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1950'li yıllarda başlayan köy ve kasabadan büyük kentlere yapılan göçler
sonucu özellikle İstanbul, A nkara ve İzm ir gibi büyük kentler gecekondu mahalleleri
ile k uşatıldı ve bu k en tlerin n ü fusunda anorm al y ü k selm eler oldu. T aşralı
gecekonducular çoktan beri büyük kent nüfuslarının % 60'ını, belki de bundan da
fazlasını oluşturmaktadır.
Evet, köylerden ken tlere göç kentlerin eski görünüm ünü büyük ölçüde
değiştirdi. T aşra kökenli yeni k entliler gerçek eski kentlileri azınlıkta bıraktı.
Ö rneğin, bugün İstan b u l'd a gerçek İstanbulluların sayısı devede kulak kaldı.
İstanbul sokakları A nadolu'nun hemen her köşesinden gelm iş taşralı göçm enlerle
doldu. Bunun doğal bir sonucu olarak artık yalnız çarşı ve pazarlarda değil, hemen
hem en her sem tte A n ad o lu 'n u n bütün diy alek tlerin i işiteb ilirsin iz. İstanbul
Türkçesini, Standart Türkçeyi işitmek eski bir deyim le 'nadirattan bir şey' olmuştur.
Bu nedenle bugün İstanbul ağzı, Standart Türkçe söyleyişi üzerine araştırma yapmak
isteyen bir dilcinin işi oldukça zordur ve yanılgılara düşmesi olasılığı çok yüksektir.
K öyden kente göçün bir sonucu olarak Standart T ürkçede başlayan ve
yaygınlaşm a eğilim i gösteren söyleyiş yanlışları şu başlıklar altında ele alınabilir:
1. K apalı /e/ ve açık /â/, 2. artdam aksıl /q/ yerine hırıltılı gırtlak sızıcısı 1x1, 3. /}/
yerine /c/, 4. uzun ünlülerin kısaltılması, 5.kısa ünlülerin uzatılm ası.

1. K ap alı İti, a çık lal
Taşralı söyleyişinin en belirgin özelliklerinden biri İstanbul ağzında (Standart
T ürkçede) sözcüklerin kök hecelerin d ek i açık /â / ü n lüsünün kapalı /e / ile
söylenmesidir. Eski Türkçede sözcüklerin kök hecesindeki kapalı /e/ ünlüsü Türkiye
Türkçesinde, bilindiği gibi, az sayıda bazı sözcüklerde daralıp /i/ olmuş (iki, işit-,
giy- vb. gibi), birçok sözcükte ise açık /â/ye gelişm iştir: der- [dar-], dergi [dârgi],
derle- [darle-], el 'yabancı' [âl], erken [ârkân-], ver- [vâr-], vergi [vârgi], yer [yâr], yer[yâr-] vb. gibi. Öte yandan Anadolu ağızlarının çoğunda durum farklıdır. Bu gibi
sözcüklerdeki kapalı /e/ ünlüsü bazı Anadolu ağızlarında daralıp /i/ olm uşsa da (di-,
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vir-, yi- vb. gibi), bu ünlü birçok ağızda kendini korumuştur: der-, el, er, erkan, veryer, yer- vb. gibi.Şimdi köyden kente göçün doğal bir sonucu olarak kapalı /e/li bu
söyleyişler de köyden kente taşınm ış, yalnız İstanbul sokaklarında değil, M eclis
kürsüsünde ve televizyon kanallarında da her gün işitilir olm uştur. Öyle ki durum
kim i dilcileri de şaşırtmış, bunlar kapalı /e/li bu gibi söyleyişlerin İstanbul ağzında
d a bulunduğu kanısına varm ışlardır. Ö rneğin M uharrem E rgin üniversitelerde
okutulan gram erinde şöyle dem ektedir: 'Şunu kaydedelim ki edebi dilde kapalı e
kullanılm akta ve İstanbul Türkçesi de kapalı e'leri git gide benim sem ektedir'. (Türk
D il B ilgisi, I.Ü. Ed. Fak. Y ayınları No. 785, İstanbul 1972, s. 57).
Taşralı-Istanbullu söyleyişi ile ilgili başka bir durum da şudur: A slında açık
/a/Ii olan ve A nadolu ağızlarında da korunan bazı sözcüklerde bu ünlü İstanbul
ağzında öteden beri kapalı /e / ile söylenir. Ö rneğin, et, ev, sev-, sevgi vb. gibi
sö zcükler A nadolu ağızlarında açık /â / ile [ât], [âv], [sâv-], [sâvgi] vb. gibi
söylenirken İstanbul ağzına dayalı Standart Türkçede kapalı /e/ ile söylenm ektedir.
K öyden kente göç bu söyleyişleri de etkilem iş, kimi aydın ya da ünlü kişiler bile bu
gibi sözcükleri açık /â/ ile söylemeye başlamıştır. Örneğin, ünlü okuyucularım ızdan
sayın Em el Sayın da sev- ve se v g i sözcüklerini açık /a/ ile [sâv-] ve [sâvgi]
biçim inde söylem ektedir. Aynı söyleyişleri birçok parlam enterden ve televizyon
kanallarından hemen her gün işittiğimizi de ekliyelim.
2. A rtd a m a k sıl /q / y erin e h ır ıltılı g ır tla k sız ıc ısı 1x1
A nadolu ağızlarına, ö zellikle D oğu A nadolu ağ ızların a özgü söyleyiş
özelliklerinden biri de artdam aksıl /q/ ünsüzünün Azeri T ürkçesinde olduğu gibi,
gırtlak sızıcısı /x/ olarak söylenm esidir: [ax-, bax-, bıx-, çıx-, çox, yax-, yox] vb.
gibi. Bu söyleyişler okum uş fakat kendi diyalektinin etkisinden kurtulam am ış
kişilerce yaygınlaştırılmaktadır.
A rtdam aksıl /q/ yerine /x / kullanılışı ancak eğitim le önlenebilir. N e var ki
öğretm enlerinin ve çevresindekilerin de böyle konuştuğunu işiten çocuklar bu
söyleyişlerin bozuk olduğunu anlıyamıyacaklardır.
3. /j / yerin e İ d
Standart söyleyişten farklı bir durum da Batı kökenli sözcüklerdeki önses /j/
fonem inin Icl olarak söylenm esidir. B ilindiği gibi, bu aslında bir ses değişm esi
olayı değil, fakat ana dilde bulunm ayan bir ses yerine ona en yakın başka bir sesin
kullanılm ası (ses ikam esi) olayıdır. Köyden kente göç sonucu [candarm a], [cet],
[ceton], [cip], [cilet], vb. gibi Standart Türkçe dışı söyleyişler artık her gün her yerde
işitilir olm uştur.
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4. U zu n

ü n lü le r in

k ısa ltılm a sı

Yerel diyalektlere özgü ve Standart dile aykırı bu söyleyişlerden sonra kentliköylü tüm konuşanların dillerindeki yanlış söyleyişlere geçm ek istiyorum . Bu tür
yanlışlıkların başında Türkçenin ses yapısına aykırı olan fakat dilim ize geçm iş ve
hem en her gün kullandığım ız A rapça-F arsça kökenli bazı sözcüklerdeki uzun
ünlülerin kısa, kısa ünlülerin ise uzun söylenm esi gelir. Önce birinci yanlışı ele
alacağım.
A rapça-Farsça kökenli bazı sözcüklerdeki uzun ünlülerin kısa söylenm esi,
daha doğrusu uzun ünlülerin söylenm em esi, bazı Doğu Anadolu ağızları ile Kıbrıs
T ürkçesi için genel bir özelliktir. Bu söyleyiş yanlışının giderilm esine eğitim ve
öğretim in de (buna yüksek öğrenim de dahildir) bir yaran olmadığı görülüyor. Bunu
ilk kez İzm ir A tatürk lisesinde edebiyat öğretm eni olarak çalışırken K ıbrıslı
öğrencilerim e verdiğim Divan şiiri derslerinde fark ettim . Bu öğrencilere a lem
[a:lem ], ateş [a:teş], aşık [a:şık], diirıya [dünya:], vb. gibi sözcüklerdeki uzun
ünlüleri söyletm ek için ne kadar uğraştım sa da bunun bir yararı olm adığını gördüm.
Y üksek Ö ğretm en O kulu'ndan tanıdığım Doğu A nadolu'lu, kırk yıllık edebiyat
öğretm eni gazeteci-yazar sayın A hm et Kabaklı'nın bir zamanlar T RT’de haftalık bir
konuşm a programı vardı. O programı izleyenler anımsıyacaklardır. Sayın Kabaklı bu
gibi sözcüklerdeki uzun ünlüleri bir türlü söyleyem iyor ve alim, aşık, dünya, kira,
rica deyip duruyordu. Her cümlesinde bu tür söyleyiş yanlışları bulunan ve kulakları
tırm alayıp duran bu program ın adı da yanılm ıyorsam , elgünle eğlenircesine, ya
'Sohbet' ya da 'Pazar Sohbeti' gibi bir şeydi!
A ncak bu konuda sayın Kabaklı'dan hiç de aşağı kalmayan bir kişi daha vardır
ki o da TR T kanallarında 'Perde A rkası' adıyla bazıları çok ilginç resmi program lar
hazırlayan sayın Ertürk Yöndem'dir. Sayın Y öndem 'e göre Türkçede uzun ünlülü
hiçbir sözcük yoktur, bütün sözcükler kısa ünlülüdür. [Zam anında], [dünyada],
[sanayici], [binalarda], [proje hatası], [kiracı] vb. gibi söyleyişler nereli olduğunu
bilm ediğim ve bir türlü öğrenem ediğim bu kişinin idyolektine aittir.
5. K ısa ü n lü lerin u za tılm a sı
A rapça- F arsça kökenli sö zcü k lerd ek i uzun ünlülerin doğru d ü rü st
söylenem em esi, halkın ve O sm anlıcası kıt ya da hiç olm ayan aydınların, bilinç
altlarında bu gibi alıntı sözcüklerin şu ya da bu hecesinde bir uzun ünlü bulunduğu
sanısı yattığından olsa gerek, birçok kim sede aslında kısa olan ünlüleri de uzatarak
söylem e alışkanlığını doğurm uştur ve bu alışkanlık bugün bazı sözcüklerde iyice
yaygınlaşm ıştır. Stadyum ları dolduran futbol izleyicilerinin başlattığı hakem yerine
[ha:kem ], za fe r yerine [za:fer] söyleyişleri bu gibi yanlış uzatm aların, bildiğim
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kadarıyla, ilk örneklerindendir. Bunu Türkçe dahi edatının Arapça kökenli dahi [da:hi]
gibi söylenmesi izledi ve hala da sürüp gidiyor. Daha sonra TV konuşurlarının resmi geçit yerine [resmi: geçit], rcsm-i kabul yerine [resmi: kabul] dem elerine tanık
olduk. Bu yanlışları şaki [şaqi:] yerine [şa:ki], kabile [qabi:1e] yerine [qa:bile], aşiret
[aşi:ret] yerine [a:şiret], tarikat [tari:qat] yerine [ta:riqat], fa riza [fa ri:za \ yerine
[fa:riza], hatıra [ha:tıra] yerine [ha:tıra:] vb. gibi söyleyişler izledi. Bu arada ilk hece
ünlüsü aslında uzun iken Standart dilde kısalan tabut sözcüğü de [ta:but] biçim inde
söylenir oldu. T V konuşurlarının bu tür son icatlarından biri de k a til [qatil]
'öldürm e, cinayet' ile katil [qa:til] sözcüklerini karıştırm aları olm uştur. K atil sanığı
[qa:til sanığı] olup çıktı!
K a til [qatil] ve katil [qa:til] karıştırm asına benzer bir söyleyiş yanlışı da
özellikle SSCB'nin yıkılıp dağılm asından sonra ortaya çıktı. Eski SSCB'deki Türk
halklarından bugüne kadar pek haberi olm adığı anlaşılan kimi aydınlarım ız, kimi
üniversite T ürkoloji öğrencileri, hatta kim i T ürkoloji profesörleri gibi, Y a ku t
[yaqut] etnik adını ilk hecedeki /a/yı alabildiğine uzatarak [ya:kut] biçim inde
söyleyip duruyorlar. Belli ki bu etnik adı A rapça kökenli y a k u t [ya:qut] ile
karıştırıyorlar!
A slında kısa olan ünlüleri uzatma yanlışlığından Batı kökenli bazı sözcükler
de nasiplerini alm aktadırlar. B unların başında Fransızcadan dilim ize geçm iş laik
sözcüğü geliyor. B ilindiği gibi bu sözcük önceleri düzeltm e işareti ile lâik biçim inde
yazılırdı. İşte galiba bu nedenle halk ilk hecedeki /a/ ünlüsünü uzatarak söylem eye
başlam ış ve bu yanlış söyleyiş giderek yaygınlaşm ıştır. Sözcükteki /a/ ünlüsünün
uzatılm asında ilk hecesi uzun ünlülü A rapça kökenli layık sözcüğünün de etkisi
olduğunu sanıyorum . Ünlü halk ozanı A şık V eysel’in A tatürk devrim lerini öven
şiirinde laiklik ilkesinden söz ederken D in işiğinde lâyığız dem esi bunu kanıtlar
gibidir.
A şık V eysel'in laik sözcüğünü lâyık biçim ine sokm ası bağışlanabilir. Ama
M eclis kürsüsünde ant içerken bu sözcüğü a'yı uzatarak lâik biçiminde söyleyen anlı
şanlı m ille tv e k ille rin e ne dem eli? TV p a n e lle rin d e şe ria tç ılığ ı sav u n an
köktendincilerin lâik, lâiklik dem elerine de kızılm az; çünkü onlar zaten laikliğe
k arşıd ırlar. A m a aynı p an ellerd e laikliği savunan A tatü rk çü ve laik kim i
gazetecilerin de savunm aya çalıştıkları ilkenin adını doğru dürüst söyliyem em eleri
asla bağışlanamaz.
Y anlış söylenen Batı kökenli sözcüklerden biri de lider sözcüğüdür. İngilizce
kökenli olan, fakat bize Fransızca söylenişi ile geçen bu sözcüğü ilk hecesindeki /i/
ünlüsünü uzatarak söyliyenler çoğalıyor. Bu yanlışı da daha çok İngilizce bildiklerini
dosta düşm ana bildirm ek isteyenler yapıyor galiba. Bilindiği gibi, İngilizce kökenli

10
Tekin
bu sözcüğün ilk hecesindeki /i/ ünlüsü aslında o dilde uzundur. Ne var ki bu sözcük
/i/ ünlüsü uzatılarak [lirder] biçim inde söylense de yine doğru olm uyor. Çünkü
sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü de İngilizce aslında /e/ değil, zay ıf bir /ı/dır ve
sözcük bu dilde, vurgusu da ilk hecede olm ak üzere, [li:dır] biçim inde söylenir. O
halde [li:der] söylenişi bu durum u ile ne tam İngilizce ne de tam Fransızcadır; yarı
İngilizce yarı Fransızca melez yani kırma bir söyleyiştir!
İlk hecesindeki /i/ ünlüsü yanlış olarak uzatılan Batı kökenli başka bir sözcük
de Fransızca kökenli lisans sözcüğüdür. Kimi üniversite öğrencilerinin bu sözcüğü
/i/si yanlış olarak uzatılan A rapça kökenli lisan sözcüğü gibi [li:sans] biçim inde
söylemesi bağışlanabilir belki ama aynı yanlışı yabancı dil konusunda çok iddialı bir
filoloji profesörü yaparsa bu asla bağışlanamaz!
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