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Bilindiği gibi, Anadolu ağızları üzerine yapılan çalışmaların başlangıcı 1867 
yılına kadar uzanır. O tarihten 1940 yılına kadar yapılan araştırmalar ise, 
birkaç istisna dışında, Türkiye dışındaki araştırmacıların çalışmalarıdır. A. 
Maksimov'dan başlayan bu zincir, J. Tury, ı. Kunas, M. Hartmann, K. Foy, 
V. Vincze, T. Küwalski, J. Deny ve M. Rasanen ile devam etmiştir. Bu 
araştırmacılar çoğunluğu metin yayımı olan çalışmalarının yanı sıra bazı 

küçük gramer incelemeleri de yapmışlardır. ı Gerek Anadolu ağızları araştır
malarının henüz yeni başlamış olması, gerek derleme yapanların bölgenin 
ağzına yabancı olması, gerekse toplanan malzemenin daha ziyade folklor ve 
halk edebiyatı malzemesi derlemeye yönelik olması, o dönemin çalışmala
rının dilcilik açısından beklenen sonuca hizmet etmemesine neden olmuştur. 
1940 yılından soma, bu konuda yerli araştırmacıların da yoğun olarak ça
lışmaya başladığı görülür. Bu dönemden itibaren yerli ve yabancı bilim 
adamlarınca hem metin ve söz derleme, hem de genel ve özel dil çalışmaları 
yapılmıştır. 

Bugüne kadar yapılan yayımların hepsinin, beklenen amaca hizmet ede
bilme konusunda aynı derecede başarılı olduğu söylenemez. Yayımlardan 
yeterli verimin alınamayışlllın en önemli nedeni de, hiç kuşkusuz, yöntem 
konusundaki sorunlardır. Bu yüzden biz bu bildirimizde, ağız araştırma

larındaki yöntem sorunu üzerine durmak istiyoruz. Diyalektoloji çalış

malarını 3 ana başlık altında toplayabiliriz. 
1. Metin derleme 

Z. Korkmaz, "Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bu Günlcü Durumu ve 
Karşılaştığı Sorunlar", TDAY Belleten 1975-1976, s. 143-172 
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2. Metnin yazıya aktarımı 
3. Dil incelemesi 
Bunlardan birincisi (metin derlemesi), ilk bakışta, diyalektoloji çalış

malarının en önemli bölümü olarak görülür. Çünkü, bugün derlenmeyen bir 
metin, 10-15 yıl sonra derlenemeyecektir. Bir başka deyişle, 30 yıl önce 
derlenen metinler derlenmemiş olsalardı, bugün artık o halleri ile derlememiz 
olanaksızdı. Bu yüzden, diyalektoloji alanında "derleme" çalışmaları en bü
yük öneme sahiptir. Derleme konusunun yöntemleri üzerine bir çok çalışma 
yapılmıştır2 • Bu yüzden biz bildirimizde bu konunun yöntemlerine değin
meyeceğiz. 

İkinci maddede "metnin yazıya aktarımı"ndan söz ettik. Bu da çok 
önemli bir iştir. Metnin yazıya aktarılması konusunda da pek çok zorluk ve 
yöntemsizlik sorunu bulunmaktadır3 . Translaipsiyon sistemi, yazıya akta
rıcının kendi beklentilerine göre tasarruflarda bulunması, yeterli donanıma ve 
titizliğe sahip olmayan aktarıcıların çalışması gibi sorunlar, bu konudaki 
sıkıntıların başında gelmektedir. 

İlk bakışta, diyalektoloji çalışmalarında en önemli konu "derleme" 
aşaması gibi görünse de, pratikte, bunların yazıya aktarılması işi daha büyük 
önem taşır. Çünkü, derlenen metin yazıya aktarıldıktan sonra bilim dün-ya
sının kullanımına sunulmuş olur. Hiçbir kimsenin, araştırıcının yazıya 

aktardığı metinleri bırakıp orijinal bant kayıtlarını dinleyerek dil incelemesi 
yapması beldenmemektedir. Bu yüzden, yazıya aktarılma aşaması, pratikte, 
derleme çalışmalarından daha önemli hale gelir. Bunun da yöntemleri ve 
teknikleri vardır. "Metnin yazıya aktarırnı" yöntem ve teknikleri üzerinde de 
oldukça çok çalışma yapılmış olduğundan, biz bu bildirimizde bu konu 
üzerinde de durmayacağız. 

Gelelim üçüncü ana başlığa, yani o bölgenin derlenip yazıya geçirilmiş 
metinlerinin "dil incelemesi" konusuna. Bizce, bu son aşama, yani "dil 
özelliklerinin" yazılması, diğer iki aşamadan çok daha önemlidir. Çünkü, 
diyalektoloji çalışmalarında amaç, "o yörenin dil özelliklerinin belirlen-

Nurettin Demir, "Ağız Araştırmalarında Derleme Teknikleri", Ağız Araştırmaları 
Bilgi Şöleni, TDK yayınları Ankara 1999, s.78-87 
Ahmet Bican Ercilasun, "Ağız Araştırmalarında Kullanılacak Transkripsiyon 
İşaretleri", Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, TDK yayınları Ankara 1999, s.43-48 
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mesi"dir. Bir başka deyişle, asıl amaç metin derleme ve yazıya aktarma 
değildir. Bu ilk iki aşama (derleme ve transkripsiyonlama), üçüncü aşa

madaki dil incelemesinin, yani asıl amacın aracı durumundadır, asıl amaç için 
malzeme ortaya koymaktır. Bir dilci, bir diyalektolog olarak soralım: "Biz 
niçin metin derleyip yazıya aktarırız? Bunun cevabı şu olmalı: "O yörenin dil 
özelliklerini belirlemek, belirlenen özelliklere göre etnik yapı hakkında sonuç 
çıkarmak, göçler ve yayılmalar üzerine bilgilere ulaşmak, diğer ağızlarla 
benzer ve farklı noktalarını belirlemek, sözvarlığındaki zen-ginlikleri ortaya 
koymak ... vs." 

İşte bu yüzden, diyalektoloji çalışmalarının en önemli aşaması, bizce, asıl 
amaç olan "dil incelemesi"nin layıkıyla yapılabilmesidir. Bu yüzden, bu bil
dirimizde Türkiye' de yapılmış olan diyalektoloji ile ilgili yayımların dil 
incelemesi bölümlerindeki yöntem sorunu üzerinde duracağız. 

II. Türkiye'de yayımlanan diyalektoloji çalışmalarının dil incelemesi 
bölümlerinde kullanılagelen yöntem/yöntemsizlik sorunu: 

Türkiye'de yapılan son derece değerli ve doyurucu diyalektoloji çalışma
larının yanı sıra, içinde yöntem, bilgi ve teknik yanlışları olan pek çok çalış
ma da vardır. Bizce, bilgi yanlışlıldarı, eksiklikleri ve yöntemsizlikler oldu
ğunu düşündüğümüz yayımlardaki temel sorun, çalışmayı yapanın asıl amacı 
bilmemesi, ya da asıl amaca yönelik çalışmayı kendisine iş edinmemiş 

olmasıdır. Birçoğu üniversitelerde yüksek lisans, doktora ya da doçentlik tezi 
tarzında yapılan bu çalışmalarda, araştırmacının kendisine "ben bu işi niçin 
yapıyorum) bu iş bilime ne yenilik getirir ya da katkı sağlar" gibi soruları 
samimi olarak sormadığını düşünüyorum. 

Diyalektoloji çalışmalarının dil incelemesi bölümlerini kendi içinde üç 
ana başlık altında değerlendirebiliriz. 

1. Ses bilgisi 
2. Şekil bilgisi 
3. Sözvarlığı 

Dil bilgisi bölümlerinin yazılması aşamasındaki en büyük sorunu, yapılan 
çalışmanın amacının tam olarak idrak edilememiş olmasında gördüğümüzü 
yukarıda belirtmiştik. Ses bilgisi bölümlerinde, ilgili yöreyi karakterize eden 
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değişmeler ve eğilimler ile, o bölge için karakteristik olmayan değişikliklerin 
'vurgulanmadan' ve 'ayırt edilmeksizin' sıralanıyor olması en büyük yön
temsizlik olarak görülmektedir. Ayrıca, konuşanın yanlış telaffuzu sonucu 
kaydedilmiş kelimelerin ve sadece birkaç kez görülen değişmelerin mu
hakkak ana bölümün dışında verilmesi gerekmektedir. Bu konudaki düşün
celerimizi daha önceki bir bildirimizde de anlatmıştık4 ve o bildiri ya
yımlandıs . 

Buradaki bildirimizde ise, ağız araştınnalarının "şekil bilgisi" 
bölümlerinin sunuluşu ile ilgili görüşlerimizi vereceğiz. Sözvarlığı konu
sundaki yöntem konusuna değinmeyeceğiz. çünkü, bizden sonraki oturumda 
Prof.Dr. Mehmet Ölmez bey bu konuda ayrıntılı bilgi verecek. 

i Diyalektoloji çalışmalarının şekil bilgisi bölümlerindeki sorunlar: 

Şekil bilgisi bölümlerinde, klasikleşmiş ek tasnifıne göre sınıflandırma 
yapılmakta, madde başına konulan ekin altına, metinlerde geçen bir veya 
birkaç örnek kelime eklenmektedir. Genellikle sadece o ekin bulunduğu 
kelime örnek olarak yazılır ve metindeki sayfa-satır numaraları gösterilir. 
Örneğin: 

Bulunma hali eki : +DA 
Yönelme eki : +(y)A 
Duyulan geçmiş zaman: -mIş 

ev+de, tatil+de 
ev+e, gitme+ye, 

gelmişim, görmişsiz 

Bizce, yukarıdaki tarzda yapılan ek incelemeleri, bir diyalektin şekil bil
gisi özelliklerini gereği gibi ortaya koyamaz. Bu, sadece, klasikleşmiş tasnif e 
göre belirlenen eklerin karşına metinde geçen birkaç örneği ya-pıştırmaktan 
ibarettir. Çünkü, hal eklerinin görevi cümle içinde belli olur. Örneğin, 

yönelme hali için neden V numaralı metnin 27. satırındaki "ev+e" kelimesi 
verilmiştir de, XII numaralı metnin 8. satırında geçen "lira+ya" örneği 

Gürer Gülsevin, "Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ses Değişmelerinin Sınıflandırılması 
ve Uşak İli Ağızları Örneği", 4. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, TDK, 25-29 Eylül 
2000 İzmir. 
Gürer Gülsevin, "Ağız Araştırmalarında Ses Değişikliklerinin Sınıflandırılması Üze
rine Düşünceler ve Uşak ili Ağzı örneği", İlmi Araştırmalar, 18, İstanbul 2004, s. 31-
44 
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verilmemiştir? Örneği seçişteki amaç ve ölçü nedir? Biz biliyoruz ki, 
"+(y)A" ekinin, yönelme (istikamet) bildiren görevi dışında, başkaca bir çok 
görevi daha vardır. Siz herhangi bir yörenin ağzını çalışmış ve yayımlayacak 
iseniz, o ağızda +(y)A ekinin bütün görevlerini de ortaya koymanız gerekir. 
İleride, Türk dilinde yönelme hali eklerinin üzerine çalışma yapacak bir 
kimse, Köktürkçeyi, Eski Anadolu Türkçesini, çağataycayı, Kırgızcayı vs. 
bitirdikten sonra Anadolu ağızlarına gelince ne yapsın? Diyelim ki, Eski 
Anadolu Türkçesinde "meşgul 01- / dümük-" fiili, ilişkide olduğu adı 

"yönelme hali eki" ile istiyor ('ibadet+e meşgul 01-, gibi). Acaba, Anadolu 
ağızlarında da böyle bir kullanım var mıdır? İlgili araştırmayı yapan bilim 
adamı, bizim yayımladığımız ağız araştırmalarının hal ekleri bölümlerine 
bakıp bu sorunun cevabını bulabilmelidir. Oysa, durum böyle değildir. 

Klasikleşmiş yöntemle hazırlanan eserlerimizde, sadece o ek ile ilgili rastgele 
birkaç örnek yazıldığından, fonksiyonları ayrıntılı olarak incelenmediğinden, 
araştırmacılara hiçbir yarar sağlayamamaktadır. Bu durumda, Türk dilinde 
yönelme hali ekini inceleyecek bir araştırmacı, ağızlarla ilgili yayımların 
bütün metin kısımlarını oturup kendisi tekrar fişlemek zorundadır. Düşünün 
bir kere, eğer Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin yayımlarında da aynı 
yöntemsizliği uygulamışsanız, ki öyle uygulanmaktadır, yönelme hali eki ile 
ilgili çalışan bilim adamı, maalesef bütün EAT metinlerini de kendisi fiş

lemek zorundadır. çağatayca, Kırgızca vs. için de kendisi bütün metinleri 
fişleyecek olursa, ortaya şu çıkar. Kimse, Türk dilindeki 'yönelme hali ek
leri"nin fonksiyonlarını inceleyemez. Çünkü, bütün tarihi ve yaşayan 

diyalektlerin metinlerini kendisi teker teker fişlemek zorundadır. Bu da 
imkansıza yakın bir iştir. Oysa, yapılan yayımlarda, metni ya da metinleri 
inceleyip dil özelliklerini yazan kimseler, sadece adet yerini bulsun 
kabilinden birkaç örnek verip işi geçiştirmese, metinlerin hepsini fişleyip 

bütün eklerin bütün görevlerini belirleyip yazsa, dil araştırmalarına büyük 
katkı sağlamış olacaktır. Eğer sadece birkaç örnek kelime verip bırakmışsa, 
yapılan iş hiçbir şeye yaramaz, sadece "yapılmış olsun diye yapılmış" olur. 

Aynı durum zaman ve kip çekimlerinde de söz konusudur. Yayımlanmış 
ağız araştırmalarında genellikle zaman ve kipler için de ilgili ekin karşısına 
birkaç örnek ( o da sadece kelime olarak) verilip geçiştirildiği görülür. Bu da 
son derece yanlış yöntemdir. Daha doğrusu, yöntemsizliktir. Zaman ve kip 
eklerinin de içinde bulundukları cümleye göre anlam ifade ettikleri bilin
mektedir. Türkiye Türkçesi yazı dilinde bile bir şekil her zaman aynı zaman 
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veya kipi göstermemektedir. Hatta, herhangi bir zaman ya da kip için, her 
zaman beldenen ekin kullanılmadığı, başkaca yapıların da o zaman veya kipi 
ifade edebildiği olmaktadır. Bu durum, ağızlar için de geçerlidir. -(I)yor eki, 
şimdiki zamanı bildirir. Ama, başka zaman ve tarzları da gösterebilir. -mIş 
eki, duyulan geçmiş zamanı bildirmenin dışında da pek çok fonksiyon taşır. 
Eğer bir ağzın metinlerini toplayıp dil incelemesini yazan araştırmacı, 

"Duyulan Geçmiş Zaman -mIş" şeklinde bir başlık koyup sadece birkaç 
örnek kelime ile bu bölümü geçiştirmişse, yapılan yayım kimsenin işine 

yaramayacaktır. Türk dilinde geçmiş zaman üzerine çalışmak isterseniz, 
bütün ağız metinlerini, bütün tarihi metinleri bizzat fışleyip araştırma yapmak 
zorunda kalacaksınız Biz, bu bildiriyi hazırlarken, mevcut yayımlarımızın 
şekil bilgisi bölümlerini de inceledile. Ortaya şu tablo çıktı: yayımların büyük 
çoğunluğunda, işletme ekleri (isim hal ekleri, fıil zaman/kip ekleri vs.) sadece 
'kelime' gösterilerek verilmiş, cümleler içinde gösterilmemiştir. Cümle 
içinde veren az sayıda yayım da yok değildir. Yine yayımların ortak yönü, 
örneğin hal eklerinin ya da zaman eklerinin ayrıntılı fonksiyonlarına yer 
verilmemiş olmasıdır. Yani hemen hemen her yayımda; 

-mIş eki duyulan geçmiş zaman ekidir 

-(I)yor eki şimdiki zaman ekidir, 

+(y)A eki yönelme hali e!eidir, 

Duyulan geçmiş zamanı -mIş eki yapar, 

Şimdiki zamanı -(I)yor eki yapar, 

Yönelme halini +(y)A eki yapar. 

Oysa gerçelder böyle değildir. çünkü ağızlarda; 

-mIş eki duyulan geçmiş zaman dışında da görev üstlenir, 

-(I)yor eki şimdiki zaman dışında da görev üstlenir, 

+(y)A eki yönelme hali dışında da görev üstlenir, 

Duyulan geçmiş zamanı -mIş ekinden başka ekler de ifade edebilir 

Şimdiki zamanı -(I)yor ekinden başka ekler de ifade edebilir, 

Yönelme halini +(y)A ekinden başka ekler de ifade edebilir. 

Bu doğruları belirlemek için yazılmamış olan dil incelemelerinde, 
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sadece birkaç örnek verip geçiştirileceği için, pek çok yanlış yapılagelmiştir. 
Bu bildiriyi hazırlarken, şekil bilgisi bölümlerinde sadece kelime olarak 
verilip cümle içinde gösterilmeyen bu örnekleri kontrol ettik. Eklerin 
fonksiyonlarına dikkat edilmediği için, çoğu zaman, verilen örneğin ilgili 
bölüme uymadığını bile gördük: 

Kitapta verilen şekil Metinde cümle içinde geçen şekli Bildirdiği gerçek 

(Öğrenilen-Duyulan zamanı 

Geçmiş Zaman) 

yapmışım gız benim. ben zaten dünü yapmışım bunun. tamam. (Ordu, Görülen Geçmiş 

(Ordu, s.130) 123.37) Zaman 

dönmüşüm annadım unu. güleşi ama pehlivan deyilo Ben seni atmışım, Görülen Geçmiş 

(Ordu, s.130) saye dönmüşüm. Arkadan bana dalıyosun. Neyise ben Zaman 

bişgünnüe vedim işi, gendümü aldım yere. (Ordu, 2-21) 

gelmissım elli yedi yaşıma gelmissım (Kırşehir LV/5) Görülen Geçmiş 

(Kırşehir, s.139) Zaman 

ye-miş-iık bi yedı/k oni biz. ey bök allahım! biraz sôra nerden yemişiık Görülen Geçmiş 

(Zonguldak-Bartın- biz geberdiyoz ediyoz da ... galkamaduk başımız galkmadı. Zaman 

Karabük, s.73) (Z-B-K., 12.9) 

çalışmişam orda da ehli olacahsan, tigget olacahsan. ben bu ğader Görülen Geçmiş 

(Erzincan, s. i 74) çalişmişam bi kimsenin barmağı incinmemiş. Burada üç yüz Zaman 

gişi çalişirdi. (5.5.23) 

dutılmışük ne annadam ki ben sene. Sena hangisini annadam. Fırtınaya Görülen Geçmiş 

(Erzincan, s.174) da dutılmişük, gışda da galişük, asgerlikde de dey iran 'a Zaman 

getmişik. (1-29.3) 

tikmişim gahtı sarıldı bana iki tene madelyem de elazizden torbada Görülen Geçmiş 

(Malatya, s.77) tikmİşim. O gün gaymişim, dünya şeklinde yuvarlak, Zaman 

yohardeyken ışık veriyo (85.7) 

getmişik biz zaten epdesliyik epdes almış cenazenin başına gatmişik. Görülen Geçmiş 

(Malatya, s.l78) sabunnan yehanıyor ... (69.17) Zaman 

gezmişim vala ben seni ne taniyim ne şedim. Yalanız dedi, sizin Görülen Geçmiş 

(Diyarbakır ili çüngüş ve memleketleri gezmişim, ben dedi jandarme yüzbaşının Zaman 

Çerrnik, s.l 05) aylesiyim ... (16.7) 

bulmişılı geli deyi hoca/endi, bu karısız olmaz. gel bi kadın bulmişılı Görülen Geçmiş 

(Diyarbakır, s.4 7) sahan, gel al, at içeri. (V1.30) Zaman 

yapmişılı ipi güzelce yürüduh, tutardıh güzel baglardıh. ba 'zi loga Görülen Geçmiş 

(Diyarbakır, s.47) baglardıh. bi tarafı loga, bi tarafi da eger duvarda bi çivi Zaman 

mivi halka malka yapmişıh ne 'ala, ne güzel. Yohsa yoh işte 

böle düşer. Atardıh çamaşırlarımız. (xıX 19) 
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Yukarıda örnek cümlelerle gösterdiğimizde durum anlaşılmaktadır. 

Burada verilen örnek kelimelerde, -mIş eki "öğrenilen geçmiş zaman" ifade 
etmek için kullanılMAmıştır. Örnek cümleler incelendiğinde bunların 

"görülen-bilinen geçmiş zaman"ı ifade ettiği anlaşılır. Yani, -DI elciyle 
kullanılan zamanı gösterir. Zaten, 'birinci kişi' çekimlerinde, başkasından 
öğrenme fonksiyonunun olmaması, ya da çok özel durumlarda kullanılması 
gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır. 

-mIş ekinin "öğrenilen-duyulan geçmiş zaman"dan daha çok "farkına 
varılan geçmiş zaman için kullanıldığı, özellikle birinci kişilerde "öğrenilme
duyulma" fonksiyonundan daha çok "görülen geçmiş zaman" ifade edebilme 
fonksiyonu yazı dilimiz için de geçerlidir. Ancak, özellikle Doğu Anadolu 
Ağızlarımızda (Diyarbakır, Urfa vs.) bu durum, yani -mlşIm çekimi ile 
"görülen geçmiş zaman"ı ifade etmek karakteristik bir durum arz eder. Bu 
yüzden, o bölgeyi çalışanların bu özelliği gramerlerinde de belirtmesi bek
lenir. 

Bir de "emir ekleri" bölümüne bakalım. Bilindiği gibi, bir ekin emir mi, 
istek mi, temenni mi, dua mı, yalvarına mı, gereklilik mi vs. bildirdiği, ancak 
cümle içindeki diğer unsurların durumuna göre belli olur. Ancak, bizim 
yayımlarımızda bir ek "emir" diye biliniyorsa sadece orada verilir, "istek" 
diye biliniyorsa da sadece orada gösterilir. 

r:. -r ,,-- -"il Metinde cümle içinde geçen şekli Bildirdiği ger ' . 

(EmirKipi) 

i darılman bir hal geldi dizim ile gozüme / darılman ehbablar İstek bildirir 

i (Kırşehir, s.143) daldı sözüme (Ll1.95) 

cayma şu derenin oylumuna / gonar guşlar yaylımına / cayma Yalvarına bildirir 

(Malatya, s .183) gelin gurban olam / yaradanga gurban olam gelin 

senin (120.10) 

alın ôlana soralla, ôlan eyer gızı gormediyse, gız ôlan gide İzin bildirir 

(Zonguldak -Bartın- gızı gore. Ôlan beyendiyese, isdese "alın" dese tekrar 

Karabük, s.75) bi td iki üç gadın, gine gidelle. (22.54) 

o zaman gurda murda bakan olmaz gdri, çarığı da Dua bildirir 

3) yersiFı de. Allah o günü gösdermesin (1.222) 

, , 
sakatları da alcam dedi. ha bakalım de bakalım aldı Id ? (Burada hiçbir kip 

(Edirne, s.lll) beni askere. (25.70) fonksiyonu yoktur. B -, 

http://www.turkdilleri.org



WORKSHOP ON TURKISH DIALECTS 19 

bak-ayıill gibi yapılar Türk-

çede edatlaşillış olarak da 

kullanılabilir) 

bahm! başli kör bagzrmaga. Heiwir haveir, yetişın, bahın İstek, yalvarına bildirir 

(Diyarbakır, s.48) körün parasıni ali cebinden ... (11.22) 

kurtarm! yoh dedi tohtor çaresiz bi de tikti. karısi aman Yalvarına bildirir 

(Diyarbakır, s.48) doktorlar kocami kurtarın. Zenginlzh var, variyeti 

çohtur ... (XL VIII. 4 I) 

Örnekleri cümle içinde görünce durum anlaşılmaktadır. bulun çekimi 
emir bildirınemektedir. kurtarın çekiminde de emir anlamı yoktur. Burada 
bir "yalvarına" söz konusudur. Yalvarına olunca da emirden bahsedilemez. 
Bizce bu örnekler, olsa olsa, "istek", "dilek" ya da "yalvarına" vs. başlığı 
altında verilmelidir. 

Eklerin geldiği kelimeler cümle içerisinde verilmezse, okuyanlar gerçek 
fonksiyonunu anlayamaz, bilemez. Eklerin gerçek fonksiyonlarını belir
leyecek şekilde bir fışleme ve çalışma yapılmadığından, ilgili dil incele
meleri, bizce amaçlarına ulaşamamış demektir. 

Hal eklerinde de aynı şey söz konusudur. Örnekler sadece ekin geçtiği 
kelime olarak verilmekte, pek çok yayımda cümle içerisinde gösterilme
mektedir. Hal eklerinin fonksiyonlarına da girilmemektedir. Biz, Uşak İli 

Ağızları adlı çalışmamızda "yönelme hali "ni veriş tarzımızı örnek olarak 
aşağıda veriyoruz6

: 

Yönelme +(y)A 

1. Allamorfları: Fonetik şekli yazı dilimiz ile aynıdır. Ünlü uyumuna uyar. Ünsüzle biten 

kelimelere +a, +e; ünlü ile bitenlere +ya, +ye şeklinde eklenir. 

kakznca hemen sdahı sıkmış halarnı vurma+ya (1-7,85) 

bu at+a mindi cirıd+a çıkıyo (1-17,72) 

gelin+e ekseriye al keydirile (1-35,30) 

o badılcam iki+ye bölesüJ (1-66,25) 

gelini alır gelirdik ev+e (III-93,7) 

Çokluk eki ya da ünlü ile biten kelime ve eklere geldiğinde, "büzülme"ye 

Gürer Gülsevin, Uşak İli Ağızları, TDK Yayınları, Ankara 2003, s. 87-88 
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uğrayabilir: 

dill+il çıkarımış (1-9,4) 

2. Fonksiyonları: 

2.1.Fiilin istikametini gösterir. 

);> uş+il gidiyöla (1-2,113) 

);> gelini alır gelirdik ev+e (III-93,7) 

2.2. " ... için" anlamını verir. 

);> yaramı sarma+ya yar kendi gelsin (1-7,37) 

);> namaz gılmil geldi (1-33,82) 

);> kakınca hemen silahı sıkmış halamı vurma+ya (1-7,85) 

2.3. " ... +(y)A karşılık" görevinde kullanılır. Bedel bildirir. 

);> yımırtayı vermez beş+e (1-2,34) 

);> yirmi guruş+a bazarlığ etdik metresini (1-54,29) 

2.4. "Bir şey üzerine, bir şey üzerinden" anlamında kullanılır. 

);> teslim bayraı dikmişle ocaklar+a (1-7,69) 

2.5. Zarflar oluşturur. 

);> erken daa. erin+e gecin+e yaparım ben bunu (1-41,147) 

);> ama şimdi göç. yarı+ya yok köy. yarı+ya bu köyü7J halkı yok burda (1II-92,22) 

2.6. Üzerine +cAk/+clk morfemini de alarak, birleşik bir yapı oluşturduğu örnekler de vardır. 

);> üş gün+ecek düün olur (1-7,17) 

» iki gün+ecek (1-7,29) 

» eşmeden dut alaşer+ecik, bu yanna afyon+acık, bu yanna simav, hep bu çevre tanır beni 

(1-12,5/6) 

2.7. Deyimleşmiş birleşik fiiller oluşturmakta kullanılmıştır. 

);> adam yol+a geliyo (1-2,177) 

» fakat onnar da satım+a gelmiyo (1-13,9) 
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3. Diğer Hal Eklerinin Görevinde Kullanılışı 

31. Belirtme Hali Yerine Kullanılışı 

Özellikle zamirler üzerinde rastlanmaktadır. 

~ bunna baya döğmek istedile (1-16,34) 

~ gabzk gibi galdzrzyo baIJa. yaw golayla elime geşmiyo (1-32,80) 

~ neyim ma da siz bana dokdura götüce7Jiz (1-38,36) 

3.2. Ayrılma Hali Yerine Kullanılışı 

~ ya, biz saya çok isdemiyoz. bi götlük ye ve bize, yeter (1-33,104) 

~ bakz7J ne deyo demiş toplanan halka gari, bu baIJa müsiide isdiyo (1-61,96) 

21 

Şekil bilgisi bölümündeki bu eksiklikler ve yöntemsizlikler, yaptığımız 
yayımların, başka araştırmacıların işine yaramadığını göstermektedir. Biz, 
1987 yılında "Eski Anadolu Türkçesinde İsim Çekimi Eklerinin Fonk
siyonları ve Kullanılışları" başlıklı tezimizi savunduğumuzda jüride bulunan 
Prof.Dr. Tuncer Gülensoy hocamız, asistanına da Anadolu ağızlarındaki hal 
eklerinin fonksiyonlarını doktora tezi olarak vermeye karar vermişti. Çünkü, 
ağızlarımızda da hal eklerinin pek çok görevi olduğunu, farklı kullanışlarıyla 
karşılaştığımızı bilmemize rağmen, yapılan yayımlarda bunlar gözük
memekteydi. O yıllarda Ahmet Buran arkadaşımız, tıpkı benim bir çok Eski 
Anadolu Türkçesi metnini tek tek fişlediğim gibi, mevcut ağız araştır

malarındaki metinleri bizzat teker teker fişlemişti. Sonunda, TDK tarafından 
yayımlanan o güzel eser ortaya çıktı7 • 

Biz de birkaç yıl önce asistanımıza "Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil 
Çekimi"ni yüksek lisans tezi olarak verdik. Amacımız, -mIş ekinin, -
(y)AcAK ekinin vs. bütün fonksiyonlarının ortaya çıkması, ayrıca, "gelecek 
zaman" için, "şimdiki zaman" için, "gereklilik kipi" için vs. ağızlarda hangi 
yapılar kullanılmakta ise ortaya konulması idi. Aslında, mevcut ağız 

Ahmet Buran, Anadolu Ağzzlarında isim çekim (Hal) Ekleri, TDK Yayınları, Ankara 
1996 
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çalışmalarında bunlar kendi bölgeleri için belirlenmiş olsa idi, asistanım 

Özgür Ay bunları o yayımlardan güvenilir bir şekilde alıp kullanacaktı. 

Ancak, durumu böyle olmadığı için, Özgür Ay yayımlanmış bütün eserlerin 
metinlerini ve bir çok yayımlanmamış tezi teker teker fişleyerek tezini 
hazırladı 8 . Tezi iki ana bölümde hazırlattık. İlk bölümde "şekiller" esas 
alındı. Yani, -(y)AcAk eki başlık yapıldı, -mIş eki başlık yapıldı. Bu eklerin 
önce fonetik varyantları gösterildi, daha sonra hangi zaman, tarz ya da 
görevde kullanılmış iseler ayrı ayrı maddeler halinde verildi. Bunun 
sonucunda, -(y)AcAk ekinin, -mIş ekinin vs. ağızlardaki bütün şekilleri ve 
bütün görevleri belirlenmiş oldu. İkinci ana bölümde ise, "zamanlar" esas 
alındı. "Gelecek Zaman", "Şimdiki Zaman "vs. başlıkları konuldu. Bunların 
altında, o zamanı gösteren bütün ekler verildi. Örneğin, "gelecek zaman" 
için, önce asıl gelecek zaman elderi gösterildi, sonra, gelecek zaman için 
kullanılmış olan diğer şekiller verildi. 

SONUÇ 

Büyük emeklerle derlenip yazıya aktarılan diyalektoloji malzemele
rimizin dil incelemesi bölümleri, maalesef, araştırrnacılarımız tarafından 

Hiyıkı ile hazırlanmıştır denemez. Bunda en önemli neden, bizce, araş

tırmacılar tarafından asıl amacın tam olarak belirlenmemiş olmasıdır. 

Ses bilgisi bölümlerinde o yöreyi karakterize eden değişmeler ve eği
limler ile, karakteristik olmayan ses olayları muhakkak birbirinden titizlikle 
ayrılarak sunulmalıdır. Karakteristik olanlarda ise, yaygın olan ve olmayanlar 
da ayrı başlıklar altında toplanmalıdır. Ayrıca, konuşanın yanlış telaffuzu 
sonucu kaydedilmiş kelimeler ve sadece birkaç kez görülen değişmeler 

muhaldcak ana bölümün dışında verilmelidir. 

Şekil bilgisi bölümünde ise, en önemli yanlışımız, eklerin fonksiyonlarını 
göz ardı etmemiz, işletme eklerini örneklendirirken yalnızca ilgili kelimeyi 
göstermemizdir. Fonksiyonlar göz ardı edilip klasik bir şablon için örnek ve
rilme yoluna gidilince de, bir çok yanlış şekille karşı karşıya bırakılmaktayız. 

Yöntemsizlik sorununun dışında, ağız çalışmalarının dil incelemesi 

Özgür Ay, Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, AKÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Afyon 2001. 
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bölümünde görülen önemli sorunlardan biri de bilgi eksiklikleridir. Bazı 
yayımlarda, kelimelerin eski şekilleri bilinmediğinden, ses değişmeleri bile 
ters istikamette gösterilebilmektedir (Eski şekil ögey' dir. Türkiye Türk
çesinde 'üvey'; ağızlarda hem 'üvey' hem de 'ügey/ögey' şekli bulunur. 
Ağızlardaki 'ögey' şekli için, Türkiye Türkçesindeki 'v'li kelime esasmış gibi 
düşünülüp "-v- > -g-" başlığını koyma hatası, kelimenin orijinalini bil
memekle ilgilidir. Yada "z > k" değişimi denilip, zaman ve kip çekim
lerindeki ı. çokluk kişi için "gelmişiz> gelmişiR' gibi örnekleri vermek, ses 
olayı ile ek tercihi konusunu birbirine karıştırmaktır.) 
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