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Bu çalışmada, Türkiye'nin güneyinde, İskenderun Körfezi'nin etrafında yer
alan Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illeri
ağızlarında geniş zaman ekinin durumu ele alınmıştır. Çalışma, Güney illeri
ağızlarıyla ilgili daha önce yayımlanmış metin ve incelemelerle doktora ve
yüksek lisans tezlerinin taranmasıyla elde edilen geniş zaman ekli fiil
örneklerinin morfofonolojik analizini içermektedir. Ekin tarihine, işlevlerine 1
ve çağdaş Türk yazı dillerindeki durumuna ilişkin bilgi verilmemiştir.
Karşılaştırma yapmak gerektiği zaman, incelenen ağızların bağlı bulunduğu
Standart Türkiye Türkçesi esas alınmış, kimi durumlarda Türkçenin diğer
ağızlarına da değinilmiştir. Çevriyazıda birlik sağlamak amacıyla örnekler
asıllarındakinden kimi farklılıklarla yazılmıştır. Ünlü uzunlukları : işaretiyle,
ötümsüz art damak patlayıcısı q ile, ötürnlü art damak patlayıcısı g ile,
ötümsüz art damak sızıeısı x ile, damak n' si LJ ile, kapalı e, e ile gösterilmiştir.
Ancak ön art ayrımı yapılmadan g ve k ile işaretlenmiş metinlerden alınan
örneklerde q ve g işaretleri kullanılmamıştır. Cümle başında ve özel adlardaki
büyük harfler ile noktalama işaretlerinde orijinal metinlere sadık kalınmasına
karşılık, yarı ötürnlü ünsüzleri göstermek üzere Adana ve Osmaniye
metinlerinde kullanılan P, K, T gibi işaretler karışıklığa neden olmamak için
burada p, k, t vb. ile gösterilmiştir. Diftongları göstermek üzere ünlülerin
altına konulan yay işareti de bu çalışmada kullanılmamış ünlüleri yan yana
yazmakla yetinilmiştir.

Literatürde geniş zaman (aorist) eki olarak adlandırılan söz konusu eklerin Türkçede
şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman bildirebildiği, alışkanlık ve yineleme
kipi yapabildiği bilinmektedir. Ek, araştırma bölgesindeki ağızlarda da aynı görevleri
üstlenir.
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Geniş

Zaman (Olumlu)

Güneyağızlarında geniş

zaman, çoklukla, Standart Türkiye Türkçesinde
olduğu gibi, {-(14)r} ve {-Ar} ekleriyle yapılır. Kullanılan kişi eklerinde ve
zaman ekiyle kişi eklerinin yan yana gelişinde standarda göre kimi
farklılıklar ve ses olayları gözlenmektedir. Bu farklılıkları kişilere göre ayrı
ayrı göstereceğiz:

Teklik 1.

Kişi

Güneyağızlarında,

genel olarak, Standart Türkiye Türkçesindeki gibi,
{-(14)r} ve {-Ar} üzerine zamir kökenli {-ı4 m} kişi eki getirilir: Gadan
ô1i:yim a: mlA rab llJ 1 avıdırzm/ Elimde yaldız taba:ml Gayfesini da:dırım
(Caferoğlu, 1945: 172, K_ahramanmaraş); yanarım yanarım genşligime
yanarım (Caferoğlu, 1945: 199, Gaziantep); ne bu eve getirrim ne bu yurda
dıxarım ne bir inne verim. (Yıldırım, 1999: 568, Adana); gonuşurum, iyi kötü
belJzer. (Yıldırım, 1999: 719, Osmaniye); gederim (Haşimi: 2001: 49 Hatay),
Gece kaharım dedim, haced namazı gılarım dedim. (Kılıç, 2001: 83,
Kahramanmaraş), mesele ben gaçını vurmuşsam onu alırzm. (Gül, 1993: 2,
Kilis) ...
Teklik birinci kişilerde, Iri ile biten tabanIara {-(14)r} eki gelirken, iki Iri
arasında kalan dar ünlü düşer. Bu duruma araştırma alanındaki bütün
2
ağızlarda yaygın olarak rastlanır : suyulJ içinde ben gendi çabamla yürrüm.
(Yıldırım, 1999: 422, Adana); ben senede bir sefer varrım hanımıl} yana,
demiş. (Yıldırım, 1999: 698, Osmaniye), yalvarrım dedim. (Kılıç, 2001: 83);
galdırrım (Caferoğlu, 1945: 161, Kahramanmaraş); yoğurrug (Gül, 1999: 91,
Gaziantep), verrim (Caferoğlu, 1945: 199, Gaziantep) ...
Ünlü düşmesi nedeniyle yan yana gelen Irllerden birinin düştüğü de olur3 :
öldürüm (Caferoğlu, 1945: 184, Kilis), seni de furum onu da furum.
(Yıldırım, 1999: 479, Adana).
Iri ile bitmeyen tabanIarda hece düşmesine bağlı olarak geniş zaman
ekinin düşmesine bölge ağızlarında pek nadir rastlanır: uşaq dedim, bu
uyrama
de bu otu içerim de, dedim, ölürüm. (Yıldırım, 1999: 624,
Osmaniye).

Bu durum, Türkiye Türkçesinde 18. yüzyıldan beri kaydedilmiştir. Aynı fonolojik
eğilim, Azerbaycan Türkçesinde de mevcuttur (Bkz. Adamovic, 1985: 52-53).
Aynı ses olayına Antalya ağızlarında da rastlanır: Uyandı:rım uyandı:rım/ Gül yasdına
dayandı:rım/ Benim beyim tirya.kidir/ Gahve tütün bayendi:rin (Caferoğlu, 1994: 135).
Azerbaycan Türkçesindeki benzer durumlar için (Bkz. Adamovic, 1985: 53).
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11/ ile biten tabanIarda da III ile /rı arasında kalan dar ünlü düşer ve -lr-> 11- benzeşmesi meydana gelir. Bu duruma araştırma bölgesinde seyrek olarak
rastlanır:

gadal) al/ım selim a:/perişan özümül) haiz (Yıldırım, 1999: 351,
Adana), ben de gel/im (Yıldırım, 1999: 686, Osmaniye), bul/um (Haşimi:
2001: 49 Hatay), Onnar orda ölürse ben de öl/üm, dedi. (Caferoğlu, 1945:
179, Kahramanmaraş)
Teklik 2. Kişi
Güneyağızlarında geniş zamanın teklik ikinci kişisinde, çoklukla, iyelik
kökenli kişi eki {-1) } kullanılmaktadır. Bu ek geniş zaman eki üzerine
gelirken, zaman ekinin sonundaki Iri düşer. Bu durumda kişi eki, ünlüyle
biten tabanıara doğrudan doğruya gelir, ünsüzle biten tabanIarda ise -[A]
veya -[I] ek parçaları üzerinde bulunur4 : içine mercimeg_atal), nohud_atal),
duzunu gol). gedel) gomşudan peynir suyu getiril). o sarxanağı da atal)
(Yıldırım, 1999: 411, Adana);
gidel) bi kütüklük sıxal), vuramal), gelil)
(Yıldırım, 1999: 450, Adana); çataloluu bi/il) belki de sen (Yıldırım, 1999:
221, Osmaniye); inanzl), del), edebilil) (Haşimi: 2001: 47, 49 Hatay); sen
dedim, bu pari: çog gördün, bu pari: de yel). (Kılıç, 2001: 121,
Kahramanmaraş); soğannz doğral), şoruya gol) [. ..]üsdüne de su gol) (Gül,
1999: 197, Gaziantep); yazal), görül) (Aksoy 1945a: 153, Gaziantep);
göynül) ne isderse o yimeği yapal), bişiril). (Gül, 1993: 71 , Kilis) ...
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Tablo 1. Güney Ağızlarında

Sivas, Yozgat,

Kırşehir,

Konya,

Geniş

Zaman (Olumlu) Ekleri

Nevşehir ağızlarında

da

aynı yapıya rastlanmaktadıf.
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Teklik ikinci kişide, yer yer, Standart Türkiye Türkçesindeki gibi zamir
kökenli kişi ekleri de kullanılır. Ancak standarttan farklı olarak, kişi ekinin
sonunda damaksıl /rj! vardır s . Ek, bölge ağızlarında ünlü uyumlarına uyar:
burdan gedersil) galeğapısına. (Yıldırım, 1999: 388, Adana); pılal)~urar:
" ... gelin olur inersil}, indikden keri yıllamzş ıraqıyı getirirsil) ... " (Yıldırım,
1999: 515, Adana); bayra: cuma: günü ö:lenliyen galdınrSll} (Yıldırım,
1999: 653, Osmaniye); birazdan ekersil) ahlall) bata (Yıldırım, 1999: 619,
Osmaniye); So:na meylis oturursa bapıçlıqda galırsıl) (Caferoğlu, 1945: 135,
Kahramanmaraş); d'ave edersil), baş edernesil). Dö:şürsül) baş edemezsil).
(Gül, 1999: 169, Gaziantep), sen-de saçıyıl) bölüyünden umuzul)a atarsu},
gövün yüzüne uçarsıl). Beni de buradan alır gidersiIJ (Caferoğlu, 1945: 184,
Kilis) ...
Teklik 3. Kişi
Güneyağızlarında, geniş zamanın teklik üçüncü kişisinde, Standart
Türkiye Türkçesindeki olduğu gibi fiilin üzerine {- (I)r} ve {-Ar} ekleri gelir,
kişi belirleyicisi -0 'tur. Araştırma bölgesindeki hiçbir ağızda, teklik üçüncü
kişilerde Iri erimesi görülmemektedir: bu böyle birez daha geder. (Yıldırım,
1999: 316, Adana); niya:zı bey iyisini bilir. (Yıldırım, 1999: 376, Adana);
süzülür, ölür, atar, üşür (Yıldırım, 1999: 222, Adana); benim eşim arda galır
(Yıldırım, 1999: 708, Osmaniye);
çeker, ölür (Yıldırım, 1999: 222,
Osmaniye); O:lum sapredil) iş olaea:na varır. (Caferoğlu, 1945: 136,
Kahramanmaraş); demireiler demir döyer dengile (Caferoğlu, 1945: 183,
Kilis); Yetişir bacısı Şah Mahammedil) atınıl) başından dutar,[. . .] Sıltan
xanım çapueaqbir tas suy alır, tası ağzına dutar. (Caferoğlu, 1945: 197,
Gaziantep); annatlr (Haşimi: 2001: 49 Hatay) ...
Çokluk 1. Kişi:
Güneyağızlarında, Standart Türkiye Türkçesinden farklı olarak kişi
ekinde {-14K}, {-14 G} ve {-ıx}1 {-ux} kullanılır 6 ki bu durum, tüm fıil
Urfa-Malatya- Samsun hattının batısında kalan ağızların çoğunda, zamir kökenli ikinci
eki damaksıl Irjl sesi taşır (Bkz. Karahan, 1996: Harita 19).
Zamir kökenli çokluk birinci kişi eki, Leyla Karahan'ın tespitlerine göre, Batı Ağız
Gruplarından v., VI., VII., VIII. grup ile kısmen II. ve IX. grupta, serpinti olarak da I.
grupta -K, -x olmuştur (Karahan, 1996: 137-138). Çokluk birinci kişi eki, Kuzeydoğu
Ağızlarının i. Grubunda yaygın, II. Grubunda da seyrek olarak -uq şeklindedir
(Karahan, 1996: 102). Doğu ağızlarında ise çoklukla -k/-x şeklindedir (Karahan,
1996:56 vd.). M. Adamovi6 de _{1 4K} ekinin Anadolu'daki dağılımını örneklerle
göstermiştir (Adamovic, 1985: 54-56). P. Kral'ın Anadolu ağızlarını sınıflandırırken
kullandığı ölçütlerden biri söz konusu değişimle ilgilidir ve listesine göre, Orta
kişi
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çekimlerini kapsayacak biçimde genişlemiştir: biz bunna evlenirik hayatımızı
gurarzq. (Yıldırım, 1999: 426, Adana); sıqma yaparıx. (Yıldırım, 1999: 474,
Adana); hanım qaqmaz, hanımnan döüşürük. (Yıldırım, 1999: 683,
Osmaniye); açzq gapıyı örterik; örtük gapıyı açarıq. (Caferoğlu, 1945: 159,
Kahramanmaraş); yurug, so:durug (Kılıç, 2001, 55, Kahramanmaraş); siz
yırtıcı hayvansl1Jız, biz sizden qorqarıq. (Caferoğlu, 1945: 184, Kilis); güzel
bir mahsul alırıg, derik (Gül, 1999: 170, Gaziantep); otuz gzrx dene gzz
geydiririk guşadzrıq, has baxçıya salarıq (Caferoğlu, 1945: 233, Gaziantep);
biz ekmeg acarıg (Gül, 1993: 31, Gaziantep) ... Zamir kökenli çokluk birinci
kişi eki {_14z}, bölgede yalnızca Yörük topluluklarının ağızları ile Standart
Türkçenin etkilediği kişilerde karşımıza çıkar (Yıldırım, 1999: 209).
Iri ile biten fiillere {-(l4)r} eki gelirken, iki Iri arasında kalan dar ünlünün
düşmesine çokluk birinci kişilerde de sıkça rastlanır: yau bu balı biz alırıq,
çzgarrzq, satarıq. (Yıldırım, 1999:314); nazara niyidelJ? nazara oxurux,
üfürrük. (Yıldırım, 1999: 669, Osmaniye); Ya:lar gibi, kiskibar, erkeklernen
bera:ber bişirrig (Kılıç, 2001, 72, Kahramanmaraş); biz balcan kebabznı
işde, balcanı getirrig yıxarıg (Gül, 1999: 116, Gaziantep); Birincide çıqarsa
ona on tane şey verrik, ceza. (Gül, 1993: 2, Kilis) ...
Araştırma bölgesinde, III ile biten tabanıarda III ve Iri arasında kalan
ünlünün düşmesi ve -lr-> -11- benzeşmesi meydana gelmesiyle oluşan
yapılara çokluk birinci kişilerde seyrek de olsa rastlanır: babalJı öldür,
diyallar, seni biz anca öyle allıq, diyallar. (Yıldırım, 1999: 361, Adana).
Çokluk 2. ](işi:
Güneyağızlarında geniş zamanın çokluk ikinci kişisi, genel olarak,
Standart Türkiye Türkçesindeki gibi zamir kökenli kişi elderiyle çekimlenir.
Ancak kişi ekindeki damaksıl lIJI vardır7 : yoqsul, zelJginilJ künde evine atman
eşşa:nen neyise, afeders ilJ iz, odun daşır_zmzş. (Yıldırım, 1999: 551, Adana);
yolulJ içinde görürüsülJüz (Yıldırım, 1999: 643, Osmaniye); ne dersilJiz siz
bUlJa, dedi. (Yıldırım, 1999: 710, Osmaniye); Namazda geldigden sona
yemelJizi yirsilJiz. (Gül, 1999: 178, Gaziantep), gelirsilJiz (Aksoy, 1945:
152) ...

Anadolu, Amasya, Çankırı, Çorum, Sivas, Tokat, Elazığ, Malatya, Tunceli, Antep,
Hatay, Maraş, Güneydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz ağızları çokluk birinci kişide {14K} ekini kullanmaktadır (Boeshoten, 1991: 156).
Bu durum, Urfa-Malatya-Samsun hattının batısında kalan ağızların büyük çoğunluğu
için böyledir. Bu konuda (Karahan, 1996: Harita 19)'a bakınız.
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Kişi

ekindeki 11]1 sesi, Gaziantep ve Kahramanmaraş ağızlarında, yer yer
düşer, yan yana gelen ünlüler de birleşip tek bir uzun ünlü olur: çocuq
go rqmuş, beni öldürürsü:z demiş. (Caferoğlu, 1945: 175, Kahramanmaraş),
gelirsi:z (Kılıç, 2001, 55, Kahramanmaraş), görürzö:z, okurso:z (Aksoy,
1945: 152) ...
Adana ve Osmaniye ağızlarında, geniş zamanın çokluk ikinci kişisinde
yaygın olarak, iyelik kökenli kişi eki {-1] 14z} kullanılmaktadır. Bu ek, geniş
zaman eki üzerine gelirken, zaman ekinin sonundaki iri düşer. Bu durumda
kişi eki, teklik ikinci kişilerde olduğu gibi, ünlüyle biten tabanıara doğrudan
doğruya gelir; ünsüzle biten tabanıarda ise -[ A] veya -[1] ek parçaları
üzerinde bulunur: belki de hocasl1}lz, içgi diyinci gaçal) ız. (Yıldırım, 1999:
380, Adana); ondan evelkini siz bilil)iz zaar. (Yıldırım, 1999: 380, Adana);
düünnerde ne yapal)ız? (Yıldırım, 1999: 381, Adana); ne zaman isdersel)iz bu
adiresede beni bulabilil)iz. (Yıldırım, 1999: 380, Adana); galdıraq dedi, siz
bilil)iz dedim. (Yıldırım, 1999: 222, Osmaniye) ...
Çokluk 3. Kişi:
Güneyağızlarında, geniş zamanın çokluk üçüncü kişisi, çoğunlukla -rl->11- benzeşmesiyle {-(I4)llAr}/{-AllAr} şeklinde kullanılır: sel)~urtulul) beni
öldürüller. (Yıldırım, 1999: 314, Adana); iç güva:sı iç_a:rısından kötü deler.
(Yıldırım, 1999: 436, Adana); kürek sapı yapallar (Yıldırım, 1999: 722,
Osmaniye); huylanıllar (Haşimi: 2001: 47, Hatay); Al dolalı mor dolalı
gelinneri Çekirgeyi hellemeden gelillerlPambuq tarlasını gabal veriller
(Caferoğlu, 1945: 155, Kahramanmaraş); Öyüne birşe açallar, böyle çarşaf
gibi (Gül, 1999: 156, Gaziantep); İtler hepisi senil) arql)a qaçallar, [. ..]
hepisini alır geliller. (Caferoğlu, 1945: 185, Kilis) ...
Geniş zamanın çokluk üçüncü kişisi, Adana ve Osmaniye ağızlarında
Standart Türkiye Türkçesindeki gibi, {-(I4)rlAr }i { -ArlAr} şeklinde de
görüıür: onu gider [. ..] alırlar (Yıldırım, 1999: 419, Adana); vaziyeti
annatıvirirler. (Yıldırım, 1999: 419, Adana); bir yara mara bi şe oldu mu,
gızardzrlar (Yıldırım, 1999: 223, Osmaniye) ...
Geniş Zamanın Olumlu Soru Biçimi
Güneyağızlarında, olumlu geniş zamanın soru biçimi, genel olarak,
Standart Türkiye Türkçesindeki gibi, "fiil - geniş zaman eki- soru eki- kişi
eki" dizilişindedir: durur muyum, alabilir miyim (Yıldırım, 1999: 223,
Adana); geçer miyim (Yıldırım, 1999: 223, Osmaniye); söyler misil)
(Yıldırım, 1999: 223, Adana); gelir misil), sürer misil), yazar mısıl) (Aksoy,
1945: 155-156, Gaziantep); acır mı, durur mu (Yıldırım, 1999: 223, Adana);
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gurtulur mu (Yıldırım, 1999: 223, Osmaniye); ağlar m lSllJ ız) bilir misilJiz
(Yıldırım, 1999: 223, Adana); qabul eder misil)iz) iç er misil)iz (Caferoğlu,
1945: 184, 188, ICilis); alır mısi:z (Gül, 1999, 128); pıTdırır mıyıq (Yıldırım,
1999: 223, Osmaniye); gönderiller mi (Yıldırım, 1999: 223, Adana) ...
Teklik ve çokluk ikinci kişilerde, dizilişin farldılaşarak soru ekinin kişi
ekinden sonra geldiği örnekler de güneyağızlarında yaygın olarak
görülmektedir: görebilil) mi) bilil) mi (Yıldırım, 1999: 223, Adana) gelil) mi)
görül) mü) sürelJ mi) yazal) mı (Aksoy, 1945: 155-156, Gaziantep) bilbJ mi
(Caferoğlu, 1945: 245, Gaziantep); Bayram yerine de gidel) mi (Gül, 1999:
71, Kilis) a:lelJiz mi "eğler misiniz?" (Yıldırım, 1999: 223, Adana), bililJiz mi
(Yıldırım, 1999: 223 , Osmaniye)
Geniş Zamanın '-"'A'UULIU""'''''[J''U''~

...., .........,.......

Araştırma

bölgesinde, özellikle teklik ve çokluk ikinci kişiler ile çokluk
birinci kişide Standart Türkçeye göre önemli farldılıldar gözlenmektedir.
Teklik birinci kişilerde, tarihi dönemlerde de görülen ve Balkan ağızlarıyla,
Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında karşılaşılan (Adamovic, 1985: 73-74) {mAzIm} şekline güneyağızlarında rastlanmaz. Buna karşılık, çokluk ikinci
kişilerde, özellikle Gaziantep-Kilis ağızlarında {-mAzIK} şekline sıkça
tesadüf edilir. Batı ağızlarında, geniş zaman teklik birinci kişilerde yer yer
görülen {-n} kişi eki, Yörük ağız adacıkları hariç, bölgede görülmez.
Teklik 1. Kişi:
Güneyağızlarında geniş zamanın olumsuz biçiminin teldik birinci
kişisinde ek her zaman {-mAm} şeklindedir. Bu açıdan Standart Türkiye
Türkçesinden farklılık göstermez: ben bir iş de yapmam. (Yıldırım, 1999:
315, Adana); ben ölümden gorxacağ_adam de:lim) ölümden gorxmam.
(Yıldırım, 1999: 369, Adana); bir tane bal gabaı getirdi. dedim) isdemem
anam) dedim. (Yıldırım, 1999: 624, Osmaniye); ya/[ıız yediTdirmem salJa)
dedim. (Yıldırım, 1999: 637, Osmaniye); Ben almam onu di:m (Kılıç, 2001:
80, Kahramanmaraş); Güçcüg gardaşa verirse:z varırım; yogsa buna
varmam. (Gül, 1999: 149, Gaziantep); ya giderim ya getmem (Caferoğlu,
1945: 211, Gaziantep); Oglan) ben isdemem) beyenmem diyemez ya:nz. (Gül,
1993: 25, Kilis) ...
Teklik 2. Kişi:
Güneyağızlarında, olumsuz geniş zamanın teklik ikinci kişisinde,
çokıuıda, iyelik kökenli kişi eki {-lJ} kullanılmaktadır. Bu ek, olumsuzluk eki
üzerine birinci kişilerde olduğu gibi doğrudan gelir: ben seni tanımam) sen
beni tanımalJ (Yıldırım, 1999: 364, Adana); nası gorqmalJ sen? (Yıldırım,
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1999: 369, Adana), ağşam oldu mu qoxusundan duramalJ bunulJ (Yıldırım,
1999: 457, Adana); sen ölmelJ, dedi. (Yıldırım, 1999: 635, Osmaniye), cin
dar'[ mı göründüm tavıq gözülJe / toplasalJ cücüklerilJ ekemelJ beni (Yıldırım,
1999: 618, Osmaniye), inanmalJ (Haşimi: 2001: 47 Hatay), yelJ mi yemelJ mi
ba: (Kılıç, 2001: 125, Kahramanmaraş), gelmelJ, gelemelJ, dayanamal)
(Aksoy, 1945: 155, Gaziantep)
Olumsuz geniş zamanın teklik ikinci kişisinde, zamir kökenli {-Sıl]}
ekinin kullanıldığı da olur. Bu kişi ekinin, {-mAz} olumsuz geniş zaman eki
üzerine gelmesi sırasında, -zs- >-ss- benzeşmesi de meydana gelir: fagat bu
dedüm köpe: bulamassıl). (Yıldırım, 1999: 596, Adana); ben buranzl)
mzhdariyim götüremezsilJ, dedi. (Yıldırım, 1999: 697, Osmaniye); gelirsil)
gelmessilJ derkenne, adam gaşdı. (Yıldırım, 1999: 637, Osmaniye);
Dö:şürsülJ, baş edemezsilJ (Gül, 1999:
169, Gaziantep) gelmezsilJ,
gelemezsilJ, dayanamazsıl) (Aksoy, 1945: 155, Gaziantep) ...
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Tablo 2. Güney Ağızlarında Olumsuz

Teklik 3.

Geniş

1.

1. mAzsI:z
-ınAzsII)Iz

Zaman Ekleri

Kişi:

Araştırma

bölgesinde, olumsuz geniş zamanın teklik üçüncü kişisinde,
Standart Türkiye Türkçesinde olduğu gibi {-mAz} eki kullanılır, ancak yer
yer ek sonunda IZI > Isı veya Izi> IZI değişmesi görülür: sesil) de duyulmaz.
(Yıldırım, 1999: 368, Adana); üçü bir evde olursa bu ev aşfıq görmez.
(Yıldırım, 1999: 501, Adana); bu insan pisliğinnen uğraşmaz, bunda da var
bir hikmet. (Yıldırım, 1999: 638, Adana); he:ç ilgilendirmez neriye gittiim
seni. (Yıldırım, 1999: 525, Osmaniye) altıpatlarz elfn_afır [ .. .] patlamas.
(Yıldırım, 1999: 525, Adana)
içimden hiç ateşi getmes. (Yıldırım, 1999:
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525, Adana); gzzına da aczmaz, w}rdigi yere de acımaz. (Gül, 1999: 173,
Gaziantep), Elbo:lu benim elime su goyamas (Caferoğlu, 1945: 134,
Kahramanmaraş), Ataşım yanar da tütünüm çıgmaz (Caferoğlu, 1945: 138,
Kahramanmaraş) ...
Çokluk 1. Kişi:
Güneyağızlarında, olumsuz geniş zamanın çokluk birinci kişisinde,
Standart Türkiye Türkçesinden farklı olarak, {-K}, {-G} ve {-x} kişi eki
kullanılır. Bu kişi ekleri, çoğunlukla, olumsuzluk eki {-mA} üzerine
doğrudan gelir 8: seni burada besliyeceik fagat yeryüzüne çzgaramaq
(Yıldırım, 1999: 314, Adana);
biz gurudamaq delJizilJ nemeıtisinden.
(Yıldırım, 1999: 575, Adana); hemi de görsek gene diyemek beba: demiş
(Yıldırım, 1999: 647, Osmaniye); bö:n
a:şam oldu Maraşa ulaşamaq
(Caferoğlu, 1945: 135, Kahramanmaraş); budam bilm eg, sürüm bilmeg elec
bilmeg. (Gül, 1999: 169, Gaziantep), gelmek, oturmak (Aksoy, 1845: 155,
Gaziantep) ...
Gaziantep ve Kilis ağızlarında, olumsuz geniş zamanın çokluk birinci
kişilerinde, kişi ekinin, {-mAz} olumsuz geniş zaman eki üzerine gelmesine
de sıkça rastlanır. Bu durumda ek {-mAzıK}, {-mazıx} olur 9: bayrag
gırmzzi:Ysa biz eve gelirik. Gareysa biz eve gelmezik. (Caferoğlu, 1945: 202,
Gaziantep), uşaxlar yox vermezik dedi. (Caferoğlu, 1945: 209, Gaziantep),
Biz padzşah topağına varmıyınçzq biz bu zalzmın elinden gurtulamazzq.
(Caferoğlu, 1945: 202,204,209,231 Gaziantep), getmezig, geymezig (Gül,
1999: 171, Gaziantep), dayanamazık, gelmezik (Aksoy, 1945: 154,
Gaziantep); o gadersini bilmezig (Gül, 1993: 21, I(ilis) iller var biz gidemezik
(Caferoğlu, 1945: 185, Kilis) ...
Çokluk 2. Kişi:
Güneyağızlarında olumsuz geniş zamanın çokluk ikinci kişisinde, genel
olarak, Standart Türkiye Türkçesindeki gibi zamir kökenli kişi ekleri
kullanılır. Kişi eki, {-mAz} olumsuz geniş zaman eki üzerine gelir. Kişi
ekinde çeşitli ses olaylarının gerçekleşmesinin yanı sıra, -zs- > -ssBu yapıya bazı batı ağızlarında yer yer rastlanır: Kayseri (Caferoğlu, 1995: 67), Sivas
(Caferoğlu, 1994: 21, 43, ), Tokat (Caferoğlu, 1994: 154, 209), Kırşehir (Günşen,
2000: 135); Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale (Caferoğlu, 1995: 213). Bu bölgeler ile
Çukurova ve Kahramanmaraş bölgelerinin diyalektolojik yakınlıkları için bkz.
Yıldırım 2002, Yıldırım 2004.
Bu yapı, Gaziantep ve Kilis ağızlarından başka, doğu ağızlarının büyük bölümüyle
(Karahan, 1996: 74) Kırşehir (Günşen, 2000: 135) ve Nevşehir (Korlanaz,1977: 136)
ağızlarında karşımıza çılanaktadır.
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de meydana gelir: siz burada asgerlik yapmaSSl1J1Z, gaçalJlz, dedi
(Yıldırım, 1999: 502, Adana); gelmessi:z (Kılıç, 2001: 55, Kahramanınaraş),
ikilJiz de geri galmassız (Caferoğlu, 1945: 160, Kahramanmaraş); niye
bzraXmaZSllJız dedi (Caferoğlu, 1945: 160, Gaziantep); buraya çağırırsılJ
tavla oynarsllJ1Z gendinnen (Caferoğlu, 1945: 160, Gaziantep), ....
Olumsuz geniş zamanın çokluk ikinci kişi çekimi, Adana ağızlarında
çoğunlukla, Gaziantep ağızlarında çok seyrek olarak, iyelik kökenli kişi eki
{-lJIz} ile yapılır. Bu ek, olumsuzluk eki {-mA} üzerine doğrudan gelir: yox
gidemelJiz, yassax ora. (Yıldırım, 1999: 443, Adana);
kivra bilir de siz
b ilmelJ iz. (Yıldırım, 1999: 443, Adana); o dağa gaşşag kesmiye getmiş, siz
bilmelJiz gaşşa: (Gül, 1999: 201, Gaziantep) ...
Çokluk 3. !(işi:
{-mAz}olumsuz geniş zaman eki üzerine çokluk üçüncü kişi eki {-lAr}
getirilerek yapılır. Araştırma bölgesinde Standart Türkiye Türkçesinden farklı
bir kullanıma rastlanınamıştır: sen bir pa:dişah gızlsllJ seni balJa vermezler.
(Yıldırım, 1999: 470, Adana); çocuqlar bilmezler. (Yıldırım, 1999: 539,
Adana); benim dayım demiş ki heç maraqlanmazlar demiş. (Yıldırım, 1999:
687, Osmaniye); teslim bayrifz açarsalJlz, dedi, bi şeyler yapmazlar.
(Yıldırım, 1999: 661, Osmaniye); L (ehmecunu bizim köyler gabil etmezler.
(Gül, 1999: 114, Gaziantep), gelmezler (Kılıç, 2001: 55, Kahramanmaraş) ...
Geniş Zamanın Olumsuz Soru Şekli
Güneyağızlarında, geniş zamanın olumsuz soru şekli, kullanılan kişi
ekleri, olumsuz geniş zaman gösteren morfemin yapısı ve morfemlerin
dizilişi bakımından, yer yer Standart Türkçeden farklılık gösterir.
Teklik 1. Kişi:
Güneyağızlarında, geniş zaman teklik birinci kişi olumsuz sorularında
morfem dizilişi "fiil tabanı - olumsuz geniş zaman eki {-mA} - kişi eki {-m}
-soru eki {ml} şeklindedir: düşer ölürse, [. . .]ağlamam mı? (Yıldırım, 1999:
419, Adana); sen pa:dişeh isdemissilJ ben vermem mi (Yıldırım, 1999: 510,
Adana); gordüm ya, gormem mi? (Yıldırım, 1999: 531, Adana); ybJ mi
yemelJ mi ba: (Kılıç, 2001: 125, Kahramanmaraş) ...
Morfem dizilişi bakımından Standart Türkçe ile aynı olduğu halde, geniş
zamanın olumsuzluğunu gösteren morfemin {-mAz} yerine {-mA} olmasıyla
ondan farklılaşan kullanılışlara bölgede az da olsa rastlanır: varıncaız deme
miyim (Yıldırım, 1999: 226, Osmaniye). {-mAz mIyIm} biçimi araştırma
alanına giren ağızlarda yer yer kullanılmakla birlikte, bu çalışmada kullanılan
metinlerde söz konusu biçimin örneğine rastlanınamıştır.
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Kişi:

Diziliş çoğunlukla, teklik birinci kişideki gibidir: "fıil tabanı + {-mA} + {LJ} + soru eki {ml}" ben anasiyim, sen nenesz olsal) ağlamal) mı? (Yıldırım,
1999: 419, Adana); tabi, torunnan ilgilenmel) mi se:mel) mi,? (Yıldırım,
1999: 572, Adana); geç gelecek, meraz etmel) diye haber vermel) mi?
(Yıldırım, 1999: 588, Adana); bu gızı bana vermel) mi mi (Caferoğlu, 1945:
194, Gaziantep), Sen benimsil) ben senil)im demel) mi (Caferoğlu, 1945: 227
Gaziantep), gelmel) mi (Aksoy, 1945: 155, Gaziantep) ...
MorfemIerin Standart Türkçedeki gibi "fıil + {- mAz} + {ml} + {-sIl)}"
şeklinde dizildiği örneklere de yer yer rastlanır: Uyan Saqip uyan uyanmaz
mısıl)l Al qızıl sancağa sarılmaz mısıl) (Caferoğlu, 1945: 193, Kilis), Sebex
oldum gaxmaz mısıl)l Gül yüzüme baxmaz mısıl)l Sen Allahdan gorxmaz
mısıl) (Caferoğlu, 1945: 201, Gaziantep) ...
Geniş zamanın olumsuzluğunu gösteren morfemin teklik ikinci kişide {mA} olduğu örneklere bölgede az da olsa rastlanır: gelme misiı) (Aksoy,
1945: 155, Gaziantep).
Teklik 3. Kişi:
Güneyağızlarında, teklik üçüncü kişi olumsuz geniş zaman soruları
çoğunlukla fıil + {-mAz} + {ml} şeklinde oluşturulur:
ilk isdiyene
vereceğzdıq amma ayi gibi, verilir mi verilmez mi (Yıldırım, 1999: 395,
Adana); şu tanelil) gapısım bulamaz mı (Yıldırım, 1999: 704, Osmaniye);
dırra yenmez mi baba? (Yıldırım, 1999: 656, Osmaniye); gelmez mi?
(Aksoy, 1945: 155, Gaziantep) Gasafet serimden gaqmaz mı (Aksoy, 1945:
143, I(ahramanınaraş) ...
Geniş zamanın olumsuzluğunu gösteren morfemin teklik üçüncü kişide {mA} olduğu örneklere, bölgede az da olsa rastlanır: hösüyün dayıl) dzqmadı
buruya. gardaş gardaşı dıqma mı? (Yıldırım, 1999: 645, Osmaniye) su aqdz:
yere aqma mı
bir daha yüz yüze baqma mı (Caferoğlu, 1945: 144,
Kahramanınaraş), gelme mi? (Aksoy, 1945: 155, Gaziantep) ...
Çokluk 1. Kişi:
Gaziantep ağzında iki biçimine rastlanınaktadır: gelme miyk, gelmez miyk
(Aksoy, 1945: 155, Gaziantep). Diğer ağızlara ait metinlerde geniş zamanın
çokluk birinci kişisine ait olumsuz soru şekillerine rastlanınamıştır. Ancak,
yaptığımız soruşturmalar ve gözlemlerimize göre, Adana ve Osmaniye
ağızlarında getmek mi, görmek mi} demek mi gibi, dizilişi "fıil - olumsuz
geniş zaman eki {-mA} - kişi eki {-K} -soru eki {mI}olan örneklerin

r..]
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varlığından

söz etmek mümkündür. Aynı ağız bölgelerinde getmez miyik,
bilme miyik gibi kullanışlara da rastlanır.
Çokluk 2. Kişi:
Güneyağızlarında, olumsuz geniş zamanın sorusu, çokluk ikinci
kişilerde genelolarak, "fiil + {-mAz} + {ml} + {-sIlJIz}" şeklinde karşımıza
çıkar: ey emmı:zı musa:fir almaz mZSlJJzz, telJri musa:firi (Yıldırım, 1999:
226, Adana), gelmez misilJiz (Aksoy, 1945: 155); bacım, qaribim, beni bi
gecelik mısafir almaz mzsllJ1Z (Caferoğlu, 1945: 197, Gaziantep) ...
Gaziantep ağzında, kişi ekinde meydana gelen ses olayları neticesinde
ortaya çıkan gelme mise:z (Aksoy, 1945: 155) gibi örneklerle, olumsuz geniş
zamanı gösteren morfemin {-mA} olduğu
gelme misilJiz, gelme mise:z
(Aksoy, 1945: 155) türünden yapılara da rastlanmaktadır.
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herhangi bir
Gaziantep)
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1. -mAK ml
2.
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Geniş Zamanın
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Soru Biçimi

Kişi:

bölgesinde, çokluk üçüncü
değişildik gözlenmemiştir:

kişilerde

Standart Türkçeye göre
gelmezler mi (Aksoy, 1945: 155,

Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis ağızlarında,
genel olarak, Standart Türkiye Türkçesinde olduğu gibi, geniş zaman eki {(I)r} ve {-Ar}, oluıTIsuz geniş zaman eki {-mAz}'dir. Bununla birlikte, gerek
kullanılan kişi ekleri gerekse meydana gelen ses olayları nedeniyle geniş
zaman çekimlerinde Standart Türkçe ve diğer Anadolu ağızlarından oldukça
farklı yapılar da meydana gelir. Olumlu geniş zamanın teklik birinci ve
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üçüncü kişileri genel olarak Standart Türkçeyle paralellik gösterirken, teklik
ve çokluk ikinci kişilerde iyelik kökenli kişi ekinin kullanılması; bu ekin
ünlüyle biten fiillere doğrudan doğruya (atm], gOı], gaçal]ız vb.), ünsüzle biten
fiillerde ise -[A] veya -[I] ek parçaları üzerine (sıxal], gelil], geliı]iz, yapal]ız
vb.) gelmesi ve kişi ekinin art damaklı /l]/ bulundurması bakımından
standarttan farklılaşır. Çokluk birinci kişi ekinin {-14K} , {-14G}, {-ıx} / {-ux}
olması; çokluk üçüncü kişilerde, ekin gerileyici benzeşmeyle {-(I4)llAr} / {AllAr} biçimine girmesi de bölge ağızlarının karakteristiğidir. Araştırma
bölgesinde geniş zamanın olumlu soru şekli, teklik ve çokluk birinci kişilerde
soru ekinin sonda bulunması (bilil] mi, biliı]iz mi vb.) bakımından Standart
Türkiye Türkçesinden farklıdır.
Geniş zamanın olumsuzluğu; teldik ve çokluk ikinci kişilerde iyelik
kökenli kişi eklerinin kullanılması, bu eklerin olumsuzluk eki {-mA} üzerine
doğrudan doğruya gelmesi (tanımal), gorqmal), ölmel), ekemel), gidem el) iz,
bilm el) iz vb.), çokluk birinci kişinin Gaziantep ve Kilis ağızlarında {mAzII(} şeklinde bulunması bakunlarından Standart Türkçeden önemli
ölçüde farklıdır. Güneyağızlarında, geniş zamanın olumsuz soru şekli;
kullanılan kişi ekleri, olumsuz geniş zaman gösteren morfemin yapısı ve
morfemlerin dizilişi bakımından, yer yer Standart Türkçeden farklılık
gösterir.
Bu yazıda, geniş zaman ekinin bir bölgedeki durumu yapısalolarak
incelenmiştir.
Söz konusu ekin başka bölgelerdeki şekillerinin ele
alınmasının ve bu şekillerin coğrafi dağılımlarının tespit edilmesinin
Türkçenin ağız atlasının oluşumuna önemli katkılar sağlayacağı
düşüncesindeyiz. Özellikle olumsuz geniş zaman şekillerinin dağılımıyla
ilgili araştınnalar ilgi çekici sonuçlar ortaya koyacaktır. Kanaatimizce,
şimdiki zaman ekinin kullanılmadığı, bu işlevi tümüyle geniş zaman ekinin
üstlendiği bölgelerin tespiti de ağızbilimi araştırmaları açısından son derece
önemli bir araştırma konusudur.
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