızları Bölgesi ağız sınırları ile büyük 
oranda uyuşmaktadır.
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MANİSA YERLİ VE GÖÇMEN AĞZINDA SORU EKİNİN YERİ
Prof. Dr. Ayşe İLKER

Manisa ağızları, yerli dil özelliklerinin işlendiği ve göçmen ağızlarının 
dışarıda bırakıldığı bir araştırma projesinin verileriyle, dil malzemesi olarak 
büyük ölçüde tespit edilmiş ve bu araştırma projesinin tamamlanmasından 
sonra ayrıntılı bir gramer olarak işlenmiştir.

Göçmen ağızları ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsünde “Manisa Göçmen Ağızları” adıyla doktora tezi olarak hazırlanmış ve 
tamamlanmıştır. Manisa yerli ağızlarını çalışan Ayşe İlker’in danışmanlığında 
Senem Akyol tarafından hazırlanan “Manisa Göçmen Ağızları” tezi, mübadele 
ile ve sınır dışı edilme yollarıyla Türkiye’ye ve dolayısıyla Manisa’ya göçmüş 
olan Balkan göçmenlerinin dil malzemesini kapsamaktadır. Bildiride, Manisa 
yerli ağızlarında sınırlı bir alanda basit zamanlı fiil çekimlerinde soru ekinin 
yeri değişmekte ve -mI/-mU,  kip/zaman ekinin  önüne taşınmaktadır. Manisa 
ağızlarının pek çok yerleşim alanında “geliyo musuË /geliyola mı” biçimlerin-
de görülen yaygın kullanımın aksine;  Gördes, Akhisar ve Salihli olmak üzere 
birkaç yerleşim alanında -mI/-mU ekinin, hemen fiil kök ve gövdesinden sonra 
eklenerek kök ve gövde ile kip/zaman arasına yerleştiği tespit edilmektedir: 
geli miyoË /geli miyola.

Bildiride, soru ekindeki bu yer değiştirmenin sebepleri araştırılacak, göç-
men ağızlarında kullanılıp kullanılmadığına bakılacak ve daha sonra ortaya 
çıkan veriler yorumlanacaktır.

ESKİŞEHİR İLİ YERLİ AĞIZLARININ BALKAN MUHACİR 
AĞIZLARI ÜZERİNDEKİ SES BİLGİSEL VE BİÇİM 

BİLGİSEL ETKİLERİ
Prof. Dr. Erdoğan BOZ 

Öğr. Gör. Dr. Songül İLBAŞ

Ağızlar, dillerin karakteristik özelliklerini barındırır ve uzun süre saklar. 
Bununla birlikte ağız verileri dillerin ya da farklı ağızların birbiri üzerindeki 
etkileri konusunda da bilgi verir. Türkiye Türkçesi ağızları yerli ve göçmen 
ağızları olarak ikiye ayrılmış ve bu ağızlar bazen çok yakın bölgelerde varlığı-
nı bugüne kadar devam ettirmiştir.
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Eskişehir, geçmişten bugüne çok miktarda göç alan illerden biridir. Bu 
göçlerin büyük bir kısmı Balkanlardan olmuştur. Bulgaristan, Yunanistan ve 
Romanya’dan gelen muhacirlerin bir kısmı Eskişehir’in farklı köylerine yer-
leştirilmiş bir kısmı ise yeni muhacir köyleri kurmuştur. Eskişehir’in yerli top-
lulukları ise Manav, Yörük ve Türkmenlerden oluşmaktadır. Bugün Eskişe-
hir’deki muhacirlerin ağızlarında muhacir ağızlarının karakteristik özellikleri 
görülmeye devam etmekle birlikte bölgenin yerli ağızlarının etkisi de kaçınıl-
maz olmuştur. Uzun yıllardır bir arada yaşayan yerli ve göçmen toplulukla-
rın her açıdan birbirlerini etkiledikleri düşünülürse sürekli değişim ve gelişim 
içinde olan dilin de bu durumdan etkilenmesi doğal bir sonuçtur.

Bu çalışmada Eskişehir yerli ağızlarının Balkan muhacir ağızları üzerin-
deki ses bilgisel ve biçim bilgisel etkileri üzerinde durulacaktır. Konuyla ilgili 
olarak yaptığımız proje ve lisansüstü çalışmalardan elde edilen veriler doğ-
rultusunda Eskişehir’deki yerli ve muhacir ağızlarının karakteristik özellikleri 
ölçüt alınarak bu ağızlarda beklenmeyen özelliklerin varlığı araştırılacaktır. 
Çalışma kapsamında yerli ve muhacir toplulukların yaşadıkları yerleşim yer-
leri dikkate alınarak bu topluluklar arasındaki ilişkilerin ağızlardaki yansıması 
incelenecektir. Bu bağlamda ağızlardaki değişimin sebeplerinden çok dil bilgi-
sel sonuçları ortaya konmaya çalışılacaktır.

YALOVA İLİ YERLİ AĞZI İLE KÜTAHYA VE AYDIN İLİ 
AĞIZLARININ İLİŞKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÇELİK

“Yalova İli Yerli Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük)” isimli doktora tezin-
de Yalova merkez ilçesinden Samanlı, Kazımiye ve Kirazlı; Termal ilçesinden 
Akköy; Çınarcık ilçesinden Çalıca ve Şenköy; Çiftlikköy ilçesinden Çukurköy 
(Yerli Mahallesi), Denizçalı, Dereköy, İlyasköy ve Gacık; Armutlu ilçesinden 
de Kapaklı ile Fıstıklı ahalisinin çoğunlukla kendilerini yerli olarak tanım-
ladığı tespit edilmiş ve bu yerleşim yerlerinde konuşulan ağzın karakteristik 
özellikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda 
söz konusu ağzın Anadolu ağızları arasındaki konumuna bakıldığında, Yalova 
ili yerli ağzının dil özelliklerinin, Leylâ Karahan’ın Anadolu Ağızlarının Sı-
nıflandırılması isimli eserindeki tasnifte özelliklerini maddelendirdiği alt ağız 
gruplarından “Batı Grubu Ağızları II. Grup”un dilsel özellikleriyle uyuştuğu 
görülmüştür. Bu benzerlikler sebebiyle Karahan’ın bu gruba dâhil ederek adını 
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andığı İzmit ve yöresi ağızları ile Sakarya ili ağızlarının yanına Yalova ili yer-
li ağzının da eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte çalışmada 
yukarıda adı geçen Yalova köylerinden Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy’ün 
kuruluşunda Kütahya’dan göç eden grupların önemli roller oynadığı ve Armut-
lu ilçesine bağlı Fıstıklı köyünün ilk nüfusunun ise Aydın-Nazilli’den buraya 
getirilen Türklerden oluştuğunun söylendiği bilgisi de dikkatlere sunulmuş-
tur. Bu araştırmada ise mezkur köylerin kurucularının geldiği yörelerdeki ağız 
özelliklerinin kalıntıları ile Yalova ili yerli ağzına ne gibi tesirlerde bulunduğu 
ve çevre köylerin konuşurlarını dilsel bağlamda nasıl etkiledikleri hususunun 
“Batı Grubu Ağızları I. Alt Grubu”na dâhil olan Kütahya ve Aydın ili ağızları 
ile “Batı Grubu Ağızları II. Alt Grubu”na dâhil olan Yalova ili yerli ağzının çe-
şitli dilsel karşılaştırmalara tabi tutularak ortaya konulması hedeflenmektedir. 
Bu hedef doğrultusunda karşılaştırmalar yapılırken “Batı Grubu Ağızları II. 
Alt Grubu”na dâhil diğer ağızlar olan Sakarya ve Kocaeli ili ağızlarının dilsel 
özelliklerinden de faydalanılacaktır.

BALKAN MUHACİR AĞIZLARININ ESKİŞEHİR İLİ  
MANAV AĞIZLARINA ETKİLERİ

Dr. Fatih DOĞRU 
Dr. Ferdi BOZKURT

Eskişehir ilinde yerli ve göçmenler bir arada yaşamakta ve bu unsurlarca 
konuşulan ağızların birbirine az ya da çok etkileri görülmektedir. Yerli ağızları 
olarak başta Manav ağızları olmak üzere Yörük ağızları ve Türkmen ağızları; 
göçmen ağızları olarak da başta Balkan muhacir ağızları olmak üzere Kırım 
Tatar ağzı, Nogay Tatar ağzı, Kazan Tatar ağzı ve Karaçay-Malkar ağzı ko-
nuşulmaktadır. Manavlar Eskişehir’in asıl etnik yapısını teşkil eden yerli un-
surlarıdır. Eskişehir ilindeki 414 kırsal yerleşim yerinden 191’inde Manavlar 
nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktayken 46 kırsal yerleşim yerinde de azınlık 
olarak bulunmaktadırlar. Manavlar kendilerini bölgenin asıl yerlileri olarak 
tanımlamaktadır. Balkan muhacirleri çeşitli tarihlerde ve farklı nedenlerle Es-
kişehir’e göç yoluyla gelen unsurlardır. 61 kırsal yerleşim yerinde nüfusun ço-
ğunluğunu oluşturan Balkan muhacirleri 60 kırsal yerleşim yerinde de azınlık 
olarak yer almaktadırlar. Uzunca bir süre bir arada yaşayan bu unsurlar doğal 
olarak birbirlerini çeşitli alanlarda etkilemiş, kaçınılmaz olarak konuştukları 
ağızlar da birbirlerinden etkilenmiştir. Bu etkileşimde kuşkusuz daha yaygın 
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konuşulan ağız (Manav ağızları), daha seyrek konuşulan ağız (Balkan muha-
cir ağızları) üzerinde daha baskın bir etkiye sahiptir. Ancak Balkan muhacir 
ağızlarının karakteristik özellikleri bazı Manav ağızları konuşurlarında göz-
lenmekte ve Manav ağızlarının da Balkan muhacir ağızlarından etkilendiği gö-
rülmektedir. Bu çalışmada Eskişehir ilinde Manavların nüfusun çoğunluğunu 
oluşturduğu kırsal yerleşim yerlerindeki Manav ağız konuşurlarında görülen 
Balkan muhacir ağızlarının karakteristik özellikleri ele alınmış, bu özelliklerin 
görüldüğü yerleşim yerleri ile Balkan muhacirlerinin yer aldığı yerleşim yerle-
rinin arasındaki ilişki haritalar yardımıyla gösterilmeye çalışılmıştır.

TOPLUM DİL BİLİMİ BAĞLAMINDA SÖZCÜKSEL 
DEĞİŞİMLER: ESKİŞEHİR İLİ YERLİ VE GÖÇMEN 

AĞIZLARI ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Dr. Duygu KAMACI GENCER 

Dr. Göksel SERT

Toplum dil bilimi (sociolinguistics) toplum ve dil arasındaki ilişkileri çe-
şitli kuram ve yaklaşımlarla inceleyen bir bilim dalıdır. Farklı toplumsal ke-
simlerin dil kullanımları, dil değişkeleri, iki dillilik, çok dillilik gibi konuları 
ele alan toplum dil biliminin temelleri 19. yüzyılda dil bilimsel belirlenimci-
lik (linguistic determinism) çerçevesinde atılmıştır. Bu temellere dayanarak 
ortaya çıkan ve sosyolog Bernstein’ın (1924-2000) da öncülük etmiş olduğu 
eksiklik kuramına (deficit theory) göre alt toplumsal katman, orta toplumsal 
katmana göre yetersiz ve eksik dil kullanımına sahiptir. Eksiklik kuramının 
toplumsal kesimlerin dilini geniş kod (elaborated code) ve dar kod (restricted 
code) ikili karşıtlığı ile ele almasına getirilen eleştiriler sonucunda ortaya çıkan 
ve ünlü toplum dil bilimci Labov (1927- ) ile alan yazınında ses getiren ayrılık 
kuramında (difference theory) ise toplumsal katmanlar arasındaki dilsel ilişki-
lerin eksik yönleri değil farklılıkları araştırılmıştır. Ayrılık kuramına göre biri 
diğerinden daha iyi ya da kötü olarak değerlendirilemeyecek farklı toplumsal 
değişkelerin (sociolect) varlığı söz konusudur. 

Ayrılık kuramı dil değişkeleri sınıflandırmasında bölgesel türler kategori-
sine (regional variation) dâhil edebileceğimiz ağızlar (dialect), daha çok sözlü 
bildirişim yolu ile yaşamakta ve ölçünlü türlere kıyasla ses ve söz varlığı ba-
kımından çeşitli farklılıkları bünyesinde barındırmaktadır. Dilde var olan söz 
konusu değişme (variation) olgusunun dilsel ve toplumsal kaynaklı olduğu gö-
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rüşünden hareketle bu çalışmada, Eskişehir’in kırsal kesimlerinde yaşayan ve 
iki farklı toplumsal dil türünü temsil eden yerli ve göçmen ağızları Labov’un 
ayrılık kuramı çerçevesinde sözcüksel (lexical) değişimler bakımından karşı-
laştırmalı biçimde incelenecektir. Bu inceleme sırasında, dilsel değişimlerin 
toplumsal değişimler ile olan ilgisi yerli ve göçmen ağızları arasındaki ilişkiler 
bağlamında ele alınacaktır.



V. ULUSLARARASI  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ  

AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

8 Kasım Cuma, 10.45-12.30

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi

OTURUM BAŞKANLARI:  Prof. Dr. Ercan ALKAYA 
Öğr. Gör. Emine SOYYİGİT 

10.45-11.00   Prof. Dr. Ercan ALKAYA - Murat DOĞAN 
Elazığ İli Kovancılar Göçmen Ağzının Şekil Bilgisi Bakımından 
Yerlileşmesi 

11.00-11.15   Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN 
Çukurova’da Bir Göçmen Ağzı: Giritçe veya Giritlice 

11.15-11.30   Öğr. Gör. Emine SOYYİGİT 
Balkan Göçlerinin İslâhiye Yerli Ağzına Etkisi (Kırıkçalı Köyü 
Örneği) 

11.30-11.45   Dr. Öğr. Üyesi Kürşat EFE 
Tokat Erbaa Göçmen Türk Ağızları ve Yerli Ağızla İlişkileri 

11.45-12.00   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HAŞİMİ 
Hatay Kırıkhan’da Göçmen Ağızlarının Yerli Ağız ve Ölçünlü 
Dilden, Ses Bilgisi Bağlamında, Etkilenme Düzeyi Üzerine Bir 
Değerlendirme

12.00-12.15  Dr. Aylin ÇAKIR 
İzmir’in Ödemiş İlçesindeki Kosova Göçmenlerinin Ağzı 
Üzerine 
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ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR GÖÇMEN AĞZININ  
ŞEKİL BİLGİSİ BAKIMINDAN YERLİLEŞMESİ

Prof. Dr. Ercan ALKAYA 
Murat DOĞAN

Dil ilişkileri ve etkileşimleri, bir arada yaşama sürecinin doğurduğu 
kaçınılmaz bir sonuçtur. Baştan beri bir arada yaşayan topluluklarda olduğu 
gibi, farklı bölgelerde yaşayan topluluklar daha sonra bir arada yaşama 
durumunda kalınca, birbirlerinin dillerinden etkilenirler. Dillerin farklı lehçe 
ve ağızları olabilir. Türk dili de bugün farklı coğrafyalarda çeşitli lehçelerle, 
ağızlarla varlığını sürdürmektedir.

Coğrafi farklılıklar, boy özellikleri, göçler, savaşlar, komşuluk ilişkileri, 
edinilen yeni inanç sistemleri ve dinler, girilen farklı kültür çevreleri gibi 
birçok etkenle birlikte zaman ve mekân farklılıkları ağızların oluşumunda 
etkili olmuştur.

1934 yılında Romanya ile Türkiye arasında bir mübadele anlaşması 
yapılmış ve bu çerçevede Elazığ ilinin Kovancılar ilçesine çok sayıda Türk 
göçmen yerleştirilmiştir. Bu göçmenlerin dilleri, bölgede yaşayan yerli halktan 
önemli ölçüde etkilenmiş; ses özellikleri, şekil özellikleri, söz varlığı önemli 
ölçüde değişime uğramıştır. 

Bu çalışmada Romanya’dan Elazığ’ın Kovancılar ilçesine gelen Türk 
göçmen ağzının şekil özelliklerinde oluşan değişiklikler üzerinde durulmuştur. 
Kovancılar göçmen ağzı ve Kovancılar yerli ağzı her ikisi de Türkiye Türkçesi 
ağızları içinde yer alan ağızlar olmasına rağmen farklı coğrafyalarda yer alma, 
boy özellikleri, komşuluk ilişkileri vb. sebepler dolayısıyla şekil özellikleri 
açısından çeşitli farklılıklara sahiptir. Göçmen ağzının şekil özelliklerinde 
50-60 yıl gibi kısa bir sürede çok ciddi değişiklikler olmuştur. Bu değişimi 
göstermek için çalışmada göçmen ağzından ve yerlileşen ağızdan örnekler 
verilerek inceleme yapılmıştır. Verilen örneklerden anlamı bilinemeyecek 
olanların yazı dilindeki karşılıkları çift tırnak içinde belirtilmiş; örnekler 
göçmen ağzına aitse parantez içinde göçmen, yerlileşen ağıza aitse parantez 
içinde yerli yazılarak değişen şekil özellikleri incelenmiştir. Daha sonra 
varılan sonuçlar, maddeler hâlinde sıralanmıştır. İncelemenin sonunda bir tane 
göçmen ağzından, bir tane de yerlileşen ağızdan örnek metin konulmuştur.
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ÇUKUROVA’DA BİR GÖÇMEN AĞZI:  
GİRİTÇE VEYA GİRİTLİCE

Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN

Girit Adası, Türklerin tarihinde ilk olarak 15. yüzyılda Fatih Sultan 
Mehmet devrinde kendine yer bulmuştur. Adada bu devirde Osmanlılarla 
Venedikliler arasında birtakım çekişmeler yaşanmıştır. Kandiye, Hanya ve 
Resmo sancaklarından oluşan adanın tam olarak Osmanlı yönetimi altına 
girmesi ise 1669 yılında olmuştur. Bu tarihten başlayarak ada, hem sonradan 
yerleşik Müslüman halk ile yerlileşmiş Hristiyan halk arasındaki toplumsal 
hem de Yunanistan ve Osmanlı Devleti, yer yer de başka bazı devletler 
arasındaki siyasal gerginliklere, isyanlara ve savaşlara sahne olmuştur. Ada, 
1896’daki en büyük Hristiyan isyanının ardından 1898’de fiilen, 1913’teki 
Bükreş anlaşmasıyla da resmen Osmanlı Devleti’nin yönetiminden çıkmıştır. 
Girit’in Müslüman halkı 19. yüzyılın sonu itibarıyla Anadolu’nun çeşitli 
yerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır. Anadolu’nun çeşitli yerlerine bu yolla 
yerleştirilen Müslüman Giritlilere “muhacir” denmektedir. Son ve toplu 
yerleştirme ise “mübadele”yle, yani 22 Kasım 1922’de başlayan Lozan 
Konferansı’nın 30 Ocak 1923 tarihli oturumunda imzalanan Türk-Rum Nüfus 
Mübadelesine İlişkin Sözleşme ile gerçekleşmiştir; bunlara da “mübadil” 
denmektedir. Buna göre, Mübadele öncesi Anadolu’ya yerleştirilen Girit 
muhacirlerine “Eski Giritliler”, Mübadele sonrası yerleştirilen mübadillere 
ise “Yeni Giritliler” de denmektedir. Bir grup Girit göçmeni, 1899 yılında, 
II. Abdülhamit devrinde Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Turunçlu (İmraniye) 
köyüne yerleştirilmiş, daha doğrusu bu grup büyük ölçüde söz konusu köyü 
oluşturmuşlardır. Bu çalışma kendilerini “muhacirler” ve “Eski Giritliler” 
olarak değerlendiren Turunçlu (İmraniye) köyü Girit göçmenleri bağlamında 
“Giritçe” veya “Giritlice” olarak adlandırılan göçmen Türk ağzını tanıtmaya 
ve genel özellikleriyle betimlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır ve bu 
konulardaki ilk gözlemlerin paylaşılması amacını taşımaktadır.
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BALKAN GÖÇLERİNİN İSLÂHİYE YERLİ AĞZINA ETKİSİ  
(KIRIKÇALI KÖYÜ ÖRNEĞİ)

Öğr. Gör. Emine SOYYİGİT

Göç, insanların savaş, ekonomi, siyasi, sosyal ve coğrafi nedenlerden 
dolayı yer değiştirmesidir. Türkler de, genellikle tarih boyunca yukarıda bahsi 
geçen sebepler nedeniyle başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu 
göçlerden biri de Balkanlara yapılan Türk göçleridir. Tarihî kaynaklara göre 
Balkan topraklarına yapılan ilk göçler, VI. yüzyıla rastlamaktadır. Bu tarihten 
itibaren Balkanlara yerleşen Türk kavimlerinden bazılarının yerli halkla 
kaynaştığı bazılarının ise askerî egemen sınıf olarak güçlü devletler (Bulgar 
Hanlığı) kurduğu bilgisine tarihî kaynaklardan ulaşılmaktadır. Daha sonra, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan topraklarına girmesiyle (XIV. yüzyıl) 
Balkanlara yapılan Türk göçü, yoğun bir şekilde devam etmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu, buradaki siyasi hâkimiyetini,  yüzyıllarca sürdürmüş, ancak 
XIX. yüzyılda güç kaybetmeye başlamasıyla Balkanlardan Anadolu’ya Türk 
göçleri başlamıştır. Bu göçlerden biri de Bulgaristan’dan yapılan göçlerdir. 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşları sonucunda bu topraklarda yaşayan Türkler, 
uygulanan siyasi baskı ve asimilasyon nedeniyle yüzyıllarca yaşadıkları bu 
topraklardan göç etmek zorunda kalmışlardır. Göçe zorlanan Türkler, daha çok 
Edirne, İstanbul, Kırklareli, Bursa gibi şehirlere yerleştirilmiş olsa da bunlardan 
küçük bir grup Gaziantep’in İslâhiye ilçesi Kırıkçalı köyüne gelmiştir. Bu 
bağlamda bu çalışmanın konusunu, 1898 yılında Bulgaristan’dan göç ederek 
Gaziantep’in İslâhiye ilçesi, Kırıkçalı köyüne yerleştirilen Bulgaristan Türkleri 
oluşturmaktadır. Çalışmada İslâhiye’de “muhacir (maacir)” adıyla bilinen, 
yöre kültüründen farklı olarak kendilerine özgü çeşitli kültürel özelliklere 
sahip olan Bulgar Türklerinin dil ve söyleyiş özellikleri ele alınacaktır. Bu 
doğrultuda, yapılacak olan bu çalışmada bir asırdan fazla zamandan beri 
İslâhiye’de yaşamakta olan Bulgaristan Türklerinin yöre halkının dilinden 
etkilenip etkilenmedikleri; aynı zamanda İslâhiye yerli ağzını etkileyip 
etkilemedikleri tespit edilecektir. Bunun için Kırıkçalı köyünde yaşamakta 
olan kaynak kişilerden derleme yapılacak ve derlenen metinler deşifre edilerek 
ses ve şekil bilgisi bakımından incelenerek, Balkan göçlerinin İslâhiye yerli 
ağzına etkisi belirlenecektir. 
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TOKAT ERBAA GÖÇMEN TÜRK AĞIZLARI VE YERLİ 
AĞIZLA İLİŞKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat EFE

Türkiye’nin farklı yörelerine farklı dönemlerde Balkanlardan göçler 
yaşanmıştır. Bu göçler sonucu Anadolu ağızlarındaki dağılmaların durumu da 
etkilenmiş, birtakım ağız adacıkları ortaya çıkmıştır. Bu ağız adacıkları; fonetik, 
morfolojik ve söz varlığı özellikleri açısından önemlidir. Göçmen ağızlarının 
yerel ağızları nasıl etkilediği veya yerel ağızlardan nasıl etkilendikleri de ayrı 
bir önem arz etmektedir. Balkan göçmenlerinin yerleştirildiği illerden biri 
de Amasya ve Tokat bölgesidir. Gerek mübadele sözleşmesine bağlı olarak 
gerekse göçle gelenlerin önemli bir kısmı geçimlerini tarım ve hayvancılıkla 
sağladığından özellikle Tokat Erbaa ilçesi hayat tarzını sürdürebilecekleri 
verimli arazilere sahip yerlerden biri olduğundan buralar uygun görülmüştür. 

1905-1908 Rus Devrimi’nden sonra ise Kazan ve Azerbaycan’dan göçler 
başlamış, gelenler Amasya ve Kars illeri ve çevresinde yerleşmişlerdir. Yasa 
ile “İskânı-ı Muhacirin” adı altında kurulan ve göçmenlerin yerleştirilmesine 
ilişkin tüm işlemleri yürütmekle sorumlu olan komisyonun adı daha sonra 
“Muhacirin ve Aşair Müdiriyeti Umumiyesi” olarak değiştirilmiş ve bu kurum 
çalışmalarını Cumhuriyet’e kadar sürdürmüştür.  Bu komisyon tarafından çok 
sayıda göçmen Amasya, Tokat, Sivas, Çankırı, Adana, Aydın, İçel, Bursa, 
Adapazarı ve İzmit çevresine yerleştirilmiştir. Kafkaslar, Kırım ve Doğu 
Anadolu’nun dışında yöreye, Balkan Savaşları ve Lozan Barış Antlaşması’ndan 
sonra gerçekleşen nüfus mübadelesi çerçevesinde, özellikle Selanik ve 
Arnavutluk çevresinden önemli göç hareketleri yaşanmıştır. Balkan göçmenleri 
özellikle, Evciler, Endikpınar, Demirtaş (İskili), Köseli ve Ezebağı gibi köylere 
yerleştirilmişlerdir. Evciler, Endikpınar ve Demirtaş (İskili) köylerinde daha 
çok Selanik muhacirleri, Ezebağı köyünde ise Arnavutlar ve Boşnaklar iskân 
edilmişlerdir. Balkan göçmenleri, önceden Ermeni ve Rumların 20. yüzyılın 
başlarında boşalttıkları yerleşim alanlarına yerleştirilmişlerdir. Günümüzde 
bu göçmen nüfus kitlelerinin yaşadığı köylerde ciddi nüfus kayıpları söz 
konusudur. Bu yazıda Tokat’ın Erbaa ilçesi Endikpınar ve Demirtaş köylerinde 
ikamet eden Türk kökenli Balkan göçmenlerinin genel ağız özellikleri ile 
bu bölgedeki göçmen ağızlarının yerel ağızları nasıl etkilediği veya yerel 
ağızlardan nasıl etkilendikleri ele alınacaktır.
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HATAY KIRIKHAN’DA GÖÇMEN AĞIZLARININ YERLİ 
AĞIZ VE ÖLÇÜNLÜ DİLDEN, SES BİLGİSİ BAĞLAMINDA, 

ETKİLENME DÜZEYİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HAŞİMİ

Anadolu ağızları ilgili yapılan çalışmaların niteliğine bakıldığında bu 
çalışmaların, genellikle bir bölge veya yörenin ölçünlü dille karşılaştırılması 
şeklinde olduğu görülmektedir. Türkiye’de, bunun dışında karşılaştırmalı ağız 
çalışmaları yönünden birtakım çalışmalar olsa da, nitelik ve nicelik olarak 
bu çalışmalar istenilen düzeyde değildir. Karşılaştırmalı ağız araştırmaları 
Türk dili için oldukça önemli olduğu gibi kültürel değişim ve kimlik değişimi 
gibi konularda da tespitlerde bulunmak açısından da önemlidir. Hatay’ın 
Kırıkhan ilçesi, Antakya-Maraş ve İskenderun-Halep güzergâhının kesişme 
noktası olması dolayısıyla tarih boyunca birçok farklı kültür ve medeniyete ev 
sahipliği yapmış kadim bir yerleşim alanıdır. 1084 yılında Anadolu Selçuklu 
Sultanı Süleyman Şah’ın Antakya bölgesini fethetmesiyle Türkler bu yöreye 
yerleşmeye başlamıştır. Bölge, Türklerle Bizanslılar ve Haçlılar arasında 
bir süre el değiştirdikten sonra Memluklular ve Osmanlılar tarafından idare 
edilmeye başlanmıştır. Tarih boyunca çeşitli Türk unsurlarının göçleriyle 
Türkleşen yöreye göçler devam etmiş, 1950’lerden sonra Trabzonlular, 
Yörükler, Ahıska Türkleri, Hassalılar da çeşitli sebepler altında Kırıkhan’a 
göçerek burasını yurt edinmişler ve Kırıkhanlılarla kaynaşmışlardır. Bu 
bildiride yerli ve göçmen ağzı ilişkileri ses bilgisi bağlamında incelenecektir. 
Çalışmamızda, yüzyıllardır Kırıkhan yöresinde yaşayanların ağızları yerli 
ağız, çeşitli yerlerden yakın zamanlarda Kırıkhan’a yerleşenlerin ağızları da 
göçmen ağzı olarak kabul edilmiştir. Sahadan derlenen metinlerden tespit 
edilen bilgilere bakıldığında, göçmen ağızlar her geçen gün yerli ağız ve 
ölçünlü dil karşısında değişime uğramaktadır. Göçmen unsurlardan belli bir 
mahallede iskân edilenler değişime direnç göstermişler; mahalleden ayrılıp 
yerli unsurlar arasına karışan, eğitim veya çalışmak için il dışına çıkan veya 
ağız özelliği olarak yerli ağza yakın olan kişiler ise bu değişime daha hızlı ayak 
uydurmuşlardır.
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İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDEKİ KOSOVA 
GÖÇMENLERİNİN AĞZI ÜZERİNE

Dr. Aylin ÇAKIR

Doktora tez çalışmamızda İzmir ili Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçeleri yerli 
ağızlarını inceledik. Çalışmamız esnasında özellikle Boşnak köyü olarak 
bilinen Karakova köyünden; Çerkez köyü olarak bilinen Ertuğrul ve İlkkurşun 
köylerinden derleme yapmadık. 

Ödemiş’te sadece Boşnaklar ve Çerkezler değil, kendilerine “mâcır” 
(muhacir) diyen Bulgaristan ve Yunanistan göçmenleri ile sayıları yüz 
civarında olan Kosova göçmeni de vardır. 

Çalışmamızın konusunu Kosova’dan 1964 yılında Tito yönetiminden 
kaçarak gelen ve Ödemiş’e yerleşen Kosova göçmenleri oluşturmaktadır. 
Konuşur olarak özellikle Kosova’da doğup büyümüş ve sonradan Ödemiş’e 
yerleşmek zorunda kalmış kişiler tercih edilmiştir. Zira Ödemiş’te doğup 
büyüyen ve burada eğitim alan ikinci nesil Kosovalılarda Ödemiş ağzının 
özellikleri görülmektedir. Konuşurlarımız Ödemiş’e geldiklerinde ortalama 
14 yaşındadırlar. Konuşurlar iki dillidir. Hâlâ Arnavutçayı akıcı bir şekilde 
konuşabilmektedirler. 

Yerli ve göçmen ağızlarının birlikte konuşulduğu bölgelerde her iki ağzın 
konuşurları birbirlerini dil özellikleri bakımından etkiler. Ödemiş’teki Kosova 
göçmenleri sayıca az olmaları bakımından dil özellikleri hususunda yerli ağzı 
etkilemekten ziyade daha çok yerli ağızdan etkilenmiş durumdalar. Ancak 
konuşurlarımızda hâlâ Batı Rumeli ağzının özellikleri de görülmektedir. 

Ödemiş’teki Kosova göçmenleri ağzından derlenen dil malzemeleri 
ortam dinlemesi ve soru-cevap yöntemi ile elde edilmiştir. Ortaya çıkan dil 
malzemeleri ses, şekil ve cümle bilgisi açısından Ödemiş yerli ağzından 
derlenen metinlerle karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda her iki 
ağızdan derlenen metinlere yer verilmiştir.
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Yörük ve Göçmen Ağızları Etkileşimi Bağlamında Ceyhan 
Ağzında -AyIn Biçim Birimi 

14.15-14.30  Doç. Dr. Talat DİNAR 
Göçmen ve Yörük Ağızlarının Ölçünlü Dile Yaklaşma Eğilimleri 
Üzerine İstatistiki Bir Deneme (Afyon İli Dinar-Dazkırı İlçeleri 
Ağızları Örneğinde) 

14.30-14.45  Dr. Öğr. Üyesi Emine ATMACA - Arş. Gör. Özlem GÜZEL 
Ağız İlişkileri ve Etkileşimleri Bakımından Antalya/Kumlucalı 
Türkmen Toplulukları
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DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE GÖRE ADANA İLİ AĞZINDAKİ 
BİTKİ ADLARININ DİĞER AĞIZ BÖLGELERİYLE İLİŞKİSİ 

VE KAVRAM ALANLARI
Prof. Dr. A. Deniz ABİK 

Nevin MAZMAN

Türkiye’de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi’nin yeni derlemelerle 
genişletilmesi ve geliştirilmesiyle hazırlanmış olan on iki ciltlik Derleme Söz-
lüğü ağızlara dair önemli kaynaklardan biri olarak içeriğinde barındırdığı dil 
malzemesi yönüyle oldukça zengindir. 

Söz konusu sözlüğün esas alınmasıyla hazırlanan bu çalışma için önce-
likle, Derleme Sözlüğü’nde Adana ili ağzına ait olduğu belirtilen 117 bitki 
adı tespit edilmiş olup bu bitki adlarının hangi ağızlarda, hangi isimlerle ve 
hangi anlamlara gelecek şekillerde kullanıldığı saptanmıştır. Örneğin, ‘koca-
baş’ olarak adlandırılan bitki, Adana başta olmak üzere birçok ilde ‘pancar/
şeker pancarı’ olarak anlamlandırılmasına karşın aynı adın Kayseri’de ‘turp’ 
bitkisini karşılamak üzere kullanıldığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan Samsun 
Havza’da ise ‘kocabaş’ adının yalnızca ‘lahana’yı karşılayacak şekilde kulla-
nıldığı saptanmıştır. Kimi zaman bazı bitki adlarının aynı ağız bölgesinde bile 
birtakım farklılıklar gösterdiği ve aynı adın farklı anlamları karşıladığı görül-
müştür. Örneğin, ‘göbelek’ olarak geçen ve yalnızca Adana ili ağzı için veri-
len bu bitki Kayışlı’da ‘ebegümecine benzeyen bir bitki’ye, Saimbeyli’de ise 
‘tütün tohumu’na karşılık gelmektedir. Bu tür karşılaştırmalı çalışmalar bitki 
adlarının ağızlar arasındaki kullanım farklılıklarını ortaya koyması açısından 
dikkate değerdir. 

Bu çalışmada incelemeye esas alınan diğer bir husus ise Adana iline ait 
bitki adlarının kavram alanlarıdır. Derleme Sözlüğü’nde saptanan söz konusu 
bitki adları, temsil ettikleri kavramlar açısından çeşitlilik göstermektedir. Bu 
adlar meyve, ot, ağaç, sebze, çiçek, tahıl, tohum, tomurcuk, yaprak, baklagil 
ve diğerleri olmak üzere geniş sayılabilecek bir kavramsal alanı teşkil etmek-
tedir. Örneğin, çalışmanın dil malzemesini oluşturan 117 bitki adından 21’i 
çeşitli ağaç türlerini, 18’i bazı sebzeleri ve 17’si meyve türlerini temsil ederken 
geriye kalan diğer bitki adları ise karşıladığı kavramlara göre birçok farklı baş-
lık altında değerlendirilmektedir. Görüldüğü üzere tespit edilen bitki adlarını 
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kavram alanlarını da göz önünde bulundurarak farklı şekillerde tasnif etmek 
mümkündür. 

Sonuç olarak bu çalışma, Derleme Sözlüğü’nde Adana kaydıyla verilen 
bitki adlarının söz varlığı ve anlam bakımından değerlendirmesini içerirken 
ağızlar arası ilişkilerin görülmesine olanak sağlayacaktır.

FETHİNDEN İTİBAREN İSTANBUL’UN TÜRK NÜFUSU  
VE İSTANBUL AĞZININ OLUŞUMU ÜZERİNE

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

1453’te Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde şüphesiz İstan-
bul’da Türkçe kullanılmıyordu. İstanbul’da yerleşik bulunanlar ile İstanbul’a 
Anadolu ve Rumeli’nin farklı bölgelerinden kimi zaman iskâna zorlanarak 
getirilen Türk ve Türk olmayan unsurlar, bu yeni şehirde geldikleri yerden ta-
şıdıklarıyla ve geldikleri yerde karşılaştıklarıyla ortak bir dil oluşturmuşlardır. 
İstanbul ağzı olarak isimlendirilen bu ağzın tam olarak nasıl bir ağız olduğu ve 
bu ağzın tam olarak hangi ağız veya ağızları temel aldığı, kaynak ağızların etki 
derecesinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi konusunda ise daha gidilecek 
çok yol bulunmaktadır. İstanbul ağzının başlangıçta, hangi özellikleri taşıdığı-
nın belirlenmesi ya da bu terimin tam olarak neyi kapsadığının anlaşılması, dil 
çalışmalarında sık sık gündeme getirilen ve eldeki bilgilerle imkânsız görünen 
bir olgudur. Buna bağlı olarak İstanbul ağzının hangi ağızlardan ne derece et-
kilendiğini ortaya çıkarmak da bir o kadar zordur. 

Yine de araştırmacılar, İstanbul ağzında olan ve olmayan özellikle bazı 
fonetik özellikleri tespit etmeye çalışmışlar, yukarıda belirtilen konuyla ilgili 
bildiklerini aktarmışlar, ancak günümüz koşullarında İstanbul ağzı üzerinde 
çalışma yapacakların yanılma olasılıklarının çok yüksek olduğu uyarısını da 
yapmışlardır. Bugün İstanbul ağzının gerçek kullanıcıları olarak, İstanbul’un 
fethinden sonra farklı tarihlerde, farklı bölgelerden gelip İstanbul’a yerleşmiş 
ailelerin bugün yaşayan üyeleri kabul edilmektedir. İstanbul ağzına dair özel-
likler, ancak bu niteliği taşıyanlardan yapılacak derlemeler yoluyla ortaya ko-
nabilir düşüncesinden hareketle bu bildiride gerçekleştirilmiş derlemelerden, 
İstanbul’a çok eski yıllarda farklı bölgelerden gelen sanatçıların var olan ses 
kayıtlarından yararlanarak İstanbul ağzının izlerini sürmek amaçlanmıştır.  



45
7-8 KASIM 2019

Bildiri Özetleri
V. Uluslararası Türkiye Türkçesi  

Ağız Araştırmaları Çalıştayı

YÖRÜK VE GÖÇMEN AĞIZLARI ETKİLEŞİMİ 
BAĞLAMINDA CEYHAN AĞZINDA -AyIn BİÇİM BİRİMİ

Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN

Türkçenin ilk yazılı kaynaklarından itibaren emir, emir-istek veya istek 
eki olarak değerlendirilen -AyIn biçim birimi bugün Türkiye Türkçesi ölçün-
lü dilinde yer almamakla birlikte, Türkiye Türkçesi ağızlarında farklı fone-
tik şekillerde, -AyIm biçim birimiyle bir arada kullanımını sürdürmektedir. 
Eski Anadolu Türkçesinde de birinci teklik kişi emir-istek eki olarak -AyIn ve 
-AyUm biçiminin bir arada kullanıldığı, zaman içinde ölçünlü dil için esas alı-
nan İstanbul ağzı bağlamında -AyIm biçim biriminin Türkiye Türkçesi ölçünlü 
dilinin emir-istek eki durumuna geldiği görülmektedir. Eski Anadolu Türk-
çesindeki -AyUm biçimi Türkiye Türkçesi standart yazı ve konuşma dilinde 
-AyIm biçimiyle yerleşmiş; -AyIn biçim birimi ise Türkiye Türkçesi ağızlarında 
varlığını sürdürmüş ve sürdürmektedir. Türkiye Türkçesi üzerine yapılan ağız 
çalışmalarında -AyIn biçim birimine Yörük ağızlarında rastlandığı ifade edil-
mektedir. Bu bildiride “Ceyhan Yörük ağzında kullanılan -AyIn biçim birimi 
acaba Ceyhan yöresindeki göçmen ağızlarına yansımış mıdır? Ekin, Türkiye 
Türkçesinin diğer ağızlarında fonetik açıdan görünümleri nelerdir?” türünden 
sorular üzerinde durmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan ön ça-
lışmada Türkiye Türkçesi ağızlarında -AyIn biçim biriminin -ayın, -eyin, -iyin, 
-ıyın, -yin, -ıyım, -iyim, -uyum, -üyün; ,-en,-iñ,; in; -An/-Ay; íŋ; -(y)enin, -yan, 
-yen fonetik biçimleriyle karşılaşılmıştır. Bu biçim birimlerden –an, -en fone-
tik biçimi daha çok Ege ağızlarına özgü kullanımları oluşturmaktadır. -AyIn 
biçim biriminin Balkan ağızlarındaki kullanımlarına bakıldığında; Balkan 
ağızlarında kullanımına pek rastlanmamakla birlikte, ekin Bulgaristan-Kırcali 
yöresinde -eyn, -yin; Makedonya Kızılalma-Karaman Yörükleri ağzında -ayın, 
-eyin biçimleri belirlenmiştir. Ceyhan yöresi Yörük ve Balkan göçmenleri et-
kileşimi bağlamında ise -AyIn biçim biriminin göçmen ağızlarına yansıması 
olmadığı görülmektedir. 
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GÖÇMEN VE YÖRÜK AĞIZLARININ ÖLÇÜNLÜ DİLE 
YAKLAŞMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKİ BİR 

DENEME (AFYON İLİ DİNAR-DAZKIRI İLÇELERİ 
AĞIZLARI ÖRNEĞİNDE)

Doç. Dr. Talat DİNAR

Yazı dilinin yanında yazı dilinde kullanıma girememiş veya zaman içeri-
sinde kullanımdan düşmüş pek çok unsurun sonraki nesillere aktarımı konu-
sunda hayati bir rol oynayan ağızlar zaman içerisinde farklı unsurlar tarafından 
etkilenmekte (farklı etnik yapıların bulunduğu coğrafyalarda baskın dilin etkisi, 
farklı boyların bulunduğu devletlerde yöneticilerin boyunun etkisi veya komşu 
ağızların birbirlerini etkilemeleri vb.) ve bu etkilenme ağızlarda farklı yöne-
limler ortaya çıkarabilmektedir. Günümüz şartlarında, ağızları en fazla etkile-
yen hiç şüphesiz teknolojik gelişmelerin de yardımıyla ölçünlü dildir. Ölçünlü 
dil ile teması artan ağızlar zaman içerisinde ölçünlü dile yaklaşmakta hatta 
etkileşimin yoğunluğuna bağlı olarak ağızlar kaybolabilmektedir. Bu tespitten 
hareketle, bildiride Afyon ilinin güneybatısında yer alan Dazkırı ve Dinar ilçe-
lerinde kayda geçmiş Yörük ve Göçmen (muhacir) ağızlarının ölçünlü dilden 
etkileşimleri mukayeseli olarak ele alınmaya çalışılacaktır. Her iki ilçede tespit 
edilen sekiz Göçmen (muhacir) köyüne karşılık sekiz Yörük köyü tespit edile-
cektir. Çalışma, Swadesh’in temel kelime listesinden seçilecek (ağızlarda yay-
gın kullanımı olan) otuz kelimenin her iki farklı ağız grubunda ölçünlü veya 
ölçün dışı kullanımlarının sıklık temelli ve istatistiki olarak değerlendirilmesi 
üzerine kurulacaktır. Ölçün dışı kullanımlar fonetik ağırlıklı değerlendirilecek 
morfolojik ve semantik farklılıklar kapsam dışında tutulacaktır. Tespit edilen 
otuz sözcüğün istatistiki değerlendirmeleri neticesinde hangi ağız grubunun 
ölçünlü dile daha fazla yaklaştığı ve ağzı grupları arasında yer alan farklılıklar 
ve ortaklıklar üzerine değerlendirmeler yapılacaktır. 
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AĞIZ İLİŞKİLERİ VE ETKİLEŞİMLERİ BAKIMINDAN 
ANTALYA/KUMLUCALI TÜRKMEN TOPLULUKLARI

Dr. Öğr. Üyesi Emine TAMACA 
Arş. Gör. Özlem GÜZEL

Antalya ilinin batısında kent merkezine 96 km mesafede bulunan Kum-
luca, Antalya’nın gözde tatil ilçelerinden biri olmasına rağmen halkının büyük 
bir çoğunluğunu Yörük ve Türkmenler oluşturmaktadır. Coğrafi şartlarından 
dolayı dışarıya karşı çok açık olmasına rağmen Yörük ve Türkmenler ken-
di geleneğini, göreneğini, kültürünü ve dil özelliklerini muhafaza edebilmeyi 
başarmışlardır. Öyle ki ilçe merkez ve köylerinden yapılan kelime ve metin 
derlemelerinde Türk dilinin Anadolu’daki tarihî gelişimini göstermesi açısın-
dan ses, şekil, söz ve anlam bilgisi bakımından standart Türkiye Türkçesinde 
bulunmayan birçok dil malzemesini içerisinde barındırdığı görülmüştür. 

Bölgede karşılaşılan önemli etnik unsurlardan biri de kendilerinin Hora-
san ya da Harput’tan geldiklerini ve Oğuzların Üçok kolundan Çepni boyuna 
mensup olduklarını ifade eden ve aynı zamanda Tahtacı adıyla anılan “Alevi 
Türkmenler”dir. Her ne kadar Çepni boyuna mensup olduklarını söyleseler 
de bu Türkmenlerin Çepni Oğuz boyundan olduğunu kanıtlayan tarihî veriler 
henüz elde mevcut değildir. Bu Türkmenlerin Çepni boyu ile anılması kay-
naklarda Hacı Bektaşi Veli’nin Suluca Karahöyük’te bulunan ilk müritlerinin 
Çepniler olduğuna dair bilgidir.

Kumluca’nın Tahtacı Türkmenleri, merkezi İzmir Narlıdere olan Yan 
Yatır Ocağı’na bağlı olup Toptaş, Beşikçi ve Hızırkahya köyleri ile Karaca-
ören köyünün küçük bir mahallesinde yaşamaktadırlar. Bu köylerden derle-
nen metinlerden çıkan sonuçlara göre bazı ses ve şekil bilgisi özelliklerinin 
Kumluca’da yaşayan diğer Sünni Türkmenlerden ayrıldıkları tespit edilmiştir. 
Şöyle ki Tahtacı Türkmenlerin ağzında gibi edatının gimi şeklinde kullanıl-
ması, standart Türkiye Türkçesinde -mA+y+A başla- şeklindeki kullanımın 
-mA+y+A dur- biçiminde olması ve bildirme ekinin tek biçimli olarak hem 
kalınlık-incelik hem de düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymaması gibi hususlar 
bunlardan yalnızca bir kaçıdır. Bu bağlamda bu çalışmada, ilkin yukarıda adı 
geçen köylerin etnik yapısı hakkında bilgi verilecek sonrasında bu köylerde 
tespit edilen Tahtacı Türkmen ağızlarının Sünni Türkmen ağızlarından ayrılan 
yönleri üzerinde durulacaktır. 



V. ULUSLARARASI  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ  

AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

8 Kasım Cuma, 15.15-17.00

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi

OTURUM BAŞKANLARI:  Prof. . Faruk Yıldırım 
Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERDEM NAS 

15.15-15.30  Prof. Dr. Emin EMİNOĞLU 
Sivas Ağızlarının Anadolu Ağızlarıyla ve Yazı Dili Olan Türk 
Lehçeleriyle Fonetik ve Morfolojik Benzerlikleri 

15.30-15.45  Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT 
Bir Dil Bilimi Bölgesi Olarak Siirt ve Siirt Merkez Ağzında 
Türkçenin Katmanlaşması 

15.45-16.00  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YILDIZ 
Türkiye Türkçesi Doğu Karadeniz Ağızlarında Ön Seste /f/ ~ /p/ 
Nöbetleşmesi Yabancı Bir Dilin Etkisi Olabilir mi? 

16.00-16.15  Doç. Dr. Serpil ERSÖZ 
Ağız İlişkileri Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım 

16.15-16.30  Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERDEM NAS 
Bartın Ağızlarında Alt Ses Birimlerin Alt Ağız Bölgelerindeki 
Görünümleri 

16.30-16.45  Dr. Öğr. Üyesi H. Kübra ERKINAY TAMTAMIŞ 
Yerli Ağızlar Arasındaki İlişki: Mardin Örneği
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SİVAS AĞIZLARININ ANADOLU AĞIZLARIYLA  
VE YAZI DİLİ OLAN TÜRK LEHÇELERİYLE FONETİK  

VE MORFOLOJİK BENZERLİKLERİ
Prof. Dr. Emin EMİNOĞLU

Türkiye Türkçesi, Türk dilinin lehçelerinin sınıflandırılmasına göre Oğuz/
güneybatı grubu lehçeleri içerisinde yer alır. Bu lehçe içindeki Sivas ağızları da 
batı grubu ağızlarının VI. ve VIII. alt grubunda değerlendirilir. Sivas ağızları 
hem Türkiye Türkçesi standart yazı dilinden hem bu lehçenin içinde bulunduğu 
guruptaki lehçelerden hem de diğer gruplara dâhil lehçelerden fonetik ve 
morfolojik bakımdan farklılıklar taşımakta; bu farklılıkların yanı sıra çeşitli 
sebeplerle veya kalıplaşmış olarak Türkiye Türkçesiyle benzeşen özellikler 
dışarıda bırakıldığında diğer lehçelerle benzerlikler de göstermektedir.

Sivas ağızları, Anadolu ağızları içerisinde ana ağız gruplarını belirleyen 
ölçütlerin bazılarına göre doğu grubu ağızları ile bazılarına göre kuzeydoğu 
grubu ağızları ile benzerlik gösterir. Oğuz/güneybatı grubu lehçeleri içerisinde 
daha çok Azerbaycan Türkçesine yakın olan Sivas ağızları, az da olsa diğer 
lehçelerin özelliklerinden de izler taşımaktadır.

Bu bildiride, Türkiye Türkçesine benzerlikler dışarıda bırakılarak Sivas 
ağızlarının Anadolu ağızlarıyla ve yazı dili olan Türk lehçeleriyle fonetik ve 
morfolojik benzerlikleri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Sivas ağızlarında yukarıda söylenen benzerliklerin tespiti, uzun zaman 
önce Anadolu’ya gelip Sivas siyasi sınırları içine yerleşmiş ağız gruplarının 
veya son yüzyıllarda iç göç sebebiyle bu bölgeyi kendine yurt edinmiş 
lehçe içi alt ağız gruplarının yerleşim tarihi ve yayıldığı alanlar hakkında 
bilgi verecektir. Ayrıca, ağız araştırmaları bakımından lehçe içi/lehçeler 
arası etkileşim ve değişimin varlığının gösterilmesi ile bunun hangi oranda 
olduğunun belirlenmesine de katkı sağlayacaktır.

BİR DİL BİLİMİ BÖLGESİ OLARAK SİİRT VE SİİRT 
MERKEZ AĞZINDA TÜRKÇENİN KATMANLAŞMASI

Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT

Coğrafi konum olarak Anadolu ve Mezopotamya’nın kesiştiği bölgenin 
yüksek kısımlarında kurulan Siirt, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nden Doğu 
Anadolu Bölgesi’ne bir geçiş noktasıdır. Tarih boyunca birbirinden farklı 
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milletlere yurt olmuş Siirt bu özelliği dolayısıyla çeşitli kültür ve dillerin 
buluştuğu önemli bir kültür şehri olmuştur. Tarih öncesinde kısmen Sümer ve 
özellikle de Hurri medeniyetlerinin sınırları içinde kalmış ve eklemeli dilleri 
tanımış olan bu coğrafyanın çok dilliliği ve kültürlülüğü bugüne kadar farklı 
katmanlar şeklinde günümüze kadar taşınmıştır. 

Günümüzde Siirt birbirinden farklı dil aileleri içine yer alan üç dilin 
konuşulduğu bir il olarak dil bilimsel bölge özelliği taşımaktadır. Siirt şehir 
merkezinde hem yazılı hem de konuşma dili olarak Türkçenin yanında sadece 
konuşma dili olarak biri Arapçanın Qıltu lehçesi diğeri de Kürtçenin Kırmanç 
lehçesi olmak üzere üç farklı dil kullanılmaktadır. 

Bireysel çok dilliliğin yanında toplumsal çok dilliliğin de görüldüğü bu ağız 
bölgesi, baskın/üst dil alıcı/alt dil ve taşıyıcı dil ilişkileri bakımından oldukça 
farklı ve dilciler için canlı bir araştırma sahası olarak göze çarpmaktadır. 

Siirt şehir merkezinde yakın yıllara kadar Türkçe ve Arapça yaygın 
olarak konuşulan dillerken son yirmi otuz yıl içinde gerçekleşen göçler 
şehir merkezindeki demografik yapıyı değiştirmiştir. Türk ve Arap 
kökenli vatandaşlarımızın nüfus yoğunluğunda bir azalma olurken Kürt 
vatandaşlarımızın nüfus yoğunluğu ise artmıştır. Bu nüfus hareketlerine 
rağmen Türkçenin baskın dil oluşunda herhangi bir değişme olmamış aksine 
Türkçenin konuşulurluğu artmak yoluna gitmiştir. Dil ilişiklerinde ise daha 
önce Arapça ve Türkçe arasında görülen ödünçlemelerin yerini Kürtçe Türkçe 
arasında görülen dolaysız ödünçlemeler almıştır. Bu bölgede Türkçeden 
Arapçaya geçen sözcükler Arapçanın yapısına uydurularak ödünçlenirken 
zaman zaman da Kürtçe bu iki dil arasında taşıyıcı dil olmuş ve bazı eski Türkçe 
kültür sözcükleri Kürtçede aldıkları şekillerle Arapçaya ödünçlenmiştir. Bu 
bildirimizde bir taraftan Siirt merkez ağzındaki dil ilişkileri incelenirken, diğer 
yandan Siirt Arapçasında Türkçe kelimelerin giriş zamanı ve şekli ele alınacak 
son aşamadaysa Siirt Arapçasından hareketle Siirt merkez ağzındaki Türkçe 
katmanlar belirlenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda Ana Altayca tabakaya 
işaret eden bol, Eski Türkçe katmanına işaret ettiğini düşündüğümüz awlak ve 
edin sözcükleri incelenecektir.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ DOĞU KARADENİZ AĞIZLARINDA 
ÖN SESTE /f/ ~ /p/ NÖBETLEŞMESİ YABANCI BİR DİLİN 

ETKİSİ OLABİLİR Mİ?
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YILDIZ

Türkiye Türkçesi ağızlarının söz varlığı incelendiğinde özellikle alıntı 
kelimelerin bir kısmında bazı seslerin nöbetleştiği ve değiştiği görülmektedir. Bu 
değişmeler arasında dikkat çekenlerden biri /f/ > /p/ ve /p/ > /f/ değişiklikleridir. 
Ötümsüz, sürekli, sızıcı bir diş dudak sesi olan /p/ sesi Türkiye Türkçesi 
ağızlarının bazı bölgelerinde ötümsüz, süreksiz, patlayıcı bir çift dudak sesi 
olan /f/ sesine dönüşmektedir. Aynı şekilde Türkiye Türkçesi ağızlarının bazı 
bölgelerinde ise bu durumun tam tersi görülmektedir. Söz gelimi Türkiye 
Türkçesinde /f/ sesiyle başlayan fabrika Rize ağzında pabrika; Ordu, Bolu, 
Yozgat, Burdur ve Batı Trakya ağızlarında pavlika; Gaziantep, Kırşehir ve 
Niğde ağızlarında ise pavlike olmaktadır. Buna karşılık, Türkiye Türkçesinde 
/p/ sesiyle başlayan paydos kelimesi Rize ve Kastamonu ağızlarında faydos 
şeklindedir. Örneklerin tespit edildiği bölgelere bakıldığında /f/ > /p/ ve /p/ 
> /f/ değişikliklerinin ya da /f/ ~ /p/ nöbetleşmelerinin belli bir bölgeye ait 
olmadığı ve Türkiye geneline yayıldığı görülmektedir. 

Türkiye Türkçesi ağızlarındaki /f/ > /p/ ve /p/ > /f/ değişikliklerinin ya da 
/f/ ~ /p/ nöbetleşmelerinin tüm örneklerinin tespit edilerek, veriler üzerinden 
fonetik, semantik ve leksik analizlerin komşu dillerle karşılaştırmalı olarak 
yapılacağı bu çalışmada, bu değişiklikte komşu dillerin etkili olabileceği ve göç 
hareketleri yoluyla Türkiye genelinde bu değişikliğin izlerine rastlanabileceği 
öngörülmüştür. Nitekim komşu dillerden biri olarak Gürcücede /f/ sesinin 
bulunmaması ve fabrika kelimesinin Gürcücede p’abrika olması bu öngörünün 
haklı temellerinin olabileceğini düşündürmektedir.

AĞIZ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
Doç. Dr. Serpil ERSÖZ

Farklı dillerin birbirleriyle kurdukları ilişkiye benzer biçimde ağızlar da 
başka ağızlarla ilişki içerisindedir. Bu ilişki, tek bir ülke içindeki ağızların 
birbirleri arasında düşünülebileceği gibi, ülkelerin sınır bölgelerinde aslında 
aynı ana dil konuşuru olan ancak farklı ülke sınırlarında komşu olarak 
yaşayan ağızlar arasında da düşünülebilir. Ancak bu bildiride yalnızca aynı 
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ülke sınırlarında var olan ya da başka bir deyişle standart varyantta ortaklaşan 
ağızlar arasındaki ilişki ele alınacaktır.

Ağızlarla ilgili yapılmış akademik çalışmalarda, “ağız” kavramı ile 
genellikle ve belirli oranda belli bir coğrafi alan işaret edilir. Ancak bu durum 
her zaman ağızların sınırları konusunda gerçeği tam olarak gösterememektedir. 
Bilindiği gibi bireylerin, kitlelerin ya da toplumların hareketleri aynı zamanda 
ağızların da hareketi anlamına gelmektedir. Böylesi bir durumda ise hareket 
eden birey ya da kitle ile birlikte yukarıda da işaret edilen (söz konusu ağza 
adını veren) coğrafi alan da yer değiştirmiş sayılır. 

Bildiride oluşturulmaya çalışılacak kuramsal çerçeve, herhangi bir 
ağızdaki bireysel ya da kitlesel hareketin sebep olduğu değişimler ile ilgilidir. 
Çalışmada bu değişimleri açıklarken hareketin süresi, mesafesi, hareket eden 
konuşurun özellikleri ve elbette hareket eden toplumun demografik yapısı 
dikkate alınacaktır.

Bu ögelerin ele alınmasıyla beraber hiç hareket etmemiş veya bir hareket 
sonucunda durağanlaşmış ağızlar da kuramsal çerçeveye dâhil edilecektir.

Çalışma kapsamında oluşturulmak istenen kuramsal çerçevenin ana amacı; 
çeşitli ilişkiler sonucunda ortaya çıkan yeni konuşma biçimini anlamak, 
tanımlamak ve bu yeni biçimi izah edebilmektir.

BARTIN AĞIZLARINDA ALT SES BİRİMLERİN  
ALT AĞIZ BÖLGELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERDEM NAS

Ağızlar, en küçük birim olan alt ağız bölgelerinden üst ağız bölgelerine 
doğru birtakım ölçütlerle ayrılıp birleşmektedir. Bu ölçütler fonetik, 
morfolojik, sentaktik ve leksik ölçütlerdir. Bunlar içerisinde en zor olanı 
fonetik ölçütlerdir. Bir ağız bölgesinde kullanılan ses birimi ve alt ses birimleri 
ağız bölgesinin ana ve alt bölümlerini belirlemede esas alınmaktadır. Bazen 
alt ses birimleri ağız bölgelerinde merkez ağızdan oldukça farklı şekillerde alt 
ağız bölgelerinde karşımıza çıkmaktadır. Ağız araştırmacısı öncelikle ayırıcı 
ses birimi ve alt ses birimleri incelediği bölgede bir çeşit haritalandırmayla bu 
birimleri kodlamalıdır. Bunu belirlemek kolay olmamakla birlikte içerisinde 
ses bilgisine ait birden fazla disiplin de bulundurmaktadır. Eklemleyici 
(söyleyiş) ses bilgisinin yanı sıra işitsel ses bilgisini de ilgilendiren bu durum 
çözümleme ve yorumlama kısımlarında da bu iki disiplin çerçevesinde 
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değerlendirilmektedir. Bartın ağızları daha önceki çalışmalardan bilindiği 
üzere lehçe tabakalaşmasının çok belirgin bir biçimde gerçekleştiği ağız 
bölgelerinden biridir. Bu özelliği Bartın’da yapılan her alt ağız bölgesini 
kendi içerisinde özel kılmaktadır. Yapılan derlemelerde bu durumla sıkça 
karşılaşılmıştır. Örneğin kuzey kısımda (Kurucaşile ve civarı) daha çok Kıpçak 
ses özellikleri ve yapıları görülürken orta ve güneyde diğer lehçelerin etkisi 
görülmektedir. Bu sebeple derlemelerde hassas kayıt cihazları kullanılmakta 
alınan ses kayıtları ses laboratuvarında ses analiz programlarında ayrıntılı bir 
biçimde incelenmektedir. Bu çalışmada belirlenen ortak sözcükler seçilerek 
burada kullanılan alt ses birimlerinin ayırıcı özellikleri formant analizleriyle 
belirlenerek daha önce sadece kulakla dinlenerek tespit edilmeye çalışılan alt 
ses birimlerinin nasıl oluştuğu hem işitsel hem de görsel olarak spektrogram 
görüntüleriyle gösterilecektir. Böylelikle bu çalışmayla ulaşılmak istenen amaç, 
ortak sözcüklerin aldığı ses değişimleri üzerinde daha doğru tespitler yapmak 
ve bu tespitlerin oluşturulma esasından hareketle yapılan veya yapılacak olan 
diğer çalışmalara yöntem bakımından kaynak oluşturmaktır. Bundan önceki 
hiçbir çalışmada ses laboratuvarları ağız çalışmalarında alt ses birimlerinin 
gösterimi konusunda kullanılmamıştır. Bu anlamda çalışma ilk olma özelliği 
taşımaktadır. 

YERLİ AĞIZLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: MARDİN ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi H. Kübra ERKINAY TAMTAMIŞ

Mardin; tarihî dokusu, coğrafi konumu, etnik farklılıklarıyla kültür ve 
medeniyet havzasıdır. Asırlardır çeşitli göçler almış ve birçok farklı kavmi 
bünyesinde barındırmıştır. Bu farklılıklar Mardin’i dil, kültür, inanç vb. 
yönlerden zenginleştirmiştir. Mardin’de dünyada örneğine ender rastlanacak 
mozaik bir yapının oluşumu ve sürekliliği söz konusudur. Hâlihazırda Türk, 
Arap, Kürt, Süryani nüfusunun bir arada yaşaması farklı dillerin aynı bölgede 
konuşulması sonucunu doğurmuştur. Bu farklı diller tek yörede ağızlar 
biçimini almıştır. Dil bilimsel temas bölgesinde birbirini etkileme imkânı bulan 
diller, ölçünlü dil formlarından uzaklaşarak Mardin’de çeşitli ağız formlarına 
dönüşmüştür. 

Bir arada yaşayan kültürlerin kültürlenme süreçleri dil ve ağızları da 
etkilemektedir. Toplumsal, ticari, ekonomik, dinî vb. etkenler de bu ilişki ve 
etkileşimin nedenlerindendir. Aynı bölgede birden fazla dilin/ağzın bir arada 
yaşaması dil/ağız ilişkileri sonucunu oluşturur. Mardin Türkçesi, Arapçası, 
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Kürtçesi ve Süryanicesi bir arada kullanıldığı için bu ağızlar arasındaki dil 
etkileşimi hemen her sahada kendini göstermektedir. Bir kişinin birden 
fazla dil ve ağızların konuşucusu olması ağızlar arasında hızlı geçişlerin ve 
kod kopyalamalarının gerçekleşmesine yol açar. Bölgede kullanılan Türkçe 
ağzı aynı zamanda standart dilin bir parçasıyken diğer ağızların yazılı ve 
resmî biçimleri söz konusu değildir. Diğer yerli ağızlar baskın Türkçenin 
etkisindeyken Türkçe de çekinik ağızların etkisindedir. Bu etkileşim ses 
bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi, söz varlığı gibi birçok alanda karşılıklı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Mardin’deki yerli ağızların varlığı, 
birbirleriyle ilişki içinde olmalarının nedenleri ve sonuçları incelenecektir. 
Daha önce Mardin Türkçesiyle ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmamış 
olması, literatürde ‘Mardin ağzı’ tabirinin ise sadece birkaç yayında geçmesi, 
söz konusu çalışmanın ve verilerinin ilk olması araştırmanın önemine işaret 
etmektedir.



V. ULUSLARARASI  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ  

AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

8 Kasım Cuma, 17.15-18.30

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi

OTURUM BAŞKANLARI:  Prof. Dr. Jale ÖZTÜRK 
Kazım ÇIRACI 

17.15-17.30  Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK 
İzmir’in Menemen İlçesinde Konuşulan Yerli ve Göçmen 
Ağızları Üzerine 

17.30-17.45   Kazım ÇIRACI 
Karapınar Yerli ve Türkmen Ağızlarının Karşılaştırılması 

17.45-18.00   Serdar ALTUNTAŞ 
Türkçe ile Zazaca Arasındaki İlişkiler Bağlamında Diyarbakır/
Çermik Örneği
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İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE KONUŞULAN  
YERLİ VE GÖÇMEN AĞIZLARI ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK

Türkiye Türkçesi ağızları; Anadolu ve Rumeli ağızları olmak üzere iki 
başlıkta incelenmektedir. Bu iki ağız alanının özellikleri şimdiye kadar yapıl-
mış olan pek çok çalışmada ele alınmış olmakla birlikte özellikle Rumeli ağız-
larıyla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmış değildir. Balkanlardan gelip Ana-
dolu’ya yerleşmiş olan göçmenlerin ağızları ile ilgili çalışmalar da sınırlıdır. 
Anadolu’nun birçok bölgesinde yerli ve göçmen ağızları aynı coğrafi alanda 
temsil edilmektedir. Her iki ağız alanının konuşuru, dil özellikleri bakımından 
bir diğerinden etkilenmekle birlikte farklılıkları da korumaya devam etmekte-
dir. İzmir’in Menemen ilçesinde ve merkeze bağlı köylerde hem yerli hem de 
göçmen ağızlarının örnekleri görülmektedir.

Bu çalışmada; İzmir’in ilçelerinden biri olan Menemen’de konuşulmakta 
olan yerli ve göçmen ağızları arasındaki ilişkiler; ses ve şekil bilgisi özellikleri, 
cümle yapısı ve söz varlığı yönünden incelenmiştir. Söz konusu ağızlarla ilgili 
veriler; ses kayıt cihazı ile derlediğimiz metinlerden edinildiği gibi bölgenin 
konuşuru olmamızdan kaynaklanan gözlemlere ve bilgilere de dayanmaktadır. 
Derlenen metinler daha çok “ortam dinleme” şeklindedir. Çalışmada ilk olarak 
Menemen’in tarihȋ ve etnik yapısıyla ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra eldeki 
verilere göre yörede konuşulan yerli ve göçmen ağızlarının özellikleri üzerinde 
durulmuştur. Çalışmanın sonuna derlenen metinlerden örnekler eklenmiştir.

KARAPINAR YERLİ VE TÜRKMEN AĞIZLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI

Kazım ÇIRACI

Konya ili ve ilçeleri, Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarında üzerinde faz-
la durulmamış bölgelerdendir. Bu eksiklikten yola çıkarak Konya ilinin Kara-
pınar ilçesi ağızlarına dair yapmış olduğumuz araştırmalarımız sonucunda bu 
ilçede birbirinden birtakım ses bilgisi ve biçim bilgisi özellikleri bakımından 
farklılaşan üç ağız grubu tespit edildi. Bunlardan ilki Karapınar ilçesi mer-
kezinde konuşulan yerli ağız grubudur. Yerli ağız grubu, temel özelikleri ba-
kımından Konya ağzının temel özeliklerine daha yakın olan ağız grubudur. 
Diğeri, Karapınar ilçesinin kuzey ve kuzeydoğusunda, Karacadağ’ın çevresin-
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deki köylerde konuşulan Yörük ağzı grubudur. Yörük ağzı grubunda, Konya 
ağzı ve Karapınar yerli ağzında görülen kimi temel özellikler bulunsa da, bu 
ağzı diğer ağız gruplarından ayıran kendine özgü özellikler bulunmaktadır. Bir 
diğer ağız grubu, 18. yüzyılın ortalarında Suriye’nin Halep ve Rakka illerin-
den göç eden, Osmanlı Devleti tarafından Karapınar’ın güneyine yerleştirilen 
Türkmenlerin konuştuğu ağız grubudur. Türkmen ağzı grubu konuşurları, Ka-
rapınar’ın güneyine göç ettikleri tarih olan 18. yüzyılın ortalarından günümüze 
çevre ağızlardan yer yer etkilenmiş olsa da, kendi ağızlarına özgü birtakım 
temel özellikleri korumuşlardır. Bu bildiride, sözünü ettiğimiz bu üç ağız gru-
bunun birbirinden farklılaştığı temel ses bilgisi ve biçim bilgisi özelliklerine 
değinilecek, sonrasında bu ağızların birbirleriyle karşılaştırılması yapılacak, 
Türkiye Türkçesi ağızlarının sınıflandırılması çalışmalarından Karahan’ın ça-
lışmasına (1996) ve Kral’ın çalışmasına (1980) göre bu üç ağzın hangi ağız 
grubu içerisinde olduğu belirtilecektir. Sonuç olarak, Karapınar ilçesinde ko-
nuşulan ve daha önce üzerinde hiçbir ağız incelemesi yapılmamış bu ağızlar 
karşılaştırmalı olarak ele alınmış olacaktır.

TÜRKÇE İLE ZAZACA ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
BAĞLAMINDA DİYARBAKIR/ÇERMİK ÖRNEĞİ

Serdar ALTUNTAŞ

Bildiride, Diyarbakır ilinin Çermik ilçesinde yaşayıp Zazaca konuşan 
kesimin Türkiye Türkçesiyle iletişime geçtiklerinde dile getirdikleri ve ağza 
yansıttıkları Zazaca unsurlar incelenecektir. Bununla birlikte konuşurların Za-
zacanın etkisiyle kurdukları cümlelerin söz dizimi, kelime grupları ve diğer 
birçok unsurun yapısı, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılacaktır. Söz dizimi in-
celenirken yüzey yapının yanında Zazacanın derin yapıya ne şekilde etki ettiği 
göz önünde bulundurulacak ve söz dizimi çalışması sırasında elde edilen veri-
lerde derin yapı çalışması da yapılacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada öngörülen 
taslak; söz dizimi, kelime grupları ve diğer unsurlar olmak üzere Çermik ilçesi 
ağzının incelenmesi şeklindedir. Söz konusu durumla ilgili karşılaştırma ve 
durum değerlendirmesi yapmak için Çermik ilçesine gidilip konuşurlarla biz-
zat iletişim kurulduktan sonra veriler elde edilmeye çalışılacaktır. 

“Zazacanın etkisiyle meydana gelen durumlar veya diğer unsurlar”la kas-
tedilen şey, tamlama unsurlarının yer değiştirmesi, unvanların isimle yer değiş-
tirmesi, akrabalık belirten isimlerin özel isimden önce veya sonra gelmede de-



58
7-8 KASIM 2019

Bildiri Özetleri
V. Uluslararası Türkiye Türkçesi  
Ağız Araştırmaları Çalıştayı

ğişiklik göstermesi, Arapça ve Farsçadan alınan kalın ünlülü kelimelerin ince 
telaffuz edilmesi, soru edatının kullanılıp kullanılmama durumları, haber ve 
dilek kiplerinin kullanımı, Zazacada bulunan bağlaç ve edatların ağza yansı-
ması, Türkçe kelimelerde ses türetme veya düşürme durumları, Zazacanın ince 
ses yapılı olmasından doğan durumların neler olduğu gibi birçok unsurdur. 
Bahsi geçen durum ve unsurlar, çalışmanın fazla yayılmaması ve birbiriyle 
ilişkisiz noktalara varmaması için elde edilen verilerle kısıtlanacak ve çalışma-
da yer verilecek unsurlar, veriler sonucu belirli bir ölçüde belirtilecektir.



V. ULUSLARARASI  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ  

AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

8 Kasım Cuma, 18.15-18.45

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi

KAPANIŞ OTURUMU

Prof. Dr. Leylâ KARAHAN

Prof. Dr. Ayşe İLKER

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Prof. Dr. Faruk YILDIRIM

Doç. Dr. Özgür AY
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V. Uluslararası Türkiye Türkçesi  
Ağız Araştırmaları Çalıştayı


