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Göçüşme (metatez), genel olarak, "kelime içindeki komşu veya uzak 
seslerin yer değiştirmesi olayı" (Korkmaz, 1992,74) şeklinde tanımlanmakla 
birlikte konuyla ilgili kaynaklarda yalnızca ünsüzlerin yer değiştirmesine 
ilişkin örnekler bulunmakta, ünlülerin yer değiştirmesine değinilmemektedir. 
Bu bildiride; Çukurova ağızlarında görülen ünlü göçüşmeleri, bu ses olayının 
oluşma şartları ve görüldüğü yerleşim alanları ele alınacaktır. 

Türkçede kelime içinde ünlülerin de yer değiştirdiğine işaret eden ilk 
Türkolog Ahmet Caferoğlu'dur. Caferoğlu, konuyla ilgili olarak, Anadolu 
Ağızlarındaki Metathėse Gelişmesi adlı makalesinde (1955, 2) "Metathėse 
gelişmesi, yalnız konson gelişme ve değişmeleri bahsinde incelenmemen, 
buraya assimilasyon çevresine soktuğumuz vokal yer değiştirmelerini 
eklemeliyiz." demiş , ünlü göçüşmesi olarak değerlendirdiği bazı örnekleri 
vermiş ve ünlü göçüşmesi konusunun "yalnız başına" ele alınması gerektiğini 
bildirmişti. Ancak bu uyandan sonraki çalışmalarda da, ünlü göçüşmesi 
hakkında bilgi verilmemiştir. Bunun nedeni, kuşkusuz, gerek yazı dilimizde, 
gerekse incelenen Anadolu ve Rumeli ağızlarında bilgi vermeyi gerektirecek 
bir duruma rastlanmayışıdır. Üzerinde doktora çalışması yaptığımız 
Çukurova ağızlarında ise, ilgi çekici ve yaygın ünlü göçüşmelerine 
rastlanmaktadır. 

Bölgemizdeki ünlü göçüşmesi olaylarını, göçüşmenin olduğu kelimeler 
ve ekler açısından incelediğimizde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: 

Çukurova; Adana, Osmaniye, îçel ve Hatay illerine yayılan ve tarihte Klikya 
olarak adlandırılan ovanın genel adıdır. Bu araştırma, söz konusu ovanın Adana ve 
Osmaniye illeri sınırlarında kalan kısmıyla ilgilidir. 
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Söz konusu ek ve ekin çekimi sırasında meydana gelen göçüşme için Mehmet 
Özmen'in Bir dergisinde yayınlanacak olan "-IcI/-UcU Ekinin Gelecek Zaman Eki Olarak 
Kullanılması Üzerine" adlı makalesine bkz. 
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Doğu Çukurova ağızlarında, y ünsüzünün önünde bulunan geniş düz 
ünlüyle, arkasında bulunan dar ünlülerin göçüşmesi kurallaşmış ve yaygın 
durumdadır. Kuzeybatı Çukurova ağızlarında, merkez ağızlarında ve Yörük 
ağız adacıklarında ise seyrek olarak görülür. Doğu Çukurova'da Bozdoğan, 
Avşar, Cerit, Tecirli, Ulaşlı, Kırıntılı/Lek Türkmen ağızlarıyla yerli 
ağızlarının konuşulduğu Osmaniye, Kadirli, Toprakkale, Yumurtalık, 
Ceyhan ve Kozan'da çok yoğun olarak karşımıza çıkan bu ses olayı; 
İmamoğlu ilçesinde Camili ve Hacıhasanlı köyü başta olmak üzere Berber ve 
yerli ağızlarında, Kuzey Yüreğir'de Karahacılı ağzında, Güney Yüreġir'de 
yerli ağızlarında ve Karataş'ta Bozdoğan ağzında seyrek olarak görülür. 
Kuzeybatı Çukurova ağızlarıyla merkez ağızlarındaki örnekler, 
kurallaştırılabilir olmaktan uzaktır. Karahacılı ağzıyla Kuzey Yüreġir'deki 
bazı Yörük toplulukları ağızlarında karşımıza çıkan örnekler, komşu ağızların 
etkisiyle ortaya çıktığı izlenimi uyandırmaktadır. Karataş'ın Gölkaya 
köyünden derlenen metinlerde ünlü göçüşmesi kararlılık gösterir. Karataş'ın 
diğer Bozdoğan köyleriyle Yumurtalık ilçesinin batısıyla kuzeyindeki 
Bozdoğan köylerinde de bu göçüşmeye rastlanır. 

Çukurova ağızlarında yaygın olarak görülen ünlü göçüşmesi olayının, 
komşu ağızlarda da bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle özellikle 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, İçel ve Kayseri ağızlarında ünlü 
göçüşmesi bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa hangi şartlar altında meydana 
geldiği araştırılmalıdır. Bu türden araştırmaların hem Anadolu'daki Türk 
boylarının yerleşim alanları ve birbirleriyle ilişkileri hem de Anadolu ağız 
coğrafyası açılarından açısından önemli veriler ortaya koyacağı kanısındayız. 
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