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MERSİN İLİ AĞIZLARINDA {-Iş} ve {-dIk + sIrA} BİÇİMBİRİMLERİNİN KULLANIMI
VE BU BİRİMLERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Gülseren TOR*

ÖZET
Bu çalışmada Mersin ağızlarından iki ayrı biçimbirim ele alınmıştır. İlk olarak, {-Iş}
biçimbiriminin ‘bak-’ ve ‘kit-’ eylemi ile kalıplaşmasından söz edilmiştir. Bu biçimbirimin
‘bak-’ eylemiyle kurduğu ‘bakış’ adının, yönelme durum eki {+A} ile bir ada bağlanıp (+A
bakış “+A göre”), ilgeç olarak karşılaştırmalarda kullanımı örneklendirilmiş; ‘keliş’ türevinin
de ‘bu’ sıfatıyla kurduğu tamlamanın (bu keliş “bu sefer”) belirteç olarak kullanımı bağlam
içinde gösterilmeye çalışılmıştır.
İkinci olarak da, Mersin İli ağızlarında ‘sıra’ ilgecinin kullanımına değinilmiştir. Bu
ilgecin adlara bağlanarak oluşturduğu garerinsıra “kararınca”, öyleliksıra “öylece” gibi
belirteçler işlenmiş; ölçünlü Türkiye Türkçesinde {-Dık+çA} ulaç biçimbirimiyle karşılanan {dIk+sıra}nın kullanım sıklığına dikkat çekilmiş ve ‘sıra’ ilgeci ile kurulduğunu düşündüğümüz
{-InsIrak} ve {-IsIrAk} birimlerinin kullanımı üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mersin İli Ağızları, Ulaç Biçimbirimleri, İlgeçler, Belirteçler.

THE USE OF THE MORPHEMES {-Iş} AND { dIk+sIrA} IN THE ACCENTS
OF THE MERSIN COUNTRY AND HOW WE PERCEIVE THEM
ABSTRACT
This study deals with two separate morphemes in the Mersin accents. Firstly the article
studies how the morpheme {-Iş} takes on a particular property when it is used together with the
verbs ‘bak-’ and ‘kit-’ Examples have been demonstrated of how the noun ‘bakış’ which is
made from the verb ‘bak-’ is used as postposition in comparisons after it is connected to a noun
with the dative case suffix {+A} as (+A bakış “+A göre”); and it is explained how the
determinative structure the derivative ‘keliş’ makes up with the demonstrative adjective bu ( bu
keliş “this time”) is used as an adverb.
Secondly, the use of the postposition ‘sıra’ in the accents of the Mersin County is dealt
with. The adverbs like garerinsıra “kararınca” meaning “as much as one could afford” and
öyleliksıra “öylece” meaning “thus” which the postposition ‘sıra’ makes up after being
connected to a noun, are studied. This paper also draws the attention of the readers to the
frequency of the use of the gerund {-dIk+sıra} which is used as {-DIk+çA} in the standard
Turkish language, and concentrates on the use of the morphemes {-InsIrak} and {IsIrAk}
which we believe have come about by the use of the postposition ‘sıra.’
Keywords: Accents of the Mersin County, Gerund Morphemes, Postpositions,
Adverbs.
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Giriş
Türk lehçe ve ağızlarındaki ulaç (zarf-fiil) biçimbirimleri ile ilgili kayda değer pek çok
çalışma bulunmaktadır1. Bu çalışmada, belirteç kuran iki farklı biçimbirimin Mersin İli ağızlarında
kullanımı üzerinde durulacaktır. Veri tabanımızı Mersin İli ağızlarından derlediğimiz ve basılı
kaynaklardan taradığımız örnek cümleler oluşturmaktadır Bizim amacımız, ulaç biçimbirimleri ile
ilgili elde bulunan çalışmalara Mersin ağızlarından birkaç örnekle katkı koymak, bu örnekler
üzerindeki düşüncelerimizi paylaşmaktır. Türkçede eklerin tek işlevli olmadığı; Türkçenin tarihî
dönemlerinde, değişik lehçe ve ağızlarında aynı biçimbirimin farklı şekillerde işlenebildiği bilinen
bir gerçektir. Bazen bir sözcük tür değiştirmekte, bazen ekleşebilmektedir. Bağımlı biçimbirimlerin
kimilerinin işlevi daralmakta, kimilerinin genişlemektedir. İş adları yapan {-Iş} biçimbirimi de,
Mersin İli ağızlarında farklı işlevle de karşımıza çıkmakta, üzerine eklenen başka birimlerle ulaç
biçimbirimi işlevi belirginleştirilmektedir.
1. {-Iş} Biçimbiriminin Kullanımı
1.1. {-Iş} Biçimbiriminin Kalıplaşması
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Bilindiği gibi Türkçede mastarlar ad çekimlerine girebilmektedir. {-Iş} ile kurulan
mastarlar da yönelme, bulunma durumlarına girip, “Bir gelişe getireyim, borcumu öbür gelişte
ödeyeyim, ilk bakışta anladım” örneklerinde olduğu gibi belirteç işlevinde kullanılabilmektedir.
Böyle kullanımlar yanında, Mersin İli ağızlarında {-Iş} biçimbirimi, çekirdek sözcüklerden ‘bak-’
eylemiyle kalıplaşarak, {-A} ulaç biçimbirimiyle kurulan ‘göre, diye, ile, öte’ ilgeçlerine benzer bir
ilgeç kurmaktadır. ‘Bak-ış’, iş adı olmakla birlikte, yönelme durumundaki bir ada bağlanarak, “+A
bakarak, +A bakınca, +A göre” anlamları veren, belirteç işlevli bir söz öbeği de kurmaktadır. {+A
bakış}, iki varlık ya da iki durumun karşılaştırılması sırasında kullanılmakta, eskiye göre, bir süreç
içindeki iyi ya da kötü değişim; iki canlı ya da başka varlıklar arasındaki farklılıklar dile
getirilmektedir.
 Irahatız hindi eskikine baḳış “Şimdi eskisine göre rahatız” (Sarıaydın / Silifke).
 Şindi evelkine baḳış cennetlik “Şimdi evvelkine göre cennetlik” (Güneybahşiş→Narince /
Anamur). Evelkine baḳış zararı yok “Öncekine göre biraz daha iyi) (Dorak / Tarsus).
 Kürtlere baḳış, Fellahlar zararı yoḳ “Kürtlere göre (nazaran), Fellahlar fena değil”.
Dünküne baḳış boğun beŋiziŋ eyi (Ayvagediği / Mersin).
 ―Ağrın devam ediyor mu?/ ―Demikine baḳış eyi “Deminkine bakınca, bakarak,
deminkine göre iyi” (Yanpar / Mersin).
{-Iş} biçimbirimi, ‘bak-’ eylemi yanında çekirdek sözcüklerden ‘kel-’ eylemiyle de
kalıplaşarak, ‘bu’ gösterme sıfatıyla bir sıfat tamlaması kurmaktadır. ‘Bu keliş’ tamlaması da
kalıplaşarak “bu sefer, bu kez, bu defa” anlamlarını kazanmakta, belirteç tümleci olarak
kullanılmaktadır: Bu keliş hayırsızlık itmedi (Ayvagediği / Mersin; Çatak / Silifke). Bu keliş adam
gediverdi (Delikkaya / Gülnar). Anam da bu keliş Tokmak ġocaynan ġaçınca çocuḳ orada ġalıḳ
(Belenköyü / Tarsus). Örneklerde de görüldüğü gibi ‘keliş’, gelme işinin adı değildir, sanki sözcük
tür değiştirip ilgeç olma yoluna girmiştir. ‘Bu kadar’ gibi, ‘bu keliş’ de bir ilgeç öbeği görünümüne

1

Nuri Yüce, Gerundien im Türkischen, Eine morphologische und syntaktische Untersuchung, Mainz 1973; Leyla
Karahan, “Anadolu Ağızlarında Kullanılan Bazı Zarf-Fiil Ekleri”, Türk Kültürü Araştırmaları Prof. Dr. Zeynep
Korkmaz Armağanı, Yıl XXXII /1-2 1994, Ankara, 1996, s. 205-236; Kâmil Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde
Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf-Fiilller, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yayınları: 837,
Ankara 2004.
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bürünmüştür. Bu öbek kendisinden önce gelen cümleyle yer aldığı cümle arasında bir anlam bağı
da kurmaktadır.
Anadolu ağızlarında önses /k-/ bazı ince ünlülü sözcüklerde korunabilmektedir. Künde ‘her
gün’, kömeç “gömeç”, kölge “gölge”, keri “sonra” örneklerinde olduğu gibi ‘keliş’ sözcüğünde de
önses /k-/ genellikle korunmakla birlikte, bu sesin tonlulaşıp sızıcılaştığı da görülmektedir:
 buÃğeliş (Aslanköy, Ayvagediği, Sebil/Tarsus→Değirmendere, Yalınayak/Mersin;
Yeniköy/Mut)
biçiminde de kullanılmaktadır. Aynı kullanım Karaman ağzında da görülmektedir:
 DayağÃatmış ġayrı gelmiş emme buÃğeliş demiş alaŋda döğüşeceğiz demiş ayı (Kışla
Köyü Başyayla/Karaman)2
Mersin İli ağızlarının dışında başka yörelerde de bu birimin kullanıldığını Derleme
Sözlüğü’nden öğrenmiş bulunmaktayız: geliş (I) kere, kez, defa (Yukarıseyit *Çal, Honaz ve
köyleri -Dz.; *Susurluk –Ba.; Mudanya, *Gemlik –Brs.; Bayadı –Or.; Afşar köyleri *Pınarbaşı Ky.; *Ermenek –Kn.; *Osmaniye –Ada.; Dont *Fethiye –Mğ.)3. ‘Geliş’ tek başına değil, ‘bu’
adılıyla birlikte kullanıldığında “kere, kez, defa” anlamını vermektedir.
Kıbrıs Türklerinin ağzında da bu geliş, “bu kez, bu defa, bu sefer” anlamlarıyla
geçmektedir: Bu geliş da iki bağ ayıġlaylım (Gazimagosa).
Bazen de ‘keliş’ sözcüğünden iç ses /l/ düşmekte, iki ünlü kaynaşarak, sözcük bu keş (< bu
keliş) (Ayvagediği/Mersin; Bozon→Çiftlik Köyü/Mersin) biçimini almaktadır. ‘BuÃğeliş’
biçiminde olduğu gibi, ‘bu keş’de de /k-/ önsesi tonlulaşıp sızıcılaşabilmektedir (bu keliş ˃ bu keş
˃ bu geş ˃ buÃğeş): BuÃğeş ğızlar da ġızışmış (Musalı/Mersin).
Mersin İli sınırları içinde yaşayan Yörüklerin ağızlarında da {-Iş} birimi “–IncAyA kadar”
anlamını veren ulaç biçimbirimi olarak da kullanılmaktadır:
 Bėş keçeden burdan ta öteye varış ev dutallardı “Beş keçeden burdan ta öteye varıncaya
kadar (varasıya) çadır kurarlardı” (Bahşiş)4.
 Yemiŋ içineÃğeçer, ġannı doyuş yer “Yemin içine geçer, karnı doyuncaya kadar yer”
[(Keşevli Aşireti) Mezitli Mevkii Gölpınar Yaylası Tepeköy / Mersin]
1.2. {-IşIn} Ulaç Biçimbirimi
Leyla Karahan, Anadolu’da eylemden ad türeten {-Iş} ekinden genişlemiş pek çok ulaç
ekinin olduğunu, bu eklere Doğu Anadolu ve kısmen de Doğu Karadeniz ağızları dışında birçok
bölgede rastlandığını bildirmektedir5 Faruk Yıldırım, bu biçimbirimin Adana ve Osmaniye İlleri
Ağızları içinde Doğu Çukurova ağızlarında işlek olarak kullanıldığını; fakat Karamanlı sahasına

2

Fadime Çetin, Kışla Köyü, Başyayla / Karaman Ağzı, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Lisans Tezi, Mersin, 1999, D/102.
3
TDK, Derleme Sözlüğü VI, II. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, S: 211
/ 1-12, Ankara 1993, s. 1983.
4
Erol Öztürk, Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili ve Bahşiş Yörükleri Ağzı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009,
s.401 (71/57) .
5
Leyla Karahan, agm, s. 226.
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komşu olan Kuzeybatı Çukurova ve merkez ağızlarında örneğine rastlanmadığını belirtmektedir6.
Mersin İli ağızlarında, yaygın olmasa da, serpinti halinde birkaç yörede {-IşIn} biçimbirimi
karşımıza çıkmaktadır:
 Geliri olmayışın “olmayınca” dağılıḳ (Cılbayır / Silifke).
 Ataşlanışın “ateşlenince” götürebilisek toḳdura götürüdük (Sıcakyurt / Bozyazı).
 Yarılışın “yarılınca” kendiliğinden bir ġurt meydana gelir. Daşı salışın ölürse ölür
(Kemenni / Mut).
 Harmandan ġaḳışın “kalkınca” kevikli de olur, daşlı da olur (Tırnak / Gülnar)
Araştırmacılar, {-IşIn} ulaç biçimbiriminin {-(I)n} araç durum ekiyle kurulduğu yönünde
aynı düşünceyi paylaşmaktadırlar. Mersin İli ağızlarında {-Iş} biçimbiriminin “-IncA, -Arak, -A
göre” işlevlerinde kullanımına bakarak, {-IşIn} biçimbiriminden araç durum (vasıta hali) ekinin
kullanımdan kalktığı düşünülebilir. Ancak, {-Iş} ekinin tek işlevli bir ek olmadığı anlaşılmaktadır.
Türkçede mastarların araç durumuna (vasıta haline) girmesi alışılmış bir durum değildir. Anadolu
ağızlarında da, {-IşIn} biçimbiriminin zaman ve durum bildirmesinin nedeni, herhalde {-Iş}
biriminin ortaç (sıfat-fiil) işlevi üzerinden {+(I)n} araç durum eki ile belirteç (zarf) türetme işlevini
kazanmış olmasıdır. Çünkü ulaçlardan bir bölümü ortaçların üzerine eklenen ad durum ekleriyle
kurulmaktadır. {-Iş} biçimbiriminin ortaç kurma özelliğini Mersin İli ağızlarında da görmekteyiz:
Kimi ameliyet olurumuş, kimi yıḳadırımış ollarını işde duyuşuma (duyduğuma göre) yăni (Gülnar).
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Selahattin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler adlı çalışmasında, Özbekçede hâkim mastar
ekinin {–ş} olduğunu, bu ekin bazen {-dIk}, bazen de {-AcAk} sıfat-fiil ekleri işlevinde de
kullanılabildiğini, bu kullanılışıyla daima adlaşmış sıfatlar türettiğini belirtmektedir: Lekin u yergä
kändäy bårışnı bilmäymän “Lakin oraya nasıl gidildiğini / gidileceğini bilmiyorum”
(Xudåyberdiyev, 1995 / 36)7. Görüldüğü gibi Türkçede {-Iş}, sadece iş adları yapan bir birim değil,
ortaç ve ulaçlar da kuran bir biçimbirimdir.
Mersin İli ağızlarından {-IşkIn} biçimbiriminin geçtiği bir tek örnek bulunmaktadır:
 Bizim duvarlarımız esgiden çamırla yapığıdı. Çamırla yapılan yeriŋ araya su girişkin
“girince” göçme ondan yapdı [Kaşlı (Dorukkent) / Mersin].
Anadolu ağızlarından bu örneği destekleyen, başka örnekler de gösterebiliriz:
 gelişkin (II) gelirken (Gönen –Isp.)8
 Benim yanımdı para esilmse canım sıḳılī. Ȫl oluşġun kēndim çalışın kēndim mi yiyen?
(Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Biresse Köyü).9
Karahan da, bu biçimbirimle ilgili Nevşehir ve Hatay ağızlarından birer örnek vermiştir 10
Nuri Yüce, {-IşkIn} biçimbiriminin yapısı üzerinde dururken, {-IşIn} ve {-IşkIn} biçimlerinin aynı
6

Faruk Yıldırım, Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları I-II, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil
Kurumu Yayınları: 861 / I, Ankara 2006, s. 310.
7
Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, İstanbul 2009, s. 102, 103.
8
TDK, Derleme Sözlüğü VI, II. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları Sayı:
211 / 1-12, Ankara 1993. ‘gelişkin’ için verilen “gelirken” anlamı, başka örneklerle desteklenip doğrulanmaya
muhtaçtır.
9
Zeynep Korkmaz, Güney-Batı Anadolu Ağızları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayımları: 114,
Türk Dili ve Edebiyatı Serisi: 11, Ankara 1956, s. 82 (63/17).
10
Leyla Karahan, agm, s. 227.
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yörelerde geçmesi nedeniyle, aynı algılanması gerektiğini, birbiri ile ilgili olduğunun
düşünülebileceğini, {-IşkIn} kullanımında başka bir ulaç ekinden etkilenme (-˚rken), ona
örnekseme olabileceğini belirtir.11 Ses açısından bir örnekseme düşünülse de, {-IşkIn}’daki {-kIn}
ile {i-ken}’in işlevleri aynı görünmemektedir. ‘İken’ ulacı, eylemler arasında yan yanalığı, {-IşIn}
ya da {-IşkIn} ise art ardalığı göstermektedir. Karahan, {-IşkInA} biçimbiriminin yapısında {iken} ulacını arar, ‘i-’ eyleminin de düşmüş olabileceğini düşünür12. Ancak, {-IşkIn}, {-IşkInA} ve
{-IşkImA} biçimbirimlerinde, {-IşIn} biçimbiriminin ilk hecesinden sonra bir /–k-/ türemesi var
gibi görünmektedir. Anadolu ağızlarında ünsüz türemesine seyrek de olsa rastlanmaktadır. Faruk
Yıldırım içseste -k- türemesi için bir örnek vermektedir: yeniKden ˂ yeniden13 Değişik işlevlerle
kullanılan {-Iş} biçimbiriminden sonra araç durum eki getirildiğinde, bu iki birimin arasında,
Gülistan Tercümesinde14 görüldüğü biçimde bir /-g-/ ünsüzünün türediği de düşünülebilir.
Belirteçlerde vurgu son hecede olamayacağından, vurgusuz orta hecenin vurguyu üzerine
alabilmesi için, açık hece kapatılarak ara heceyi güçlendirmek amacıyla bir /-g-/ ünsüzünün
türetilmesi, bu sesin ünsüz uyumuna göre tonsuzlaşıp /-k-/ olması da mümkündür. Necati Demir de,
Karamanlı ağzında kuralsız bir şekilde /–g-/ türemesi bulunduğunu bildirmektedir: fermanı iglen,
kametigilen.15
2. {sIrA} İlgecinin Kullanımı
2.1. {-dIk+sIrA} “-dIkçA”
Mersin ağızlarında sıklık oranı yüksek bir biçimbirim olmasına karşın, taranan metinlerde
örneğine az rastlandığı için, kaynaklarda {-dIk+sIrA} az kullanılan bir biçimbirim olarak
gösterilmektedir. Leyla Karahan, biri Antalya’dan diğeri Isparta’dan olmak üzere iki örnek
vermiştir.16 Yıldız, Isparta merkez ağzından derlediği metinlerden tek örneğinin olduğunu
belirtmektedir.17 Faruk Yıldırım da, Adana ve Osmaniya İlleri Ağızlarında seyrek olarak
görüldüğünü belirtmiştir.18 Bu birleşik biçimbirimini Mersin İlinin bütün ilçe ve köylerinde, Yörük
aşiretlerinin ve Tahtacı Türkmenlerinin ağzında duymak mümkündür. Bir Silifke türküsünde de
geçmektedir: Portakalım tekerlendi, yediksıra şekerlendi.
‘Sıra’ ilgeci, {-dIk} ortaç ekine bağlanarak {-dIk+sIrA} ulaç biçimbirimini kurmuştur.
Nuri Yüce, ‘sıra’ adının Yunancadan alıntı olabileceğini bildirmektedir19. Şemseddin Sami de ‘sıra’
adının kökenini Yunanca göstermiş, bu maddenin altında da şöyle bir açıklama yapma gereği
duymuştur: Bu lügat Çağataycada dahi sıra (sinle yazılmış” imlasıyla müstamel olduğundan, bizce
Rumcadan melhuz olmadığı gibi, eski lisân-ı Yunanîde mevcut bulunmak hasebiyle, Rumcaya dahi
Türkçeden geçmiş olması melhuz olmadığı hâlde, biri elsine-i Tûranîden diğeri zümre-i
Aryâniyyeden olan bu iki lisanda aynen tesadüfî garâ’ibdendir. Bu iki lisanda bu kabilden

11

Nuri Yüce, Gerundien im Türkischen, Eine morphologische und syntaktische Untersuchung, Mainz, 1973, s. 52.
Leyla Karahan, agm, s. 227.
13
Faruk Yıldırım, age, s. 152. Yıldırımın /-k-/ türemesi için verdiği ‘yeniKden’ örneğinde bir benzeşmezlikten de söz
edilebilir. Çünkü Anadolu’da ‘yeŋitden’ biçimi de kullanılmaktadır. Önce ‘yeŋiden’ biçiminde ünsüz ikizleşmesi, sonra
da çıkakları aynı olan ünsüzden ilkinin yerini /–K-/’ye bıraktığı da düşünülebilir. Böyle de olsa amaç güçsüz, açık
heceyi kapatarak güçlendirmek olmalıdır.
14
Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Gülistan Tercümesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yayınları: 544,
Ankara, 1989, s. L / 38.
15
http://onturk.files.wordpress.com/2011/04/necati-demir.jpg, s.11.
16
Leyla Karahan, agm, s. 225.
17
Osman Yıldız, (2002), Isparta Merkez Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük), Fakülte Kitabevi Yayınları: 23 Araştırmaİnceleme Dizisi: 4, Isparta, s. 89
18
Faruk Yıldırım, age, s. 312-31.
19
Nuri Yüce, age., s.78.
12
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tesadüfler çok olup, bu hâl lisaniyyûnun nazar-ı dikkatini celbetmeye şayandır20. Çağataycada sıra
“chose rangée on file; rang d’une armée; lignes d’un livre; grains enfiles”21 anlamlarında
geçmektedir. Harezm Türkçesinin temsilcilerinden Mukaddimetü’l- edeb’de de sıra adı, “sıra, dizi”
anlamındadır: Ṣaf boldılar, sıra oturdılar 22. Büyük Misalli Türkçe Sözlük’te ise
“KelimeninYunancadan [sira] Türkçeye geçtiğini ileri sürenler varsa da, Türkçe asıllı olması daha
kuvvetli bir ihtimaldir.” kaydı düşülmüştür23. Ayşe İlker, Manisa ağızlarında {-dIksIrA}
biçimbirimi üzerinde dururken, ‘sıra’ ilgecinin tarihî yön belirteci ve ilgeci ‘sarı’ ile
ilişkilendirilebileceğini dile getirmektedir (2014)24.
Yong-Song Li, Türk dillerinde Sontakılar adlı çalışmasında ‘sıra’ sözcüğünün Oğuz
grubundaki diller ve bunlarla yakın temas içindeki dillerde kullanıldığını belirtmektedir. Kırım
Tatarcası, Karaycanın Kırım Lehçesi ve Türkmenceden örnekler vermiştir 25. Gagavuzcada da ‘sıra’
adı Türkiye Türkçesindeki anlamlarıyla geçmektedir. Fakat Türkiye Türkçesi ağızlarındaki gibi bir
ortaçtan sonra kullanımına rastlanmamıştır. Hacıeminoğlu, ‘sıra’ ilecinin Osmanlıcada geçtiğini,
Türkiye Türkçesinde daha çok halk dili ve edebiyatında kullanıldığını belirtmektedir. Bu ilgecin
Anadolu ağızlarındaki kullanılışının daha değişik olduğunu, adlarla birlikte kullanılınca “boyu,
boyunca” anlamına geldiğini, ortaçlarla kullanıldığında {-dIkçA} anlamını ifade ettiğini
belirtmektedir26.
Mersin İli ağızlarında {-dIK+sIrA} birleşik biçimbirimi, {-DIkçA}nın kullanım alanını
daraltmıştır diyebiliriz. ‘Sıra’ ilgeci, {-DIk} ortaç ekinden sonra gelen eşitlik durum ekinin yerini
tutmaktadır. {-dIk} birimi ile kurulan ortaç, yalın durumda ‘sıra’ ilgecine bağlanmaktadır. Mersin
İli ağızlarında böyle kullanıma başka ortaç ve ilgeçlerle kurulan ilgeç öbeklerinde de rastlanır:
 Ġuruduḳ soŋura ıscaḳ suya dıḳarız (Yenisu / Silifke→Hocalı / Mut). Hoca okuduk
başına, başını üç sefer vururumuş “Hoca her okuyuşta, (ölü) başını üç kez vururmuş”.
Ateşlendik başına onu atdık (Akkovanlık / Anamur).
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 Elimizden geldik ġadar yardım ederiz [Bulgar Göçmeni) Dağpazarı / Mut]. Mevlide,
dúǧúnde diyen gibi biríǧíller (Yapıntı / Mut).
 Biz gitdik keri ölmüş o. Güzün ekin ekdik keri hep gitdik (Güme / Mut). Biz sağdık gēri
oğlağı emer (Çukurabanoz / Anamur).
Aynı kullanım, Karaman ve yöresi ağızlarında da görülmektedir:
 Bitirdik geri ağız dadı yeller [Akpınar (Dağa) Köyü]27
{-dIksIrA}nın getirildiği eylem, temel cümlenin eyleminin başlangıç noktası olmaktadır;
asıl eylemin gerçekleşmesi için, yan cümleciğin (tümcemsinin) eyleminin başlamış olması
20

Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî (Hazırlayan: Paşa Yavuzarslan), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk
Dil Kurumu Yayınları: 1001, Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi Eski Sözlükler Dizisi:11, Ankara 2010, s. 1071.
21
Pavet de Courteille, Dictionnaire Turk-Oriental, Paris 1870.
22
Nuri Yüce, Mukaddimetü’l-Edeb, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK Yayınları: 535, Ankara 1988,
144 / 8).
23
İlhan Ayverdi, Büyük Misalli Türkçe Sözlük, Kubbealtı, İstanbul, 2005, s.1103.
24
Ayşe İlker, Manisa Ağızları, Baskıda olan bir çalışma. {-dIksIrA} biçimbiriminin Manisa ağızlarında da kullanıldığını
bildirdiği ve baskıda olan kitabındaki bilgiyi benimle paylaştığı için Prof Dr. Aşye İlker’e teşekkür ederim.
25
Yong-Song Li, Türk Dillerinde Sontakılar, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi :40, İstanbul, 2004, s.415.
26
M. Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Edatlar, Üçüncü Basılış, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yayınları: 335, Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi: 17, İstanbul, 1984, s. 81, 82.
27
Hikmet Koraş, Karaman ve Yöresi Ağızları, Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1992, s. 288
(XXIV/3).
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gerekmektedir. Asıl eylemin başlangıç nedeni de, bu biçimbirimin getirildiği eylemdir. Böyle bir
etkileşimle, yan cümlenin eylemi ile ana cümlenin bildirdiği eylem, eş zamanda yan yana ilerler.
Bu birimin getirildiği eylemde bir yinelenme, sık sık oluş, süreklilik ve dereceli ilerleyiş söz
konusudur. Bu birleşik birimle kurulan belirteçler, yaklaşan zamanı, ilerleyen ve aşama aşama
değişen, gelişen durumu, yinelenen eylemi bildirerek yüklemi zaman ve durum belirteci olarak
nitelemektedir.
 Sabah olduksura ağrımaya başladı. Ağşam olduksura yirime gidecem diy gendini helek
ider (Ayvagediği / Mersin).
 Ben onu gördüksıra çatlamaya geliyorun (Darısekisi / Mersin).
 Ġocadıksıra içiŋe dert giriyor (Işıktepe / Mersin).
 Yel esdiksire harman atardık esgiden (Turunçlu / Mersin).
 Ondan kerlime o ilacı atdıksıra, bir o köpüren şiyiŋ adı neci, oklıcan “oksijen” mı diller ne
diller, onnardan yuduk keŋerlerini, ondan da atdık, çocūŋ şiyi eyi oldu (İnsu / Mersin).
 Yaşlandıksıra akıl ermez oluyor [(Tahtacı Türkmenleri) Dalakderesi / Mersin].
 Keŋerinde adamlar dolaşdıksıra durmaz öter onnar (Böğrüeğri / Tarsus).
 Yaşlandıksıra ġaFa bir hoş oluk (Karadiken / Tarsus).
 Soluduksura çeker (Hüsametli / Erdemli).
 Tavayná¶ savırıllar oḳarı oḳarı ġaynadıksıra daşacak dėyi (Uşakpınarı / Silifke).
 Ġocaldıḳsıra şey oluyor [(Tahtacı Türkmenleri) Kumaçukuru / Mut].
 Yörüdúksura böyle oluyoru. Toprak emdiksıra yağı, toprağı değişdirdik (Hacıahmetli /
Mut).
 Yeri geldiksıra bulunur amma ġafamda ġalmayıḳ (Sünni Mah. Kayabaşı / Mut).
 Dokuduḳsura çeviririz (Gezende / Gülnar).
 Varıp geldiksıra boğar. O ağaca ġıvratdıḳsıra dolanāyor (Mollaömerli / Gülnar).
 O orda ötdüksıra dağ keklm gelip onuğla dó½úşmek isderken bir taḳıladır onu da vururuz
[Ardıçpınarı (Libas) / Gülnar].
 Tavlaşdıksıra sürteriz, tavlaşdıksıra sürteriz (Dayıcık / Gülnar).
 Nesil yeŋileşdíḳsıra biz de şehirliye uymak zorunda ġalıyoruz (Yeni Yörük / Aydıncık).
 Ġarnı doḳandıḳsıra dizlerindē güldür güldür atardı (Narince→Kötekler / Bozyazı).
 Onuŋ acı köpüğü yüzüne ğeldiksire atarsıŋ (Dereköy / Bozyazı).
 Basdıksıra ener çıkar (Lenger / Bozyazı→Köprübaşı / Anamur).
 Dünyalar durduksura duruŋ (Ovabaşı / Anamur).
 Ana sorduksura aklıŋa gelir [(Kırtıl)Höyükalanı / Toroslar↔Huzurkent / Tarsus].
 Yaşlandıksıra çirkinleşdi [(Keşevli Aşireti) Iaraġuzluk / Çocakbaşı ↔Takbaş /Tarsus].
 Sağdıksıra da (memedeki yara) azar, sağılmaz (Sarıkeçili Aşireti / Erdemli).
 Oğlak davar durduksura dokuruz [(Tekeli Aşireti-Cırrık) Sıraç Çevresi / Erdemli].
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 Getdiksıra yüke oturur ġayrı (Boynuinceli / Silifke).
 Iuruduḳsura topak topak ezeller. Getdiksire süt azalıyoru [(Sarıkeçililer) Elmapınarı
(Navdalı) / Mut].
Karaman ağzında da {-dIk+sIrA} biçimbiriminin örneği bulunmaktadır:
 Şindi adımı yazarım bi yazı olsa okurun çocuklarımdan öŋümden okuduksıra hani
öğrendim gendim28. Ȫle hani ġadınnar arasında ilaŋÃgelir, çıyaŋ gelir, ġurbaÑa gelir
didiḳsıra çocuḳ ġorOmuş duravarmış. Bir öterdiÃde çulfalıO, vurduO sıra şıŋġmr
şıŋġırÃöterdi (Kızıllar Ağini Köyü / Karaman)29.
Kıbrıs Türk ağızlarında da {-dIk+sIrA} karşımıza çıkar: Üç belediye çalışmalarını
sürdürdüksura biz de destekleyceyik. Zaman geçdiksıra “geçtikçe” esgir, işlemez olur bilgisayarlar
(Gazimagosa). Kıbrıs Türk ağızlarında {-dIk sonra} biçimi, {-dIk+sIrA}dan daha yaygındır. ‘Sıra’
ilgecinin işlevi ‘sonra’ ilgecine yüklenmiştir. Bu ilgeç bazı ses değişimlerine de uğrar: soŋra˃soğra,
soŋra˃sonra˃sonna, soŋra˃soğra˃sōra.
 Oynatdık sonra çıkdı, vidası yerinden çıkdı (Mehmetçik / Gazimagosa).
 Yüksel abam yaşını aldık sōra “yaşlandıkça” kilolandı (Altınova / İskele).
 Okuduḳ sōra canım yanar (Lefkoşa).
 Gitdik sōra içime oturdu, ağrılar artdı. Dozu aşmadıḳ sōra güzel. Öğrenci azaldıḳ sōra
sıḳıntı artıyor. Çalışdık sōra başġa şekil çıḳıyor ḳarşıŋa (Gazimagosa).
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 Ooo yani hoşuŋa gider yapdıḳ sonna (Hamitköy / Lefkoşa).
 Yapdıḳ soğra taha ġuvvetli yaparsıŋ (Yeniköy / Lefkoşa).
Kıbrıs Türk ağızlarında ‘–dık sōra’, “-DIk+tAn sonra” anlamıyla da kullanılmaktadır:
 Yanımda dostlar olmadıḳ sōra napayım sarayı (Gazimagosa). Herhalde bu anlamı
üzerinden ‘–dık sōra’ yapısı, “-Dıkça” karşılığı da kullanılır olmuştur.
Deny, “Anadolu’da –me-dikçe yerine –me-dik sıra şekli de bulunmaktadır” uyarısının
altında, olumsuz eylemlerle kullanımının örneklerini vermiştir: ‘Kendim git-me-dik sıra olmaz’,
‘İzni ol-ma-dık sıra olmaz’ (Giese Anat. s.41 ve 42)30. Fakat Mersin ağızlarından kaydettiğimiz
örneklere bakarak {-dIk+sIrA} yapısının daha çok olumlu eylemlerle uyumlu olduğunu
söyleyebiliriz. Örnek fişlerin arasından sadece birinde {-dIk+sIrA}nın olumsuz eylemle
kullanıldığı görülmektedir:
 Görmediksire, ġaḳamadıḳsıra hıncıḳıyor (Yanıkkışla / Tarsus).
Mersin İli ağızlarında genellikle ‘sıra’ biçiminin kullanımı yeğlenmektedir:
 İlerlediksıra sora sora gedersiŋiz (Ağlıca Mah. Kömürlü / Bozyazı).

28

Kerim Türedi, Karaman İli Sarıveliler ve Başyayla İlçeleri Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük), Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2002, s. 159-31
29
Hikmet Koraş, agt, s. 164 / II – 242, 243; 237 / 115, 116.
30
Jean Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi) (Tercüme eden: Ali Ulvi Elöve), Maarif Matbaası, İstanbul 1941,
s. 935.
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 Düşündüksıra yoruluḳ ġafa zaten (Çağlarca / Mersin). Güz geldiksıra, ot bitdiksıra azalır
süt (Elvanlı / Erdemli).
‘Sıra’ ilgecinin ünlülerinin, eklendiği sözcüğün ünlüsüne uyduğu da görülür; ancak ünlü
uyumu tutarlı değildir. Hem kalınlık-incelik, hem de düzlük-yuvarlaklık uyumlarında dalgalanma
görülür:






Halımızı vakdımızı düzdüksüre bu evi yapdıḳ (Doğançay / Mersin).
Döğdüksüre ip gibi olur (Sayköy / Tarsus).
toru “çam fidanı” ġuruduḳsura sivil ġurur (Aşağı Köselerli / Mut).
Soğuḳ olduḳsura buğazı ġabarı şişer de (Tekeli / Bozyazı).
Vurduksura hayvan hoplayıvırıyor “Her vuruşta hayvan hoplayıveriyor” (Sarıkavak /
Mut).
 Deve yörüdúksura höyle vurur (Hacıahmetli / Mut).
‘Sıra’ ilgecinin getirildiği eylemin sürekliliği ya da dereceli artışı ikilemeyle de
güçlendirilebilir:
 Bu soŋura böyüdüksüre böyüdüksüre dökülüÃğider (Yenibahçe / Silifke).
 Ağzımda durduksura durduksura midem bulanıyor (Ayvagediği / Mersin).
 Olduksura olduksura yetildi mi siyah oluyor işde (Uzunkaş / Mersin).
 Okardan yandıksıra yandıksıra bekmez gibi aḳar (İnköy / Tarsus).
 Höyle itdiksıra itdiksıra diŋlenirdi (Beğlice / Tarsus).
 Gitdíksıra gitdíksıra azaldıyollar (Dağlı / Erdemli).
 Döndüksıra döndüksıra pambū öte yanna döker (Sömek / Silifke).
 Elimize geçdiksıra geçdiksıra aldık (Diştaş / Mut).
 Ben içdiksire içdiksire, duman burnuna gide gide alışıyor (Yeniyörük / Aydıncık).
Asıl bildirilmek istenen eyleme eşlik eden, onu niteleyen eylemlerin sürekliliği, yan cümle
yinelenerek de sağlanabilmektedir:
 Onu ġoduḳsura çekerdi, ġoduḳsura çekerdi (Çatak / Silifke).
 Yėdiksıra küpdük, yėdiksıra küpdük (Narince / Anamur).
 Diğer kullanımlarda olduğu gibi, bu tür örneklere Karaman’da da rastlanmaktadır:
 Ulan ben getdiksıra o beri gelmiş, getdiksıra beri gelmiş (Karaman)31
Yüklemle aynı eylemden kurulan belirteç de süreklilik yanında çokluk ve abartı ifadesi de
vermektedir:
 Hindi inceldiksire inceldi, hindi abıla, ābi (Arpaçsakarlar / Erdemli).
 Diŋlediksire diŋleyesiŋ gelirdi (Kösbucağı / Erdemli).
 Yidiksire yiyesiŋ gelir (Ulugöz / Silifke).

31

Kerim Türedi, agt, s. 117-40.
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Derleme Sözlüğü’nde Mersin ağızlarından geçmiş ‘sırana’ biçimi de bulunmaktadır.
sırana (II) –dığı zaman, dıkça anlamı veren ek: Gittik sırana (İmamlı *Silifke –İç.)32 Fakat biz
derleme çalışmalarımız sırasında ‘sıra’ ilgecinin {+na} pekiştirme ekiyle kullanımına rastlamadık.
Ortaçla kullanımının dışında, ‘sıra’ ilgeci Harezm, Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesinde
geçen anlamlarıyla ve ölçünlü dildeki gibi de kullanılır, “zaman, kadar, boyunca” anlamlarını verir:
 Sırasına ğöre öküzüŋ dört dene oludu “İçinde bulunan zamandaki duruma göre, yerine
öküzün dört tane de olurdu” (Tırtar / Mersin).
 Güneş doğduğu sıralarda yenir “Güneş doğduğu zamanlarda yenir” (Kırtıl / Silifke).
 Onnarıŋ öŋü sıra öyle yapma (Erdemli). Hu odanıŋ içinde sıravardı oturur [Tahtacı
Türkmenleri (Kaşdişlen / Anamur).
‘Sıra’ iyelik eklerinden sonra da, {+ÇA} eşitlik durum eki gibi denklik, eşitlik ve miktar
bildirme işleviyle kullanılmaktadır:
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Ġaḳdı tıpış tıpış arḳam sıra geldi [(Köselerli) Höyükalanı / Toroslar↔Huzurkent / Tarsus].
Boyumuz sıra örtünme miydik (Kuskan / Gülnar).
Develer gelir arkamız sıra (Doğulu→Doğusandal / Erdemli).
Ġararıŋ sıra bulġuru dökeriz (Elvanlı / Erdemli).
Uzun canım, boyuŋ sıra geder (Keben Silifke).
Bir tiken var. Ev boyu sıra uzar, ġuşġonmaz tikeni (Demirözü / Gülnar).
Ġareri sıra dökeŋ (İlemin / Erdemli). Ġareri sıra şeker atarız (Karaseki / Aydıncık).

Derlediğimiz örneklerde, ‘sıra’ ilgeci, iyelik III. kişi çekimine giren ‘karar’ sözcüğünden
sonra geldiğinde, tıpkı {+ÇA} eşitlik durum ekinden önce geldiği gibi, araya adıl (zamir) n’sinin
(İyelik III. kişiye dâhil değilse) getirilmiş olabileceğini düşünmekteyiz:
 Ġarerinsıra “kararınca” bişireceksiŋ (Bozağaç / Gülnar).
 Ġarerinsıra duz ataŋ (Yerebakan→Kükür / Mut).
 Boyunsıra olur (Akarca / Mersin).
İyelik çekimine girmiş adlarla ‘sıra’ ilgecinin bir öbek kurarak belirteç tümleci olarak
kullanılması Karaman ve çevresinde de görülmektedir:
 OnũÃunan cılayı çaldıḳ mıydı, içine ġarerimis sıra çalıyoruz [Yollarbaşı (İlisıra) Kasabası
/Karaman].
 Su ġaynadı mıydı duzunŭÃāT, ġayri eliŋ sıra irişdeyi sal, biraz bişer bişmez süz,…
[Yollarbaşı (İlisıra) Kasabası /Karaman].
 Ġareriŋ sıra ġaç yumurtadan yaparsaŋ yapaŋ [Yollarbaşı (İlisıra) Kasabası /Karaman]33.
 Ay Aşşa ġız ardıŋ sıra ğetdik (Kışla Köyü Başyayla / Karaman)34.

32

TDK, Derleme Sözlüğü X. II. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları Sayı:
211 / 2,12, Ankara 1993, s. 3614.
33
Hikmet Koraş, agt, s. 294 / XXVII - 30,31; 297/XXVII-110-115; 296/XXVII-102).
34
Fadime Çetin, agt, L / 507.
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‘Sıra’ ilgeci, {+lIk} ekiyle genişletilmiş olan ‘öyle ve böyle’ belirteçlerine de gelmektedir.
{+lIk} ekinin Özbekçede olduğu gibi Mersin İli ağızlarında da belirteçlere geldiği ya da sıfatlardan
belirteçler kurduğu görülmektedir. “Keleşlik otur, bolluk yıka” örneklerinde olduğu gibi.
 Artvinde bir sene taha yapdık, öyleliksire “öylece” tesgireyi aldıḳ geldik (Tırtar / Mersin).
 Dün evde terledim, öyleliksire gitdim düğüne (Ayvagediği / Mersin).
 Öyleliksıra otlardan bunnarı bilirin ben (Buluklu / Mersin).
 da geneÃğene geliyordu, geneÃğene geliyordu alacam diyi ille alacam, heye. Öyleliksire
aldı, Mersin’e gitdiydik işde (Akdam / Mersin).
 Öyleliksire habarı oldu ġarınıŋ geldi½índen [(Bolacalı Yörükleri) Cebel / Mersin].







Öyleliksire bu köyüŋ ismi öyle ġalmış yani (İbrişim / Tarsus).
Bu köye de öyleliksura yerlenmiş bubam (Dorak / Tarsus).
Böyleliksíra geçim sābı olduk (Emirler / Tarsus).
Böyleliksıra Türkler yerleşip gidiyor işde (Beğlice / Tarsus).
‘Öyleliksıra’ kullanımında da Mersin ağızlarına Karaman ağızları eşlik etmektedir:
SineK oldu mu, sıçıvirir üsdüne sözüm yabana ḳoḳardı. ȫleliKsıra bürürdük (Karaman)35

Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler adlı eserinde, Özbekçede ‘sarı’ edatı {-gän} sıfat-fiil ekiyle
kullanıldığında ortaya çıkan yapının, Türkiye Türkçesinde {-dIkçA} zarf-fiil ekiyle
çevrilebileceğini belirtmiştir: İşq därdi eskigän säri ötkirläşädi “Aşk derdi eskidikçe keskinleşir”
(Åybek, 1985 /216)36 Bu açıklama ve bu ilgeçlerin ses çağrışımları Türkiye Türkçesi ağızlarındaki
‘sıra’ ilgecinin yön gösteren ‘sarı’ ilgecinin ünlüler arası göçüşmeye uğramış biçimi olabileceğini
düşündürmektedir. Yön bildiren adlardan sonra geldiğinde ‘sıra’ ilgeci, “ardınca, hizasınca,
istikametince” anlamlarında kullanılmaktadır. ‘Sarı’ ilgeci de yön bildiren bir ilgeçtir. Kırgızcada
“her” anlamı veren ‘sayın’ ilgeci {–Gan / -GOn} ile kurulmuş ortaçlara gelerek ölçünlü Türkiye
Türkçesindeki {-DIkçA} biçimbirimini karşılamaktadır37. {-dIk+sıra} yapısının getirildiği eylemin
bir süreç içinde yinelendiğini belirtmesi de, Kırgızcadaki sıyra “defa, kere” anlamındaki sözcüğü
çağrıştırmaktadır; bir sıyra “bir kere”; keseler törtüncü sıyrasın kıdırıp cetken sonğ “kâseler
dördüncü defa dolaştıktan sonra”38.
2.2. {-InsIrAk ,-InsIra, -IsIrAk, } “-IncA, -DığI zaman”
‘Sıra’ ilgeci ile kurulmuş ulaç biçimbirimlerinden {-InsIrAk}, Mersin İli Anamur İlçesinin
köylerinde tesbit edilmiştir. Olumsuz eylemlerle kullanıldığını gösteren örnekler de bulunmaktadır:
 İsdanboldā beğlíğí çekemiyinsírek, böyle diyinsírek buna bedduğa yapdırmış. Vardımıdı,
köpekler ġannını daǧıdınsırak o arpa ġannında nolmış tezek, devir yapamıyınsırak tezek
gibi duravarmış. Ben orda dayā görünsürek geri yerimde biÃşey yoḳ az da hile yapdım
orda. (Malaklar / Anamur)
 Öyle deyinsırák orda evlenmişler (Karaçukur→Ormancık / Anamur).
 Ben öyle deyinsirek…(Aşağı Kükür / Anamur).

35

Hikmet Koraş, agt, s. 172/ III – 61,62.
Selahittin Tolkun, age, s 228.
37
Hülya Kasapoğlu Çengel, Kırgız Türkçesi Grameri, Akçağ Yayınları / 700, Kaynak Eserler / 189, Ankara, 2005, s.
334.
38
K. K. Yudahin, Kırgız Türkçesi Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yayınları:121, Ankara
1994, s. 654).
36
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{-InsIrAk } ulaç biçimbirimi, tümcemsi ile ana cümle arasında neden sonuç ilişkisi de
kurabilmektedir: Eyi severdi onu, yaş olunsırak “Yaş olunca, taze olduğu için onu çok severdi”
(Malaklar / Anamur).
 Kale olunsurak Kaledıran denmiş. “Kale olunca, olduğu için (buraya) Kaledıran denmiş.”
[Kaledıran (Anıtlı) / Anamur]
 bulunmayınsırak “bulunmayınca, bulunmadığından” (Orhana *Anamur –İç.).
 olmayınsırak “olmadığından” (Orhana *Anamur –İç.)39
 Ioyunu da çoban gúderdi. Gelinserek de sağarsıŋ (Bahşiş)40
{-InsIrAk} biçimbirinin yapısında, ‘sıra’ ilgecinden önce bir {-An} ortaç eki, ilgeçten
sonra da ok/ök pekiştirme ilgecinin bulunabileceği düşünülebilir. Hem tarihî hem de çağadaş Türk
lehçelerinde geniş ve şimdiki zaman kavramı taşıyan {-gAn˃-An} ortaç eki, geçmiş zaman
kavramı taşıyan {-DIk} ortaç ekinin işleviyle de kullanılabilmektedir41. Ahad Üstüner, Anadolu’da
Azerbaycan Türkçesinin etkisi altında kalan bölgelerdeki ağızlarda {-An} ortaç ekinin {-DIk} ortaç
ekinin yerine kullanıldığını belirtmektedir42. {-An} ekinin, /n/ sesinin geniş ünlüyü daraltma
etkisiyle {-In} olması da mümkündür: -An sıra ok˃ -InsIrak. Nuri Yüce {-IncArAk} biçimine
örnekseme olabileceğini de belirtmiştir43. ‘Sıra’ ilgecinin, bünyesinde {+ÇA} bulunan ulaçlar ve
diğer belirteçlerde, {+ÇA}nın yerini aldığı görülmektedir.

58

Bu biçimbirimin Isparta ve Karaman’da ‘ok’ pekiştirme ilgecini almadan da kullanıldığı
görülmektedir: Sen gelinsıra o işi yaparız “Sen gelince, geldiğin zaman o işi yaparız” (-Isp.)44. Ali
Akar, ‘sıra’ ilgecinin Muğla İlinde sadece Bodrum’a bağlı Mumcular yöresinde kullanılan bir ilgeç
olduğunu, sözcüğün sonuna bir ulaç eki gibi eklenerek onu belirteç görevine soktuğunu belirtmiş,
{-InsIra} ile kurulmuş örnekler vermiştir: İçinde olmeyinsıra oḳunu mu “(İnsanın) içinde (okuma
isteği) olmayınca okunur mu?”45
 Eee ġuzum, ġurt ġocayınsıra “kocayınca” köpeğiŋ masġarası olurumuş (Kışla Köyü
Başyayla / Karaman)46
Mersin İli sınırlarında yaşayan Yörüklerin ağzında, ‘sıra’ ilgeci ile kurulmuş {-IsIrAk}
biçimi de bulunmaktadır. Leyla Karahan, {-IsIrAk} biçimbiriminin yapısında ‘sıra’ sözcüğünün
olabileceğini, {-k}nin bir pekiştirme eki olduğunu, {-I }nın ise, {-IncA} ve {-IcAk} ulaç
biçimbirimlerinde bulunan, kökeni tartışmalı olan bir ek olduğunu belirtmektedir. Ekin başka

39

TDK, Derleme Sözlüğü II-XII, II. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları
Sayı: 211 / 2,12, Ankara 1993, s. II /790; XII/ 4612.
40
Erol Öztürk, Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili ve Bahşiş Yörükleri Ağzı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, s.
402 (71 / 86).
41
Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara 2000, s. 172; Kemal Eraslan, Eski
Türkçede İsim-Fiiller, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2731, İstanbul 1980, 77.
42
Ahad Üstüner, Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK Yayınları:
753, Ankara 2000, s. 62.
43
Nuri Yüce Yüce, Gerundien im Türkischen, Eine morphologische und syntaktische Untersuchung, Mainz 1973, s.
78.
44
TDK, Derleme Sözlüğü VI, II. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları Sayı:
211 / 1-12, Ankara 1993, s. 1982.
45
Ali Akar, Muğla ve Yöresi Ağızları (Gramer-Metin-Sözlük), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK
Yayınları: 1076, Ankara, 2013, s. 185.
46
Fadime Çetin, agt, J / 368.
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örnekleri tesbit edildikten sonra “˂ -gU sıra-k, ˂-I sıra-k ve ˂-gU-sI-rAk” biçimindeki
açıklamaların düşünülmesi gerektiğini söylemektedir47
{-InsIrak} biçiminden /n/ ünsüzünün eriyerek {-IsIrak} biçimini almış olabileceği de
düşünülebilir (-An sıra ok˃-InsIrak ˃-IsIrAk):
 ...ġardaşlarım da vermediler. Vėrmėyisirek bu bizim adamlarıŋ da pusulası ğeldi, esgere
ğėdecekler, dėdiler kí, ğelise ğelsin, alalım ėrmene ğėdelim. Ondan keri eve beriye
ğelisirek şėyėtdiler, dúğünÃėtdiler. Bura gelisirek yaylaya zartavul’a beğler varıdı, beğler
gótüreceğÃoldular, biz yaylaya alışġınÃ olusırak... (Bahşiş)48
Sonuç
1. Türkçenin tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinde eylemlerden, değişik işlevlerde adlar kuran
{-Iş} biçimbirimi, Mersin İli ağızlarında ‘bak-’ ve ‘kel’ eylemleriyle kalıplaşmış olarak
kullanılmaktadır. ‘Bakış’ türevi, yönelme durumuna girmiş bir ada bağlanarak karşılaştırma ilgeci
olarak kullanılmakta, {-A bakış}birleşik biçimbirimi, ölçünlü Türkiye Türkçesinde “+A göre, +A
bakınca, +A bakarak” yapılarıyla karşılanmaktadır. Keliş (ğeliş; keş, ğeş) türevi ise gösterme sıfatı
‘bu’ ile sıfat tamlaması kurarak, “bu sefer, bu defa, bu kez” anlamlarında belirteç işleviyle
kullanılmaktadır. {-Iş} birimi, ulaç biçimbirimi olarak da kullanılmakta, bu birimin araç durum eki
ve ilgeçlerle genişlemiş biçimleri Mersin İli ağızlarında karşımıza seyrek çıkmaktadır.
2. Birleşik bir ulaç biçimbirimi olan, ölçünlü Türkiye Türkçesindeki {-DıkçA}
biçimbirimiyle karşılanan {-dIk+sIrA}nın Mersin İli ağızlarında, sıklık oranı yüksektir. Bu
biçimbirimin kullanımı Karaman ağzıyla paralellik göstermektedir. Mersin İli ağızları yanında
Karaman ağzında da yoğun kullanılan {-dık+sIra}, tespit edebildiğimiz kadarıyla Adana, Isparta,
Antalya, Manisa’da ve Kıbrıs Türk ağızlarında da geçmektedir. Muğla’da {-In+sIra<-An sıra (?)}
biçimine rastlanmıştır. Anadolu’nun genelinde bir ada bağlanarak ya da ad çekimlerine girerek
kullanılan ‘sıra’ ilgeci, belirli yörelerde ortaca da bağlanmakta, belirteçler kurmaktadır.
3. Anadolu ağızlarındaki kimi sorunların çözümü sırasında Türkiye Türkçesinin dışındaki
diğer lehçe ve ağızlarla da karşılaştırma zorunluluğu doğmaktadır. Türkçe hangi coğrafyada
kullanılırsa kullanılsın, aynı dil mantığı işletilmektedir. Elbette Doğu Türk lehçeleri ile Batı Türk
lehçelerini ayırıcı özellikler vardır; fakat farklı biçimlerdeki birimler aynı dil mantığının çatısı
altında buluşturulabilmektedir. Türkçenin yön gösteren ‘sarı’ ilgeci var; bu ilgeci ünlüler arası
göçüşme ile ‘sıra’ yapmak kolay; ‘sıra’ ve ‘sarı’ ilgeçlerindeki ses benzerliği, yön ve zamandaki
ilerleyiş açısından da yaklaştırılarak, biri diğerinin yerine kullanılmış olabilir, ki Kıbrıs Türk
ağızlarında da, ses ve anlam çağrışımlarıyla, ‘sōra(˂sonra)’ ilgeci ‘sıra’nın yerini almıştır.
Ortaçların ilgeçlere bağlanması, Türkçenin en eski dönemlerinden bu yana görülen bir özelliktir.
Özbekçede ‘sarı’ ilgeci {-gän} ortaç ekine bağlanmakta, {-DIkçA} işleviyle kullanılmaktadır.
Kırgızcada da{-DIkçA} karşılığı olarak {-GAn/GOn sayın} yapısı geçmektedir. Her coğrafyada
Türkler söz dağarcığında ne varsa, aynı kavram için onu işlemiş ve işletmiştir. Türkiye Türkçesi
ağızlarında ‘sıra’ ilgeci, ses ve işlev çağrışımıyla benzer ilgeçlerin yerini de tutmuş görünmektedir.
4. {-Iş} biçimbirimi ile onun başka birimlerle genişletilmiş biçimlerine ve {-Dık+sIra}
başta olmak üzere ‘sıra’ ilgeci ile kurulan {-InsIrAk, -InsIrA, -IsIrAk} gibi ulaç biçimbirimlerine
de Anadolu Ağızları Atlası için işlenecek veriler arasında yer verilebilir.

47
48

Leyla Karahan, agm, s. 233.
Erol Öztürk, age, s.400 (71 /13); 401 (71 / 45-46).
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