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Öz

Ağızlar bir dilin yaşayan en küçük varyantları olarak kabul edilmektedir.
Bu bağlamda Türk dilinin anlaşılamayan birçok noktasını aydınlatma
maksadıyla ağızlara müracaat edilir. Türkiye Türkçesi ağızları 1940’lara
kadar yerli araştırmacılar için yabancı bir alan iken bu tarihten sonra yerli
araştırmacılarımızın sahaya inmesi ile ağızlarımız ayrıntılı olarak
incelenmeye başlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında Antalya ilinin doğusunda yer alan Serik ilçesinin
merkezi ve tüm mahallelerinden toplamda 60’tan fazla kaynak kişiden
derlenen ses kayıtları birtakım özel işaretlerle deşifre edilerek metinler
oluşturulmuştur. Ardından bu metinlerde Serik ağzında ölçünlü dildeki
ünlülerden farklı olan ünlüler üzerinde durulmuştur. Her bir ünlü tek tek
açıklanarak değişim yönleri ve değişime neden olan olaylar açıklanmış ve
örneklerle pekiştirilmiştir. Daha sonra bu ünlülerin diğer seslerle girdiği
etkileşim sonucu meydana gelen değişimler, türemeler ve düşmeler
örneklerle açıklanmıştır. Sonuç bölümünde de çalışmanın sonuçları maddeler
hâlinde araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Türkiye Türkçesi ağızları, diyalektoloji, Serik ağzı,
ünlüler.
VOCALS IN THE SERĠK DIALECT
Abstract
Dialects are considered to be the smallest living variants of a language.
Therefore, they act as reference points in understanding many complicated
points in the Turkish language. Although the dialects of Turkey Turkish were
unexplored by the native researchers until the 1940s, things changed when
they began fieldwork, studying dialects in detail.
In the framework of this study, sound recordings from more than 60
people living in the center and neighborhoods of Serik County, situated in the
North of Antalya, have been obtained and deciphered into texts using certain
specific signs and texts. Then, the vocals in these texts that are different from
the ones in the standard Turkish were examined. Each vocal has been
explained in terms of the aspects of changes they go through and the sound
events that cause these changes, and examples were provided. Then, the
changes that occur as a result of the interaction these vocals have with other
sounds, derivations and omissions were explained by means of examples. In
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the conclusion part, the results of the study were presented to the attention of
other researchers.
Keywords: The dialects of Turkey Turkish, dialektology, dialect of Serik,
vocals.

0. Giriş
Antalya il merkezinin yaklaşık 40 km doğusunda yer alan ve yüzölçümü 1.353 km2 olan
Serik ilçesi kıyıdan 7 km içeridedir. Doğuda Manavgat ilçesi, güneyde Akdeniz, batıda Aksu
ilçesi, kuzeyde de Burdur ve Isparta illeriyle çevrilidir. Denizden 26 m yükseklikte olan ilçe, 22
km’lik bir kıyı şeridine sahiptir (Mecek, 2014, s. 1’den akt. Bulut, 2017, s. 128). Kısmen dalgalı
ovalık bir arazi üzerine kurulmuştur (DBA, 2010, s. 456).
1817 yıllarında yerleşim bölgelerinin çok aralıklı olması nedeni ile önceleri “Seyrek”
diye anılmış, 1890 yıllarına doğru Serik olarak adlandırılmıştır. 1900 yılında bugünkü ilçe
merkezinde Kökez adı altında bucak merkezi kurulmuştur. 1926 yılında da ilçe statüsüne sahip
olmuştur (DBA, 2010, s. 456; Güçlü, 2000, s. 2). Batı Trakya Türkleri Balkan Savaşı sırasında,
Girit Türkleri de Girit Savaşı sırasında muhacir olarak Serik’e yerleşmişlerdir (DBA, 2010, s.
456).
Günümüzde Serik; İlçe Belediyesi ve 66 Mahalleden oluşan 120.790 nüfusa sahip,
Antalya’nın 6. büyük ilçesi konumundadır.1 Çalışmanın ana kaynağını oluşturan metinler
ilçedeki mahallelerin tamamından derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. İncelememiz de bu
metinler üzerinden yapılmıştır.
Çalışmada ağızlar üzerine durulduktan sonra Serik ağzında tespit edilen ünlüler
incelenecek ardından ünlü ve ünsüzlerin birbiri ile etkileşiminden meydana gelen birtakım ses
olayları örneklerle açıklanacaktır. En sonunda çalışmadan çıkarılan sonuçlar açıklanacaktır.
1. Ağızlar ve Serik Ağzı
Ağız; bir dilin içerisinde farklı coğrafi bölgelerde o dili konuşanlar tarafından
şekillendirilen, ölçünlü dilden bazı söyleyiş farklılıkları ile ayrılan ve asıl yaşayan dil
konumunda, dilin canlı bir varlık olduğunu gösteren önemli bir unsurdur.
Erdem’e göre “Ağızlar bir dilin içinde çeşitlenen varyasyonlar olarak değerlendirilebilir.
Bu anlamda ağızlar kök kimlik unsurlarını taşımakla birlikte, farklılaşan ve değişen yönleri de
vardır” (2013, s. 96). Yavuz ve Telli (2013) ise ağızları “şüphesiz ait olduğu dilin zengin birer
hazineleridir. Dilin içerisinde o gün olmayan çok kelime ağızlarda varlığını devam
ettirebilmektedir.” şeklinde tanımlarlar (Bulut, 2013, s. 174). Ağızlar bu yönüyle standart

1

http://www.serik.gov.tr/idari-durumu (Erişim tarihi: 18.10.2018)
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Türkiye Türkçesinde bilinmeyen birçok kelimeyi nesillerden nesillere canlı şekilde aktarmaya
devam etmektedir (Bulut, 2013, s. 174).
Ağızlar; fonetik, morfoloji, semantik bakımından ölçünlü dile kaynaklık etmesi ve
dilimize giren yeni kelimelere karşılık bulunması ya da eklerin tarihsel gelişimini açıklanması
noktasından da büyük öneme sahiptir. Bu açıdan ağız, dil ile ilgili araştırma yapanların
başvurduğu önemli bir alandır (Telli, 2017, s. 135).
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan ilk derleme çalışmaları Maksimov’un 1867
yılında Hüdavendigar ve Karamanlı ağızları üzerine yazdığı “Oput Izsledovanija Tjurskich
Dialektov v Chudavendgare i Karamanii (St. Petersburg, 1967)” adlı eserle başlamıştır (Bulut,
2017, s. 130).
Literatürde bu eserden 1940 yılına kadar gelinen dönem yabancı araştırmacılar dönemi
olarak bilinir. Bu tarihten sonra derleme çalışmalarına yerli araştırmacılar da dâhil olmuştur.
Türkiye’de ağızlarla ilgili ilk çalışmalar Caferoğlu ile başlar. 1940’lı yılların başında Ahmet
Caferoğlu, Anadolu’nun bir vilayetini gezerek metin derleme çalışmaları yapmıştır (Akar, 2006,
s. 42-43). Daha sonraki yıllarda Ömer Asım Aksoy, Zeynep Korkmaz, Tuncer Gülensoy, Ahmet
Buran, Leyla Karahan, Ahmet Bican Ercilasun, Necati Demir, Ahmet Günşen, Mehmet Dursun
Erdem, Gürer Gülsevin gibi isimler yerli araştırmacılar döneminde önemli eserler vermişler ve
bu alanda çalışmalar yapacak bilim insanları yetiştirmişlerdir.2
Serik Ağzı, Leyla Karahan’ın Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması isimli eserine göre
Batı Grubu Ağızları içinde Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Nallıhan
(Ankara) ağızları ile I. Grupta (1996, s. 150) yer alan Antalya’nın alt grubunda yer almaktadır.
Antalya ağızları içinde yer alan Serik ağzı üzerine birçok çalışma yapılmıştır.3
2. Ünlüler
Serik ağzında Türkiye Türkçesi yazı dilindeki ünlülerin dışında, diğer ünlü ve
ünsüzlerle etkileşim içine girmesi sonucu boğumlanma noktası değişen çeşitli ünlüler vardır.

2

Türkiye Türkçesi Ağızları üzerine çalışma yapılan ve yapılmayan ağız araşırmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bk.
(Gülensoy ve Alkaya, 2011; Güler, 2012 ve Bulut, 2013).
3
Bu çalışmalar şunlardır: Balcı, M. (1966). Antalya yöresi ağızları (Serik-Manavgat-Akseki): Mezuniyet Tezi,
Ankara: Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi; Sünbül, S. (1997). Tanıklarıyla Antalya/Serik Ağzı sözlük
çalışması. Mezuniyet Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi; Bölük, R. (2012). Serik ağzı. Antalya: Serik
Kaymakamlığı Kültür Yayını; Erdem, M. D. ve Bölük, R. (2012). Antalya ve yöresi ağızları. Ankara: Gazi Kitabevi;
Bulut, S. (2017). Serik (Antalya) yörükleri ağzından “derleme sözlüğü”ne katkılar. Route Educational and Social
Science Journal, 4(5), 127-141.
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Boğumlanma noktasının değişmesi sonucu yazı dilinden farklı olarak tespit edilen ünlüler
şunlardır: [κ], [á], [å], [ä], /ė/, [é], [∩], [í], [⌂], [♠], [ó], [ŉ], [●], [ú].4
2.1. /a/ Ünlüsü ve Çeşitleri
[á]: İncelen Serik ağzında yaygın olarak kullanılan bu ses, bir orta damak
ünlüsüdür(Ercilasun 1983, s. 51). Genellikle /a/>[á], /o/>/a/>[á] ve bazen de /e/>[á] ve /i/>[á]
değişimi sonucu oluştuğu tespit edilmiştir. Bölge ağzında bu sesin özellikle /y/ sesinin yanında
sistemli olarak kullanıldığını görülmektedir.
/a/>[á]: áyşá, áynı, tarláyí, háni, vár, ünál, ╧á╒at, hattá, ġo∫áyá, ar╧áyá, oļuc►ás
/e/>[á]: camákan, idārásí, áyşá, aş►írát, mindárı.
/o/>/a/>[á]: ırκdíyá, d►ėyán, gėliyáz.
/i/>[á]:dá╒ál.
[å]: Yuvarlak ünlüler ve dudak ünsüzlerinin etkisi ile /a/ ile /o/ arasında boğumlanan bir
sestir. Değişim yönü ise şu şekildedir: /a/>[å], /o/>[å], /e/>[å].
/a/>[å]: cumå, måkkemeye, ġafåmdån, ha∫ånă, çobån, o─utmåm⌂şļar, båbası.
/o/>[å]: ╧apårasını.
/e/>[å]: nåvruS, cånå∫år.
/κ/: Boğumlanma noktası /a/ ile /ı/ arasında yer alan yarı dar bir ünlüdür. Çoğunlukla
/a/>[κ], /e/>[κ] değişimi sonucu, birkaç örnekte de /ı/>[κ], /o/>[κ], /ö/>[κ] ve /ü/>[κ] değişimleri
sonucu ortaya çıkar. İlerleyici veya gerileyici ünlü benzeşmesinin de bu sesin oluşumunda etkili
olduğu söylenebilir.
/e/>[κ]: habκr, ╧amκráyá, zκtκn, hatçκda, dκvamļı, abdκs, ārκtda, atκşa.
/a/>[κ]: boş dκ, aPdurāmannκr, aļκca╧, yápçκ╧, sorsκñă, çu╧uryκ╧ayá, tārκnă, amcκm,
haftκ, ġocκmκn, hocκļarda, çı╧ıncíyκ.
/ı/>[κ]: a╒κrļarıs, arasκra.
/o/>[κ]: tėliFκn.
/ö/>[κ]: aporļκyá.

4

Ölçünlü dildeki ünlüler dışında ağızlarda görülen ara ünlüler araştırmacılar tarafından farklı işaretlerle
gösterilebilmektedir. Ara ünlüleri gösteren işaretler hakkında bk. (Tosun, 2012).
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2.2. /e/ Ünlüsü ve Çeşitleri

/ė/: Bu ses /e/ ile /i/ arasında boğumlanan kapalı bir ünlüdür ve Serik ağzında oldukça
fazla kullanılmaktadır. “Kapalı e”5 olarak da adlandırılan bu ses kelimenin ilk hecesinde
sistemli bir görünüm arz eder. İncelenen bölgede /a/>/ė/, /e/>/ė/, /i/>/ė/ ve /o/>/ė/ değişimleriyle
oluşur.
/a/>/ė/: dėne, ėlátļarıñ, ġadėy├f, l►ėkin, fėsillásı, sėn►á╒├yá, sė╒ile, hėn├, pėket, ėdetlerimiz,
ŉndañ g►ėri.
/e/>/ė/: Bu değişişim alınma sözcükleri de kapsayacak derecede yaygınlaşmıştır (Tosun,
2012, s. 64). ėrişiyi∏, ėveli, Çėryán, bėyás, dėni∏Ti, pėştémκļ, dėpasında, bėtŉn, tėléfŉn,
pėyġamber├miz, bėri, cėmál, dėnirdi, sėksenise, kėymezle∏ m├, ėdersiñ.
/i/>/ė/: gėt, hėş, nėtek├m, ėletdiler, ėşde, ėtiyássă, ėñşκļļah, mėkroPdur, hėç.
/o/>/ė/: olúyė, yápíyės, bėldi, biliyėlļκr, çı╧íyėñ, ġandıríyėsiñ.
[∩]: Kelime içindeki yuvarlak ünlülerle bir uyum çabası içine giren /e/ sesi /e/ ile /ö/
arasında boğumlanarak yuvarlaklaşma eğilimine girmesi neticesinde meydana gelir. Bunun tam
tersine /ö/ ünlüsünün düzleşmesiyle meydana gelen biçimleri de vardır (Tansu, 1963, s. 47). Bu
sesin oluşmasında dudak ünsüzlerinin de payı büyüktür.
/e/>[∩]: ∩derdik, ∩∫∫el, çök∩lek, sö∫∩rdim, d∩∫letliñ, s∩Fer, üsdün∩, dö∫∩, d∩∫l∩t.
/ö/>[∩]: ►∩yleyd├, ∩rf, b∩lişdiKæişde, ∩len, ∩tekinĕ.
[é]: Boğumlanma noktası /e/ ile /i/ arasında ancak, /i/ sesine oldukça yakın ve daralmış
bir ünlüdür (Erdem ve Bölük, 2011, s. 410 ). /y/ ünsüzünün önlüleştirici ve daraltıcı etkisinden
dolayıdır /y/ ünsüzün yanındaki ses değişmeleri son derece sistemlidir. Çoğunlukla /e/>[é],
/o/>/e/>[é], /i/>[é] ve /a/>[é] değişimiyle meydana gelir.

ėsg├æéveli, ėcélsiz.
/o/>/e/>[é]: d►ėyén, vėriyés, ūraşíyér, apκļāyédi.
/i/>[é]: kéyerdik, amáléyát, héç, gėderdén, şėhér.
/a/>[é]: yápm►és, taļļadéydi, déne, ġaréntis├.

5

Asli olup olmaması tartışma konusu olan “Kapalı e” hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Erdem ve Gül, 2006, s. 111148).
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[ä]: Normal /e/‟den biraz daha açık söylenen açık [ä] ünlüsü sözcüklerin ilk hecelerinde
bulunur. Boğumlanma noktası /e/‟ye nazaran daha geridedir (Silahşör, 2010, s. 51). Art
ünsüzlerin yanında daha çok tespit edilen bu sesin değişim yönü /e/>[ä] şeklindedir.
/e/>[ä]: äkdik, värsin, äkine, äkdirsek, äkmek.
2.3. /ı/ Ünlüsü ve Çeşitleri
/í/: /ı/ ile /i/ arasında boğumlanan bir ara sestir. Orta damağın /i/‟ye daha yakın bir
bölgesinde boğumlanan ve /ı/ ile /i/ arasındaki ses basamağında bulunan önlüleşmiş bir /ı/ ya da
artlılaşmış bir /i/ ünlüsüdür (bk. Korkmaz, 1994a). Yarı önlüleşen bu /ı/ çeşidi daha çok ön ünlü
olma yoluna girmiştir (bk. Korkmaz, 1994b). Bu ses ünlü benzeşmeleriyle ve ünsüzlerin
etkisiyle /ı/~[í] veya /i/~[í] nöbetleşmeleriyle oluşur (Küçükballı, 2013, s. 23). Bu sesin
oluşumunda /y/ ünsüzünün darlaştırıcı ve önlüleştirici özelliği de etkisini göstermektedir. Bunun
yanında /ı/>[í] değişiminde /c/, /ç/, /f/, /ş/ ünsüzleri gibi diş ünsüzlerinin de etkisi vardır. /╧/ art
damak ünsüzünün artlılaştırıcı etkisiyle /i/>[í] değişimi ortaya çıkar.
/ı/>[í]: burdáyín, çí╧ardı, ġatíyóllar, píynarcı╧ (<pınar<buñar), bál╧ísdán, íşgine, ġarcí,
mísír, tarímæişi, varmamışíz, fí╧ratıma, íşí╧, ġayíşí.
/a/>[í]: añ╧ıríyá, íşgine.
/i/>[í]: íşde, ╧o

ísmayíl, bízím, ıra╧ĭæíçen.

/u/>[í]: yím⌂rtκ, m►ėşírdır.
/o/>[í]: bāļaníyíļκr, d►ėyílļκr, ╧a╧íyí, yátíyírím, ba╧íyí, do╧umāyíz, ġaçíríyíríPPκtır.
/ü/>[í]: ús►úlíyle, obír, fasílleniñ.
/e/>[í]: zātí.
[⌂]: Boğumlanma noktası /ı/ ile /u/ arasında yer alan yarı yuvarlak bir sestir. Yöre
ağzında /i/>[⌂], /i/>/u/>[⌂], /ı/>[⌂], /u/>[⌂], ve /e/>[⌂] değişmeleri sonucu oluşmuştur. Bu sesin
oluşumunda dudak ünsüzlerinin etkisi büyüktür. Bölge ağzında ikinci heceden sonraki yuvarlak
ünlülerin genelde düzlük-yuvarlaklık uyumu çerçevesinde düzleştiği tespit edilmiştir. Bu
bağlamda yağmur, pamuk, nevruz, bağkur vb. kelimelerdeki /u/ sesinin düzleşme sürecini henüz
tamamlayamadığı bazı örneklerde bu ünlü göze çarpmaktadır.
/i/>[⌂]: māc⌂r, hurunmā∫r⌂, gel♠∫♠r♠.
/i/>/u/>[⌂]: ca∫⌂r.
/ı/>[⌂]: tap⌂ş, aļļa╒ah⌂m, yáp⌂∫⌂r├s┬S.
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/u/>[⌂]: Daralma temayülünün örneklerini oluşturur (Yavuz, 2012, s. 337): mar⌂ļ,
pamb⌂ġ, yím⌂rtκ, návr⌂Sda, bā╧⌂r, tap⌂, bun⌂ñ, yavr⌂m, ġān⌂n, m⌂ttar, ha∫⌂zļı, da∫⌂ļ, ġaļb⌂rļarda,
b⌂cāndan, pam⌂╧.
/e/>[⌂]: var⌂∫⌂, ġabar⌂∫⌂r┬miş, satı∫⌂dı, aļın⌂∫⌂r⌂.
2.4. /i/ Ünlüsü ve Çeşitleri
[♠]: Yöre ağzında sistemli olmayıp ses değişmeleri sırasında bir geçiş ünlüsü niteliği
taşıyan /i/ ile /ü/ arasında boğumlanan bir sestir. Ayrıca bu sesin oluşumunda dudak
ünsüzlerinin etkisinin yanında ilerleyici ve gerileyici benzeşmeler de etkilidir. Bu ses /i/>[♠] ve
/ü/>[♠], /e/>[♠] ve /o/>[♠] değişimleri sonucu ortaya çıkar.
/i/>[♠]: ♠kæüş, b♠beriñ, ş♠ndi, ♠ş, b♠ræuşdan, d♠bek, y∩r♠nde, ehlámdül♠llah, ş♠ndi, ce∫♠z.
/ü/>[♠]: ♠çüñ, tėnezz♠l, mevl♠tlerde, fas♠lye, sürüs♠yle.
/e/>[♠]: ini∫♠sem, ėdemē∫♠r┬n, gel♠∫♠r♠, gėtmē∫♠di, bilemē∫♠r┬m, c♠∫aP, mühürlē∫♠di.
/o/>[♠]: ş♠forļar.
2.5. /o/ Ünlüsü ve Çeşitleri
[ó]: Geniş, yuvarlak, yarı ön /ö/ ile /o/ arasında bir ünlüdür. Bölge ağzında daha çok
/o/>[ó], /ö/>[ó], birkaç örnekte de /e/>[ó], /ü/>[ó], /u/>[ó] değişimlerinde karşımıza çıkar. /y/
sesinin önlüleştirici etkisiyle şimdiki zaman çekimlerinde yaygın olarak kullanılır. Bunun
yanında art damak /╧/ ve /ġ/ ünsüzlerinin artlılaştırıcı etkisi de ünlünün oluşmasında önemli bir
etkendir.
/o/>[ó]: gidiyóm, ólcκġ, çócŭ╧ļar, aļdıríyóñdú∏, sóyádımı, vėriyóñ, tansiyónú.

/e/>[ó]: met├rósunu, teló∫zóne.

/u/>[ó]: yónus, yó╧aríyídan.
[ŉ]: /o/ ile /u/ arasında boğumlanan bu ses daha çok /o/>[ŉ] ve /u/>[ŉ] değişimleri
sonucu; birkaç örnekte de /a/>[ŉ] ve /ö/>[ŉ] değişimleri sonucu oluşan yarı dar bir ünlüdür.
/u/>[ŉ] değişiminde ağızlarda yeni yeni oluşmaya başlayan genişlik-darlık uyumunun etkisi
büyüktür.
/o/>[ŉ]: ŉļma mı, ŉnu, sŉ∫κn, nŉhudu, hŉrκ, do╧tŉra, tėlev├zŉna, bėtŉn, yú╧lēyŉļļar,
tėléfŉn, zŉbáyí, yŉñurduñu, bėşgŉna╧dañ, ŉnnar, ŉdun, ŉļsun, çŉÇu╧ļarı, saļŉn, ŉļurdu.
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/u/>[ŉ]: ġŉrårdıġ, yo╒ŉrt, yŉ╧arı, do╒ŉmļu, çŉ∫aļ, ŉtκsaña, ġŉ∫at, do╒ŉm, to╒ŉm.
/ö/>[ŉ]: ŉmarļar.
/a/>[ŉ]: bŉbasıñ, hurŉ.
2.6. /ö/ Ünlüsü ve Çeşitleri
[●]: /ö/ ile /ü/ arası oynaklanan Türkiye Türkçesi ağızlarında pek rastlanmayan
zayıflamış /ö/ ünlüsüdür (Sağır, 1995a, s. 386). İncelenen yöre ağzında diş ve dudak
ünsüzlerinin etkisiyle oluşmuştur. Genelde /ö/>[●] ve /ü/>[●] bazı örneklerde de /e/>[●] ve
u>[●] değişmesi sonucu meydana gelir.
/ö/>[●]: Genellikle ilk hecesinde /ö/ ünlüsü bulunan kelimelerde (Mutlu, 2010, s. 23)
tespit edilmiştir: k●y, d●∫ērdik, s●∫er, y●relerde, ●lü, ►●ppüşüyó, b●le, ●bür, ●len, k●tü, k●tür.
/ü/>[●]: ●züm, b●yükleri, bö╒●k, g●zel, g●b║re.
/e/>[●]: t●be.
/u/>[●]: b●╒ünkǖ.
2.7. /u/ Ünlüsü ve Çeşitleri
[ú]: Serik ağzında /u/ ile /ü/ arasında kullanılan bir orta damak ünlüsüdür. Çoğunlukla
/u/>[ú], /ü/>[ú] ve bazı örneklerde ise /e/>[ú], /ö/>[ú], /o/>[ú] değişimleriyle ortaya çıkar.
meydana gelir. /u/>[ú] değişiminde diş ünsüzlerinin etkisi görülür. Önlüleştirici ve daraltıcı
etkisi olan /y/ ünsüzünün etkisi ile de /o/>[ú] değişimi tespit edilmektedir.
/u/>[ú]: ġuyúmúz, ġomşúyá, cúm∩rtesi, búydáyļκ, suçúm, olúrdu, aļdıríyóñdú∏, úsdaļarı,
do╧ús, ús►úlé, mėkTúbú, úcunu, púr.
, zulúm, núfusa, músāfirlerimiSi, yú╧lēyŉļļar, Çúñkü, ╧útúr, şú╧úr,

/o/>[ú]: búynuz, olúyúdu, alíyúllár, duruyú, búynuz, ġaynadíyús.

/ö/>[ú]: dú╒á dú╒á.
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Şekil 1: Serik Ağzında Ünlüler

3. Ünlülerde Uzunluk Kısalık
Dilimizdeki var olan ünlüler henüz uzunluk ve kısalıklarına göre tasnif edilmemiştir.
Bunun neticesinde de uzun ünlüler sorunu tam olarak çözüme kavuşturulmuş değildir (Tekin,
1975, s. 34). Timurtaş, günümüzde bazı ağızlarda sistemsiz bir şekilde tespit edilebilen uzun
ünlülerin bazı şiveler dışında bulunmadığı görüşünü savunurken (1977, s. 46) Gabain Ana
Türkçede ilk hecede var olduğunun tasavvur edildiğini söyler (1988, s. 33). Konuyla ilgili
olarak yapılan araştırmalar, asli uzun ünlülerin sadece Türkmen, Yakut ve Halaç lehçelerinde
sistemli olarak korunduğunu, diğer lehçelerde ise düzenli olarak korunamayan asli uzunlukların
çoğunlukla normal süreli ünlülerle karıştığını göstermiştir (Başdaş, 2007, s. 90). Bununla
birlikte uzun ünlüler Irak‟taki bütün Türk ağızlarında, Kabil Avşar ağzında, Afganistan
Türkmen ağzında, Kuzeydoğu Bulgaristan Türk ağızlarında da tespit edilmiştir.6 Türkiye
Türkçesi ağızlarında ise konuyla ilgili ilk çalışmayı Z. Korkmaz yaparak Batı Anadolu
ağızlarında asli uzun ünlülerin varlığını ortaya koymuştur (1953, s. 197-203). Daha geniş ve
Anadolu‟nun tamamını kapsayan araştırmayı ise Erdem (2008) yapmıştır. Erdem‟in
çalışmasında Anadolu‟nun hemen her bölgesinde asli uzunluklara rastlanmış ve bu uzunlukların
listesi verilmiştir. Serik ağzında çeşitli ses olaylarının etkisiyle oluşan birtakım örnekler dışında
asli uzunluk olarak nitelendirebileceğimiz kelimelerden bazıları şunlardır: ācı╧mışdır,

ā╧sudáyíz, āļtı, āļtın māļtın, āļdíydı, āt, ātmışıñ, ā∏tı╧, bā╧dı, dāyán, dā∫⌂ļ, bēnim, bēş, d►ėridim,
6

Daha geniş bilgi için bk. (Alkaya, 2008a; Alkaya, 2008b; Alkaya, 2008c; Buluç, 1972, 181; Bozkurt, 1978, s. 206207; Bozkurt, 1981, s. 39-79; Dallı, 1991, s. 72; Tabaklar, 1996, s. 145).
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►ėllilerden, ēkmek, ►ėkdik, ►ėrkeg, ēsgiden, ►ėtmişler, ►ėv├mizi, g►ėşd├, bōļ, bōncu╧, borç, çō╧,
çōrbasĭnı, dōļdur, ġōrduñ, ╧ōyá∏ļar, ġōnuşması, ġōr╧dum, d▪rt, ▪ldü, y▪r║k, y►í╧arsıñ, ġīz,
b┬rdik, d┬nē∫♠ri.
3.1. Aslında Uzun Olan Ünlülerin Normalleşmesi
Yabancı dillerden dilimize giren kelimelerdeki uzun ünlülerin varlığı her zaman
korunamamaktadır. Aynı kelimenin farklı ağızlarda uzun veya kısa şekliyle telaffuz edilmesi
mümkündür. Serik ağzında şu örneklerde ünlü uzunluklarının korunmadığı tespit edilmiştir:
núfusa, ╧abŭļæėtmiş, dėvam, maddiyátıñ, zarur├, zamanıñ, fa─ırļı╧tan, úsülüle, dėne, hκļıñ,
tālim, mahrum, mahsül║, ėvļatļarım, ġıyámát, do∫asınǐ, hó╧úmet
Yine bölge ağzında uzun ünlülerin korunduğu örnekler de tespit edilmiştir: ėşy►áļarı,
zamānĭndan, cāmi, ısmāyíl, mücādelĕæėtdi, vāsǐta, dėvāmæėdip.
3.2. Normal Uzunlukta Olan Ünlülerin Kısalması
Fonetik sebeplerden dolayı normal ünlülerden bazıları Serik ağzında kısalmıştır. Ayrıca
ünlülerin vurgusuz durumda ve çabuk konuşma sırasında kısalma eğilimi gösterdikleri tespit
edilmiştir (Doerfer, 1989, s. 5).
Ekleşme sürecini henüz tamamlamamış olan cevher fiili /r/ sesinden sonra gelirse kısa
olarak telaffuz edilir: varĭsa, savarĭdı╧, dutaļļarĭdı, yí╧āyírĭdı╧, atļarĭdım.
Yabancı dillerden Türkçeye giren alıntı kelimelerde kelime ortasında türeyen ünlüler
genelde kısa şekillidir: kilomet├re, masǐrafı, bel├k, a╧ĭrabayá, lit├re, üc║retsiz, ╧amĭyóñ, ib├rām,
g●b║rĕ, ġaråstŭro, tek├rar, et├rκFĭnda.
Bazı fiil çekimlerinde orta hecedeki /ı/, /i/, /u/, /ü/ ünlülerinin kısaldığı tespit edilmiştir:
ġırdırĭļar, annaşırĭn, ġonuşŭñ, gėd├yėñ, yáparĭS, sıyĭrı∫⌂dıñ, şaşaļarĭn.
Yöre ağzında ünlüyle biten bir kelimeden sonra yine ünlüyle başlayan bir kelime
gelmesi durumunda meydana gelen ulama olayında birinci kelimenin son sesindeki ünlü kısalır:
ėlekdĕæėleris, benik├ dĕæ▪le, b▪lĕæişlení╧, kėşgĕæesgi, áynĭæκnκm, dö∫e dö∫ĕæėllerimiz,

döşemĕ╒aļtında, ġışļamışļardĭæadamļar, parasĭæoļana, ėmekl├æoļduļar, dėd├æişde, cavăæaļdı╧,
nėrĕæ►ėtdiñ, ısPartăæanamas, burdăæoļurdŭ, ╧óydĕæişTĕ, ik├æōļu, şĕæėtTik, idārĕæėderiz, sen
dĕæonu.
Bazı örneklerde ise vurgu ve tonlamaya bağlı olarak şahsi kullanım sonucu iç hece
ünlüleri kısa olarak tespit edilmiştir: ėy├den, sėnel├k, d├d├, ġuyŭļardan, buļŭnursa, ġarĭnıñ,
ıra─ıcǐļar.
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3.3. Hece Kaynaşmasıyla Oluşan Uzun Ünlüler

İki ünlü arasındaki bazı ünsüzlerin erimesi neticesinde uzun ünlüler oluşur. Serik
ağzında da /ġ/, /h/, /╧/, /y/ ünsüzlerinin eriyerek uzun ünlüler oluşturduğu tespit edilmiştir:
yí╧ācaz(<yıkacağız), y►ála(<yağ ile), bilēn(<bileyim), āb├m(<ağabeyim), ilēnnere(<leğenlere),
sıcānda(sıcağında),

doñæal►ėr├(<don

alıyor),

sorucādīs(<soracaktınız),

mācır(<muhâcir),

üsēn(<Hüseyin), otomát►ė(<otomatiğe), tavā(<tavuğa).
Yöre

ağzında

iki

kelimenin

birleşip

kaynaşması

nedeniyle

uzun

ünlüler

oluşabilmektedir öt►á╧a(<öte yaka), ş►ėtmişler(<şey etmişler), nēd├ceksiñ(<ne edeceksin),
dėyzōļu(<teyze oğlu), nōļur(<ne olur), amcōļu(<amca oğlu).
Gelecek zaman çekiminde ekleşme sırasında sistemli olarak uzun ünlü görülmektedir:
ŉ╧ūca╧(<okuyacak),

ėtÇēn(<edeceğim),

gülücēz(<güleceğiz),

gėdecēn(<gideceksin),

durmāca╧(<durmayacak),

ólmāca╧(<olmayacak),

d►ėcēn(<diyeceğim),

diñlēcek(<dinleyecek),

g►ėlemēcek(<gelemeyecek),

y►ėceg(<yiyecek),

fayízlēceg(<fâizleyecek),

vėremēcek(<veremeyecek), s▪lēcek(<söyleyecek).
3.4. Ünsüz Düşmesiyle Oluşan Uzun Ünlüler
Serik ağzında kelime ortasında bulunan /f/, /g/, /ġ/, /h/, /k/, /╧/, /l/, [ļ], /n/, /r/, /v/, /y/
ünsüzleri düşerek kendinden önceki ya da sonraki ünlülerin uzamasına neden olur. Bunu nedeni
yok olmaya ya da ünlüleşmeye doğru giden ünsüzün kaybettiklerini, genellikle yanındaki diğer
bir ünlü üzerine alması ve böylece yok almaya doğru giden sesin geride bıraktığı mirasla
güçlenen ünlünün daha belirgin ve boğumlanma süresi daha uzun güçlü bir ses hâline
gelmesidir

(Buran,

2008).

dādañ(<dağdan),

sōrκ(<sonra),

ūraşdı╧(<uğraştık),

╧ōdum

mŭ(<kovdum mu), sōna(<sonra), ▪süz(<öksüz), zōră(<sofra), d▪(<döv), s►ėrek(<seyrek),
rāmetli(<rahmetli), yōsulúymúşúñ(<yoksuluymuşsun), c┬vesid├(<cilvesiydi), z►ėcesi(<zevcesi),
hābuyú╧u(<hâlbuki), ►ókeye(<öfkeye), ġāve(<kahve), búydādan(<buğdaydan), ōļŭm(<oğlum).
4. Ġkiz Ünlüler
Yabancı dillerden alınan kelimeler dışında Türkiye Türkçesi yazı dilinde ikiz ünlülere
rastlanmaz. Ancak Türkiye Türkçesi ağızlarında kelime ortasındaki bazı ünsüzlerin düşmesi
ünlülerin ikizleşmesine sebep olur.7 Yalçın‟a göre ikiz ünlüler ikincil uzun ünlülerin ilk
safhasını teşkil etmektedir (2011, s. 1598). Serik ağzında /b/, /g/, /ġ/, /h/, /k/, /╧/, [ñ], /r/, /v/, /y/
ünsüzlerinin düşmesiyle ikiz ünlüler meydana gelir.

7

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. (Ercilasun, 1983, s. 61; Gemalmaz, s. 1978, s. 119-125; Korkmaz, 1994a, s. 4244; Gülensoy, 1988, s. 29-31; Kalay, 1998, s. 20-21; Gülseren, 2000, s. 49-50; Özkan, 1997, s. 12-13; Günşen, 2000,
s. 29-31; Sağır, 1995b, s. 72-74).
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İkiz ünlüler yükselen, eşit ve alçalan ikiz ünlüler olmak üzere üç başlık altında
değerlendirilebilir.
4.1. Yükselen Ġkiz Ünlüler
Birinci unsuru ikinci unsurundan daha dar olan ikiz ünlülerdir (Erdem, 2001, s. 29).
Serik ağzında /b/, /g/, /ġ/, /h/, /k/, /╧/, [ñ], /y/ ünsüzlerinin erimesiyle oluşur: çocŭ╒a, batĭrĭ╒►ėrsiñ,
dėl├╒►ánnıļīmda, mu╒abbet, gėnşl├╒ē, mŭ╒ābere, yí╒arsıñ.
4.2. Eşit Ġkiz Ünlüler
Genişlik ve darlık bakımından her ünlüsü de aynı olan ikiz ünlülere eşit ikiz ünlüler adı
verilir. Serik ağzında /ġ/, /g/, /h/, /k/, /╧/, /n/, [ñ], /r/, /v/, /y/ ünsüzlerinin düşmesiyle oluşurlar:
dü╒ünner, ta╒a, dö╒öş, sa╒a, mκ╒alleb┬, nă╒apıcāñ, mėyma╒at, ġırşe╒er, ba╒a, ġu╒udurdu╧.
Ayrıca sa╒a, ba╒a, kelimelerinde görülen ikiz ünlülerde saña>saġa>sa╒a şeklinde bir
gelişme olduğu düşünülebilir (Aydın, 2002, s. 26; Çağatay, 1988, s. 20).
4.3. Alçalan Ġkiz Ünlüler
İkinci ünlüsü birinciye göre dar olan ikiz ünlülere alçalan ikiz ünlüler denir. Serik
ağzında alçalan ikiz ünlüler /ġ/, /g/, /h/, /n/, [ñ], /v/, /y/, ünsüzlerinin erimesiyle oluşur: sā╒ipler├,
dö╒üş, so╒udu, ●╒ünde, do╒umumu, ╧ó╒üñ, şa╒ítlere, şa╒ısan, gedikk●╒ü, ça╒ırmayļa, şė╒├rl├ler.
5. Ünlü Uyumları ve Ünlü Benzeşmeleri
Türkçenin göze çarpan en önemli özelliklerinden biri kelimelerin önlük-artlık ve
düzlük-yuvarlaklık bakımından birbirlerine uymasıdır. Anadolu‟nun pek çok ağzında ünlü
uyumu dikkati çekecek kadar belirgin ve kuvvetlidir (Gülensoy, 1987, s. 99).
Serik ağzında ünlü uyumları önlük-artlık, düzlük-yuvarlaklık ve Türkiye Türkçesi
ağızlarında yeni gelişmeye başlamış olan genişlik-darlık uyumu olarak üç bölüm hâlinde
incelenecektir.
5.1. Önlük-Artlık Uyumu
Önlük-artlık bakımından vokal uyumu, Türkçede her devirde sağlamdır (Timurtaş,
1977, s. 26). Yabancı dillerden dilimize giren ve ölçünlü dilde önlük-artlık uyumuna uymayan
bazı kelime ve eklerin incelenen ağız bölgesinde uyuma girdikleri görülür. /y/ ünsüzünün
önlüleştirici ve daraltıcı etkisi nedeniyle önlük-artlık uyumuna aykırı biçimler ortaya çıkmıştır.
Genel olarak Serik ağzında önlük-artlık uyumunun yerleştiği söylenebilir.

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 7/4 2018 s. 2226-2259, TÜRKİYE

Ramazan BÖLÜK

2238
5.1.1. Alıntı Kelimelerde Önlük-Artlık Ünlü Uyumu

Önlük-artlık uyumu daha çok Arapça ve Farsça sözcüklerde olmak üzere yabancı
dillerden alınan kelimelerde etkisini gösterir. Serik ağzında aslen yabancı kökenli bazı kelimeler
ilerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla bu uyumun etkisi altına girmiştir.
İlerleyici Benzeşme Yoluyla:
/a/-/e/>/a/-/a/: habκr, ataş, ġastan, zκtκn, ārκtda, abdκs, āşa.
/a/-/i/>/a/-/ı/: bāşış, partı.
/a/-/i/>/a/-/a/: sa╒aPļaríydı, sa╒ar.
/e/-/a/>/e/-/e/: mėsele, mėzerlē. ėvletim, süleymen, bėker, kėnen.
/e/-/u/>/e/-/ü/: mėktübüñ.
/ı/-/e/>/ı/-/a/: ╧ısmat.
/ü/-/u/>/ü/-/ü/: ∫üÇütünü.
/u/-/e/>[ŉ]-/a/: ġŉ∫at.
/ü/-/a/>/ü/-/e/: müsēFirimiz.
/i/-/o/>/i/-/ö/: televizönden.
Gerileyici Benzeşme Yoluyla:
/e/-/a/>/a/-/a/: marāyļa, haļva.
/a/-/e/>/e/-/e/: ►ėşe, dene, ėsgerl┬n├, ėferim.
/a/-/a/>/ė/-/e/: mėhelle.
/i/-/a/>/ı/-/a/: ısTambuļdan, zından, zıra╒atçı, īsan.
/a/-/e/>/ė/-/e/: pėket, ėdetlerimiz.
/e/-/u/>[å]-/u/: nåvruS.
/ü/-/u/>/u/-/u/: nuhusda.
/a/-/i/>/ė/-/i/: l►ėkin, ėrėşidgiliñ, tēb┬, sė╒ile.
/a/-/ü/>/ė/-/ü/: fėsille.
Ayrıca barκbar, amanat, bāçĭvanÇıļı╧, hėnterilerimiz gibi örneklerde çift yönlü
benzeşme tespit edilmiştir.
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5.1.2. Yazı Dilinde Uyuma Girmeyen Unsurların Serik Ağzındaki Durumu
Serik ağzında önlük-artlık uyumu yazı diline göre daha gelişmiş durumdadır. Yazı
dilinde önlük-artlık uyumuna uymayan bazı kelimeler Serik ağzında uyuma girmiştir: birez,
hañġınĭ, hėn├.
Yazı dilinde önlük-artlık uyumuna uymayan -daş, -ken ve -ki eklerinin de Serik ağzında
uyuma girdikleri görülür:
-daş: ġardaşļarǐ, ġardaşdı╧.
-ken: ġocadā╧a, ucuzu╧a, āļκr╧κna, ∫urū╧κna, varı╧an, ġarκr╧κna.
-ki: çocu╧lūmuzda╧ı, ġarşıdā╧ĭ, yo╧ar╧ı, buranı╧ınĭ, ġızı╧ını, adamı╧ı, aġamı╧ı.
5.1.3. Önlük-Artlık Uyumunun Bozulması
Önlük-artlık uyumunun bozulmasında /y/ ünsüzünün önlüleştirici ve daraltıcı
özelliğinin etkisi büyüktür. Bu fonem, genel dilde, belli kurallara göre kendisinden evvelki /e/,
/a/ ünlülerini /i/, /ı/ ünlülerine çevirir (Aksoy, 1945, s. 87). Serik ağzında özellikle şimdiki
zaman eki kararsız bir görünüm arz eder. Bu eki aynı kaynak kişiden bile farklı biçimlerde
duyabilmek mümkündür.
Önlük-artlık uyumu Serik ağzında şimdiki zaman çekimi esnasında, art sıradan ünlülere
sahip kelimelere ön ünlülü eklerin getirilmesi veya ön sıradan ünlülere sahip kelimelere art
ünlülü şekillerin getirilmesi suretiyle iki şekilde bozulur (Aydın, 2002, s. 18). Ayrıca şimdiki
zaman ekinin uyuma aykırı oluşunu, ekin, nispeten yeni bir gelişme sonucu meydana gelmesiyle
açıklayabiliriz (Mansuroğlu, 1988, s. 89): gidiyóm, aļdıríyóñdú∏, yėrleşiyor, yápíyės, biliyėlļκr,
ġuļļanıļmíyór, götürüyórús, d►ėyŉrus, bāļāyėriller, gėliyáz, diyán, gėdiyėllκr, açıļmeyĕ∏,
apκļāyédi.
Ek ön ünlülü fiil tabanlarında genellikle uyuma tabi olmuştur: ekiyėris, ėrişiyi∏, yėtiş┬ri,
d►ėy├, s▪lēyi, d►ėyén, s►ėvişiyörüler, çimdirmēyiriller, ġaļmāyrĭ, gėlmēyir├, yėtiyirdi, getiriyriri,
yápıļīrĭ, bil├yéñ mí, gelmēy├, gėdiyiller, dėyi∏, biliyiriñ.
Ayrıca yöre ağzında -ıP zarf-fiil ekiyle otur- fiilinden türetilen şimdiki zaman
fonksiyonunda kullanılan birleşik fiiller uyuma aykırıdır. dökülüboturu, görüboturu,
biliboturúyún.
Ölçünlü dilde uyuma tabi olan istek kipinin birinci teklik çekiminde eriyip kaybolan /y/
ünsüzünün etkisiyle önlük-artlık uyumuna aykırılık görülür: bak►ėn, hazírlém, ╧apatēm, al►ėn.
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Bölge ağzında önlük-artlık uyumuna genelde tabi olan -ınca/-ince zarf-fiil eki bir
örnekte uyuma girmemiştir. Fiilin olumsuz çekiminde /y/ ünsüzünün etkisiyle bir önlüleşme
meydana gelmiş ve bu sondaki ünlüyü de etkisi altına almıştır: ŉļmēnce.
Genelde uyuma giren -ki aitlik eki bazı örneklerde önlük-artlık uyumuna girmemiştir:
burdaki, ordaki, bunuki, başımızdκki, arasındāki.
-ken zarf-fiil ekinin de bir örnekte önlük-artlık uyumuna girmediği görülmüştür:
yo╧ken.
-daş ekinin kimi örneklerde uyuma girerken kimi örneklerde de uyuma aykırı olarak
tespit edilmiştir: ġardeşiñ, ġardeşler, ╧ārdeşim, ╧ardeşi.
Vasıta hâli eki olan “ile” bazı örneklerde uyuma aykırı bir şekilde ekleşmiştir: sabālé,
arab►ėle, zurnāle.
Cevher fiili, /y/‟nin önlüleştirici etkisiyle art sıradan ünlü taşıyan kelimelere ön
ünlülerle ekleşmiştir: aşşādáymiş, nŭmκras┬miş, áyniyis.
Yönelme hâl eki ölçünlü dilde ünlü uyumuna göre ekleştiği halde art sıradan ünlülerle
bulunduğu bazı örneklerde /y/ ünsüzünün de önlüleştirici etkisiyle ünlü uyumuna aykırı olarak
ekleşme gösterir: antelleye, bureye.
5.1.4. Kökte Ünlü Değişmesine Dayanan Önlük-Artlık Uyumu
Yöre ağzında bazı kelimelerin art ünlüleri çeşitli fonetik nedenlerden dolayı ön ünlüye,
ön ünlüleri de art ünlüye değişmiştir: emme, dönelir, çėnteñde, ırbı╒ıñ, nesil, hüdütü, zīnat,
havasļīnı, misir, tupurunu, hızmatınĭ, ġıbı.
5.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu
Diğer bir adı da dudak benzeşmesi olan düzlük-yuvarlaklık uyumu, yalın ya da ekler ile
genişletilmiş kelimelerde, ünlülerin düzlük-yuvarlaklık bakımından ilk hece ünlüsüne göre
ayarlanması olayıdır (Korkmaz, 1994a, s. 53). Yani bu kural bir kelimenin ilk hecesinde düz bir
ünlü varsa sonraki hecelerde de düz, yuvarlak ünlü varsa sonraki hecelerde dar-yuvarlak veya
düz-geniş ünlülerin kullanılması şeklinde ifade edilebilir (Demir ve Yılmaz, 2006, s. 161).
Düzlük-yuvarlaklık uyumu, önlük-artlık uyumu gibi Türkçenin ilk devirlerinden itibaren genel
bir kural olarak karşımıza çıkmaz (Aydın, 2002, s. 19). Bununla birlikte düzlük-yuvarlaklık
uyumu, Orta Osmanlıca devresinde hızlı bir biçimde gelişmeye başladığı tahminleri doğrudur
(Develi, 1995, s. 49).
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Düzlük-yuvarlaklık uyumunun sağlam bir görünüm arz ettiği Serik ağzında bazı
kelimeler yazı dilinden farklı olarak düzleşme eğilimindedir: pambı╧, fasille, dėpasında, tapılı,
to╧tura, yávrīm, ırκdíyá, çapıdını, apdıramannκra, māsız, ta╒ammilim, ġavanaz, narfısçıymış,
şüferi, pıraváyá, babış, haļbiy├ki, apdille, mevliT, m►ėşírdır, báyġır, tavsíyándan, sėlāmal►ékim,

apdilçetin, iliman, ısTambıļda.
Yabancı dillerden dilimize giren bazı kelimelerin Serik ağzında düzlük-yuvarlaklık
uyumuna girdiği tespit edilmiştir: münübüsümle, Foturafımĭ, ļoburtda, foturaF.
Ayrıca yazı dilinde uyuma girmeyen şimdiki zaman eki çekimlerinin bazıları düzleşme
ve darlaşma sonucunda uyuma girmiştir: ekiyėris, ėrişiyi∏, n►ėdiyėrsiz, bāļaníyíļκr, gėdiyeris,
ėdiyė, atíyíllerdi, olúyúdu, görüyüs, biliyėlļκr, çimdirmēyiriller, yátíyírím, durmārı╧ı, gėliyáz,
gėdiyėllκr.
Aitlik eki –ki‟nin de bazı örneklerde uyuma girdiği tespit edilmiştir: bunu╧udā, bunu╧u.
5.2.1. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumunun Bozulması
Şimdiki zaman ekinin bazı durumlarda düzlük-yuvarlaklık uyumuna girdiği görülmekle
birlikte uyuma aykırılık gösterdiği örnekler de vardır: gidiyóm, ġonuşíyri, o╧ūyílar, diyork⌂na,
bėkleyėyōr┬n, gėlōr, ġonuşōrus.
Bazı örneklerde gelecek zaman çekiminde de uyumun bozulduğu görülür: sorıcañ,
oļıcaġ, oļmĭca╧.
Yöre ağzında Eski Türkiye Türkçesindeki asli biçimlerin devam ettirilmesi olayına
dayanan (Timurtaş, 1960) düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırılıklar tespit edilmiştir:8 gėlür,
gėtürdü, gėtürdülerdin.
ver- fiili ile oluşturulan birleşik fiil çekimlerinde de uyuma aykırı kullanımlar vardır:
durívėcek, ġuru∫uríyin, oļuvırı, yoruvir┬r├n.
Bir örnekte geniş zamanın rivayet çekiminde uyuma aykırılık tespit edilmiştir:
götürüymiş.
Serik ağzında belli bir nedene bağlı olmayan şahsi kullanımlar sonucu düzlükyuvarlaklık uyumuna aykırı kullanımlar tespit edilmiştir: sülōman, mācurļar, met├rósunu, obir,
üçimiz├, hurŉ, fisdon, hurdın.

8

Yuvarlaklaşma olayı Eski Türkiye Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumunun aleyhine gelişen bir durumdur. Batı
Türkçesinde Osmanlı Türkçesinin son dönemlerine gelindiğinde bu uyumun kuvvetlendiği görülmektedir. Türkiye
Türkçesine gelindiğinde de bu uyum kuvvetli bir biçimde kendisini göstermektedir bk. (Ergin, 2004, s. 72-73).
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5.3. Genişlik-Darlık Uyumu

Serik ağzında, çeşitli Türkiye Türkçesi ağızlarında rastlanan (Aydın, 2002, s. 21)
genişlik-darlık uyumunun yaygın olduğu tespit edilmiştir: horáyá, nuhuT, üsTünü, de╒érmene,
gene, ameleyet, dėye, dėyecek, de╒ermen, búynuz, ü╒üdürüs, çuÇūm, bordκ, gini, dö╒öş, çŉ∫aļ,
amėleyet, ġŉ∫at, ıcı╧, harete, ėşde, ėñşκļļah, yu╒urt, ço∫aļ, çırıyí, ╧á╒at, buļu∫ŭru, süzülü∫║rǖn,

mohåmmed
yonan.
Aslında genişlik-darlık uyumuna uyduğu hâlde, şahsi kullanımlara bağlı olarak uyumun
bozulduğu örnekler de karşımıza çıkmaktadır: tomaTíz, böyüttüm, kinárda, PaTadiz, zāt├,
tėliFκn, türende, yónus, ş♠forļar, üñcĕ, böyük, barābır, zĭmκñ, tu╧at, ėruļ, tėnike.
6. Ünlü Değişimleri
6.1. Art Ünlülerin Önlüleşmesi
Art ünlülerin önlüleşmesinde özellikle /y/ ünsüzünün önlüleştirici özelliğinin çok etkili
olduğu görülmektedir. Bunun yanında boğumlanma noktası ağzın ön kısmında olan ünsüzler de
art ünlüleri önlüleştirebilir.
/a/>/e/ değişimi: Daha çok alıntı kelimelerde ilerleyici ve gerileyici benzeşmeler yoluyla
ortaya çıkmıştır: dē, ameleyet, dene, cėnēzĕ, süleymen, kėsdene, müseFire, harete, faPrikesi,

sülēmeñ, müsēFirimiz, mānēsi, ēşē, tēb┬, haTdē, mėhelle, kėnen, fiyetlerden, dėsdenner, cumē.
Bu değişim bazı örneklerde /r/ ve /l/ ünsüzlerinin etkisiyle de gerçekleşmektedir:
hėnterilerimiz, mėsele, mėzerlē, ėvletim, birez, normel, antelleye, bėker, ġoley, bureye, örüzger,

apdille, sėre, t┬rekisiyidi, tėrēzim, modellesi, rebbim├s, ġanel.
/a/>[á] değişimi: Bu değişime /a/>/e/ değişiminin tamamlanmamış biçimi de denebilir:
burdáyín, hėnt►ári, çám, kėnárĭna, arκláşamassıñ, máydκm, áyríyėtán.
/a/>/i/ değişimi: /y/ ünsüzünün önlüleştirici ve daraltıcı etkisiyle meydana gelir:
kiyátdan.
/a/>[í] değişimi: añ╧ıríyá, íşgine.
/ı/>[í] değişimi: /ı/>/i/ değişiminin tamamlanmamış biçimidir. Bazı örneklerde ekleşme
sırasında /y/ ünsüzünün önlüleştirici etkisiyle meydana gelir: burdáyín, yí╧ācaz, bāļaníyíļκr,
dayí, aļdıríyóñdú∏, ġatíyólļar, píynarcı╧.
Ayrıca bu değişim /c /, /ç/ ve /r/ ünsüzlerinin önlüleştirici etkisiyle kelime kökünde de
görülür: hıdírėllez, çí╧ardı, adí, mísír, tarímæişi, ġarcí.
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/ı/>/i/ değişimi: ġadėy├f, tip, ╧azimim, asdim, ġahirli, siláma, hizar, sāliden, áyniyis,
nasil.
/o/>[ó] değişimi: /c/, /ç/, /l/ ve /y/ ünsüzlerinin etkisiyle oluşur: gidiyóm, nólÇκk, ólcκġ,
çócŭ╧ļar, aļdıríyóñdú∏.
/o/>/ö/ değişimi: televizönden.
/o/>/i/ değişimi: Bu değişim sadece şimdiki zaman ekinde görülür: ėrişiyi∏, d►ėy├,
gėdiyiñ, s▪lēyi, çimdirmēyiriller, gėlmēyir├, yėtiyirdi, gelmēy├, gėdiyiller, dėyi∏, biliyiriñ.
/u/>[ú] değişimi: /c/, /ç/, /l/, /r/, /s/, /ş/ ve /y/ ünsüzlerinin etkisiyle meydana
gelmektedir: ġuyúmúz, ġomşúyá, cúm∩rtesi, búydáyļκ, o╧úyŭļκr, yúļaf, suçúm, olúrdu,
aļdıríyóñdú∏, úsdaļarı, do╧ús, ús►úlé, mėkTúbú, úcunu.
/u/>/ü/ değişimi: Bu değişim önlük-artlık uyumuna bağlı olarak birkaç örnekte tespit
edilmiştir: ∫üÇütünü, lüzüm, mėktübüñ.
Bir örnekte de art sıradan ünlülerin ön sıradan ünlülere geçmesiyle oluşmuştur: hüdütü.
/u/>/i/ değişimi: Bu değişim /b/, /d/, /m/, /n/ ve /y/ ünsüzlerinin etkisiyle meydana gelir:
mi kez (bu kez), haļbiy├ki, apdille, nimarasını.
/u/>[♠] değişimi: Bu değişim /u/>/i/ değişiminin tamamlanmamış şeklidir: ser♠m.
6.2. Ön Ünlülerin Artlılaşması
Ön ünlülerin Artlılaşması olayına Kuzeydoğu Grubu ve Batı Grubu ağızlarında daha
çok rastlanmaktadır (Karahan, 1996, s. 98’den akt. İpek, 2018, s. 44) Bu olay özellikle art
damak ünsüzleri olan /ġ/, /╧/, [ñ] ve gırtlağa yakın boğumlanan ünsüzlerin yanında yer alan ön
ünlülerin artlılaşma temayülü ile ortaya çıkmaktadır. Yine ön ünlülerin artlılaşmasında ses
benzeşmelerinin rolü büyüktür.
/e/>/a/ değişimi: Anadolu ağızlarında ünlü kalınlaşması yönünde görülen en yaygın olay
/e/ ünlüsünün /a/ olması olayıdır (Sağır, 2002, s. 4). Bu değişim daha çok alıntı kelimelerde
ilerleyici ve gerileyici ünlü benzeşmeleri yoluyla meydana gelir: ataş, ġastan, cómardıdı, ġŉ∫at,
zκtañ, āşa, marκ╧líyín, dā╒ĭră, zīnat, ╧ısmat, hėrκļda, marāyļa, ġañ╧ırana, amanat, hızmatınĭ,

omar, asPandos, haļva.
Bazı örneklerde de şahsi kullanımlar sonucu değişir ve bu durumda önlük-artlık
uyumuna aykırılık gösterir: görsañ, dāyíl, pėrşámba, ases, kėşġa╧.
/e/>[á] değişimi: Ünlü benzeşmeleriyle meydana gelir: camákan, návr⌂Sda, pėşháş,
idārásí, hālán, fasúlyá, ėlátļarıñ, páyám, āşá, amáléyát, bōç►áļă, áyríyėtán, hápímíz, sátán,
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sandalyá, bál╧ís

ġaysárílí, áyşá, yėmák, pėrşámba, midáníñ, fėsillásı, zatá, sohbát,

atáş.
/e/>[κ] değişimi: Ünlü benzeşmeleriyle meydana gelir. habκr, nκ╒κļ (ne hâl), ╧amκráyá,
zκtκn, hatçκda, baççκsı, dκdem, máydκm, āmκdíyede, ∫urū╧κna, abdκs, dκvamļı, ārκtda,
ġarκr╧κna, atκşa.
/e/>[ä] değişimi: Şahsi kullanımlar sonucu çok az kelimede meydana gelir: äkdik,
värsin, äkine, äkdirsek, äkmek.
/i/>/ı/ değişimi: İlerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla daha çok alıntı kelimelerde
görülür: yárannı╧, bāşış, çocu╧lūmuzda╧ı, vasfı (Vasfi), ġarşıdā╧ĭ, fa─ırļı╧tan, yo╧ar╧ı,
múhācırļar, ısTambuļdan, rκşıT, ısmāyíl, aļacamĭda, zından, buranı╧ınĭ, hadı, va╧ıt, dā╒ĭră, zīnat,
zıra╒atçı, hızmatınĭ, aġamı╧ı, bıçması, ġıbı, partı.
/i/>[í] değişimi: İlerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla ortaya çıkar: íşde, yaní, tābí,

ísdambuļ

ísmayíl, ġaysárílí, bízím, ıra╧ĭæíçen, āmκdíyede, míydámda, tavsíyándan,

bíçardı╧.
Bazı örneklerde /╧/ ünsüzünün artlılaştırıcı etkisiyle oluşmaktadır: ma╧íne, haļbu╧í,
fā╧írĕ, bā╧í.
/ö/>/o/ değişimi: Şahsi kullanımlar sonucu meydana gelir: obir, ş♠forļar, obír, omar.
/ö/>[ó] değişimi: Serik ağzında sistemli bir biçimde karşılaşılan bu değişim daha çok art

/ö/>[ŉ] değişimi: Dudak ünsüzü olan /m/‟nin etkisiyle ortaya çıkar: ŉmarļar.
/ü/>/u/ değişimi: Ünlü benzeşmeleri sonucu meydana gelir: mahsuļ, nuhusda, tupurunu.
/ü/>[ú] değişimi: Bu değişimde de g
, músāfirlerimiSi, yú╧lēyŉļļar, Çúñkü, ╧útúr, şú╧úr,

6.3. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması
Bu ses hadisesi genellikle ünlü benzeşmesi ve dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı
etkisiyle oluşur.
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/i/>/ü/ değişimi: Bir tür arkaizm olan bu değişimde dudak ünsüzleri etkilidir:
(Caferoğlu, 1964, s. 12). müsāFirin, gėtürdülerdin.
Bu değişim ünlü uyumlarına bağlı olarak da meydana gelebilmektedir: endüst∏ü,
münübüsümle.
/i/>/u/ değişimi: Şahsi kullanımlar sonucu oluşur: yōġu, mācurļar, yŉ╒u╧a, urfañ.
/i/>/u/, [ú] değişimi: Bu değişimde asli şeklin muhafazası söz konusudur. Çünkü Eski
Türkçedeki şekli uçun‟dur9, daha sonra üçün>içün>için şeklini almıştır (Ergin, 2004, s. 370).
onúñæúçú, ġurmaġæuçŭ.
/a/>/o/ değişimi: bobaļı╧, aporļκyá, fisdon, hotos, bobom, modellesi.
/a/>[ŉ] değişimi: bŉbasıñ, hurŉ.
/a/>[å] değişimi: ġŉrårdıġ, Çånĭm, åļırsa, båba, båbåm, cumåæo∫ası, da∫år, ço╒åļdı,
zåman, ordå, åļ►åyo, måhkemeye, bubamĭļå, ġonuşåmκn, ġafåmdån, çocuġļår⌂ļa, mohåmmed,
cånå∫år, fåzļa, ha∫ås.
/a/>[∩] değişimi: cúm∩rtesi, d►∩næ∩mme.
/a/>/u/ değişimi: bubamıñ, buļuca╧, sorucādīs.
/e/>[å] değişimi: nåvruS.
/e/>[∩] değişimi: ∩derdik, h∩r, ş∩∫ket, ∩∫∫el, d∩∫letliñ, s∩Fer, d∩∫l∩t, y∩r♠nde, d∩posu,
dö∫∩.
/e/>/o/ değişimi: çimonto, sülōman.
/e/>[ó] değişimi: met├rósunu, teló∫zóne.
/e/>/ö/ değişimi: töbeler, yö∫miye, d▪∫let, dö∫∩.
/e/>[●] değişimi: t●be.
/i/>[♠] değişimi: ♠kæüş, b♠beriñ, ♠ş, b♠ræuşdan, d♠bek, y∩r♠nde, ehlámdül♠llah, ş♠ndi,
ce∫♠z.
/i/>[♠] değişimi: gel♠∫♠r♠.
/i/>[⌂] değişimi: māc⌂r, ca∫⌂r, hurunmā∫r⌂.
/ı/>[⌂] değişimi: tap⌂ş, aļļa╒ah⌂m, yáp⌂∫⌂r├s┬S.

9

Ayrıca edat hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Korkmaz, 1961, s. 31-35).
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/ı/>/u/ değişimi: furuna.
/e/>/u/ değişimi: buļu∫ŭru, do╒uru∫ŭ, ġō∫udu╧.
/e/>[ú] değişimi:

/e/>/ü/ değişimi: üsTünü, görücek, düşü∫║Çēn, dǖletimizeñ, çökücek, süzülü∫║rǖn.
6.4. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi
Yöre ağzında yuvarlak ünlülerin düzleşmesi daha çok şimdiki zaman çekimlerinin
düzlük-yuvarlaklık uyumuna girme çabası sonucunda meydana gelmektedir. Bununla birlikte
bazı Türkçe ve bazı alıntı kelimelerde de görülmektedir. Serik ağzında yuvarlak ünlülerin
düzleşmesi önemli bir karakteristik özelliktir.
/u/>/ı/ değişimi: Daha çok yabancı dillerden dilimize giren kelimelerde görülür: pambı╧,
tapıļı, yávrīm, çapıdını, māsız, sabınĭļa, çabıca╧, hamırı, mısġa, babış, ġaļbırdan, báyġır,

ısTambıļda, mısTafa.
/u/>[í] değişimi: /y/ ünsüzünün etkisiyle ve alıntı kelimelerde görülür: yím⌂rtκ, m►ėşírdır.
/u/>[⌂] değişimi: Düzlük-yuvarlaklık uyumuna bağlı olarak henüz tamamlanmamış bir
/u/>/ı/ değişimi olarak ifade edilebilir: mar⌂ļ, pamb⌂ġ, yím⌂rtκ, návr⌂Sda, bā╧⌂r, tap⌂, bun⌂ñ,
yavr⌂m, ġān⌂n, m⌂ttar, ha∫⌂zļı, da∫⌂ļ, ġaļb⌂rļarda, b⌂cāndan, pam⌂╧.
/u/>/i/,[♠] değişimi: Bazı örneklerde düzlük-yuvarlaklık uyumu sonucunda gerçekleşen
bu değişim bazı örneklerde şahsi kullanım sonucudur: mi kez (<bu kez), ser♠m, haļbiy├ki,

apdille, nimarasını.
/o/>[å] değişimi: Düzlük-yuvarlaklık uyumu çerçevesinde tamamlanmamış /o/>/a/
değişimini ifade eder: ╧apårasını.
/o/>[κ] değişimi: Düzlük-yuvarlaklık uyumu sonucu ortaya çıkar: tėliFκn.
/o/>/a/ değişimi: Bazen düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymak için oluşan bu değişim
bazen de şahsi kullanımlar sonucu ortaya çıkmaktadır: dėpasında, ġazaļaġ, aporļκyá, ŉtκsaña
(<ultrasona), ġavanaz, pıraváyá, teléFan, iliman.
/o/>[á] değişimi: Düzlük-yuvarlaklık uyumuna bağlı olarak daha çok şimdiki zaman
çekimlerinde karşımıza çıkar: ırκdíyá, gėliyáz, diyán, dúymáyár, tavsíyándan(<tansiyondan).
/o/>/e/ değişimi: Bir alıntı kelimede düzlük-yuvarlaklık uyumuna bağlı olarak ortaya
çıkan bu değişim genelde şimdiki zaman ekinin hem düzlük-yuvarlaklık hem de önlük-artlık
uyumuna uyması sonucu gelişmiştir: gėdiyeris, tėlevizen, ėtméyen, açıļmeyĕ∏.
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/o/>/ė/ değişimi: Bu değişim düzlük-yuvarlaklık uyumu sonucu ortaya çıkar: ekiyėris,
ėdiyė, olúyė, yápíyės, biliyėlļκr, çı╧íyėñ, ġandıríyėsiñ, gėdiyėllκr.
/o/>[é] değişimi: Düzlük-yuvarlaklık uyumu ve /y/ ünsüzünün önlüleştirici ve daraltıcı
etkisiyle meydana gelmiştir: ėdiyé, kėsiyé, d►ėyén, bil├yéñ mí, ūraşíyér, vėriyés, apκļāyédi.
/o/>/i/ değişimi: Bu değişim de düzlük-yuvarlaklık uyumu ve /y/ ünsüzünün
önlüleştirici ve daraltıcı etkisiyle şimdiki zaman çekimlerinde meydana gelmiştir: ėrişiyi, d►ėy├,
gėdiyiñ, s▪lēyi, çimdirmēyiriller, gėlmēyir├, yėtiyirdi, gelmēy├, gėdiyiller, dėyi∏, biliyiriñ.
/o/>[♠] değişimi: Şahsi kullanım sonucu bir örnekte karşımıza çıkar: ş♠forļar.
/o/>[í] değişimi: Düzlük-yuvarlaklık uyumu sonucunda /y/ ünsüzünün önlüleştirici ve
daraltıcı etkisiyle şimdiki zaman ekinde meydana gelmiştir: bāļaníyíļκr, o╧ūyílar, atíyíllerdi,
oļmāyír mı, d►ėyílļκr, alíyí, ╧a╧íyí, yápmāyírí, yátíyírím, ba╧íyí, ġaçíríyíríPPκtır.
/o/>/ı/ değişimi: Şahsi kullanımlar sonucunda ve şimdiki zaman ekinin uyuma
girmesiyle oluşur: ı zκmanda, narfısçıymış, ba╧íyĭļļκr, apκļāyĭdı.
/ö/>[κ] değişimi: Önlük-artlık uyumuna bağlı olarak bir örnekte karşımıza çıkar:
aporļκyá.
/ö/>/e/, /ė/ değişimi: Sadece birkaç örnekte tespit edilmiştir: bėldi, şüferi.
/ö/>[∩] değişimi: Şahsi kullanım sonucu ortaya çıkar: ►∩yleyd├, ∩rf, b∩yük, ∩tekinĕ,
b∩lişdiKæişde, ∩len.
/ü/>[♠] değişimi: /l/ ünsüzünün etkisiyle birkaç örnekte görülmektedir: tėnezz♠l,
mevl♠tlerde.
/ü/>/i/ değişimi: Düzlük-yuvarlaklık uyumuna bağlı olarak karşımıza çıkar: fasille,
mevlid, ta╒ammilim, obir, mināsiP, sėlāmal►ékim, apdilçetin.
/ü/>[í] değişimi: Şahsi kullanımlar sonucu birkaç örnekte görülmektedir: ús►úlíyle, obír,
fasílleniñ.
/u/>[κ] değişimi: Gerileyici benzeşme yoluyla bir örnekte karşımıza çıkar: mκ╒allebi.
6.5. Geniş Ünlülerin Daralması
/a/>[κ] değişimi: Bölge ağzında yarı daralma olarak nitelendirilebilecek olan bu
değişime sıkça rastlananmaktadır: boş dκ, aPdurāmannκr, burdκ, ġoļļκr, nólÇκk, ġazκnnar,
hurκļļardĭ, saļκtκ, āşκm, parκ, arκbasını, ŉnnκrdκn, pėştémκļ, yím⌂rtκ, sŉ∫κn, búydáyļκ, hŉrκ,
barκbar, o╧úyŭlκr, zκman, tārκnáyí, ámcκ, aļκca╧, yápçκ╧.
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/a/>/ı/ değişimi: Genelde gelecek zaman çekimlerinde rastlanan bu değişim bazı
annκtıcam, yápıcāsa, añ╧ıríyá, ıcı╧, yátıcās, yápıbililler, çırıyí, gėldiksırı, ısPırTadan, zĭmκñ,
hurdın.
/a/>[í] değişimi: /y/ ünsüzünün önlüleştirici ve daraltıcı etkisiyle oluşur: añ╧ıríyá,
íşgine.
/a/>/i/ değişimi: Bir örnekte karşımıza çıkan bu değişimde /y/ ünsüzünün önlüleştirici ve
daraltıcı etkisi görülmektedir: kiyátdan.
/e/>/ė/ değişimi: Serik ağzında görülen yaygın değişimlerdein biridir. Yazı dilinde ilk
hecesi -/e/-„li olan hemen hemen bütün kelimeler Serik ağzında kapalı /ė/10 olarak isimlendirilen
bu /ė/ ile telaffuz edilir. Yöre ağzının karakteristik seslerindendir: n►ė, sėne, ş►ė, ėrişiyi∏, çėkme
m├, nėler, ėveli, kėsersiñ, kėşgek, Çėryán, bėyás, dėni∏Ti, pėştémκļ, dėpasında, bėtŉn, tėléfŉn.
/e/>[é] değişimi: Bazı kelimelerde ilk ve son hecede görülse de genelde vurgusuz orta
hecelerdeki ünlünün zayıflamasından kaynaklanan bir değişimdir: né, eviné, pėştémκļ, déyesek,
nārénciye, tėléfŉn, éstāfuruļļκ, ėsg├æéveli, ėcélsiz.
/e/>/i/ değişimi: Bölge ağzında yaygın bir değişimdir: Bazı örneklerde vurgusuz orta
hecelerdeki ünlülerin daralmasıyla meydana gelir: ėdiÇēñ, n┬delim, kėydirividiler, ėdiv├ri, gini,
kinárda, nārinciye, PaTadiz, dŉmadis, zāt├, k┬dim, tenciréye, tėliFκn, tenikelere, geziceksiñ,
şiyĕ, b├leKden, bilicēn mi, vėricekdir, yoruvir┬r├n, d►ėvirim, ėkicekdik, şiy, bizd├æindi, patatiz,
fasilli, tėnike.
/e/>[♠] değişimi: /v/ ünsüzünün yuvarlaklaştırıcı etkisiyle oluşur: ini∫♠sem, ėdemē∫♠r┬n,
gel♠∫♠r♠, yáp⌂∫⌂r├s┬S, gėtmē∫♠di, bilemē∫♠r┬m.
/e/>[í] değişimi: Bir örnekte karşımıza çıkar: zātí.
/e/>/ı/ değişimi: Yalnızca “beraber” kelimesinde görülen bu değişim şahsi kullanım
sonucu ortaya çıkmıştır: barābırız, barābır.
/e/>[⌂] değişimi: ver- fiili ile oluşturulan birleşik fiillerde ünlü uyumu neticesinde
oluşur: var⌂∫⌂, ġabar⌂∫⌂r┬miş, satı∫⌂dı, aļın⌂∫⌂r⌂.
/ö/>[●] değişimi: Dudak ünsüzleri ve /y/ ünsüzünün daraltıcı etkisiyle meydana gelir:
k●y, d●∫ērdik, ►●le, s●∫er, y●relerde, ●lü, ►●ppüşüyó, b●le, ●bür, ●len, k●tü, k●tür.

10

Kapalı /e/ hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Erdem ve Gül, 2006).

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 7/4 2018 s. 2226-2259, TÜRKİYE

Ramazan BÖLÜK

2249

/ö/>/ü/ değişimi: Birkaç örnekte tespit edilmiştir: düyüg, türende, üñcĕ.
/e/>/ü/ değişimi: İlerleyici benzeşme yoluyla oluşur: çürǖ∫ürü.
/ö/>[ú] değişimi: Şahsi kullanım sonucu bir örnekte tespit edilmiştir: dú╒á dú╒á (<döve
döve).
/o/>[ŉ] değişimi: Bölge ağzında ilerleyici ve gerileyici benzeşmelerin yanında şahsi
kullanımlar sonucu ortaya çıkar: ŉļma mı, ŉnu, sŉ∫κn, nŉhudu, hŉrκ, do╧tŉra, tėlev├zŉna, bėtŉn,
yú╧lēyŉļļar, tėléfŉn, zŉbáyí.
/o/>/u/ değişimi: Lehçe tabakalaşmasını (Aydın, 2002, s. 24) da gösteren bu değişim
Serik ağzında oldukça yaygındır: u∫aļarda, undan, to╧tura, çuÇūm, yu╒urt, pantuļunu, ļoburtda,
foturaF, ġumut, tu╧at, unuñ, ėruļ.
/o/>[ú] değişimi: İlerleyici ve gerileyici benzeşmelerinin yanında /y/ ünsüzünün
daraltıcı ve önlüleştirici etkisiyle meydana gelir: búynuz, olúyúdu, alíyúllár, duruyú, búynuz,
ġaynadíyús.
/o/>/ü/ değişimi: /y/ ünsüzünün önlüleştirici ve daraltıcı etkisiyle oluşan bu değişim bir

6.6. Dar Ünlülerin Genişlemesi
Yöre ağzında bu değişimin genellikle genişlik-darlık uyumu çeçevesinde ortaya çıktığı
tespit edilmiştir.
/i/>/e/ değişimi: de╒elis, gene, ameleyet, harete, çėşet, bėsdel.
/i/>[é] değişimi: kéyerdik, de╒érmene, amáléyát.
/i/>/ė/ değişimi: Genişlik-darlık uyumunun yanında bir örnekte /h/ ünsüzünün
genişletici etkisi /i/>/e/, /i/>/ė/ değişimine sebep olmuştur (Aydın, 2002, s. 41; Ercilasun, 1983,
s. 93): hėş, nėtek├m, ancė (anjiyo), ėletdiler, ėşde, ėtiyássă, ėñşκļļah, mėkroPdur.
/ı/>/a/ değişimi: da╒atdıñ, ╧á╒at.
/ı/>[κ] değişimi: a╒κrļarıs, arasκra.
/ı/>[á] değişimi: kiyátdan.
/i/>/a/ değişimi: sa╒aPļaríydı, sa╒ar.
/ü/>/o/ değişimi: tonel.
/ü/>[ó] değişimi: Genişlikózel.
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/ü/>/ö/ değişimi: Bazıları bir arkaizm olan (Aydın, 2002, s. 24) bu değişimin örneği
azdır: böyüttüm, dö╒öş, gözel, hökümeti.
/ü/>[●] değişimi: ●züm, b●yükleri, bö╒●k, g●zel, g●b║re.
/u/>/o/ değişimi: yo╒orduļa, nomaramı, yo╧arı, yo╒orus, bordκ, ōraşacāz, mohåmmed,

yonan.
/u/>[ŉ] değişimi: ġŉrårdıġ, yo╒ŉrt, yŉ╧arı, do╒ŉmļu, çŉ∫aļ, ŉtκsaña (ultrason), ġŉ∫at,
do╒ŉm, hŉra, to╒ŉm.
/u/>[ó] değişimi: Genişlik-darlık uyumuna aykırı bir örnekte tespit edilmiştir: yónus.
/u/>[●] değişimi: b●╒ünkǖ.
7. Ünlülerde Düşme ve Türeme
7.1. Ünlü Düşmesi
Birçok farklı fonetik sebeplerden dolayı kelime içi veya kelime sonu ünlüler
düşebilmektedir. Çalışmamıza konu olan olan Serik ağzında meydana gelen ünlü düşmeleri şu
şekilde ifade edilebilir.
Alıntı kelimelerdeki vurgusuz orta hece ünlüsü düşer: Çėryán, da╧╧κ, sáybíniñ, ġaSte,

hatçκda, hapsāney├, teló∫zóne, domTís, vκsta, ālemiz.
Eklerle genişletilen en az üç heceli kelimelerde yer alan orta hece ünlüsü düşmektedir.
Türkçede orta heceler vurgusuz olduğundan, kelime ortasında vokal düşmesi pek fazladır
(Timurtaş, 1977, s. 40): burdκ, hŉrda, nólÇκk, yázıļca╧, birki, yápçκ╧, orļardañ, sorc►κsκñ,
aļcāsıñ, ġoycκġ, yápça╧sañ.
Serik ağzında vurgusuz orta hece ünlüsü sistemli bir şekilde düşer. Ancak bazı
örneklerde vurgusuz orta hece ünlüsünün düşürülmediğini görmekteyiz. Bu durumun şahsi bir
kullanımdan öte kelimeyi vurgulamak amacıyla meydana geldiği düşünülebilir: heP├si, yáļıñız,
biribirimiz, yálκñız.
Ünlü ile biten bir kelimeden sonra yine ünlü ile başlayan başka bir kelime geldiği
zaman ulama nedeniyle ilk kelimenin son ünlüsü bazen düşer: fasillæekeris, çocu╧ dæoļmadı,
paræκtan, çatmæíşdĕ, ġaræüzüm, bāçæėderis, dene mæüş, varıdæíşde, nohut dæısļārıs,
işdæöyle, doļaz dæ▪leTir, s►ŉnæκtsañ, paráyļæaļınmārı, fatmæaba.
Birleşik isimlerde yan yana gelen iki ünlüden birisi düşer: ġonyáltına, ġaracotļu.
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Cevher fiili ekleşme sırasında yerini /y/ ünsüzüne bırakarak düşer: ün├versitĕdeyd├,
girméyēydi, usd►áydı, olaydı, māníydí, áyríydĭ.
Vasıta hâli eki “ile” ekleşirken, başındaki ünlü yazı dilinde olduğu gibi genelde
düşmektedir: onuļa, nuhutļa, ormanļa, yábanÇıļarļan, parκļan, çaļġısınļa, to╧māļa, arab►ėle.
Bazen bu düşme cevher fiilinde olduğu gibi bir /y/ türemesine neden olur: búydáyļκ,
ġayáyļa, onúyļa, zurnáyļa.
Bazı şimdiki zaman çekimlerinde /o/ ünlüsünün düştüğü görülür: oļūyru, ġonuşíyri,
ġuríyrı, durúyrı, oturúyru, o╧►úyrí, unudíyrín, yátíyrí, yá─íyrız, oturúyrŭ.
“yirmi” ve “beş” sayıları Serik ağzında birlikte kullanıldığı zaman “yirmi” kelimesinin
sonundaki ünlü genelde düşer: yim bėş ġuruş, yim bėş sėnesiñ, yim bėş otuz, yim bėş yáşında.
Bünyesinde ikiz ünlü bulunduran yabancı kelimelerdeki ünlülerin Türkiye Türkçesi
ağızlarında kolayca ses uyumuna uyarak tek bir ünlüye dönüştükleri görülmektedir (İpek, 2018,
s. 20): sādet, ālemiz, zėnēte, sāt.
7.2. Ünlü Türemesi
Ünlü türemesi incelenen yörede daha çok kelime başında ve ortasında görülür. Bazı
örneklerde kelime sonunda da ünlü türemesi görülebilmektedir.
Kelime başında ünlü türemesi çoğunlukla /r/ ve /l/ ünsüzleriyle başlayan alıntı
kelimelerde görülür (Gemalmaz, 1978, s. 143). Bu tür alıntı kelimelerin başında genelde dar bir
ünlü türetilir. Çünkü diğer Türk lehçelerinde ve Türkiye Türkçesi ağızlarında kelime başında
akıcı ünlüler kurallı bir şekilde bulunmaz (Şanlı, 1996, s. 119): ırātsız, uruba, ırκmazan, ırκdíyá,
işamļarıñ, il►ánáyí, ilimon, ├rėzillik, írāta, ibir►ámıñ, ĭranzayá, üc║retsiz, ürüşvet, ıra╧ĭæíçen,

ėreceP, ėresm┬, iliman, ırāzĭ, örüzger, ıl►ázım, ırahmetliniñ, íláf, urusuñ, ırafTā.
Başında ve ortasında çift ünsüz bulunan alıntı kelimelerde bu iki ünsüz arasına Serik

fırκnsáyá, a╧ĭrabayá, tıra╧tór,
ġuduretim, met├rósunu, masārıfını, tırabzŉna, pıraváyá, ╧amĭyóñ, tiren, ġaråstŉra, patĭronnκrı,
dep├rem, moderin, ġañ╧ırana.
Şu örneklerde kelimeyi vurgulama amacıyla orta hecede ünlü türemesine rastlanır:
güb║reye, çiF├tçi, topŭra╧, sŉñŭra, durŭmas, abıļañ, iligilend┬nden, abĭļā, yúmŭru╧, göp║rüler,

╧ıbĭrızlíydı, iç├mece.
-ki bağlacının ekleşmesi sırasında önceki kelimenin sonunda bir ünlü türemiştir: lėkini
ki, dėdileri ki, dėr├ ki, oļmas├ ki, yá╒utı ╧ı.
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Şu örneklerde de şahsi kullanımlar sonucu kelime sonunda ünlü türemesi meydana
gelmiştir: ėveli, filene, diñlerdiki, dėyil├, gėderi.
Birleşik zamanlı fiil çekimlerinde cevher fiili ünlü uyumlarına tâbi biçimiyle kendisini
gösterir (Erdem vd, s. 2532); ancak bu kullanımlar ünlü türemesi değil arkaik şekillerin devamı
ġaynadıļļarĭmış, ėkerimiş, oļmazımıssıñ, duTmazımış, töşşēceklerimiş.
Yine cevher fiilinin isimlere geldiği durumlarda düşmediği ve asli şekillerini koruduğu
görülmektedir: görüşTey├miş, varımış, çölüse, köy║müş, benidim, ucuzŭdŭ, oļumlúyúsκ,
▪süzüdüm, üzümüdü, cómardıdı, boļļu╒udu, ╧açĭsa, yáşındayímışīn.
8. Sonuç
Bu çalışmada, Serik ilçesi merkezi ve mahallelerinin ağız yapısı fonetik açıdan ele
alınmıştır. Araştırma kapsamında ilçenin merkezi ile tüm mahallelerinden toplam 60‟ın üzerinde
kayıt alınmıştır. Kaynak kişilerin, ağız yapısını muhafaza edebilenlerden seçilmesine özen
gösterilmiştir. Giriş kısmında yörenin ağzına etki edebilecek birtakım unsurlar verilmiştir.
İnceleme kısmında yöre ağzında tespit edilen ünlü özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve
ünlülerle ilgili ses özellikleri ortaya konulmuştur. Çalışma sonunda ortaya çıkan sonuçlar
şunlardır:
1. Batı grubu ağızlarında görülen kelime kökü ve eklerdeki sebebi belli olmayan
artlılaşma temayülü yöre ağzında da tespit edilmiştir.
2. Batı grubu ağızlarının genel karakteristik özelliklerinden olan alıntı kelimelerdeki
uzun ünlülerin normal süreli ünlüye dönüşmesi tamamlanmış olup, bu tespite muhalif örnekler
de karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında Türkçe kelimelerde birincil uzun ünlülerin sistemli ve
yoğun bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. āļdı╧, ācı╧mışdır, āļtı, āļtın, bā╧dı, ġāļmadı,
vārdın, āyrı, ēlli, ►ėvinde, gēldik, kēndim, s►ėksen, d►ŉļdurdu, ōļdum, ġōyún vb.
3. Serik ağzı, yapılan çalışma neticesinde Karahan‟ın da belirttiği (Karahan 1996) gibi
Antalya ağzının da içinde bulunduğu Batı grubu ağızları içerisinde değerlendirilebilir.
4. Serik ağzında boğumlanma noktasının değişmesi sonucu yazı dilinden farklı olarak
tespit edilen 14 ünlü vardır. Bu ünlüler: [κ] (3296), [á] (8108), [å] (233), [ä] (10), /ė/ (18236),
[é] (433), [∩] (80), [í] (2837), [⌂] (360), [♠] (237), [ó] (1834), [ŉ] (1568), [●] (153), [ú] (1897)
ünlüleridir. Bu 14 ünlüden en fazla tespit edileni 18236 adet ile kapalı /ė/ sesidir.
5. Bölge ağzında /y/, /c/, /ç/, /ş/, /l/ ünsüzlerinin yanına gelen art ünlüleri önlüleştirici
etkisi kuvvetlidir.
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6. Çok heceli kelimelerin sonundaki yuvarlak ünlüler düzleşme eğilimindedir. Özellikle
şimdiki zaman ekinin düzleştiği tespit edilmiştir. Yine ilk hecede karşılaşılan yuvarlak ünlülerin
düzleşmediği görülmüştür.
7. Damak ünsüzlerindeki artlılaşma sebebiyle /ö/>[ó], /ü/>[ú] değişmesi Serik ağzının
karakteristik özelliğidir.
8. Dudak ünsüzlerinin yanındaki yuvarlak ünlüler bölge ağzında genelde düzleşmiştir.
Yuvarlak ünlülerin düzleşmesi Serik Ağzında karakteristiktir. sabınĭļa, y►ámırsa, çamır, pambıġ,
davıļ, çıbı╧.
9. Eski Türkiye Türkçesinde belirgin olarak görülen yuvarlaklaşma temayülü Serik
ağzında görülmemektedir.
10. Geniş orta hece ünlüsünün düşmesi Serik ağzının karakteristik özellikleri
arasındadır.
11. Kapalı /ė/ ünlüsü özellikle ilk hecelerde yöre ağzının karakteristik özelliğidir.
12. Önlük-artlık bakımından ünlü benzeşmesi yöre ağzında yazı dilinin de ötesinde bir
ilerleme göstermiştir. Buna bağlı olarak yazı dilinde uyuma girmeyen -ken, -daş, -ki ekleri
uyuma girmiştir. Düzlük-yuvarlaklık uyumu ise yöre ağzında gelişimine devam etmektedir. Bu
iki uyumun dışında gelişimine daha yeni başlamış olan genişlik-darlık uyumunun örnekleri de
yöre ağzında tespit edilebilmektedir.
9. Çeviri Yazı Ġşaretleri
[á] : /a/ile /e/ arası düz, geniş, yarı art orta damak ünlüsü
[κ] : /a/ile /ı/ arası düz, art, yarı geniş ünlü
[å] : /a/ile /o/ arası art, geniş, yarı düz ünlü
/ė/: /e/ ile /i/ arası düz, ön, yarı geniş ünlü
[é] : /e/ ile /i/ arası düz, ön, yarı açık ünlü
[ä]: /e/ ile /a/arası düz, yarı art ünlü
[∩] : /e/ ile /ö/ arası geniş, ön, yarı yuvarlak ünlü
[í] : /ı/ ile /ı/ arası düz, dar, yarı art ünlü
[⌂] : /ı/ ile /u/ arası dar, art, yarı yuvarlak ünlü
[♠] : /i/ ile /ü/ arası dar, ön, yarı yuvarlak ünlü
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[ó] : /o/ ile /ö/ arası yuvarlak, geniş, yarı art ünlü
[ȯ] : /o/ ile /u/ arası yuvarlak, art, yarı geniş ünlü
[●] : /ö/ ile /ü/ arası ön, yuvarlak, yarı geniş ünlü
[ú] : /u/ ile /ü/ arası yuvarlak, dar, yarı art ünlü

[Ç]: /c/ ile /ç/ arası katı, patlayıcı, yarı ötümlü bir diş eti ünsüzü
[F] : /f/ ile /v/ arası katı, sızıcı, yarı ötümlü bir diş-dudak ünsüzü
/ġ/ : Art ünlülerle hece kuran katı, patlayıcı, ötümlü art damak ünsüzü

/─/ : Katı, sızıcı, ötümlü, hırıltılı, art damak ünsüzü
/╧/ : Art veya yarı art ünlülerle hece kuran, katı, patlayıcı, ötümsüz, art damak ünsüzü
[K] : Ön ve art ünlülerle hece kuran, /k/ ile /g/ arasında katı, patlayıcı, yarı ötümlü ünsüz
[╦]: /╧/ ile /─/ arasında katı, yarı sızıcı, yarı ötümlü bir art damak ünsüzü
[ļ] : Art veya yarı art ünlülerle hece kuran akıcı, sızıcı, ötümlü art damak ünsüzü
[ñ] : Art ve ön ünlülerle hece kuran akıcı, patlayıcı, ötümlü, genizsi /n/ ünsüzü
[P] : /b/ ile /p/ arası katı, patlayıcı, yarı ötümlü bir dudak ünsüzü
/∏/ : Düşmeye yaklaşmış, gevşek boğumlanmalı /r/ ünsüzü
[S] : /s/ ile /z/ arası katı, sızıcı, yarı ötümlü bir diş ünsüzü
[Ş] : /ş/ ile /j/ arası katı, sızıcı, yarı ötümlü bir diş eti ünsüzü
[T] : /d/ ile /t/ arası katı, patlayıcı, yarı ötümlü diş ünsüzü
[∫] : Katı, yarı sızıcı, ötümlü çift dudak /v/ ünsüzü
► : Ünlüler üzerinde uzunluk işareti
˘ : Ünlüler üzerinde kısalık işareti
╒ : İki ünlü altında ikili ünlü işareti
æ: İki biçim birimi altında ulama işareti
◄ : Ünsüzler altında erime işareti
/ / : Fonem işareti
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[ ] : Alt fonem işareti
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Extented Abstract
Introduction

Serik, that is situated about 40 km to the north of Antalya city center and has a 1.353 km 2 surface
area, is surrounded by Manavgat county in the east, the Mediterranean in the South, the cities of burdur
and Isparta in the North (Mecek, 2014, p. 1; cited in, Bulut, 2017, p. 128).
It was dubbed “Seyrek” in the 1817s due to the fact that the region was sparsely populated and
then named Serik in the 1890s. (Güçlü, 2000, p. 2). Turks from the West Thrace during the Balkan Wars
and Cretan Turks during the Creatan War settled in Serik (DBA, 2010, p. 456).
The first compilations of Turkey Turkish dialects started with “Oput Izsledovanija Tjurskich
Dialektov v Chudavendgare i Karamanii (St. Petersburg, 1967)” which Maksimov authored on
Hüdavendigar ve Karamanlı dialects in 1867 (Bulut, 2017, p. 130).
According to Classification of Anatolian Dialects by Leyla Karahan, Serik Dialect falls under the
subgroup of Antalya that is classified in Group I of Western Group Dialects (1996, p. 150).
Purpose
The main objective of the study is to identify the vocals in the dialect of the region and explain
certain sound events that occur in these vocals, and thereby contribute to the efforts to place the Serik
dialect within the larger context of Turkey Turkish dialects.
Method
The texts which comprise the main source of the study were compiled from the whole of the
county. Care was taken to select the people who represented the original properties of the dialect. Dialects
will be dealt with first and then the vocals in the Serik dialect will be discussed. Lastly, certain sound
events that occur as a result of the interaction between vocals and consonants will be discussed and
explained through examples.
Results
In this study, the dialect properties of Serik county and its neighborhoods have been examined in
terms of phonetics. The results of the study are as follows:
1. The unaccounted for tendency for velarisation in the word roots and suffixes in Western group
of dialects has been observed in Serik dialect as well.
2. It was observed that the change of long vocals into regular vocals in the borrowed words, a
general charecteristic of Western group of dialects, has been finalized. However, examples contrary to
this fact have also been detected. In addition, we also see that the primary long vocals are used
extensively in Turkish words. āļdı╧, ācı╧mışdır, āļtı, āļtın, bā╧dı, ġāļmadı, vārdın, āyrı, ēlli, ►ėvinde,
gēldik, kēndim, s►ėksen, d►ŉļdurdu, ōļdum, ġōyún etc.
3. As Karahan pointed out (1996), Serik dialect can be considered to be in the Western group of
dialects, which also includes Antalya dialect.
4. As a result of the change of articulation point in Serik dialect, there are 14 vocals in the spoken
form of the dialect which we do not see in the written dialect. These vocals are: [κ] (3296), [á] (8108), [å]
(233), [ä] (10), /ė/ (18236), [é] (433), [∩] (80), [í] (2837), [⌂] (360), [♠] (237), [ó] (1834), [ŉ] (1568), [●]
(153), [ú] (1897). The closed /ė/ is the vocals that was detected the most with a frequency of 18236.
5. The palatalisation effect of the consonants /y/, /c/, /ç/, /ş/, /l/ in the dialect of the region on the
back vocals that come next is strong.
6. The rounded vocals at the end of multisyllabic words tends to become unrounded. Especially,
present tense suffix was seen to become unrounded. The rounded vocals in the first syllables didnot
become unrounded.
7. The /ö/>[ó], /ü/>[ú] change because of the velarisation in palatal consonants is a general
characteristic of Serik dialect.
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8. The rounded vocals next to the labial consonants have generally become unrounded, which is
again a characteristic of Serik dialect. sabınĭļa, y►ámırsa, çamır, pambıġ, davıļ, çıbı╧.
9. The tendency to become rounded that is extensively seen in Old Turkey Turkish is not seen in
Serik dialect.
10. The omission of wide mid vocal is one of the characteristics of Serik dialect.
11. The closed /ė/ vocal, especially in the first syllables, is a characteristic of the dialect in the
region.
12. Vocal assimilation in back or front vocals in the dialect of the region has shown an
improvement more than it has in the written language.
13. Accordingly, the affixes -ken, -daş, -ki which do not assimilate in the written language have
become assimilated. Congruency of unrounded and rounded vocals is continuing to develop in the dialect
of the region. Apart from these two congruences, examples of congruence of wide-narrow vocals that has
just begun its development can also be detected in the dialect of the region.
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