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ÖZET
KISA, Oğuz. Güneybatı Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekleri, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 2018.

Türkçenin takip edilebilen tarihi dönemlerinden bu yana çeşitli eklerle veya kelimelerle
şimdiki zaman anlatılmıştır. Harezm Türkçesi dönemine kadar geniş zaman ekleri ̶ Ar/(X)r şimdiki zaman anlatmak için de kullanılmıştır. Osmanlıcadan Modern Türkiye
Türkçesine uzanan süreçte şimdiki zaman (-yor) standart bir varyant haline gelmiştir.
Standart dilden farklı olarak ağızlar şimdiki zaman ekleri bakımından oldukça zengindir.
Türkiye Türkçesinde şimdiki zaman ekinin yenilenmesinde ̶ A yorı-r kalıbı kullanılmıştır.
Ağızlarda hem bu birleşik fiilden gelişen ekin hem de daha başka yapılardan gelişmiş
şimdiki zaman eklerinin zenginliğinden bahsetmek mümkündür. Güneybatı Anadolu
Ağızlarında konuşulan yerel varyantlar da şimdiki zaman ekleri bakımından çeşitlilik
göstermektedir. Bu çeşitlilik tarafımızdan ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmada, genel bilgilerin verildiği Giriş bölümünde zaman ve şimdiki zaman
konularından kısaca bahsedilmiştir. Daha sonra, Türkçede şimdiki zaman eklerinin tarihi
dönemlerdeki kullanımları ve ağız terimi üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde, mevcut kaynaklardan tespit edilen Güneybatı Anadolu Ağızları şimdiki
zaman eklerinin envanteri çıkarılmaya çalışılmış olup eklerin dağılımı harita yoluyla da
gösterilmiştir.
Üçüncü bölümde, şimdiki zaman ekleri odaksıllık parametresi ile sınırlandırılmış olarak
dilbilimsel bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler
Şimdiki zaman, Türkçe, zaman, odaksıl şimdiki zaman, ağız, Güneybatı Anadolu
Ağızları
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ABSTRACT
KISA, Oğuz. Present Tense Suffixes in Southwestern Anatolia Dialects, Master’s Thesis,
Ankara, 2018.

From the pursuable ancient eras of Turkish language up to now, the present time is
explained by using some various suffixes or words. Until Khorezmian Turkic language
era, simple present tense suffixes -Ar/- (X)r used for present continuous tense too. Among
the process starting from Ottoman Turkish to Modern Turkey Turkish, present continuous
tense (-yor) turned into a standart variant.
Different from standard language, dialects are prosperous from the manner of present
continuous suffixes. In Turkey Turkish, present continuous suffix is renewed with "-A
yorı-r" structure. In dialects, it is possible to mention about prosperous suffixes developed
from both this compounded verb and present continuous suffixes developed from other
structures. In Southwest Anatolian Dialects, spoken local variants are various in the
manner of present continuous suffixes. This variety was aimed to be highlighted by us.
In this study, in Introduction part where general information is provided, tense and present
continuous tense were slightly mentioned. Then, usage of present continuous suffixes of
Turkish in ancient eras and dialect terms were concentrated.
In the second part, inventory of the present tense suffixes of Southwest Anatolian Dialects
identified from the available sources were collected and the variance of the suffixes is
also shown via the chart.
In the third part, present continuous suffixes was intended to have an approach of
linguistic manner, limited by "focality" parameter.

Key Words
Present continuous, Turkish, time, focal present continuous tense, dialect, Southwest
Anatolian Dialects
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FONETİK İŞARETLER
(-)

: Ünlüler üzerinde uzunluk işareti

( ̆ )

: Ünlüler üzerinde kısalık işareti

(´)

: Ünlüler üzerinde yarı incelme / kalınlaşma işareti

( ̊ )

: Ünlüler üzerinde yarı yuvarlaklaşma işareti

( ̑ )

: Ünlüler üzerinde bulanıklık işareti

( ̃ )

: Ünlüler üzerinde nazallık işareti

( ̇ )

: Geniş ünlüler üzerinde yarı daralma işareti

( ̬ )

: Diftong

(ä)

: açık e

( h̬ )

: Hırıltılı h sesi

( ḥ )

: Nefesli h sesi

( ḳ )

: Arka damak k’sı

(ġ)

: Arka damak g’si

( g̑ )

: Patlayıcı gırtlak g’si

( ñ )

: Damak n’si

( ṣ )

: Peltek s sesi

( t̹ )

: Yarı tonlu dişeti-diş ünsüzü

( ỳ )

: Yarı ünlü dişeti-diş ünsüzü

(´)

: Ünsüzler üzerinde telaffuz noktasının daha önce kaydığını gösteren işaret

(K)

: k-g arası ünsüz

( Ḳ )

: ḳġ arası ünsüz

(P)

: p-b arası ünsüz

xii

(S)

: s-z arası ünsüz

(T)

: t-d arası ünsüz

( ̒ )

: Kendinden sonraki hecenin standart Türkçeden farklı vurgu yaptığını gösteren
işaret.

(͜ )

: Bağlantı (laison) işareti

(>,<) : Kelimelerin yapı bakımından (etymologique) gelişme yönlerini gösteren
işaretler
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GİRİŞ

Bu çalışmanın konusu, Batı Grubu ağızları içerisinde bulunan Afyon, Aydın, Denizli,
İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak bölgelerinde tespit edilen şimdiki zaman
şekilleridir. Bilindiği üzere Türkçenin tarihi dönemlerinde geniş zaman ekleri olan ̶ Ar/(X)r şimdiki zamanı göstermek için de kullanılmıştır. Ancak zamanla Türk dillerinde
şimdiki zamanı göstermek için yeni ekler ortaya çıkmıştır. Şimdiki zaman
yenilenmesinde Türk dillerinde ön dönüşümlü dur-, otur-, yat- ve yorı- fiilleri
kullanılmıştır. Aslen süreklilik bildiren bu yardımcı fiiller kendilerinden önceki zarf
fiilleri ve aslen şimdiki zamanı ifade eden geniş zaman eklerini de bünyelerine alarak yeni
şimdiki zaman eklerinin ortaya çıkmasına aracılık etmişlerdir. Bu biçimler Türk
dillerinde farklı gelişmeler gösterir. Örnek olarak ̶ A tur-ur biçiminden türemiş olan ek
Türk dillerinin bazılarında sadece üçüncü kişilerde belirgindir (barat).
Türkiye Türkçesinde şimdiki zaman ekinin yenilenmesinde ̶ A yorı-r kalıbı kullanılmıştır.
Ancak standart dilden farklı olarak ağızlar şimdiki zaman ekleri açısından dikkat çekici
bir zenginliğe sahiptir. Ağızlarda hem bu birleşik fiilden gelişen ekin hem de daha başka
yapılardan gelişmiş şimdiki zaman eklerinin zengin bir çeşitliliği mevcuttur. Güneybatı
Anadolu’da konuşulan yerel varyantlar şimdiki zaman ekleri bakımından zengin bir
çeşitlenme gösterir ve ağız sınıflandırmalarının değişmez temel ölçütleri arasındadır.
Ağızlarda şimdiki zaman eklerinin en uzun biçimleri olan ̶ A yorur’da en kısa biçim
olarak görebileceğimiz ̶ i’ye uzanır. Standart dilde varyant sınırlılığının aksine ağız
monografilerinde tek bir kişi için aynı il sınırları içinde pek çok şimdiki zaman ekinin
kullanıldığı görülür.
Şimdiki zaman eklerinin ağızlardaki bu biçimsel çeşitliliği bağımsız bir araştırmayı hak
edecek durumdadır. Ancak bir yüksek lisans tezi çerçevesinde ağızlardaki çok farklı
biçimleri teker teker ele almak mümkün görünmemektedir. Bu nedenle elinizdeki
çalışmanın konusunu Güneybatı Anadolu ağızları oluşturmaktadır. Afyon, Aydın,
Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinde konuşulan bu ağızlar şimdiki
zaman ekleri ve onlara kaynaklık eden birleşik fiiller açısından zengin bir çeşitlilik
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gösterir. Çalışmamızda adı geçen bölgede kullanılan şimdiki zaman ekleri, yapıları ve
anlamları açısından incelenecektir. Çalışmada kullanılacak olan örnekler mevcut ağız
araştırmalarından seçilecektir.
Bu çalışmada şimdiki zamanla anlatılmak istenen odaksıl şimdiki zamandır. Bunu da bir
olayın oluş sürecinin konuşma anıyla zamansal olarak örtüşmesi şeklinde açıklayabiliriz.
Yani olayın belirleme noktası (B) ile konuşma anı (K) eş zamanlıdır. Zaman ilişkisinde
ise, K noktası referans olarak alındığından, mutlak zaman (absolute time) anlamında bir
şimdiki zaman söz konusu olmalıdır (Comrie 1985: 36; Aydemir 2011: 55). Johanson’a
göre odaksıl şimdiki zaman, yönelme noktası ile K noktasının eş zamanlı olmasıdır ve
yönelme noktasında yüksek bir odaksıllık söz konusudur (1994: 255; Aydemir 2011: 55).
Güneybatı Anadolu ağızlarından örnek vermek istersek; oturuP durū (Denizli), bişirip
içip durun (Muğla) örneklerini verebiliriz.
Çalışmamızın amacı, ağız sınıflandırmalarında kullanılan temel ölçütlerden biri olan
şimdiki zaman eklerinin Güneybatı Anadolu ağızlarındaki dağılım ve kullanım
farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda şimdiki zaman eklerinde
görülen anlambilimsel farklar ve eklerin kullanımlarının bölgelere göre dağılımlarının
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmaya konu olan bölgenin ağızlarıyla ilgili bilgiler
bu tezde derli toplu ve sınırlandırılmış bir şekilde bir araya getirilmiş olacaktır.
Çalışma şöyle oluşturulacaktır;
Birinci bölümde çalışmanın amacı belirtilmektedir. Türkiye Türkçesi ağızlarını
sınıflandırma denemeleri ve Güney Batı Anadolu ağızları ile ilgili çalışmalar konusunda
literatür özeti yapılacaktır. Tarihsel bakımdan şimdiki zaman eklerinin ortaya çıkışı ve
değişimleri incelenecektir. Birinci bölümün son konusu olarak ağız terimi üzerine yapılan
tanımlamalardan birkaçı verilerek genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
İkinci bölümde, Ege bölgesi illeri ve yörelerinde görülen şimdiki zaman eklerinin
envanteri ortaya çıkarılıp, çekim özellikleri tespit edilecek, aralarındaki dağılım ve anlam
farkları olup olmadığı açıklanacaktır.
Üçüncü bölümde, Anadolu ağızları üzerine yapılan çalışmalardaki mevcut durumdan
hareketle Ege bölgesi sınırları dâhilindeki sekiz bölgenin diyalektolojik durumu hakkında
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bilgi verilip, şimdiki zaman ekleri temelinde bir değerlendirme ortaya konulacaktır. Bu
değerlendirme bağlamında da asıl konumuz olan odaksıllık, odaksıl şimdiki zaman ekseni
etrafında yorumlar getirilmeye çalışılacaktır.
Çalışmanın sonunda Güneybatı Anadolu ağızlarında kullanılan şimdiki zaman ekleri
haritalar ile gösterilecektir.
Bu çalışmada temel olarak, nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici (descriptive)
yöntem kullanılmıştır.
Çalışmada, Güneybatı Anadolu ağızlarındaki şimdiki zaman yapıları dağılımları ve
anlamları mevcut ağız araştırmalarında tespit edilen örneklerden hareketle incelenmiştir.
Şimdiki zaman konusu bugüne kadar birçok araştırmacı tarafından ele alınmış ve
incelenmiştir (bk. Demir 2000; Gülsevin 2002). Çalışma boyunca araştırma sorularına
yanıt aranacaktır. Bu bağlamda tez çerçevesinde cevap aranacak sorular şu şekildedir:


Araştırma bölgesi içerisinde yer alan ağızlarda hangi ekler vardır?



Bölgedeki şimdiki zaman eklerinin dağılımları nasıldır?



Farklı şimdiki zaman eklerine gelen şahıs eklerinde farklılık var mıdır?



Farklı kökenden gelen ekler arasında anlamsal ve işlevsel bir fark var mıdır?

4

1. BÖLÜM
LİTERATÜR ÖZETİ
1.1. AĞIZ
Ağızlar Türk dili çalışmaları içerisinde bağımsız bir alan olacak kadar ilgi görmektedir.
Buna bağlı olarak araştırmalarda ağız terimine farklı tanımlamalar getirilmiştir.
Tanımlamalar arasında Nurettin Demir’in yazmış olduğu makalede, ağız terimi detaylı
anlatılmıştır (2002). Konu bağlamında ağız terimi üzerine getirilen tanımlamaların bir
kaçı verilerek genel bir ağız tanımlaması yapılmak istenmiştir.
Bir dilbilim terimi olarak ağız: (Fr./parler, Alm./Mundart, İng./Language, İta./Parlata)
Bir dilin veya bir dile ait lehçenin (dialecte) sınırları içinde belli bölgede belli topluluklara
özgü sözlü anlatım yollarının bütünü şeklinde tanımlanabilir (Gemalmaz 1997).
Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı çalışmasında, ağız terimini “Bir dilin bir şive içinde
mevcut olan ve söyleyiş farklarına dayanan küçük kollara, bir memleketin çeşitli bölge
ve şehirlerinin kelimeleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalar” şeklinde
açıklamıştır (1998: 10). Bu tanım pek çok kaynakta sıkça tekrarlanmaktadır (bk. Güneş
2012).
Korkmaz (1992: 4), “Bir dilin veya lehçenin daha küçük yerleşim bölgelerinde yazı diline
oranla birbirinden az çok ayrılan konuşma biçimleri.” şeklinde bir değerlendirmede
bulunmuş, örnek olarak da Türkiye Türkçesinin İstanbul ağzı, Aydın ağzı, Konya ağzı,
Nevşehir ağzı, Taşra ağzı, Anadolu ve Rumeli ağızları’nı göstermiştir. Korkmaz’ın diğer
ağız tanımlaması: “Yetiştikleri bölge, meslek, çevre ve öğrenim farkları gibi etkenler ve
şahsi eğilimler dolayısıyla, bir dilin kişiden kişiye değişen kullanılışı ve konuşma
biçimleri.”
Dilbilimciler tarafından en fazla kabul gören ağız tanımlaması Nurettin Demir tarafından
yapılmıştır. Demir, ağız terimini açıklamadan önce standart dilin ne olduğu hakkında
bilgi vererek standart dil ve ağız ayrımını yapmaya çalışmıştır. Standart dil denilince,
insanların aklına gelen İstanbul Türkçesi’dir. Bu kadar basit ama bir o kadar da
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açıklayıcıdır aslında verilen cevap. Çünkü bir prestiji var, kullanılma oranı, kullanılma
oranına bağlı olarak diğer ağız tabakaları üzerinde kural koyucu olma özelliği ve kendini
o tabakadan soyutlamış kapsamlı (comprehensive) yapıda olması, standart dil terimini
oluşturan bütünün parçalarıdır (2002: 6).
Demir, standart dil hakkında şunları yazar: “Günlük dilde standart dil, ideal yazılı
biçim anlamında kullanılır. Bir dilin kullanıldığı sahada iletişim alanı en geniş olan
varyanttır. Farklı varyantları konuşanlar arasında bir iletişim aracı durumundadır.
Dil toplumu içerisinde, güzel, doğru konuşmak isteyenlerce ulaşması gereken
varyant durumundadır. Kurumlarda ve resmi durumlarda kullanılması toplumsal
prestij açısından diğer varyantlara göre daha teşvik edilmeye layıktır. Örnek
karaktere sahiptir: “doğru” veya “güzel” konuşmak isteyenlere örnek oluşturur.
Doğru konuşmamanın olumsuz olabileceğinin düşünüldüğü resmi ortamlarda
kullanılır. Öğrenilmesi ve kullanılması belli bir prestij ortaya çıkarır ve sosyal
kazanımların elde edilmesinde aracı olabilir” (2002: 110)
Yukarıdaki standart dil teriminden hareketle ağız terimini bir üst sisteme bağlayarak
açıklayan Demir’in, yapmış olduğu ağız tanımından şu sonuçlar çıkarılabilir:
 Standart dile bağlı olarak çeşitli varyasyonlar görülmektedir. Bunun sebebi dil
konuşurunun bulunduğu coğrafi konum, aile ve toplumsal yaşantısı olabilir.
 Okuryazarlık oranının azlığı; konuşurun eğitim seviyesinin düşük olması ağız
varyasyonunun ortaya çıkmasında önemli etkendir.
 Resmî ortamlarda kullanılma durumu; konuşurun karşı taraftaki kişi tarafından
anlaşılmama durumuna bağlı olarak resmî ortamlarda kullanılmaktan kaçınılan
bir yapıda olması.
 Yazılı olmaması; yani aktarımların sözlü bir biçimde yapıldığı, belli bir yazım
kuralına bağlı olmadığı.
 İletişim alanı sınırlı; konuşurun ağız özelliklerini sadece bulunduğu bölgede ve
doğal yapısında yansıtabildiği, iletişime geçebileceği kişi sayısının azlığı.
 Prestijinin olmaması. Ağız özelliğinin sadece iletişimsel bir değere sahip
olması, karşılıklı anlaşma aracı olarak kullanıldığı sonucunu doğurur.

1.2. SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Türk diliyle ilgili çalışmalarda ağız araştırmaları önemli bir yer tutmaktadır. Yerel
konuşma biçimleriyle ilgili ilk çalışmalar, V. A Maksimov’un 1867 yılında St.
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Petersburg’da basılmış olan “Oput ızslĕdovanija tjurskich dialektov v Chudavendgarĕ i
Karamanii ” adlı denemesiyle başlamıştır. Bu tarihten 1940 yıllarına kadar uzanan dönem
bir iki istisna dışında yabancı araştırmacılar dönemi olarak gösterilebilir. V. A.
Maksimov’dan sonra doğubilimci dilciler J. Thury, I. Kúnos, M. Hartmann, K. Foy, V
Pisarev, L. Bonelli F. Giese, F. Vincze’nin çalışmaları gelmiştir. Bunlar, Anadolu ağızları
üzerine yapılan ilk aydınlatıcı çalışmalar olmaları bakımından tarihi değerleri olsa da
eksik ve kusurlu yanları çoktur (Korkmaz 1995: 144).
Bu dönemde birkaç önemli makale de yayınlanır. Anadolu ve Rumeli ağızlarının genel
yapısını dilbilgisi yönünden değerlendiren Kowalski’nin İslâm Ansiklopedisi’ndeki
Osmanisch-Türkische Dialekte adlı makalesi bu çalışmalardandır. Korkmaz, bu dönemde
yapılmış olan ağız araştırmalarını: 1. Derleme yayınları, 2. Hem derleme hem de
araştırma niteliğinde olan yayınlar, 3. Belli konuları ele almış makale çapındaki yayınlar
şeklinde tasnif etmiştir (1931: 991-1011; 1995: 145).
Anadolu ağızlarını sınıflandırma denemesi ilk olarak, İ. Kúnos tarafından yapılmıştır.
Kúnos 1896 yılında yapmış olduğu Kisázsiai Török Dialektusairal adlı çalışmasında,
Anadolu ağızlarını 7 gruba ayırmıştır (Karahan 1996: 9).
Anadolu ağızları hakkında birçok çalışması bulunan Ahmet Caferoğlu, 1946 yılında
hazırlamış olduğu “Anadolu Dialektolojisine Dair Bir Deneme” adlı makalesinde,
Anadolu ağızlarını 9 gruba ayırmıştır.

1959 yılında yayımlanan Fundamenta’daki

makalesinde ise, Rumeli ağızlarını Anadolu ağızlarından ayrı tutmuş ve Anadolu
ağızlarını 6 gruba ayırmıştır (1959: 239).
Bugüne kadar yapılmış olan ağız sınıflandırması denemelerine bakıldığında eldeki en
derli toplu çalışma Leyla Karahan’ın 1996 yılında hazırladığı Anadolu Ağızlarının
Sınıflandırılması adlı eseridir. Karahan, burada Anadolu ağızlarını üç ana gruba (Doğu
Grubu Ağızları, Kuzeydoğu Grubu Ağızları, Batı Grubu Ağızları) ayırmış ve bunları alt
grupları oluşturan bölümleriyle birlikte göstermiştir. Eserin son kısmında ayrıca 28 harita
mevcuttur. Bu haritalarda, Anadolu ağızları üzerine yapılan incelemelerin bölgesel
dağılımlarını, ana ağız gruplarını, şahıs zamirlerinin dağılımını, şimdiki zaman ekinde
meydana gelen ses değişmelerini görmek mümkündür.
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Anadolu ağızlarını üç ana gruba ayıran Karahan, tez konumuzun sınırları içerisinde yer
alan Batı grubu ağızlarını kendi içinde 9 alt gruba ayırmıştır. Aşağıda verilen haritalarda
da bunu görmek mümkündür (1996).

Harita 1: Ana Ağız Grupları

I DOGU GRUBU AGIZLARI
II KUZEYDOGU GRUBU AGIZLARI
III BATI GRUBU AĞIZLARI

Harita 2: Batı Grubu Ağızlarının Alt Grupları
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1.2.1. Ege Ağızları
Anadolu Ağızları ile ilgili genel sınıflandırma çalışmaları dışında doğrudan Ege bölgesi
ağızlarıyla ilgili yayınlar da yapılmıştır. Bunlar arasında bölge ağızları hakkında
kapsayıcı bilgi verenlerden birisi Zeynep Korkmaz’ın 1956 tarihli yayınıdır. Bu yayında
sınıflandırma denemesi yapılmamıştır. Ancak metinler seçilirken il temelli bir ayrım
yapılır ve 8 ilden metin örnekleri verilir ve metinlerden hareketle Güneybatı Anadolu
ağızlarının ses bilgisini incelemiştir. Bu açıdan kitabın inceleme kısmı bizim
çalışmamızın ilgi alanı dışındadır. Ancak metinlerde araştırma konumuz için çok önemli
veriler vardır. Ayrıca Özgür Ay tarafından 2009’da hazırlanmış olan Türkiye Türkçesi
Ağızlarında Fiil Çekimi adlı çalışma da zengin bir kaynaktır. Bu yayında Anadolu
Ağızlarındaki fiil çekim sisteminin tamamı ve Ege bölgesi ağızlarındaki fiil çekimi de ele
alınmıştır. Ay, mevcut yayınlardaki fiil çekimi örneklerini toplamıştır. Bu örneklerin bir
kısmı üzerinde ayrıntı çalışmaları yapılabilecek durumdadır.
İl bazlı bakılacak olursa Muğla ağzı üzerine yapılmış çok fazla araştırma olduğu görülür.
Bunlar içerisinde en kapsamlısı Akar’ın 2013 yılında hazırladığı Muğla ve Yöresi Ağızları
(Gramer - Metin - Sözlük) adlı eserdir (Bu çalışma dışında, bk. Ercilasun 1983; Caferoğlu
1988; Kara 2003).
Gürer Gülsevin, 2002 yılında hazırlamış olduğu Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri Metinler - Sözlük) adlı çalışmasında, bölge ağzında kullanılan şimdiki zaman şekillerini
Uşak ilinin alt gruplarını belirleyecek bir ölçüt olarak kullanmıştır. Buna göre r
ünsüzünün ve şimdiki zaman ünlüsünün durumuna göre Uşak ili ağızlarını üç bölgeye
ayırmıştır: I. Bölge -(I)yo, II. Bölge -(I)yI III. Bölge -(I)yA (2002: 101). Birinci bölgenin
belirleyici ölçütü olan -(I)yo biçimi Uşak ağızlarında en fazla kullanılan şimdiki zaman
ekidir. Sınırları kesin belli değildir. II. Bölgede görülen şimdiki zaman eki sadece Uşak’ın
Eşme ilçesine bağlı bazı köyleri içine alır. III. Bölgeyi belirlemede kullanılan -(I)ya ise
Denizli il sınırına yakın iki köyde tespit edilmiştir. Gülsevin, bu bölgeleri Karahan’ın
yapmış olduğu sınıflandırmaya göre ayırmıştır.
Gülensoy’un 1988 yılında hazırlamış olduğu Kütahya ve Yöresi Ağızları (İnceleme Metinler - Sözlük) adlı çalışma da bu tez açısından önemlidir. Kütahya ağızlarıyla ilgili
ayrıca Korkmaz’ın derlemeleri de vardır (bk. 1994: 95).
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Denizli ve çevresine bakıldığında, Biray’ın bölge ağzı üzerine yaptığı çalışmaları
belirlenmiştir (2007). Ayrıca bölge ağzı ile ilgili 2002 yılında Turgut Tok tarafından
Denizli İli Güney ve Güneybatı Bölgesi Ağızları adında bir doktora tezi yapılmıştır.
Afyonkarahisar bölgesi üzerine Erdoğan Boz’un 2006 yılında hazırlamış olduğu
Afyonkarahisar Merkez Ağzı değerlidir. Boz, ayrıca Afyonkarahisar’ın bütün ilçelerinin
ağız özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yüksek lisans tezleri hazırlatmıştır. Bunlardan
bazıları; Bayat Merkez Ağzı (Şahin 2000), Bolvadin, Çay ve Çobanlar Ağzı (Solmaz
2007), Emirdağ Ağzı (Örnekkol 2006)
Diğer ağız bölgeleri olan İzmir, Manisa ve Aydın üzerine yapılan çok fazla çalışma
yoktur. Manisa ve çevresi ağızları üzerine özellikle İlker’in araştırmaları değerlidir (bk.
2013: 1-6; 2016: 17-23). Aydın ve çevresi ağızları üzerine ise Caferoğlu’nun yapmış
olduğu derlemeler vardır (1966). İzmir ve çevresi adına yapılmış kapsamlı bir ağız
çalışması bulunmamaktadır. Fakat bölge ağzı üzerine hazırlanmış yüksek lisans tezleri ve
bildiriler vardır (bk. Bayraktar 2012).
Araştırma konusu çerçevesinde diğer önemli çalışmalardan bahsetmek istediğimizde;
Johanson’a ait Türkçede Görünüş adlı çalışma 2016 yılında Nurettin Demir tarafından
çevirisi yapılarak yayımlanmıştır. 2010 yılında İbrahim Ahmet Aydemir tarafından
hazırlanan Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi adlı çalışma da bu bağlamda çok
değerlidir.
Son yıllarda artık dar alan ağız bölgeleri üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Bölgesel araştırmalardan ziyade il ve ilçelerin hatta tek bir köyün araştırma bölgesi olarak
seçilebildiği görülmektedir. Özellikle lisans döneminde dar alan ağız bölgeleri,
1970’lerden sonra üniversitelerde bitirme tezi olarak öğrencilere verilmektedir. Fakat bu
çalışmalar bilimsel yönden eksiktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılan tezler
daha fazla önemsendiği ve daha detaylı incelendiği için bilimsel çalışma olarak
değerlendirilmektedir.
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1.2.2. Şimdiki Zamanla İlgili Çalışmalar
Şimdiki zaman ekleri, ortaya çıkışları ve işlevleri açısından önemli bir araştırma
konusudur. Çünkü günümüz Türk dillerinin tamamında şimdiki zaman eki yenilenmesi
ortaya çıkmıştır. Şimdiki zaman eklerinin yenilenmesinde otur-, dur-, yat-, yürüfiillerinin varyantları kullanılmıştır. Bu fiiller kendilerinden önceki zarf-fiil ekini ve
kendilerinden sonraki geniş zaman ekini de bünyelerine alarak şimdiki zaman eklerine
dönüşmüşlerdir. Bu, Türkçede eklerin ortaya çıkışına dair ipuçları barındıran ilgi çekici
dilbilgiselleşme örneğidir.
Anadolu ağızlarında şimdiki zaman eklerinin çok çeşitli varyantlarına rastlanır. Bu ekler
çeşitli araştırmalara konu olmuş ve olmaya devam etmektedir.
Demir (1999: s.57-64), Alanya Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları adlı
çalışmasında Alanya ağızlarında kullanılan -iyorur/ -ayörür/ varyantlarının birbirleriyle
olan ilişkisi ve üçüncü teklik kişi örnekleri üzerinde durmuştur. Bu makaleye göre -i yorır şimdiki zaman eki; -i zarf-fiil eki, yorı- yardımcı fiil ve -r geniş zaman ekinin anlamca
kaynaşması neticesinde oluşmuştur. Bir diğer çalışmasında Demir, Alanya’da şimdi’nin
varyantları üzerine detaylı bir incelemede bulunmuştur (1995). Ayrıca Demir derleme
sözlüğünde şimdiki zaman eklerini farklı açılardan incelemiştir. (2000).
Demir’in şimdiki zaman ekinin kullanımıyla ilgili diğer bir çalışması ise, “Güneybatı
Anadolu Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Eki -ik gelir”dir. Bu yayına göre -ikgelir
ekinin kesin şimdiki zamanı ifade ettiğini belirtir. -iyor şimdiki zaman eki, -ik gelir ekinin
bütün işlevlerini yazı dilinin de etkisiyle barındırırken -ik gelir, -iyor’un sadece çok sınırlı
bir bölümünü ifade eder (1996: s.43-56).
Akar (2013: s.141-156), yılındaki çalışmasında Muğla ve yöresi ağızlarında tespit ettiği
şimdiki zaman biçimlerinden bahsetmiştir. Muğla ağzı üzerine yapılan başka çalışmalar
da vardır, ilerleyen bölümlerde bu çalışmalardan bahsedilmiştir.
Nergis Biray’ın “Acıpayam Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yapı
İle İlişkisi” adlı makalesinde Acıpayam ağzında tespit ettiği şimdiki zaman ekleri ve
şimdiki zaman yapılarından bahsetmiştir (2007: s.373-382).
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Ahmet Bican Ercilasun, “Muğla Ağzında Kullanılan Bir Şimdiki Zaman Şekli” adlı
makalesinde geliyomaz < geliyormaz < gele yorımaz şeklinde olumsuzluk ekinin şimdiki
zaman ekinden sonra geldiğini açıklamıştır (1983: s.261-262).
Tuncer Gülensoy, “Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman” başlıklı makalesinde şimdiki
zaman ekindeki değişmeler ele alınmış ve bu eklerin kullanıldığı ağız bölgeleri
belirtilmiştir (1985: 282).
Anadolu ağızları konusunda müstakil bir çalışma da Hakan Akça tarafından yapılmıştır.
Karahan’ın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre Batı grubu ağızları içerisinde yer alan
Ankara ili ağzı bu çalışmada üç bölgeye ayrılmıştır -(I)yo, -(I)yoru ve -(I)yı (2011: 611619).
Dilciler tarafından çok ilgi çekici bir konu olan şimdiki zaman, genel ağız bölgeleriyle
ilgili yapılan çalışmaların bölümlerinde incelenmiştir. Örneğin; Erdoğan Boz
Afyonkarahisar Merkez Ağzı (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlükler) 2006, H. Kahraman
Mutlu Balıkesir Yörük Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Biçimleri 2009.

1.3. ŞİMDİKİ ZAMAN
Şimdiki zamanı ele almadan önce zaman kategorisiyle ilgili olarak yapılan
değerlendirmeleri hatırlatmakta fayda vardır. Zaman kavramı kabul gören anlayışa göre
geçmiş, içinde bulunulan an ve gelecek olmak üzere üçe ayrılır. Türkçe, zaman ifade eden
yapılar bakımından çok zengindir. Bu zenginliği Anadolu ağızlarında da görmek
mümkündür. Bir cümlede zaman’ı göstermek önemlidir. Bunun için de eklerden ve
kelimelerden yararlanılır. Zaman ekleri ve kelimeler bir fiille kullanılarak cümlenin
anlamını zaman bakımından belirler. Zaman kategorisi dilbilimciler tarafından her zaman
ilgi çekmiştir. Örnek olarak;
Jespersen (1924), zamanı düz bir çizgi üzerinde göstermiş ve bu düz çizgiyi şu şekilde
açıklamıştır.
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Çizgi üzerinde B (şimdi) noktasını A (geçmiş), C (gelecek) noktasını işaretlemektedir.
Buna göre Jespersen, dilbilgisel zamanı şu şekilde göstermiştir:

Reichanbach (1947) çalışmasında üç tür zaman ayrımından bahsetmektedir: 1. konuşma
anından önce (geçmiş zaman), 2. konuşma anı, eş zamanlı (şimdiki zaman), 3. konuşma
anından sonra (gelecek zaman).
Speech (Konuşma anı)
Event (Olay anı)
Referance (Referans anı, gönderim noktası)
Gramatikal zamanın belirlenmesinde, konuşma zamanı ve eylem ilişkisinin yanı sıra,
bağlam tarafından verilen ikinci bir gösterim merkezi ya da referans alınan ikinci bir
zaman noktasının daha bulunduğu düşüncesi; daha karmaşık zaman ifadelerinin
çözümlenmesine de imkân sağlamıştır (Aslan Demir 2017). Bu ikinci gösterim merkezi
referans zamanı olarak anılmaktadır (Referans zamanıyla ilgili bk. Reichenbach 2005).
Zaman kategorisi üzerine çalışan bir diğer önemli dilbilimci Comrie (1985: 1-2) zamanı
açıklarken konuşma anı, olay ya da olay anı arasında bir bağ kurar ve zamanı gösteren
unsurları üç gruba ayırmıştır.
1. Sözcük birleşmesiyle oluşan belirteçler: “geçen yıl” (Türkçe) , “last year”
(İngizce) , “loni” (Çek dili)
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2. Türkçede eylem zamanına yön verebilen tek sözcüklü belirteçler: “dün” ,
“yarın” vs.
3. Zaman ulamları: Dillerde eylem zamanını gösteren ifadelerin sayısı
değişiklik gösterebilir. Bunun nedeni “şimdi” ye göre belirlenen geçmişin
ve geleceğin uzaklık bakımından derecelendirilmesidir.
Pek çok dilbilimci gibi Comrie de zamanı düz bir çizgi üzerinde geçmiş, şimdi, gelecek
olarak göstermiştir.
Comrie (1985: 44-48), dillerde eylemleri gösteren gramer unsurlarını sadece zamanla
ifade etmemiş, gerçek hayatta gerçekleşen olayları da zamanla ilgili kabul etmiştir.
Gencan’a (1979: 209) göre zaman, başlangıcı ve sonu olmayan, hatta başlangıç ve son
düşünülemeyen bir akıştır. Bu dinmez akışı sınırlandırmak, bölümlere ayırma; onu
durdurmaya kalkışmak gibi bir tutumdur. Gencan da zamanı geçmiş, şimdi, gelecek
olarak üçe ayırmıştır.
Dilaçar (1971), Türkçede zamanı geçmişlik, şimdilik ve geleceklik olmak üzere üçe
ayırmıştır. Dilaçar, bu çalışmada zamanla ilgili detaylı bilgi vermiş ve şimdiki zamanı
ikiye ayırmıştır: 1. şimdikilik, sürekli şimdikilik (Bahçede bir adam dolaşıyor,
dolaşmakta) 2. tamamlanmış şimdikilik (Babam gelmiştir = şimdi burada, Saatimi
kaybetmişim = şimdi saatsizim)
Zaman kategorisi üzerine yapılan çalışmalardan birkaçı yukarıda anlatılmıştır. Sonuç
olarak zamanı üçe ayırabiliriz. Fakat sınırlarını kesin olarak çizmek mümkün olmasa
gerek. Gencan’ında dediği gibi zaman bir akıştır.

1.4. ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİNİN TARİHİ

1.4.1. Giriş
Şimdiki zaman, fiilin bildirdiği kılış, oluş veya durumun içinde bulunulan zaman
diliminde gerçekleştiğini bildirir. Geçmiş zaman ile gelecek zaman arasındaki bir zaman
diliminde gerçekleşen bir eylemi belirtir.
Şimdiki zaman, Köktürk Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesi
döneminde işlev ve anlam bakımından kendisine en yakın kip olan geniş zaman ile ifade
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edilmiştir. Fakat Harezm Türkçesi döneminde geniş zaman ve şimdiki zaman birbirinden
ayrılmaya başlamıştır. Özellikle şimdiki zaman için birleşik fiil yapıları ya da kelimeler
kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin; “dur-/tur-ˮ ve “ ̶ A yorı-rˮ yardımcı fiil eklerinden
faydalanılmıştır (Bulak 2017: 226).
Şimdiki zaman ekleri, Türkçenin yazılı kaynaklarla takip edilebildiği ilk döneminden
günümüz Türkiye Türkçesine kadar nasıl bir değişim gösterdiği aşağıda açıklanacaktır.
Bu bağlamda Türk dilinin tarihi dönemleri kabul gören sınırlandırmalara göre
açıklanacaktır.
Türk diliyle ilgili yapılan çalışmalarda Türkçe çeşitli tarihsel dönemlere ayrılmıştır. Fakat
bu dönemleri ayıran kesin bir çizgi yoktur (Demir-Yılmaz 2014: 71). Çalışmalar göz
önüne alındığında en çok temsil edilen tarihi dönemler Caferoğlu ve Tekin tarafından
sınırları belirlenmiştir.
Caferoğlu (2001) Türk dilinin gelişimini, yazı dili öncesi ve sonrası olarak tasnif etmiştir:
1. Altay Dönemi: Türk-Moğol dil birliği
2. En Eski Türkçe Dönemi: Proto Türk dil birliği (Pre-Turkic)
3. İlk Türkçe Dönemi (Proto Türkçe)
4. Eski Türkçe Dönemi (6.-10. yy.)
5. Orta Türkçe Dönemi (11.-16. yy.)
6. Yeni Türkçe Dönemi (16. yy. ve sonrası)
7. Modern Türkçe Dönemi (20. yy. ve sonrası)
Talat Tekin, Türk dilinin tarihi dönemlerini şu şekilde tasnif etmiştir: (Tekin ve Ölmez
1995: 14)
1. İlk Türkçe Dönemi
2. Ana Bulgarca ve Ana Türkçe dönemi (1.-6. yy.)
3. Eski Türkçe ve Eski Bulgarca dönemi (6.-11. yy.)
4. Orta Türkçe ve Eski Bulgarca dönemi (11.-16. yy.)
5. Yeni Türkçe ve Çuvaşça dönemi (16. yy. dan günümüze kadar)
Eski Türkçe
a. Köktürk Türkçesi’nde Şimdiki Zaman
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Eski Türkçe döneminde şimdiki zaman için özel bir ek yoktur. Fakat geniş zaman ekleri
olan -(X)r ile şimdiki zaman ifade edilir. Eski Türkçenin Grameri adlı çalışmasında
Gabain, şimdiki zaman için özel bir ek olmadığından, şimdiki zamanı geniş zaman
ekleriyle açıklamış ve şimdiki zaman için özel bir başlık kullanmamıştır. Geniş zaman
ekini anlatırken, mana olarak ekseriye şimdiki zaman, bazen de gelecek zaman manası
verdiğini belirtir diye açıklamıştır (V. Gabain 2000: 80).
kimke ilig kazġanur men tir ermiş,... ne kaġanka işig küçüg birür men tir ermiş.
(KT D9)
“kime ili kazanıyorum der imiş... ne kağana işi gücü veriyorum der imiş.”
Anda ḳalmışı yir sayu ḳop toru ölü yorıyur ertig (KT G9)
“Orada geri kalanınla her yere hep zayıflayarak, ölerek yürüyordun.”
b. Eski Uygur Türkçesi’nde Şimdiki Zaman
Eski Uygur Türkçesi’nde şimdiki zaman; geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek
zamanı kapsayan geniş zaman kipiyle kullanılır (Bulak 2017: 230).
kanım kutı meni sever mü siz
“Kıymetli babacığım, beni seviyor musunuz?” (Prens KP VI)
birkiye amrak oglumın sizine tutuzar men
“Biricik oğlumu size emanet ediyorum.” (Prens KP XXV)
Orta Türkçe
Uygurcadan Kıpçakça ve Çağataycaya geçiş süreci bu dönemde başlamıştır. Orta Türkçe
Karahanlıca metinler ve kuzeybatı Harezm diyalekti (11.-12.yy.) ile temsil edilir
(Yılmaz-Demir 2014: 76).
Doğu Orta Türkçesi
On birinci yüzyıldan başlayarak, on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar süren ve Karahanlı,
Harezm-Kıpçak ve Çağataycayı içine alan dönemdir (Yılmaz-Demir 2014: 78).
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a. Karahanlı Türkçesi’nde Şimdiki Zaman
Bulak (2017), Bu dönemde de geniş zaman ile şimdiki zaman henüz birbirinden
ayrılmadığını ve şimdiki zamanın geniş zaman ekleri ile karşılandığını belirtmektedir.
b. Harezm Türkçesi’nde Şimdiki Zaman
Harezm sahasında şimdiki zaman kullanımında bazı farklılıklardan bahsedebiliriz.
Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere geniş zaman eki şimdiki zaman ifade etmektedir.
Fakat bu sahada şimdiki zamandaki asıl farklılık şimdiki zaman anlamı için tur- tasviri
fiilinden geliştirilen bir yapı mevcuttur -(y)A (Türk 1996: 297).
c. Kıpçak Türkçesi’nde Şimdiki Zaman
Bu sahada da geniş zaman ekleri şimdiki zaman görevlerinde kullanılmıştır. Fakat
Harezm Türkçesinde başlayan farklılıklara bu sahada yenileri eklenmiştir (Detaylı
açıklamalar için bk. Türk 1996; Bulak 2017).
ç. Çağatay Türkçesi Dönemi (15.-19. yy.)
Çağatay Türkçesi döneminde de şimdiki zamanı ifade etmek için geniş zaman ekleri
kullanılmıştır. Fakat şimdiki zaman için bazı özel eklerde bu sahada kullanılmıştır (Bulak,
2017).
Batı Türkçesi
a. Eski Anadolu Türkçesi’nde Şimdiki Zaman
Bu dönemde de şimdiki zaman için geniş zaman ekleri kullanılmıştır. Dede Korkut’ta da
bakıldığında şimdiki zaman için özel bir kullanım olmayıp geniş zaman şimdiki zaman
yerine de kullanılmıştır. Diğer sahalarda ortaya çıkan -a durur ve -mAktA ekleri bu
dönemde de kullanılmaya devam etmiştir:
Kâfir dahı düşüben bir yirde akça üleşmekdeyidi. (DK 74/4)
“Kafir de bir yerde para üleşiyordu.”
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Türkiye Türkçesi’nde Şimdiki Zaman
Batı Türkçesi ve Orta Türkçe döneminde şimdiki zamanı gösteren bağımsız ekler yoktur.
Şimdiki zaman geniş zaman ekleriyle karşılanmaktaydı. Özellikle Harezm Türkçesi
döneminde şimdiki zaman geniş zamandan ayrılmaya başlamış ve Osmanlı Türkçesi
döneminde -iyor eki ortaya çıkmıştır. Osmanlıcadan Modern Türkiye Türkçesine uzanan
süreçte standart bir varyant geliştirilmiştir (bk. Johanson 2004a; Yılmaz-Demir 2014:
121). Şimdiki zaman bu dönemde -iyor eki ile karşılanmaktadır. Zamanla Türk dillerinde
şimdiki zaman eklerinin yenilendiği görülür. Standart dillerdeki tek biçimli yapılar
yanında ağızlarda ekin yeni ortaya çıkmasının da etkisiyle çok biçimlilik görülür. Batı
Türkçesinde Ahmed Fakih’te ilk örneği görülen -iyor eki (Timurtaş 1994: 126) ile XV.
yy. metinlerinde -mAkta ve -mAdA ekleri Türkiye Türkçesi’nde standart dilde şimdiki
zamanı karşılayan ekler olarak kullanılmaktadır. Standart Türkçede de şimdiki zaman
ekleri olarak bu ekler kullanılmakla birlikte şimdiki zaman unsuru taşıyan kelimelerde
şimdiki zaman ifade edebilir.

1.5. EK ENVANTERİ
Güneybatı Anadolu Grubu ağızları, Anadolu toprakları üzerinde en geniş alana yayılmış
olan Batı Grubu ağızlarının alt grubunda yer alır. Bölgede kullanılan başlıca şimdiki
zaman şekilleri şunlardır:

-yo, -yō, -yö
Güney Batı Anadolu ağızlarının hepsinde şimdiki zaman eki olarak “-yo” kullanılır. Bu
durumu yazı dilinin etkisiyle açıklamak mümkündür. Aşağıda tespit edilen örneklerden
bazıları şu şekildedir:
geliyom (Uşak), keyiyōla (Uşak), dokuyō (Afyon), etdirmiyoS (Afyon), ālıyosuŋ (Muğla),
ġalḳıyoz (Muğla), oluyollā (Aydın), isdäyōsäñ (Aydın), duruyoñ (Denizli), gidiyon
(Denizli), deyo (İzmir), alıyolā (İzmir), diyoz (Manisa), yapıyorsuŋuz (Manisa)
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-yorur/ -yörür (-yörü)
Özellikle Aydın ve Muğla ağız bölgelerinde sıkça görülen bu ek; Denizli (Acıpayam),
Kütahya, Afyon (Bolvadin), Manisa (Kula, Gördes, Alaşehir) bölgelerinde de kullanılır.
Örnekler şu şekildedir:
gėdiyorun (Muğla), ūrluyorulā (Muğla), biliyorŭsun (Aydın), gäliyoruz (Aydın), oluyoru
(Denizli), ġaldırıyoru (İzmir), biliyorú (Kütahya), alıyoru (Manisa)
Yukarıda geçen son dört örnek için (bk. Karahan 2011: 141). Diğer örnekler aşağıdaki
ilgili kısımda bulunabilir.

-ya/ -ye/ -yā/ -yē
Karahan bu ekin kuzey kesimlerde yaygınlık gösterdiğini belirtmiştir. Güneybatı Anadolu
ağızlarında tespit edilen bu ek yalnızca Uşak’ta kullanılmaktadır. Bu ek için belki de ağız
konuşurunun (kaynak kişi) o bölgeden göç etmiş olabileceğini ve ağız özelliklerini
koruduğunu söyleyebiliriz. Örnek;
deniliye, almiyelä (Uşak)

-or/ -ör ve -yer/ -yėr/ -yir/ -yr
Bu ekler sadece Manisa ve yöresinde kullanılmaktadır. Örnekleri şunlardır:

okuyar, dokuyerle (Manisa)
durōrz (duruyoruz) (Manisa)
geçōlarmış (geçiyorlarmış) (Manisa)
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-iy, -yı/ -yi, yu/ -yü, -yır/ -yir, -yur/ -yür
Uşak, Muğla ve Aydın ağızlarında sıkça kullanılan bu ek Afyon (Dinar, Emirdağ) ve
Manisa (Kula, Gördes, Alaşehir) bölgelerinde de kullanılmaktadır. Örnekler şu
şekildedir:
utandırıyın (Uşak), güdüyüm (Uşak), geliyiler (Muğla), biliy miñ (Muğla), yuğuruyuz
(Aydın), ḳırḳmıyı̆ lar̆ (Aydın), ermī (Afyon), gediyi (Afyon), söliin (Manisa)

-ıp bar, -ık gel, -ıp otur, -ıp dur
Güneybatı Anadolu Ağızları’nda bazı yardımcı fiiller, birleşik fiil kuruluşu içerisinde
şimdiki zaman ifade ederler. Araştırma bölgesi içerisinde özellikle Aydın ve Muğla’da
oldukça sık kullanılmaktadır. Ses değişmelerine uğrayarak yeni gibi görünen aslında
sadece asıl yardımcı fiildeki ses değişmesinden ibaret olan şimdiki zaman şekilleri de
vardır (Ip bat-/ vat-, I bat-/ var-, Ip börü-, Ip batır, I batır, I vatır, -Ip baḳır, Ip bar-).
Yardımcı fiillerle oluşturulan şimdiki zaman ekleri için (bk. Akar 2013; Yapıcı: 2013).
Yukarıdaki ağız bölgeleri dışında Denizli ve Kütahyada da yardımcı fiillerle oluşturulan
şimdiki zaman eklerine rastlamak mümkündür. Örnekler:
nėdibatın, bakıPduru, gidiPbarın, getirik geli, dėyiboturumu (Muğla)
durupdurun, büyü̆yüpbatı̄, alıbatı̄lā (Aydın)
biliPduruyun, gidipbarı̆ lādır, gäzipbörü, geliKgelīsiŋiz (Kütahya)
gidipbasıñız, ediPbatı, oturuPdurū (Denizli)
Yukarıdaki şimdiki zaman ekleri dışında; şimdiki zaman ifade eden başka kullanımlarda
vardır. Bu kullanımlar 3. kişi çekimlerine göre başlıklandırılmıştır. Güneybatı Anadolu
Ağızları’nda kullanılan şimdiki zaman şekilleri aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.
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2. BÖLÜM
İNCELEME
2.1. UŞAK
Karahan’a göre (2011: 142) Batı grubu ağızlarının I. alt grubunda yer alan Uşak ili
ağızlarında ek ünlüsü, kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık bakımından hangi yapıya
sahip olursa olsun genellikle geniştir. Fakat dar ünlülü kullanımlar da vardır. Uşak ili ağız
çalışmasında “şimdiki zaman” çekiminin karakterize ettiği üç ağız bölgesi tespit eden
Gülsevin, bölge ağzında kullanılan şimdiki zaman şekillerini r ünsüzünün ve şimdiki
zaman ünlüsünün durumuna göre üçe ayırmıştır: I. -(I)yo, II. -(I)yI / -(I)yllAr, III. -(I)yA
/-(I)yAlA. Fakat bu ayrım, üç ana etnik yapının var olduğunun da bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Öyle ki Avşar, Alayuntlu, Kayı, Bayat, Saraç gibi Oğuz gruplarının
yanı sıra Türkmen oymakları da bölgede yaşamıştır (Sümer 1972: 213-214).

2.1.1. -Iyo, -Iyō, -Iyö
Ünlüsü geniş yuvarlak olan bu ekin sonundaki “r” ünsüzü, genellikle kaybolmuştur.
Örnekler aşağıda verilmiştir. Çokluk kişilerde o sesindeki hece açık duruma geldiğinde,
genellikle uzun telaffuz edilir. Türkiye Türkçesinde bu ses olayına telafi uzunluğu denir.
Örnek: şindi ak key-iyōla (Gülsevin 2002: 101).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -(I )yon / -(I)yom / -(I)yorum
2. Teklik Kişi: -(I)yoŋ / -(I)yosun
3. Teklik Kişi: -(I)yo
1. Çokluk Kişi: -(I)yoz
2. Çokluk Kişi: -(I)yōŋuz
3. Çokluk Kişi: -(I)yōlā(r)
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Kullanım:
Bu şimdiki zaman ekinde birinci teklik kişi eki genellikle “n” ünsüzü ile kullanılmıştır
(yakınnarı gör-üyon dedim). Fakat “m”li örnekler de vardır (avdan gel-iyom ben).
Olumsuz şekil ise -mA ile kullanıldığında genellikle büzülme meydana gelir (bil-mōn
dedim). Bu durumu üçüncü teklik kişi ile yapılan olumsuz çekimlerde de görmekteyiz.
Örnek: garnımı doyur-mō benim. Aşağıda derleme metinlerinden tespit edilen örnekler
vardır.
1. çocukluk bu gadā zor, gork-uyon (Gülsevin 2002: 230).
2. avdan gel-iyom ben (Gülsevin 2002: 207).
3. ōlum, uzakları görebil-iyoŋ mu, gözüŋ kesiyō mu dedi, ben de yakınnan iyiyin
dedim. yakınnarı gör-üyon dedim. bu demiş (Gülsevin 2002: 316).
4.

“gara üzüm”, “beylerce, “ışıklı”, “tek çekirdek”, “çekirdeksiz”. yāni hemen
hemen üzümüŋ hemen hemen hepisi var canım. yani bāyā yiyo goŋşu, yetişdir-iyo
üret-iyor. bazara da sür-üyo. kendi yiyecēni yapıyo (Gülsevin 2002: 260).

5. ondann sona topla yıā savırı deneyi ayırıdıŋ. şindi yüz dölüm yeri, biz evde oturuyoz, hiç, ekin geliyor kamyonnan, romōnan daşıyoz, döküyoz, saman geliyo
(Gülsevin 2002: 218).
6. demek bōle geziyōnuz? nereye gezcek, nereye gitcekdȋni bilcek. sizle bak ta
nerlēden çık-ıyoŋuz da kôce kôce gez-iyoŋuz (Gülsevin 2002: 285).
7. bôle başımı doladılā gāli ôle gelin oldum. şindi ak key-iyōla, eveli ağ örtülüyōdun.
bôle başına yuvak yapılıyōdun. hindi ôle olmeyo (Gülsevin 2002: 233).
Yukarıda, “r” ünsüzünün yaygın olarak kaybolduğu belirtilmişti. Aşağıdaki örnekte “r”
ünsüzünün korunduğu görülmektedir.
1. ben bu durumnarı beyenmi-yorum şahsen. adam bu hükûmete gelesiye gadā,
mesela yüzde on vemiş, yüzde beş vemiş. şindi adam ayda yediyüz bin nira zam
memişlē (Gülsevin 2002: 240).
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2.1.2. -iy, -yı/ -yi, -yu/ -yü, -yır/ -yir, -yur/ -yür
Ek ünlüsü, karakteristik olarak, dardır. Uşak’ın Eşme içesine bağlı köylerinde
kullanılmaktadır (Gülsevin 2002: 104). Karahan (2011: 144-145), şimdiki zaman ekini
dar ünlü ile kullanan ağızları Batı Grubu ağızlarının VII. gruptan Gaziantep bölgesinde
kullanıldığını, Gaziantep’in Kahramanmaraş’a yakın köylerinde ve Kilis’te geniş ünlülü
kullanımlar olduğunu belirtmiştir (gel-iy, söyli-yi).
Batı Grubu ağız bölgesinin bazı yörelerinde; Dinar, Emirdağ’ın Firikli köyü (Afyon),
Şereflikoçhisar

(Ankara),

Bigadiç,

Susurluk

(Balıkesir),

Bucak

(Burdur),

Mustafakemalpaşa (Bursa), Orta (Çankırı), Develi’nin Kızık köyü (Kayseri), Kula,
Gördes, Alaşehir (Manisa) ağızlarında dar ünlülü şimdiki zaman eklerinin kullanılması
bu yörelerin etnik yapısı ile ilişkili olabilir (Karahan 2011: 145).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -(I)yIm
2. Teklik Kişi: -(I)yIŋ
3. Teklik Kişi: -(I)yI
1. Çokluk Kişi: -(y)Ik
2. Çokluk Kişi: örnek yok.
3. Çokluk Kişi: -(I)y(I)lAr
Kullanım:
Gülsevin, Korkmaz ve Ay’ın çalışmalarındaki örnek metinler incelendiğinde II. Bölgede
2. çokluk kişi şimdiki zaman çekimine rastlanmamıştır. Şahıs ekleri genellikle zamir
kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Olumsuzluk -mA ile sağlanmaktadır.
1. ben seniŋ goynunu kaş senedir güd-üyüm (Gülsevin 2002: 105).
2. hemşerim, utandır-ıyın beni (Gülsevin 2002: 105).
3. şindi cemal orası ol-uyu, cemal çörüş de burası ol-uyu (Gülsevin 2002: 105).
4. bi gün goynunu güd-üyüz (Gülsevin 2002: 105).
5. al-ıylar çiçei, var-ıylar, yap-ıylar (Gülsevin 2002: 106).
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6. ordan gel-iyik, bura gid-iyik (Gülsevin 2002: 105)
7. biz önceden gel-iyik gid-iyik derdik. şimdi de bazı, köyde deriz yāni (Gülsevin
2002: 105)
Şimdiki zaman ekinin geniş ünlülü örneklerine yöre ağzında az da olsa rastlanmaktadır.
1. bi havlı getir-iyo (Gülsevin 2002: 105).
2. adam bi gecede işini bitir-iyo, gid-iyo balosunu dut-uyo (Gülsevin 2002: 105).

2.1.3. -ya/ -ye/ -yā/ -yē
Uşak’ın Denizli sınırına yakın bölgelerindeki iki köyde kullanılmaktadır. Oldukça az
rastlanılan III. bölge şimdiki zaman ekinin, 2. teklik ve 2. çokluk kullanımları derleme
metinlerinde tespit edilememiştir. 3. teklik ve 3. çokluk şahıs çekimlerinde karakteristik
olarak “geniş-düz” (-iye /-iyele) kullanımlar olmasına rağmen, birinci teklik ve çokluk
şahıs çekimlerinde “geniş-yuvarlak” ünlü kullanımı daha yaygındır. Aşağıdaki
örneklerde görebilirsiniz.
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik kişi: -(I)yAn / -(I)yon
2. Teklik kişi: Eki yok.
3. Teklik kişi: -(ı)yA
1. Çokluk kişi: -(I)yoz
2. Çokluk kişi: Eki yok.
3. Çokluk kişi: -(ı)yAlA / -(I)yolar
Kullanım:
1. o gün orada ne yapıldı bilmi-yon (Gülsevin 2002: 107).
2. günah denil-iye şindi be (Gülsevin 2002: 106).
3. bi kaş dölüm arāzi var gır gırmaç, onna üraş-ıyelā (Gülsevin 2002: 107).
4. burda otur-uyoz (Gülsevin 2002: 107).
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5. onu çocuklā yimi-ye, neden bilmion. can havlası deye. himi-yelä. eveli yiniyōdu,
hindi himi-yelä çocuklā, almi-yelä çocuklā (Gülsevin 2002: 107

2.2. MUĞLA

2.2.1. -Iyo, -Iyō, -Iyö
Pek çok ağızda, bilhassa Batı Anadolu Ağızlarında yaygın olarak görülen -Iyo eki,
Anadolu Oğuzcasının kuruluşu döneminde -Iyorı- fiilinin 3. teklik şahıs geniş zaman
çekiminden önceki zarf fiil ekini de bünyesine alarak gramer unsuru haline gelmiştir
(<-A yorı-r). Muğla ağız bölgesini üç bölgeye ayıran Akar, bu ekin I. ve II. bölgede
sıklıkla kullanıldığını belirtir (2013: 141). Ancak bu bilgi yanlıştır. Muğla ağız bölgesinin
sınırları aynı çalışmada şu şekilde belirlenmiştir (2013: 30).
1. -Ibatı Bölgesi: Muğla merkezi, Bodrum, Yatağan, Milas, Kavaklıdere, Ula,
Marmaris’in bir bölümü.
2. -yoru Bölgesi: Dalaman çayının doğusunda kurallı ve tek şimdiki zaman biçimi
olarak, Muğla, Fethiye ve Ortaca.
3. -yo Bölgesi: Marmaris’in Reşadiye yarım adasındaki yerleşim birimleri ile
Datça.
Yukarıdaki bölge ayrımlarına bakıldığında bu ekin II. ve III. bölgede kullanıldığı
görülmektedir. Ekin dar ünlülü örnekleri -yur ise darlaşma eğiliminin etkisiyle ortaya
çıkmıştır (Akar 2013: 141).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -yorum, -yorun, -yom, -yon
2. Teklik Kişi: -yosun, -yosuŋ
3. Teklik Kişi: -yor, -yör, -yoru, -yur
1. Çokluk Kişi: -yoz, -yoruz
2. Çokluk Kişi: -yorsunuz, -yosuŋuz
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3. Çokluk Kişi: -yolar, -yorlar, -yollar, -yorula, -yorulā
Kullanım:
1. ben gece yaprağa böᵏdürdüm. ilacını şurē ġodum. yapraġ sar-ıyom. baladım
mīdım bilmem. iyē bi paldır küldür küldür bi dörT köşe güğüm, ıbrıġ ters çeleK
oldu emme acap kim o, kim o, kim o deyi ben “yaprak sarıyorum” (Akar 2013:
232).
2. hindi yol çıḳaldan gėd-iyorun “Şimdi yol yapıldığından beri gidiyorum.” (Akar
2013: 142)
3. hindi bi gün düğün olmuş gitmişle ġızlā hepsi. bu ġızcāzı da evi kitlemişlē. ġızcaz
ālamış. u anda ḳarşısında bi yetişmiş bi hanım çıḳyo. diyōr ki ġızım niye āl-ıyosuŋ
diyō. annem beni düğüne götürmedi. “diyor ki kızım niye alıyorsun.” (Akar 2013:
242)
4. suyu bi dök-üyosun “Suyu bir (kez) dökersin.” (Akar 2013: 142)
5. ōdan sora “bi da acıḲdıġ” deyolla. köpeK varımış, köpē bi çār-ıyoru ġocuġarı
silkinivė ġaḳ bi yo ġızım dė-yoru “köpeği bir çağırıyor kocakarı... yerinden kalk
bir de kızım diyor.” (Akar 2013: 258).
6. çocuᵏlā ḳalbıra su dolduruŋ dėyo çalışıyor, çalış-ıyoru dolmeyör “çalışıyor (ama)
dolmuyor” (Akar 2013: 201).
7. başġa yoḳ on gişi oturuyon. ondan sōna ġalḳ-ıyoz senin͂ eve geliyoz bi de ōda
yiyoz bi de ōda on yėdi yede yemek yėdim “ondan sonra kalkıyoruz” (Akar 2013:
221)
8. mallarımız vā, sīlarımız vā, hayvana vā. malcılıġ yap-ıyoruz. geçi olan kȫdü çoġ.
“hayvancılık yapıyoruz.” (Akar 2013: 268)
9. niyse çiçek vēmiş yā ordan çocūm nap-yosuŋuz ōda nap-yosuŋuz ōda demiş
ġayınnına nene babaanne deha doğrusu çıḳın yoḳarı çıḳın yoḳarı demiş.
“çocuğum ne yapıyorsunuz orda ne yapıyorsunuz?” (Akar 2013: 249).
10. ġızı biz ōlumuza layıḳ gördük ne dė-yorsunuz “Kızı biz oğlumuza layık gördük
(siz) ne düşünüyorsunuz?.” (Akar 2013: 143)
11. bi şaḳırtı ḳoPdu. bȫn bȫle yazdım da sabālen͂ ġāvıye gelividim. ġāvenin͂ önü
ġalabalıḳ ġadın erkek. “ne yāu bu”, dedim. ya asger ūrlu-yorula veyāuT da bişe
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ūrlu-yorulā “ya asker uğurluyorlar ya da başka bir şey uğurluyorlar” (Akar 2013:
334).

Olumsuzluk:
Olumsuz çekimi ise -mA- ile yapılmaktadır;
1. ben bilmeyon ġızım “ Ben bilmiyorum kızım.” (Akar 2013: 143)
2. çocū ne baḲmeyoŋ dėdim. “Çocuğa niçin bakmıyorsun, dedim.” (Akar 2013: 143)
-yorı fiilinin geniş zamanın olumsuzu ile çekiminde, 3. teklik kişi çekiminde şahıs
eklerinde farklı bir olumsuz yapı görülmektedir. Bu yapı hece yutumu sonucu -yomaz
biçiminde kalıplaşmıştır. Muğla ağızlarında bu yapıya oldukça az rastlanmaktadır.
1. bunnara bi kemik vēmiş, ōlan yėr imiş, ġız çocū yėmezimiş. “ōlan çocū onu
yiyomaz, arḳaya atı-batır” demiş. “oğlan çocuğu onu yemiyor arkaya atıyor”
(Akar 2013: 201)
2. bi hoyraz eser çocūm, bȫle ne diyin sana, tükǖdǖñ tükrük yėre düşüyomaz, bir
hoyraz bi hoyraz. “Tükürdüğün tükrük yere düşmüyor.” (Akar 2013: 279)
3. cuma gün as çoḳ cemat olu borda. her gün geliyomazlā. “her gün gelmiyorlar.”
(Akar 2013: 275)

2.2.2. -iy, -yı/ -yi, -yu/ -yü, -yır/ -yir, -yur/ -yür
Akar, bu ekin daha çok Fethiye bölgesinde görüldüğünü, Dalaman ve Ortacada da
görüldüğünü belirtmiştir (2013: 144).
Kullanım şekillerine bakıldığında çekim şahıs zamiriyle sağlanmaktadır.
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -(I)yın
2. Teklik Kişi: -(I)ysıñ, -(I)ymın, -(I)ymıñ, -(I)ysın
3. Teklik Kişi: -(I)y, -(I)y(I)
1. Çokluk Kişi: -(I)y(I)z
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2. Çokluk Kişi: -(I)yosuñuz
3. Çokluk Kişi: -(I)yiler
Kullanım:
1. bunnan ėd-iyin de işimizi görüyü işte, baksā hā. İşte undan sōna her şėy bol,
hindiye ġadar hepsi var hindi, yoḳ diye bi şėy yoḳ, hah. bȫle bȫle geldiK, bu işte.
“Bununla yapıyorum da işimizi görüyor işte. Artık her şey bol, şimdi yok diye bir
şey yok, böyle böyle geldik işte (Akar 2013: 422).
2. hē dėrdin, “ḳappa, kötü açıḳları gör-üy müñ ?” dėrdin, “zurnacıları u getittiriyi
bora, u getittiriyi.” dērdin (Akar 2013: 425).
İkinci teklik şahısta şahıs zamiri kökenli -sXn/-sXñ yanında iyelik kökenli -ñ /-n şekli de
görülür. Örnek; baharın ed-iysiñ (Akar 2013: 144)
3. biliy miñ unuŋ evini “Onun evini biliyor musun? ” (Akar 2013: 144)
4.

“selam aleyküm, aleyküm selam”, “dēze, ābe”, nėyise, senden böyǖse, “seniñ
ġıza biz tālubuz”. üş ker dėn-iy bu. “allāŋ emrinnen, peyġamberiñ ġavlınnan,
seniñ ġızı benim olana vėrceᵏmin” (Akar 2013: 270)

5. bi sene durduk adam gėtmēyi, turunca götür-üyüz, haftada bi kere çıḳıyı. “bi sene
durduk adam gitmiyor, Turunç’a götürüyoruz, haftada bir kere çıkıyor” (Akar
2013: 423)
6. al-ıyosuñuz “alıyorsunuz” (Metin dışı derleme) (Akar 2013: 145)
7. ben nasıl yörünüyü bilimiyin. arḳamdan gel-iyiler, unnā önde. dikeliyē avur avur
yavaş yavaş yörüdem de-yiler. “ben nasıl yürünüyor bilmiyorum. arkamdan
geliyorlar, onlar önde dikeliyorlar. ağır ağır, yavaş yavaş yürütelim diyorlar.
(Akar 2013: 431)

Olumsuzluk:
1. fetiyeye toP atıldı̄nı bil-miyiz bis. u zaman bahriye asgeri var da fetiyeye toP atılıp
duruyu. “Fethiye’ye top atıldığını bilmeyiz biz. O zamanlar bahriyeli askerler var
da Fethiye’ye top atılıp duruyor.” (Akar 2013: 434)
2. deñizde bi ġayık görün-miy. “Denizde bir kayık görünmüyor.” (Akar 2013: 145)
3. yoruldūnu bil-miyu “Yorulduğunu bilmiyor.” (Akar 2013: 145)
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2.2.3. -Ip batır-ır
Bu tarz analitik şekillerle oluşan şimdiki zaman eklerinde, temel fiil gerçek anlamını
muhafaza ederken, yardımcı fiil anlamındaki -yatır leksik anlamındaki değerini yitirerek
zarf fiil yapılarıyla birlikte (-Ip yatır) şimdiki zamanda yapılan hareketi, zamanı bize
gösterir (Akar 2013: 146).
Korkmaz, Muğla ağzında görülen bu fiil çekimini, -yat- ve aynı fiilin sesçe
değişmesinden ibaret olan -bat-, -pat- şeklinde açıklar (1994: 92).
Ercilasun, burada bahsi geçmekte olan fiil çekiminin -yat- yardımcı fiilinden geldiğini
belirtmiştir.“-ip zarf fiili ve bat (<yat?) yardımcı fiilinin geniş zamanı ile teşkil edilen
şimdiki zaman: yoğurup-batırın “yoğuruyorum” ġızardı-batımış “kızartıyormuş”
Ercilasun, ek ayrımını yaparken yat- yardımcı fiilin yanına bir soru işareti koymuştur.
Muğla ağzında şimdiki zamanın olumsuz şeklini anlattığı yazısında, şimdiki zamanın
ortaya çıkışında yat- yardımcı fiilinin etkisinden bahseder. Aynı zamanda, -ip ekindeki
p’nin etkisiyle “ bat” şekline dönüştüğünü belirtir (1983: 262)
Sarıkaya, yardımcı fiillerle oluşturulan bu şimdiki zaman yapısına şüpheyle yaklaşmış.
Hatta şüphesini de ileriye götürerek Akar’ın görüşlerini reddederek yat- fiili ya da yaryardımcı fiiliyle ilgisi olmadığını belirtmiştir (Sarıkaya 2003: 9).
 Türkmencedeki gel-ip yatırı çekimi yat- yardımcı fiiliyle aynı olmayabilir. Çünkü
Türkmencedeki bu yapı, şimdiki zamanın bar-a-yorı-turur şeklindeki bir üçlü
birleşik fiil çekiminden türetilmiş olabilir.
 Türkçede y- > b-, p- değişmesi örneği yoktur. Bu yanlış bir çıkarım.
Sonuç itibariyle; Akar’ın kullanmış olduğu yardımcı fiillerle oluşturulan şimdiki zaman
biçimleri sorgulamaya açıktır. Ancak Sarıkaya’nın çıkarımları da doğru değildir. y- > b-,
p- değişmesi örneği birçok kez görülmektedir. Örneğin; -Ip börü- (< yörü-) biçimi.
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1.Teklik Kişi: -Ip batırın
2. Teklik Kişi: -Ip batısın
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3. Teklik Kişi: -Ip batır, -Ip-batı̄, -Ip-vatı
1. Çokluk Kişi: -Ip batırız
2. Çokluk Kişi: -Ip batısız
3. Çokluk Kişi: -Ip batılla
Kullanım:
1. harım yap-ıP batılla “Harım (tarla sınırı) yapıyorlar.” (Akar 2013: 146)
2. dēzeñ oru dē-P vatı̄ “Teyzen orada diyor” (Akar 2013: 146)
3. anam öl-üP batır “Annem ölüyor” (Akar 2013: 146)
4. hayıllah çavış da gel-iP batırı “Hayrullah çavuş da geliyor.” (Akar 2013: 146)
5. hindi yapı evi büvenmey-iP batırız. “Şimdi yapılmış evi beğenmiyoruz (Akar
2013: 146)

2.2.4. -I batır / vatır
Bu varyant -Ip bat- varyantı ile aynı işlevde kullanılmasına rağmen Akar bu varyantı -Ip
bat- şeklinden ayrı ele alarak “p” ünsüzünün düşmesinden kaynaklı yeni bir şimdiki
zaman varyantı olarak kullanıldığını belirtmiştir (2013: 147). Fakat burada ikizleşme
tekleşmiştir diyebiliriz.
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -I batırın, -I batırım
2. Teklik Kişi: -I batın, -I batırıŋ
3. Teklik Kişi: -I batır, -I batırı, -I batı, -I batı̄, -I vatı, -I vatı̄r
1. Çokluk Kişi: -I batırız
2. Çokluk Kişi: -I batısız
3. Çokluk Kişi: -I batılla
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Kullanım:
1. anam öldü duyu-batırın sesleriñi “Annemin öldüğüne dair sesleri duyuyorum.”
(Akar 2013: 208)
2. nėdi-batın dėyoru “ Ne yapıyorsun, diyor.” (Akar 2013: 259)
3. bubam odun ėdi-batı “Babam odun yapıyor.” (Akar 2013: 191)
4. hindi bi şē yoḳ, oturu-batırız “Şimdi bir şey yok, oturuyoruz.” (Akar 2013: 240)
5. ne fisireşi vat-ı̄ sıŋız ġızım “Ne fısıldaşıyorsunuz kızım.” (Akar 2013: 236)
6. ġızım, ōlum, siz borda duru-batısınız helem “ Kızım, oğlum siz hele burada
durun.” (Akar 2013: 191)
7. tütün diki-batırlarmış “Tütün dikiyorlarmış.” (Akar 2013: 282)

2.2.5. -Ip dur-ur (< tur-ur)
Muğla ağzında I. bölgede süreklilik bildiren bir şimdiki zaman ekidir (Akar 2013: 150).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -Ip durun / -Ip durum
2. Teklik Kişi: -Ip duruŋ
3. Teklik Kişi: -Ip duru
1. Çokluk Kişi: -Ip duruz
2. Çokluk Kişi: -Ip dursuŋuz
3. Çokluk Kişi: -Ip dururlā / -Ip durulā / -Ip durullā

Kullanım:
1. e ġulaḳ vėrmedik, sōna geçiyle gėdiP-barın, ardıma oḳarı çıḳıp gėder... “sonra
keçiyle gidiyorum” (Akar 2013: 386)
2.

dēmanı aldım, dēmanı çeviriP-durūdum. ḳōḳu aḳlıma geldi, hindi dedim.
“Değirmeni aldım, değirmeni çevirmeye devam ediyorum” (Akar 2013: 200)

31

3. o ōdan ḳāşilerdi bībirini geldiKleri zıman da ė sen de pusudu duruP-durusuŋ
dedi. “e sen de pusuda duruyorsun” (Akar 2013: 212)
4. “ē bubu bu ġıdā boḲun içindi niyi gülüP-duruŋ sen di baḳen” sorā dėmiş “ ōlum
ayāmıŋ altından müfTü ġıdıᵏlıp-duru du ondan gülüP-durum” dėmiş. “niçin
gülüyorsun sen söyle bakalım.” (Akar 2013: 251)
5. herif darınıŋ gözüne bakıP-duru. yiyceK ġış gelince. “herif darının gözüne
bakıyor.” (Akar 2013: 188)
6. bi de bılaşıḳ maḳıynası alalım dẹdim ben gėçende bılaşıḳ yı̄ lıP-duruyoru da.
“bulaşık yığılıyor” (Akar 2013: 386)
7. ġızım biz sana çō seviP-duruz, ġızımız olumadı̄ndan nėden bȫle edī-batıŋ dedikçe
“sizin sevmeñiz önemli däl, ōlun sevsin yėterli” dėdi bizi. “gızım biz seni çok
seviyoruz” (Akar 2013: 293)
8. nēden geliP-duruñuz “neden gelip duruyorsunuz” (Akar 2013: 152)
9. areyiP-durullarmış ya hemen ercek yolu diyeriz, inci bi yola sapmışlā. “arayıp
duruyorlarmış” (Akar 2013: 196)

2.2.6. -Ip barı
-(I)p + bar-, “var-ˮ fiilinin yardımcı fiil olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan ve süreklilik
bildiren bir şimdiki zaman ekidir. Muğla ağız bölgesinde I. bölgede yaygındır. Bu yapı
Denizli’nin güney-batı bölgelerinde de görülür (Tok 2008: 680).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -(I)p barın, -(I)p barım
2. Teklik Kişi: -(I)p barıŋ
3. Teklik Kişi: -(I)p barı, -(I)p barı̄, -(I)p varı
1. Çokluk Kişi: -(I)p barız
2. Çokluk Kişi: -(I) barısıŋız
3. Çokluk Kişi: -(I)p barılar, -(I)p barılā
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Kullanım:
1. sōna geçiyle gėd-ip barın. “sonra keçiyle gidiyorum” (Akar 2013: 386)
2. ġoŋşu sen nėre gid-iP barın dėmiş āmada. “komşu sen nereye gidiyorsun” (Akar
2013: 315)
3. geşmiş gėd-iP barılarımış. “geçip gidiyorlarmış” (Akar 2013: 287)

2.2.7. -iK gelir (< -Ip gelir)
gel- fiilinin yardımcı fiil olarak kullanılmasıyla meydana gelen bir şimdiki zaman
şeklidir. -(I)p eki kendisinden sonra gelen yardımcı fiil ve geniş zaman ekiyle birleşerek
şimdiki zaman ekinin oluşmasında kullanılmıştır. Ancak G ile başlayan fiillerden önce p
> k değişmesi sonucu -(y)Ip > -(y)Ik olabilmektedir (Demir 2007). Muğla ağız bölgesinde
I. bölgenin Yatağan ve Milas yörelerinde kullanılmaktadır (Akar 2013: 153).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -ik gelirin
2. Teklik Kişi: -ik gelisiñ
3. Teklik Kişi: -ik gelir / -Ik geli
1. Çokluk Kişi: - ik geliriz (örnek tespit edilememiştir.)
2. Çokluk Kişi: -ik gelisiñiz (örnek tespit edilememiştir.)
3. Çokluk Kişi: -ik gelirler
Kullanım:
1. eve geldim ben “hiç ana” dėr bu. “ben geliK-gelirin” dėdi. “Ben geliyorum.”
(Akar 2013: 302)
2. bi ve saire alıcaḳsın ḳırḳı basmamaḳ icin hani görüştǖn zamanda hindi odan suya
gidiP-barı. sen öteden gelik-gelisiñ ġaccaḳ mı ġari (Akar 2013: 220).
3. sanki hodan gelin getirik-geli gibi “sanki oradan gelin getiriyormuş.” (Akar 2013:
222)
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4. hindi dādan iniK-geliyolla bu çocuᵏlā. “şimdi dağdan iniyorlar bu çocuklar.”
(Akar 2013: 191)

2.2.8. -Ip otur-ur
Muğla ağız bölgesinde çok seyrek bir şekilde görülmektedir. II. bölgede görülmektedir.
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -Ip oturun > Ip oturuŋ
2. Teklik Kişi: -Ip oturuŋ (örnek tespit edilememiştir.)
3. Teklik Kişi: -Ip oturu
1. Çokluk Kişi: -Ip oturuz
2. Çokluk Kişi: -Ip otursuŋuz (örnek tespit edilememiştir.)
3. Çokluk Kişi: -Ip oturular (örnek tespit edilememiştir.)
Kullanım:
1. ben öndü gün horda oturuP-oturduŋ. “Ben önceki gün orada oturuyordum.”
(Akar 2013: 405)
2. dedemler bȫle dėrdin, bi dede āç dėyib-oturūmuş. bi de yanda bi sarı saşlı ġadın
çocuḲ emdirip-oturūmuş ve bundan ileri geldi dėller hani, meşebükü dėnen yēde.
“bir dede ağaç diyormuş... Sarı saçlı kadın çocuk emziriyormuş” (Akar 2013:
379).
3. üş dörd ġatırı ġoşarıdıḳ dölendiri-oturuyduḳ harmanda. “üç dört katırı
dolandırıyorduk harmanda.” (Akar 2013: 389)

2.2.9. -Ip börür
Muğla ağız bölgesinde çok az kullanımı bulunmakta olan bu yapının -yörü- yardımcı
fiiliyle oluşturulan yapıdan farkı; zarf-fiil eki -p’nin etkisiyle fiilin ilk sesinde (y- > b-)
değişmesi sonucu çekim -Ip börü biçimine dönüşmüştür.
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1. gini hāsTı dēl, geziP-börü, çalışıP-börü “yine hasta değil, geziyor, çalışıyor”
(Akar 2013: 321)
2. nėdelim buna şükür ūraşıP-yörüz yaylalarda, “buyday ġaldırcaz” dėye. bir
aftadā bu aralarda bu aylarda ancaġ inerdiK buydayları ġaldırcaz dėye.
“uğraşıyoruz yaylalarda” (Akar 2013: 412)

2.3. KÜTAHYA
Hem şekil hem zaman belirten eklerden biri olan şimdiki zaman eki, Kütahya ve
yöresinde farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır.

2.3.1. -Iyo, -Iyō, -Iyö
Gülensoy (1988), ekin kullanım şeklini -(I)yo(r)’dan almış ve ses olaylarıyla ayırt ederek
açıklamıştır.
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -īrum, -on, -o͂ n, -(I)yom, -yon, -yōn, -uyon, -yorun, -(I)yon, -yûm
2. Teklik Kişi: -(I)yon͂, -yon͂, -yûn, -(I)yon, -(I)yōn, -yosun͂, -ĭyōsun͂
3. Teklik Kişi: -yo, -iyo, -ŭyo, -ĭyō, -iyō, -ĭyō, -yō, -yå, -yûr, -üyûr, -yor, -ĭyû, -üyû,
-iyü, - iyorŭ -yûdur, -yōduydu, -iyōmuş‿mu, -yōdu, -iyō‿musun͂, -yû̄du, -yomuş,
-yō‿mu?, -yodum, -yōdum, -iyĭ‿musun?
1. Çokluk Kişi: -yoz, -īyoz, -ıyoz, -yos, -iyos, -ıyoruz
2. Çokluk Kişi: -yosunuz, -ıyōsun͂us, -ıyōn͂uz, -iyon͂uz, -iyōn͂uz
3. Çokluk Kişi: -ıyolar, -uyolar, -ĭyolā, -yolā, -yōlā, -yōla, -yola, -iyollā, -yollạ,
-yollar, -yolla, -yalā, -yālā.
Kullanım:
1. vādı da‿başġa oḳudu‿u amma, bûnun͂ kütāyayı maḫsus oldūnu zannded-iyom.
çünkü, başġâ şimdiye ġada hiç bi radiyodan isṬeyenni duymadım. (Gülensoy
1988: 151)
2. āmed‿ā ge, asgēlikden añnad-ıyon gē! (Gülensoy 1988: 165)
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3. ben peK dışarı çıḳmam‿ya, gördüklēmi deyvēdim. ḳına gecelēne felạn git-mon.
(Gülensoy 1988: 170).
Yukarıdaki 3. örnekte görüldüğü gibi olumsuz yapılar -mA eki ile sağlanmaktadır (gitmon).
4. -dü‿ün çoġ‿oturyo bize. son͂ra, gönder-iyōsun͂, bālancez (bağlanacağız), -esgi
adamnā, olance ḳadar (oluncaya kadar), -köyümüz bizim ḳazālan hiç‿bi zaman
için deyişilmez (Gülensoy 1988: 223)
5.

dün bu vakitṬE yẹmin‿etṬik gạvurdan ġaşmayasıya, ġōKmayasıya, sen nereye
ġac-ıyoñ dedi. (Gülensoy 1988: 189)

6. ġurṬ ġarĭnın͂ āzını yüzünü daıd-ıyō....dudānı sor-ŭyo böle, yananı sor-ŭyo, dudānı
sor-ŭyo ġarĭnın͂. mikrop ġarĭnın içine git-ĭyō. (Gülensoy 1988: 227)
7. bi ḫavtâ urda durduk. basġın, basġın bası̆ yola. adam arḳamı arē-yo, ared-iyo.
ḫadi gēdik teslim‿olduġ. (Gülensoy 1998: 231)
8. çünkü bobamla ḫalalām anne bir boba ayrı ḳardeşlē. ... orası çiftlikti, ḫalam sattı.
ȫlelikle biz gidip gelmi-yoz, fazla (Gülensoy 1988: 164).
9. burlara geliyolā temizlik yap-ıyoṛuz deye. -bu‿mu bizim talana gelennē?
(Gülensoy 1998: 152)
10. o sırada büyük deprem‿oldu. evelạ taksi sallanma‿a başladı. ben dedim “yăvâ
ne yap-ıyōsun͂uz. taḳsiyi necin salle-yōsun͂uz?” falan dedim (Gülensoy 1988:
148)
11. tabi bil-iyōñuz metı̆ royu. dȫtyüz metı̄ rolu toprā gēmeden ḫateş ettirmedilē ötelēde
(Gülensoy 1988: 194).
Üçüncü çokluk kişi çekimi aşağıdaki örneklerde -lAr, -lĀ, -lA şahıs zamiri kökenli eklerle
sağlanmaktadır.
12. çamır, meyşur (meşhur), ey‿olup gid-iyollā (iyi olup gidiyorlar). vădır
(Gülensoy 1988: 181).
13. cingen‿oyunu yaparlā, oyun oynarlā böle. ġarı̆ şık bi şekilde oyn-uyolā, altın
daḳ-ıyolā böle, böyük (Gülensoy 1988: 167)
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Yukarıdaki 12. örnekte bazı ünsüz ikizleşmeleri görülmektedir (gid-iyollā). Bunun sebebi
ek ünsüzünün önündeki geniş ünlünün daralmayıp genişliğini koruması ya da uzun
telaffuz edilmesi, “yorır” fiilinin ekleşmesi sırasında kaybolan seslerin telâfisi ile ilgilidir.
Eklerin çekimleri Gülensoy tarafından detaylı bir şekilde gösterilmiştir (bk. Gülensoy
1988: s.103-104-105).

2.3.2. -Ip dur-ur (< tur-ur)
Batı Grubu ağızlarında şimdiki zamanı karşılamak için kullanılan ve süreklilik gösteren
bir tasvir fiili olan bu ekin Kütahya ve yöresinde tespit edilen örnekleri şunlardır;
1. herşēni biliP‿duruyun (Gülensoy 1988: 203)
2. yanıP‿duru (29/9), durup‿duru (Gülensoy 1988: 202)
3. atıp‿duruz (Gülensoy 1988: 202)
3. çokluk kişi çekiminde ünsüz ikizleşmesi ile “ll” li biçimler görülmektedir. Örneğin;
de-yolla, beklemi-yollạ, sölü-yollạ (Gülensoy 1988: 105)

Olumsuzluk:
Olumsuz biçimler “-mA” ile sağlanmaktadır (yē-meyola, bekle-miyollạ).

Soru:
Kütahya bölgesi ağzında soru biçimi “mI” soru eki ile sağlanmaktadır (uğulyō mu
ḳalburdan?).
Ek hakkında detaylı açıklama Aydın ek envanteri kısmında yapılmıştır.
2.4. AYDIN

2.4.1. -Iyo, -Iyō, -Iyö
Yapıcı, Aydın ve yöresi ağızlarında en çok kullanılan şimdiki zaman ekinin -(I)yo
varyantının olduğunu belirtmiştir (2013: 4). Birinci ve ikinci şahıs eklerinde yaygın
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olarak kullanılan şimdiki zaman eki, üçüncü şahıs çekimlerinde -yoru şeklinde
kullanılmaktadır. Aydın ağzını üç ağız bölgesine ayıran Yapıcı, ekin Aydın Merkez ilçe,
Bozdoğan (Olukbaşı köyü hariç), Buharkent, Çine (Kavşit, Kirazderesi ve Taşoluk
köyleri ile güneybatıdaki köyler hariç), Germencik (Çarıklar ve Dampınarı köyleri hariç),
İncirliova, Karacasu (Bingeç, Nargedik, Yaykın, Yolaltı, Yolüstü ve Tekeliler köyleri
hariç), Koçarlı (Gözkayası ve Orhaniye köyleri ile güneydeki köyler hariç), Köşk,
Kuyucak, Nazilli, Söke (güneydoğudaki köyler hariç), Sultanhisar ve Yenipazar
(Karaçakal köyü hariç) bölgelerinde kullanıldığını belirtmektedir (2013: 27).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -(I )yon, -(I)yom
2. Teklik Kişi: -(I)yoŋ, -(I)yosuŋ
3. Teklik Kişi: -(I)yo
1. Çokluk Kişi: -(I)yoz
2. Çokluk Kişi: -(I)yosuŋuz
3. Çokluk Kişi: -(I)yōlā(r), -(I)yolā, -(I)yolla, -(I)yollā
Kullanım:
1.

“bän ävländim daha bandan umuduŋ͂u käsmädin͂- mi?” “şehzādäm sändän
isdimē-yon Allahdan isdä-yon” demiş “şehzadem senden istemiyorum Allahtan
istiyorum” (Korkmaz 1994: 78).

2. sȫlä nä isdä-yōsän͂ sȫlä gätiren demiş. “bi altın beşiK gümüş sancaḲ”. sän ġıssıŋ͂
sän bu beşĭ sancā ne‿apcän͂” demiş “söyle ne istiyorsun söyle getireyim”
(Korkmaz 1994: 79).
3. Bärgämä gäl-iyô. Ayasuluŋ͂ gäl-iyô dīkän, gälüi “Bergamaya geliyor.” (Korkmaz
1994: 74)
4. hindĭ bėş on ġuruş onū‿al-ıyoz‿onū hācan-ıyoz. “şimdi beş on kuruş alıyoruz
onu harcıyoruz.” (Yapıcı 2013: 547)
5. ahã işdä sän nä işläyi-batıŋ͂ bizim işimiz dä bȫlä. bunnarıŋ͂ zanātı bi başġa, bizim
zanātımız bi başġa. bu näi? näy‿ilän ed-iyosuŋ͂uz bunu? “ne ilan ediyorsunuz
bunu” (Korkmaz 1994: 83)
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6. u fakirläri älmas cävāhir veriyo ġāri parı çoḲ veriyo. anı alıḲ gäliyo adam.
zän͂gin‿ol-uyollā ġāri. çabıcıḲ äv yaPdır-ıyolla. “zengin oluyorlar artık.
çabucak ev yaptırıyorlar.” (Korkmaz 1994: 84)

Olumsuzluk:
Aydın ili ağızlarında şimdiki zamanın olumsuzu “-mA” ile yapılır. Olumsuz fiil köküne
-(I)yo şimdiki zaman eki ve şahıs eki getirilir. Olumsuz fiil tabanlarına şimdiki zaman eki
getirildiğinde, fiilden fiil yapım ekinin ünlüsü şimdiki zaman ekindeki /y/ ünsüzünün
etkisiyle bazen önlüleşir bazen de darlaşır. Örneğin; almeyo “almıyor”, çalışımıyom
“çalışamıyorum”, ḳaᵏmeyo “kalkmıyor” (Yapıcı 2013: 222)

2.4.2. -Iyoru
Aydın ağız bölgesinde kullanılan bu yapının; Denizli, Kütahya, Muğla’da da
kullanımlarına rastlanmıştır. Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -yorun
2. Teklik Kişi: -yorŭsuŋ, -yorun
3. Teklik Kişi: -yoru
1. Çokluk Kişi: -yoruz
2. Çokluk Kişi: örnek yok.
3. Çokluk Kişi: -yolā, -yorŭlā, -yollā
Kullanım:
1. bän mi? ġoyun baḳ-ıyorun. baḳ üş ġoyunum mā. ġoyunu baḳıyorun. ġoyunuŋ
ġuzularĭnı beslēyorun. hayır‿ėdiyorun. “koyun bakıyorum.” (Yapıcı 2013: 680)
2. häp kändim sil̮ kdim baḳ oŋa. çalış-ıyorun yā. yaşār, yė dėyorŭlā bäni kȫlü̆lǟ ya
“çalışıyorum ya” (Yapıcı 2013: 681)
3. dört yıl mūlayĭ gitdim. tā mūlayĭ bil-iyorŭsuŋ dē mi, biliyorŭ muŋ? “Muğlayı
biliyorsun değil mi?” (Yapıcı 2013: 680)
4. sän nė yiyi-vatīŋ, nė içi-vatīŋ, nė dur-uyoruŋ dėmez ġızım dē rĭ. “ne yaşıyorsun”
(Yapıcı 2013: 723)
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5. ē ėkin bıçādıḳ. çiv ͭ sürǟdik‿işti. ȫlü iläşbär̆ liğ‿işlǟdik. hinci ġāri gǟnşlǟ tütün̆
yap-ıyoru, bizlǟ işti çönüp-duruz. nė yapalım hindän kärĭ‿e yavrum. “gençler
tütün yapıyor” (Yapıcı 2013: 728)
6. gönderilĭyoru. ġız tarafına çē ki gibi bi şēlē göndürülü̆yoru. ōlan tarafınĭ da bi
mändil vėrĭl-iyoru söz‿almaḳ‿için. “bir mendil veriliyor söz almak için.”
(Yapıcı 2013: 424)
7. bulġur ġaynatdım, bulġur sǟrcen, aşlıḳ. ē ġurutcen, temizlē cen, yicēz. n‿ē dälim.
onā üğü̆düyoruz bulġura, yi-yoruz. dē mendi‿üğü̆düp gäl-iyoruz. “yiyiyoruz,
değmende üğütüp geliyoruz.” (Yapıcı 2013: 708)
8. e hindi televizonnādĭ nė gȫdü onu yapıyorŭlā. hindi yalıŋĭz işti gänä handǟlĭläri
ḳadınnāŋ‿altını vėr-ĭyolā. “kadınların altına veriyorlar.” (Yapıcı 2013: 649)
9. baya da bän bildi biläli vā tütün. bän bildi biläli vā. ışcaḳdı zor. sabah bėşdi başlıyorŭlar biri ġadā, ikiyĭ ġadā, on‿ikiyĭ ġadā o‿zmanı ġadā ġır-ıyorŭlā. “sabah
beşte başlıyorlar.” (Yapıcı 2013: 688)

Soru:
Bu yapının soru biçimi şu şekildedir: bili-miyorun “biliyor musun?”
Olumsuzluk:
Olumsuz fiil tabanlarına şimdiki zaman eki -yoru ve şahıs eki getirilerek yapılır. Kullanım
esnasında şimdiki zaman ekindeki ünsüzden /y/ dolayı FFYE’nin ünlüsü bazen önlüleşir
bazen daralır. Örneğin: sarımeyorun “saramıyorum”, bilimiyorun “bilmiyorum” (Yapıcı
2013: 224)

2.4.3. -iy, -yı/ -yi, -yu/ -yü, -yır/ -yir, -yur/ -yür
Aydın ağız bölgesinde “-yI” şimdiki zaman ekine Çine ilçesinin Taşoluk ve Kirazderesi
köyleri, Germencik ilçesinin Çarıklar ve Dampınarı köyleri, Koçarlı ilçesinin Orhaniye
ve Gözyakası köyleri ile Yenipazar ilçesinin Karaçakal köylerinde rastlanmaktadır
(Yapıcı 2013: 28). Aydın dışında Uşak bölgesinde de ayrı bir ağız bölgesi oluşturan ek,
Manisa’nın Yuntdağları bölgesinde de kullanılmaktadır. Balıkesir ili Çepni ve Türkmen
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ağızlarında da karşılaşılan ek, o bölgede asıl şimdiki zaman eki olarak kullanılmaktadır
(Yapıcı 2013: 224).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Tekli Kişi: -yĭn, -yin
2. Teklik Kişi: -yiŋ
3. Teklik Kişi: -yı
1. Çokluk Kişi: -yız, -yĭz, -yı̆ z,
2. Çokluk Kişi: eki yoktur.
3. Çokluk kişi: -yı̆ lā
Kullanım:
Birinci teklik kişi şahıs ekiyle yapılan çekimlerde genellikle /n/ şahıs eki kullanılır. Bazı
örnekler de /m/ şahıs ekinin kullanıldığı da görülür.
1. gözüm görmeyi gözlerim işē görüyó. zorlayın ėyı̆ kötü baḳ-ıyĭn. içindeğı̆ ġalannarı
gördüm. ōlan dėyi, sāde daş içi dėyi. “Bulgurun taşlarına güçlükle bakıyorum.”
(Yapıcı 2013: 793)
2. el doḳuma şeyim de vādır çulum eviŋ içine yazcaḳ. onŭ da ġullanmā-yın. “evin
içine sermek için el dokuması çulum da vardır. Onu da kullanmıyorum” (Yapıcı
2013: 795)
3. işti ben ȫleyin çocum. ben bahçeyeı̄ gid-iyin hindi. he ye bahçeye gidiyin hindi.
orda mandeli bahçesi var bizim, ona gidiyin. “ben bahçeye gidiyorum şimdi”
(Yapıcı 2013: 777)
4. onuŋ‿üsdü̆nde un‿elē-yiŋ, hamur yuŋur-uyuŋ, hamurŭ‿ȫrtüp saralā-yıŋ
iştĕ‿ona.

“ onun üstünde un eliyorsun, hamur yoğuruyorsun, hamuru örtüp

(iteğe) sarıyorsun.” (Yapıcı 2013: 795)
5. aḳırabāsı olmassa parça, bi parça götürü gelı̆ lēdi. ġorlar gelı̆ llēdi. o dėdı̆ ŋ dōru
baḳ. sen benden‿annā-yiŋ. “o dediğin doğru bak sen benden iyi anlıyorsun.”
(Yapıcı 2013: 778)
6. ebegömeci, kekı̄ k, yumurta, hayıt onnardan ġır kekiklerı̆ nden toplardın,
yaḳıyapardın, eyı̆ gelirdin. amel‿olsuŋ irsal dėn-iyi ya hep mı̄ dĕ‿ārılarına
bārsıḲ‿ārılarına hep‿eyı̆ gelı̆ din. “amele ishal deniyor.” (Yapıcı 2013: 795)
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7. kendi tarlalarımız vā. ikı̆ ‿ay. gündüz ben güdüyün, āşam bu gel-iyı̇ ̇̆ yanıma.
“gündüz ben güdüyorum (otlatıyorum), akşam bu (eşim) geliyor yanıma.” (Yapıcı
2013: 796)
8. āşam‿oldu mŭ bu geliyi, inekleri sā-yız. bāzı motura bin-iyı̇ ̇̆ z köğe gel-iyı̇ ̇̆ z, bāzı
ġal-ıyĭz çadırda. ineklerı̆ bırağĭvėr-iyı̇ ̇̆ z‿orda. “inekleri sağıyoruz, bazen traktöre
binip köye geliyoruz, bazen çadırda kalıyoruz. İnekleri orada bırakıveriyoruz.”
(Yapıcı 2013: 796)
9.

(Tarhanayı) yuğur-uyuz, āşam yuğur-uyuz, sabālan ser-iyiz. ġurud-uyuz
sinı̆ leriŋ‿içleri bölüp bölüp serivėr-iyiz. ōdu avḳalāvėr-iyı̇ ̇̆ z, un‿oluyu. “
Tarhanayı yoğuruyoruz.” (Yapıcı 2013: 781)

10. şindı̆ köğüŋ ġurucusu birincisi ó, ikincisi dedemgil. onuŋ‿adına esgı̆ ‿alı̆ dėyı̇ ̇̆ lāmışmış. köğüŋ ġurucusunuŋ‿adına esgı̆ ‿ali dė-yilāmışmış. “köyün
kurucusunun adına Eski Ali diyorlarmış.” (Yapıcı 2013: 798)
11. hindi benim ġardaşlāda ġoyun var. ḳırḳma-yĭlaṙ̆. bi bahardan bahara ḳırḳ-ıyĭlaṙ̆.
yüŋsüz tüysüz ġoyunnar da onnan ḳırḳmı-yĭlaṙ̆. “bir bahardan bir bahara
kırkıyorlar.” (Yapıcı 2013: 779)

Olumsuzluk:
Olumsuzluk yapıları -mA ile sağlanmaktadır. Olumsuz fiil tabanlarına -yI şimdiki zaman
eki getirilerek yapılır. Aşağıda örneklerin dışında yukarıdaki 11. örnekte de olumsuz
kullanım görülmektedir. (Yapıcı 2013: 227).
1. ayaḳlarım‿ārıyı da. ḳaybetdim kändimı̆ ġāri ėyı̆ cem. baḳınama-yın kändi
kändimä. yaşlandīmız belli ġāri. “kendi kendime bakamıyorum, yaşlandığımız
artık belli.”
2. īsannarıŋ ȫlü canĭ‿isteyi de deŋ̑şiriyolā. nasıl ġonuşcaḳlarĭnı bilmi-yilǟ. “nasıl
konuşacaklarını bilmiyorlar.”

2.4.4. -ārı/ -ǟri/ -ēri
Aydın ve yöresi ağızlarında seyrek rastlanılan şimdiki zaman yapılarından biridir. Bu ek,
-yoru- şimdiki zaman ekinin ünlü uyumuna girmesinden dolayı düzleşme sonucu
oluşmuştur. Son sesinde ünlü bulunan fiiller bu ekle çekime girdiği zaman, hem şimdiki
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zaman eki ünlü uyumuna girer hem de iki ünlü arasında kalan /y/ ünsüzü düşer ve bunun
sonucunda uzun ünlü oluşur (İlker 1997: 107; Özışık 2007: 269-270). Yapıcı’ya göre, bu
ekin kullanıldığı bölgeler; Bozdoğan’ın Olukbaşı köyü ile Karacasu’nun Bingeç,
Nargedik, Yaykın, Yolaltı, Yolüstü ve Tekeliler köyleridir (2013: 228).
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -ērin / -ĕ rin / -ǟrin / -ēri
2. Teklik Kişi: -ēriŋ
3. Teklik Kişi: -ēri / - ērı̆
1. Çokluk Kişi: -ēriz
2. Çokluk Kişi: eki yoktur.
3. Çokluk Kişi: -ērilǟ
Kullanım:
1. aşşam‿üstü̆‿ordu

ġalıyorun,

sabālĭ‿ävimı̆

gäliyorŭn.

oturŭyorun̆

yatĭyorŭn‿ōlum. bi şē işlim-ērin men̆ yārum ġāri bi şē de. bayĭ bėlim dutmēri,
dizlerim dutmēri. “bir iş yapmıyorum yavrum ben artık.” (Yapıcı 2013: 720)
2. bu yıl‿ėken gälän sänı̆ ‿ėkmērı̆ . ėkilmērı̆ . zaman‿olcekdı̆ ‿ėken‿olū da
hindı̆ ‿ėkilmērı̆ . sän‿ėkm-ēriŋ, män‿ėkmērin. eldi yėrlǟ. “Bu yıl (ekin) eken,
artık gelecek sene ekmiyor. (ekin) ekilmiyor. Zamanla ekenler olur ama şimdi
ekilmiyor. Sen ekmiyorsun, ben ekmiyorum. (Tarlalar boş kaldı).” (Yapıcı 2013:
229)
3. cumäy gün başlarlādı. ondan sōru cumäy gün başleyı̆ lǟ cumártesi gün, tādil gün
bitirı̆ lǟdi. şindi adam cumártesi gǖn̆ sabālı başl-ēri. “artık adam cumartesi günü
sabahları başlıyor.” (Yapıcı 2013: 716)
4. tarneyı̆ yuŋuruyoruz. ayranı ġatıyoruz‿içinä. oru ēşidiyoruz. ona bȫlü säriyoruz.
yincek hālini gätiriyorŭz. ondan̆ soŋra aş‿ėdiyoruz. ġurūncē ġadā duruyoru.
uFaḳl-ēriz bȫlü̆ bȫlü̆‿uFaḳlēyoruz. bȫlü̆ bȫlü̆‿uFaḳlēyoruz. “ufaklarız böyle
böyle.” (Yapıcı 2013: 708)
5. durm-ērilǟ (<durma-yoru-lar) “kalmıyorlar” bu köğdü̆ durm-ērilǟ hindi.
buranıŋ‿işi toprağ‿işi bütün biliyorŭ muŋ. tütünē ėk. bu tütünnän, her şēdän
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ḳōrḳusuna ġızlā burdŭ duranı vām-ērı̇ ̇̆ köğüŋ ġızları. “Şimdi (kızlar) bu köyde
kalmıyorlar. Buradaki işler hep toprak işi. Köyün kızları tütün (işin)den, diğer
işlerden korktuğu için burada yaşayanlarla evlenmiyor.” (Yapıcı 2013: 694)

Olumsuzluk
Bu yapının olumsuz biçimi şu şekildedir; basımērin “basamıyorum”, bilmērin
“bilmiyorum”, istimǟrin “istemiyorum” (Yapıcı 2013: 228)

2.4.5. -yomaz (< yorı-maz)
Karahan’ın tasnif çalışmasına göre, sadece Batı Anadolu ağızlarında görülen bu yapı
geniş zaman çekimindeki yorı- tasvir fiiline tekrar olumsuz geniş zaman eki
getirilmesiyle ({-yomaz} < {yorı-r-maz}) oluştuğu şeklinde düşünülür (Ercilasun 1983:
262). Gülensoy, Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki adlı çalışmasında, sadece
olumsuz şekilleri kullanılan bu yapıyı u- “muktedir olmak” yardımcı fiilinin kalıntısı
olarak değerlendirmektedir (1985: 292). Aydın ve yöresi ağızlarında ayrı bir ağız bölgesi
oluşturan bu yapı, şimdiki zaman yapısını olumsuz biçime dönüştürmesi bakımından
farklılık gösterir (Yapıcı, 2013: 231).
Ege bölgesi ağızlarına bakıldığında sadece Aydın’da örneklerine rastlanan bu yapı, çok
az da olsa Muğla ili ve yöresinde de kullanılmaktadır. Örneğin; neden iç-iyomaz bu, kalkıyomaz, gel-iyomazlā (Akar 2004: 58).
Kullanım:
Aşağıdaki örneklere bakıldığında bütün örneklerde olumsuz kullanım mevcuttur.
1. ġōḳ köyü taraFı mĭ dėyorŭ‿anĭ‿ona. bizim būdŭ dėmezlǟ. ben bil-iyoman‿ȫlü̆
bi şėy būdu. ḳarpuzlu taraFı, ġōḳ köyü̆ taraFındĭ dėyolā.
“Gök köyü tarafında mı diyorlar onu (ona), bizim burda demezler, ben
bilmiyorum öyle bir şey (denildiğini) bizim köyde. Karpuzlu tarafında, Gök köyü
tarafında diyorlar” (Yapıcı 2013: 734)
2. Köyünüzde yaylacılık var mıdır? Yaylaya göçüyor musunuz? ėnek ėnek südi.
tekmen bir‿ı̆ ki senedı̆ biz ġalan̆ hastă‿olŭyoz. ben göç-üyoman da şur̆ da
tarlaya ōlan göçüyoru.
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“ben artık (yaylaya) gitmiyorum, (baharda) tarlaya oğlan göçüyor.” (Yapıcı 2013:
738)
sēn̆ onuŋ başındeḳılāŋ n‿ē ydı̄ ni bil-iyomamıŋ dėmiş. evelı̆ būdáyḳan buynuzdun
hindi gözüŋe mı̆ ġaçı-vatī buynuzlā dėmiş
“(Adam, kızına) sen onun (keçinin) başındakilerin ne olduğunu bilmiyor musun
demiş. Önceden (sen) buradayken (evlenmeden önce) boynuzdu, şimdi gözüne mi
batıyor boynuzlar demiş.” (Yapıcı 2013: 760).
3. sıcaḳ ḳırḳ dereci dėdı̆ bugün‿aydına. ḳırḳdan‿aşāyĭ düşüyomaz zāten.
ḳırḳdan‿aşayĭ düş-üyomaz. dün biraz esgı̆ n̆ varĭdı. bugün esgin di yoḳ bek.
“(sıcaklık) kırktan aşağıya düşmüyor. dün biraz rüzgar vardı, bugün rüzgar da yok
pek.” (Yapıcı, 2013: 749 (II/6-48)
4. işti baḲ bunnā benim‿ōlanĭŋ‿ineᵏläri. ȫlü̆ ḳōḳulā vā bu sänı̆ dağlādĭ beK
sığırlā güven-iliyomaz ġārı̆ ya. ḳōḳuluyoru. otunu gidiyorŭ, çalıyolā çocum.
ȫlü̆‿işti çocum.
“İşte bak bunlar benim oğlumun inekleri. Ölüm korkusu var bu ıssız dağlarda,
sığırlara çok güvenilmiyor artık ya. Korkuluyor, otlamaya gidiyoruz, çalıyorlar
çocuğum. öyle işte evladım.” (Yapıcı, 2013:773 (II/13-44)
5. hindi nė olcek üş dȫt çeşı̆ t yėmek vā. et yėmēnden başġĭ bi şey yi-yomazlā sanki.
eveldēn̆ ėdilı̆ dı̆ ‿ȫlü huzulı̄ huzulı̄ sāmĭ sarılīdė. ġabaḳ çōbası bişirı̆ lı̆ di.
hepsı̆ ‿olūdu. hindı̆ ‿onnā yoḳ ġalaŋ.
“Şimdi (düğünlerde) üç dört çeşit yemek oluyor. (İnsanlar) et yemeğinden başka
bir şey yemiyorlar sanki. Eskiden çeşit çeşit (yemekler) yapılırdı. Sarma sarılırdı,
kabak çorbası pişirilirdi. Her şey yapılırdı. Şimdi onlar yapılmıyor artık.”
(Yapıcı 2013: 751)

2.4.6. -Ip dur-ur (< tur-ur)
Bu ek, Türkiye Türkçesi yazı dilinde işlekliğini kaybetmiştir. Fakat Aydın yöresinde ve
başka ağız bölgelerinde bu yapının varlığından bahsetmek mümkündür.
Aydın ve yöresi ağızlarında kullanılan bu yapı, bütün şahıslarda çekimlenebilir olmakla
birlikte olumsuz fiil tabanlarından sonra kullanılmaz. Aşağıda şimdiki zaman eki
hakkında yapılan açıklamalardan bazıları şöyledir;
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Ay (2009: 248), ekin Türkiye Türkçesi ağızlarının batı bölümünde şimdiki zamanı
karşılamak üzere gelişmiş yeni bir şekil olduğunu, EAT’deki ve bugünkü Azeri Türkçesi
ile Doğu Anadolu ağızlarındaki -(y)IP (< -(y)IP DUrU(r)) ekinden farklı olduğunu
belirtmiştir.
Caferoğlu, ekin -P zarf-fiil ve yardımcı fiil dur-, tur- karmasıyla oluştuğunu belirtmiştir.
Türkmencede de kendini muhafaza eden bu yapının Muğla ağzında da kullanıldığını
tespit etmiş ve örneklerle açıklamıştır; sorupturun < sor-up-tur(ur)-un, veripdurūsunuz
<ver-ip-dur-ū(ur)-sunuz (Ay 2009: 248; Caferoğlu 1963: 109).
Karahan (1996: 146), ekin ortaya çıkışı ile ilgili; Batı grubu ağızlarında bazı yardımcı
fiillerin birleşik fiil kuruluşu içinde şimdiki zaman ifade ettiğini ve bu yapılar arasında
“bat-, var-, gel-, dur-ˮ gibi yardımcı fiillerin kullanıldığını belirtmiştir. Konu üzerine
yapılan yabancı dille yayımlanmış çalışmalar da mevcuttur (bk. Demir 1990; V. Gabain
1953).
Şimdiki zaman kavramını ifade etmek için kullanılan (asıl fiil + zarf fiil eki -(y)Ip + turur
+ şahıs eki) yapısı ile oluşturulan şimdiki zaman biçiminin Türkçenin tarihi ve çağdaş
lehçelerindeki durumu için (bk. Türk 1999: 301-302; Bulak 2017).
Kullanım:
1. yinmiyo hanä. yinmiyo hanä sabālẽn̆ aççıḲ yidı̄ m ġavaltı̄lãn dur-up durun
dėseŋ‿olcek. yimen sātẽn̆ hulāda. ondan yalıŋĭz su çoḲ‿içiliyo
“...kahvaltıyla duruyorum desen olacak...” (Yapıcı 2013: 463).
2. gėci boŋazım yanmėyı̆ başladı benim dı̆ ‿işde. āşamnē n̆ işdim‿o suya. bişirip
iç-ip durun. o kėkik suyŭna bişirip iç-ip durun (Yapıcı 2013: 551)
“Geceleyin boğazım acımaya başladı. O suyu akşamleyin içtim. Isıtıp içiyorum.
Kekik suyunu ısıtıp içiyorum.”
3. Keşkek nasıl yapılır? buydēden yapılma mı? buydēden yapılıyo. sen‿onu bil-ip
durusuŋdur. ben bişı̄ mesini bilmiyon kine, yimesini biliyon
“...sen onu biliyorsundur...” (Yapıcı 2013: 540).
“Buğdaydan yapılma mı? buğdaydan yapılıyor, sen onu zaten biliyorsundur. ben
pişirmesini bilmiyorum ki, yemesini biliyorum.”
4. orlarĭ häp vādıŋ mı sän ġārı̆ ? äväl dä bilip-durŭsuŋ her yėriŋ ġonuşduğŭ

46

“oraların hepsine gittin mi (de) sen? evvel de biliyorsun her yerin konuştuğunu.”
(Yapıcı 2013: 700).
5. ordu da her̆ kesiŋ kendini göre harımı hani bahçası var, işeysi var. diyem çevirı̆ li
yē leri var. sığırı varsa ōları ġatıyoru. ōdu yatıyo, ş‿ē diyoru yāni. yāni yaylıdan
ormandan herkes boroylan su getı̄ miş. evlēniŋ‿öŋnēnde aḳıp-durı su “...evlerin
önünde su akıyor.” (Yapıcı 2013: 738).
6. gidǟkän‿almış gälı̄ kı̆ ‿aldı gäldi. televzonŭ‿ȫlü̆ gätı̄ dı̆ ‿ävä. ötekı̆ gibi
televzon‿alman

ġatı̆ yen

ġızlāŋ‿oldū

yėrı̆

televzon‿alman

dē din.

herşey‿ȫgän-ip durŭ çocuᵏlā zātı̆
“...öteki gibi televizyon almam katiyen kızların yaşadığı yere televizyon almam
dedim. her şeyi öğreniyor zaten çocuklar.” (Yapıcı 2013: 642).
7. pamıḳ çoḲ‿ėyiyı̆ dı̆ ‿emme o pamıḳ dı hindi o du otūdu tütün gibi. hindı̆ ‿ahan
darĭlāŋ yüzünü̆ baḳ-ıp duruz ġalaŋ cingennē gelip dı̆ ‿alcaḳ dėye
“pamuk çok iyiydi ama pamukta şimdi orda tütün gibi oturup kaldı. şimdi artık
darıların yüzüne bakıyoruz artık çingeneler gelip de alacak diye.”
(Yapıcı 2013: 753).
8. yāni tävzondu görü̆yoruz. benim sätim mā här gün dinlē p-durun. ġaynanası
ḳafasını minip-durū. ġayıntası bi yayrī. bilmen çocūnu bi şē ‿tmişlǟ. bilmen‿onu
ȫlü̆‿ėtmişlǟ. häpsini gör-üp duruz bunuŋ “...hepsini görüyoruz bunun.” (Yapıcı
2013: 713).
9. sizlē nahalsıŋız? n‿işley-ı̇ ̇̆ p durusuŋuz? evli miŋ, bekar mıŋ? anaŋ vā mı, bubaŋ
vā mı? sağ‿olsunnā çocūm sağ‿olsunnā. çolūŋ çocūŋ‿oldu mu? yeŋı̆
mı̆ ‿evlendiŋ? gülē durŭsuŋŭz benim nafları ġayri dē mi?
“sizler nasılsınız? ne iş yapıyorsunuz? evli misin, bekar mısın? anan var mı baban
var mı? sağ olsunlar çocuğum sağ olsunlar. çoluğun çocuğun oldu mu? yeni mi
evlendin? gülüyorsun benim laflarıma değil mi artık.? (Yapıcı 2013: 760)
10. hindı̆ hūdan vādıŋ mĭ‿ōdŭ‿otur-ŭp durŭlādır hindı̆ ‿īsannā “şimdi şurdan
gittin mi orada oturuyorlardır insanlar.” (Yapıcı 2013: 615).
11. bi duymuşlā köğ yanmış. ōdan ġārı̆ bubam ōdan gelmiş. yanmīş yanmış. her
yaḳılāda sandıḳlā ȫle yandī gibi büsbütün ȫlü̆ dur-up durullāmış
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“(Babamlar) köyün yandığını duymuşlar. Babam oradan köye gelmiş. Köyün
hepsi yanmış. Sandıklar etrafta yandıkları gibi büsbütün duruyorlarmış.” (Yapıcı
2013: 789).

2.4.7. -Ip batır-ır
Aydın ve yöresi ağızlarında kullanılan şimdiki zaman şekillerindendir. Asıl fiil + -Ip
zarfiil + yat- yardımcı fiilin birleşmesi ile oluşur. Daha önceki yapılarda olduğu gibi
bölge ağzında geniş zaman ekinin ünsüzü düşürülür ve önündeki ünlüyü uzatır. Fakat -Ip
batırır yapısında geniş zaman ünsüzü düşürülmez. Zarf-fiil ekinin ünsüzü, ilerleyici
benzeşme yoluyla yardımcı fiilin ön sesindeki ünsüzü kendisine benzetir (Yapıcı 2013:
239).
Karahan (1996: 146), Batı Grubu ağızlarında bazı yardımcı fiillerin birleşik fiil kuruluşu
içinde şimdiki zaman ifade ettiğini ve bunlar arasında bat- fiiliyle oluşturulan şimdiki
zaman şekillerinin de olduğunu söylemiş, şu örnekleri vermiştir;
cak̦ılay-ıp batar (Adana), gel-ibatı, durum-u batı (Bilecik), domuş-u batır (İçel), yiy-ip
batır (Karaman), el-ep batırlamış, al-ı bat (Manisa), di-yibatırız, gel-ibatı (Muğla)
Gülensoy (1985), (-Ip bat + ır) yapısındaki yardımcı fiilin aslında yat- yardımcı fiilinden
geldiğini belirtir.
Güney Batı Anadolu Ağızları içerisinde bu ekin sadece Muğla ve Aydın yörelerinde
kullanıldığı görülmektedir. Aydın ve yöresi ağızlarında bu ekin olumsuz şekli
bulunmamakla birlikte olumlu şekli de yalnızca üçüncü teklik ve çokluk şahıs çekiminde
görülür.
Kullanım:
1. türkçü̆‿ȫrätmenı̆ ‿olcan dėyodun‿ō. ōdãn̆ hindi düz liseyı̆ gissi gidibilı̄ mi?
bilmiōn ġızım oḳutcez mı̆ ‿oḳutmucez mi. kändi dı̆ büyü̇̆y-üP batī.
“(Kızım) Türkçe öğretmeni olmak istiyorum diyordu. Şimdi [istese] düz liseye
gidebilir mi? [Onu] okutup okutamayacağımızı bilmiyorum. Kendi de büyüyor.”
(Yapıcı 2013: 533).
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2. bizim‿ihdiyar amcamız varıdı, öldü. hocamız varıdı… ġuranda ğeşmädiK‿adı
ğomaŋ dėrdi. hindi hūū ot çöp ġoy-up batıllar
3. “İhtiyar bir amcamız vardı, öldü. (Çocuklarınıza) Kuran’da geçmeyen ad
koymayın derdi. Şimdi (çocuklara) uyduruk (isimler) koyuyorlar.” (Yapıcı 2013:
817).

2.4.8. -I batır
Aydın ve yöresi ağızlarında kullanılan şimdiki zaman ekidir. Yardımcı fiille oluşturulan
bu yapı (-I) zarf fiil + < yat- ile sağlanmaktadır.
Kullanım:
1. āşe aġġan. sekizen‿üş sekizen dȫt dėyólā. nė işleyón mu? gücün ėd-i batırın
bunu, gözüm görmēyi
“...güçlükle yapıyorum. Gözüm görmüyor.” (Yapıcı 2013: 189)
2. bänim‿om bėş dän torun̆ vā. hī om bėş denı̆ torŭnum mā māşallah. torunnarım
gälin‿olu-battī, ävläni-battī. ȫlü̆‿ȫlü̆‿işte. häpizini gör-ü batırın‿işallah
“On beş tane torunum var. Evet, maşallah om beş tabe torunum var. Torunlarımın
bazısı gelin oldu, (bazısı) evlendi. Öyle işte. Hepsinin mürüvvetini görüyorum.”
(Yapıcı 2013: 695)
3. sen aldīŋ ėl. ėl‿anası gelcek burē. o ėl. geçinimezsiŋiz. gayınnaŋı alĭvē ŋ bene,
sȫleŋ dėmiş. aŋney-ı̇ ̇̆ batī mıŋ dėdı̄ me
“söylediklerimi anlıyor musun?” ? (Yapıcı 2013: 763)
4. e dede o benı̆ baḳıyorŭ ben onu baḳıyon. dedeŋ di hastĭ‿olŭ‿olŭvėr-i batī bu
yıl. ihtiyarlıḳ vā ōlum ġalaŋi
“Deden bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O da bu yıl (sık sık) hasta oluveriyor.
Artık yaşlandık oğlum.” (Yapıcı 2013: 743)
5. hindı̄ kilerı̄ canĭnıŋ ġıymatını bil-i batī. aha yē den‿al-ı batīlā, hureyı̆ ġō-batīlā.
ȫleyken yorulduḳ, yorulduḳ, yorulduḳ… őldük bayıldıḳ
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“Şimdiki (insanlar) canının kıymetini biliyor. Şuradan (bir şey) alıyorlar, buraya
koyuyorlar. Öyleyken yorulduk (diyorlar), canımız çıktı (diyorlar).” (Yapıcı
2013: 762)
6. çift sürdüm. tarlĭ‿aldım. çalĭlıḳlarĭ‿aşdım. de gidi de. sē tinnik döşedilǟ hindi.
sē tini sat-ı batıllā yavrım. yağını sat-ı batıllā yavrım
“çift sürdüm, tarlalar satın aldım, (tarla yapmak için) çalılık (alanları) açtım.
Şimdi (o tarlaları) zeytin (ağacıyla) doldurdular. Zeytinini, yağını satıyorlar
yavrum.” (Yapıcı 2013: 680).
(-Ip) zarf fiilinin aksine olumsuz fiillerden sonrada bu yapı kullanılır. Fakat bu kullanım
esnasında asıl fiil ve zarf fiil ekinin ünlüsü arasında /y/ ünsüzü türer. 7. örnekte bu
açıklamaya uygun kullanım görülmektedir.
7. ikı̆ ‿üş senı̆ ‿oldu benim hastĭ‿olalı. ben çocum ḳapıdan çıḳıp da gid-ime-ı̇ ̇̆
batırın bi yaḳıya. soluḳdan gidimeyon
“Ben hasta olalı iki üç yıl oldu. Hastalıktan dolayı kapıdan çıkıp da bir yere
gidemiyorum. Nefes darlığından gidemiyorum.” (Yapıcı 2013: 743)

2.4.9. -I vatır
Aydın ve yöresi ağızlarında kullanılan şimdiki zaman eklerindendir. Yardımcı fiilin ön
sesindeki /y/ ünsüzü, -Ip zarf fiilli yapının etkisiyle önce /b/ ünsüzüne daha sonra da
sızıcılaşarak /v/ ünsüzüne dönüşmüştür.
1. benim ġonuşuvė̄dīım bu. kendi dǟdimĭ‿aŋnad-ı vatırın.
“benim konuşacağım bu. kendi derdimi anlatıyorum.” (Yapıcı 2013: 756)
2. beyändĭm gibĭ yĭ içärin dėr. sän nė yiy-i vatı̄n, ne iç-i vatı̄ ŋ, ne duruyoruŋ dėmez.
“istediğim gibi yiyip içiyorum. sen niye yiyorsun, niye içiyorsun demez.” (Yapıcı
2013: 723)
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2.4.10. -Ip baḳır
Aydın ve yöresi ağızlarında şimdiki zaman eki olarak kullanılan yapılardandır. Yöre
ağzında bu kullanım oldukça azdır.
1. kütükde tahsin geçiyon ġāri ben. aslında būdu ş‿ē dēlē ihsan bilı̄ lē. hindi
asgēden geldı̄ m zaman bāzı āḳıdeşlē vādı. selam sabah bȫlü tahsin çavuş n‿āpĭp baḳī dėyolā
“Benim adım nüfus kütüğünde Tahsin diye kayıtlı. Aslında burada (adımı) İhsan
diye biliyorlar. Askerden geldiğim zamanlarda bazı arkadaşlarım (köylülerimle)
selam (gönderiyorlardı). Tahsin Çavuş ne yapıyor (diye) soruyorlar(mış).”
(Yapıcı 2013: 741)

2.4.11. -I baḳır
Aydın ve yöresi ağızlarında kullanılan şimdiki zaman yapılarındandır. Bu yapıda -Ip zarf
fiil yapısındaki “p” telaffuz edilmez ve önündeki ünlü uzun telaffuz edilir. Ayrıca bu yapı
olumsuz yapıda kullanılmaz.
1. anā! sen benim sesimı̆ ‿aldır-ı baḳī mīŋ? ġaş, ben ġonuşmacam‿o zuman.
“Anaaa! Benim sesimi kaydediyor musun? O zaman ben konuşmayacağım.”
(Yapıcı 2013: 511)
2. ónnā yatıt-durŭmuş. aş hur-ŭ baḳīlā hindi ōde de. o ölen‿adamıŋ yanĭnı
gitceklē. seni gitcek mı̆ ‿acabı dėy-i baḳīlā. vādem hazīlān̆. onnā hazīlan-ĭ
baḳīlā, aşlānĭ hur-ŭ baḳīlā
“(Gittiğimde) onlar uyuyormuş. Şimdi orada yemek yapıyorlar. Ölen kişinin
evine (taziyeye) gidecekler. Senin gidip gitmeyeceğini soruyorlar. Gideceksen
hazırlan. Onlar hazırlanıyorlar, yemeklerini yapıyorlar.” (Yapıcı 2013: 542).

2.4.12. -Ip barır
Aydın ve yöresi ağızlarında kullanılan şimdiki zaman yapılarından birisidir. Arkaik
olarak ekin kökeni (-b < -v) değişiminden dolayı var- yardımcı fiilidir. Fakat zarf fiil
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etkisinden dolayı “-b” sesine dönüşmüştür. Batı grubu ağızları içerisindeki Ege bölgesi
illeri ağızlarında Muğla ve Denizli yöresinde de ekin varlığı mevcuttur.
1. oḳarĭ kimiŋ‿orıyĭ gidiyorŭlāsa. dǟzäsı̆ gilı̆ gid-ip barĭlādır sultangilä
“yukarı kimin oraya gidiyorlarsa. teyzelerine gidiyorlardır. (sultan teyzelerine)”
(Yapıcı 2013: 696)

2.4.13. -Ip yörür
Aydın ve yöresi ağızlarında kullanılan şimdiki zaman yapılarındandır. -Ip zarf fiil + yörüyardımcı fiil ile oluşur. Bu yapı, Denizli ve Muğla ağızlarında da kullanılır. Ayrıca Batı
grubu ağızları sınırları içerisinde bulunan Balıkesir ağızlarında da ekin kullanımına
rastlanmıştır (bk. Tok 2002: 134-135; Akar 2004: 58; Mutlu 2008: 302-306-308).
Çekim:
1. Teklik Kişi: -Ip yörün
2. Teklik Kişi: eki yoktur
3. Teklik Kişi: -Ip yörü
1. Çokluk Kişi: -Ip yörüz
2. Çokluk Kişi: eki yoktur.
3. Çokluk Kişi: eki yoktur
Kullanım:
1. bi o nāzilliyı̆ gitdi, bi o yatıḳanı, bi o mūleyı̆ . gäz-ip yörü. ābēsı̆ ġavġĭ‿ėdı̆ yo,
bän ġavġĭ‿ėdı̆ yon‿arıdĭ duşman‿olŭyorū.
“Küçük oğlum önce Nazilli’ye taşındı. Sonra Yatağan’a yerleşti. Şimdi de
Muğla’da yaşıyor. Oradan oraya geziyor. Ağabeyi nasihat ediyor, ben nasihat
ediyorum. Bir şey söyleyince bize kızıyor.” (Yapıcı 2013: 662)
2. burlādı bizim bi işimiz yoḲ‿ōlum. män bi işi gitmiyorŭn zattan̆. bi allahĭ şükür,
kändimiz yiyip içip ḳaḳıp, yat-ıp yörüz. başġĭ b‿ı̄ şimiz yoḳ
“Bir işimiz yok artık oğlum. Ben hiç işe gitmiyorum zaten. Allah’a şükür kendi
ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Yiyip içip yatıp kalkıyoruz. Başka bir işimiz yok.”
(Yapıcı 2013: 722)
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2.4.14. -Ip börür
Aydın ve yöresi ağızlarında kullanılan şimdiki zaman yapılarındandır. Muğla ağzında da
bu yapıya rastalanılır.
Kullanım:
1. ıscā çıḳdım mĭ tãsı̆ yon. hindi mämädiŋ‿äviŋ yannĭ nahal varın dė-P börün.
“Sıcağa çıkınca tansiyonum (yükseliyor). Şimdi (Mehmet) in evinin yanına nasıl
gideceğim diye düşünüyorum.” (Yapıcı 2013: 721)
2. ėyı̆ yin‿işti gäz-ip börün “iyiyim işte geziyorum” (Yapıcı 2013: 680)
3. orlādĭ‿oḳuannarıŋ bazĭsı bayā hocŭ mucu oldulā ginä. çalışanı. çalışmıyan bi
şē dı̆ ‿olmadı. ȫlü̆ hindı̆ gäz-ı̇ ̇̆ P börü̇̆ burlādĭ‿işdä
“Oralarda

okuyanların

bazısı

-[derslerine]

çalışanlar-

öğretmen

oldu.

Çalışmayanlar bir iş sahibi olamadı. Şimdi buralarda [boş boş] geziyor[lar] işte.”
(Yapıcı 2013: 698)
4. çolŭḳ çocuḳ häp göşdü gitdi gärmänciklärı̆ ‿incirlı̆ ovŭlara. orlādĭ‿işlärı̆ vā.
birı̆ niŋ manavsı vā loḳantıdĭ çalĭşıyorū. birı̆ täkäldē dı̆ ämäkli. ȫlü̆‿ȫlü orlādĭ
duruyorŭlā. ondan‿ȫlü̆‿ȫlü̆ dur-uP börüz‿ōlum. nahal‿ėdälim
“Çoluk çocuk Germencik’e İncirliova’ya göçüp gitti. Oralarda işleri var. Birinin
manav dükkânı var, biri lokantada çalışıyor. Biri tekeldeydi, emekli oldu.
Oralarda yaşıyorlar. Ondan öylece yaşıyoruz oğlum. Ne yapalım.” (Yapıcı 2013:
685)
5. bunnā -bu torŭnuŋ torŭnu- bunnā işleyı̆ batĭ‿aççīna. aççīna öteki torun işleyı̆ batī. onnā işley-ı̇ ̇̆ p börülē işte
“Çam fıstıklarının bir kısmını bunlar bu torunun torunu işliyor. Bir kısmını da
diğer torunum işliyor. Onlar işliyorlar işte.” (Yapıcı 2013: 757)
6. hindı̄ tütün yapılĭyoru. ȫle tütün yap-ıp börü̇̆lǟ işte. tütün ġırıp diz-ip börülǟ hindi
“Şimdi (buralarda) tütüncülük yapılıyor. Tütün yapıyorlar işte. Şimdi tütün
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(yapraklarını) toplayıp iğneye diziyorlar.” (Yapıcı 2013: 718)

2.4.15. -iK gelir (< Ip gelir)
Aydın ve yöresi ağızlarında şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılan yapılardan
birisidir. -Ip zarf fiil eki kendinden sonra gelen yardımcı fiil ve şimdiki zaman anlamı
veren geniş zaman ekiyle birleşmesi sonucu şimdiki zaman oluşur. Ayrıca fiil eğer G- ile
başlayan bir fiilse p > K değişmesi sonucu -(y)Xp > (y)XK olabilir (Yapıcı 2007: 381).
Ege bölgesi ağızlarında bu ek Muğla ve Uşak yörelerinde de kullanılmaktadır. Muğla
bölgesi üzerine Ali Akar’ın yapmış olduğu çalışma bilinmekle birlikte Uşak ağzında ekin
varlığını kendi yapmış olduğum derleme çalışmalarında tespit ettim. Uşak ili Eşme
ilçesine bağlı Fakılı Köyünde bu ek halen yerel ağız konuşurları tarafından muhafaza
edilmektedir. Aşağıda örnek kullanım ve resimler mevcuttur.
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Örnekler;
1. Bātdin aşamā gelīŋ mi? gelīk dede gelı̄k.
Bahattin akşamleyin geliyor musun? geliyoruz dede geliyoruz.
2. babam çārdıġı̄ zaman tamam baba gelīk deriz.
Babam çağardığı zaman tamam baba geliyoruz deriz.
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Kullanım:
1. duvāmı hȫlü̆ başımı duvaᵏladılā. mǟdimenı̄ ‿aşarĭ‿ėn-iK gelirin.
“Başıma duvak yaptılar. Merdivenden aşağıya iniyordum.” (Yapıcı 2013: 438)
2. ġızlā arıbaynan bȫlü geK-gelı̇ ̇̆ lǟdin. geldilǟ sōdulā bene. ben di nasıl käräk
ġonuşdum.
“Kızlar arabayla geliyorlardı. Gelip bana bir şeyler sordular. Ben de gerekli
şeyleri söyledim.” (Yapıcı 2013: 605)
3. siz nē den beri geK-gelı̄ siŋiz? çavdardan beriyı̆ mi gelı̇ ̇̆ K-gelı̇ ̄ siŋiz?
“Siz nereden doğru geliyorsunuz? Çavdar köyünden mi geliyorsunuz?” (Yapıcı
2013: 760)
2. örnekte çekim üçüncü çokluk şahıs ekiyle sağlanır. Geniş zaman ünsüzü düşerek
önündeki ünlüyü uzatmıştır. Fakat buradaki yapıda gel- fiili üzerine gelen -(Ik) ekinde
ünlü düşmüştür. Bu durumda öndeki diğer ünlüyü uzatması gerekmektedir. Sert sessiz
ünsüzü ise gırtlaktan telaffuz edien bir yapıya dönüşmüş olmalı.

2.5. DENİZLİ

2.5.1. -Iyo, -Iyō, -Iyö
Genel olarak bütün ağız bölgelerinde kullanılan bu ek Denizli ili ve yöresinde de sıklıkla
kullanılmaktadır. Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.

Çekim:
1. Teklik Kişi: -yon, -yom, -yôm
2. Teklik Kişi: -yoŋ͂, -yosuŋ͂
3. Teklik Kişi: -yo
1. Çokluk Kişi: -yoz, -yos
2. Çokluk Kişi: -yosunuz, -ıyosun͂uz
3. Çokluk Kişi: -yola -yolā
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Kullanım:
1.

Mävlam säni baŋ͂a verä” ’de çıḲdı dışara ginä. “bän İzmirä gid-iyon, bi şe
ısmarlēcän-mi” deyo
“...İzmir’e gidiyorum bir şey ısmarlayacak mısın?” (Korkmaz 1994: 57)

2. onnā gidǟkänä dilki däli Mämädä lä sän nä dur-uyoŋ͂ dimiş
“...Mehmet’e lan sen niye duruyorsun demiş” (Korkmaz 1994: 56)
3. gǟgäfdä altın horaz räsmi işlä-yōmuş ġız. ōlan o altın horaza ālmış. çāşafın͂͜ ͂ içini
ġıyma’lı äşyālādan doldurmuş
“.........altın horoz resmi çiziyormuş kız...” (Korkmaz 1994: 51)
4. Balḳan māribäsi so͂ra, açıldınan so͂ ra, bıraḲdıḲ gid-iyos. aşamdan bir äv, güṇdüz
bi şē yōdu. gecä ämir verdilä. Atbaşın didil. Atbaşıŋ͂ minäsi ġada här yağım gidiyos
“Balkan savaşından sonra, açıldıktan sonra bıraktık gidiyoruz...” (Korkmaz 1994:
52)
5. bi böcü rās gäliyôru. böcä çöP yūtayarmış. “n‿n̄p-ıyorsuŋ͂uz arḳıdeş?” dimiş.
“çöP, hazırlıḲ hazırleyon” demiş (Korkmaz 1994: 73).
6. altın horaza bin͂ līräyä sa’mışla. onu da padişah almış. bu çocu’lā çı’rıḲcı. ġulfu
ġadınıŋ͂ ävindi dur-uyolāmış “...kadının evinde duruyorlarmış” (Korkmaz 1994:
51)

2.5.2. -yoru
Şimdiki zaman eki -yor, bilindiği gibi yorı- fiilinden türemiştir. Bölge ağızlarında
kullanılan şimdiki zaman 3. tekil ve çoğul şahıs ekleri, “-yoru” şeklindedir. Ekin çekime
girdiği andaki durumuna bakıldığında nadiren de olsa “-u” ünlüsünün düştüğü görülür.
Kullanım:
ölüyorŭ “ölüyor”, dẹyōrŭ “diyor”, oluyoru “oluyor”, ġoyuyoru “koyuyor”,
erēyorŭ “eriyor”, deyōr ŭki “diyor ki”, ekiliyorŭ “ekiliyor”, geliyorŭlā
“geliyorlar”, yapıyorŭlā “yapıyorlar”, bilimēyorŭlar “bilemiyorlar” (Tok 2008:
679)
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2.5.3. -Ip dur-ur (< tur-ur)
Detaylı açıklamaları yukarıdaki bölümlerde yapılan ekin kullanımına bu bölgede
rastlamak mümkündür.
Kullanım:
oturuPdurū “oturuyor”, bıçıPdurūz “biçiyoruz”, yaşāyaPdurūz “yaşıyoruz”,
dövüpdurū “dövüyor”, duyuPdurūsuñdur “duyuyorsundur”, gidiPdurū “gidiyor”,
asılıPdurū “asılıyor”, oluPdurūķā “oluyorken”, yatıPdurū “yatıyor”, yazılıPdurū
“yazılıyor” ġonuPdurū “konuyor” (Tok 2008: 680)
Bu ek, süreklilik bildiren bir yapıya sahiptir. Yapılmakta olan hareket veya iş devam
etmektedir.

2.5.4. -Ip barı
gēmePbarı “gelmiyor”, gidiPbāsıñız “gidiyorsunuz”, ġılıPbāz “kılıyoruz”,
gediPbar “gidiyor”, yetmePbā “yetmiyor”, baş edimebbā “baş edemiyor”, gelin
ediPbālā “gelin ediyorlar” (Tok 2008: 680)
“bar-ˮ fiili “-p” zarf-fiil eki ile birleşerek şimdiki zaman ifadesi oluşturur. Denizli ve
çevresinde kullanımına çok sık rastlanılan bu yapı Muğla ağzında da görülmektedir.
Çekim sırasında şahıs zamiri kökenli yapılar kullanılmaktadır. Ayrıca ünlü ve ünsüz
seslerin düşmesi sonucunda da ünlü uzunlukları görülebilir. Düşmediği durumlarda ise
yardımcı fiil görevindeki bar- fiili önündeki “-p” ünsüzü kalın şekilde telaffuz edilir.

2.5.5. -Ip batır-ır
dēPbatıñ “diyorsun”, gidiPbatī “gidiyor”, olmePbatıñ “olmuyorum”, ġılıPbātırız
“kılıyoruz”, biliPbatí “biliyor”, hȗruPbatırĭ “vuruyor”, ediPbatı “ediyor”, geçiribatır
“geçiyor”, edibatī “şey ediyor” acēbatı “acıyor”, görübatīz “görüyoruz”, dolubatīlā
“doluyorlar” çāğırıbatır “çağırıyor”, gidiPbātız “gidiyoruz”, çoķubātı “toplanıyor”,
ötübatī “ötüyor” (Tok 2008)

59

2.6. İZMİR

2.6.1. -Iyo, -Iyō, -Iyö
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -yom, -yon
2. Teklik Kişi: -yosuŋ̃
3. Teklik Kişi: -yo
1. Çokluk Kişi: -yoz, -yos
2. Çokluk Kişi: -yosuŋ͂uz
3. Çokluk Kişi: -yolla, -yolā
Kullanım:
1. biraz giTdik, bän dä didim: “el kövünä gid-iyom, bi su döken” didim. davıt da
bändä ġaldı. däriya endim, bäni bäKlämämiş, gitmiş davılcıla “...el köyüne
gidiyorum bir su dökeyim...” (Korkmaz 1994: 24).
2. salam vēdim. däi̯mäncı dä ḳapıda. o da ġaçıyomuş, gidiyomuş. “yavu bän burda
misafir ġalcam didim. sän gid-iyosuŋ͂. “bän gälirim gicä”didi “...sen
gidiyorsun...” (Korkmaz 1994: 2).
3. duruḳ abi çocuḲ gäldi. yüzümä yüzümä baḲdı. tuTdu ġolumdan “hadi enişdä”
didi “gidälim”. şindi bän o adamlādan da utan-ıyon. “enişdä” de-yo “...enişte
diyor” (Korkmaz 1994: 26)
4. zurna filan... gäldilä bunna, “ūrula”. “ūrula” “nerī gidiyoŋ͂”? “düvün vā” didilǟ,
“düvünä gid-iyoz”. “e bäni dä götürü-müsünüz.” “gidälim düvün bu ya” didi,
“gidälim” didilä “...düğüne gidiyoruz...” (Korkmaz 1994: 24).
5.

“Mämäd‿Ā neräyä”? “ e işdä çifdä gid-i̯ôruz ġoŋ͂şu!” “e ‘nä aki̯ôsuŋ͂?” “buldu
äk-iyorus”. “güzäl!” “...işte çifte gidiyoruz komşu...” (Korkmaz 1994: 34)

6. gid-iyolā bāzādan bi sığır‿al-ıyolā; sığırıŋ͂ başna İp daḳ-ıyolā, dōru bi
ġayı̄n͂‿içǟsina. ġayıḲ gidä gidä, gidä gidä yavudi bi dağıŋ͂ käŋarına gidiyô
“gidiyorlar pazardan bir sığır alıyorlar; sığırın başına bir ip bağlıyorlar...”
(Korkmaz 1994: 22)
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2.7. AFYONKARAHİSAR

2.7.1. -Iyo, -Iyō, -Iyö
Afyonkarahisar ağız incelemelerine bakıldığında sadece -(I)yo(r) ekinin varlığından
bahsedebiliriz. Erdoğan Boz’un çalışması Afyonkarahisar Merkez Ağzı Dil Özellikleri Metinler-Sözlük ve yaptırmış olduğu yüksek lisans tezlerinde başka bir şimdiki zaman
yapısıyla karşılaşılmamıştır.
Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -(I)yom, -(I)yon -(I)yon͂
2. Teklik Kişi: -(I)yon͂
3. Teklik Kişi: -(I)yōr
1. Çokluk Kişi: -(I)yoz
2. Çokluk Kişi: -(I)yōn͂uz
3. Çokluk Kişi: -(I)yōlĀ(r) -(I)yollar
Kullanım:
1. geldiğinde güz mävsiminde toPdan gaz̄alara, efendim sā sol vilāyeTlere, bunnara
vèriyoz. ben şindi sıf mes‿üzerine çalış-ıyom “...çalışıyorum” (Boz 2006: 181)
2. ben ôyle ķabul ediyom ama cenābı allah ne ġabul eder bilm-iyōm
“ben öyle kabul ediyorum ama cenabı Allah ne kabul eder bilmiyorum.” (Solmaz
2007: 161)
3. banyōnun͂ odun külü oluŗ, bil-iyon͂ mu, ilK yanı‿ı, onun͂ āltını alırın bän, bardağa
yāħut bi gaba gorun, onu bardaĝınan şöyne ēridirin, üstünün͂ duru suyunu dökerin
baklàvàyà, sırma baklavàsına, cevzin͂ varışa ceviz, yoğusa öyne düz
“banyonun odun külü olur, biliyor musun?...” (Boz 2006: 205).
4. gendiŋ tāsillisiŋ bil-iyōŋ bizim büyüklerden‿intiķāl‿idilen bôyle
“kendin tahsillisin biliyorsun bizim büyüklerden giden böyle” (Solmaz 2007: 185)
5. gatırcılā gatırcılā cuma selāsı vèrildi mi dēyō, dēyze nēTcen͂ Cuma selāsını dēyō.
nēdim benim bi gızım vā, halı, zili doK-uyō selā zamanı bari baş ossun. otsun
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“...halı, zili dokuyor sela zamanı bari başıboş olsun (Boz 2006: 175).
6. şindi adam al-ıyor cebine parayı ordan satıcılardan bişeyler al-ıyor “şimdi adam
alıyor cebine parayı ordan (sonra) satıcılardan birşeyler alıyor” (Solmaz 2007:
154)
7. bışKı; bu kesmeye yara, dabannarı kesmèye yara, böyüK‿oluyo dabanı da, şu
kösele, bunun͂ acarını, daban‿alırız bône, bi teK‿ōdan bi tek‿ōdan daban‿alıyoz, bunu bône. muşTa; deriyi döveriz, yapākan döv-üyoz, bunu da döv-üyoz onu
da döv-üyoz çekeç gibi yāni “...deriyi döveriz, yaparken dövüyoruz, bunu da
dövüyoruz onu da dövüyoruz çekiç gibi yani” (Boz 2006: 273).
8. hanı çocuģū Toķdura hanı götürüp de masķıra etdirmi-yoS şindi “...maskara
ettirmiyoruz şimdi” (Solmaz 2007: 177)
9. bi gızî münāsiP görünce ōlanın͂ tarafından böyüKlēden sülaleden toplanannā üş
beş kişiynen dünür gidēdi. işte allaħın͂‿emrinen pēgamberin͂ gavliynen size
dünür gēdiK, münāsiP gôŗüK, siz nası gör-üyōn͂uz dèŗlē “...siz nasıl görüyorsunuz
derler.” (Solmaz 2007: 262)
10. nası olcaḳ anam davul olūrdu düdǖ olūrdu nası olcaḳ. sôletd-iriyo bunnā bizi şīye
al-ıyō hā. he len vallā şiye al-ıyōllār len. al-ıyōŋuz al-ıyōŋuz ben bil-iyōm
“(düğünleriniz nasıl olurdu?) nasıl olacak annem (yavrum, evladım) davul olurdu,
düdük olurdu nasıl olacak. konuşturuyor bunlar bizi kayıta alıyorlar ha. he lan
vallaha kayıta alıyorlar len. alıyorsunuz alıyorsunuz ben biliyorum.” (Solmaz
2007: 216)
11. dediğim şu guzunun͂ yününnen gırkılma, yün guzu yünü bu, bunu gırk-ıyōlaŗ bône
hallaş dęriz biz, bunnar atmáyá başlà-yollar. teKrar yay-ıyōlar gene
galıbın͂‿üzerine...
“...bunu kırkıyorlar... bunları atmaya başlıyorlar. tekrar yayıyorlar yine kalıbın
üzerine...” (Boz 2006: 274)
12. şindi ôyle de‿īl, şindi nişānnan-ıyollar, mektuplaş-ıyollar, tēlefonna ġonuşuyollar, altı ay, üç‿ay dā olmazsa bi sene gez-iyo aŋlaşabilirse evlen-iyo
aŋlaşamazsa ayrıl-ıyō. dōru muyum?
“şimdi

öyle

değil,

şimdi

nişanlanıyorlar,

mektuplaşıyorlar,

telefonla

konuşuyorlar, altı ay, üç ay da olmazsa bir sene geziyor anlaşabilirse evleniyor
anlaşamazsa ayrılıyor. doğru muyum?” (Solmaz 2007: 170).
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2.8. MANİSA

2.8.1. -Iyo, -Iyō, -Iyö
Manisa yöresinde şimdiki zaman dört farklı şekilde görülür. Fakat bu bölgenin en temel
karakteristik şimdiki zaman biçimi -(I)yo ekidir. Ekin çekim kalıbı ve örnek kullanımları
aşağıda verilmiştir.
Çekim:
1. Teklik Kişi: -(I)yom, -(I)yon
2. Teklik Kişi: -(I)yosun, -(I)yosuñ, -yosun, yoñ, -yon
3. Teklik Kişi: -yo
1. Çokluk Kişi: -(I)yoz
2. Çokluk Kişi: -(I) yonuz, -(I)yoñuz, -yosunuz, yosuñuz
3. Çokluk Kişi: -(I)yola, -yolla
Kullanım:
1. Avdan va şurda köv. unnaŋ͂ lisannarı “aşara” diyola. sōna “baŋ͂a” diyola. tabī
fazla banim bilmi-yom‿unnaŋ͂ lisannarına. saT säkizi beş va bä “...tabi ben fazla
bilmiyorum onların lisanlarını...” (Korkmaz 1994: 5)
2. Evelden iki dene öküz olurdun; eneklede hinci enekleri gör-üyosun yâ “eskiden
iki tane öküz olurdu, şimdiki inekleri görüyorsun ya” (Akyol 2006: 327)
3. hadi Atiyä Atikälän ôi̯naŋ͂. oturu-vī de-yosuŋ͂ oturuyor. olu da işī-viri çocuk,
işimäz ya “...otuver diyorsun oturuyor...” (Korkmaz 1994: 6).
4. Üle sindi burdan bizim bi havızım vâdı ezen yarısmasına gel-iyo birinci oldu.
Çocuk Türkiye birincisi sindi gadın bene dedi ayakdes ol çocugun bubası yok
gadın dul hatun didi gėnçde 35 yasında yok isde yenge sözüm beni didi ayakdes
ol İstanbul’a gidem senlen “öyle şimdi bizim bir hafızımız vardı ezan yarışmasına
geliyor (ve) birinci oldu” (Akyol 2006: 355)
5. ġaymaḳam parai̯ viräm di-yo da ġāväci āmı-yo “kaymakam parayı vereyim diyor
da kahveci almıyor.” (Korkmaz 1994: 5)
6. hiç hasdalı̄ ağır bilän däğildin. yengä de-yoz. lalın gäyicäK, çamäşir yäkimä gidiyos “...yenge diyoruz...” (Korkmaz 1994: 6)
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7. Evelinden ısırgan ondan sona papurcak gälincik di-yosunuz siz - ondan sonara
si develik di-yoz biz siz ebegümeci di-yoz ona undan sonarta sarmȧsik bu pinarlan
aralânda oluyo çalılân aralânda “...diyorsunuz siz...” (Akyol 2006: 356)
8. bizim dil başġa yiri ui̯maz. Çizmeyi nasıl yap-ıyorsuŋ͂uz “bizim dil başka yere
benzemez. çizmeyi nasıl yapıyorsunuz” (Korkmaz 1994: 7)
9. Varıyom ben Allahın emrinnen di-yom ben mesela iste Fatmanın ogluna Hatçenin
gızını Allahın emrinne isteme geldim ver-iyomusun diye ver-iyoz delese onnâ bir
hafta sonu gel di-yolâ “Haticenin kızını Allahın emriyle istemeye geldim, veriyor
musun diye. Veriyoruz derlerse onlar bir hafta sonu gel diyorlar.” (Akyol 2006:
385)
10. ġadınnā toplan-ıyo ōlan‿ävinä. biz bura gäldimiz gibi sāT birdä bi buçuḲda ġız ͂͜
ävini unnā da gid-iyo ġāri ġız‿ävini. sōna galin gäli “onlar da gidiyor artık kız
evine.” (Korkmaz 1994: 4)
Manisa ağızlarında karşılaşılan diğer şimdiki zaman yapıları şu şekildedir:

2.8.2. -iy, -yı/ -yi, -yu/ -yü, -yır/ -yir, -yur/ -yür
Manisa ve yöresinde kullanılan şimdiki zaman şekillerindendir.
Kullanım:
1. çam gozā, at-iyn (İlker 2009: 371)
2. Yattıktan sonara kalktîn vakit bi dâ duanı idersin. Orda okurum Gurandan.
Küçük sîle Allahım gizli saklı mübarek, tayip, tahir, mutara, senden isti-yim
yarabbim de (Akyol 2006: 362).
3. ben tutayım ona sen ırâtsız ol-uysun (Akyol 2006: 268)
4. zımbadak top at-ıydı (İlker 2009: 371)
5. Gidiyo da iste tâ orayı Manisē bazarranmaya gid-iyolā. Bazarlamaktan geldėn
sonu peskirlē, tepsilē, sinile götürǖlē. Baklavȧ yapıyılā tepsilēde böle. Ondan
sōna giyim giyelē başka giyim giyelē. (Akyol 2006: 374)
6. mevlid okumā gidip gel-iyle (İlker 2009: 371)
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2.8.3. -ya/ -ye/ -yā/ -yē
İlker (2009), Manisa ağzını incelerken şimdiki zaman yapılarını üç farklı şekilde
belirtmiştir. Manisa ağız bölgesinde, bu yapıyı ikinci grup şimdiki zaman şekli olarak
vermiştir.
Karahan (1996: 143), bu ekin batı grubu ağızlarının II. III. ve V. gruptaki ağızlarında
görüldüğünü belirtir. Bu çalışma incelendiğinde Manisa ağızlarında böyle bir yapının
varlığından bahsedilmemiştir. Bu ekin Manisa ağzında kullanıldığına dair ilk tespiti Ayşe
İlker yapmıştır. İlker, bu ekin Manisa merkez Karaveliler köyü, Saruhanlı’nın Taşdibi
Köyü ve Köprübaşında kulanıldığını üç örnekte tespit etmiştir (İlker 2009).
Kullanım:
1. nişannandı sözlendi mi başla-yeledi bize
2. evelden üç etek giyedik, kuşak bāla-yedik, böle burdan bez bāla-yedik.
3. çocukken nele yap-yeduk annemin dedi gibi renşberlik yap-yeduk. gızkana
evimizde böle böle pullu şeyli.. yemenin üsdüne bāla-yāladı.
4. ōlanın yanına gid-yem ya kim gecelecek

2.8.4. -yer/ -yėr/ -yir /-yr
Bu yapı Karahan’ın ağız sınıflandırmasına göre; Kozan, Kadirli, Gaziantep ve
Kahramanmaraş’a yerleşmiş Türkmenler tarafından kullanılmaktadır (1996: 144).
Manisa ağzında karşılaşılan örnekleri şu şekildedir:
Kullanım:
1. Nazar oldumu oku-yarın (Akyol 2006: 148 )
2. selayı oku-yar hoca (İlker 2009)
3. Elinde sigil çıktınmı ayȧ oku-yarız (Akyol 2006)
4. ayaz başladı zaman seraya top-leyırz (İlker 2009)
5. biz dokyirdik, küt küt dokuma dokyirdik (İlker 2009)
6. dōru onna düün evine, o kelleyi alırla hur-uyerlē (İlker 2009)

7. Maldanda hep kilim, halı doku-yerlē (Akyol 2006)
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2.8.5. ̵ ō/ -ōr/ -or/ -ör
Manisa ağız bölgesinde görülen ve oldukça az bir kullanıma sahip şimdiki zaman
biçimidir. Karahan, bu eki Batı Grubu ağızlarının VII. grubundaki Adıyaman, Kilis,
Gaziantep ve Birecik ağızlarında kullanıldığını belirtir. Bu ağız bölgeleri dışında ek,
Manisa’nın Alaşehir ve Kula ilçeleri ile Kütahya’nın bazı köylerinde tespit edilmiştir
(1996: 144). Manisa bölgesinde tespit edilen örnekler şu şekildedir:
1. kışın gelōlar burlā geç-ō-larmış, hep gonorlamış yaz geldimi.
2. biz başlānda dur-ōrz.
Örneklere bakıldığında şahis zamiri ekleri ile çekim yapılmıştır. Bunun dışında ünlü
uzunluğunun sebebi önündeki -y ünsüzünün kaybolmasına bağlanabilir.
İlker, Manisa ağız bölgesinde kullanılan şimdiki zaman şekilleri için bölge ağızlarındaki
farklılıkları, bu bölgede farklı Oğuz-Türkmen boylarını ve bu boyların farklı oymak ve
aşiretlerinin yaşamış olmalarına bağlamaktadır (2009: 374).
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2.9. HARİTA ÜZERİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİNİN BÖLGESEL
DAĞILIMLARI
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3. BÖLÜM
GÜNEYBATI ANADOLU AĞIZLARINDA ODAKSILLIK
Bir önceki bölümde ayrıntılı bir şekilde görüldüğü üzere bu bölümde, “odaksıllık” konusu
yapılan çalışmaların da yardımıyla değerlendirilecektir. Daha sonra, araştırma alanı
içerisindeki ağız bölgelerinden tespit edilen örneklerde, odaklılık değeri taşıyanlar
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Odaklılık (focality), Johanson’un görünüş kuramında yer alan en önemli kavramlardan
bir tanesidir.
Johanson’a göre odaksıllık;
Sayılabilir veya sayılamaz eylemler arasındaki yapay sınır, elbette odaksıllığı
zorunlu kılacak işlev tipine esas oluşturmaz. Gerçekte eylem öbeği tarafından ifade
edilen olayın, cevap verilen öznel anla, yani odakla ilintili olması belirleyicidir.
Sözlüksel veya bağlamsal olarak ifade veya işaret edilen tek bir zaman dilimi
kastediliyor ve söz konusu an, yeri açısından oluş olarak gerçekleşen eyleme ve
onun geçerlilik maksimumuna, eylem zaman dilimi için karakteristik görünecek
biçimde davranıyorsa odaksıllık mevcuttur (Johanson 2016: 139).
Bir başka değerlendirme de şu şekildedir; Odaklılık, görünüş biçimbirimleriyle
işaretlenen eylemi görüntüleme alanının göreceli darlığı, bakış noktasını çevrelemesi,
sınırlandırması ve buna bağlı psikolojik durum ve olgularla ilgili ölçüsel bir parametredir
(2000: 39).
Johanson, (2016) Odaksıllık parametresinde olayın başlaması sırasında an, onun en üst
geçerlilik seviyesinde bulunuyorsa yüksek odaklılık gösterir. Yakınında bulunuyorsa
eylem tek bir an için somut anlamda belirleyicidir, bu da düşük odaklılık göstergesidir.
Eylem, kılınış bakımından öngörülebilir bir sona doğru gidebilir aynı zamanda başka
nedenlerle açık bir maksimuma da erişebilir.
Yüksek odaklılık, bakış noktasındaki en yüksek eylemsel konsantrasyonu gösterir. Düşük
odaklılık ise, tek bir zaman noktasında geçerli olmak zorunda değildir; bir ya da birden
fazla gerçekleşme noktasında olabilir (Johanson 2000: 87; Aslan Demir 2016: 37).
Bir eylemin odaklılık değeri yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere değişkenlik
gösterebilir. Johanson, (2016) bu değişkenliği şu şekilde açıklamaktadır; Odaklılık
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gelişimsel bir parametre olduğu için art zamanlı olarak değişim gösterebilir.
Biçimbirimlerdeki bu değişim genellikle yüksek odaklıdan düşük odaklıya doğrudur. Bir
biçimbirimdeki odak kaybı, görünüş sisteminde odaklılık yenilenmesine yol açabilir.
Başka bir ifadeyle, bir unsur odaksızlaşma (defocalization) sürecine girerse o dilde, bu
yönde bir ihtiyacı karşılamak üzere yüksek odaklı yenilenme olabilir (Johanson 2016).
Bu bakımdan odaklılık parametresi gelişimsel olmasından dolayı, bir biçimbirimin alt ya
da üst skaladaki değeri de yansıtabildiği eş zamanlı kesişim alanlarına sahip olabilir
(Johanson 1994: 255; Aslan Demir 2016: 39).

X

Y

Yüksek

Düşük

Odaklı

Odaklı

Z

Odaksız

Buna göre; düşük odaklı Y biçimbirimi, dil içi bağlamı sayesinde yüksek odaklı görünüm
gösterebilir.
Türkiye Türkçesinde odaksıllık +SNA birlikler -makta, -(I)yor ve -(I/A)r, eklerinde
görülmektedir. Fakat bu yapılardan -mAkta ve -(I)yor odaksıllık bakımından, odaksız
durumdaki -(I/A)r’dan ayrılmaktadır (Johanson 1971: 134; Aslan Demir 2016: 37).
Bunların dışında yardımcı fiillerde oluşturulan (-ıp yatı:r, -ıp otu:r, -ıp yör:ü, -ıp du:r -ıp
ba:r vb.) yapılar da odaksıllık gösterir.
Ege bölgesi ağızlarında odaksıllık değerleri gösteren yapılar aşağıda açıklanacaktır.
Tespit edilen tüm ekler bu bölümde değerlendirilmeyecek olup aynı kökenden gelenler
ve ses değişiklikleriyle şimdiki zaman unsuru oluşturan ekler değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
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-(I)yor:
Genel anlamda bakıldığında şimdiki zaman için kullanılan en yaygın ektir. Cümledeki
bağlama bakıldığında temel görevi, içerisinde bulunulan zamandaki oluş ve kılışları
anlatır.
Ekin durumu köken bakımından önceki bölümlerde ilgili alanlarda belirtilmiştir. Ekin
kökeni hakkında kısaca şunları söyleyebiliriz; Eski Anadolu Türkçesindeki süreklilik
bildiren bir fiil olan yoru- tasvir fiilinin geniş zaman çekiminden hece yutumu ile
(-A yoru-r) ortaya çıkmıştır.
Bu ek, bulunduğu cümlede görünüş noktasında sözün söylendiği anda gerçekleşmekte
olan fiilin zamanını belirler ve yüksek odaklılık gösterir;
1. gǟnşlǟ tütün̆ yap-ıyoru
2. Bärgämä gäl-iyô
3. āmed‿ā ge, asgēlikden añnad-ıyon gē!
4. asger ūrlu-yorula
5. ōlum, uzakları görebil-iyoŋ mu, gözüŋ kesiyō mu dedi

-(I)yor’un diğer kiplik işlevleri şöyledir;
a. Sınırlandırılmamış bir zamanı yani geçmişte başlayan bakış noktasında da devam
eden bir süreklilik ifade eder:
1. u fakirläri älmas cävāhir veriyo ġāri parı çoḲ veriyo. anı alıḲ gäliyo
adam. zän͂gin‿ol-uyollā ġāri
o fakirleri almaz Cevahir veriyor artık parayı, çok veriyor. Onu alıp
geliyor adam. Zengin oluyorlar artık.
Yukarıdaki örnekte “artık” kelimesi zaman ifade eden bir unsurdur. Ve zengin
olma sürecinin kesin bir başlangıç noktası olmamakla birlikte eylemin ne zaman
gerçekleşeceği de belli değildir.
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b. Süreklilik özelliği taşıyan alışkanlıkları, âdetleri gösterebilir:
1. cingen‿oyunu yaparlā, oyun oynarlā böle. ġarı̆ şık bi şekilde oyn-uyolā,
altın daḳ-ıyolā böle, böyük
çingen oyunu yaparlar, oyun oynarlar böyle. Karışık bir şekilde (bayanerkek) onuyorlar, altın takıyorlar böyle büyük.
c. Bir varlığın niteliği veya durumu hakkında bilgi verebilir:
1. ġurṬ ġarĭnın͂ āzını yüzünü daıd-ıyō....dudānı sor-ŭyo böle, yananı sorŭyo, dudānı sor-ŭyo ġarĭnın͂. mikrop ġarĭnın içine git-ĭyō
Kurt kadının ağzını yüzünü dağıtıyor, dudağını soruyor böyle, yanağını
soruyor, dudağını soruyor kadının. mikrop kadının içine gidiyor.
-(I)yor eki ile ilgili olarak;
Swift’te (1963: 96) bu ekin eylem tarafından belirtilen işin şu anda gerçekleştiğini bildirir.
Örneğin; biliyorum, zannediyorsun, inanıyor
Underhill’de (1987: 112) eylemin konuşma anında yani sözceleme anında gerçekleştiğini
bildirir. Örneğin: yemek yapıyor, çay içiyorlar
-(I)yor ekinin kiplik özellikleri için (bk. Swift 1963; Underhill 1987; Korkmaz 2003;
Lewis 1986)

-(I)pdIr:
Odaklılık, bakış açısının göreceli darlığı, bakış noktasını çevrelemesi ve buna bağlı
psikolojik yoğunlukla ilgili ölçüsel bir parametredir. Muğla, Aydın, Denizli ve Kütahya
bölgesinde kullanılan bu ek odaklılık değerine sahiptir. Aşağıdaki örnekler odaklılık
değeri gösteren kullanımlardır:
1. ġızım biz sana çō seviP-duruz, ġızımız olumadı̄ndan nėden bȫle edī-batıŋ
dedikçe “sizin sevmeñiz önemli däl, ōlun sevsin yėterli” dėdi bizi
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Kızım biz seni çok seviyoruz kızımız olmadığından. Neden böyle
yapıyorsun dedikçe “sizin sevmeniz önemli değil oğlun sevsin yeterli”
dedi bize.
2. ē bubu bu ġıdā boḲun içindi niyi gülüP-duruŋ sen di baḳen
ee baba bu kadar kötü şeyin içinde niçin gülüyorsun sen söyle bakalım.
3. bişirip iç-ip durun. o kėkik suyŭna bişirip iç-ip durun
pişirip içiyorum. O kekiği suyla pişirip içiyorum
Aslan Demir, (2016: 75) -(I)pdIr biçimbiriminin algısal ve çıkarımsal bir bilgiyi
işaretlediğinde daha tanımlayıcı, teşhissel ve yüksek odaklı bir görünüm sergilediğini
belirtir.
1. herif darınıŋ gözüne bakıP-duru. yiyceK ġış gelince.
herif darının gözüne bakıyor. Kışın yiyecek.
Yukarıdaki 1. örnekte biçimbirimin yapılmakta olan eylemin çıkarımsal bir bilgiyi
işaretlediğini göstermektedir.

-yar/ -yär:
Bu biçimbirimin işlevi konuşma anında gerçekleşmekte olan olay veya durumları anlatır.
Güneybatı Anadolu Ağızları içerisinde sadece Manisa yöresinde kullanılan bu ek
odaklılık gösterir.
1. selayı oku-yar hoca
Yukarıdaki örnekte eylemin yapılmakta olduğu anlatılmaktadır.
Bu biçimbirim aynı zamanda, her zaman ya da belli bir olay anında sürekli olarak yapılan
eylem ve durumları anlatabilir. Örneğin;
1. Nazar oldumu oku-yarın
2. Elinde sigil çıktınmı ayȧ oku-yarız
3. ayaz başladı zaman seraya top-leyırz
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-(I)p otu:r, (I)p yatı:r, -(I)Ip batı, -(I)p batı:r, -(I)k gel, -(I)p yörü:r
Güneybatı Anadolu Ağızlarında tasvir fiilleri ile oluşturulan şimdiki zaman ekleri
oldukça fazladır. Bu başlık altında ses değişmelerine uğrayarak şimdiki zaman anlamı
gösteren ekler değerlendirilmemiştir.
Bir eylemin sürmekte olan iç safhasını gösteren bu ekler özellikle Aydın ve Muğla
yöresinde çok fazla kullanılmaktadır. Eylemlerin süreğine ait bir kesiti daha dar bir bakış
açısıyla sunabilmeleri bakımından bu biçimbirimler yüksek odaklılık göstermektedir.
1. ġıl-ıPbātırız
kılıyoruz
2. gelin ed-iPbālā
gelin ediyorlar
3. siz nē den beri geK-gelı̇ ̄ siŋiz? çavdardan beriyı̆ mi gel-ı̇ ̇̆ Kgelı̇ ̄ siŋiz?
siz nereden geliyorsunuz Çavdar köyünden mi geliyorsunuz?
4. ėyı̆ yin‿işti gäz-ip börün
iyiyim işte geziyorum
5. burlādı bizim bi işimiz yoḲ‿ōlum. män bi işi gitmiyorŭn zattan̆. bi allahĭ
şükür, kändimiz yiyip içip ḳaḳıp, yat-ıp yörüz. başġĭ b‿ı̄ şimiz yoḳ
Bir işimiz yok artık oğlum. Ben hiç işe gitmiyorum zaten. Allah’a şükür
kendi ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Yiyip içip yatıp kalkıyoruz. Başka bir
işimiz yok.
6. sen aldīŋ ėl. ėl‿anası gelcek burē. o ėl. geçinimezsiŋiz. gayınnaŋı alĭvē ŋ
bene, sȫleŋ dėmiş. aŋney-ı̇ ̇̆ batīmıŋ dėdı̄ me
sen başka bir el (gelin) aldın. el annesi gelecek buraya. O el,
geçinemezsiniz,

kayınnanamı

alıverin

benim

söyleyeyim

demiş.

söylediklerimi anlıyor musun?”
7. nėdelim buna şükür ūraş-ıPyörüz yaylalarda, buyday ġaldırcaz dėye
ne yapalım buna şükür uğraşıyoruz yaylalarda, buğday kaldıracağız diye.
8. hindi dādan in-iKgeliyolla bu çocuᵏlā.
şimdi dağdan iniyorlar bu çocuklar.
9. nēden gel-iPduruñuz
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neden gelip duruyorsunuz
10. bubam odun ėd-ibatı
Babam odun yapıyor.
Yukarıdaki örneklerde geçen biçimbirimler, bakılan noktada bir eylemin devam eden iç
safhasını gözlemleyebilmektedir; yapılmakta olan eylem konuşma anında gerçekleşir.
Ayrıca konuşma anının çok yakınında olmasa bile konuşma anını içine alan bir zaman
diliminde gerçekleşen veya geçerli olan eylemlerin iç safhasını gösterebilir.
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SONUÇ
Ağız konusunda son yıllarda çok fazla çalışma yapılmış olmakla birlikte artık dar bölge
ağızları araştırma konusu olarak ele alınmaktadır. Dar bölge ağızları daha sınırlı bir
bölgede kullanılan ve dâhil oldukları geniş bölge ağızlarının özelliklerine sahip aynı
zamanda farklı varyantları da içinde barındırabilen bölgelerdir. Bu çalışma da dar bölge
ağız araştırması için örnek teşkil etmektedir.
Bu çalışmada Güneybatı Anadolu Ağızları’nda şimdiki zaman şekilleri, işlevleri,
anlamları, tarihi gelişmeleri ve odaksıllık değerleri bakımından incelenmiştir.
Çalışmanın giriş bölümünde genel anlamda zaman ifadesi ve Türkçede şimdiki zaman
üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir. Genel kanıya göre zaman; geçmiş, şimdi ve
gelecek şeklinde ifade edilmektedir. Bu zaman ayrımları bir dilin dilbilgisel
kategorilerinin belirlenmesinde ve ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Bu bölümde ayrıca
V. A Maksimov ile başlayan Türkiye Türkçesi ağız çalışmaları hakkında kısaca bilgi
verilmiş ve Anadolu Ağızları’nda şimdiki zaman çalışmaları tanıtılmıştır.
Şimdiki zaman, Eski Türkçe döneminde müstakil bir zaman anlamı ifade etmediği için
Köktürk Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesi’nde geniş zaman ekleriyle
şimdiki zaman ifade edilmiştir. Harezm Türkçesi döneminden itibaren bağımsız şimdiki
zaman şekilleri oluşmaya başlasa da geniş zaman ekleri şimdiki zaman unsuru olarak
kullanılmaya devam etmiştir. Ancak; Çağatay Türkçesi döneminde geniş zaman ekleri
şimdiki zaman unsuru olarak kullanılmamaya başlanmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde de
bu değişim devam etmiştir. Sonuç olarak Türkçenin tarihi dönemlerinden bugüne kadar
şimdiki zaman doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılıyordu diyebiliriz.
İkinci bölümde, Güneybatı Anadolu Ağızlarında kullanılan şimdiki zaman eklerinin
envanteri ortaya çıkarılmıştır. Muğla, Uşak, Aydın, Denizli, Afyon, İzmir ve Manisa
yörelerine ait şimdiki zaman eklerindeki farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Standart Türkçe’nin etkisiyle Anadolu ağızlarının neredeyse tamamında bulunan -(I)yor
şimdiki zaman eki bütün yörelerde kullanılmaktadır. Özellikle Çağatay ve Eski Anadolu
Türkçesi döneminde yaygınlık kazanan yardımcı fiiller Muğla, Aydın ve az da olsa
Kütahya ve Denizli sınırları içerisinde şimdiki zaman oluşturmada kullanılmaktadır. Bu
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çalışma nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici bir yöntemle oluşturulmuştur. Bundan
dolayı mevcut kaynaklardan yararlanılmıştır. Fakat mevcut çalışmalarda derleme
metinlerinde geçen numaralandırmalarda hata olduğu çokça kez görüldüğünden tespit
edilen örnekler sayfa numarası ile gösterilmek zorunda kalınmıştır.
Türkmencede de kullanılan -yar/ -yär, Manisa ağzında şimdiki zaman için kullanılan ve
odaklılık değeri olan bir ektir. Diğer ağız bölgelerinde bu ek’e rastlanmaması dikkat
çekicidir. Bunu o bölgenin etnik yapısıyla açıklamak mümkündür. Çünkü derleme
yapılan bölgede Türkmenlerin varlığından bahsedebiliriz.
Çalışmanın ikinci bölümünde odaklılık (focality) parametresi ile ilgili araştırmalar
incelenmiştir. Aspect konusu içerisinde özel bir araştırma alanı olan odaklılık Johanson
ve bazı dilbilimciler tarafından çalışılmıştır. Bu konu hakkında Johanson’un açıklaması
kaynak teşkil etmektedir: odaklılık bakış açısının göreceli darlığı, bakış noktasını
çevrelemesi ve buna bağlı psikolojik yoğunlukla ilgili ölçüsel bir parametredir. Yüksek
odaklılık ve düşük odaklılık ayrımı yapılmaya çalışılan bu bölümde Güneybatı Anadolu
Ağızlarında odaklılık değeri olan biçimbirimler örneklerle gösterilmiştir.
Sonuç olarak; şimdiki zaman konusu Güneybatı Anadolu Ağızları sınırları içerisinde
incelenmiştir. Tespit edilen şimdiki zaman ekleri dilbilimsel bir yaklaşımla ele alınmaya
çalışılmıştır. Bu çalışmanın Türkiye Türkçesi üzerine yapılacak olan araştırmalara
dilbilimsel bir katkı sağlaması umulmaktadır.
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