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Bolgesel ve yerel kullanimlarln (diyalektlerin) olqiinlii dilden farkl~ olan pek 
qok yonu bulunmaktad~r. Ol$unlii(standart) tiir; hem yazllan hem de konu~ulan 
bi$imleriyle kurumlaym~~t~r .  Oteki dilsel tiirler ka r~ l s~nda  birle$tirici (unifying) 
bir iyieve sahiptir"'. Buna kar$~lik bolgesel turler yalnlzca sozlu bildiri~imde 
kullanllmakta ve boylece kuyaktan ku~aga  aktarllmaktad~r. Bir ba$ka deyi~le 
olqunlii turun sozlii ve y a z ~ l ~  olarak diizenlenmesine k a r ~ i l ~ k  bolgesel tiirler ne 
sozlu ne de yazll~ olarak diizenlenmi$tir. Bu iki tiir arastnda $e$itli yonierden 
kimi farklar bulunmaktad~r. 

Bu yaz~da Turkiye'nin batlslnda kullanllan bolgesel tiirlerin (Bati Anadolu 
aglzlarlnln) ol~unlii Tiirkqe'den farkll olan kimi yonlerine ili~kin gozlemler 
sunuiacaktlr. 

Gozlemlere taban olu$turan veriler, 1994 y~llnda, ya,4ar1 40-70 aras~nda 
bulunan 7 ki~iden derlenmi~tir ve Manisa'nln Kula. Gordes ve Selendi 
ii~elerinden olup Salihli Devlet Hastanesinde yatan 3 erkek ve onlara refakat 
eden 4 kadlnin yaptlklar~ dogal konu$malara dayanmaktadlr. Deneklerin ayni 
odada hem kendi yaklnlarl hem. de birbirleriyle yapt~klarl konu$malar, 
kendilerinin liaberleri o lmaks~z~n kaydedilmi~tir. Kay~tlar diizensiz olnp 5-6 gun 
kadar, deneklerin 30-40 dakika sureyle irlenmesi sonunda elde edilmi$tir. Bir 
b a ~ k a  deyi~le bu qall$ma o lduk~a  slnlrll bir veriye dayanmaktadlr. Ancak bu 
dumm, ol$iinlii Tiirk~e iie yore aglzlar~ araslndaki belirgin farklarln ortaya 
~lkmaslna engel olmaml$tar. 

Verinin ozellikle sesbilgisi a~lslndan degerlendirilmesinde konu~ulan 
ol$unlu Tiirkqe'dekine ko$ut ozelliklerden (ornegin /u:r/ 'ugur', iya:l .yag', 
ida:l .daha' vb.) soz edilmeyecek, yalnlrca bolgeyle ilgili ozelliklere yer 
vesilecektir. 
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2 Sesbilgisi Ozell ikleri  

Olqunlii dil ile bolgesel turler arasindaki en buyuk fark sesbilgisi ve 
sozvarligi alan~nda ortaya qlkmaktad~r (Aksan 1977: 145). Dilleri 
sin~flandlrmada kullanllan temel olqiitlerden biri olan sesbilgisel degi~iklikler 
bolgesel tiirierin s~nifland~r~lmasinda ve dil atlaslar~ haz~rlanmasinda da en temel 
olqiitlerden biri olarak kullan~lmaktadir. Anadolu agizlar~nin cografi dag~limi 
uzerine yapllan qali~malarda da sesbilgisel degi~iklikler dikkate allnmaktadir 
(Tooru 1990: 235). 

Bat] Anadolu ag~zlarlnin olqiinlu Turkge'den ayrilan en belirgin sesbilgisi 
ozelliklerinin ba$inda <r> sesinin du~mesi gelmektedir. <r> du~mesine pek s ~ k  
rastlandlgln~ ve tiim Guneybatl Anadolu agizlar~n~n en karakteristik ozelligi 
oldugunu Korkmaz (1956: 78) da belirtmiytir. Sonseste duzenli olarak du~tugu 
saptanan bu ses i~ses te  kimi zaman korunmakta kimi zaman dii~mektedir. 

<I> nin sonseste, ozellikle I-IArl ve I-yorl bi~imbirimlerinde duzenli olarak 
dii~tiigii, ayrica sdzctik sonunda da soylenmedigi gozlemlenmektedir'". 
~ rnek le r :  1yiyola:l 'yiyorlar', ldiyola:/ 'diyorlar', 1yapt1la:I 'yaptilar', 1ediyola:l 
'ediyorlar, yap~yorlar', lq~kiyo! ' q~k~yor ' ,  Iuyuyo mu1 'uyuyor mu', lgeziniyod 
'geziniyoruz', l~s~nm~yodu! 'isinmlyordu', lduyuyol 'duyuyor', lgidiyool 
'gidiyorsun'. loturuyod 'oturuyorsun', Ibimiyod 'bilmiyoryum', Ieniliyo mu/ 
'iniliyor mu', 1yete:yol 'yetiyor', 1azarle:yol 'azarl~yor', lduta: mi/ 'tutar m ~ '  h i1  
' b  1gada:l'kadar9, /va:/ 'var', lhem~erile:l, hizimkilel .bizimkiler', 
1dosyala:dad 'dosyalardan', 1burala:l 'buralar', ldeke: deke: 1 'teker teker'13' vb. 

iqseste bulunuan <r> ler kimi zaman dii~mekte kimi zaman ise 
komnmaktadir. Sozcuk kokundelgovdesinde bulundugunda gogunlukla 
korundugu gozlemlenmektedir. Ornegin kar17-, b~rak-, sor-, otur-, baglr-. 
hemsire vb. ogelerde <r> sesi korunmakta, ancak bunlara eklenen 
bi~imbirimlerdeki <r> ler d~~iiruimektedir'~'.  Omegin h~rakm~yol-ibirakme:yo/ 
'b~rakm~yor', Isoruyol 'soruyor', loturuyonl 'oturuyorum', !ba:riveriyo/- 
lba:r~vere:yol 'baplrlveriyor', lgar~$maycen/ 'karr$mayacag~m'. /hem$erile/ 
'hemyireler' vb. Buna kar$lllk ver- eyleminde bulunan <r> nin sac i ik  kdkunde 
buluninas~na karyln yine de duyuruldugii dikkati gekmektedir: 1ve:dil 'verdi', 
1vi:ceW 'verecek'. Bu durum <r> konusunda Korkmaz'ln (1956: 78-79) y a p t ~ g ~  
"( ... ) i~seste kendinden sonra gelen hecenin onses unsuzlerinden evvel (...) 
duyer" biqimindeki aqiklamasina uygun gorulebilir. /so:na/ 'sonra', lga:da$l 
'karde~', 1gide:kenl 'giderken' de, bu agiklamaya uygun ornekler olmaktadir. 

Bat] Anadolu aglzlarinin olqunlii Turkge'den ayr~lan ydnlerinden bir digeri 
de, b a ~ k a  yorelerde de qokqa goriilen k > g degi~imidir. Ol~unlu  Tiirkge'de 
sozcuk bay~nda bulunan <k>ler, Bat1 Anadolu agizlarinda, b a ~ k a  pek qnk yorede 
de goruldugu gibi <g>ye donii~mektedir. Omekler: /gap11 .kap13, 



Rat, Anadolu Ag~rlar~ Ererine Gozlemle~ 

lgavunl'kavun', 1gura:biyel 'kurabiye', /giz~ml ' k ~ z ~ m ' ,  /gan/ 'kan', 'gattiyen/ 
'katiyyen', /gulaola:m/ 'kulaklar~m', :gaten/ 'katay~m, koyaylm', l g a z ~ t ~ y o l  
'kazitiyor', /gendi/ 'kendi', lgalma m ~ l  'kalmaz m ~ ' ,  lgomad~! 'koymadl, 
b~ rakmad~ '  vb. 

Sozciik ba$lnda t > d degi~mesinin goriilmesi, bu bolgesel kullan~mlarda 
otun~suz sesleri ~tumli i le~tirmeye dogru bir egilimin bulundugunu akla 

.~ getirniektedir. ~ r n c k l e r :  lde:7.el 'teyze', ldenel 'tane', ldeke: dcke:l .teker 
teker'. Iduta: m11 'tutar m11, iduzl 'tuz', Ida"l11 'tatli' vb. Korkmaz (1956: 58-  
59) bazl unsiiz degisimlerinin Glineybat~ Anadolu aglzlarlnln hemen tumiinu 
igine alabilecek kuralla$mi$ ozellikler gosterdigini belirtip onsesteki unsuzlerin 
otumlule$mesini buna ornek olarak gostermekte ve <p>, <t>, <s>, <g>. <k> ile 
ba$layan sozciiklerde bu seslerin, genel olarak Gteki Anadolu aglzlarlnda oldugu 
gibi, bu bolgede de  otiimlule$tigini saylemekte ve ornekler vermektedir. Bizim 
s~nlrll  verimiz iginde oteki seslerle ilgili degi~melere pek rastlanmami$tlr. 

Gerek olgunlu Turkge'de gerekse bolgesel tiirlerde soyleyi? slrasluda qe$itli 
ortamlarda uzayan iinliiler bulunmaktadir'". Verilerde ortaya q~kan uzunluklar 
daha qok sesbilgisel etkilen~nelerle aglklanabilecek nitelikte olanlardlr. Ciinku 
a ~ a g ~ d a  verilen omeklerde iinliilerde ortaya gikan uzama, ya bir ses duymesi 
sonucunda ya da I-yorl dan 6nceki iinliiniin uzamas~yla ortayaX~kmi$tir'". <I> 
nin dii~mesiyle oluvan /ga:da$/ 'karde~ ' ,  <k> nin dii~mesiyle o l u ~ a n  !a:$ami 
'ak$am' bu turdendir, I-yorl dan anceki iinluniin uzamasl ise herhangi bir sesin 
du~mesiyle ortaya glkmamakta, tam tersine adeta <y>den onceki iinliinun 
korunmas~na yonelik bir egilim i m i ~  gibi ortaya gikmaktadlr. Ornegin ide:yo/ 
'diyor'. 1de:yonl 'diyomm', 1yete:yol 'yetiyor', lazarle:yo! 'azarllyor', 
/ba:rlvere:yo/ 'baglnveriyor' gibi. 

Bat1 Anadolu ag~zlarlnda kayan unlii (diftong) ya da kayan unlulegme ile 
ilgili ilging bir ornekle kar7~la7~imaktadir'". Ol~iinlu Turkge'deki .baba'. Bat1 
Anadolu agizlarlnda lvual ( om. Ivuas~ ve:di o yere liasta:neye!) bipiminde 
kayan unliiyle siiylcnmektedir. 

Bu yore aglzlar~nda olgiinlu Turkqe'den farkl~ olarak yine bir ses degisimi ile 
kar$~la~limakta,  bu <k> nin ve ondan daha az oranda <t> niu bulundugu 
ortamlarda ortaya qkmaktad~r.  SOrcuk iqinde bulunan bu sesier dii~tukten sonra 
yerlerini otumsiiz patlamall bir g~rtlak iinsiizune birakmaktad~rlar. Omekler: 
/gula.'Ia:in/ 'kulaklar~m', /aya0la:nl .ayaklar~n', ibeolel 'bekle', /e0mek/ 'ekmek', 
lda0lll 'tatll' vb."'. 

Ayrica yore ag~zlarlnda olgiinlii Turkqe'den farkl~ olan seslem (hece) 
yitimine ve kayna~maya ( /Salli/ 'Salihii', IAkserl 'Akhisar', laclW 'azlclk', 
/de :menl  .degirmen', lhanginel 'hangisine' vb.), ikizle$meye ugramq ogeiere 
(femme! 'ama', la$$ar~/ 'a$agl', /gattiyen! 'katiyen' vb.) de rastianmaktadlr. 

Bat1 Anadolu agizlarlndaki tipik iinlii tiiremesi 1-ken/ ulac~nin :-kenel 
b i~ iminde  geniyletilmesinde goriilmektedir. Yorede gok yaygln olan bu 



kullanlmln ornekleri sln~rl! olan verimizde ne y a z ~ k  ki fazla degildir: !gide:kene:' 
.piderken3, 1gcli:kcncl 'gelirken'. 1kesP:kcncl 'keserken'. Yinc Anadolu 
aglzlarinda yaygln olan ontureme (prothesis) ile ilgili olarak da tek bir orneEimiz 
bulunmaktad~r: l~scakl  ' s~cak' .  

3 Dilbi lgisi  Ozel l ik le r i  ' 

Bat1 Anadolu a g ~ z l a r ~  ile olqiinlii Tiirkqe aras~nda dilbilgisi alaninda veride 
rastlanan farklar; durum, k i ~ i  eki; zaman ve kip kullan~mlnda 
belirgi!ile~mektedir. 

Durum kul lan~m~yla  ilgili en dikkat qekici ozelligi olqiinlii Turkce'deki 
yukleme durumunun(accusativus) yonelme durumu (dativus) i~leviyle ya da tam 
tersine yonelme durumunun yukleme durumu i~leviyle kullanllmas~ 
o~u~ tu rmak tad~r '~ ' :  

( I )  U:r beni gan vC:di 
'Ugur bana kan verdi' 

(2) Bizim evi geldi:nde yi:cek e"m6k yokdu cvlc:nde 
'Bizim eve geldiginde yiyecek ekmek yoktu evlerinde' 

(3) Uyuyo mu seni 
'Uyuyor mu sana'(0nun kanl sana uyuyor mu) 

(4) 1bra:m cfgareye brakcen dedi 
'ibrahim sigarayl birakacag~m dedi' 

( 5 )  Cocua d q a r ~  at1yo:la: 
'Cocugu dlyar~ at~yorlar' 

(6) Sene de mi tlra$ etdi 
'Seni de mi tlra$ etti (o adam)' 

(7) Getirivirem mi sute 
'Getirivercyim mi siitu'(Sutu petirivereyim mi) 

( I ) _  (2) ve (3) numarall nmeklerde yiikleme durumu eklenmi~ olan lbenil, 
levil ve lsenil slizcukleri ol$unlu Turk$e.de /banal, level ve Isanal bicirninde 
yonelme durumuyla kullanilmaktadlr. Bunun tersine (4), ( 5 ) ,  (6) ve (7) numarali 
omeklerde yonelme durumu eklenmi~ olan lcigareyel. lqocual, Isenel. lsiitei 
sozcukleri de olqiinlii Turk~e 'de  yukleme durumu eklenlnig olarak lsigaray~', 
/ ~ O C U ~ L L ~ ,  lsenii, Isutiil biqiminde kuilan~iacakt~r. 

Ayrlca olqunlii Turk~e 'de  kallpla$ml$ ogeler (yazln, kqin vb) d i~ inda  
kullanlm~ duzenlilik gostermeyen araq durumu (instrumentalis) kullan~rnina 
(!sutien/ 'sutle', IIlesapIanl 'hesapla' vb). oteki Anadolu aglzlar~nda oldugu gibi 
bu bolgede de rastlanmaktad~r. Eski bir yon gosterme ekinin (directivus) 



Bat) Anadolu Aglrlarl urerine Giizlernlei 

ikizle~meyle (gemination) birlikte kullanlm~ (iay$arll 'asag~')  da, bu yore 
agizlarlnln nlqunlii Tiirkce'den farkl~ bir yonunu ortaya koymaktad~r"~'.  

Bat] Anadolu ag~zlar~nln  o l~un lu  Turkce'den farkl~ olan dilbilgisi ozellikleri 
i ~ i n d e  en qok dikkati qekenlerden hir ba$kas~ da I .  tekil ki$i kullanim~nda ortaya 
q~kmaktadlr. Cogu eylem qekiminde I .  tekil ki$ide I-ml ve eybiqimlikleri yerine 
1-111 ve e~biqimliklerinin kullanimi. bu yore agizlarin~ olciinlu Turk~e 'den  aylran 
belirgin ozeilikler araslnda yer almaktad~r. Ornekler: 

(8) Bi gun da: yatcen 
'Bir gun daha yatacag~m' 

(9) Neden gan$maycen de:yo 
'Neden kari$mayacag~m diyor' 

(10) Catliycen hen, acln gap]?! 
'Catlayacag~m hen, aqin kapiy~'  

( I  l j Onun ic;ine gaten bu pusgutit.: 
'Onun (sutun) iqine katay~m (koyay~m) bu hiskuvileri' 

(12) Soruyon, soylerne:yo 
'Soruyorum, siiylemiyor' 

(13) Sallide oturuyon emme burala: hi$ hilme:yon 
'Salihli'de oturuyorum ama buralar~ hi$ bilmiyorum' 

Goruldugu gibi (X) ,  (9) ve (10) numarall omeklerde gelecek zaman. ""'de 
istek, (12) ve (13)'te Simdiki zamanda, l.tekil kiside olqunlu Turk~e'deki  .-m/ 
yerine I-n! bicimbirimi kullan~lm~$tir.  

Ayrica orneklerdeki tum eylern qekimlerinde olqunlu Turkqe'den farkl~ 
yonler dikkati ~ekmektedir. (X), (9) ve (I0)'daki gelecek zaman Gekiminde 
lyat'cenl, lgar~$maycenI, lqatliycenl bi~imleri  her ne kadar blqunlu Turkqe'deki 
Iyat'caml-lyatlcaml, /kar~$rniyca.m/. lqatl~yca.mI biqimlerine yakinml~ gibi 
gorunmekteyse de, Turkqe'de. ozellikle bolgesel kula~i~nilarda qok guclu olan 
buyuk unlu uyumuna ayklr~ o lu~ la r~y la  ondan ayrilmaktadlr(1 I). Gelecek zaman 
qekimindeki bu ozellik daha once verilen (4)'te ve a~agldaki  (14). (15) ve 
(16)'da da goriilmektedir: 

(14) Gelin ne zaman qlkceniz diye soruyo bana. glz da o:le 
'Gelin ne zaman (hastaneden) q~kacaksan~z  diye soruyor 
hana, klz de oyle ( a y n ~  $eyi soruyor)' 

(15) Ne zaman q~"ce"le: belli mi 
'Ne zaman (hastaneden) qkacaklar, belli mi' 

(16) Ta:yinle: ba0ccklK: ondan so:na 
'Tahlillerc hakacaklar, ondan sonra' (ne rdmsn hastaneden 
qlkacagllnlz belli olacak) 



Ote yandan istek kul lan~m~nda da 61qiinlii Tiirkqe'den farkl~ bir durum soz 
konusudur. (I l)'deki /gated, olqiinlii Tiirkqe'deki 'koymak' yerine seqilmij bir 
sozcuk olmas~na ek olarak katay~ml 'dan sesbilgisi ve biqimbilgisi bakim~ndan 
da qok f a rk l~d~r .  S l n ~ r l ~  veri iizerinde qallgmam~za ragmen istek kipinde a y n ~  
b i ~ i m  iqin 1.tekil ki$ide /-mi biqimbirimi kullanlmina da rastland~gin~n burada 
beiirtilmesi gerekir. Daha once verilen (7) numarall omege ek oiarak (17)'de de 
bu gorulmektedir: 

(17) Hemgeriye bi da: soyliyem de qika:sin 
'Hemsireye bir daha soyleyeyim de q~ka r s~n '  
(Hemsireye bir defa daha soyleyeyim de senin yukari qikmana izin 
versin) 

B a ~ t a  da belirtildigi gibi l-yorl biqimbirimindeki <r> nin duzenli olarak 
di i~mesi  Bat1 Anadolu agizlarin~n olqiinlu Turkqe'den ayr~lan en onemli 
yanlar~ndan birini olu~turmaktadir. Buna ek olarak 1 .tekil k i ~ i d e  /-m/ yerine l-ni 
kullanil~nca (12) ve (13)'teki kulianimlar ortaya q ~ k m ~ ~ t ~ r .  !soruyonl 
'soruyorum', loturuyonl 'oturuyorum', 1bilme:yonl 'bilmiyorum', 1soyleme:yol 
'soylemiyor' vb, ek olarak ( I  8)'de de aynl durum soz konusudur: 

(18) Ben an1ame:yon onla: de:yo 
'Ben anlam~yorum onlar~ diyor' 

4 S o z v a r l ~ g ~  Ozel l ik le r i  

Y a z ~ n ~ n  bag~nda da belirtildigi gibi ol~iinlii  dil ile bolgesel tiirler aras~nda 
sesbilgisi yan~nda  sozva r l~g~  aqislndan da biiyiik farklar olmasi (Aksan 1977: 
145) beklenmektedir. Sesbilgisi aq~s~ndan  olan farkl~l~k,bizim verimizde de 
ortaya qlkml$tlr. Korkmaz 1956'nm yaln~zca sesbilgisine a y r ~ l m a s ~  da, alqiinlu 
Tiirkqe ile yore a g ~ z l a r ~  arasmda bu yonden ne denli biiyuk farklar oldugunu 
gostermektedir. Ancak ayni farkln sozvarlig~ aqisindan da ortaya q ~ k t ~ g ~ n ~  
soylemek giiGtiir. Bat1 Anadolu agizlarin~n sozva r l~g~  uzerine kapsaml~ bir 
q a l ~ ~ m a  yoksa da qok genig bir veri tabanma dayanan Korkmaz'ln q a l ~ g m a s ~ n ~ n  
sozluk bolumii (1956: 103-125) gozden geqirildiginde bu, aq~kqa goriilmektedir. 
Orada yer alan ogelerin qogu olqiinlii Tiirkqe'deki sozcuklerin bu yorede farkli 
soylenmig biqimleri olmaktad~r. Geri kalan ogelerin birkaqlnm Tiirkqe'nin daha 
onceki donemlerinde kul lan~lmi~ olup olqunlu Tiirkqe'de bugun yer aimayanlar 
(aii- 'soyle-', & 'davetiye' gibi), bir boliimunu de  o l ~ u n l u  Turk$e'deki 
ogelerin farkll anlamlarda kullan~lrnalari (biilurcbillur 'su bardagi', 



Bat1 Anadolu .iglzlarl Uzerine (iozlernler 

=<ko$an 'kimlik kagldi' gibi) ya da aktarmal~ kullanlmlar (.obaK 'kllim 
iizerindeki motiflerden biri', k o ~ a g  izi 'kilim uzerindeki motiflerden birinin 
adi') olu$turmaktadir. 

Bizim verimizde de benrer durumlar bulunmaktadir. Ornegin a- (<kat-) 
eylemi, olqiinlii Tiirkqe'deki 'ilave et-' anlamindan daha qok 'koy-' aniam~yla 
kullanilml$ olup - eylemi de 'bir maddeyi ince bir tabaka halinde siirmek' 
anlammda kullauilmaktad~r: 

(19) Vazelin ya: qalmali o yareye 
'Vazelin (yag~?)  surmeli o yaraya' 

m- (<key-) eylemi, olgiinlii Tiirkge'de oldugu gibi 'b~rak-'  anlam~yla da 
kullan~labilmektedir: 

(20) Hem~erile: neye gomadl 
'Hem~ireler neden (iqeri) b~ rakmad~ '  
(Hem~ireler niqin iqeri girmesine izin vermedi) 

OIFunlu Tiirk~e'deki 'telefon et-' yel-ine telfon cek- kullanimi, biiyiik bir 
olas~likla 'telgraf qek-' kullan~mlna omekseme (anaioji) ile ortaya qikmqt~r:  

(21) Telfon peke:le: 
'Telefon ederler' 

Hemseri ve sozciikleri 'aynl yerden olan kimse' ve 'belirtme. 
posterme, kararla~t~rma'  ya da 'atama' anlamlar~nda degil 'hastanedeki - 
uzmanla$mi$ hastabak~cl, hemsire' ve 'qoziimleme, tahlil' anlamlar~nda (bkz. 
(7) numarall ornek) kul lan~lm~$~r :  

(22) Hem~erile: almadl, eyi o dedile: 
'Hemyireier almad1,i)i o dediler' 

Kendi verimizden yararlanarak y a p t ~ g ~ m ~ z  belirlemelere dayanarak Bat] 
Anadolu a g ~ z l a r ~ n ~ n  olqiinlii Tiirkpe'den ayr~lan en onemli yonlerini Soyle 
belirtebiliriz: 

Sesbilgisi aq~smdan en onemli ozellikler sonseste, kimi zaman da iqseste 
bulunuan <r nin dii~mesi ile onsesteki k > g ve -0rnekleri veride fazla 
rastlanmamq olan- t > d degi~imi  olmaktadlr. I-yorl bi~imbiriminde <y> den 



onceki unlunun uzamasl, <k> ve bazen de <t> d u ~ m e s i  sonucu ortaya q ~ k a n  
glrtlak unsuzu ("), l-ken1 ulaclnln unlu turemesiyle g e n i ~ l e t i l m i ~  l-kenel 
b i~ imin in  kullanim~, 'baba' sozcugiinun kayan unlu ile Ivual b i~ imindek i  
soyleni$i. birtakiln seslem yitimi ve ik iz le~me olaylari yore aglzlarlnln sesbilgisi 
ozellikleri araslnda yer almaktadlr. 

Dilbilgisi ayslndan en onelnli ozellikler s i ras~yla  yuklelne durumu yerine 
yonelme durumu k u l l a n ~ m ~  ya da  tersi durum kullanim~, 1 .  tekil kiside I-ml 
biqimbirimi yerine 1-111 kullanllmas~. kimi eylem ~ekimler indeki ,  ozellikle 
gelecek zaman, Sinidiki zaman ve istek kipindeki farklil~k, a r a ~ l l  durum ve yon - 
gosterme durumunun k u l l a n ~ m ~  olmaktadir. 

Sozvarl ig~ aqsindan ire ol$unlu Turk~e 'dek i  yerli ve y a b a n c ~  kokenli 
cigelerin fa rk l~  anlamlarda k u l l a n ~ m ~ .  ornekseme sonucu o l ~ u n l u  T i i rk~e 'den  
fa rk l~  b i ~ i m d e  olu$turulan ogelerin kullanlml yer almaktadir. 

Ancak bunlardan kimileri degijmez kullanimlar olarak kar$imlza 
~ ikmamakta ,  tam tersine yaklnlar arasmda dahi f a r k l ~  s o y l e y i ~  ozellikleri 
go~leb i lmekted i r .  Ozellikle glrtlak unsuzunun kullanllip ku l lan~lmamas~nda  ve  
l-yorl bi~imbir iminde <y>den onceki unsuziin uzayip uzamamas~nda bu f a r k l ~ l ~ k  
a$~k$a  ortaya q ~ k m a k t a d ~ r .  

Notlar  

1 Dilsel ti~rler, ozellikleri ve Turklye'deki duium konusunda bilgi ve ornekler isin 
bkz Imer 1987: 218-227: Imer 1988: 275-277: imer 1990: 14-57. 

2 Caferoglu (1968: 2); Akhisar (Manisa) agzlnda da sapradlgl /-?or, ckindcki bu 
dusu$un dil atlas1 ipin onemli bii kural olarak ele al~nmasi gerektigini 
belirtmektedir. 

3 Orneklerdz ii-1 apik, /el kapall oian !el. I:! urunluk, 1.1 yarl urunluk i ~ i n  
kuilanllacak, 1'1 gsrtlak iinsliz"nii gdsterecektir. 

4 Call~malarda a)nl yOrede bile sesbilgisi ve dilbilgisi bak~mlndan farklar 
bulunabileccgi belirtilmektedir. Bu baglarnda Dernir 1973'te GOrdes'tc. Asagl ve 
Yukarl Mahallc'deki kimi farklar dile getirilmistir. Ornegin veride m- yanlnda 
bira"- kullanim~ da bulunrnaktad~r. 

5 Korkmaz (1956:10), Giineybat~ Anadolu aglzlarlnda ayrl ncdenlerle 
ap~klanabilecek basllca 2 tip uzunlugun bulundugunu; bunlardan birinin sesbilimsel 
etkilenme nedcniyle ortaya qktiginl. Btekinin ise bdyle bir etkilenme olmakslrln 
asli uzunluklar konusuyla ilgili gorulebilecek uzunluklar oldugunu belinmektedir. 
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6 Korkmaz (1956: 10-Id), Guneybati Anadolu agirlarmda <r>, <I>. <n>. <k>. <g> ve 
<).> unsuzierinin sonseste ya da ipseste ban  unsuzlcrden once dujcrck 
kcndilerinden onceki unluyu uza t t~g~n i  sbylemekte ve hrnekler vermektedir. 

7 Bat, Anadolu ag~z l a r~nda  kajan unllllcrle ilgili aq~klamalar ve orneklei iqin bkr. 
Korkmaz 1956: 25-29. 

8 Sin~rlc veriye kar$~n farklr soyleyi$ dreilikleri ayn! hasta ve refakatqisi aiaslnda 
dahi dikkati qekmektedir. Ornegin biri / ~ ~ ~ c e ~ l t - : /  derken oteki Iq~~ceklt- : ;  
diyebilmektedir. 

9 Cafcroglu(l968:l), Mhisar(Manisa) agzlyla iigili saplainas~nda da  bu kullanlma 
dikkati qekmektedir. Uu tiirden kullanlmlara ayl-~ca baska yorclcrdc dc 
rastlanmaktadlr. Ornegin bkz. Gunay 1978: 110-1 11 

10 Assar~,  asarl. ara, asar, asea. asga, m, =ah, asara vb. b i~ iminde  
Anadolu'nun qok se$itli yorelerinde kullan~lmaktadir. Bkz. Derleme Sozliieii. cilt 1: 
351. 

11 Korkmaz (1956: 35-36) bar1 iinsuzlerin yanlar~ndaki unlulcr uzerine yaptlklarl 
inccltme etkisini uyumu bozan etkenlerden biri olarak g6rmektc. <c> unsuzunun de 
bunlardan biri oldugunu. /-ceW selecek zaman ekinin birinci. ikinci ye uqiincu 
kigileri ile olu~turulan kiplerde bu durumun goriildugunu bclirtip ornekler 
vermektedir. 
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