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B ilin d iğ i gibi kentleşm e, bugün ülkem izde bütün a çık lığ ıy la ortaya çıkan
toplum sal, ekonom ik ve kültürel bir olgudur. Toplum la ilgili her gelişmede olduğu
gibi, bu olgunun da dile yansıması kaçınılmazdı.
K e n tle ş m e n in şe h irc ilik ve to p lu m d ilb ilim a ç ısın d a n a y rın tıla rın ı ve
değerlendirilm esini bu alanların uzm anlarına bırakmak gerekir. Burada değinmeden
geçem eyeceğim iz bir nokta, nüfus artışına koşut olarak kentleşm enin özellikle son
yıllarda durmadan artmış ve kentlerde oturanların oranının 1990 nüfus sayımına göre
% 59'a çıkm ış olduğudur (Güvenen, 1992:5). İstanbul halkının sayısı ise 1950'de
983.000, 1960'ta 1.466.000 iken (bkz. D evlet İstatistik Yıllığı 1987:38) bugün 10
m ilyonu aştığı sanılmaktadır.
K öylerde ve küçük yerleşim bölgelerinde yaşayanların kentlerde ve büyük kentlerde
yaşar durum a gelmesi bir dizi ağız özelliklerinin konuşulan dilden başlayarak yazılan
dile geçmesi ve ölçünlü dilde yaygınlaşması sonucunu doğurmaktadır.
Türkiye Türkçesi ölçünlü dili, bilindiği üzere İstanbul ağzına dayanmakta, gerek ses
düzeni, gerek yapısı, gerekse sözvarlığı açısından geniş ölçüde bu ağzın özelliklerini
yansıtm aktadır. Ancak, ölçünlü dilin yanında, A hm et Caferoğlu'nun 6 grup halinde
topladığı (1959:229) zengin A nadolu ağızlarım ız da yaşam aktadır. Ölçünlü dilden
ufak ayrım larla ayrılan bu ağızların bir bölüm ü, devam ı olduğu Eski A nadolu
Türkçesinin özelliklerini yansıtmakta, bir bölümü daha eskiye uzanan arkaik öğeleri
içermekte, dil tarihimiz açısından çok önemli bir sözvarlığı oluşturmaktadır.
İstanbul ağzı bugün İstanbul'da çok dar bir çevrede (eski gerçek İstanbulluların ve
onların çocuklarının dilinde, ayrıca yurda dağılm ış bulunanlarda) yaşam aktadır.
Zam an zam an görülen, kişilere bağlı olan ayrılm alar bir yana bırakılırsa, kitle
iletişim araçlarında ilk bakışta, ses özellikleri ve sözvarlığı açısından genellikle bu
ağza dayalı ölçünlü dilden ayrılınm adığı görülür. Ancak kentlerde, özellikle büyük
kentlerde, bugün konuşulan dilde İstanbul ağzının, ölçünlü dilin özelliklerinin pek
az duyulduğunu söyleyebiliriz. G eniş kitlede yaygın olan A nadolu ağızlarının
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sesletim biçim lerinin ve sözvarlığının yavaş yavaş özel radyo ve televizyon
yayınlarına, hatta TRT yayınlarına da aktarıldığına tanık oluyoruz.
K entleşm enin ölçünlü dile, daha doğrusu, kentlerde konuşulan dile sesbilgisi ve
sözcükbilim açısından etkilerini şimdi ayrı ayrı ele almak istiyoruz :
1. Sesbilgisi açısından :
a) İstanbul ağzında ve ölçünlü dilde bulunmayan, buna karşılık birçok batı ve kuzey
ağızlarında yaşayan açık /e/ sesi [ae], /v/,/ğ/ ve /n / seslerini içeren sözcüklerde
özellikle belirgin olarak duyulm aktadır : [saevmec], [sasv^ı], [scevyılı], [bcen],
[ x ey], [ceendı], [jaentJ] ... gibi.
b) Ön, iç ve sonseste /]/ içeren sözcükler ölçünlü dilde ön dilsırtı ünlüsü /a/ ile
söylenirken kimi ağız konuşucularınca arka dilsırtı ünlüsü /a/ ile sesletilm ekte ve bu
özellik gittikçe yaygınlaşm aktadır ; |Y af], [bak ird i'], [ a f p a s / a n ] , [c e m a ^ ],
[d^em ctf]... gibi.
c) A nadolu ağızlarının ölçünlü dilden ayrılan kimi vurgulama alışkanlıkları bugün
büyük kentlerde yaygınlaşm akta, kimi sözcüklerde belirgin bir biçim de kendini
gösterm ektedir : bo m b a yerine b o m b a , so b a yerine s o b a , m a şâ yerine m â şa
sesletim ine çok rastlanıyor.
f
Sayıların vurgulanmasında birçok ağızlarda, örneğin kuzeydoğu ağızlarında görülen
şu vurgulama da genelleşmektedir : ön sekiz yerine on sekiz, beş yüz yerine beş yüz
gibi. Özel adlarda yine vurgu yeri değişimine rastlanıyor : Erzincan yerine Erzı'ncan,
Zonguldak yerine Zonguldak gibi. B unlara ek olarak gırtlak /k / sesinin o la ca k
[ o / a d j a k h], y a p ıla ca k [ja p 'rfc x d ja k h] gibi kullanım larda özellikle b elirgin
leştiğini de söyleyebiliriz. A yrıca, ezgi açısından ölçünlü dilden ayrılan kimi
A nadolu ağızlarına ait özelliklerin de büyük kentlerde sık duyulm aya başlandığını
eklem eliyiz.
2) Sözcükbilim açısından :
K entlerde ve büyük kentlerde konuşulan dilde görülen en belirgin değişim, özellikle
seslenm e sözcüklerinde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli yazılarım ızda1 değindiğim iz bu
sözcükbilim konusu, ağızlardaki seslenme sözcüklerinin İstanbul ağzındaki, ölçünlü
dildeki karşılıklarının yerini alması olarak nitelenebilir. Eskiden büyük kentlerde sık
duyulan beyamca, beybaba, amcabey, beyim, beyefendi yerine dayı; küçük hanını,
hanım kızını, hem şire yerine yenge, anne, abla, bayan; birader yerine yeğ en ,
yeğenim, koçum, kardeş yerleşmeye başlamıştır.
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A ile sözcüğü, temel anlam ının yanı sıra kadın eş için de k ullanılır olm uştur.
Amcam lar, yengemler, M ehm etler gibi anlatım biçimlerinin yanı sıra yengem giller,
a m ca m g iller, M eh m etg iller biçim leri, k u zin ve k u ze n gibi Fransızca kökenli
sözcüklerin ve am camın, dayım ın oğlu yerine am caoğlu, dayıoğlu kullanım ları
yerleşmiştir.
Anadolu ağızlarındaki kullanım lara koşut olarak kent dilinde şapka giym ek yerine
şapka takm ak ya da şapka vurmak', d o la şm a k yerine d o la n m a k yaygınlaşm aya
başlam ıştır. Yazılan dile halk ağızlarından yansıyan bir değişik biçim de giyinmek
eylem iyle ilgilidir. B irçok Anadolu ağzında giym ek yerine giyinm ek kullanılmakta,
elbise giymek, göm lek giym ek gibi, ölçünlü dile özgü kullanım biçimleri, yerlerini
elbise giyinm ek, gö m lek g iyinm ek'e bırakm aktadır. Bu örneğin yazılan dile
yansım ış olduğunu gösteren şu satırları, söylediğim izin kanıtı olarak gösterm ek
istiyorum : B ir derginin yeni sayısında öykü y azarı bu kullanım ı art arda
yinelem ektedir : K endisine bir kazak armağan edilen yazar şöyle diyor : "Yeniden
teşekkür etm iş, en kısa zamanda giyineceğim e söz vererek... torbasına koymuştum".
Biraz daha aşağıda yazar "Kazağı kararlı biçimde giyinme girişimim" biçiminde aynı
eylem i kullanmakta, daha sonra da "Evet, içime gömlek giyinebilirdim" dem ektedir
(Zeynep A liye, B ir Savaşın H aritası : Türk Dili D ergisi No: 45, K asım -A ralık
1994,s.54,55).
Türkçe Sözlük, ittirm ek ettirgen eylem ini "itmek işini yaptırm ak" olarak açıklar.
A ncak kim i ağızların etkisiyle bunun kent dilinde bugün birçoklarınca 'itm ek'
anlam ında kullanıldığı görülmektedir : "Dolabı ittir", "İttirince devrildi" gibi.
A ğızların kent dilini etkilem esi konusunda, ilginç olduğunu sandığım bir örneği
özellikle gösterm ek istiyorum : B ir özel radyoda (Süper FM, 27.4.94, saat 16.00)
deniz ve yaz tatili konusunda konuşan spiker "deniz kenarında mal gibi yatmak"tan
söz etm ekteydi. A nadolu ağızlarında büyük baş hayvanlar için kullanılan m al,
ölçünlü dille yayın yapması beklenen bir kitle iletişim organında yer alıyordu. Bu
örnek de ağızların etkisinin ne ölçüde yaygınlaşm akta olduğunu gösteriyor,
sanıyorum.
Sonuç olarak şunu belirtm ek istiyoruz : Dildeki kentleşm e, toplum içindeki
devinim lerin, toplum sal-kültürel gelişm elerin getirdiği bir olgudur. A ncak dile
özensizliğin yaygın bir hastalık haline geldiği günümüzde, özellikle kitle iletişim
araçları başta olm ak üzere, ölçünlü dilim ize her kuruluşun, her bireyin özen
göstermesini beklemek de hakkımızdır.
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NOTLAR
1. II. Alm an Türkologları K onferansı'nda (Giessen, 12-13 Tem m uz 1990) sunulan
bildirim izde ve 1992'de toplanan "Standart D il-S ubstandart Dil" konusundaki
çalışm ada (Berlin, 13-15 Ekim 1993) sunulan raporum uzda aynı konuya kısaca
değinilm iştir.
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