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İç Ege Bölgesi Ağızlarında Diyalekt Tabakalaşması
Gürer Gülsevin
(İzmir)
İç Ege bölgesindeki ağızlarda görülen farklılıkları, belirli bir sitem içinde
tasnif etmeyi amaçlayarak böyle bir bildiri hazırlamaya karar vermiştim.
Ancak, Türkiye’deki ağzılarla ilgili yapılacak birçok çalışmada olduğu
gibi, beklenen ve beklenmeyen bazı zorluklarla karşılaştım. Genelde ağız
araştırmalarımızdaki yöntemsizlik sorunu ile de ilgili olan bu konulara
kısaca değinmek istiyorum:
1. Derleme (metin) eksikliklerimiz: İ ç Ege bölgesi denilince
Afyonkarahisar, Uşak, Kütayha, Denizli, Manisa, Aydın (kısmen),
Muğla (kısmen) ve İ zmir (kısmen) ağızları kastedilir. Buralardan bir
kısmı işlenmiş ve yayımlanmıştır. Kütahya ve yöresi ağızları bir bütün
olarak Tuncer Gülensoy tarafından yayımlanmıştır. Uşak ili ağızları ise
ayrıntılı olarak tarafımdan işlenerek yayımlanmıştır. Muğla ili ağızları
ise Ali Akar tarafından çalışılmıştır. Afyonkarahisar ilinin sadece
merkez ağzı Erdoğan Boz tarafından işlenmiştir. İ lçeleri (Çay, Bolvadin, Sandıklı, Şuhut) ile ilgili olarak yapılmış yüksek lisans tezleri
vardır. Denizli’nin güney ve güneybatı bölgelerini içine alan yüksek
lisans tezleri yapılmışsa da henüz yayımlanmamıştır. Manisa ili ile
ilgili yayımlanmış eser yoktur. Aydın ili ve ilçeleri üzerine de bir
araştırma yayımlanmış değildir. Ağızlar üzerinde yapılmış en çok çalışma lisans tezleri şeklinde üniversite kütüphanelerinde bulunmaktadır.
Bunlara ise ulaşıp edinmek son derece zor ve zahmetlidir. Kısaca söylemek gerekirse, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla için malzeme bulunabilse de, Manisa ve Aydın üzerine yayımlanmış eser
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bulunmamaktadır. Denizli’nin ise sadece güney bölgeleri hakkında
yayımlanmamış yüksek lisans tezleri vardır.
2. Araştırmacılardaki eksiklikler: Yapılan çalışmalardan ve tezlerden,
araştırmacının altyapısı, ciddiyeti ve dikkati oranında yararlanabilmekteyiz. Bunların büyük çoğunluğunun dil incelemesi bölümleri
yazılmış olsa da, kullanılamayacak durumdadır. Örnek olarak, inceleme
bölümünde şimdiki zamanın çekimine baktığımızda sadece “–(I)yo”
tarzında geniş yuvarlak ünlülü şekiller gösterilmiş olmasına rağmen,
metinler incelendiğinde o köyün “-(I)yI” tarzında dar-düz ünlü ile
çekimlendiğini görmekteyiz. Hal böyle olunca, ağızları karşılaştırırken
belirlenen ölçütleri, gramer incelemelerinde bulamıyoruz. Muhakkak
bütün metinleri okuyup fişlememiz gerekiyor.
3. Bölge ağzılarının iç içe girmiş olması: Ege bölgesi, birçok Oğuz
boyunun ve oymağının yoğun şekilde yerleştiği bir alandır. Ancak,
gelen gruplar sadece bir yere yerleşerek kalmamışlar, çeşitli nedenlerle
sürekli yer değiştirmişlerdir. Bu yüzden, aynı grubun bir bölümünü
bambaşka bir yörede bulmak mümkün olmaktadır. Bu iç içe girmeler o
kadar karışık haldedir ki, o yörenin geçmişini araştırmayan kişiler için
göçler meçhul kalmaktadır. Örneğin, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine sonradan yerleşen Karabağ Türkmenlerini başlangıçta bir köy
oluşturmakta imişler (Büyükkarabağ). Bu grup, daha sonra bölünerek 5
köy haline (Büyükkarabağ, Ortakarabağ, Derekarabağ, Çukurcak ve
Yenikarabağ) gelmiştir. 1969 yılındaki büyük sel felaketinden sonra
Ortakarabağ köyünden 136 hane Bolvadin’in merkezine göçmüştür.
Bunlar Bolvadin merkezinde bir grup oluşturmuşlardır. Bunun aksine,
başka yerlerden çeşitli nedenlerle gelip Karabağ köylerine yerleşen
gruplar da olmuştur. Bu sadece küçücük bir örnektir. Bütün Ege
bölgesi, bu şekilde, çeşitli nedenlerle yer değiştirmiş, göçmüş Oğuz
gruplarının sahası haline gelmiştir.
Biz bu bildirimizde, Ege bölgesine tehcir ya da başka nedenlerle
kendi yuırtlarını terketmek zorunda kalarak gelmiş bulunan “göçmenmuhacir” ağızlarını dahil etmeyeceğiz. Yani, Kafkasya’dan gelen
Karaçay köyleri, Nogay Köyleri, Tatar köyleri, Orta Asya’dan gelen
Kırgız köyleri, Kazak köyleri; Balkanlardan gelen muhacir köyleri
konumuzun dışında tutulmuştur. Her ne kadar daha sonraları bu köylerden bazı göçler olsa da, yerleştikleri yerler bellidir ve hala kendilerine özgü diyalektleri konuşmaktadırlar. Kendi diyalektlerinin yanı
sıra bulundukları bölgenin baskın diyalektini de konuşurlar.
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EGE BÖLGESİ AĞIZLARININ GENEL KARAKTERİSTİĞİ
Ege bölgesinde pek çok Oğuz boyu yerleşmiş ve kendi ağızlarını
buralara taşımışlardır. Her ne kadar içi içe geçmeler, baskın dil ve
diyalektlerin etkisi ve yazı dilinin hakimiyeti diyalektleri değiştirmekte
olsa bile, yine de belirli bazı baskın özelliklerden söz etmek mümkündür.
Örneğin, artdamak “q”sı (baqmış, yıqılan, vs.) Anadolu’nun orta ve doğu
bölgelerinde sızıcılaşarak “x” (baxmış, yıxılan, vs.) olabilmesine rağmen,
Ege bölgesinde korunmuştur (baqmış, yıqılan, vs.). Başka bir örnek; iki
ünlü arasındaki “G” ünsüzü genellikle doğu bölgelerinde korunmasına
(yogurt, dernege, vs.) rağmen, Ege bölgesinde önce sızıcılaşmış daha
sonra yanındaki ünlülerle birlikte büzülerek tek bir uzun ünlü halini (yōrt,
dernē, vs.) almıştır.
Ege Bölgesi ağızları denilince en karakteristik özellikler olarak şunlar
sıralanmalıdır (Bunların bazıları, başka bölgelerin ağızlarında da vardır):
Şimdiki zaman eki

EGE
BÖLGESİNDE
-(I)yO(r)

(gelmişiz)
r ünsüzünün durumu

“Ø”

BAŞKA
BÖLGELERDE
-(I)yO(r),
(geliyor, başlıyorlar)
-(I)yI(r),
(geliyi, başliyler)
-(I)yA(r)
(geliya, başliyela)
q
(bakdı)
x
(baxdı)
+Iz
(gelmişiz)
+IK
(gelmişik)
“r”

–(I)yor

geliyo(r), başlıyōlā

q

q

(baktı)

(bakdı)

Zamanların 1. çokluk
kişi çekimi

+Iz

(yaparlar)

(yapālā)

(yaparlar)

VgV

V

(yogurt)

(yōrt)

İlerleyici yandaş ünsüz
benzetmesi

nn

VgV
(yogurt)
VğV
(yoğurt)
nl

(gadınnā)

(kadınlar, gadınlar)

a-ı

a-u

(gavırma, yāmır)

(kavurma, yağmur)

(gelmişiz)

nl : kadınlar
Dudak ünsüzlerinin
yanında ünlü uyumu: a-u
(kavurma, yağmur)
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Anadolu ağzılarının en sistemli ve ayrıntılı sınıflandırmasını yapmış
olan Leyla Karahan, eserinde Ege bölgesindeki yöreleri “Batı Grubu
Ağızlarının I. Altgrubu”nda gösterir. Yukarıda sıraladığım özellikler de
o altgrup için sıralananlar arasında vardır. Leyla Karahan’ın eserinde,
“Batı Grubu I. Altgrubu” için başkaca özellikler de belirlenmiştir. Ancak,
biz burada çok temel özellikleri verdik. Karahan eserine hazırlarken pek
çok yayımlanmış veya yayımlanmamış çalışmadan yararlanmıştır. Türkiye Türkçesi ağızlarının hepsinin derlenip çalışılmadığını düşünürsek,
ilgili kitapta verilen örneklerin dışında ve aksine pek çok kullanılışın da
bulunabileceğini kabul ederiz. Nitekim, o eserden sonra, tarafımızdan
Uşak ili ağzıları çalışılmıştır. Leyla Karahan hocamın çalışmasını yaparken elinde olmayan Uşak ili ağızlarına ait benim metinlerime dayanarak,
o sınıflandırmaya katkılar yapılabilmektedir. Örneğin, Karahan’ın
eserinde “şimdiki zaman ekinin Ege bölgesinde geniş-yuvarlak ünlülü
olduğu” söylenmiş, (adları verilerek) bazı köylerde ise “dar-düz ünlülü”
şekillere rastlandığı kaydedilmiştir. Bunların içinde Uşak’a ait köyler
yoktur. Biz, 2000 yılında yaptığımız çalışmada, Uşak’ın Eşme ilçesinin
batı sınırındaki bazı köylerde de “geliyik, yapiyler” gibi kullanışlar
olduğunu belirledik. Yeni yapılan diğer çalışmaları da o esere katkı olarak düşünmemiz gerekir.
Biz bu bildiride, Ege bölgesinde olmasına rağmen, Ege bölgesinin
genel karakteristiğinin dışında özellikler gösteren yerleri belirlemeye
çalıştık. Bunun için de, yukarıdaki temel karakteristik özelliklerden ilk
üçünü (1. Şimdiki zaman ekinin yapısı, 2. “q” ünsüzünün durumu, 3.
Zaman çekiminde birinci çokluk kişi ekinin tercihi) esas aldık.
I. İç Ege Bölgesi Ağızlarında “-(I)yor” Ekinin Farklı Şekilleriyle
Temsil Olan Tabakalar
Şimdiki zaman bildiren -(I)yor (< -A yorur) ekinin pek çok allamorfu
vardır. Üç heceli olan bu yapının orijinalindeki gibi üç heceli şekilleri
çok az tespit edilmektedir. “r” sesinin kaybolduğu örnekler yaygındır. Bu
ekin ünlüsünde oluşan değişmeler, ana ağız bölgelerini belirleyebilecek
niteliktedir:
-(I)yo(r)
-(I)yI r)
-(I)yA(r)
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-(I)yI(r) tarzındaki dar ünlülü çekimin -(I)yo(r) ile aynı yapıdan (< -A
yorur) geldiği yaygın olarak kabul ediliyor olsa da, burada farklı morfemlerin yaşadığı da düşünülmektedir. Yani, -(I)yo(r) eki ile -(I)yI(r) eki
farklı ekler de olabilir.
Bunların sonlarında “r” sesinin kaybolduğu çekimler daha çoktur.
Özgür Ay, Türkiye Türkçesi ağzılarında bu ekin fonetik varyantlarını
verirken, 1. teklik kişi çekimi için şu kullanışları listelemiştir (AY, s.773)
-(V)yO(r)+I. Teklik Kişi

-iyörürüm, -ıyorum, -iyorum, -iyórum,
-īyorum, -íyoŕum, -iyoŕum, -iyȯŕum, -íyorum,
-iyȯrum, -iyörüm, -uyorum, -üyorum, -uyórum,
-uyoŕum, -uyȯŕum, -úyȯŕum, -iyorum, - i̊yorım,
-iyȯrım, -yorum, -yórúm, -yoŕum, -yȯŕum,
-yorȯm, -orȯm, -iórum, -orum, -ōrum, -ȫrüm,
-erōm, -ıyom, -iyom, -iyōm, -ıyōm, -íyom,
ˇ
-i̊yom, -iyomn, -uyom, -üyom, -üyōm, -üyom,
-yom, -yóm, -yôm, -yōm, -eyom, -ėyōm,
-iyöym, -rum, -m, -b yörün, -ıyorun, -iyorun,
-ıyórun, -ıyōrun, -ǖyorun, -yorun, -ȫrün, -ıyon,
-iyon, -ĭyon, -íyon, -ıyōn, -ı̊yoñ, -uyon, -üyon,
-ŭyon, -yyon, -yon, -yōn, -ıyoñ, -iyoñ, -uyōñ,
-yoñ, -on
¯
-ė΄yirem, -iy irim, -āyirum, -ēy ĭrum, -yíŕum,
∪

-(V)yI(r)+I. Teklik Kişi

-iyrim, -iyŕı̊m, -iyrum, -i̊yrum, -yrum, -yrem,
-yŕem, -iyŕem, -ēyrım, -ė̄yrim, -āyrim, -yrım,
¯

-(V)yU(r)+I. Teklik Kişi

-(V)yA(r)+I. Teklik Kişi

-ė̄yrum, -ēyrum, -āyrum, -irim, -ė̄yim, -ė̄yim,
¯
¯
-ıyım, -iyim, -ĭyım, -ıyim, -iyim, -iyim, -iyīm,
¯y
¯
-i im, -iyĭm, -uyim, -üyim, -yım, -yim, -yi̊m,
¯
¯
-ıym, -iym, -iym, -iym, -ūym, -éim, -ım, -im,
¯
¯
-īm, -im, -m, -iyin, -ıyıñ, -yıñ
-áyurum, -iyurum, -ıyurum, -yurum, -uyurum,
-ūyurum, -u̇yūrum, -uyum, -üyüm, -üyūm,
-ıyum, -iyum, -yŭm, -yum, -yüm, -üm, -ūm,
-ǖm, -uyuñ, -ün, -yuñ, -yûñ
-iyerim, -iyarim, -iyėrím, -iy ė̄rim, -iyėrim,
-yerim, -y ė̄rim, -yėrím, -ye̊rum, -üyerim,
-ė΄yė΄ri΄m, -ıyarem, -iyam, -iyem, -ıyem, -ıyam,
-íyem, -yem, -ye̊m, -uyam, -üyem, -uyem,
-ūyam, -úyem, -uye̊m, -yėram, -eyem,
-yem,-iyan

Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarını sınıflandırıken: “Şimdiki zaman
ekinin özellikle ünlü yapısı itibariyle gösterdiği sitemli dağılım, Anadolu
ağızlarının ana gruplarını belirlemede önemli rol oynar. Doğu Grubu
ağızlarında kullanılan şimdiki zaman eklerinin ortak özelliği, ek ünlüsünün ve yardımcı ünlünün ince (nadiren kalın), düz ve dar oluşudur.
Kuzeydoğu Grubu ağızlarında ek ünlüsü ve yardımcı ünlü ince, yuvarlak,
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dar veya Doğu Grubu ağızlarında olduğu gibi ince, düz, dardır. Batı
Grubu ağızlarında ise diğerlerinden farklı olarak genellikle kalın (nadiren ince), yuvarlak ve geniş ünlülüdür.” demektedir (KARAHAN,
s.43). Bu ağız gruplarını tek tek anlatırken de, şu ekleri gösterir (KARAHAN, s.44)
Doğu Grubu Ağızları:
-yér / -yir / -yr
-ir / -īr / -ér
-yé / -yi
-y
-i, /-ī, -é
Kuzeydoğu grubu Ağızları:
-y, -i, -yi, -yé, -yr, -yur / -yür, -yır / -yir, yér
Batı Grubu Ağızları:
Şimdiki zaman eki batı Grubu ağızlarında ses ve hece yapısı
ile çeşitlilik gösterir. Bu ekin, bölge ağızlarında ortak olan
tek özelliği, yapısındaki ünlünün genellikle geniş olmasıdır.
Ek ünlüsü, kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık bakımından
hangi yapıya sahip olursa olsun genellikle geniştir. Bu, Batı
Grubu ağızlarını diğerlerinden ayıran bir özelliktir.
-(I)yo(r)
Görüldüğü gibi, ekin “-(I)yI(r)” şekli Doğu Grubunda, “-(I)yA(r)” ve
“-(I)yI(r)” şekilleri Kuzeydoğu Grubunda, “-(I)yo(r)” şekli ise Batı
Grubunda yaygın ve karakteristiktir. Bunların arasında en büyük ve
yaygın grup, Batı Grubudur. Gaziantep, Malatya, Adıyaman’dan İ zmir,
Muğla, Balıkesir, Edirne’ye kadar olan bölge, bu gruba dahildir. Leyla
Karahan, şimdiki zaman ekkinin ana ağız gruplarındaki farklılığını
gösterdikten sonra, “-(ı)yo(r)” ile karakterize edilen Batı Grubu için
“Genel yapıya aykırı şekiller, daha çok bölgenin doğu, kuzeydoğu ve
güneydoğusunda yaygınlaşmıştır. Bu yörelerde (Gaziantep, Kahramanmaraş, Bafra, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ş alpazarı, Malatya merkez,
Arapkir, Hekimhan, Suşehri, Divriği, kangal, Turhal, Niksar) dar ünlülü
şimdiki zaman ekleri de kullanılmaktadır.” demiştir (KARAHAN, s.46).
Yani, aslında “-(I)yo” ağzı olan Batı Grubunun doğu bölgerinde “-(I)yI”
şeklinde çekimleyen yöreler de vardır. Ancak, elbette bu ağız bölgeleri
kapalı birer kutu değildirler ve içlerinde diğer bölgelerin karakteristik
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özelliklerini gösteren tabakalar da vardır. Leyla Karahan, eserinde, Batı
Grubunun alt gruplarını işlerken, I. Alt Grup için ölçü olarak normal
karakteristik şeklin “-(I)yo” olduğunu göstermiş; ama, bunun dışındaki
şekilleri kullanan yöreleri de belirtmiştir. Karahan, “-(I)yI” şeklini VII.
Alt grup ile VI. Alt grubun bazı yörelerinde kullanıldığını söylemiş,
ancak, diğer yörelerden Dinar, Emirdağ’ın Firikli köyü, Şereflikoçisar
(Ankara), Bigadiç, Susurluk (balıkesir), bucak (Burdur), Mustafakemalpaşa (Bursa), Orta (Çankırı), Develi’nin Kızık köyü (Kayseri), Kula,
Gördes, Alaşehir (Manisa) ağızlarında dar ünlülü şimdiki zaman
eklerinin de kullanıldığını belirtmiştir (KARAHAN, s.145)
Leyla Karahan, eserini hazırladığı zamana kadar yapılmış çalışmaları
inceleyebilmişti. Bildirimizin başında da değindiğimiz gibi, bütün
ağızların şu anda bile araştırılıp bilim adamlarının kullanımına sunulduğunu söyleyemiyoruz. Karahan’ın kitabından sonra yapılan veya onun
o günlerde ulaşamadğı metinleri incelediğimizde, Ege bölgesinin muhtelif yerlerinde şimdiki zaman için, “-(I)yo” dışındaki çekimlerin de bulunduğunu görüyoruz. Ege bölgesini karakterize eden “-(I)yo” ve bunun
dışındaki şekiller için bizim şimdiye kadar belirleyebildiğimiz yöreler
şunlardır:
1. İç Ege Bölgesi Ağzılarında “-(I)yo” Tabakası
Bu, Ege bölgesinin karakteristik ve en yaygın çekimidir. Bu yüzden,
bu bildirimizde “-(I)yo”lu şekillere örnek verilmemiştir. Sonundaki
“r”nin korunmuş olduğu örneklere de rastlanır. Hatta, üç heceli şekli
koruyan yöreleri de vardır.
2. İç Ege Bölgesi Ağızlarında “-(I)yI” Tabakası
Ege bölgesinin karakteristik ve yaygın çekimi “-(I)yo” şeklindendir.
Ancak, adacıklar halinde “–(I)yI” şekimine de rastlanır. Aslında, dar-düz
ünlülü bu şekil, Leyla Karahan’ın tasnifinde, Batı Grubu Ağızlarının
dışındaki yöreler (Doğu Grubu Ağızları ve Kuzeydoğu Grubu Ağızları)’de kullanılmaktadır. Batı grubu içinde, sadece VII. alt grup ile VI.
alt grubun bazı yerlerinde karakteristiktir. Yani, Ege bölgesi ağızlarına
yabancı bir şekildir (bk. HARİTA I). Allamorfları şunlardır:
Birinci teklik kişi

:-(I)yIm (-yım,-yim,-yum,-yüm,-ıyım, -iyim,-uyum,-üyüm)
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İkinci teklik kişi

: -(I)yIη (-yıη,-yiη,-yuη,-yüη, -ıyıη, -iyiη, -uyuη, -üyüη)

Üçüncü teklik kişi

: -(I)yI (-yı,-yi,-yu,-yü,-ıyı,-iyi,-uyu,-üyü)

Birinci çokluk kişi

:-(I)yIk /-(I)yIz (-yık,-yik,-yuk, -yük,-ıyık,-iyik,-uyuk, üyük; -yız, -yiz, -yuz, -yüz, -ıyız, -iyiz, -uyuz, -üyüz)

Üçüncü çokluk kişi

: -(I)y(I)lAr (-yılar, -yiler, -ıylar, -iyler, -uylar, -üyler)

Uşak ilindeki köylerde:
Uşak ilindeki ağızlar çok baskın olarak “-(I)yo” ağzıdır. Ancak, Eşme
ilçesinin batısındaki bazı köylerde düzenli olarak “-(I)yI” çekimini
buluruz. Bunlar:
Eşme ilçesindeki köylerde: Fakılı, Kayalı, Cemal Çörüş, Örencik,
Bozlar; Eseler (İsalar), Balabancı, Hardallı
 yonanı da bil-iyim, çetecilii de bil-iyim (II-83,16/17; Uşak-Eşme,
Fakılı) (GÜLSEVİN, s.344)
 ben seniη goynunu kaş senedir güd-üyüm (II-87,117: Uşak-Eşme,
Kayalı) (GÜLSEVİN, s.350)
 hemşerim, utandır-ıyıη beni (II-80,16: Uşak-Eşme, Cemal Çörüş)
(GÜLSEVİN, s.340)
 ne yap-ıyıη sen (II-87,211: Uşak-Eşme, Kayalı) (GÜLSEVİN, s.353)
 garşıda çövürdüp dur-uyu demiş (II-80,7: Uşak-Eşme, Cemal Çörüş)
(GÜLSEVİN, s.340)
 şindi cemal orası ol-uyu, cemal çörüş de burası ol-uyu (II-80,4/5:
Uşak-Eşme, Cemal Çörüş) (GÜLSEVİN, s.340)
 bi deve çıx-ıyı bunuη öηneri sıra (II-82,3: Uşak-Eşme, Fakılı)
(GÜLSEVİN, s.342)
 onu hemen bi gurşunda düş-ürüyü aşşāya (II-87,17: Uşak-Eşme,
Kayalı) (GÜLSEVİN, s.347)
 alıp gid-iyi gelini (II-91,27: Uşak-Eşme, Örencik) (GÜLSEVİN,
s.361)
 araya ĺaf garışdır-ıyız (II-87,98: Uşak-Eşme, Kayalı) (GÜLSEVİN,
s.349)
 bir gün goynunu güd-üyüz (II-87,113: Uşak-Eşme, Kayalı)
(GÜLSEVİN, s.350)
 ordan gel-iyik, bura gid-iyik (II-80,1: Uşak-Eşme, Cemal Çörüş)
(GÜLSEVİN, s.340)
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 gel-iyik sabānan, gid-iyik çocukları al-ıyık, akşamnan geri üçde geri
getir-iyik (II-80,9: Uşak-Eşme, Cemal Çörüş) (GÜLSEVİN, s.340.)
 biz önceden gel-iyik gid-iyik derdik. şimdi de bazı, köyde deriz yāni
(II-81,4/5: Uşak-Eşme, Bozlar) (GÜLSEVİN, s.341)
 al-ıylar çicei, var-ıylar, yap-ıylar (II-82,18: Uşak-Eşme, Fakılı
(GÜLSEVİN, s.342)
 goyun çal-iyler, adam öldür-üyler (II-83,20: Uşak-Eşme, Fakılı)
(GÜLSEVİN, s.344)
 yeηi çam dikildi. pek çok di-yiler (II-87,24: Uşak-Eşme, Kayalı)
(GÜLSEVİN, s.347)
Uşak-Eşme’nin bu köylerinde, ekin geniş ünlülü istisnaları çok azdır.
 bi havlı getir-iyo (II-85,19: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.346)
 bi gelin ağlı-yo (II-87,195: Uşak-Eşme, Kayalı) (GÜLSEVİN, s.352)
 adam bi gecede işini bitir-iyo, gid-iyo balosunu dut-uyo (II-91,17/18:
Uşak-Eşme, Örencik) (GÜLSEVİN, s.361)
Afyonkarahisar ilindeki köylerde:
Afyonkarahisar ilindeki ağızlarda da “-(I)yo” şekli karakteristiktir.
Ancak, özellikle Emirdağ ilçesinde “-(I)yI” şeklinde çekimlerin olduğu
köyler de vardır. Bolvadin ve Sultandağı’na yerleşmiş Türkmen Karabağ
köylerinde de serpinti halinde görülür. Bu Karabağ köylerinde daha
yaygın olan şekil ise “-(I)yA” ve “-(I)yo”dur. Derekarabağ ve Çukurcak
köylerinde, hem “-(I)yI”, hem “-(I)yA”, hem “-(I)yO” kullanılabilmektedir.1
Bolvadin ilçesindeki köylerde: Derekarabağ Köyü, (nadiren) Ortakarabağ
köyü
 biz “gelii”, “gidiyi” deriz, onnar birez daha gaba gonuşurlar (II.6:
Afyonkarahisar-Bolvadin, Derekarabağ) (GÖKER, s.83)
 laubali olursa benden gamış ister diyi (V,5: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Derekarabağ)
 ısıtma dutuyu dir (V.32: Afyonkarahisar-Bolvadin, Derekarabağ)
(GÖKER, s.88)
 çāreyi arpa tarlasında bulmuş oluyu, dēl mi (V,54: AfyonkarahisarBolvadin, Derekarabağ)
1

Afyon ilçeleri ile ilgili bilgilerde, kaynak olarak “devam etmekte olan yüksek lisans tezi”
gösterilenler, bu tezleri hazırlatan Prof.Dr. Erdoğan Boz’dan alınmıştır.
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 toplu olarak hotamışlarıŋ köylüyünüŋ öte tarafından bu tarafını
bilmiyim (VII,1: Afyonkarahisar-Bolvadin, Derekarabağ) (GÖKER,
s.101)
 bizim akrabalarımız, böyük garaballa alay ideller biliyoŋ mu? Biz
“dei” deriz, onna da “dio” deller, “diye” deller. Onnar “gediyem”,
“geliyem”, “ne diye” deller biliyoŋ mu? Biz “gelii”, “gidiyi” deriz.
Onnar birez daha gaba gonuşurlar (II,3-6: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Derekarabağ) (GÖKER, s.83)
 top da aynı yan mesāfesini mesāfeyi alır bir guru deyi di o zaman, bi
guru deyi ki hedefi vurmuşuk (XIII,27-28: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Ortakarabağ) (GÖKER, s.125)
 canım işTe her yemek verillerdi, goyun eti, şu piriç pılāvı hoşāvına
gadar hepsi gelidi gaylı (XIII,30: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Ortakarabağ) (GÖKER, s.125)
 farāza sıra numarasıyla her çeşit vazfesinde duruydu eylēdi (XIII,77:
Afyonkarahisar-Bolvadin, Derekarabağ) (GÖKER, s.128)
Emirdağ ilçesindeki köylerde: Camili, Ümraniye, Kılıçlar, Karayatak;
Yeniköy, Eşefli, Bademli, Davulga, Ali Çomak, Avdan, Gelincik
 gediyi (Af/AD,7) (Afyonkarahisar-Emirdağ) (KARAHAN, s.146)
 geliyi, gidiy (Afyonkarahisar-Emirdağ, Ümraniye) (ÖRNEKKOL,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 geliyi, gidiy (Afyonkarahisar-Emirdağ, Kılıçlar) (ÖRNEKKOL,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 geliyi, gidiy (Afyonkarahisar-Emirdağ, Karayatak) (ÖRNEKKOL,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 geliyi, gidiy (Afyonkarahisar-Emirdağ, Camili) (ÖRNEKKOL,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 geliyik, gidiyik (AKIN: Afyonkarahisar-Emirdağ, : Yeniköy , Eşefli,
Bademli, Davulga, Ali Çomak, Avdan ve Gelincik köyleri)
Dazkırı ilçesindeki köylerde: Yenice
 buydeyi düzeriz, galbırdan bitiriyiz yāni (29,14) (AfyonkarahisarDazkırı, Yenice Köyü) (DİNAR, devam etmekte olan yük. lisans tezi)
 tekrar bi dā galbırdan geçiriyiz (29,15) (Afyonkarahisar-Dazkırı,
Yenice Köyü) (DİNAR, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 atladıKdan keri dēmene veriyiz (29,16) (Afyonkarahisar-Dazkırı,
Yenice Köyü) (DİNAR, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
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Dinar ilçesindeki köylerde: Yeregiren (Cumhuriyet) Köyü
 geliy, gidiyi (Afyonkarahisar-Dinar, Yeregiren) DİNAR- YEREGİREN-YEREGEÇEN (Cumhuriyet - Akgün) KÖYÜ ile DEREKARABAĞ aynı (II,2.Bolvadin)
İsçehisar ilçesindeki köylerde: Konarı köyü
 mermerde çalışıyı yavrım (Afyonkarahisar-İsçehisar,
(YILMAZ, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)

Konarı)

Sultandağı ilçesindeki köylerde: Çukurcak, Yenikarabağ, Karapınar
 ōlanlarıŋ biri asgerde biri de çalışıyı işde (XVI,4: AfyonkarahisarSultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.143)
 bāya on sene filen oluyu hindi bi yerde çalışıya (XVI,7:
Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.144)
 geliyi, gidiyi (Afyonkarahisar-Sultandağı, Yenikarabağ) (ŞENYİĞİT,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 geliyi, gidiyi (Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (ŞENYİĞİT,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 geliyi, gidiyi (Afyonkarahisar-Sultandağı, Karapınar) (ŞENYİĞİT,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
Başmakçı ilçesindeki köylerde: Yukarı Beltarla, Yaka köyü
 okuma yazma bilmem, hindi biliyin demen, cahilin dedim ya
(Afyonkarahisar-Başmakçı, Yukarı Beltarla) (DİNAR, devam
etmekte olan yüksek lisans tezi)
 boruyu ötdürüverince anliyi ōle olmasa (Afyonkarahisar-Başmakçı,
Yaka Köyü) (DİNAR, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
Kütahya ilindeki köylerde: Y O K.
Kütahya’da sadece –(I)yo(r) şekli kullanılmaktadır. Tuncer Gülensoy,
birkaç örnekte görülen “-(I)yA” şeklinin yörenin karakteristiğini etkilemediğini söylemektedir. Yalnızca bir örnekte de “-(i)yü” kullanıldığını
kaydeder (GÜLENSOY, s.103). Metinlerde ise, dar-düz ünlülü iki örnek
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daha tespit ettik. Ancak, bu örneklerin derlendiği köy ve kişide bile, başkaca dar-düz ünlülü örnek geçmediği görülmektedir.
3. İç Ege Bölgesi Ağızlarında “-(I)yA” Tabakası
Leyla Karahan, şimdiki zaman ekini geniş-düz ünlü ile kullanan
ağızları “BATI GRUBU ağızlarının II, III ve V. alt gruplarında”
değerlendirmiştir (KARAHAN, s.142-143). Yani, I. Alt grupta sıraladığı
Ege bölgesi ağızlarında düz-geniş ünlülü çekimlerden söz etmemiştir.
Karahan’ın araştırma yaptığı zaman elinde olmayan metinleri incelediğimizde, Ege bölgesinin belirli yörelerinde “-(I)yA” şeklinde de
çekimlerin olduğunu tespit ettik (bk. HARİTA II). Allamorfları şunlardır:
Birinci teklik kişi: -(I)yAn / -(I)yAm
İkinci teklik kişi: -(I)yAŋ
Üçüncü teklik kişi: -(I)yA
Birinci çokluk kişi: -(I)yAz /-(I)yAk
İkinci çokluk kişi: -(I)yAŋIz
Üçüncü çokluk kişi: -(I)yAlA(r)

Uşak ilindeki köylerde:
Uşak yöresinde yaygın ve baskın şekil “-(I)yo” şekli olmasına rağmen,
Karahllı ilçesinin Denizli ili sınırına yakın bazı köylerinde “-(I)yA”
şekilleri de tespit edilmiştir. Bu köylülerin ifadelerine göre, eskiden
yaşlılar birinci ve ikinci kişileri de “geniş-düz” ünlülü telaffuz
ediyorlarmış. Günümüzde daha ziyade üçüncü kişiler için karakteristik
hâle gelmiştir. Yine de, “-(I)yA”nın yanında, Uşak’ın yaygın şimdiki
zaman çekimi olan “-(I)yo” şekilleri görülmektedir. Bu köylerde, birleşik
çekimlerde ise yuvarlak ünlülü şekiller daha çok görülür.
Karahallı ilçesinin köylerinde: Bekiköy, Buğdaylı
 “ben gidiyom” da deriz ama bi yaşlı kadına “hadi gidelim gayri”
deseη, “gel-iyan” der. “gel-iyan” der (III-92,26: Uşak-Karahallı,
Buğdaylı) (GÜLSEVİN, s.363)dört kişi gid-iya orda (III-92,24:
Uşak-Karahallı, Buğdaylı) (GÜLSEVİN, s.363)
 günah denil-iye şindi be (III-93,10: Uşak-Karahallı, Buğdaylı)
(GÜLSEVİN, s.364)
 şindi yapdırmā gidil-iye (III-93,17: Uşak-Karahallı, Buğdaylı)
(GÜLSEVİN, s.364)
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 çok geşdi, aklım ermi-ya (III-94,11: Uşak-Karahallı, Buğdaylı)
(GÜLSEVİN, s.365)
 onu çocuklā yimi-ye, neden bilmion. can havlası deye. himiyelä.
eveli yiniyōdu, hindi himiyelä çocuklā, almiyelä çocuklā (III95,41/42: Uşak-Karahallı, Bekiköy) (GÜLSEVİN, s.367)
 bi kaş dölüm arāzi var gır gırmaç, onna ūraş-ıyelā (III-92,20: UşakKarahallı, Buğdaylı) (GÜLSEVİN, s.363)
 onu çocuklā yimi-ye, neden bilmion. can havlası deye. himi-yelä.
eveli yiniyōdu, hindi himi-yelä çocuklā, almi-yelä çocuklā (III95,41/42: Uşak-Karahallı, Bekikiöy) (GÜLSEVİN, s.367)
Bu köylerde, Uşak ilinde yaygın olan “-(I)yo” şekilleri de görülür:
 onnara “ürüη” di-yolar yāni (III-92,6) (GÜLSEVİN, s.363)
 o gün orada né yapıldı bilmi-yon (III-93,26: Uşak-Karahallı,
Buğdaylı) (GÜLSEVİN, s.364)
 burda otur-uyoz (III-93,32: Uşak-Karahallı, Buğdaylı) (GÜLSEVİN,
s.365)
Afyonkarahisar ilindeki köylerde:
Afyonkarahisar ilinde yaygın ve kurallı çekim yuvarlak-geniş ünlü
iledir (gel-iyo). Bazı köylerde dar-düz ünlülü çekimlerin yaygın olduğunu
(geliyi) yukarıda göstermiştik. Bazı köylerde de düz-geniş “-(I)yA”
çekimi yaygındır. Bu köylerden Derekarabağ ve Çukurcak’ta, “-(I)yA”
çekiminin yanı sıra, “-(I)yI” da görülür, “-(I)yo” da görülür.
Bolvadin ilçesindeki köylerden: Büyükkarabağ Köyü, Ortakarabağ Köyü,
Derekarabağ Köyü
 onu oriye gomiyeler, gelen geden eline yüzüne tüküriye (IX,1112:Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER, s.107)
 sīırın biri boşadarak varıya areya kohılaya (IX,15:AfyonkarahisarBolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER, s.107)
 akşam olıya eve getiriye sīırları (IX,17:Afyonkarahisar-Bolvadin,
Ortakarabağ) (GÖKER, s.107)
 geliye avdan bacısı ālıya, bacı ne ālıyaŋ diye … yatıyala, zabahınan
kahıya abdazını alıp namazını gılıya (IX,63-64:AfyonkarahisarBolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER, s.110)
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 cıara gullanıyeŋ mi (XIII,1: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ)
(GÖKER, s.124)
 şimdi ise misāfirānede vakıt geçiriyem (XXII,103:AfyonkarahisarBolvadin, Büyükkarabağ) (GÖKER, s.156
 hacca hacca biliyeler, kutükTe güssün. pek dūüne gitmiyem. biz
“geliye”, “gidiye”, derik (XXIII,157:Afyonkarahisar-Bolvadin,
Büyükkarabağ) (GÖKER, s.157)
 bazara filen gidemiyek, uşak getiriye, onun ō lu alıp getiriye
(XXIV,152:Afyonkarahisar-Bolvadin, Büyükkarabağ) (GÖKER,
s.161)
 virmeyince onu da derdest ediyeler (I,1:Afyonkarahisar-Bolvadin,
Derekarabağ) (GÖKER, s.80)
 bunnar da ırza teşebbüs ediyeller (I,6:Afyonkarahisar-Bolvadin,
Derekarabağ) (GÖKER, s.80)
 o yüz kişi yazık ne bi şiy ōrenebiliye ne de galdıriye. O da ne örüyü
öteki de baŋa bildirmiye diye bi ateş veriye (V,2-3:AfyonkarahisarBolvadin, Derekarabağ) (GÖKER, s.86)
Sandıklı ilçesindeki köylerde: Yeniköy (Nasuhoğlu Köyü)
 biliyen, biliyen, bilmemin hiç (II.103,62: Afyonkarahisar-Sandıklı,
Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN, s.432)
 bizim ō lana dedim ben çifte alıyan (II.104,25: AfyonkarahisarSandıklı, Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN, s.424)
 neye anlēyeŋ sen ōlum bunnarı (II.103,139: Afyonkarahisar-Sandıklı,
Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN, s.429)
 pādem, bunnara bÖle deyaz, yāni lisanımız bu türkcede (II.102,52:
Afyonkarahisar-Sandıklı, Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN, s.424)
 bi eve de götürüyez, eve de gōyyaz eviŋ öŋnēne herkes gelip içiye
(II.103,25: Afyonkarahisar-Sandıklı, Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN,
s.426)
 ta yokarı köye su götürüyeler (II.103,11: Afyonkarahisar-Sandıklı,
Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN, s.425)
 düğünnerde bÖle mani sÖlüyalar (II.102,47: AfyonkarahisarSandıklı, Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN, s.424)
 aycık aycık ekin ekiyaz, yoluyaz (II.103,16: AfyonkarahisarSandıklı, Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN, s.425)
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 ōlumuŋ çocukları vā bakıyalar unnar da bakıya, bu da bakıya ee
necceksin ee garageçli yörüğüyüz biz (II.103,58-59: AfyonkarahisarSandıklı, Yeniköy/Nasuhoğlu) (ÖZKAN, s.427)
 bunu demiş, dutup geliyēŋiz demiş, harbe sokuyāŋız demiş
(II.103,136: Afyonkarahisar-Sandıklı, Yeniköy / Nasuhoğlu)
(ÖZKAN, s.429)
Sultandağı ilçesindeki köylerde: Yenikarabağ, Çukurcak Köyü
 serhoş muydu neyidi bilmiyem, şeyle etTi bene (XI,9:
Afyonkarahisar-Sultandağı, Yenikarabağ) (GÖKER, s.119)
 çukurcak köyünnē harb ediyez (XI,1:Afyonkarahisar-Sultandağı,
Yenikarabağ) (GÖKER, s.119)
 bizim koye merāya çıhTı. oturuyen hindi iki üş kişi şeyle geziniyeler
(XI,15:Afyonkarahisar- Sultandağı, Yenikarabağ) (GÖKER, s.119120)
 gatır dolusu altını bir yere sahlıya bu …. Hepsini öldürüye çukurcak
köyünnē harb ediyez (XI,8-9:Afyonkarahisar- Sultandağı,
Yenikarabağ) (GÖKER, s.121)
 şindi bi şeerde oturuyoruz. ni d’ossuŋ dilimizi terk edemiyez
(XVII,24:Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.145)
 benim hanım filen oturıyek bele gapıda (XVII,30:AfyonkarahisarSultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.145)
 benim torunnar var durmiye (XVII,31:Afyonkarahisar-Sultandağı,
Çukurcak) (GÖKER, s.145)
 acıh geri çekildik sen ni idiyeŋ yāu, o benim hanım didi
(XVII,33:Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.145)
 hiç unıtmıyam, babam gaŋa gāve şudur budur ısmarladı (XIX,65:
Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.147)
 çocuhları
okıdıyam,
ortabālarda
ilkokulda
okuyallar
(XX,107:Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.149)
 hızlı bāar gulāı āar işidiye (XXI,127:Afyonkarahisar-Sultandağı,
Çukurcak) (GÖKER, s.150)
Kütahya ilindeki köylerde:
Kütahya “-(I)yo(r)” ağzıdır. Tuncer Gülensoy tarafından, düz-geniş
ünlülü aşağıdaki birkaç şekil tespit edilmiş ve yörenin genel özelliği
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olmadığını belirtmiştir (GÜLENSOY, s. 103-105). Bu şeklin geçtiği
köylerde bile yaygın olarak “-(I)yo” çekimi görülmektedir.
Merkez ilçesindeki köylerde: Kuşu Kasabası
 köprülēni ermenılā yıkmış, tiren gitmiya (XXIV,75: Kütahya-Kuşu
kasabası) (GÜLENSOY, s.191)
Simav ilçesindeki köylerde: Demirci köyü
 gidiyalā (XXXVIII,2: Kütahya-Simav, Demirci köyü) (GÜLENSOY,
s.213)
 yapmayalā (XXXVIII,2: Kütahya-Simav, Demirci köyü)
(GÜLENSOY, s.213)

II. İç Ege Bölgesi Ağızlarında “x” Tabakası
Türkiye Türkçesi ağızlarının bazılarında artdamak ünsüzü “q”
korunmakta, bir kısmında ise sızıcılaşarak “x” olmaktadır. Leyla
Karahan’ın sınıflandırmasına göre, bu ünsüzün sızıcılaşarak “x” olması,
Doğu Grubu ve Kuzeydoğu Grubu ağızlarının karakteristik özelliğidir.
Batı Grubu ağızlarının ise şu alt gruplarında “x” olduğunu söyler: IV.,
VI, VII, IX. alt gruplar (KARAHAN, s.128). Ege bölgesi, yani I. Alt
grupta ise “x” olmaz; “q” sesi karakteristiktir. Karahan: “ ‘q > x’ ses
değişmesi, bu ağız bölgesinin güneybatı ve batısında yer alan I. Grup
(Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta,
İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak) ağızlarında görülmez. Birkaç
alınma kelime ile tek tük bazı kelimelerde karşımıza çıkan “h” ünsüzü,
bu ağızların genel eğilimini etkilemez. Bu bölgelere yakın zamanlarda
yerleşmiş Türkmen toplulukları ağızlarında Afyonkarahisar’un Dinar ve
Emirdağ ilçesi ağızlarında “h” ünsüzü duyulur.” demektedir (KARAHAN, s.129).
Karahan’ın yararlanma imkanı bulamadığı başka kaynaklardan ve
yörenin insanından sorgulama ile yapılan bir incelemeden sonra, İç Ege
bölgesinde “q” sesinin sızıcılaşarak “h” olduğu şu yöreler belirlenmiştir
(bk. HARİTA II).
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Uşak ili ve ilçelerinde:
Uşak ilinde karakteristik olan şekik “q” sesidir. Ancak, özellikle
şimdiki zaman çekimini de “-(I)yI” şeklinde dar-düz ünlü ile çekimleyen
Eşme’in birkaç köyünde, karakteristik olarak “x” görülür:
Eşme ilçesindeki köylerde: Bozlar, Cemal Çörüş, Fakılı, Örencik
 onnan berāber oxuduK biz orda (II-80,20: Uşak-Eşme, Cemal Çörüş)
(GÜLSEVİN, s.340)
 şimdi herkes oxudu (II-81,3: Uşak-Eşme, Bozlar) (GÜLSEVİN,
s.341)
 çıxıyı (II-82,3: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.342)
 axışırdık (II-83,6: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.344)
 kaxdı (II-91,14: Uşak-Eşme, Örencik ) (GÜLSEVİN, s.361)
 yaxışır (II-91,15: Uşak-Eşme,Örencik) (GÜLSEVİN, s.361)
Bir örnekte de, istisna olarak, I. Bölgede tespit edilmiştir:
 oxudu (I-68,7: Uşak-Ulubey, Akkeçili köyü) (GÜLSEVİN, s.324)
Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde:
Afyonkarahisar ilinde karakteristik şekil “q”dır. Merkezde
yerleşmiş birkaç kişinin ağzında ve birkaç ilçenin köylerinde görülür.
Merkezde:
Erdoğan Boz’un çalışmasında, “q > x” için verilen örnekler, “2”, “12”
ve “21” numaralı metinlerde geçmektedir: aylıx (2,3), arxasına (2,10),
vardıx (2,11), yıxıyalım (2,34), doxuyalım (2.35); sıxılırım (12.138);
aşıx (21.20), çocuxlarıŋ (21,37) (BOZ, s.82). Afyonkarahisar merkezin
karakteristik şekli “h” değildir. Bunlar, Afyonkarahisar’a yerleşmiş
sadece birkaç kişinin kendi ağzındaki örnekler olmalıdır.
Bolvadin ilçesindeki köylerde: Büyükkarabağ, Derekarabağ, Ortakarabağ
Köyü
 uşaxları (II,10: Afyonkarahisar-Bolvadin, Derekarabağ) (GÖKER,
s.83)
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 kalxdı (III,3: Afyonkarahisar-Bolvadin, Derekarabağ) (GÖKER,
s.84)
 sandıx (IX,60: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER,
s.107)
 baxsa ki (IX,60: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER,
s.110)
 kaxıya (IX,75: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER,
s.111)
 yimek koxıya (X,9: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ)
(GÖKER, s.113)
 kaxlıx (X,34: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER,
s.113)
 balıx (XIII,168: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER,
s.132)
 sıcaxda (XV,70: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER,
s.140)
 ne baxarsın yüzüme (XXII,152: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Büyükkarabağ) (GÖKER, s.154)
 mayasını atıyax, galıba veriyek (XXIII,123: AfyonkarahisarBolvadin, Büyükkarabağ) (GÖKER, s.158)
 duzunu atıyax (XXIII,117: Afyonkarahisar-Bolvadin, Büyükkarabağ)
(GÖKER, s.158)
Başmakçı ilçesi merkezinde:
 biz bi dā kaxdıx (VI,38: Afyonkarahisar-Başmakçı Merkez)
(DİNAR, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
Emirdağ ilçesindeki köylerde: Ağılcık, Dağılgan; Yeniköy, Eşefli,
Bademli, Davulga, Ali Çomak, Avdan, Gelincik
 baxmış, yıxıldı (Afyonkarahisar-Emirdağ, Ağılcık) (ÖRNEKKOL,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 baxmış, yıxıldı (Afyonkarahisar-Emirdağ, Dağılgan) (ÖRNEKKOL,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 bahmış, yıxıldı (Afyonkarahisar-Emirdağ, : Yeniköy , Eşefli,
Bademli, Davulga, Ali Çomak, Avdan ve Gelincik köyleri) (AKIN)
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Sultandağı ilçesindeki köylerde: Yenikarabağ Köyü, Çukurcak köyü
 saxlıya (12,8: Afyonkarahisar-Sultandağı, Yerikarabağ) (GÖKER,
s.121)
 baxmış, yıxıldı (Afyonkarahisar-Sultandağı, Yenikarabağ) (ŞENYİĞİT, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 baxmış, yıxıldı (Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (ŞENYİĞİT,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 baxmış, yıxıldı (Afyonkarahisar-Sultandağı, Karapınar) (ŞENYİĞİT,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 galıyax (16,8: Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER,
s.144)
 yazıx (16,18: Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.144
İsçehisar ilçesindeki köylerde: Cevizli, Konarı
 açarıx, baxalım, bıraxdıx (Afyonkarahisar-İsçehisar, Cevizli)
(YILMAZ, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 açarıx, baxalım, bıraxdıx (Afyonkarahisar-İsçehisar, Konarlı)
(YILMAZ, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
III.

İç Ege Bölgesi Ağızlarında Birinci Kişi Çokluk Çekiminde
“zaman eki+IK” Tabakası

Ege bölgesinde karakteristik ve yaygın olan şekil, “+Iz” eki ile yapılan
çekimlerdir. Ancak, bazı köylerde düzenli olarak “-IK” şekli ile
çekimlere rastlanır (bk. HARİTA IV). “-IK” ile çekim yapılan köylerde,
baskın ağızların ve yazı dilinin etkisiyle, “+Iz” ile yapılan çekimlerin de
yaygınlaşmaya başladığı görülür. Aynı kişinin peşpeşe cümlelerinde bile
hem “+(I)z”, hem de “-(I)K”lı çekimleri bulabilmekteyiz. Aynı kişinin
farklı kullanımları için bir örnek: hindi yāı bile bişiriyek (23,113:
Afyonkarahisar-Bolvadin, Büyükkarabağ) (GÖKER, s.157); döşek
yaparıx yorgan da yaparıx döşek de yaparıx kendimiz dikiyez yorganı
(23,136: Afyonkarahisar-Bolvadin, Büyükkarabağ) (GÖKER, s.160)
Bu ekin allamorfları şunlardır:
-(V)rIk (-rık, -rik, -ruk, -rük, -arık, -erik, -ırık, -irik)
-(I)yIk (- yık, - yik, - yuk, - yük, -ıyık, -iyik, -uyuk, -üyük)
-(A)cIk (-acık, -ecik)
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Uşak ili ve ilçelerinde:
Uşak bölgesinde karakteristik ve yaygın şekil “+Iz”lı çekimdir. Eşme
ilçesinin batısındaki birkaç köyde “+IK”lı çekimler de vardır. Ancak,
yine o köylerde sık sık aynı çekim için “+Iz”lı yapılar da görülmektedir:
Eşme ilçesinin köylerinde: Bozlar, Fakılı, Cemal Çörüş
 biz önceden “geliyik”, “gidiyik” derdik. Şimdi de bāzı köyde deriz
yāni (II-81,5: Uşak-Eşme, Bozlar) (GÜLSEVİN, s.341)
 faxıōlları de-rik (II-82,1: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.342)
 kendimiz yas ed-erik (II-82,37: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN,
s.343)
 her şeyi yap-arık (II-82,38: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.343)
 eşmeye vardık mı o gece yat-arıx (II-82,50: Uşak-Eşme, Fakılı)
(GÜLSEVİN, s.343)
 ordan gel-iyik, bura gid-iyik (II-80,1: Uşak-Eşme, Cemal Çörüş)
(GÜLSEVİN, s.340)
 gel-iyik sabānan, gid-iyik çocukları al-ıyık, akşamnan geri üçde geri
getir-iyik (II-80,9: Uşak-Eşme, Cemal Çörüş) (GÜLSEVİN, s.340)
 biz önceden gel-iyik gid-iyik derdik. şimdi de bazı, köyde deriz yāni
(II-81,4/5: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.341)
 biz yörükden+ik (II-82,43: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.343)
 gec de olsa gid-ecîk gec olmasa da. hemen gid-ecîk biz (II-82,41:
Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.343)
“+IK”lı çekime, bir kez de “-(I)yo” ağzı bölgesinde rastlanmıştır:
orda bayramnaşırız, kimse gālmaz, ondan sōra daılırız, yemekleri getiririk biz (I-77,41-42: Uşak-Ulubey, Sülümenli) (GÜLSEVİN, s.336).
Fakat, aynı köylerde “+Iz”lı çekimlere de rastlanır. burda deve oturan
de-riz (II-82,6: Uşak-Eşme, Fakılı) (GÜLSEVİN, s.342)
Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde
Afyonkarahisar merkez ilçede: Karakteristik ve yaygın şekil, sadec
“+Iz” ile yapılan çekimdir. Erdoğan Boz, Afyonkarahisar merkez ağzını
incelediği eserinde yalnızca bir örnekte “+IK” ile çekimlenen örneğe
rastladığını belirtmektedir (yapverik, BOZ, s.108). Metin kontrol
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edilince, Hasan Kundak adlı bir şahsın anlattıkları arasında geçtiği
anlaşılmaktadır. Bu şahıs, “q” / “x” konusunda da, Afyonkarahisar
merkezi için beklenmeyen şekil olan “x”yı birkaç kez telaffuz etmiştir.
Bolvadin ilçesindeki köylerde: Büyükkarabağ, Ortakarabağ
 eyiyik bekir emmi (XIII,2: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ)
(GÖKER, s.124)
 bi grup deyi ki hedefi vurmuşuk (XIII,28: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Ortakarabağ) (GÖKER, s.125)
 gedip çifcilîimizi yapıp geliyez, allah bi rızk veriyo geliyek burda
yiyek, koyüŋ orda mesken gurdūunu bilmiyem (XIII,117:
Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ) (GÖKER, s.129)
 ötü yannı düzyatan derik (XIII,136: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Ortakarabağ) (GÖKER, s.130)
 yaparıx (XXIII,105: Afyonkarahisar-Bolvadin, Büyükkarabağ)
(GÖKER, s.157)
 hindi yāı bile bişiriyek (XXIII,113: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Büyükkarabağ) (GÖKER, s.157)
 deriyi yuruk, duzlarık (XXIII,118: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Büyükkarabağ) (GÖKER, s.158)
 mayasını atıyax, galıba veriyek (XXIII,123: AfyonkarahisarBolvadin, Büyükkarabağ) (GÖKER, s.158)
 döşek yaparıx yorgan da yaparıx döşek de yaparıx kendimiz
dikiyez yorganı (XXIII,136: Afyonkarahisar-Bolvadin, Büyükkarabağ) (GÖKER, s.160)
 ambar derik, giler demezik (XXIII,129: Afyonkarahisar-Bolvadin,
Büyükkarabağ) (GÖKER, s.160)
 bazara filen da gidemiyek, uşak getiriye (XXIV.,152: Afyonkarahisar-Bolvadin, Büyükkarabağ) (GÖKER, s.161)
 iyi nası itciîk (X,23: Afyonkarahisar-Bolvadin, Ortakarabağ)
(GÖKER, s.114)
Fakat;
 biz gelii, gidiyi deriz (II,6: Afyonkarahisar-Bolvadin, Derekarabağ)
(GÖKER, s.83)
 gonuşuruz bēle aynı, meselā yemek gabına “dıan” diriz, biliyoŋ mu
(II,12: Afyonkarahisar-Bolvadin, Derekarabağ) (GÖKER, s.83)
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Emirdağ ilçesindeki köylerde: Merkez Kaçarlı mahallesi, Camili,
Dağılgan, Tabaklar
 ne olduğunu bilmiyok dediler (VI,10: Afyonkarahisar-Emirdağ,
Merkez Kaçarlı aşireti) (AÇIKGÖZ, s.76)
 akşam olur yatarık, sabaha kakar ineğimizi sağar, goyunumuzu
sağarık, guşluklayın gelir gaymak dökerik (VIII,2-3: Afyonkarahisar-Emirdağ, Merkez Kaçarlı aşireti) (AÇIKGÖZ, s.82)
 her şeyi nasl toplarıK biliyoŋ mu? (VIII,48: AfyonkarahisarEmirdağ, Merkez Kaçarlı aşireti) (AÇIKGÖZ, s.83)
 makarna keserik, ev hamırı keserik (IX,8: Afyonkarahisar-Emirdağ,
Merkez Kaçarlı aşireti) (AÇIKGÖZ, s.87)
 burada da kek yaparıK, bişi yaparıK (XII,85: AfyonkarahisarEmirdağ, Merkez Kaçarlı aşireti) (AÇIKGÖZ, s.103)
 gara biber atarıK, başlarıK yemiye (XXVII,82: AfyonkarahisarEmirdağ, Merkez Kaçarlı aşireti) (AÇIKGÖZ, s.142)
 biz ramazana hazırlanıyok (XXXVII,30: Afyonkarahisar-Emirdağ,
Merkez Kaçarlı aşireti) (AÇIKGÖZ, s.169)
 gelirik, bilmişik (Afyonkarahisar-Emirdağ, Camili) (ÖRNEKKOL,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 gelirik, bilmişik (Afyonkarahisar-Emirdağ, Dağılgan) (ÖRNEKKOL, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 gelirik, bilmişik (Afyonkarahisar-Emirdağ, Tabaklar) (ÖRNEKKOL,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
Sultandağı ilçesindeki köylerde: Çukurcak, Yenikarabağ köyü
 eyiyik biz işde (XVI,2: Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak)
(GÖKER, s.143)
 dolanıp duruyax (XVI,3: Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak)
(GÖKER, s.143)
 su gelise mesela hep alırıx gediyeh orda geliyeh (XVI,11:
Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.144)
 biz köylüyük, gaba gonuşurux, bi dehā yapmam (XVII,38:
Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.145)
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 hamırı yūuruyax, okāyı elimize alıyax, çeviri çeviri exmex ediyax,
saca atıyax, bişiriyax (XVII,50-51: Afyonkarahisar-Sultandağı,
Çukurcak) (GÖKER, s.146)
 tomatis atarıx, biber atarıx (XVII,58: Afyonkarahisar-Sultandağı,
Çukurcak) (GÖKER, s.147)
 duzlarık (XVII,118)
 orda uç kāatçılara üTdürüyük birezinden (XVIII,66: Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.147)
 gelirik, bilmişik (Afyonkarahisar-Sultandağı, Yenikarabağ) (ŞENYİĞİT, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 gelirik, bilmişik (Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (ŞENYİĞİT, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 gelirik, bilmişik (Afyonkarahisar-Sultandağı, Karapınar) (ŞENYİĞİT, devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
Fakat;
 çukurcak köyünne harb ediyaz (XI,1: Afyonkarahisar-Sultandağı,
Yenikarabağ) (GÖKER, s.119)
 belki gelemeyiz bolavadında galırız (XI,23: AfyonkarahisarSultandağı, Yenikarabağ) (GÖKER, s.120)
 allāa şükür edip gediyaz (XVI,1: Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.143)
 dilimizi terk edemiyez, biz onnara uyalım dirken gine ana dile
gidiyok (XVII,24-15: Afyonkarahisar-Sultandağı, Çukurcak) (GÖKER, s.145)
 alırıx (XVI,11) açarız (XVI,56)
İsçehisar ilçesindeki köylerde: Konarı, Cevizli
 buna kürek derik (Afyonkarahisar-İsçehisar, Konarı) (YILMAZ,
devam etmekte olan yüksek lisans tezi)
 gatıyok (Afyonkarahisar-İsçehisar, Konarı) (YILMAZ, devam
etmekte olan yüksek lisans tezi)
 yapıyok (Afyonkarahisar-İsçehisar, Cevizli) (YILMAZ, devam
etmekte olan yüksek lisans tezi)
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SONUÇ
1. İç ege bölgesinde, Ege bölgesinin karakteristik özelliklerinin dışında,
başka tabakaların özelliklerini barındıran bölgeler şunlardır (bk.
HARİTA V):
İL

UŞAK

İLÇE

Eşme

Karahallı
AFYON

Bolvadin

Dinar
Simav

Demirciler

Sandıklı
Emirdağ

Dazkırı
Başmakçı

İsçehisar

2.

Balabancı
Bozlar
Cemal Çörüş
Eseler
Fakılı
Hardallı
Kayalı
Örencik
Bekiköy
Buğdaylı
Büyükkarabağ
Derekarabağ
Ortakarabağ
Çukurcak
Karpınar
Yenikarabağ
Yeniköy
Mer. Kaçarlı
Ağılcak
Ali Çomak
Avdan
Bademli
Camili
Dağılgan
Eşefli
Gelincik
Karayatak
Kılıçlar
Tabaklar
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Yeniköy
Yenice
Merkez
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Cevizli
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x( )
yıxıldı

zaman+IK
gelirik

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Ege bögesinin temel ağız ve alt ağız özellikleri ile başka bölgelerin
karakterini taşıyan tabakalarının özellikleri, ekteki üç tabloda şöylece
gösterilebilir: (Ekteki tablolarda, olabilmesi teorik olarak mümkün olan
yapılar listelenmiştir. Ege bölgesi için karakteristik olan şekillerin
zeminleri “gölgeli” gösterilmiştir)
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HARİTALAR
HARİTA I: -(I)yI

HARİTA II: -(I)yA
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HARİTA III: X ( ħ )

HARİTA IV: zaman+IK
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HARİTA V: İç Ege Bölgesinde Alt Ağız Tabakaları
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