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ÖZET 

“Ağız” terimi için, kaynaklar hep “fonetik 
farklılaşma”dan söz etse de, bir ağız bölgesinde, ses 
bilgisi farklılıklarının yanında, o ağız bölgesine özgü 
birçok şekil bilgisi farklılığı da görülür. Hatta çok zaman 
ağız bölgesi sınırları ile ağız tabakalaşmasını bu şekil 
bilgisi özellikleri belirleyebilir. 

Gaziantep ağzı, önemli fonetik özellikleri yanında, 
şekil bilgisi özellikleri bakımından da Anadolu ağızları 
içinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. 

Bu makalede, Gaziantep ağzının şekil bilgisini 
belirleyen temel özellikler, Eski Türkçeden gelen unsurlar 
ile çeşitli ses değişmelerinin gramer unsurlarını 
etkilemesinden doğan ve böylece bölge ağzını diğer 
Anadolu ağızları içinde farklı kılan özellikler açısından ele 
alınıp incelenecektir. Bu özellikler, diğer Anadolu ağızları 
başta olmak üzere, tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri ile de 
karşılaştırılacaktır. 

Böylece, Gaziantep ağzının ses bilgisi ve söz 
varlığı yanında, şekil bilgisi özellikleri bakımından da, 
Anadolu ağızları içinde önemli bir konuma sahip olduğu 
ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ağız, şekil bilgisi, Anadolu 
ağızları, Gaziantep ağzı. 
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MAIN CHARACTERISTICS  DETERMINING  
THE MORPHOLOGY OF GAZĐANTEP DIALECT 

 

ABSTRACT 

Although the term “dialect” is always referred as “ 
phonetic variety” in the related bibliography, numerous 
morphological differences also exist in a local dialect in addition 
to phonetic ones. Moreover, the borders of a local dialect and 
dialect varieties can often be determined by the morphological 
characteristics.  

Gaziantep dialect, besides its significant phonetic 
characteristics, has an outstanding place among other 
Anatolian dialects in terms of its morphological characteristics. 

The main aim of this paper is to study and examine the 
main characteristics determining the morphology of Gaziantep 
dialect with respect to the features stemming from the Old 
Turkish and  the features resulting from the  phonetic shifts 
affecting grammatical components and thus making this local 
dialect different among the other Anatolian dialects. These 
characteristics will also be compared to historical and 
contemporary Turkish dialect, giving priority to the Anotalian 
dialects. 

Consequently, it will be clarified that Gaziantep dialect 
has a particular status among the other Anatolian dialects in 
terms of its morphological characteristics as well as its 
phonetic and vocabulary features. 

Key Words: Dialect, morphology, Anatolian dialects, 
Gaziantep dialect. 

 

0. Giriş 

Ağız terimi için, kaynaklar hep “fonetik farklılaşma”dan söz 
etse de, bir ağız bölgesinde, ses bilgisi farklılıklarının yanında, o ağız 
bölgesine özgü birçok şekil bilgisi farklılığı da görülür. Hatta çok 
zaman ağız bölgesi sınırları ile ağız tabakalaşmasını bu şekil bilgisi 
özellikleri belirleyebilir. 

Nitekim Anadolu ağızlarını sınıflandırma çalışmalarında ses 
bilgisine ait ölçütler yanında (bk. Đmer, 2000: 8; Karahan, 1996), şekil 
bilgisine ait özelliklerin de ölçüt olarak kullanıldığını görüyoruz.  
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Piet Kral, 1980 yılında hazırladığı yüksek lisans teziyle 
Anadolu ve Rumeli ağızlarını sınıflandırırken, ses bilgisi ve söz 
varlığına ait birtakım ölçütlerin yanında, “zamir kökenli şahıs ekleri, 
istek ve emir ekleri, şimdiki zaman eki ve -ken zarf-fiil ekindeki ses 
değişmeleri” gibi şekil bilgisine ait dört özelliği de ölçüt olarak 
kullanmıştır (Karahan, 1996: XII-XIII). Kâmile Đmer ise, Kral’ın 
görme şansını bulamadığımız söz konusu çalışmasında, Anadolu 
ağızlarını sınıflandırmak için kullanılan toplam on sekiz ölçütten 
yedisinin şekil bilgisine ait olduğunu belirtmektedir (Đmer, 2000: 11). 

Anadolu ağızlarının sınıflandırılmasına dönük en son ve en 
yeterli çalışma olan Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması adlı 
çalışmasında Leylâ Karahan, Anadolu ağızlarını Doğu Grubu, 
Kuzeydoğu Grubu ve Batı Grubu olmak üzere üç ana ağız bölgesine 
ayırıp, bu çalışmasında, söz konusu ağız bölgelerini tespit ederken, 
“ses bilgisi”, “şekil bilgisi” ve “söz dizimi” olmak üzere üç esas ölçüt 
kullanmış; ana ağız gruplarını belirleyen özellikler için ses bilgisine 
ait on dört özelliği, şekil bilgisine ait olarak da sekiz özelliği esas 
almıştır (Karahan, 1996: 2-53). 

O hâlde ağız araştırmaları ve sınıflandırmalarında ağızlara 
ait şekil bilgisi özelliklerinin de en az ses bilgisi özellikleri kadar ayrı 
ve ayırıcı bir yeri ve önemi vardır. Dolayısıyla, Gaziantep ağzı, şekil 
bilgisi özellikleri bakımından da bağımsız ve ayrıntılı bir çalışmaya 
konu olabilir.  

Anadolu ağızları içinde önemli bir yere ve öneme sahip 
olmasına rağmen, Gaziantep ağzının yeterince işlendiği söylenemez. 
Balkanoğlu (Necip Asım Yazıksız)’nun 1902’de yayımladığı Kilis 
ağzıyla ilgili  “Dialect türk de Kilis” (Keleti Szemle, S. 1, s. 269-278) 
adlı çalışması ile Ömer Asım Aksoy’un 1945 yılında yayımladığı üç 
ciltlik Gaziantep Ağzı adlı çalışmasından sonra, merkez ilçeye ait 
dört; Araban, Nizip, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerine ait birer, Đslahiye 
ilçesine ait iki olmak üzere toplam on lisans tezi yanında, Oğuzeli 
ilçesine ait bir yüksek lisans tezi (Gülensoy- Alkaya 2003) ile yörede 
yaşayan Barak Türkmenleri ağzını işleyen bir doktora tezi (Gül, 1999) 
yapılmıştır. Yani yöre ağzını işleyen toplam on dört çalışma vardır. 
Kayıtlara girmeyen lisans düzeyinde birkaç çalışma daha yapılmış 
olsa da, bu çalışmaların çoğunun lisans düzeyinde kalan ve bölge 
ağzını bütün olarak ele alıp incelemeyen çalışmalar olduğu açıktır. 
Burada rahmetle andığımız Ömer Asım Aksoy’un hacimli 
çalışmasının da diyalektoloji disiplininden uzak bir çalışma olduğunu 
belirtmek zorundayız. Dolayısıyla, Kilis’i de içine alacak şekilde 
Gaziantep ağzı üzerindeki çalışmaların sürdürülmesi, daha doğrusu 
tamamlanması gerekir diye düşünüyoruz. 
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Gaziantep ağzı, yukarıda da belirttiğimiz üzere, önemli bir 
ağız bölgesidir.  Caferoğlu, 1946 yılında yaptığı ve dokuz ağız 
bölgesine ayırdığı Anadolu ağızları içinde, yöre ağzına, altıncı sırada 
“Gaziantep (ve güney sınır ağızları) bölgesi” başlığıyla yer vermiştir 
(Caferoğlu, 1946: 565).  

Caferoğlu, 1959 yılında başka bir Anadolu ağızları 
tasnifinde ise, yine altıncı sırada “Güneydoğu ağızları (Gaziantep, 
Adana, Antalya ve civarı)” başlığı altında, yöre ağzını Güneydoğu 
ağızları içinde göstermiştir (Caferoğlu, 1959: 239). 

Caferoğlu, 1944 yılı yazında Güneydoğu illeri ağızlarından 
yaptığı derlemeler ışığında, Gaziantep yöresinde üç ağız bölgesi 
bulunduğuna hükmederek derlediği metinleri  “merkez, Kilis ve 
yöresi, Türkmen uruğu ağzı” olmak üzere üç alt gruba ayrırarak 
vermiştir (Caferoğlu, 1995: XII).  

“Anadolu’nun bir lengüistik haritasını meydana getirmek 
amacından henüz uzakta bulunuyoruz. Anadolu ve Rumeli’de çok 
sayıda ağızların varlığını bilmekle beraber bugün ancak sınırları 
belirsiz coğrafi bölgelere göre kabataslak bir ağız grupları tasnifini 
muteber sayabiliriz.” diyen Tahsin Banguoğlu ise Anadolu ağızlarını; 
“1. Güney Batı ağızları, 2. Orta Anadolu ağızları, 3. Doğu ağızları, 4. 
Kuzey Doğu Karadeniz ağızları, 5. Rumeli ağızları, 6. Güney Doğu 
ağızları, 7. Kastamonu’ya, Karamanlı ve başka boylara mahsus 
ağızlar” olmak üzere kabaca yedi ayrı bölgeye ayırır (Banguoğlu, 
1977: 132-133). 

Banguoğlu bu çalışmasında, Günydoğu Anadolu ağızlarına, 
bu arada Gaziantep ağzına ait ayrı bir bölüm açarak, söz konusu 
ettiğmiz bu ağız bölgesinin önemine şöyle dikkati çeker:  

“Güneydoğu Anadolu ağızları yer yer epey farklı görünürler. 
Burada en çok Gaziantep ağzı bölgesinde komşu yabancı dilin, 
Arapçanın -Türk ses sistemi üzerindeki- bazı etkileri kulağa çarpar. 
Kimi kalın seslilerin ve artdamak sesdeşlerinin yer yer boğaz seslerine 

dönmüş oldukları görülür: ayak > èayaq, takım > dalım, akşam > 

èaşam, kalktı > qaqtı, meşgul > meşăul, kıkırdak >  ăalırdaq gibi.” 
(Banguoğlu, 197: 133). 

Bilindiği gibi, Anadolu ağızlarının en son ve en yetkin 
sınıflandırılması, Leylâ Karahan tarafından yapılmıştır (Karahan, 
1996). Karahan’ın çalışmasına Gaziantep ağzı açısından baktığımızda, 
yöre ağzının Anadolu ağızları içindeki yerinin belirlenmesinin 
ötesinde başka, önemli tespitlerin de bulunduğunu görüyoruz. 
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Karahan’ın sınıflandırmasına göre, Gaziantep ağzı, kendi 
içinde dokuz alt gruba ayrılan Batı Grubu ağızları içinde, Tarsus 
(Mersin), Ereğli, Konya merkez ilçesinin bazı yöreleri, Adana, Hatay, 
Kahramanmaraş, Adıyaman, Darende, Akçadağ, Doğanşehir 
(Malatya), Birecik, Halfeti (Urfa) ağızları ile birlikte yedinci alt grupta 
yer almaktadır (Karahan, 1996: 117).  

Karahan’ın Batı Grubu ağızları ile ilgili olarak önemli bir 
tespiti de, Batı Grubu ağızlarının kuruluşunda 24 Oğuz boyu içinde 
özellikle Kınık, Salur ve Avşar boyunun, konumuzla ilgili olarak da, 
Avşar boyunun Malatya, Tunceli ve Elâzığ yöreleriyle birlikte 
Gaziantep yöresinde meskûn olup bu yörelerin ağız özelliklerinde 
ekili olduğudur (Karahan, 1996: 114). 

Karahan’a göre, Anadolu toprakları üzerinde en geniş alana 
yayılmış olan Batı Grubu ağızları, doğuda Kuzeydoğu Grubu ve Doğu 
Grubu ağızları kuşatılmış olup, bölgenin sınırları kuzeydoğuda 
Giresun’dan başlar, Sivas, Malatya, Adıyaman, Halfeti ve Birecik’i 
(Urfa) içine alarak güneyde Suriye sınırına ulaşır. Marmara Denizi, bu 
ağız bölgesinin kuzeybatıdaki tabii sınırıdır (Karahan, 1996: 114). 

Karahan, Batı Grubu ağızlarının temel özelliklerinin, 
bölgenin kuzeydoğusunda, Kuzeydoğu Grubu ağızlarının etkisiyle, 
doğuda da Doğu Grubu ağızlarının etkisiyle zayıfladığından, 
dolayısıyla Kuzeydoğu ve Doğu Grubu ağızlarına komşu olan 
yörelerdeki ağızların bölgeler arası geçişi sağlayan köprü ağızlar 
olduğundan söz der ki (Karahan, 1996: 114), bu tespit, konumuz 
açısından son derece önemlidir. Zira, baskın ses ve şekil bilgisi 
özellikleriyle bir Batı Grubu ağzı olan Gaziantep ağzı, dil coğrafyası 
açısından bakıldığında Batı Grubu ağızları ile Doğu Grubu ağızları 
arasında kalmakta, dolayısıyla bir geçiş bölgesi ağzı özellikleri de 
taşımaktadır. Aşağıda da belirtileceği üzere, Doğu Grubu ağızlarından 
başka birçok bakımdan Azerbaycan Türkçesi ile birleşen özellikler de 
taşımaktadır.  

Yörenin genel olarak bir Türkmen ve özellikle Avşar bölgesi 
olması sebebiyle de, Gaziantep ağzının söz konusu Türkmen/Oğuz 
unsurlarının meskûn bulunduğu Orta Anadolu’dan Batı Anadolu’ya 
uzanan birçok Anadolu ağzı, hatta Rumeli ağzı ile ortaklıklar sunduğu 
görülmektedir. 

Tabi biz bu çalışmada, yöre ağzının bu karakteristik 
özelliklerinin sadece şekil bilgisine ait, belki yer yer morfofonetik 
özelliklerini ele alıp göstermeye çalışacağız. Bunu yaparken de, söz 
konusu özellikleri Türkçenin tarihî dönemleri yanında, Türkiye 
Türkçesinin diğer ağızları ile de karşılaştıracağız. 



 
 
 
 
 
 
 
 
1086                                                                     Ahmet GÜNŞEN 

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   
Volume 4/3 Spring 2009 

 
 

Böylece, Gaziantep ağzının ses bilgisi ve söz varlığı 
yanında, şekil bilgisi özellikleri bakımından da, Türkiye Türkçesi 
ağızları içinde önemli bir konuma sahip olduğu ortaya konulmuş 
olacaktır. 

Çalışmada, Gaziantep ağzına ait karakteristik özellik taşıyan 
yaygın şekil bilgisi özellikleri ve unsurları ele alınıp dikkatelere 
sunulurken, sınırlı örneği bulunan veya yaygın ve kurallı olmayan 
özelliklere yer verilmeyecektir.  

Gaziantep ağzına ait belli başlı karakteristik şekil bilgisi 
özelliklerini şu başlıklar altında inceleyeceğiz:  

1.  Yapım Ekleri 

Gaziantep ağzında, ölçünlü Türkçeden farklı yapım ekinin 
bulunduğu pek söylenemez. Ancak, birkaç ekin fonetik olaylara bağlı 
olarak farklı kullanıldığını görüyoruz.  

1.1. +nAn, +lĆĆĆĆyin < +lAyIn 

Birden fazla eki bünyesinde birleştiren bu ek, Eski Anadolu 
Türkçesinde daha çok bir çekim eki gibi kullanılırken (Ergin, 1995: 
173), bugün zaman isimlerine gelerek zamanı belirtici bir işlevle 
kullanılmaktadır. Söz konusu ek, ölçünlü Türkçede olduğu gibi 
Gaziantep ağzında da dil uymuna aykırı olarak ve çok zaman son 
hecesindeki ünlü düşürülerek kullanılmaktadır: 

sebehlĆĆĆĆyin Ćrceden ăeldi bacısınıñ evine (GĐAT: 198-17), 

kele bèèèèayèèèèaooooléyn uşèao uyludan oèaodı (GA: 352-2), zatılam 

sebèèèèahlggggyn de tekngy lamırlamadımdı (GA: 368-18), sebèèèèahleyn 

ymmzruşluo aldı (GA: 354-7) vb. 

Bir örnekte ise ek, zaman ismi dışında bir isme eşitlik hâli 
eki işleviyle getirilerek kullanılmıştır: gelinin evine girmiş yorāanı 

āaldırmış usulleyn döşşdn üstüne boşaldmış (GM: 154-7) 

Gaziantep ağzında, eski vasıta hâli eki +n ile pekiştirilmi ş 
ilen edatının fonetik değişime uğramış +nAn biçiminin zaman 
isimlerine getirilerek +lAyIn ekinin işleviyle, belki aynı sıklıkta, 
kullanıldığını görüyoruz:    

allllşamnan orıya varılır (GBA: 128-25), o tulzn içinde suyu 

sabaaaanan götürür, sapın içine gömerdir (GBA: 159-15), sabehnen bize 

ygmek gelir (GBA: 159-15), sabahnan oağar gelini hazırlallar (GBA: 

162-28), sabaaaanan oağardım üş tene, dört tene yannıi yayardım (GBA: 
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196-2), şindi bir gün baidım, allllşamnan, gelin ikinci çocznda (GBA: 

199-1), getirdi bizi arabacı sabaaaanan (GBA: 199-15), sabaaaanan dgdi-

kine (GBA: 199-5), baidıi bir gün ikinnen sancısı dutdu (GBA: 199-

2), bir gün evel ddl, allllşamına; alşam da āına yapılır (GBA: 155-15) 
vb. 

    1.2. +çI, +çU 

Türkçenin işlek eklerinden olan ve daha çok meslek ve 
uğraşma ifade eden isimler türeten bu ek, Gaziantep ağzında aslındaki 
/ç/ tonlulaştırılmadan kullanılmaktadır. Bu kullanım, yöre ağzını Doğu 
Grubu ağızları ile Azerbaycan Türkçesine yaklaştırmaktadır. 

iiiiınaçı geldm kimi bu ygmeg burada ygnir (GBA: 114-17), bu 

adamlara d{{{{rçü ggdecdg, dgr (GBA: 126-32), āınaçı dgrig biz (GBA: 

128-24), köyün āolçusu bunnarı oarşılī (GBA: 139-24), orda köyün 

āolçusunu gör{nçe sormuşlar (GBA: 139-26), gelin getirårken sivas 

yöresinde, köprü yılılıyo, bu gelinçiler suya (GBA: 148-1) gelinçiler 
kelep kelep dolaşır (GBA: 16) vb. 

1.3. +lA 

Eski tünle “gece, geceleyin”, bugün kullandığımız öğle, 
öğlen gibi zaman isimlerinde görülen ve söz konusu kelimeleri zarf 
olarak kullandıran isimden isim türetme eki +lA ’yı 1 Gaziantep 

ağzında birkaç kelimede görüyoruz. +lA  şeklinde yerrrri ismine getirlen 

eki, bari ve zaaaatı/zatı zarflarına da +m ilavesiyle genişletilmiş olarak 
getirilirken buluyoruz:  

ygrgrgrgrile bir labar duydum aradan (GBA: 147-3), yggggñile bir yar 

sevdim /gözü göv, iaşı iara (GA: 396-15); baaaarilem biz de yılanıyken 

suyubu ioyao dgy barabar gedmişler (GM: 11-1), baaaarilem ıldıyarlıoda 

gelecgne, genclikde gelsin (GM: 87-11); kiyaya da zaaaatılem beyle bi 

işçi gerekmiş (GM: 88-11), zatılam ben sizden lıs uşèar yèanına bi 
göv boncuo dikecdm (GA: 352-7),    zatılam sebèahlgyn de tekngy 

lamırlamadımdı (GA: 368-18) vb. 

                                                 
1 Geniş bilgi için bk. Gabain, 1988: 47, §. 76; Gülsevin, 1993: 117; Duman, 

2002: 8-18. 
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2. Çekim Ekleri 

2.1. Đsim Çekimi Ekleri 

2.1.1. Çokluk Eki 

Gaziantep ağzında çokluk ekinin bu zamirine, zamir 
n’sinden sonra, +dar biçiminde getirilmesi dikkati çekmektedir: 

işde bayram gelenekleri, bundarı hazırlardıā (GBA: 118-1), 

bundar hangi millet olduğunu kesin olaraā bilemmg (GBA: 167-23), 

sèabeh bundarın çevresinå sarmışlar (GBA: 167-28), bundarın, dede 

olaraā, dedelmni alın (GBA: 168-11), üçÃbgş sene evele āadarı 
bundarın nesli barağa gelir (GBA: 168-12) vb. 

 2.1.2. Đlgi Hâli Ekinden Önce Gelen 2. Teklik Şahıs 
Đyelik Ekinde Meydana Gelen 

-y- <-ñ- Değişmesi 

Gaziantep ağzında hemen daima genzel orta ve arka damak 
/n/si (ñ) olarak karşımıza çıkan 2. teklik şahıs iyelik ekinin asıl önemli 

bir kullanımı, ilgi hâli ekinden önce geldiğinde -y- < -r- değişmesine 

uğramasıdır. +(I)yIr, +(U)yUr < +(I)rIr, +(U)rUr şeklindeki bir 
değişimi örnekleyen bu kullanım, Anadolu ağızlarının 
sınıflandırılmasında bir ölçüt olarak kullanılabilecek bir öneme 
sahiptir. Nitekim, Anadolu Ağızlarının Sınıflandıılması adlı 
çalışmasında Leylâ Karahan, ana ağız gruplarını belirleyen 

özelliklerin onuncu sırasında arka ve orta damak ünsüzü /r/nin 
korunması veya kaybolması ölçüsünü koymakta, Batı Grubu ağız 
bölgesinin daha çok orta, güney ve doğu kesimlerinde 2. teklik şahıs 

iyelik eki ile ilgi hâli ekinin bir arada bulunduğu kelimelerde -y- < - r-  
değişmesi görüldüğünü, ancak bu değişmenin aynı hecede bulunan iki 

genizsi damak ünsüzü /r/den birincisinin, söyleniş güçlüğünden 
akıcılaşarak değişmesinden kaynaklandığını, yoksa söz konusu 
değişmenin Karadeniz ve Doğu Grubu ağızlarında görülen ve Kıpçak 

etkisiyle ortaya çıkmış -y- < -ğ- < -g- < -r- değişmesiyle alakalı 
olmadığını belirtir (Karahan, 1996: 19-23). 

Türk dilinin en eski devirlerinden günümüze kadar gelen bir 

ses değişmesini örnekleyen -y- < -r- değişmesi (Çağatay, 1988: 15-
30), söz konusu ettiğimiz durumuyla birçok Anadolu ağzında 
kullanılmaktadır. Mesela Adana/Kadirli, Afyonkarahisar/Şuhut, 
Antalya/Gündoğmuş, Kayseri, Kayseri/Bünyan, Niğde/Alay, 
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Sivas/Yıldızeli, Zonguldak/Bartın ağızları yanında (Buran, 1996b: 
78), Malatya (Gülseren, 2000: 84, 88, 127, 134), Kırşehir (Günşen, 
2000: 67, 101,111), Uşak (Gülsevin, 2002: 83, 95), Erzincan (Sağır, 
195: 94, 140), Nevşehir (Korkmaz, 1977: 88), Urfa (Özçelik, 197: 51, 
77), Adana ve Osmaniye (Yıldırım, 1999: 174) ağızları, söz konusu 
ekin kullanıldığı ağız bölgeleridir.  

Tabii bu ağız bölgeleri içinde Gaziantep ağzı da yer 
almaktadır. Yöreye ait taradığımız metinlerde bu konuda bolca örnek 
bulunduğunu gördük.   

seniñ eviyiñ kapısı, seniñ kitabıyıñ kabı, seniñ gözüyüñ 
rengi, seniñ koluyuñ uzunluğu ( GA: 49-50), iıro gündür başıyñ 

ucunda oturuym (GA: 348-20),  babéyñ başına mı oèalallar (GA: 376-

19),  seniñ atıyıñ dört ayyaè var (GA: 390-16), babéyin gunü oluy 
(GA: 392-26), şah mahammedin duşmayıññññ ömrü de bu àadek ossun  

(GĐAT: 196-27), uzanaydım döşşegiyiñ énine (GĐAT: 209-29), iurban 
olam zilifiyiñ téline (GĐAT: 213-13), duşmanyıñ ömrü  bu āader 
ossun (GĐAT: 216-20), sen başiyiñ çaresine bak (GĐAT: 217-11), ağ 

memeyiñ üsdünü (GĐAT: 220-12), oaodın fılara bi oduncu āomşuyurrrr 

accıo zengin olmasını çekemedir (GM: 54-19), oaodın fılare bi 

oduncu iiiiomşuyuñ accıo zengin olmasını çekmediñ (GM: 54-19), 

başıyrrrr derdi neydi bacım (GM: 72-9), şindi, anayrrrr yüzüne ne yüznen 

balarım (GM: 84-18), āırl gündür başıyırrrr ucunda oturuym (GM: 148-

4), seni bi hafta anangile, babayn yanına salacam (GM: 155-16) vb. 

Bir kelimeye (öñ) ait iki örnekte de doğrudan doğruya -y- < -
ñ- değişmesinin yaşandığını tespit ettik: suyun öyǚne geldi (GBA: 

180-24), öyüne bir şg açallar (GBA: 156-28). 

2.1.3. Belirtme Hâli Ekinin Ünlüyle Biten Đsimlere +y 
Olarak Getirilmesi: +y < +y+ı 

Belirtme hâlinin bu tür kullanımında, bir çeşit yarım bir hece 
düşmesi olayı yaşanarak, asıl belirtme hâli eki düşürülüp kaynaştırma 
ünsüzü olan /y/ sesine belirtme işlevi yüklenmektedir. Buran’ın 
tespitlerine göre Nevşehir/Ürgüp/Salur ve Đzmir/Yeniköy ağzılarında 
görülen (Buran, 1996b: 104) bu kullanımın Gaziantep ağzında da 
yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz: 

iırlıncı ooooapıy açmış-kine ne görsün? (GA: 346-32),  firik 

darıy seçiñ alıñ! (GA: 354-2),  ygrin bèalıym, iiiiaraltıy yükleniñ de 
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ggdek. (GA: 364-19), bi kevran geçiyken iız bezirjjjjanbaşıy çèarmış. 

(GA: 348-6), çemle de otur küfdggggy yōr. (GA: 366-7), uri0undalı 

çıomadan arlandalı kimsey yitmemeli (GA: 368-10), kimsey 

bulamadıo (GA: 372-12), ggggkizāuyuy aşdı (GA: 380-19), iırlharamiler 

parey fi qan bıraoıp iaçmışlar (GM: 12-3), āapalı āapıy açmış (GM: 

101-11), āapıy āaldırıym, dgmiş (GM: 105-15), āapıy āaldırmış (GM: 

106-1), aşe āayvey bişirip gelmiş (GM: 108-12),  avsınlı āutuy 

isteylermiş dgyicin (GM: 108-23), āapıy çalmao uçun elini āaldırmış 

(GM: 108-26), aaaaşey yanına çarmış (GM: 108-27), elini yıla da küfdey 

ytr (GM: 157-11) vb. 

2.1.4. Teklik 1. ve 2. Şahıs Zamirlerinin Yönelme Hâlinde 
Meydana Gelen Değişme 

Gaziantep ağzında, yönelme hâli ekininin kullanımıyla ilgili 
dikkatimizi çeken bir husus, teklik birinci ve ikinci şahıs zamirlerinin 
çekiminde yaşanmaktadır. Zaten, daha Eski Türkçe döneminde zamir 
tabanındaki /n/ ile yönelme hâli ekinin başındaki /g/ ünsüzünün 

birleşmesiyle oluşan genzel arka damak ünsüzü /s/nin etkisiyle kökte 

meydana gelen basa < ben+ge, sasa < sen+ge şeklindeki değişme, 

bazen bir hece düşmesi olayı sonunda uzun ünlülü (ba, sa gibi) bir 

kısaltmaya uğratırken, bazen de /s/nin düşmesi ile diftonglu 

(baa/b̀ a, saa/s̀a gibi) bir kullanımı karşımıza çıkarmaktadır. Başta 
Orta Anadolu ağızları olmak üzere, başka Batı Grubu ağızlarında da 
görülebilen bu kullanım, Gaziantep ağzının belirgin morfofonetik 
özeliklerinden biridir. 

bacım bãÑÑ ÑÑa bir tas suy yĆtişdir dĆr (GĐAT: 197-24), bâmdan 
isdedim, bèèèèā para nérden déy, ben de sèèèèā yazdım (GA: 344-4), sèèèèā 

èārlƽnca vériym (GA: 348-8),  sule de sèèèèā da alıym. (GA: 348-32), bu 

ǩar sèèèèā hèalal déy (GA: 354-12), onu gder gylerim sèèèèaaaa, dgdi (GA: 372-
15), ben sèèèèā ne işledim? (GA: 378-18); bā hayrı yoā (GBA: 176-44), ā 
sā suy (GBA: 180-77),  ben sā didim (GBA: 182-127), āardaşım, bā 
bir āınnap ipi getirin (GBA: 183-153), bu köpegi baaaa satıñ, dédi 

(GĐAT: 203-18), onnan da sãÑÑ ÑÑa yérimiş dédi (GĐAT: 204-28), bu 

melmeket bãÑÑ ÑÑa heram (GĐAT: 210-20), bal bu emmim āızı bãÑÑ ÑÑa mı 

nasib olacao (GĐAT: 211-28), baÑÑ ÑÑa mı yuddurucur (GM: 54-9), şu 
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āılıcımı baÑÑ ÑÑa vgr de… (GM: 55-2), gel saÑÑ ÑÑa bi āanne su vgriym (GM: 

55-9), ytrum a saÑÑ ÑÑa yüz aoça, da ne isteyn? (GM: 12-8), nader 

fıstıolarım varsa hepsini saÑÑ ÑÑa başlarım, dgmiş (GM: 84-7), baaaa yarı 

inanm, yarı inanmiy (GBA: 180-30), iurbanım saaaa (GBA: 181-3), ben saaaa 
didim (GBA: 182-7), iardaşım baaaa bir iınnap ipi getirin (GBA: 183- 2) 
vb. 

2.1.5. Bulunma Hâli Ekinin Ayrılma Hâli Đşleviyle 
Kullanılması 

Bilindiği gibi, bulunma hâli ekinin ayrılma hâli işleviyle 
kullanımı Köktürk ve Eski Uygur Türkçesi dönemlerinin en belirgin 
özelliklerindendir. Dolayısıyla bulunma hâli ekini, ayrılma hâli eki 
olarak da kullanan ağzıların bu özelliği arkaiktir ve söz konusu 
ağızları Eski Türkçe dönemine bağlayan önemli bir özelliktir.  

Anadolu ağızları içinde sınırları dar olan bu kullanım, 
konuyu ilk dile getirenlerden biri olan Ahmet Caferoğlu’na göre 
Malatya/Hekimhan, Trabzon ve yöresi, Giresun, Ordu, Kastamonu, 
Afyon yöresi ağızlarında görülmektedir (Caferoğlu, 1960: 67). Bu 
ağızlara Elâzığ/Bakil, Elâzığ/Keban, Elâzığ/Poyraz, Kars/Kağızman, 
Tunceli/Güleç, Erzurum (Buran, 1996a: 201), Kırşehir, (Günşen, 
2000: 106; Günşen, 2003: 259), Kahramanmaraş/Afşin, 
Kahramanmaraş/Elbistan (Günşen, 2003: 259, Caferoğlu, 1995: 
Metinler), Nevşehir2, Adıyaman/Kâhta (Aklayış, 2008: 1-2) ağızlarını 
ve nihayet Gaziantep ağzını da ekleyebiliriz. Gaziantep ağzında da söz 
konusu ekin ayrılma hâli işleviyle kullanılışı oldukça yaygındır: 

al çekilib yüreglerde nar gelir. (GBA: 121-2), gelin birer 
canda geçelim. (GBA: 122-16), fılanların sizde bir āız isteme fikri 

var. (GBA: 125-9), bu adam el altında āız sèabine bir labar gönderir 
(GBA: 126-4), sende olan demiş terezi dutar, bende olan ata biner. 

(GBA: 131-27),  bu yasdī gelinin önünde alırÃāaçardı (GBA: 132-6), 
büyüglerimizde duydūma göre … (GBA: 134-11),  esgide vardı 
(GBA: 156-30),  günnerde bir gün…(GĐAT: 211-27), izzet ikramda 
sonra onda da dört yüz lira isdemiş (GĐAT: 226-11), halını 
annatdıkda sōra… (GĐAT: 226-14), biri üzenginin bir tarafında tutar, 

                                                 
2 Korkmaz’ın ses bilgisini işlediği çalışmasının (1977), “Metinler” kısmında 

örneğini bulamasak da, şahsi gözlemlerimiz odur ki, Kızılırmak çevresinde yaşayan 
ve bir kısmı Kırşehir, bir kısmı da Nevşehir il sınırları içinde kalmış olan 
Karacakurt/Karacakürt aşireti mensupları ağzının en belirgin özelliklerinden biri, 
ayrılma hâlinin daima bulunma hâli ekiyle verilmesidir.  
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biri bir tarafında tutar (GBA: 129-23), kimsede aşa düşmemeg isderse 
(GBA: 130-14), bir köye bir çerçi gelmiş surıyada (GBA: 131-10), 

өnun āapısında kimse geçemezdi (GBA: 136-19), yànı eskide bgledi 
(GBA: 157-3), èarabların yüzünde, mülgsüz āaldıā (GBA: 169-26), 
torunu, tiryekisi, kürdülüsü hepsi āayı boyunda (GBA: 171-2), ben de 
āızın elinde tutdum (GBA: 175-7), namazda geldigden sona (GBA: 
178-10), aşırdılarbizi yüce dağlarda (GBA:184-8), orda geçerken 

bölüg iumandanı (GBA: 185-9), çocuiiiiluiiiida beri iahrımı çekdi 

(GBA: 185-20), çaiiiimaiiiida getiriller sahrıyı (GBA: 188-2), uyŭduiiiida 

sona balmm (GBA: 188-9), çaiiiimaiiiida getiriller sahrıyı (GBA: 188-2), 

leberim yoi bir şggggde (GBA: 198-14), ngyse ben de bir tasda işdim 
(GBA: 202-24) vb. 

Bulunma hâli ekinin ayrılma hâli işleviyle yaygın olarak 
kullanımının yarattığı tereddüt veya kafa karışıklığı ile bazen de 
ayrılma hâli ekinin bulunma hâli eki yerine kullanıldığını da görmek 
mümkün olmaktadır: èarab çölünden dövüşürken (GBA: 123-21), 
göçebe halinden yaşıyolar (GBA: 191-3) vb. 

Bulunma hâli ekinin ayrılma hâli eki işleviyle kullanıldığı 
Kırşehir ve Nevşehir ağızlarında, söz konusu kullanım bu yörelerde 
meskûn Boz Ulus’a bağlı Boynu Đnceli/Boynu Đncelü 
Türkmenlerinden Karacakurt veya Karacakürt diye anılan oymak 
mensuplarına aittir (Korkmaz, 1977: 20-23; Günşen, 1997: 36-37, 48-
49). Ağız ve lehçe farkı her şeyden önce boy farkını işaret ettiğine 
göre, bulunma hâli ekinin ayrılma hâli eki işleviyle kullanıldığı 
yörelerimizde adı geçen Türkmen oymağının meskûn olduğunu 
düşünmek yanlış olmaz.  

2.1.6. Ayrılma Hâli Eki 

Gaziantep ağzında, ayrılma hâli ekinin yapısı ile farklı 
işlevlerde kullanılması da dikkati çekmektedir. Ekin fonetik yapısı 
itibarıyla, tıpkı Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi, /n/ ünsüzü ile 
biten isimlere +nAn şeklinde getirilişi bunlardan birincisidir. 

sibirgeci āoca ucunnanucunnanucunnanucunnan  dutmuş silkelemiş evin köşesine 
altını (GĐAT: 194), āız ş÷şiñ altınnan baúdı ki… (GĐAT: 195), onnΟΟΟΟn 
sona senin, āızım āocañ bu değil (GĐAT: 195), şinnèn soñà baña bu 
àonaú haram ossun (GĐAT: 196), şah mahammet bu tası onun elinnen 
alır (GĐAT: 197), bacısı hemen atın başınnan dutdu (GĐAT: 198), 

şılın zengin oldzzzznnan ne avradının haberi varmış… (GM: 59-4), 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gaziantep Ağzının Şekil Bilgisini…                                     1093       

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   
Volume 4/3 Spring 2009 

 
 

davıldan, bir āat elbisesinnen işde yüssügünnen, bileziginnen, 
altınınan ggder dalılır (GBA: 127-11) vb.  

2.1.6.1. Ayrılma Hâli Ekinin Vasıta Hâli Eki Đşleviyle 
Kullanılması: 

Gaziantep ağzında ayrılma hâli ekinin dikkati çeken ilk işlev 
değişikli ği, vasıta hâli eki yerine kullanılır olmasıdır: 

oarpuz kesmeden yürek soğumaz (Nizip, GA: 140), 

çocuooootan gitme yola. (Nizip, GA: 140); 

gennini yoğururui şekerden ya bekmeznen. (GBA: 117-20),  … 

mektubden dağılır (GBA: 99-86),  davıldan iarşılanır, siqahler sılılır. 

(GBA: 128-88), efendim iızı paradan satm. (GBA: 131-2), öküzden 

çif sürüñ. (GBA: 133-6),  gelin tekrer iarşılanır davıldan (GBA: 129-
139), anam rahmatlıgdan barabar (GBA: 176-25), benden héç 

ilgilenmm (GBA: 176-44), onu da üşÒdört sudan yur, yılar, temizler 

(GBA: 115-14), laşlar genni şoruya ikåÒüç temiz sudan yur, yılar 
(GBA: 115-6),  burıya gelir, megdubden dağılır. bazarlıā davıldan… 

(GBA: 128-5), köye gelinçe herkeş davıldan, yarı ygrde de gelin 
tekrer āarşılanır davıldan (GBA: 129-27), o yabalardan savĭrıā 
(GBA: 160-3), anam rahmatlıādan barabar (GBA: 176-4), benden 
hgç ilgilenmm (GBA: 176-23), devlisåÃgün baādım-kine arvaddan 
barabar boyun boyuna sarılmışlar (GBA: 177-3), ayı müslümden 
barabar babam (GBA: 178-5), sizden hısım olmaya geldim (GM: 156-
10) vb. 

 2.1.6.2. Ayrılma Hâli Ekinin Eşitlik Hâli Eki Đşleviyle 
Kullanılması 

Ayrılma hâli ekinin Gaziantep ağzında kazandığı bir diğer 
işlev de eşitlik hâli işlevidir: 

şinni iuru fasılya laşlarıi ayrıdan (GBA: 115-5), ya genni 

iırar, ayrıdan bir tabağa … (GBA: 115-18), bişirrig onu gyle, tertemiz 

ayrıdan bişer (GBA: 115-20), ona ayrıdan gene ygmeg bişirrig (GBA: 
116-4) vb. 

Ayrılma hâli ekinin eyi  “iyi” ismine getirilen +deni 
biçimindeki genişletilmiş şekli de aynı işlevi görmekte, bu ismi zarf 
olarak kullandırmaktadır: 
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bunun etåni pörselerig, laşlarıi ggggyideni (GBA: 115-10), 

şorda suyda hazır ggggyideni bişmiş (GBA: 115-10), isterse eydeni pis 

olsun, dgmiş (GM: 9-25), havızda bi eydeni çimmiş, çılmış (GM: 82- 
21),  

2.1.7. Vasıta Hâli 

Vasıta hâlinin ile edatından gelen ve bu edatın eski vasıta 
hâli eki +n ile pekiştirilmi ş, yani ek yığılmasına uğramış biçimi olan 
+lAn biçiminin ünsüz benzeşmesi sonucu almış olduğu +nAn 
biçiminde kullanılması, birçok Anadolu ağzında olduğu gibi, 
Gaziantep ağzında da karakteristiktir. 

bi sehet soña bi telis altınnan, bi de tereziynen ăelmiş 
(GĐAT: 194-11,12), bu āız dörd ayı oturmuş aèèèèbidnen biràber (GĐAT: 
194-24), şah mahammet, bu beni günüz ăözüynen  görmedi (GĐAT: 
195-3), güneşde otururken anası sultan òòòòanımnan… (GĐAT: 195-10),  
içmemek şartiynen àıza derin ăăăăöznen çoúca baúar (GĐAT: 197-31), 

veòdinde zamanından biÃààààarıynan biÃàoca varmış (GĐAT: 202-17), 

bi halacnan āarşılaşmış (GM: 3-4), beni neynen döven, dgmiş (GM: 

4-1), ben āuyrttttmnan göze sürme çekerim (GM: 5-6), depemnen 
deperim seni (GM: 14), āaynanası evirgeçnen başına bi tene vurmuş 

(GM: 83-20), bu sefer ooooolaaaaynan vurmuş (GM: 83-21), şimdi ben bu 

misaaaafirnen evlenmsem (GM: 133-9), süngüynen delindi köprü 

başında (GA: 398-16), dgdg kimi ttttlannan sarmaş dolaş olullar (GA: 
348-22), āız sabır daşınnan bilbil āèadèahini urāuna āor (GA: 350-9), 

bi çimdik üzelliknen bi çimdik duz getiriym de iki ataşa atèao (GA: 

352-6), āıttasın aldı da çemledi bizimnen bèacèa (GA: 358-24), 

şapalèao çalmggggynan hgyha da hgyha dgyerek (GA: 358-27), burada 

çalāıynan èarèalı içmek yasao (GA: 360-29), çiğ küfdggggynen 

künefggggynen gelirik (GA: 364-25), senir āazanırrrrnan bişirmgyr de 

benimkiynen bişiriyr? (GA: 376-29), malımÃÃÃÃınan ortao mısır 

çekirge (GA: 382-8), bunu düzerig, balcannan şgyi, eti (GBA: 116-

13), dedemÃoğlu fgriz bggggynen bgraber (GBA: 124-5), bu da 

zamannan…(GBA: 127-16), fiqan ağanın oğlunan fi qan ağanın… 

(GBA: 127-16), abdalı kesimnen dutallar (GBA: 130-6), herkgş 
atınan bir cırıt mgyfana gelirdi (GBA: 132-8), cıdīnan, āılıçnan 
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düşürmüşler (GBA: 145-12), yànı, hgç bennen muhatab olmaz (GBA: 

154-10), tarlada elimiznen saçarıā (GBA: 159-7), larman ygrini 
devenen daşırıā (GBA: 159-19), başĭmıznan, sırtımıznan odun 

getirårdig (GBA: 161-10), elimiznen yapardıā (GBA: 162-5), artıi 

parasınan, dgdim (GBA: 182-4), he, şgld götürür gelirdim çalıynan 

(GBA: 196-12), nişannımna barabar davar yayardıi (GBA: 204-2) 
vb.  

Đki örnekte vasıta hâli eki +lA ’nın bulunma ve ayrılma hâli 
işleviyle kullanımını araştırılmaya değer bulduğumuzu belirtmek 
isteriz:  

üç batman ağırlanda postalı çılarıp eşikle atıym deyken, 

postalı dtru şorba āazanının içine düşmüş (GM: 9-19), şose yollarla 

çoi zahmed gördüg (GBA: 184-7). 

2.1.8. Sınırlama Hâli Eki 

Zamanda ve mekânda sınırlama gösteren sınırlama hâli eki 
+AcA,  yönelme hâli eki ile eşitlik hâli ekinin birleşmesinden 
meydana gelmiş birleşik bir ektir:  +AÇA < A + ÇA  < GA+ÇA. 

Eski ve Orta Türkçede nispeten canlı olan ve bugün çağdaş 
Türk lehçelerinde kullanılmaya devam eden bu ek (Korkmaz, 1992: 
134), Türkiye Türkçesinde yerini +A kadar ve +A dek edat gruplarına 
bırakmışken, başta Orta Anadolu ağızları olmak üzere (mesela 
Kırşehir için bk. Günşen, 2003: 261), bazı Anadolu ağızlarında 
canlılığını korumaktadır (bk. Buran, 1996b: 282-283). Bu sınırlı 
sayıdaki ağız bölgesi içinde, Gaziantep ağzını da saymak mümkündür. 
Zira, bu bölgeden derlenmiş metinlerde bu ekin kullanımına ait bol 
miktarda örnek buluyoruz: 

 burāulunaça, yağınaça gelirdi (GBA: 114: 9), köyde 
kelllesineçe yüzdürüller (GBA: 115-16), bayram namazını 

āıldıranaça āalırdı köyde (GBA: 118-10), yimēni yaparmış, yataaaanaca 
açarmış (GĐAT: 194-21), evece/evecek gittik. (GA: 147-3), öyleneçe, 
böyüg olursa odada genni otururdu. (GBA: 118-19), sabahaça 
doğmadı, sabahaça doğmadı. (GBA: 199-4), iş dutmaodan ziyade 

hanek gdmesini seven avradlar aşamaca işi bitirememişler (GM: 71-

3), sabahaca salalım tükrd batar (GM: 86-13),  sabahaca kötek ygdik 
(GM: 86-17), sabahaça doğmadı (GBA: 199-4) vb. 
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Bu ekin, sadece isimlere değil, -An yapılı sıfat-fiillere de 
getirildiğini görüyoruz: 

bayram namazĭnı āıldıranaça āalırdı köyde (GBA: 118-10), 

bmr çocuğu olanaca eyeèline görünmezmiş (GĐAT: 194-32).  

2.1.9. Aitlik Eki 

Türk dilinin en eski devirlerinden beri yaygın bir kullanıma 
sahip olan aitlik eki +ki, Eski Türkçe dönemindeki kullanımının 
tersine bugün Türkiye Türkçesi yazı dilinde tamamen, ağızlarda ise 
kısmen dil uyumunun dışında kalmıştır. Birçok Anadolu ağzında 
olduğu gibi, söz konusu ekin Gaziantep ağzında da kalın sıradan 

kelimelere +ooooı, +llllı, +llllu şeklinde ünlü uyumlarına uydurularak 
kullanıldığını görüyoruz:  

yétmiş yaşındallllı iariler de yiy yōrm, iki yaşındallllı uşaolar 

da yiy! (GA: 354-3), doluzan yaşındèèèèallllı āèariler de yiy (GA: 354-9), 

ayrıldı iiiiıçındèèèèallllı mavı şavralına (GA: 356-7), urāundèèèèallllı çıomadan 

èèèèarllllèèèèadèèèèallllı kimsey yitmemeli (GA: 368-10),  onunllllu çevicek (GA: 

378-5), iiiiarşıllllı daia çılıydı. (GA: 390-14), ibiş anın altındallllı at 

yaşlnmış. (GBA: 145-7), falat onunllllu iki buçuo léreden başlar. 

(GBA: 130-19), yarınllllı zamanda…(GBA: 125-15), sonallllı dövdüyü 
şah mahammedin küçük bacısıymış (GĐAT: 197-11), barağın mülksüz 

iiiialmasındallllı neden (GBA: 169-1), niye bıralmazsıñız dédi, iiiiapıdallllı 

adamlarına (GĐAT: 205-1), bōğlanınllllı lesdelik dḗyil (GĐAT: 233-

15), iiiioynuñdallllı nara iız (GĐAT: 249-12), bu mercimekleri yüzer 

yüzer sayıp şurdallllı güccük güccük āutulara āoyucun (GM: 107-4), 
adam gidermiş, yandağı āıvradırmış (GBA: 134-12), barağın mülksüz 

āalmasındallllı neden (GBA: 169-1), adamlar, zeniñ adamlar, 

nolllludallllılar (GBA: 182-27) vb. 

2.2. Fiil Çekimi Ekleri 

2.2.1. Şahıs Ekleri 

Gaziantep ağzında fiil çekimi konusunda ilk dikkati çeken 
özelliklerden biri şahıs eklerinin kullanımıdır. Bunları birkaç madde 
hâlinde belirtmek mümkündür. 
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2.2.1.1. Haber ve dilek kiplerinin ikinci kişi teklik ve çokluk 
çekimleri ile emir kipinin üçüncü teklik ve çokluk çekiminde şahıs 

eklerinin /n/si, hemen daima genzel orta ve arka damak /n/si ( r)’dir: 

ggt insan oğlu dēlmisizēlmisizēlmisizēlmisiz, çiy süt emdiñizemdiñizemdiñizemdiñiz (GĐAT: 197-9), 

çocuğun babasını bilir misiññññ görseññññ (GĐAT: 197-16), tarpadao 

gunümü isdeddirrrr (GA: 362-25), bizim gelini bilirsirrrr (GA: 374: 20), 

şalvarı topladırrrr mı? (GA: 392-18), ), soğanı doğrañ, şөrŭya iiiioñ 
(GBA: 197-7) vb. 

2.2.1.2. Bilinen geçmiş zaman ve şart kipi çekiminde 
kullanılan iyelik kökenli şahıs eklerinden birinci çokluk şahıs eki (-k/-

o), ve tonlulaşmış biçimi -g/-ā )), emir kipi dışında bütün haber ve dilek 
kiplerinin birinci çokluk şahıs çekimlerinde de yaygın ve kurallı 
olarak kullanılmaktadır: 

bizim gelinen, anasıynan ne duşler āaldırıyoooo!  (GA: 374: 17), 

bu üç saatlıo zamanda da ooooonuşuruoooo (GM: 40-16), biz nazardan 

ooooorllllarıoooo (GA: 352-1), meddèa sèahresine ggtmemizi āonuşuyoooo (GA: 

358-4), su buluruoooo (GA: 346-15), şindi burıya düğüne gelmmmmg (GBA: 

114-2), davar getårir keserig (GBA: 114-3), iınamızı yallllarıiiii (GBA: 

114-17), biz şeher ygmdni bilmmmmmg (GBA: 114-11), biz odıya bu ygmd 
salmaiiii , , dgdi (GBA: 114-22),  idris abiyi yggggmeglerig, onu gönüllerig 

(GBA: 116-3), balcanı getirrig, yıllllarıiiii; genni şoruya düzerig (GBA: 

116-10), biz burada elli lgriya āız vggggrmmmmmg, dgmiş (GBA: 131-19), o 

zaman bi sürü para iiiiazanırıoooo (GM: 10-16) vb. 

2.2.1.3. Haber ve dilek kiplerinin ikinci çokluk şahıs 

çekimlerinde çok zaman /r/ sesinin düştüğünü, bu  sesin düşmesiyle 
de, ondan önceki ve sonraki ünlülerin de birleşerek uzun bir ünlüye 
dönüştüğünü görürüz. Bilinen geçmiş zaman dışında kalan çekimler 
için, zamir kökenli eski -sIz ekinin varlığını düşünmek daha doğru 
olur.  

tılır mıoır atlılar, tılırtısı tatlılar bey evine varasīz, pendir 

çörek yiyesddddz, sıçan beye dggggyesddddz ki… (GM: 5-22), bay baa nen 

tembel dggggysddddz… (GM: 8-15), yamırda ne duruysttttz (GM: 9-4), iız 

bunarı nerden aldaaaaz? (GM: 15-17), bu işleri de nerden örgendddddz? 
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(GM: 15-24),  ya benim ioynumu verirsddddz, ytsa gelini alır iaçırırım 

(GM: 36-21), artıo barabar gezer tozarsīz, dgmiş (GM: 50-1), bi 

sevinmiş ki siz göresddddz (GM: 107-24), sultan hanım gezmiye çıllllarsaaaaz 
āız derdini unudur (GM: 146-14), derdime siz bile dayanamadīz da 

ben nasıl dayanıym? (GM: 149-5), uyuz uylusuna mı yattddddz (GA: 

364-17), bi alov gördurüz kimi hemen āaçmıya ooooèèèèallllıysddddz (GA: 368), 

güççüg āardaşa vggggrirsddddz varĭrım (GBA: 149-4), heralda padåşan 

huzŭruna gidicegsmmmmz (GBA: 168-6), ya beni dm, boşadırsnnnnz, ya ben beni 

öldürür… (GBA: 195- 9), siz bunu nası, dmmmmsmmmmz? (GBA: 125-9), nasĭ 

bgle ağır söz söl{{{{s{{{{z de kötü muèamele yapmmmmsmmmmz, dgmiş (GBA: 137-13) 
vb.  

Söz konusu kullanım, isimlere getirilen bildirme ekleri için 
de söz konusudur: 

ggt insan oğlu dddddl mismmmmz (GĐAT:197-11), yabancısīz eqqam, 

yerin bizim eve gedek, dgmiş (GM: 9-9), şükür siz valıklısīz, Allah 

daa da varlıolı gtsin, bun sizde oalıym? (GM: 14: 5), başımır beqaqaqaqası 

mısīz dgy söylenmiye başlamış (GM: 74-13), siz ırz düşmanısīz, 

dgmiş (GM: 90-10) vb. 

2.2.2. Duyulan Geçmiş Zamanın -Ik /-Uk Ekiyle 
Kurulması 

Gaziantep ağzında duyulan geçmiş zaman için bir değil, iki 
ayrı ek kullanılmaktadır. Bunlardan biri Türk dilinin asıl duyulan 
geçmiş zaman eki olan -mIş/-mUş, diğeri ise belli ağız bölgelerinde 
kullanılan -Ik/-Uk ekidir. Biz burada elbette ikincisi üzerinde 
duracağız. 

Bu ekin duyulan geçmiş zaman işlevini ilk fark edip 
hakkında bilgi ve örnekler veren Gaziantep Ağzı adlı çalışmasında 
Ömer Asım Aksoy’dur (Aksoy, 1945-I: 176-181). Şimdiki zaman 
anlam ve işlevi de bulunan ekin, bu yönü üzerinde Gülensoy (1985: 
281), Caferoğlu (1988: 107-130) ve Demir (1996: 43-56) dururlarken, 
Buran eki Anadolu ağızlarındaki bütün anlam ve işlevleriyle ele alıp 
incelemiştir (Buran, 1996b: 11-18). 

 Buran’ın tespitlerine göre, -Ik/-Uk eki duyulan geçmiş 
zaman işleviyle  Anadolu ağızlarının güney ve güneybatı kısımlarıyla 
Đç Anadolu’nun bir bölümünde (Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, 
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Mersin, Antalya, Yozgat…vb) kullanılmaktadır (Buran, 1996b: 14). 
Biz, bu ağızlara Kırşehir’i de ekleyebiliriz. Zira, Kırşehir merkez 
ilçeye bağlı Karıncalı köyünde yaşayan Türkmenler de adı geçen eki 
aynı işlevle kullanmaktadır. 

Buran, çalışmasında Gaziantep ağzına ait Caferoğlu’nun 
derlemelerinde (GĐAT) yer alan bir tek örnekle yetinmiştir. Ancak 
Gaziantep ağzında bu ek duyulan geçmiş zaman işleviyle oldukça 
yaygın  bir kullanıma sahiptir: 

şu d‘ani şebinen bi it boncō siziñ yanƽzda şipara geçik (GA: 
352-5), mehmet eve gelik. – siz işiñizi bitiriksiñiz.  – o yol senin 

gördüğün gibi kalméyıoooo; güzel yapılıoooo. (GA: 177), ahmet istanbuldan 

gelik mi? gelik; bu sabah çarşıda görükler. – iki ortak ayrılıoooolar: 
Turgut deyik ki mağazanın levhasında yalnız benim adım bulunsun; 

orhan deyik ki yok, benim adım bulunsun.. uyuşaméyıoooolar, ortaklığı 

bozuoooolar. (GA: 178) … gördü-küne ne çadır var ne çatma var, héş 

kimse āalmıyıoooo (GĐAT: 236-20), daa ilerde bacımın āalası var, belki o 

görük, dgmiş (GM: 99-22), ben görmedim, ilerde bi bacım var, belki o 

görük, dgmiş (GM: 100-3), yaz gelmedi deydeyz… çılın da balın yaz 

da gelik, ördenen āaz da gelik, dgmiş (GM: 122-1) vb. 

2.2.3. Şimdiki Zaman Çekimi Đçin Kullanılan Ekler 

Anadolu ağızlarının sınıflandırılması çalışmalarında en çok 
kullanılan şekil bilgisi unsuru şimdiki zaman ekidir. Bu açıdan 
Gaziantep ağzı, yapılan çalışmalarda adı mutlaka zikredilen ağızlardan 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mesela Ahmet Caferoğlu, bir çalışmasında söz konusu ekin 
“-yo, -yir, -ir, -i, -or ” şekilleri etrafında toplanan ağız grupları içinde, 
-i(y) biçimini kullanan yöreler içinde Harput, Urfa, Elâzığ ve Divriği 
ile birlikte Gaziantep ağzını da sayarken, yine -or  biçiminin de bazı 
bölgeler ile Kilis ağzında kullanıldığını  belirtmektedir (Caferoğlu, 
1960: 65-70). 

Milan Adamoviç de, şimdiki zaman ekinin Anadolu 
coğrafyasındaki dağılımını harita üzerinde gösterdiği bir çalışmasında, 
-yi(r) şimdiki zaman ekini kullanan ağızlar içinde, Samsun, Tokat, 
Sivas, Darende ve Kahramanmaraş ağızları ile birlikte, Gaziantep 
merkez ilçesinin doğusunda kalan bölgeyi  de saymaktadır (Karahan, 
1996: XII). 
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Taradığımız metinlerden hareketle söylersek, Gaziantep 
ağzında esas itibarıyla şimdiki zaman için 

-(I)y/-(U)y, -I/-U, -M /Z, -yIr/-yUr ekleri yaygın bir kullanıma 
sahiptir. Bu açıdan üç alt ağız grubundan söz edilebilir.  

2.2.3.1. -(I)y / -(U)y  

ne iş biliyler ne aş (GA: 342-1), doluzan lire alıy (GA: 344-

5),  doluzan yaşındèalı āèariler de yiy (GA: 354-9), gétmemizi 

āonuşuyoooo (GA: 358-4), bire ytrum ne bozuyrrrr èazını işte geldik (GA: 

360-17), çoo içiyk dgy èaāamız uuuukeleniy elléalem (GA: 360-18), anam 

herifi yérenneri başdan çıllllarıy (GA: 366-23), her  hèal  o şırfıntıya  

gédiyler  (GA: 366-26), nériye gédiyñ èam, dédi (GA: 370-4), ndn sen 
bilméymiñ? (GA: 372-7), āız anasına beñzemey (GA: 372-7), bacı 

ngrdesir, hgç görükmggggysirrrr (GA: 374- 13), kimséy bulamadıo, dèa  
aréyk, dédim (GA: 372-13), o günden belli geziym (GA: 380-6), 

bèalar lı pambıo gene duruy (GA: 384-10), biz de davıl çalıyoooo (GA: 

386-18), şindi neÃbilim, diyiler (GBA: 160-11),  satılmiy (GBA: 160-

14), dıraodörü olan yapıy (GBA: 160-13), satılmiy (GBA: 160-14), 

başı ağrıma oliy (GBA: 175-20), böyüg su gidiy (GBA: 180-25), ba 
yarı inanm, yarı inanmiy (GBA: 180-30), burada altı metåre gninde su 

gidiy (GBA: 181-25), bunu anasının yanna götürmmmmyim d÷yi. çoo ağliy 

yazzıo d÷yi. (GĐAT: 195-2), h÷yir ana, bilmiyim āocam olduğunu 

(GĐAT: 195-12), āızım her hal saña içgi içiriyler , seni serloş ÷diyler 

(GĐAT: 195-15), buna anası tederik göriy, bu āızını yollıyacao (GĐAT: 
195-21), diñnemiş ki bir köpek sesi geliy (GĐAT: 196-35), baúmış ki 
iki dağ arasında bir şehir ggggörüniy (GĐAT: 196-36), herhalda benim 
oğlum atsız olduğuna düşiniy (GĐAT: 209-13), bu niye gelmiy (GĐAT: 
213-8), āaraduman benden āorhiy gelmiy diye cuvap vérdi (GĐAT: 
213-9), barabar geliyler (GĐAT: 213-34), nĆrden ăelip nĆre ăĆăĆăĆăĆdiydiññññ, 
ben senden òòòòuylaniyim? (GĐAT: 197-14), etēñin altı àaàaàaàabarĆĆĆĆy hamile 

misiñ (GĐAT: 197-15), çocuğu sgverek ionaúlarına jgjgjgjgdììììylerdi (GĐAT: 
198-34), nerden geliyn, nere gediyn? (GM: 3-7), gişi aramıya gediym 

(GM: 3-9), ben ooooallllıym da şu asbabları yuym (GM: 5-12), bi adam 

yolun üstünde yamırın altında duruy (GM: 7-10), şu adama sorao 

burda ne duruy (GM: 8-1), hgç ytrum hgç, şurda uyuydum. yamır 
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yadı, baādım altımdan su gediy, yamırın dinmesini bekleym (GM: 8-

9), ytrum a saa yüz aoça, da ne isteyn? (GM: 12-8), onuñ uçun 

duuuuşüyler, dgmiş (GM: 12-19), canım da bi etli, daldı istey, elime 

geçmey, şükür siz valıklısız, Allah daa da varlıolı gtsin, bun sizde 

ooooalıym? (GM: 14: 5), ana biz fılareyk, bu danayı bazara algediym, 

satıym, eve un buliur alıym, dgmiş (GM: 17-3), bi gün balmış-kine 

iırlharamiler sahriye gediy (GM: 21-13), sıçan, neen duvarı oyuyn? 

(GM: 24-11), pisik, neen iiiiapıyn? (GM: 24-15), deynek de beni dövüy 

(GM: 24-17), amma ataş da beni yaooooıy (GM: 24-22), taman su da beni 

söndürüy (GM: 25-2), deniz kenarında balıoçılar balıo dutuymuşlar 

(GM: 31-9), biz balıo dutuyoooo dgmiş (GM:31-11), öf ne fena iiiiolllluy, 

püf ne fena iiiiolllluy (GM: 32-16), tavanından damla damla su damley 

(GM: 45-13), Azrail beklemiş beklemiş, adam ooooallllmey (GM: 57-8), 

ulan bu baa soruydu nasıl erken geliysin dgy… (GM: 85-12), oğul, 

sen hgç dağda ziyarat görmiy min? (GM: 119-7), her geçene ba vurun 

dggggy, para vggggriy (GM: 138-18) … stna da hao müstehao dggggy (GM: 138-

19), herkese yardım gdip yiy içiy yatıydım (GM: 140-14), işley min, 
işley min? (GM: 159-10), çalışıy mın, çalışıy mın? (GM: 160-7), herif 

uuuukeleniy, cehennemin dibine dggggy (GA: 388-25-26) vb. 

2.2.3.2. -I, -U; M,M,M,M,, ZZZZ 

Bu ek, Barak ağzının eki gibi görünmektedir. Zira, bu 
Türkmen ağzından derlenmiş metinlerde yoğunlaşmaktadır. 

şindi burıya düğüne gelmmmmg (GBA: 114-2), biz şeher ygmdni 

bilmmmmmg (GBA: 114-11), zatı şindi tgz bişmmmm (GBA: 115-2), gene genler 

şgyinde ggggdmmmmler (GBA: 114-9), ooooèèèèahgmmmm işde şinni unnan yapmmmmg ya (GBA: 

117-16), susam dmmmmler, şindi sizler, biz küncü dmmmmg (GBA: 117-17), her 

çeşidini yapīā (GBA: 117-26), sizden şu āızı isdmmmmk (GBA: 126-19),  

fi qan ağanın oğlu evlenmmmmmiş (GBA: 127-16), köyde abdal zatan o günü 

beklmmmm  (GBA: 128-6), sen kimi almmmmsirrrr? (GBA: 128-15), sen ne isdmrmrmrmr 

emmisi? (GBA: 129-13), biz burada elli lgriya āız vggggrmmmmmg, dgmiş 

(GBA: 131-19), fılan ağanın āızı fiqan ağıya gelin gggggdmmmm (GBA: 131-
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22), èamca sa birÃşg söl{Ã{Ã{Ã{Ãmü, dgmiş (GBA: 131-25), mola harbinde 

şgye gggggdmmmmler (GBA: 143-1), şimdi herkes evde oturmmmm (GBA: 154-15), 

cumaÃgrtesi günü başlmmmm, pazar günü bitmmmm  işde (GBA: 157-4), gelmmmm fgriz 

bgye sölmmmm  (GBA: 166-21), … kesin olaraā bilemmmmmg (GBA: 167-24),  

rışvan mağlub olzzzz (GBA: 167-16), mesele arpa ekmmmmg, buğda ekmmmmg 

(GBA: 170-19), ba yarı inanmmmm, yarı inanmiy (GBA: 180-30), 

boyrazdan gelmmmm, iki de iarbıdan gelmmmm (GBA: 181-20), bunu eşdirmmmm 
(GBA: 181-13), köylerimizin suyu aiiiimmmmm (GBA: 182-25), sen daha 

gyle durmmmmñ, dgdi (GBA: 187-8),   şèaben edem saz çalmmmm, türkü söl{ { { {  
(GBA: 187-2), bir iız doğurzzzz, göbdni kesmmmm (GBA: 200-19),  davarĭ 

ioyub gelmmmm (GBA: 200-20), osman şorda ağlnnnn (GBA: 202-29), her 

biråñiz bir dağda ağlaşnnnnñız, dgdi (GBA: 203-3), baidım-lına iaynım 

sırtımı tapışlnnnn  (GBA: 204-14), siz bunu nası, dmmmmsmmmmz? (GBA: 125-9), ben 

daha da gyi bilmmmmmm (GBA: 140-17), ө zaman mezrede bizim yggenler 

varmış, hala āız alıb vggggrig onlara (GBA: 146-5), ben daha éyi bilmīm  
(GBA: 140-18), mola harbinde şéye gédīler (GBA: 143-1), āırā gün 
sürǖ (GBA: 144-24),  barağa götürǖler (GBA: 145-28), şimdi herkes 

evde oturmmmm (GBA: 154-15), cumartesi günü başlmmmm, pazar günü bitmmmm işde 

(GBA: 157-4),  èaorabalıo  beklmmmmg, èaorabalıo ummmmmg sizden (GBA: 

162-8), èabbes paşıya minnete salmmmm (GBA: 166-13),  baraā āalmmmm,, rışvan 

mağlub olū (GBA: 167-16),  yozāata inmmmmler (GBA: 167-6),  sürüm 

masrafını çıooooartmmmmm  (GBA: 170-19), türüstüg bir lala getirmmmmdi (GBA: 

141-1), bu èarabdan baran dèavesi olū (GBA: 143-1), nasĭ bgle ağır 

söz söl{{{{s{{{{z de kötü muèamele yapmmmmsmmmmz, dgmiş (GBA: 137-13), uruşdan 

niye çıllllī, ney? (GBA: 139-27), özgy gelin surıyya gelin gggggdmmmm (GBA: 

139-28), āırg gün sür{{{{ (GBA: 144-24), barağa götür{{{{ler (GBA: 145-

28), berbere götür{{{{m, tıraşÃggggtdirmmmmm (GBA: 174-1), benden hgç 

ilgilenmmmmm (GBA: 176-23), pamuā sulamıa gggggdmmmmler (GBA: 177-4), èayni 

onun gibi dön{ { { {   (GBA: 180-3) vb.  

2.2.3.3.  -yIr, -yUr 

Şimdiki zamanın bu eki de, Caferoğlu (GĐAT: 252) ve Gül 
(GBA)’ün sunduğu derleme metinlerinden anlaşıldığına göre, yörede 
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meskûn Barak Türkmenleri ağzına aittir. Nitekim Aksoy’un Barak 
Türkmenleri arasında söylendiğini belirttiği bir iskân türküsünde de  
aynı eki buluyoruz (Aksoy, GA: 390).      

èasgeriñ sığmıyır dèaāınan daşa  / èaşéyir hèarbini éyle 

tamaşa (GA: 390-25,26),  cıdası deliyir āayéyı daşı (GA: 392-6),  

hösénim de bağ içinde geziyir / èahvelåni şiyirinde yazĭyır (GBA: 189- 

1,2), şalalaālar āalaā dutmuş ötüyür / sarı bülbül güle avaz yapıyır 
/dertliler derdini burda satıyır (GBA: 189-13,14,15),  erlig 
méydanında artıyır āamım (GBA: 190-14),  omuzda parlıyır āargı 
cıdalar (GBA: 191-11) , isgen başı éşā oduna yanīyır / cümle āuşlar 
pervaz āurmuş  dönǖyür / telli āuāum aynarızı  āonūyur (GĐAT: 257-

3,4,5), hösgnim de bağ içinde geziyir / èahvelåni şiyirinde yazıyır 

(GBA: 189-1,2), şalalailar ialai dutmuş ötüyür / sarı bülbül güle 
avaz yapıyır /dertliler derdini burada satıyır (GBA: 189-12,13,14), 

omuzda parlıyır iariı cıdalar (GBA: 191-11) vb. 

Bu eklerin yanında, sınırlı sayıda örneklerle  -yo (ayıyı 

oynatıp jeçerken bi ygr yüzünün lalifesine cgsaretle buradan jjjjeçiyorrrr, 

diye darıldı (GĐAT: 203-15), daşbaşÃoğlu yazıo bu şiyåri, söylüo 

(GBA: 124-7), gelin getirårken sivas yöresinde, köprü yıllllılıyo, bu 

gelinçiler suya (GBA: 148-1), āahvede okgy oynuo (GBA: 175-7), 
göçebe halinden yaşıyolar (GBA: 191-3) vb.), -(a)yor (dērmen 
boğazına ăeldim sular ààààaynayor/ nizipli ala haydarnan da oğlu tavla 
oynayor/diñneyiñ aròadaşlar döăüş ààààaynayor (GĐAT: 201-17,18,19) 

vb.) ve -(I)yI  (şindi neÃbilim diyiler (GBA: 160-11), anası vĆrrim 
dĆyi àızı ağlayı (GĐAT: 199-19) vb.) eklerinin kullanıldığını da 
görüyoruz. Ancak bunları kişilere bağlı serpintiler olarak 
değerlendirmek daha doğru olur. 

2.2.4. Geniş Zaman Çekimi 

Gaziantep ağzında geniş zaman çekimi ile ilgili olarak birkaç 
husus dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi, üçüncü çokluk 
çekiminde ekin  gerileyici ünsüz benzeşmesi ile r < l değişmesine 
uğramasıdır: 

hèanifi dggggller kellecinir adına (GA: 372-19), āarşıda āavın 

yiller / ben de varsam ne dggggller (GA: 396-9,10), dgdg kimi tlannan 

sarmaş dolaş olullar  (GA: 348-22), babgyr başına mı ooooèèèèallllallar (GA: 
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376-19), iarşıda iavın yiller (GA: 396-9), şu şunu sevdi dggggller (GA: 
396-12), davarı keser getiriller (GBA: 115-14), köyde kellesineçe 
yüzdürüller (GBA: 115-16), siniye basallar (GBA: 115-18), ekmek 

taldasında yuvallallar (GBA: 117-23), eveli köyde bgle āırmıtdan küb 

yapallardı (GBA: 117-3), ggdeceg ygrlerine ggder görür, gelillerdi 

(GBA: 119-1), bunlar gggggdeller… oturullar (GBA: 126-15), orda 
āavışıllar  (GBA: 126-26), bunu köylere gönderiller (GBA: 127-20), 
genşler de onu genler aralarında pölüşüller, boğazlallar (GBA: 128-

31), artı getirmiye gggggdeller (GBA: 128-24), işde ayaāāabısını 

gggggydiriller , pantөlөnu gggggydiriller  (GBA: 156-6), öyüne bir şg açallar 
(GBA: 156-29), cercernen döğeller, yabanan savırıllardı işde. 

larbılnan eleller, temizleller, yığallardı (GBA: 163-17), orda bir alan 
var, tayara düzü diller (GBA: 185-8), bizde sahra çekeller devenen, 

sabları yabandan daşıllar ya (GBA: 188-1), çaimaia gideller, 

çaimaida getiriller sahrıyı (GBA: 188-2), esgiden èadet dullar 

ygteden gişiye sessiz sedasız varıllardı (GA: 356-2),  … bèaltı 

bèalanır dggggller (GA: 356-4) vb. 

Geniş zaman çekiminde dikkati çeken bir özellik de, çokluk 
birinci şahıs çekiminde ekin, yukarıda şahıs ekleri bahsinde belirtildiği 

üzere, zamir kökenli değil de, iyelik kökenli şahıs ekiyle, yani k/-oooo  
veya onun tonlu biçimi olan -g/-iiii ekiyle çekimlenmesidir: 

biz gelirik iapının öynüne balar bayrai iırmızìysa biz eve 

gelirik (GĐAT: 202-22), biz nazardan ooooorllllarıoooo (GA: 352-1), omuzuna 

bi nazarlıo dèèèèallllarıoooo (GA: 352-2), su buluruoooo (GA: 346-15), çiğ 

küfdgynen künefgynen gelirik (GA: 364-25), davar getårir keserig 

(GBA: 114-3), iınamızı yallllarıiiii (GBA: 114-17), biz odıya bu ygmd 
salmaiiii , , dgdi (GBA: 114-22),  şinni gene gyle ggggderig (GBA: 115-4), 

bgyle bişirrig  (GBA: 115-28), idris abiyi yggggmeglerig, onu gönüllerig 

(GBA: 116-3), balcanı getirrig, yıllllarıiiii; genni şoruya düzerig (GBA: 
116-10), aārabalīmızı tezelerig (GBA: 126-19) vb. 

Geniş zaman çekiminde dikkati çeken bir başka özellik de, 
ikinci teklik şahıs çekiminde hem kip hem şahıs ekinde ileri derecede 
bir derilmenin gerçekleşip çekimin genellikle genzel orta ve arka 
damak sesi olarak karşımıza çıkan şahıs ekiyle sağlanmakta oluşudur: 
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sen benim genç ata bin, başırı āurtarın (GBA: 145-10), 

soğanı doğrañ, şөrŭya iiiioñ (GBA: 197-7), baa varın mı, dgmiş (GM: 

3-11), beni neynen döven, dgmiş (GM: 4-1), geliñ, biliñ, yazañ, 

sorañ, oturuñ (GA: 153), açıcao ilm-i bedi içre dehan / ne meaniler 
edeñ anda beyan (GA: 153) vb. 

Şahıs ekleri bahsinde de belirtildiği üzere, geniş zamanın 
ikinci çokluk şahıs çekimi de yöre ağzının karakteristik 
özelliklerindendir: 

ya beni dm, boşadırsnnnnz, ya ben beni öldürür… (GBA: 195- 9), 

ya benim ioynumu verirsddddz, ytsa gelini alır iaçırırım (GM: 36-21), 

artıo barabar gezer tozarsīz, dgmiş (GM: 50-1), bi sevinmiş ki siz 

göresddddz (GM: 107-24), sultan hanım gezmiye çıllllarsaaaaz āız derdini 

unudur (GM: 146-14), görürsuuuuz, oooooursttttz (GA: 152) vb. 

                2.2.4.1. Geniş Zamanın Olumsuzu 

Geniş zamanın olumsuz çekimi de şahıs ekleri ve kipin genel 
kullanımına uygun olarak kurulmakta, bu arada birinci çokluk şahıs 

çekiminde -mAz eki korunarak üzerine iyelik kökenli ıo/-ik şahıs eki 
getirilmektedir:  

biz ejdadımızın çevresinden gggggtmezig (GBA: 171-7), iargysa 

biz eve jjjjelmezik (GĐAT: 202), beni mısafır almarrrr mı? (GĐAT: 197-8), 

āareysa biz eve gelmezik (GĐAT: 202-23), bu tgmegden biz yggggmeg 

(GBA: 126-28), sen bilin avrat, deyip iuyunun başına varmış (GM: 

60-11), falat, avradlar artıo āonuşmazzıoooo dgy ddrmenciyi 

yatıştırmışlar (GM: 74-15),  belki ıldıyarlıota çekemezik, dgmiş (GM: 
87-12) vb. 

2.2.5. -IcI /-UcU Ekiyle Yapılan Gelecek  Zaman Çekimi 

Gelecek zaman çekimi için de Gaziantep ağzında iki ayrı ek 
kullanılmaktadır. Burada üzerinde duracağımız gelecek zaman eki -
AcAk eki değil, Anadolu ağızları içinde Gaziantep’ten başlayıp 
Çukurova bölgesinde Hatay, Adana, Osmaniye’ye; 
Kahramanmaraş’tan, Kırşehir’e (Günşen, 2006: 55-80) uzanarak 
coğrafi bir yay çizen –IcI/-UcU ekidir. Bu ek, Anadolu ağızlarının 
sınıfandırılmasında da üzerinde durulabilecek bir öneme sahiptir. 
Nitekim son zamanlarda yapılan çalışmalar, bu ekin Balıkesir 
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yöresinde meskûn Çepnilerce de kullanıldığını göstermektedir (Mutlu, 
2008: 1). 

Biz söz konusu eke dönük bir çalışmamızda, ekin Anadolu 
ağızlarında kullanıldığı coğrafya ve ağızları belirtmekle kalmayıp, 
ekin yapı bakımından da arkaik bir sıfat-fiil eki olan -GuçI’dan 
geldiğini ortaya koymuştuk (Günşen, 2006). 

Bu ekin Gaziantep ağzında da yaygın olarak kullanılıyor 
olması, bu yöre ağzını bu açıdan da farklı ve önemli kılmakta, hatta bu 
eki kullananan birçok yöre ile sadece ağız bakımından değil, etnik 
bakımdan da birleştirmektedir. 

déyerekden gendi gendini vurucuyken ōlan hemene ulaşır. 
(GA: 350-15), amma sen onuñ èarhasından nası ulaşıcısıñ? (GA: 390-
16), gelicim – geliciñ – gelici; gelicik/geliciyk – gelicisḗz/ geliciñiz / 
gelicḗz, geliciler (GA: 160), bilicim – biliciñ – bilici; bilicik – 
biliciñiz – biliciler; okuyucum – okuyucuñ – okuyucu;  okuyucuk – 
okuyucuñuz – okuyucular (Günşen, 2006: 69), biz üç baş horanta 
ölücük miyik diye aèğladı (GĐAT: 204-19), o adamlar pacadan 

éniciler (GĐAT: 225-21), ben paltamı bilmezmiym ytrum, baa mı 

yuddurucurrrr (GM: 54-9), acıcıo da uyuycum (GM: 8-10), bu pıça kim 

çılarırsa ne isterse vggggricim, dgmiş (GM: 80-3), saa aoıl uuuuredicim, 

dgmiş (GM: 18-9), beni eylemeñ, köye gedicim, dgmiş (GM: 21-20), 
baa mı yuddurucun, işte o patla benim (GM. 54-9), ne olucu benim 

halım (GM: 59-11), ben stna gediciydim (GM: 73- 9), onu tluma 
alıcım (GM: 83-5), işde baa o feriği alıcız (GM: 83-10), bu iş sahden 

beyle olucuysa, ayalnan görüşüym (GM: 87-9), padişahın āızının 

gözünü kim eyi gderse āızını ora vggggrici,  dgy deqqal barıymış (GM: 93-

9), ben oarabiber alıcıydım (GM: 96-20), nasıl olsa ikimizi de 

öldürücün, barilem seni bi kere öpüym, dgmiş (GM: 104-1), 

sabahleyn ezen oounuylan ooooallllıcın yimd bişiricin , ortalī temizleycin, 

āabı āaca yucun, aşam yimemizi bişiricin (GM: 106-14), geçilerin 

südünü sağıcın… urāumuza āoyucun (GM: 106-17), bi tenesi dsik 
olursa seni öldürücük (GM: 106-22), daa biz saa neler gösdericik 
(GM: 108-1), nerdeyse çıldırıcılarmış (GM: 108-18) vb. 
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2.2.6. Emir Kipi 

Gaziantep ağzında emir kipi çekimi bakımından dikkati 
çeken iki husustan biri, ikinci çokluk kişi olumlu ve olumsuz 
çekiminde ekin arkaik bir özellik gösterip -ñ şeklinde kullanılmasıdır: 

jjjjidirrrr iızlar jjjjidirrrr varmarrrr çobana (GĐAT: 199-20), bennen 

seqam söylerrrr kefin dikene (GĐAT: 206-3), siz durmañ soyunun o rahat 

oldu, dgmiş (GM: 20-21), beni eylemeñ, köye gedicim, dgmiş (GM: 

21-20), minnet ggggylerrrr nazlı yarı vgrsirner (GĐAT: 253-20), anama 

suuuulerrrr de lomba yèaomasır (GA: 400-13), ağalar metÃgÃgÃgÃgylen 

baraāÃglini (GBA: 120-1), acıo beklerrrr bèalım (GA: 368-2) vb. 

Ekin kullanımında görülen ikinci bir özellik de, birinci teklik 
şahıs çekiminde -AyIm şeklindeki ekin fonetik büzülmeye uğrayıp -
(I,U)ym veya -Im şeklinde kullanılmasıdır: 

hele durun verddni yiym, bitiriym de ondan stna ölümü 
düşünürüm (GM: 57-14), ben de buna ne yapıym (GM: 57-20), nasıl 

olsa ikimizi de öldürücün, barilem seni bi kere öpüym, dgmiş (GM: 

104-1), bi çimdik üzelliknen bi çimdik duz getiriym de iki ataşa atèao 

(GA: 352-6), iaderse vggggrmmmmm, dgdi (GBA: 198-3), bunda iadır mı içsin, 

ben mi içmmmmm (GBA: 202-24) vb. 

2.2.7. Đstek Kipi 

Bugün ölçünlü Türkçede birinci teklik ve çokluk şahıslarda 
kullanımını yitirmiş olan istek kipinin hemen bütün çekimleri, 
Gaziantep ağzında yaşamaktadır. Özellikle çokluk birinci şahıs çekimi 
çok yaygın bir biçimde kullanılmaktadır: 

āarisine d÷miş ăel şu çuvalı ÷÷÷÷ndirek (GĐAT: 194), ă÷dekă÷dekă÷dekă÷dek  
aèbit, ben āonağımızı çoú ăöresedim. (GĐAT: 195), üç hafda bitdi, 

aèbit d÷di: sultan ă÷ă÷ă÷ă÷tmiyekmi āonağımıza (GĐAT: 195), latın, su 

alıyken külld düştü, durmaya gedesin (GM: 5-23), ygri soraoooo balalım 

hele (GM: 8-3), yabancısız eqqam, yerin bizim eve gedek, dgmiş (GM: 

9-9),  iiiionuşaoooo da stna, dgmiş (GM: 19-1), neyse hane uzatmıyao  o  o  o    
(GM: 23-11), eh sabah gelek yolaoooo ,, stna da pölüşek (GM: 63-8), 

gelen malları çıllllaraiiii (GBA: 186-5), allah bir beqanı vggggre çekirge 

(GA: 380-18), oèao acı bi hedik vur da èallebene gggggdek, dgdim (GA: 
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342-9),  bi çimdik üzelliknen bi çimdik duz getiriym de iki ataşa atèèèèaoooo 

(GA: 352-6), ocèa yèèèèallllaoooo (GA: 366-3), iarayılan dgr ki geliñ oturèèèèaoooo 

/ Kilis yollarından kelle getirek /fıransız adını bütün batırèèèèaoooo (GA: 

400-1,2,3), bgş gün mühletÃalaā (GBA: 125-12), labar göndereg 

(GBA: 125-13), biz soraā, soruşturaā (GBA: 125-12), ygri gggggdeg, 

d{rçü (GBA: 139-20), del ballllaiiii, dgdi (GBA: 198-16), bir ionşuda 

yataiiii (GBA: 203-11), allah olmayanlarăÒda göstere dayĭcazım (GBA: 
203-22) vb. 

2.2.8. Zarf-Fiiller 

Gaziantep ağzında, ölçünlü Türkçeden farklı ve yöreye özgü 
birkaç zarf-fiil şekliyle karşılaşıyoruz. Bunların belli başlıları 
şunlardır: 

2.2.8.1. …-mAdA ol-  

Genellikle “gle demede ossun” şeklinde karşımıza çıkan bu 
yapı, zarf-fiil olarak … -IncA/-UncA,… 

-DIktAn/DUktan sonra  zarf-fiillerinin anlamıyla 
kullanılmakta, âdeta bir kalıp ifadeye dönüşmüştür: 

bu şah mahammedin āarnından bir tağa açıldı. açılmada 
osun, bu āız āafasını dıòdı içeri ăirdi (GĐAT: 195-35), üç ağrı v÷riym 
ıòdıyar baba d÷miş. o da ăetir ōğlum d÷miş. ÷le d÷mede ossun Aèbit 
āayb olmuş (GĐAT: 194-11), … eve ăelmiş āarisine d÷miş ăel şu 
çuvalı ÷ndirek. ÷÷÷÷le d÷÷÷÷mede ossun, çuvalı ÷ndirmişler (GĐAT: 194-15), 
÷÷÷÷le d÷÷÷÷mede ossun, buna anası tederik ăöriy, bu āızını yollıyacaú 
(GĐAT: 195-21), ĆĆĆĆle dĆĆĆĆmede ossun, àannı köyneyi mĆydana atmış… 
(GĐAT: 196-28), ĆĆĆĆle demede ossun, sıltan òanım çapucaú bir tas suy 

alır… (GĐAT: 197-29), *g*g*g*gle dggggmek dòò òòyse: ben bilmedim dgdi (GĐAT: 
203-15) vb. 

2.2.8.2. alget- < alıp git- 

Esas itibarıyla birleşik fiil olarak kullanılan bu yapıda, al- 
fiilinden oluşan asıl fiil kısmında  

-Ip/-Up yapılı zarf-fiil ekinin düşürülerek kullanılması 
dikkati çekmektedir: 

ana biz fılareyk, bu danayı bazara algediym, satıym, eve un 

buliur alıym, dgmiş (GM: 17-3), bi cenaze algediylermiş (GM: 32-5), 
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leblebici de algeddi (GM: 76-16), iki sepedi doldurup āırl āızlara 
algedmiş (GM: 82-13), bi köye uça āaça gelin algedmişler (GM: 83-

13), acı bunnardan āoparao da analarımıza algedek dgmişler (GM: 

105-11), bi ziyaret var, gel seni ora algediym (GM: 119-10), o valıt 

azap padişahı devrişin evine algeddi (GM: 143-19), herif hepsinden 

algedebildmmmm āader almış (GM: 161-9), sèabèah sizi sèahriye algggggdecddddm 

(GA: 362-28), o megdub algggggdenin cgbinde de çılın olur (GBA: 127-
25) vb. 

2.2.8.3. -DInAn, -DUnAn 

Bu ek, -DIk/-DUk yapılı sıfat-fiillerin üzerine “ile+n”  
edatının getirilmesi ile oluşan -DIğInAn/-DUğUnAn ( < …-DIğI ilen / 
-DUğU ilen) sıfat-fiil biçimlerinin ağızlarda zarf-fiil olarak 
kullanılmasıyla oluşan bir zarf-fiil biçimidir. Doğu Trakya ağızlarında 
yaygın olarak kullanılan bu ekin Gaziantep ağzında da kullanılıyor 
oluşu, iki ağız bölgesini birleştiren ilginç bir veri sunmaktadır. 

alşam olduğunan yimd yiddyimnen bilmiyim ngrde 

yatdığımı (GĐAT: 195-13), oğlan uyluya vardığına, bu iızın ialbine 

şgytan jirdi… (GĐAT: 195), balllltınan bi de ne görsün? (GM: 61-10), 

tlan ataşı ygre āoyup āılıcını çekdmmmmnen, devlerin hepsini ygrnen 

yeksan gylemiş (GM: 79-19), avrat neye yoruldur, dgy sordttttnal ben 

de (GM: 75-23), sen menzin gelddddd  nal yimeni yidir, sav (GM: 95-13), 

tlan güccük bacısı gettggggnnen tekrar āuş olmuş (GM: 102-25), aşam 

eve geldinddddn āariye demiş-kine (GM: 119-8), güzün onuncu ay 

geldmmmmnen ekine başlarıā (GBA: 159-6), gördügǚnen sallanırdıl 

(GBA: 162-22), ulene āarşı ygmek hazır oldzzzznan… getiriller (GBA: 

162-25), uzao köyde de oldŭğunan giderdik gelini getirmiye (GBA: 

162-26), yağmır yağmasa āurlaā gggggtdmmmmnen toplanır (GBA: 163-4), 

herkes uyluya vardeynan oalmış, evde yükte yenli bahada ağır ne 
varsa almış (GM: 19-21) vb. 

2.2.8.4. -InÇI/-UnÇU; -InçA, -UnçA 

Bir hareket hâli ifadesinden başka, o hareket hâlinin ortaya 
çıktığı anı göstermek gibi bir zaman ifadesi de taşıyan bu zarf-fiil 
eklerinin aslı Eski Türkçede -GınçA/-GUnçA şeklinde idi (Ergin, 
1995: 341). Sonunda düz ve yuvarlak-dar ünlü taşıyan biçimi 
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yaygınlık gösterirken, diğeri bünyesinde /ç/ ünsüzünü barındırmaya 
devam etmesi bakımından eskiye ve Azerbaycan Türkçesine dönüktür. 
Bu biçime daha çok Barak ağzında rastlanmaktadır. 

öteki pisikleri görüncü… (GM: 15-23), eve varıp iapıdan 

girinçi dananın yuralı… (GM: 17-12), adamlar ora girdm kimi oolunu 

çevirinci adam döşüne iader dolabın içine girermiş (GM: 19-6), gelin 

girinçi güvd iolu bükmüş. birez bükünçü, gelin… (GM: 19-10), 

hamama gelinçi hamamda kimse ialmamış (GM: 20-15), iurd bu sesi 

duyuncu hemen ordan iaçmış (GM: 66-15), on beş günlük oluncu da 

anasına dgmiş ki (GM: 81-5), tavīn evini görüncü, acaba bu evde āız 

var mı dgmiş (GM: 83-1), avrat menzinin tek gelddni görüncü … 
(GM: 96-24), menzin içeri girinci … (GM: 96-25); bazarlıādan 

gelmmmmnçe (GBA: 128-5), burdan gggggdinçe (GBA: 128-25), ıstıfa ggggdinçe 

(GBA: 141-1), ayrı düş{{{{nçe tabi (GBA: 145-6), yànı gggggdmmmmnçe de burda 
yatar (GBA: 145-15), iki atlı başını āurtarınça, dedem orda düşmüş 

(GBA: 145-11), suya āarāÃolunça (GBA: 148-2) vb. 

Sınırlı birkaç örnekte ise arkaik -I, -U ve -UbAn eklerine 

rastladık: çağrışı çağrışı sgmadan inin (GBA: 124-8), aālı başına birez 

gelmnçe sürnü sürnü bir çadıra ggtmiş (GBA: 145-14);  

sabahdan ooooallllluban dofuruz düzün (GBA: 124-12) vb. 

2.2.9. Sıfat-Fiiller 

Gaziantep ağzında fiillerin bağlandıkları şahsın hareket 
vasfını ifade eden sıfat-fiiler bakımından dikkati çeken en önemli 
özellik, -DIK/-DUK sıfat-fiil ekinin üçüncü teklik şahıs iyelik eki 
almış biçiminde hece düşmesi (haploloji) sebebiyle ileri derecede bir 
derilme veya kısalmanın görülmesidir. Hatta sıfat-fiil ekinin yuvarlak 

bir fiil tabanına geldiği durumlarda -dt/-du gibi ileri bir 
yuvarlaklaşmayı örnekleyen şekillerin ortaya çıkması dikkati çeker: 

āızını avudup ooooorudtttt uçun tüccar, duduya çoo teşekkür 

etmiş (GM: 50-7),  adam gümüş baltayı görduuuu kimi suratını 

sallandırmış (GM: 53-28), o da başından geçeni oldtttt kimi adama 

annadmış (GM: 53-18), adam bunu duydtttt kimi aolı imanı gedmiş 

(GM: 53-19), … dorāu ıldıyarın odun kestdddd ygre gedmiş (GM: 53-
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21), allah herkese müstehao oldttttnu vgrir yavrum (GM: 54-24), 

adamın yamırda neye durdttttnu annamao uçun…(GM: 7-14), suyun 

iiiiaynadaaaanı gören aydını saoar… (GM: 11-13), hanifiyle ali hocanın 

getmedddddni, bekledddddni görünce teqaşa düşmüşler (GM: 11-18), ölünün 

dirildddddni zanneden iırlharamiler (GM: 12-3), āurban oldttttm, onurlu 

çevicek (GA: 378-5),  gendi de güvdld geçddddd kimi (GA: 384-6), 

uyandffff vèalıt (GA: 384-9), gezmeden osandffff kimi gelir (GA: 384-

12), buèader ipld drilmi ş görduuuu kimi çok sevinmiş (GA: 384-23), 

osurdtttt kimi inek mt dgmiş (GA: 386-6), girddddd cephede hgç olmaz 

bozāun (GA: 400-6), niye bgyle oldttttmu èanarsır, dgmiş (GA: 346-2), 

baş ucunda lalgyāı görduuuu kimi (GA: 348-16), tlan āalıya gelddddd kimi 

herkeşin isdedddddni vgrir (GA: 350-5), èaşam oldtttt bille āapıya dikiliyler 

(GA: 366-24), bi alov gördururururüz kimi hemen āaçmıya oèalıysdz (GA: 

368), bèaodım tolturur gelecdddd yoo (GA: 370-27), āurban oldttttm (GA: 

378-5), bu köylünün pgråşan olacaaaa gün, çol sıooooıldī gün (GBA: 133-9), 

iınaçı geldmmmm   kimi bu ygmeg burada ygnir (GBA: 114-17), bişdmmmm   kimi 

(GBA: 115-44), gggggdecdddd ygre ggderdi (GBA: 118-21), āına yanacaaaa 
zaman (GBA: 129-2), gene o çağırdī adamlar (GBA: 129-7), allan 

vggggrdmmmm yağmırnan (GBA: 159-12) vb. 

2.3. Đ-ken  Zarf-Fiil Ekinin Kullanılı şı: -llllan, -ooooan < i-ken 

Ek fiilin tek zarf-fiil eki olan -ken, ölçünlü Türkçenin ve bu 
arada birçok ağız bölgesinin tersine Gaziantep ağzında, kalın sıradan 

isim ve çekimli fiillere -llllan ve -ooooan şeklinde dil uyumuna bağlanarak 
kullanılır:3  

vallllıtllllan arayı açalım, dédi. (GBA: 122-4), şō depeden 

çıllllarllllan … (GBA: 128-91), bir tenesi gelib bir şé urarllllan, çerçiye 

sormuş (GBA: 131-12), uyumuşum tiyên dibinde yatarllllan. (GBA: 

188-106),  iki yanına bèèèèaharllllan bi āapı yılınıy (GA: 386), o bir çocuú 

nemehrem odasında otururllllan bi ayıcı jelmiş (GĐAT: 203), ayıyı 

                                                 
3 Bu ekin Türkiye Türkçesi ağızlarındaki kullanımı ve görevleri için bk. 

Aydın, 2000: 639-645. 
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oynatıp jjjjeçerken bi ygr yüzünün lalifesine cgsaretle buradan jeçiyor, 

diye darıldı (GĐAT: 203), şahmayıl gendi odasında yatarllllan o devriş 

… (GĐAT: 209), sağa sola çalarllllan birisini buldu (GĐAT: 217), 

öpmiye āıymazıllllan yad éle vérdim seni (GĐAT: 221), sabahleyn ezen 

ooooounuyllllan oalıcın yimd bişiricin (GM: 106-14),  āari bunnarı 

sayıyllllan aşenin de āorludan ödü yürd āopmuş (GM: 106-19), beyle 

āonuşup duruyooooan ikindiyn olmuş (GM: 107-11), sen şө depeden 

çıllllarllllan bilirsir ki… (GBA: 128-10), uyŭmuşum tiydn dibinde 

yatarllllan (GBA: 188-5) vb. 

Bu zarf-fiil ekinin yöre ağzında, (-I,U)y şimdiki zaman 
ekiyle çekimlenmiş kalın ve ince sıradan fiillere hemen daima ince 
sıradan -(y)ken şeklinde gelişi de dikkati çeker: 

geçiyken kèâhgeciden bi nu bèasimet aldım (GA: 368-20), 

gendi gendini vurucuyken tlan hemene ulaşır (GA: 350-15), āāri 

bunarı sayıyllllan āşenin de āorludan ödü, yürē āopmuş (GM: 106-19), 

ouzular çimende otleyken (GM: 23-3), tatlı sular duruyken, acı sular 
içmiyek (GM: 23-8), yatā giriyken bu alma y÷re düşdü (GĐAT: 208-
22) vb. 

2.4. Diğer Unsurlar 

2.4.1. Zamirler 

2.4.1.1. genni < kendi 

Dönüşlülük zamiri “kendi”nin Gaziantep ağzında ön ve iç 
seste ünsüz değişimine uğrayarak, hatta üçüncü teklik ve çokluk 
şahısları ifade eden çekimlenmiş biçiminde derilmeye uğrayarak 
kullanılması dikkati çeker: 

bu palta da genninin ddl (GM: 52-19), adam elini uzadmış, 
elini uzadmasıynan da, āocanın gennini suya çekmesi bi olmuş (GM: 

54-14), bu patla da genninin ddl (GM: 52-15), haznada ne var ne yoo 

hepsini gennine vgrdim (GM: 72-21), padişahın yanında bulunan 

babaları bunnarın genninin tlu, ötenin de ayalı oldtnu anlamış (GM: 

90-14), ggdip gennere don yuyacèam (GA: 362-8), gene genler 

şgyinde gdmler (GBA: 14-9), gene gggggnni o ygmd yabdırdı (GBA: 115-
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1), ya genni iırar, ayrıdan tabağa … (GBA: 115-18), laşlar genni 

şoruya ikåÒüç temiz sudan yur, yılar (GBA: 115-6),  balcanı getirrig, 

yılarıi; genni şoruya düzerig (GBA: 116-10),  genni terbiyeler, bunu 

düzerig (GBA: 116-13), ior, sılar bgyle genni düzer (GBA: 116-17), 

gennååååni yoğurui şekerden ya bekmeznen (GBA: 117-19), gennere 

munasıb bir ygre (GBA: 125-6), genner de bizi sorsun (GBA: 125-
13), genşler de onu genler aralarında pölüşüller, boğazlallar (GBA: 

128-31), genni şgye, iozbaşın hüyüne gömdüler (GBA: 195-21), 

genne bir böyüg eteg ggydirdim (GBA: 200-8) vb. 

2.4.2. Bağlaçlar 

2.4.2.1. Ki Bağlacının Kullanımı: llllı < ki 

Gaziantep ağzında, ki bağlacının ölçünlü Türkçenin tersine 

kalın sıradan isim ve çekimli fiillerden sonra, llllı < ki değişimiyle kalın 
sıradan getirilişi, Batı Grubu ağızlarına mensup birçok Anadolu 
ağzında olduğu gibi, karakteristiktir:   

baúúúúdı llllı jöbēèniñ üsdünde bir ufacıò bir āapı dili buldu 

(GĐAT: 195-), falat bu éyle bir āız llllı, démiş. (GBA: 131-21), bu 

āadar llllı āoruma altındéydi béle (GBA: 136-19), halbusa ağa vardı llllı, 

āanı burda sulh éder. (GBA: 136-22), ite daş atılmaz llllı sèabinin 

hatırası var. (GBA: 137-4), uruşa birez yaālaşınça, baāmışlar llllı bir 

āalabalıā (GBA: 139-23), bu nası āızmış llllı batman atıp buçuo 

dutarmış? (GA: 384-2), bèaomış llllı iplik erilmemiş (GA: 384-18), 

uyandƽ kimi bèalar llllı pambıo gene duruy. (GA: 384-13),  āayın baba 

āapıya çıomış llllı… (GA: 386-15), köve varıy llllı, kim kimse yol. (GA: 

386-20),  bèalıy llllı ne görsün (GA: 388-4),  āız da gözünü aşdı llllı 

gendinnen başāa kimse yoo. (GĐAT: 210-17),  baldılar llllı héç gitme 

(GĐAT: 210-27), şahmayıl melmeketden çılıncı baldı llllı … (GĐAT: 

211-1), arap baldı  gördü kü hurşut geldi (GĐAT: 233-4) vb. 

2.4.3. Zarflar 

Gaziantep ağzı, bggggyle (< böyle <bu+öyle), şggggyle (<şöyle < 

şu+öyle) ve ggggyle (<öyle < o+ile) zarflarını kullanma bakımından, Batı 
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Grubu ağızlarından uzaklaşarak Doğu Grubu ağızlarına ve 
Azerbaycan Türkçesine yaklaşmaktadır: 

 … iardaşlarını bulmıya şggggyle bggggyle on on iki sat artı jgder, 

aralıú dèşem olur (GĐAT: 203) 

ıldıyar beyle aleyken… (GM: 52-5), herhaqde derdin böök ki 

beyle aleysın, dgmiş (GM: 52-8), bu, üç gün beyle devam gtmiş (GM: 

14-14), demek beni beyle yalan sendin (GM: 40-13), beyle şey olur 

mu? (GM: 42-5), bggggyle bişirrig (GBA: 115-28), ior, sılar bggggyle genni 

düzer (GBA: 116-17), şө televizyonun āaraltısı āadar bgle (GBA: 117-

3), bgle yapışdırrıā (GBA: 117-7), yànı eskide bggggledi (GBA: 157-3); 

iardaşlarını bulmıya şggggyle bggggyle on on iki sat artı jgder, aralıú dèşem 

olur (GĐAT: 203); bari şu ölüyü yılaym da hurmayı eve ggggyle elediym, 

dgmiş (GM: 11-5), hayat pisiknen dolu. amma ggggyle pisik ki… (GM: 

14-25), oonuşuyken eyle mest olmuşlar ki (GM: 40-17), ggggyle āızmış ki 

gdiy burnu da fırtıl fırtıl (GA: 360-8), şinni gene ggggyle gderig (GBA: 

115-4), ggggyle gderig balcan kgbabınĭ da (GBA: 116-20), ggggle olunça dm ki 
ezo (GBA: 194-21) vb. 

2.4.4. Edatlar 

2.4.4.1. Pekiştirme Edatı/Eki -kine/ -hına < ET -kınya /-
kinye 

Eski Türkçedeki -oına/-kine pekiştirme edatının çekimli 
fiiller yanında olduğu gibi devam etmesi (Korkmaz, 1989: 28), 
Anadolu ağızları içinde bazı ağız bölgelerini farklı ve önemli 
kılmaktadır ki, bunlardan biri de Gaziantep ağzıdır. Korkmaz’ın Avşar 
ağzı özelliği olarak belirttiği (1989: 28) bu arkaik kullanıma ait yöre 
ağzında bolca örnek bulmak mümkündür: 

… açılmada ossun, bu āız āafasını dıòdı içeri jirdi, balllldı-

llllına bu şah mahammedin āarnının içinde bir ulu şeher oldu. (GĐAT: 

195-196), meèranın içine varır-kine ev kimi düzülü (GĐAT: 203), dggggy-

kine iki nèal size meddup yazdım (GA: 344-1), ona dedim-kine, 
baktım-hına, sordum-huna (GA: 148),  bèèèèakmışlar-kine su 

sandıkları… (GA: 346-16), āırlıncı oapıy açmış-kine ne görsüñ? 
(GA: 346-32), bèèèèakdım-kine geliniñ anası (GA: 378), arvad da didi-
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kine (GBA: 176-39), alla alla devlisi gün baādım-kine arvaddan 
barabar… (GBA: 177), bu adam didi-kine (GBA: 180-84), çıādım 
bagdım-gine bir hüyüg yığılmış (GBA: 181-99), dîler-kine nışanlını 

palta mèemed aldı (GBA: 194-7), dmmmmy-kine ya beni … (GBA: 195-31), 

bahīlar-llllına oglag del (GBA: 200-47), baādım-llllına āaynım sırtımı 
tapışlī (GBA: 204-14), merèanın içine varır-kine ev kimi düzülü 
(GĐAT: 203, gasab dédi-kine … padişah dédi-kine …(GĐAT: 204), 

iardaşlarına dggggdi-kine…. (Maraş, GĐAT: 177-2),  güççük iız 

nışanıssına dggggdi-kine (Maraş, GĐAT: 177-8), çocuo dggggdi-kine (Maraş, 

GĐAT: 178-6), gelip iapıyı yitip içeri girmişler-kine herif dolapta 

baoooomışlar-kine dananın iuyrz da orda duruy (GM: 20-1), bi gün 

ballllmış-kine iırlharamiler sahriye gediy (GM: 21-13), bahcacı 

ballllmış-kine bahca badmış (GM: 82-14), padişahın tlu dggggmiş-kine 

(GM: 83-14), sabahleyn bi hayhuy olmuş-kine fiqanca ygrde 

beylerbeyinin bi fırını dutuşmuş (GM: 88-5), aşam olmuş, avradın 

āocası gelmiş-kine, evde avrat yoo (GM: 89-2), padişahın āızı tlanın 

yanına gedmiş-kine, demir çarığı delinmiş (GM: 100-12), baoooomışlar-

kine her şey sulendm kimi yapılmış (GM: 108-17), aşam eve geldindn 

āariye demiş-kine (GM: 119-8), āırlıncı āapıyı açmış-kine ne görsün 

(GM: 147-10), bir leber vggggrirler-kine  (GBA: 162-11), arpıyı buğdıyı 

āurtaramīsırrrr----llllına bağĭ, fındığĭ (GBA: 169-11), ba vatandaş didi-kie 

(GBA: 175-2), lanımı didi-kie (GBA: 175-5), arvad da didi-kine 

(GBA: 176-18), devlisåÃgün baādım-kine arvaddan barabar boyun 
boyuna sarılmışlar (GBA: 177-3), bu adam didi-kine (GBA: 180-27), 

iahveden çıidım baiiiidım-kine bir hüyüg yığılmış (GBA: 181-1), bir 

oğlamız oldu, dm. balnlnlnlnlar-llllına oğlai ddl (GBA: 200-22), baiiiidım-llllına 

iaynım sırtımı tapışln (GBA: 204-14) vb. 

2.4.4.2. kimi(n), gimi < kibi(n) 

Gaziantep ağzının edatlar bakımından gösterdiği en belirgin 
özelliklerden biri de, benzetme edatı “gibi”nin (< kip+i) Doğu Grubu 
ağızlarında ve Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi, hemen daima 
kimi, kimin ve gimi şeklinde kullanılmasıdır: 

… ayın on dördü kimin parlıyi (GĐAT: 195-195), yolda altın 
atìyip alma kimin dutaraú… (GĐAT: 198-33), meèranın içine varırkine 
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ev kimi düzülü (GĐAT: 203-10), bu da mı senin ddl, dede kimi (GM: 

52-27), o da başından geçeni oldz kimi adama annadmış (GM: 53-18), 

bi padışahır ay kimi gözel bi āızı varmış (GA: 344-11), senir kimi 

mèarıpdan meşra āèadek…(GA: 344-20), dgdg kimi tlannan sarmaş 

dolaş olullar (GA: 348-22), āarnır pambıo kimi olur, dgdi (GA: 370-

13), ille pisik kimi ygddi canı var onur (GA: 380-3), iınaçı geldm kimi 

bu ygmeg burada ygnir (GBA: 114-17), bişdm kimi (GBA: 115-44), 

düğün yemd kimi (GBA: 118-12), durnanın āanadı köz kimi yanar 
(GBA-124-2), işde bir çerçi sandığı kimi bir sandıā (GBA: 173-13), 

ayaoiabısı böyüg olurdu dayım gimi (GBA: 203-13) vb. 

2.4.4.3. baaaarilem < bâri, zatılam < zâti 

Gaziantep ağzında dikkati çeken bir başka kullanım da, 
netice ve izah ifade eden son çekim edatlarından alıntı bari (< Far. 

barm ) ve zati (<Ar. �ati) edatlarının Türkçe isimden isim veya zarf 
yapan +lA eki ve ona eklenen /m/ unsuru getirilerek genişletilmiş 

biçimleri olarak düşündüğümüz baaaarilem ve zaaaatılam/zatılam şeklinde 
kullanılmalarıdır: 

baaaarilem biz de yılanıyken suyubu ioyao dgy barabar 

gedmişler (GM: 11-1), baaaarilem ıldıyarlıoda gelecgne, genclikde gelsin 

(GM: 87-11), o da, baaaarilem ben de yazıym, dgy eline acıcıo … (GM: 

89-14), nasıl olsa ikimizi de öldürücün, baaaarilem seni bi kere öpüym, 

dgmiş (GM: 104-1),  

kiyaya da zaaaatılem beyle bi işçi gerekmiş (GM: 88-11), 

zatılam ben sizden lıs uşèar yèanına bi göv boncuo dikecdm (GA: 

352-7), zatılam sebèahlgyn de tekngy lamırlamadımdı (GA: 368-18) 
vb.  

2.4.5. Ünlemler 

Gaziantep ağzında ünlem olarak kele ünlemi dikkati 
çekmektedir. “Ayol” anlamındaki bu seslenme ünlemi, genel olarak 
kadınlar için ve kadınlar tarafından kullanılır.  Bu anlamıyla Đzmir, 
Tokat, Urfa, Kahramanmaraş, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde 
(DS-VIII: 2725) gibi yörelerin yanında, Gaziantep ağzında da 
kullanılması önemli bir veridir. 
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kele irebiş, havalar datlı (GA: 362-6), kele dışarda sèahden 

gyyolur (GA: 362-24), kele bacım, artı sen de tlanı ever (GA: 372-1), 

kele āèayme kör gmiş geçdn bize geldi (GA: 372-11) vb. 

3.Sonuç 

Yukarıda ana hatlarıyla sunduğumuz şekil bilgisi özellikleri, 
Gaziantep ağzının Anadolu ağızları içinde farklı ve önemli bir yere 
sahip olduğunu göstermeye yeter, kanaatindeyiz.  

-IcI/-UcU gelecek zaman eki, -kına/-kine pekiştirme edatı, 

sekizen, doluzan [bi iaç gün stna yetmiş sekizen yaşında olan 

bahcıvanla (GM: 49-15), dolllluzan yaşındèalı āèariler de yiy (GA: 

354-9), dolllluzan lire alıy (GA: 344-5) ] gibi sayı adları, -I, -U ve -

UbAn zarf-fiil ekleri [çağrışı çağrışı sgmadan inin (GBA: 124-8); 

sabhadan ooooallllluban dofuruz düzün (GBA: 124-12)], uçun edatı [ 

burda topraāda uğraşdīmızÃuçun ırāımız, tüm maddiyatımız toprağa 

bağlı (GBA: 133-1),  rehmetine mazharÃolmaā uçun bu işleri 
yapardıā (GBA: 133-16), şindik bu àadının òetresi uçun ayda bir 
deh’fa gelirim (GĐAT: 197), vatan uçun ben bu dèağda gezerim (GA: 
396-24)] gibi arkaik unsurların varlığı, Gaziantep ağzını Eski 
Türkçeye bağlamakadır. 

Anadolu ağızları içinde de, Batı Grubu ağızlarına ait ses ve 
şekil bilgisi özellikleri yanında ( Mesela Karahan’ın alt grupları 
belirleyen on şekil bilgisi özelliği içinde sıraladığı şu özelliklerin 
kullanılması: -IncA/-UncA zarf-fiil ekinde benzeşmeyle meydana 
gelen ünlü daralması, -I/-U zarf-fiil ekinin işleklik kazanması, öyle, 
böyle, şöyle kelimelerinin ÷yle, b÷yle,ş÷yle şeklinde kullanılması, 

görülen geçmiş zaman ve şart kipinde kullanılan iyelik kökenli -ıo/-

ıl/-ik/-uo/-ul/-ük ekinin emir kipi dışında diğer kipleri de içine alacak 
şekilde işleklik kazanması, şimdiki zaman eki olarak -(I,U)y, -Đ, -yIr/-
yUr eklerinin kullanılması, -IcI/-UcU ekinin gelecek zaman eki olarak 
kullanılması, duyulan geçmiş zamanın -mIş/-mUş eki yanında -Ik/-Uk 
ekiyle de kurulması, istek eki -A’nın birinci çokluk şahısta işleklik 
kazanması. bk. Karahan, 1996: 134-150), Doğu Grubu ağızlarına ait 

ses ve şekil bilgisi özelliklerinin (Mesela, /l/ ünsüzünün yagın olarak 
kullanımı, Arapça ve Farsça asıllı alıntı kelimelerde benzeşme ile 

leber, rehmet gibi ses yapısı değişiklikleri görülmesi, isimden isim 
yapan +çI/+çU ekinin tonlu şeklinin kullanılmaması, zamir kökenli 
çokluk ikinci şahıs ve bildirme eklerinin -sIz olarak olarak 
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kullanılması, şimdiki zaman ekinin ünlüsünün daralması, emir birinci 
teklik şahıs ekinin hece kaynaşması ile yapısını değişitirmesi, istek eki 
-A’nın  bütün şahıslarda işlek olması gibi. Bk. Karahan, 1996: 56-57) 
varlığı, Gaziantep ağzını Batı Grubu ağızları ile Doğu Grubu ağızları 
arasında bir geçiş bölgesi ağzı kılmaktadır.  

Bütün bunların yanında, Gaziantep ağzının esas itibarıyla 
Anadolu ağızlarının kuruluşunda çok ayrı bir yeri ve önemi olan 
Avşar ağzına dayandığı da rahatlıkla söylenebilir. Korkmaz’ın 
“Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı ile Đlişkisi Sorunu” adlı çalışmasında 
Avşar ağzına ait olarak gösterdiği birçok özellik (sözcüklerin iç ve son 

seslerindeki patlayıcı, tonsuz, damak /o/larının boğumlanma 

bakımından geriye kayarak sızıcı, tonlu gırtlak /l/sına dnüşmesi: 

valıt, baldı-lına, yol vb.; iki ünlü rasında bulunan ñ, g, y, ğ gibi 
damak ve yanak ünsüzlerinin hece kaynaşması ile eriyip kaybolması 

ile yanlarındaki ünlüleri uzatması: bãã ‘bana’, sãã ‘sana’, girm 
‘geriye’, ooşē ‘köşeye’vb.; eyle, beyle örneklerinde de görüldüğü 
üzere, yuvarlak ünlülerdeki düzleşme, /y/ ünsüzünün erimesi ve hece 
kaynaşması olaylarının kuvvetli olması sebebiyle, bu boydan gelme 
ağızlarda şimdiki zaman eki -iyor’un, ya düzleşip diftonglaşarak -ıy/-

iy şeklini veyahut da büsbütün ünlüleşerek uzun bir -ī/-m  sesine 
dönüşmesi: geliyim ‘geliyorum’, geliyiñ ‘geliyorsun’, geliy ‘geliyor’, 
geliyik ‘geliyoruz’, geliyiñiz ‘geliyorsunuz’, geliyler ‘geliyorlar’; 

gedmm ‘gidiyorum’, gedmñ ‘gidiyorsun’, gedm ‘gidiyor’, gedmk 

‘gidiyoruz’, gedmñiz ‘gidiyorsunuz’, gedmler ‘gidiyorlar’ vb.; geniş 
zamanın olumsuz şeklinin birinci şahısta da -mAz eki ile kurulması: 

almazım ‘almam’, almazıl ‘almayız’ vb.; Eski Türkçedeki -oına/-kine 
pekiştirme edatının çekimli fiillerin yanında olduğu gibi devam ediyor 

olması: dimiş-kine ‘demiş ki’, dm-kine ‘diyor ki’, alsa-kine ‘alsa ki’ vb. 
bk. Korkmaz, 1989: 28-29) bu Türk boyunun ağız özelliklerine aittir.  

Korkmaz’ın adı geçen çalışmasında, “Gaziantep ağzındaki, 

yabancı sözcüklerden geçme önses h’sının tonlulaşarak l’ya dönüşü 

(lanım, laber gibi), Avşar boyundan gelme bir özellik olmasa gerek. 
Çünkü öteki bölgelere ait Avşar ağzında böyle bir ses değişmesi 
yoktur (Korkmaz, 1989: 29).” şeklindeki ifadesini, onun Gaziantep 
ağzını Avşar ağzına dayandırdığının bir tanığı olarak değerlendirmek 
gerekir. Doğrusu, bölge ağzı yakından tanınınca bu kanaate ulaşmak 
da çok zor değildir. 
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Gaziantep ağzının dikkati çeken bir başka özelliği de, Doğu 
Grubu ağızlarına yakınlığı yanında, birçok bakımdan Azerbaycan 
Türkçesiyle benzeşmesidir.Mesela gibi edatının kimi şeklinde 
kullanılması,  Arapça ve Farsça asıllı alıntı kelimelerdeki kısa /a/ların 
/e/leşip, kelimelerin kalın sıradan ince sıraya geçerek ses değişimine 

uğraması: teref ‘taraf’, leber ‘haber’, rehmet ‘rahmet’ vb., isimden 
isim yapma eki +çI/+çU  ile  

-InçA/-UnçA zarf-fiillerinde /ç/ ünsüzünün tonlulaşmaması: 
dǖrçü ‘dünürcü’, gelinçi ‘gelinci’, āınaçı ‘kınacı’ vb.;  /n/ ünsüzü ile 
biten isim tabanlarına çıkma hâli ekinin +nAn şeklinde gelmesi: 
ucunnan ‘ucundan’, altınnan ‘altından’, elinnen ‘elinden’, başınnan 
‘başından’ vb.; genel olarak ünsüz uyumunun bulunmaması: 
gendinnen başāa ‘kendinden başka’, aslı asdarı ‘aslı astarı’, 
melmeketden ‘memleketten’, yozāatdan ‘Yozgat’tan’ vb.; -AndA zarf-

fiil ekinin kullanılması:  isjanÃolanda, yusuf paşa gelende vb. bunun 
tanıklarındandır.  

Son olarak bir önerimiz olacaktır. Mevcut derlemelerin daha 
da zenginleştirilerek Gaziantep ağzının Kilis’i de içine alacak şekilde, 
ağız araştırmalarının ulaştığı son bilgi ve yöntemlerle yeniden ve daha 
kapsamlı olarak araştırılıp incelenmesi yararlı olacaktır. Kanaatimizce 
bu yöre ağzı üzerindeki çalışmalar tamamlanmamıştır. 
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