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ÖN SÖZ 

Anadolu ağızlarıyla ilgili yapılan araştırmalar, şüphesiz Türkçenin 

sahip olduğu zenginliği ortaya koyan çalışmalardır. Ancak teknolojinin 

ilerlemesi, iletişim araçlarının çeşitlenmesi, büyük şehirlere göçün artması 

gibi sebeplerle Anadolu ağızlarının sahip olduğu asıl vasfı kaybetme gibi bir 

durumu da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalara bir an önce 

başlamak dil çalışmalarında önceliğimiz olmalıdır. 

Biz bu ağız çalışmamızda Denizli, Muğla, Burdur illerinin kesişme 

noktasında bulunan, dil ve kültür açısından farklı bir değere sahip olduğunu 

düşündüğümüz Burdur’a bağlı Gölhisar ilçesini tercih ettik. Ayrıca bu 

bölgelerde doğup yaşıyor olmamız ve yörenin ağız yapısına hâkim olmamız 

bu yöreyi seçmemizde etkili oldu.  

Çalışmaya başlamadan evvel derleme yapılacak yerleşim yerlerini 

tespit ettik. İlçe merkezindeki mahalleler ile köylerinde pek çok kişiden 

derlemeler aldık. Ancak bunlar içerisinde yörenin ağız özelliklerini tam olarak 

yansıtmadığını düşündüğümüz kişileri çalışmaya dâhil etmedik. Kaynak 

kişileri seçerken özellikle yaşça büyük, okuması yazması olmayan veya 

eğitimi az olan, bulunduğu yerleşim yerlerinden pek ayrılmamış kişileri 

özellikle de kadınları seçmeye özen gösterdik. Derlemeler, ses kayıt 

cihazlarını kullanmak suretiyle tarafımdan yapıldı. Kayıt yaparken genellikle 

cihazı saklayarak doğallığı korumaya çalıştık. Daha verimli sonuçlar elde 

etmek için kimi zaman konuşmacıyı kendi hâline bırakarak günlük 

konuşmalardan bahsetmesini istedik.  

Çalışmam genel olarak Giriş, İnceleme, Metinler ve Sözlük olmak 

üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Gölhisar’ın tarihi ve 

coğrafi bilgileri kısaca verilmiş; inceleme bölümünde yörenin ses ve şekil 

bilgisi özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Gürer Gülsevin’in Uşak İli 

Ağızları (TDK Yayınları, Ankara, 2002) çalışmasındaki sıra ve yöntem 

inceleme kısmında uygulanmaya çalışılmıştır.  Çalışmada tanım cümleleri ve 

aktarma cümleler gerektiğince az kullanılmış, Türkiye Türkçesi ağızları ile 

karşılaştırma yöntemine daha çok gidilmiştir. Özellikle Gölhisar yöresinin 

çevresindeki Muğla, Antalya, Denizli, Isparta, Afyon, Uşak, Kütahya gibi 

illerde yapılan çalışmalara karşılaştırmada öncelik verilmiştir. 

Metin kısmında yörenin kültürel özelliklerini yansıtan konuları daha 

çok tercih ettik. Bu bağlamda eski yaşam, çocukluk oyunları, ıskat çıkarma 

âdeti, doğum ve ölüm âdeti, asker uğurlamaları, yağmur duası, eski bayram ve 

düğünler, harman işleri ile tarhana, salça, keşkek yapımı gibi başlıklar genel 

olarak belirlediğimiz konular olmuştur.  

Sözlük bölümünde ise yazı dilinden farklı olan tüm kelimeler ile 

yapım eki bulunan bütün kelimeler alınmaya çalışılmış; kelimelerin karşısına 

metin numarası ve sırası yazılmıştır. Metinlerde anlaşılırlığı sağlamak 

amacıyla standart dilde bulunmayan veya bulunduğu hâlde ses yapısı ve 

anlamı ile farklı olan kelimeler de sözlüğe dâhil edilmiştir.  
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Bu kitap yazarın büyük emeklerle hazırladığı yüksek lisans tezinin 

sadeleştirilmiş halidir.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Eryiğit, C. (2014). Gölhisar Ağzı (Giriş-inceleme-metinler-sözlük). Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. 
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GİRİŞ 

1. GÖLHİSAR’IN TARİHİ VE COĞRAFİ DURUMU 

1.1.  GENEL COĞRAFYA 

 Gölhisar ilçesi, Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü'nde yer 

almaktadır. Burdur ili yönetim sınırları içerisinde kalan ilçenin toplam alanı 

573.8 km²’dir. Gölhisar ilçe merkezi, idari açıdan bağlı olduğu Burdur İl 

Merkezi'nin 107 km güneybatısında bulunmaktadır.  
 İlçe toprakları, kuzeyden Denizli iline bağlı Acıpayam ilçesi, batıdan 

Denizli ilinin Çameli ilçesi, güneybatıdan Muğla ilinin Fethiye ilçesi, güneyde 

Altınyayla ilçesi ve doğudan ise Çavdır ilçeleri ile çevrilidir.2  

 

1.1.1. İKLİM 

 Gölhisar ve çevresi Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır. 

Asıl Akdeniz iklimi ile karasal iklim oranında bir geçiş sahasında yer aldığı 

için geçiş iklimi görülmektedir. Çam ve ardıç ağaçlarının belli rakımlarda bir 

arada görülmesi geçiş iklimini gösteren ve ender bulunan bir özelliktir. Yaz 

sıcakları Akdeniz iklimi kadar yüksek değil, kış soğukları da karasal iklim 

kadar düşük değildir. Sıcaklıklar ay ortalaması olarak sıfır derecenin altına 

düşmez.3 

 

1.1.2. GÖLLER 

 Yörenin doğal güzellik açısından en güzel yerleri adından da 

anlaşılacağı üzere gölleridir. En önemli göl alanı doğal göl olarak Gölhisar 

Gölü, baraj gölü olarak da Yapraklı Barajı ve bazı yıllarda suları çekilen 

Horzum yayla yerindeki Kocayayla gölüdür. 

 

1.1.2.1. Gölhisar Gölü 

 7 km²’lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Göl tektonik bir çukurlukta daha 

sonra da Dalaman Çayı'nın getirdiği alüvyonların çukurun önünü biraz daha 

kapatarak ve bu alana suların dolmasıyla oluşmuştur.  

 

 

2 Osman Yılmaz, Gölhisar İlçesinin Coğrafyası GİC, Beyaz Kalem Yayıncılık, Ankara, 2009, 

s. 10. 
3 http://www.golhisar.bel.tr 
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1.1.2.2. Kocayayla Gölü 

 Böğrüdelik yayla yerinin batısında yer almaktadır. Güneydoğusunda 

Kocayaran tepesi yer alır. Kurak geçen yıllarda özellikle yaz döneminde sular 

çekilebilmektedir.  

 

1.1.2.3. Yapraklı Baraj Gölü 

 Gölhisar - İbecik su yolu üzerinde Kısık mevkiinde bulunur. 1991 

yılında yapımı tamamlanmıştır. Baraj bölgedeki yüksek dağlara yağan kar ve 

yağmur suları ile beslenmektedir. Baraj sulama amaçlı yapılmıştır. Başta 

Gölhisar ovası ve Acıpayam ovasını sular.  

 

1.1.3. OVALAR 

 İlçe sınırlarının en önemli ovası Gölhisar ovasıdır. Hatta tek düzlük 

alan olarak görülür. 4. jeolojik zamanda tektonik bir düzlük üzerinde kısmen 

aşınmalar ve Dalaman Çayı'nın bu düzlük alanda alüvyonlarını biriktirmesi ile 

çok verimli hale gelmiştir.4 

 

1.1.4. YAYLALAR 

 Yörenin göllerle birlikte ikinci doğal güzelliğini yaylaları oluşturur. 

Gölhisar, yayla turizminde önemli bir yere sahiptir. 

 

1.1.4.1. Armutlu Yaylası 

 Gölhisar-Çameli yolunun Dumluca mevkii’nin 5 km kuzeyinde 1400 

m yükseklikte bir platodur. Kapladığı alan 103 hk, uzaklığı ise 10 km 

civarındadır. Ulaşımı rahat, pınarları gür, ardıçları bol bir dinlenme yeridir.  
 

1.1.4.2. Böğrüdelik Yaylası  

 10 hektarlık bir alana sahip Böğrüdelik Yaylası, suyu, ormanları ve 

temiz havasıyla güzel bir orman içi dinlenme yeridir. Rakımı 1500 m, alanı 10 

hk’ dır. İsmini yaylanın ortasından çıkan kaynak suyundan alır. Antik Çağ’da, 

Kibyra’nın suyunun buradan geldiği bilinir. Ayrıca burada Kibyra’nın taş, 

mermer ocakları da bulunmaktadır. Kiremit künkler ve kesik taşlarla 

Böğrüdelik’in suları Antik Kibyra Şehri’ne indirilmiştir.  
 

1.1.4.3. Koca Yayla 

 Yaylanın tam ortasında kayalardan oluşmuş küçük tepeciklerin 

etrafını çepeçevre saran tabi bir karstik göl teşekkül etmektedir. Son yıllarda 

suları, kuraklık nedeniyle yaz aylarının sonuna doğru çekilmektedir. 

 

4 Cbyra Gölhisar, Gölhisar Kaymakamlığı Yayınları, 2004,  s. 18-49. 
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 1.1.4.4. Kozpınarı Yaylası 

 Kozpınarı Gölhisar Çameli yolu üzerinde, ilçeye 9 km uzaklıktadır. 

Rakımı 1370 m, kapladığı alan 57 hk’dır. En çok kullanılan orman içi 

dinlenme alanlarından birisi olan Kozpınarı ile ünlüdür.5 

 

1.2. TARİH 

 Gölhisar; tarihi çağlardan itibaren sırasıyla Hitit, Frig, Lidya, Lykia, 

Pers, Hellenistik Roma gibi ilk çağ medeniyetleri ile Selçuklu, Hamitoğulları 

ve Osmanlı gibi Anadolu’da medeniyetler kurmuş beylik ve devletlere ev 

sahipliği yapmıştır. 

 

1.3. ANTİK KENTLER 

1.3.1. KIBYRA 

 Yörenin en büyük antik kentidir. Burdur’a bağlı Gölhisar İlçesi’nin 

hemen kuzeybatı kenarındaki tepelerde konumlanan Kibyra antik kenti, antik 

dönemde Likya, Karya, Pisidya ve Frigya kültür bölgelerinin kesişme 

noktasında; kuzeyi güneye ve doğuyu batıya bağlayan ticaret yollarının tam 

merkezinde konumlanır. Bugün de Gölhisar, Antalya-Denizli/Burdur-Fethiye 

karayollarının birleştiği bir kavşak noktasıdır. Bu konumuyla Kibyra antik 

kenti, Burdur’a 120 km; Denizli’ye 105 km; Antalya’ya 135 km ve Fethiye’ye 

110 km mesafe uzaklıktadır. Adının anlamı henüz kesin olarak bilinemese de 

Kibyra, Hellence bir ad değildir; tıpkı Anadolu’daki birçok kent adında 

olduğu üzere, yakın çevresindeki Bubon (İbecik), Balboura (Dirmil) gibi, 

Kibyra sözcüğü de Hellence bir anlam taşımaz. Ortak kanı, sözcüğün Geç 

Tunç Çağı’ndan itibaren Batı ve Güneybatı Anadolu’da yaygın olarak 

kullanılan Eski Anadolu budunlarından Luvi Halklarının konuştuğu dile ait 

olduğu ve bu bilmediğimiz ilk adlandırmanın Hellen ağzında 

“Kibyra” formuna dönüştürüldüğüdür. 
 Kentin bugün görülebilen tüm mimari kalıntıları Roma Dönemi’ne 

aittir. İ.S. 23 yılında meydana gelen büyük bir deprem sonucunda yerle bir 

olan kente; o zamanki Roma İmparatoru Tiberius 5 yıl için vergi affı getirmiş, 

ayrıca para yardımında da bulunmuştur. Böylelikle kent yeniden inşa 

edilebilmiş ve Kibyralılar imparatora olan minnettarlıklarını kentlerinin adını 

“Caesarea Kibyra = İmparatorun Kibyrası” olarak değiştirerek 

göstermişlerdir.6 

 

 

5 www.golhisar.gov.tr 
6 http://www.golhisar.bel.tr 

http://www.golhisar.gov.tr/
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1.4. GÖLHİSAR ADI 

 Gölhisar, Uluköy ile Horzum Mahallesi’nin birleşmesiyle 13 Ocak 

1953 tarihinde ilçe olmuştur. Aynı gün TRT Ankara Radyosunda ilan 

edilmiştir. Adını ilçeye 6 km uzaklıktaki gölün ortasındaki adada inşa edilmiş 

olan kaleden (hisar) almıştır.7 

 

1.5. EKONOMİK YAPI 

 Araştırma sahasında yaşayan ailelerin temel geçim kaynağını tarımsal 

faaliyetler oluşturmaktadır. Bununla birlikte çoğunlukla yerel özellikte ticaret, 

ulaşım, ormancılık ve atölye tipi sanayi faaliyetleri de yapılır. Ancak çalışan 

nüfusun önemli bir kısmının istihdam edildiği tarım sektörü, yörede en fazla 

gelişmiş ekonomik faaliyet türüdür. 
 Dalaman Çayı üzerinde kurulan Yapraklı Barajı’nın 1991 yılında 

tamamlanması sonucunda sulanabilen tarım arazilerinin artmasıyla birlikte 

yetiştirilen ürünlerde de çeşitlilik artmış, sebze ekim alanları genişlemiş, 

domates, havuç, patates gibi sulama ihtiyacı olan bitkiler daha fazla 

yetiştirilmeye başlanmıştır. 8 
 İlçe halkının % 80’ i tarım ve hayvancılık ile uğraşmakta ve her çiftçi 

ailesi küçükbaş veya büyükbaş hayvan beslemektedir. Yine 2002 yılındaki 

bilgilere göre % 80’i kültür ırkı olmak üzere 8.950 adet büyükbaş hayvan, 

7.500 adet koyun ve 8.800 adet keçi olmak üzere toplam 16.300 adet 

küçükbaş hayvan mevcuttur. Bu sayılara bakıldığında ilçemizin köyleri ile 

birlikte hayvancılık yönünden iyi durumda olduğu görülmektedir. Elde edilen 

hayvansal ürünleri işleyen bir işletme olmadığından üretilen yaklaşık yıllık 

13.000 ton süt üreticilerinin elinden alınmak suretiyle toplama merkezlerine 

getirilmekte ve oradan bu işle uğraşan büyük şirketlere pazarlanmaktadır. 

Büyükbaş hayvanlardan besi hayvanı olarak ayrılan 3.000 civarında hayvanın 

büyük bir bölümü Burdur, Denizli ve İzmir gibi büyük tüketim merkezlerine 

sevk edilmekte, bir kısmı da iç tüketimde kullanılmaktadır.9 

 

1.6. TURİZM 

 Göller Yöresi, turizm potansiyeli yönünden çok zengin bir havzada 

bulunmaktadır. Adından da anlaşılabileceği gibi, zengin göl ve doğal alanların 

bulunması, tarihi yapıların önemli bir kısmının bu bölgede yer alması, 

Kültürel çeşitlilik ve zenginlik, tüm bunlar, bölge için bir turizm potansiyeli 

oluşturmaktadır. 
 Gölhisar, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’ndedir. Burdur İlinin 

ikinci büyük ilçesidir. Turizm potansiyeli yönünden, bölgenin  önemli 

 

7 http://tr.wikipedia.org 
8 O. Yılmaz, GİC, s. 134-135. 
9 Cbyra Gölhisar, Gölhisar Kaymakamlığı Yayınları, 2004,  s. 75. 
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merkezlerinden birisidir. Tarihi, doğal ve tabiat güzellikleri bakımından hayli 

zengin olan ilçemizde alternatif turizme açık alanlar çoğunluktadır.  
 Turizm açısından yerli ve yabancılar, yayla turizminde aradıkları her 

türlü doğal güzellikleri burada bulabilirler. Gölhisar, doğaya uygun motor 

sporları, doğa yürüyüşleri, konaklama, balık tutma, köylü ile iç içe yaşayarak 

köy yaşamını tanıma, alış veriş gibi her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin 

gerçekleştirilebileceği şirin bir ilçedir.10 
 Turizm açısından yöreyi çekici hale getirmesi beklenen yerlerden en 

önemlisi şüphesiz Kibyra antik kentidir. Özellikle Odeon'da ortaya çıkarılan 

Medusa başı haberleri ulusal basında yer almasıyla birlikte, Kibyra antik 

kente olan ilginin artmasına neden olmuştur. Kibyra'daki kazı ve restorasyon 

çalışmalarının gelecek yıllarda da devam etmesi, ilçenin turizm faaliyetlerinde 

daha da canlanmasını sağlayacaktır.11 

 

1.7. NÜFUS 

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanı sonuçlarına 

göre ilçenin toplam nüfusu 16263’tür. İlçe merkezinin oranı ise 13502’dir.12 

 

I. BÖLÜM 

SES BİLGİSİ (FONETİK) 

1. SESLER 

1.1. ÜNLÜLER 

 Gölhisar ve yöresi ağızlarında yazı dilimizde bulunan ve Türkiye 

Türkçesi ile ortak olan a, ı, o, u; e, i, ö, ü ünlüleri yanında, boğumlanma 

nitelikleri bakımından az çok değişikliğe uğramış olan diğer ünlü türleri de 

vardır. Bu ünlüler dışında konuşmalarda ve metinlerde tespit edebildiğimiz 

başlıca türler şunlardır:   
   

1.1.1. Ünlü Türleri 

 Sıkça Kullanılan ve Yöre Ağzı İçin Karakteristik Olan Ünlüler 

 1.1.1.1. á Ünlüsü: a ile e arasında yarı ince, yarı kalın bir ünlüdür.13 

Kimi örneklerde gerileyici ve ilerleyici ünlü benzeşmelerine bağlı olarak kimi 

 

10 http://www.golhisarhem.com 
11 O. Yılmaz, GİC, s. 164. 
12 http://www.golhisar.gov.tr 
13 krş. Erdoğan Boz, Afyon Merkez Ağzı (Dil Özellikleri, Metinler, Sözlük) AMA, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Yay., Afyon, 2002, s. 25; Osman Yıldız, Isparta Merkez Ağzı 

(İnceleme-Metinler-Sözlük) IMA, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2002, s. 11; Tuncer Gülensoy, 

Kütahya ve Yöresi Ağızları (İnceleme, Metinler, Sözlük) KYA, TDK Yay., Ankara, 1988, s. 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 6 

örneklerde ise inceltici ünsüzlerin etkisiyle bu ses ortaya çıkmaktadır. Bu ünlü 

türünün GA’da kelime başında ve sonunda örnekleri çok az görülür. Tespit 

edilen örneklerin çoğu kelime ortasındadır. 

 -á:  

 áded (36-228)  

 ásger (4-149)  

 -á-:  

 biráz (27-177)    duyáreydiŋ (2-96) 

 cávābı (32-160)   záhmeri (36-153) 

 á-:  

 há (39-9)    şōbá (9-104)  

 uniylá (40-56)         sená (1-203)       

    

 1.1.1.2. ė Ünlüsü: Kapalı e olarak bilinen kelimenin başında veya 

ilk hecesinde bulunan e-i arası bir sestir. Bu ünlü türü geçmişten beri devam 

eden bazı kelimelerle daraltıcı etkisi bulunan bazı seslerin yanında bulunur.14 

Özellikle bu ünlü türü yöremizde ilk hecede daraltıcı “y” sesinin yanıbaşında 

sıkça görülmüştür. Hem kelime başında hem de ilk hecede bolca örnekleri 

tespit edilmiştir. Ayrıca bu ünlü türünün farklı kişilerin konuşmalarında hem 

“e” hem de “i” şekilleri de mevcuttur. Bu yüzden aynı kelimede aynı şekilde 

görülen sistemli bir ses değildir. Bu sesin özellikle “et-“ eylemi ile “eyi” 

kelimelerinde dikkat çekici bir kullanımı vardır. 

ėderiS (38-115)                      ėrkekle (43-28)     

dėrnek (4-88)    ėyi (19-77)   

dėyemēyi (1-69)                       yėr (2-88)   

  

 1.1.1.3. í Ünlüsü: Düz, dar ı-i arası bir sestir.15 Metinlerimizde hem  

“í<ı” değişimi, hem de “í<i” değişiminde görülmüştür. Bu ünlünün yöremizde 

kelime başında sadece bir örneğine rastlanmıştır. Özellikle kelime içinde ve 

sonunda tespit edilmiştir. 

 -í:  

 íçime (40-106) 

 -í-:  

 

19-20; Turgut Tok, Denizli İli Güney ve Güneybatı Bölgesi Ağızları DİGGBA, Pamukkale 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi), Denizli, 2002, s. 18-19. 
14 krş. Ali Akar, Muğla Ağızları MA, Muğla Üniversitesi Yay., Muğla, 2004, s. 13; 
Gürer Gülsevin, Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük) UİA, TDK Yay., Ankara, 

2002, s. 13-14; Mehmet Dursun Erdem - Ramazan Bölük, Antalya ve Yöresi Ağızları (Giriş-

İnceleme-Metinler) AYA, Gazi Kitabevi, Ankara, 2012, s. 53; Zeynep Korkmaz, Güney-Batı 

Anadolu Ağızları (Fonetik) GBGA, TDK Yay., Ankara, 1994, s. 5-6. 
15 krş. E. Boz, AMA, s. 28; ; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 55-56; O. Yıldız, IMA, s. 12; T. 

Tok, DİGGBA, s. 21; Z. Korkmaz, GBGA, s. 7; a. mlf., Nevşehir ve Yöresi Ağızları NYA, 

DTCF Yay., Ankara, 1963, s. 32.  
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 níşan (23-31)    şūbamíz (7-83) 

 polís (22-63)    zírādçılar (12-73) 

 í-:  

 ayní (5-89)    mecbūrí (36-275) 

 haní (33-41)   ní (12-1) 

 

 1.1.1.4.  Ünlüsü: a-ı arası, daha çok düzleşme eğiliminde olan yarı 

geniş bir ünlüdür.16  <a değişimi yörenin tipik bir özelliğidir. GA’ da sık 

görülen ünlü türlerindendir. Kelime başında hiçbir örneği görülmezken kelime 

ortası ve sonunda bolca bulunur.  

  - -: 

                ġ dā (25-205)                          ġoc man (27-93) 

  ġaym ġam (14-36)   uf cıḲ (5-90) 

  -: 

 baḲmıy  (34-4)   maŋġ  (32-140) 

 lir   (8-50)   ort  (6-77) 

 

 1.1.1.5. ȯ Ünlüsü: Yarı kapalı yuvarlaktır; o ile u geri ünlülerinin 

boğumlanma noktaları arasında bulunur.17 Sık görülen bir ünlü türüdür. 

Özellikle “-yor” şimdiki zaman ekinin bulunduğu Uylupınar, Hisarardı, 

Yamadı gibi bazı komşu köylerde bu ses daha çok görülür. 

 -ȯ:  

 ȯlmısaŋ (34-44)   ȯnuŋ (17-25) 

 ȯn (5-15)    ȯva (1-142) 

 -ȯ-:  

 hȯrda (40-53)    sȯŋra (12-5) 

 isdanbȯl (26-162)   yȯḳarı (24-28) 

 ȯ-:  

 veriyȯ (1-83)   oluyȯ (5-107) 

 geliyȯ (10-133)   hȯ (6-149) 

 

 1.1.1.6. å Ünlüsü: Kalın, geniş, yarı yuvarlak a-o arası bir ünlüdür.18 

Kelime başında az görülen bir sestir. Kelime başında iki örneğe rastlanmıştır. 

Kelime içinde ve sonunda örnekleri daha fazla tespit edilmiştir. 

 -å:  

 åla (2-47) 

 

16 krş. E. Boz, AMA, s. 26; G. Gülsevin, UİA, s. 13; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 52; O. 

Yıldız, IMA, s. 11; T. Gülensoy, KYA, s. 19; T. Tok, DİGGBA, s. 19-20. 
17 T. Gülensoy, KYA, s. 22; T. Tok, DİGGBA, s. 23. 
 krş.  E. Boz, AMA, s. 29; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 58. 
18 krş. E. Boz, AMA, s. 26; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 52; O. Yıldız, IMA, s. 11; T. 

Gülensoy, KYA, s. 20; Z. Korkmaz, GBGA, s. 9. 
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 åvḳad (32-72) 

 -å-:  

 bålluḲ (20-20)    dåvar (4-148) 

 cåmız (32-100)   yorġån (18-81) 

 å-:  

 olmayyå (25-30)  vå (38-39) 

 ġocå (23-76)    yapıyå (14-40) 

 

 1.1.1.7. ȯ Ünlüsü: Kalın, dar, yarı yuvarlak, ı-u arası bir ünlüdür.19 

ȯ<u değişimi daha çok tespit edilmiştir. Örneklerin çoğu kelime ortasında 

mevcuttur. 

 -ı̊-:  

 babȯş (19-148)    hamȯr (1-190) 

 davȯl (42-78)    vapȯr (7-105) 

 ı̊-:  

 bȯ (33-87)    hȯ (36-437) 
 buydȯ (32-30) 

 

 1.1.1.8. ȱ Ünlüsü: İnce, dar, yarı yuvarlak i-ü arası bir ünlüdür.20 

Kelime başında ve sonunda birer örneği vardır. Örnekleri daha çok kelime 

içinde görülür.  

 -ȱ:  
 ȱküş “iki üç” (22-40) 

 -ȱ-:  

 dikȱvmüş (45-5)   müdȱrlik (15-11) 

 gölȱsar (26-131)  türkȱye (34-161) 

 ȱ-: 

 ikȱ (39-51) 

 

 Sınırlı Örnekleri Görülen Ünlüler 

 1.1.1.9. é Ünlüsü: İlk hece dışında görülen; ince, düz, yarı geniş, 

yarı dar e-i arası bir ünlüdür.21 Ancak Gölhisar ve yöresi ağızlarında özellikle 

daraltıcı “y” ünsüzünün etkisiyle görülür. Kelime başında görülen kapalı e 

ünlüsüne göre örnekleri daha azdır. Kelime sonunda tek bir örnekte 

görülmüştür.  

 -é-:  

 isdéyoŋ (35-165)   nişléyoŋ (2-131) 

 

19 krş. E. Boz, AMA, s. 28; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 56; T. Tok, DİGGBA, s. 21-22. 
20 krş. Ahmet Bican Ercilasun, Kars İli Ağızları (Ses Bilgisi)  KİA, Gazi Üniversitesi Yay., 

1983, s. 53; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 57; T. Günay, RİA, s. 42; T. Tok, DİGGBA, s. 22. 
21 krş. E. Boz, AMA, s. 27; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 53. 
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 gedéyoS (9-139)   oynéyo (35-26) 

 é-:  

 ediyé (27-129) 

 

 1.1.1.10. ó Ünlüsü: o-ö arası, geniş, yuvarlak ve yarı kalın bir 

ünlüdür.22 Derleme yapılan metinlerimizde görülen örneklerin çoğu ö>ó 

yönündedir. İnceleme sahamızda bu ünlü türünün sadece kelime ortasında 

örnekleri tespit edilmiştir.  

 -ó-:  

 ḳontór (14-131)   şofór (9-140) 

 kóy (13-30)   sóndüremedik (18-76) 

 

 1.1.1.11. ú Ünlüsü: u ile ü arası yarı kalın yarı ince bir ünlüdür.23 

ú<u değişimine daha sık rastlanır. Kelime sonunda örneğine rastlanmamıştır. 

Kelime başında da tek bir örneği vardır.  

 -ú:  

 únler “onlar” (24-43) 

 -ú-:  

 göymúyo (36-349)   mālúḲ (27-109) 

 hücúm (12-54)   oldúydü (33-83) 

 

 1.1.1.12. ù Ünlüsü: ö-ü arası, ince, yuvarlak yarı dar bir ünlüdür.24 

Örnekleri çok fazla değildir. Kelime başında sadece bir örnekte tespit 

edilmiştir. “böyük, yörü-“ eskicil sözcüklerinde ü<ö değişimine bağlı olarak 

fark edilen örnekler mevcuttur. Kelime sonunda ise sadece “böyle,  şöyle” 

kelimelerinde ù<e değişimine bağlı olarak görülmüştür. 

 -ù:  

 ùti “öte” (12-132) 

 -ù-:  

 bùtün (10-14)    yùrüyåsa (14-34)  

 çùrüyyo (33-260)   bùyüme (25-62) 

 ù-:  

 bȫlù (26-205)   hȫlù (28-281) 

 

 

22 krş. E. Boz, AMA, s. 29; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 57-58; O. Yıldız, IMA, s. 12; T. 

Gülensoy, KYA, s. 21-22; T. Tok, DİGGBA, s. 22-23. 
23 krş. E. Boz, AMA, s. 29; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 59; O. Yıldız, IMA, s. 12-13; T. 
Tok, DİGGBA, s. 24; Z. Korkmaz, GBGA,  s. 7.  
24 krş. E. Boz, AMA, s. 29-30; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 58-59; T. Tok, DİGGBA, s. 23-

24. 
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 1.1.1.13. ů Ünlüsü: “a" ünlüsünün “u” ünlüsüne doğru kaydığı a-u 

arası, yuvarlaklaşmış bir ünlü türüdür.25 Derleme yaptığımız bölgede en az 

görülen ünlü türüdür. Kelime başında hiç görülmemiştir.  

 -ů-:  

 bubům (7-87)    sulůma “sulama” (32-116) 

 burůlāma “buralarıma” (32-117) 

 ů-:  

 yurdů (31-69) 

 

 1.1.1.14. ë Ünlüsü: e-ö arası, ince, yuvarlaklaşan bir ünlüdür.26 

Kelime sonunda ë<e değişimine bağlı olarak iki kelimede görülmüştür. Sınırlı 

örnekleri vardır.  

 -ë:  

 ëŋümde “önümde” (17-24) 

 -ë-:  

 dörëk “çörek” (40-62) 

 pȯrofësör (37-85) 

 ë-:  

 bȫlë (34-32) 

 hȫlë (17-85) 

         

1.1.2. UZUN ÜNLÜLER 

 Boğumlanma süreleri, normal süreli ünlülerden biraz daha uzun olan 

ünlüler, uzun ünlülerdir. Günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinde bilindiği 

gibi uzun ünlü bulunmamaktadır. Ancak yöre ağızlarıyla ilgili yapılan 

çalışmalarda uzun ünlülere rastlanmıştır.27 Bu durum kimi zaman eskicil 

biçimlerin devam ettiği köklerde yaşayan uzun ünlülerle çeşitli ses olaylarına 

bağlı olarak oluşan uzun ünlülerdir. GA’da bu iki durum metinlerimizde 

karşımıza çıkmıştır.  

 

1.1.2.1. Birincil Ünlü Uzunlukları 

 Birincil ünlü uzunluklarının Ana Türkçeden beri devam ettiği, yapılan 

çalışmalarda görülmüştür.28 Anadolu ağızlarında da bu tür ünlüler belli sayıda 

 

25 krş. E. Boz, AMA, s. 26; G. Gülsevin, UİA, s. 13; T. Tok, DİGGBA, s. 21. 
26 krş. A. B. Ercilasun, KİA, s. 52; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 53-54. 
27 krş. E. Boz, AMA, s. 31; G. Gülsevin, UİA, s. 15-16; Z. Korkmaz, GBAA, s. 16-22; T. 

Gülensoy, KYA, s. 25-27. 
28 krş. Osman Nedim Tuna, “Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Asli Ünlü 

Uzunlıkları”, TDAY-Belleten 1960, TDK Yay., Ankara, 1988, s. 213-282; Talat Tekin, Ana 

Türkçede Aslî Uzun Ünlüler ATAUÜ, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 1975; Cahit 

Başdaş, Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri, TDAY-Belleten 2004, TDK Yay., 

Ankara, 2006, s. 19-30; Zeynep Korkmaz, “Eski Anadolu Türkçesinde Aslî Ünlü (Vocal) 
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varlığını korumaktadır. Yöremiz ağzında aynı şekilde uzun ünlüler 

bulunmaktadır. GA’da birincil uzun ünlü olarak tespit ettiğimiz örnekler 

aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir: 

  
1. Tablo: Gölhisar Ağzında Birincil Ünlü Uzunlukları 

 

GA ATAUÜ29 EATAÜU30 BAAAÜU31 AAGBÜU32 

āl- (33-35) - - - āl- 

āltın (11-164) āltun  āltın  

āt- (12-8)  āt- āt-  

bū (18-8) bū bū bū bū 

dē- (19-10) tē- dį- dē- dē- ~ dį- 

ġāl- (3-29) gāl- kāl-   

ġīz (1-50) kīz    

ō (37-17) ōl - - - 

ōl- (30-21) bōl- ōl- ōl- ōl- 

ōŋ (35-476) ōn ōn ōn ōn 

vār- (2-111) - - vār- - 

vār (4-160) bār vār vār  

yōḲ (32-99) yōq yōḳ ~ yōḫ yōḳ yōk ~ yōḫ 

 

1.1.2.2. İkiz Ünlüler 

 Gölhisar ve yöresi ağızlarında da üç çeşit ikiz ünlü türü 

görülmektedir. Özellikle yükselen ikiz ünlülerin örneklerine yöremiz ağzında 

daha çok rast gelinmiştir. 

 

1.1.2.2.1. Alçalan İkiz Ünlüler 

 Alçalan ikiz ünlü türleri daha çok kelime ortasında tespit edilmiştir. 

 a‿ı: alla‿ım (27-166), sa‿ımsā (35-269), da‿ıdmek (22-88), 

Sētinya‿ınla (6-88) 

 

Uzunlukları” EATAÜU, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, 2. Baskı, TDK Yay., Ankara, 2005, 

C. 1, s. 443-458; a. mlf., “Batı Anadolu Ağızlarında Aslî Ünlü Uzunlukları Hakkında” 
BAAAÜU, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, 2. Baskı, TDK Yay., Ankara, 2005, C. 2, s. 123-

127; a. mlf. GBGA, s. 16-22. 
29 T. Tekin, ATAUÜ, s. 249-271. 
30 Z. Korkmaz, EATAÜU, s. 448-456. 
31 a. mlf., BAAAÜU s. 125-127.  
32 M. Dursun Erdem, “Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları Üzerine 

AAGBÜU”, Turkish Studies, Volume 3/3, Spring 2008, s. 512-534. 
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 a‿i: ġada‿iv (23-197), sa‿i (11-87), ġuca‿indeyi (33-241), sa‿iP (10-

106) 

 a‿o: sa‿ol (1-128) 

 a‿u: a‿usdos (2-108), ba‿uruP (14-104), a‿usdurya (19-23), ya‿uT 

(9-1)  

 ā‿i: cā‿il (27-116), sā‿il (9-131), dā‿i (26-128), şā‿iT (26-40) 

 e‿i: çe‿issere (23-76), de‿irmen (1-165), de‿iller (43-13), ebme‿iŋ 

(36-386) 

 e‿ü: çile‿üdüŋ (28-32)  

 o‿u: ço‿udu (10-34), so‿uḲ (10-121), do‿uddūmuşundur (35-372), 

yo‿urdula (6-109) 

 ö‿ü: bö‿üdü (20-25), dö‿ülürdü (36-218), bö‿ün (23-48), kö‿ü (34-

181) 

 

1.1.2.2.2. Eşit İkiz Ünlüler 

 a‿a: çalışma‿a (9-194), na‿al (34-169), da‿anaḳ “dayanak” (17-10), 

valla‿a (34-207) 

 e‿e: hēɍbe‿e (21-46), salle‿e (2-130), me‿elle (39-33), şike‿eT (14-

114) 

 ı‿ı: anacı‿ım (28-55), ōlancı‿ım (4-44), çı‿ırı (19-119), vardı‿ında 

(3-30) 

 i‿i: endi‿inde (36-129), henteri‿i (16-31), esdi‿idinde (46-4), söyli‿in 

(37-23) 

 ö‿e: gö‿e (1-155), yö‿eTdi (27-110), kö‿e (26-23) 

 ö‿ö: bö‿öŋkǖ (42-106) 

 u‿u: çocu‿um (16-28), ġurdu‿unda (11-47), doldu‿undan (34-208), 

şu‿ullancaḲ (14-22) 

 u‿ü: bu‿ün “bugün” (17-46) 

 ü‿ü: dü‿ünlē (21-19), ördü‿üŋ (43-33), gördü‿üŋ (9-159), tü‿ü (28-

27) 

 

1.1.2.2.3. Yükselen İkiz Ünlüler 

 Derleme yaptığımız metinlerde ikiz ünlülerden özellikle ikincisi 

uzama eğilimindedir. Bu durum yörenin genel bir özelliğidir. 

 a‿ā: ça‿ārdı (18-22), ġaba‿āT (11-109), da‿ār “davar” (9-286), 

ya‿ārsıŋ (6-161) 

 e‿a: de‿a “daha” (43-27) 

 e‿ā: bence‿āz (1-78), de‿ā “daha” (2-18) 

 e‿ī: de‿īl (35-42), tele‿īzon (31-10), de‿īmende (11-25) 
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 e‿ǖ: de‿ǖsek (27-156), isde‿ǖcēsiŋiz (19-85) 

 e‿ē: de‿ēb (14-76), ne‿ē (12-116), de‿ēldi (10-73), ye‿ēm (36-415) 

 ı‿ā: ġı‿āmına “kıvamına” (6-87) 

 i‿a: amali‿ad (19-165), satıli‿a (11-2), ci‿ara (7-88), tanımi‿a (26-

54) 

 i‿e: hindi‿e (22-194), şi‿e (36-119), ni‿e (33-114), yi‿emeden (27-

132) 

 i‿ī: atabili‿īn (19-135), şe‿eTmişi‿īŋ (1-128), dedi‿īm (18-42) 

 o‿a: ço‿aldı (24-37), so‿anı (21-6), do‿an (24-16) 

 ȯ‿ā: dȯ‿āsı (28-223) 

 ö‿ē: kö‿ē (7-6) 

 u‿a: armudlu‿a (35-303), mu‿aniye (35-469), çocu‿a (6-76) 

 u‿ū: çocu‿ū (17-26), yu‿ūr (11-193), çocu‿ūnna (1-47) 

 ü‿e: mü‿endizi (21-35), yü‿ersiŋ (19-272) 

 

1.1.2.3. İkincil Ünlü Uzunlukları 

 Gölhisar ve yöresinde en fazla görülen uzun ünlü türleri ikincil uzun 

ünlülerdir. Bunlar ses olayları ile vurgu ve tonlamaya bağlı olarak karşımıza 

çıkmıştır.  

 

1.1.2.3.1. Ses Olaylarına Bağlı İkincil Ünlü Uzunlukları 

1.1.2.3.1.1. Ünsüz Erimesine Bağlı Ünlü Uzunlukları 

 Yöre ağzında “ğ, h, l, r, v, y gibi ünsüzlerin kaybolmasıyla birçok 

uzun ünlü görülmüştür. Tipik bir ses olayıdır. 
 gözē “güzel” (33-1)   ītiyar “ihtiyar” (11-205)  

 hāta “hafta” (4-116)   tūla “tuğla” (26-146) 

 

1.1.2.3.1.2. Büzülmeye Bağlı Ünlü Uzunlukları 

 Ünsüz erimesinde görülen ünlü uzunluklarına nazaran daha az 

örnekleri mevcuttur.  

 dȫm “dölüm” (7-13)   rātım “rahatım” (8-60) 

 gǖm “güğüm” (8-8)   yōrT “yoğurt” (11-32) 

  

1.1.2.3.1.3. Derilmeye Bağlı Ünlü Uzunlukları 

 Büzülmeye göre daha az örnekleri mevcuttur. 
 dā  “daha” (15-16)   geycē “giyeceği” (23-68) 

 çō “çoğu” (8-5)   vallā “vallahi” (14-145) 

 

1.1.2.3.1.4. Geçişmeye Bağlı Ünlü Uzunlukları 

 Yöremiz ağzında belli başlı kalıplaşmış kelimelerde görülür. 
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 cumērtesi (28-18)   nōluɁsuŋ (1-16) 

 nīdelim (13-53)   şēderdim (38-145)  

  

1.1.2.3.1.5. Ünsüz Yitimine Bağlı Ünlü Uzunlukları 

 GA’ da çok görülen ünlü uzunluklarından değildir. Sınırlı örnekleri 

mevcuttur. 

 dīni “dinle” (32-156)   tēris “terhis” (24-88) 

 mērem “Meryem” (35-494)  yāpıḲ “yaprak” (38-121) 

   

1.1.2.3.2. Vurgu ve Tonlamaya Bağlı İkincil Ünlü 

Uzunlukları 

 Derleme yaptığımız yerlerde özellikle kelimelerin son hecelerinde 

anlamı kuvvetlendirmek için vurgu yapılmıştır. Yörede örnekleri çok görülür. 

 benī (2-89)    ḳomserīm (34-44) 

 gölē (35-150)   uzūn (36-175) 

 

1.1.3. KISA ÜNLÜLER 

 Bölge ağzında daha çok orta hecede bulunan düz-dar (ı-i) ünlülerin 

kısaldığı görülmüştür. Bu kısalmalar "m, n, r, y" akıcı ünsüzlerinin yanındaki 

dar ünlülerde vuku bulmaktadır. Bunun sebebini, akıcı ünsüzlerin diğer 

ünsüzlere göre ünlülere yakın sesler olmasında arayabiliriz. Çünkü "ı, i" 

ünlülerinin ses açıklığı dört derece iken, akıcı ünsüzlerin ses açıklığı üç (r, y), 

iki (m, n) derecedir. Bu nedenle de açıklık farkı az olduğundan ünlülerde 

düşmeye yakın bir kısalma olduğunu söyleyebiliriz.33 GA’ da genel olarak 

kısa ünlüleri değerlendirdiğimizde daha çok kelimenin içinde ve sonunda 

görüldüğü söylenebilir. Yöremizde tespit edilen örnekler şunlardır: 

 

 1.1.3.1. ă Ünlüsü: Düşmeye yakın durumda olan “a” sesidir.34 

Kelime başında hiç örneğe rastlanmamıştır.  
 -ă-:  

 hisarărdına (25-65)   mămȯr (1-8) 

 hurăya (32-22)    yăní (34-158) 

 ă-:  

 basıră (12-18)    haydāpaşayă (7-102) 

 ġoyană (19-190)  oră (30-8)  

   

 

33 Osman Nedim Tuna, Türk Dil Bilgisi ( Fonetik ve Morfoloji ) TDDN, İnönü Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları: 3, Malatya, 1986, s. 47-48. 
34 krş. E. Boz, AMA, s. 26; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 64-65; O. Yıldız, IMA, s. 16; T. 

Gülensoy, KYA, s. 28; T. Tok, DİGGBA, s. 32. 
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 1.1.3.2. ĕ Ünlüsü: Düşmeye yakın durumda olan “e” sesidir.35 

İncelenen metinlerde görülen örnekler kelime içinde veya sonundadır. 

 -ĕ-:   

 antaĺyĕde (22-287)   dersānĕye (31-66) 

 benzemĕmiş (25-173)   memĕdiŋ (18-4) 

 ĕ-:  

 benĕ (36-21)    işdĕ (18-24) 

 deyĕ (15-6)   kimseyĕ (16-5) 

 

 1.1.3.3. ĭ Ünlüsü: Düşmeye yakın durumda olan “ı” sesidir.36 

Kelime başında tek bir örneğe rastlanmıştır. 

 -ĭ:  
 ĭrızā (32-59) 

 -ĭ-:  
 çıḳarıllarĭdı (11-155)   ġarĭsı (43-9) 

 ġayĭnı (7-110)    yanĭna (24-70) 

 ĭ-:  
 burayĭ (33-1)   ġovanĭ (12-58)  

 gelibatĭ (39-62)   samanĭ (6-34) 

 

 1.1.3.4. Ĩ Ünlüsü: Düşmeye yakın durumda olan “i” sesidir.37 

Yöremiz ağzında en çok görülen kısa ünlüdür. Derleme yaptığımız bölgelerde 

görülen örnekler kelime içinde ve sonunda tespit edilmiştir. 

 -Ĩ-:  

 denirĨdi (11-138)   tefenĨye (35-168)  

 kimĨsi (23-157)   yedirĨle (29-36)  

 Ĩ-:  

 belimĨ (30-6)    üzerĨ (6-127) 

 belediyĨ (36-104)   şėyĨ (11-82)   

  

 1.1.3.5. ŏ Ünlüsü: Düşmeye yakın durumda olan “o” sesidir. 

Derleme yaptığımız sahada en az görülen kısa ünlü türüdür. Kelime başında 

tek bir örneği mevcuttur. Kelime içinde şimdiki zaman ekinin bulunduğu iki 

örnekte görülmüştür. Kelime sonunda ise örneklerin tamamı yine aynı zaman 

ekinin bulunduğu kelimelerde tespit edilmiştir. 

 -ŏ: 

 

35 krş. E. Boz, AMA, s. 28; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 64-65; O. Yıldız, IMA, s. 17; T. 

Gülensoy, KYA, s. 28; T. Tok, DİGGBA, s. 32. 
36 krş. E. Boz, AMA, s. 28; G. Gülsevin, UİA, s. 14; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 64-65; O. 
Yıldız, IMA, s. 17; T. Gülensoy, KYA, s. 28; T. Tok, DİGGBA, s. 32-33. 
37 krş. E. Boz, AMA, s. 28; G. Gülsevin, UİA, s. 14; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 64-65; O. 

Yıldız, IMA, s. 17; T. Gülensoy, KYA, s. 28; T. Tok, DİGGBA, s. 33. 
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  ŏ (5-102) 

  -ŏ-:  

 biyŏl (42-54)    yapıyŏŋ (27-16) 

 bişiriyŏn (35-138) 

 ŏ-: 

 deyŏ (26-36)    getiriyŏ (36-21) 

 danışmayŏ (32-149)   ısımmēyŏ (22-271) 

 

 1.1.3.6. ŭ Ünlüsü: Düşmeye yakın durumda olan “u” sesidir.38 

Kelime başında örneği yoktur. Kelime içinde özellikle kelime kök veya 

gövdesi ile ekler arasındaki yardımcı seslerde yoğun olarak fark edilmiştir. 

 -ŭ-:  

 duyŭyon (2-17)   ḳomŭtanı (32-140)   

 ġoyŭyon (25-91)   olurŭdu (23-138) 

 ŭ-:  

 bunŭ (33-243)   suyŭ (41-42) 

 burŭ (34-181)    unŭ (4-17) 

 

 1.1.3.7. ǚ Ünlüsü: Düşmeye yakın durumda olan “ü” sesidir.39 Kısa 

u ünlüsünde olduğu gibi kelime içinde yardımcı seslerin bulunduğu yerlerde 

görülmüştür. 

 -ǚ-:  

 günǚde (4-63)   yüdürǚce miŋ (22-106)  

 süzǚyoS (5-31)    yürǚdük (20-6) 

 ǚ-:  

 günǚ (36-364)    üçünǚ (27-277) 

 hȫlǚ (28-47)    yözǚ (27-21) 

 

1.2. ÜNSÜZLER 

 GA’da yazı dilimizdeki temel ünsüzler dışında fonemik değeri 

bulunmayan ve başkaca ünsüzlerin değişmiş hâli olan ya da yabancı kaynaklı 

kelimelerin aslında bulunan ünsüzleri40 de şu şekilde tespit edilmiştir: 

 

 

38 krş. E. Boz, AMA, s. 30; G. Gülsevin, UİA, s. 14; ; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 64-65; 

O. Yıldız, IMA, s. 17; T. Gülensoy, KYA, s. 28; T. Tok, DİGGBA, s. 33-34. 
39 krş. E. Boz, AMA, s. 30; G. Gülsevin, UİA, s. 14; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 64-65; T. 

Tok, DİGGBA, s. 34. 
40 G. Gülsevin, UİA, s. 18. 
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1.2.1. Ünsüz Türleri 

 Sıkça Kullanılan ve Yöre Ağzı İçin Karakteristik Olan Ünsüzler 

 1.2.1.1. ġ Ünsüzü: Kalın ünlüler ile hece oluştururken dil sırtının 

geriye yumuşak damağa doğru yükseltilmesi ile çıkan art damak "ġ" 

ünsüzüdür.41 Şüphesiz Batı Anadolu yöresi ağızlarının en karakteristik 

seslerindendir.42 Özellikle kelime başında “k” ünsüzü ötümlüleşmeye bağlı 

olarak bu sese dönüşür. GA’ da kelime başında örnekleri oldukça fazladır. 

Kelime sonunda ise sadece üç tane örneğe rastlanmıştır. 

 -ġ:  

 ġapı (21-39)    ġız (3-25) 

 ġardaş (39-50)    ġoyun (13-41) 

 -ġ-:  

 başġa (16-40)    musġa (42-21) 

 arġıddılā (30-6)   çocuġuz (11-72) 

 ġ-:  

 ġarıġ (36-244)    yuluġ (19-146) 

 yıllıġ (31-65) 

 

 1.2.1.2. ŋ Ünsüzü: Oluşumu genizde olan ötümlü, sürekli damak 

ünsüzüdür.43 Bölgenin en tipik seslerindendir. Bu seslerin bazıları Eski 

Türkçedeki ŋ’lerin devamıdır. Bazıları ise (özellikle eklerde) örnekseme yolu 

ile oluşan ikinci şekillerdir.44 

 -ŋ-:  

 aḲlıŋa (25-21)    çeŋe (1-6)  

 aŋġara (19-72)    diŋeldik (10-104)  

 ŋ-:  

 ebeniŋ (29-10)    paraŋ (8-53) 

 eŋ (18-91)    yeŋ (41-13) 

  

 1.2.1.3. Ç Ünsüzü: “c” ile “ç” arasında boğumlanan bir ünsüz 

türüdür. Derleme yaptığımız sahada kelime içinde ve sonunda örneklerine 

bolca rastlamamıza rağmen kelime başında iki örnekte görülmüştür.45 

 -Ç:  

 ÇeyĨz (6-3) 

 ÇorcocuḲ (1-69) 

 

41 O. Yıldız, IMA, s. 29. 
42 krş. M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 98; O. Yıldız, IMA, s. 29; T. Tok, DİGGBA, s. 63. 
43 krş. E. Boz, AMA, s. 37; G. Gülsevin, UİA, s. 18; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 99; O. 
Yıldız, IMA, s. 30; T. Tok, DİGGBA, s. 64; Z. Korkmaz, GBGA, s. 57. 
44 G. Gülsevin, UİA, s. 18. 
45 krş. E. Boz, AMA, s. 34-35; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 97-98; O. Yıldız, IMA, s. 30. 
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 -Ç-:  

 aÇcıḲ (33-32)    güÇcüK (23-188) 

 buÇuḲ (7-85)   hörgüÇleniP (43-9) 

 Ç-:  

 ġılıÇ (17-22)    heÇ (34-158) 

 güvenÇ (7-45)   üÇ (11-40) 

 

 1.2.1.4. F Ünsüzü: f-v arası arası boğumlanan yarı ötümlü bir 

ünsüzdür.46 Kelime içinde çok fazla örneği vardır. Diğer yerlerdeki örnekleri 

sınırlıdır. Özellikle “hafta, çiftçi, kafa, telefon” gibi kelimelerde sistemli bir 

şekilde görülmektedir.  

 -F:  

 FaḳaT (24-100)   Fȯrundan (43-39)  

 Fisdonu (38-71) 

 -F-:  

 çiFcilī (31-18)    uFaḲ(29-29) 

 ġaFem (31-57)    hünüFerside (19-70)  

 F-:  

 heriF (39-128)   laF (2-17) 

 

 1.2.1.5. K Ünsüzü: Ön damak “k” ünsüzü ile yine ön damak “g” 

arasında bulunan, yarı ötümlü, patlamasını kaybetmiş ön damak ünsüzüdür.47 

Derleme yapılan sahada oldukça işlektir. Özellikle kelime ortası ve sonunda 

bolca örneği vardır. Bölgenin karakteristik seslerindendir.  

 -K:  

 Kendi (14-84)   Küs (44-10)  

 Keçisi (17-56)    Küpe (6-112) 

 -K-:  

 beKmez (36-385)   emeKli (22-52) 

 isKenderŭna (26-152)  işKi (10-38) 

 K-:  

 böyüK (36-348)   türK (29-54)  

 yemeK (11-67)   yörüK (35-108) 

 

 1.2.1.6. Ḳ Ünsüzü: “ḳ ile ġ” arası, ötümlüleşme temayülünde olan 

art damak "k" ünsüzüdür.48 GA’ nın en tipik seslerinden biridir. Örnekleri çok 

fazladır. Örneklerin çoğu daha çok kelime ortası ve sonunda tespit edilmiştir. 

 

46 krş. E. Boz, AMA, s. 35; G. Gülsevin, UİA, s. 19; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 98; T. 

Tok, DİGGBA, s. 62-63. 
47 krş. E. Boz, AMA, s. 36; G. Gülsevin, UİA, s. 19; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 99;  O. 

Yıldız, IMA, s. 30-31; T. Gülensoy, KYA, s. 19. 
48 O. Yıldız, IMA, s. 30; 
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 -Ḳ:  

 Ḳurtardı (4-133) 

 -Ḳ-:  

 başḲa (11-110)   ça‿ırdıḲsıra (32-160) 

 baḲıyo (36-32)   yasdıḲları (16-46) 

 Ḳ-:  

 çılḲ (11-185)    oturaḲ (45-16) 

 ġarışıḲ (5-65)    ufaḲ (30-20) 

 

 1.2.1.7. P Ünsüzü: p-b arası, süreksiz, yarı ötümlü çift dudak 

ünsüzüdür.49 Karakteristik bir sestir. Kelime başında tek bir örneği 

bulunmasına rağmen kelime ortası ve sonunda bolca örnekleri vardır. Kelime 

sonunda ötümlüleşme temayülünde olan bazı kelimelerde de karşımıza 

çıkmıştır. 

 -P:  

 Parmām (32-21)    

 -P-:  

 çaPalaması (19-236)   lePlebi (6-159) 

 hePsi (16-36)   yaPcen (22-262) 

 P-:    

 baḳıP (19-203)    cıvaP (2-133)  

 çoraP (35-33)    nacaP (29-5) 

 

 1.2.1.8. S Ünsüzü: s-z arasında boğumlanan sızıcı bir diş 

ünsüzüdür.50 Yöre ağzında sık rastlanan bir sesdir. Hem z>s hem de s>z 

değişmelerine bağlı olarak tespit edilmiştir. Diğer yarı ötümlü seslere göre 

kelime başında örnekleri daha fazladır.  

 -S:  

 Sabā (9-10)    Sinilēŋ (28-239) 

 Sētinya‿ınla (6-88)   Siyah (6-17)  

 -S-:  

 bulamaSsıŋ (8-64)   sekiSen (22-194) 

 herkeSi (29-52)   yaSsa (32-144) 

 S-:  

 eddiriS (29-19 )   nüfüS (26-117) 

 yümeS (40-190)   herkeS (7-27)  

 

 

krş. M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 99; O. Yıldız, IMA, s. 30. 
49 krş. E. Boz, AMA, s. 38; G. Gülsevin, UİA, s. 19; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 99-100; O. 

Yıldız, IMA, s. 31; T. Tok, DİGGBA, s. 65. 
50 krş. E. Boz, AMA, s. 38; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 100; T. Tok, DİGGBA, s. 65. 
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 1.2.1.9. T Ünsüzü: t-d arasında boğumlanan, yarı ötümlü, 

patlamasını kaybetmiş bir diş eti ünsüzüdür.51 GA’ da örneklerine çokça 

rastlanmıştır. Daha çok t>d değişikliğinde işlek bir vaziyettedir. Kelimenin 

hem başında hem ortasında hem de sonunda örnekleri tespit edilmiştir. 

 -T:  

 Tāmāt (43-11)    TaraFından (31-6)  

 Tepeniŋ (6-13)    Tikili (4-138)   

 -T-:  

 aTmīş (17-1)    nīTceŋ (6-153) 

 erTesi (19-205)   yeTişemezsiŋ (3-3) 

 T-:  

 geT (26-103)    şerbeT (12-36) 

 paŋkeT (40-120)  sırT (28-57) 

 

 Sınırlı Örnekleri Görülen Ünsüzler 

 1.2.1.10. C Ünsüzü: Sızıcılaşma yönündeki ünsüz değişmesinin ara 

merhalesi durumunda olan, yarı sızıcılaşmış bir ünsüzdür. “c” ile “j” arasında 

söylenmektedir.52 Batı Anadolu grubu ağızlarında olduğu gibi inceleme 

sahamızda örneklerine nadiren rastlanmıştır.53 Kelime başında sadece bir 

örneği varken kelime sonunda hiçbir örneğine rastlanmamıştır.  

 -C:  

 Candarma (17-15)  

 -C-:  

 bıranCım (32-17)   meCbursuŋ (44-10) 

 ibeCik “İbecik” (28-151)  

 

 1.2.1.11. ḫ Ünsüzü: Hırıltılı h; sızıcı, ötümsüz bir art damak 

ünsüzüdür. Bazı Batı Anadolu ağızlarında örnekleri çok görülmesine karşın 

Gölhisar ağzında birkaç kelimede örneği tespit edilebilmiştir.54 Kelime içinde 

ve sonunda görülen birkaç örnek, k>h değişimiyle ortaya çıkmıştır. 

 -ḫ:  

 ḫaġġāri (32-2)    ḫızmad (32-139) 

 ḫazır (20-7)      

 -ḫ-:  

 āḫşam (35-504)  merḫaba (32-48) 

 

51 krş. E. Boz, AMA, s. 38; G. Gülsevin, UİA, s. 19; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 100; O. 

Yıldız, IMA, s. 31; T. Gülensoy, KYA, s. 19; T. Tok, DİGGBA, s. 65. 
52 Mukim Sağır, “Anadolu Ağızlarında Ünsüzler”, TDAY-Belleten 1995, TDK Yay., Ankara, 

1997, s. 393. 
53 krş. A. B. Ercilasun, KİA, s. 101. 
54 krş. E. Boz, AMA, s. 35-36; G. Gülsevin, UİA, s. 18; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 98; O. 

Yıldız, IMA, s. 30; T. Tok, DİGGBA, s. 63; Z. Korkmaz, GBGA, s. 58. 
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 çocūḫla (28-6)  

 ḫ-:  

 çoḫ (36-77)    ortaḲcılıḫ (33-48) 

 dayāḫ (34-93)        

                

 1.2.1.12. ’ Ünsüzü: Arapçada ayın veya hemze seslerinin karşılığı 

olan patlayıcı, gırtlak sesidir.55 Bu ünsüz türü yöremizde özellikle iç hecede 

“r, l, h, t” gibi ünsüzlerin düştüğü yerlerde tespit edilmiştir.  

 -’-:  

 a’mış (44-1)    ge’miş (35-398) 

 ça’ma (36-214)   ya’a (33-248) 

 ’-:  

 be’ (35-245)    şofe’ (36-25) 

 de’ (26-124) 

 

 1.2.1.13. J Ünsüzü: Patlamasını kaybetmiş ş-j arası, yarı ötümlü bir 

ünsüzdür.56 Derleme sahamızda sınırlı örnekleri vardır. Tespit edilen 

örneklerde bu ses ş>j değişimiyle görülmüştür. Yörenin karakteristik 

özelliğini yansıtan bir ses değildir.  

 -J-:  

 güneJden (22-268)   

 J-:  

 iJ “iş” (34-182)  

  

 1.2.1.14. Ş Ünsüzü: ç-ş arasında boğumlanan, yarı sızıcı bir 

ünsüzdür.57 “J” ünsüzü gibi yörenin karakteristik özelliğini yansıtan bir ses 

değildir. Birkaç örneği bulunmaktadır. 

 -Ş:  

 Şamelinden (26-34)   Şente “çanta”(43-33) 

 Şantī “çanta” (46-7)     

 Ş-:   

 hiŞ (43-36)  

 

1.2.2. Art Ünlülerle Hece Kurduğu Hâlde Ön Çıkışlılığını 

Koruyan Ünsüzler 

 Sadece alıntı sözcüklerde görülen ünsüz türleridir. Birkaç örnekle 

sınırlı oldukları için yöre ağzının karakteristik özelliğini taşımaz. 

 

 

55 krş. E. Boz, AMA, s. 36; T. Gülensoy, KYA, s. 49; Z. Korkmaz, GBGA, s. 58. 
56 krş. T. Tok, DİGGBA, s. 63. 
57 krş. M. D. Erdem - R. Bölük, AYA, s. 100. 
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 1.2.2.1. d́ Ünsüzü: Ön damakta boğumlanan ve kalın ünlüler 

komşuluğunda ince olarak telâffuz edilen d ünsüzüdür.58 Kelime başında, 

ortasında ve sonunda örneklerine rastlanmasına rağmen bunlar bazı 

kalıplaşmış sözcüklerdedir. 

 -d́:  

 d́āfed “davet” (23-215)     

 -d́-:  

 haTd́ā (9-264) 

 sa‿ad́den (6-116) 

 d́-: 

 sa‿ad́ (34-76) 

 

 1.2.2.2.  ģ Ünsüzü: Kalın ünlüler komşuluğunda ince telâffuz edilen 

“g” ünsüzüdür, alıntı kelimelerde kullanılır.59 GA’da çok örneği yoktur. 

Örneklerine sadece kelime içinde rast gelinmiştir. 

 -ģ-:  

 baġģalden (10-40)   örüzģar (27-208) 

 iḳametģah (34-212) 

    

 1.2.2.3. ḱ Ünsüzü: Kalın ünlüler komşuluğunda ince telâffuz edilen 

“k” ünsüzüdür, alıntı kelimelerde kullanılır.60 Sadece üç örnekte görülmüştür.  

 -ḱ:  

 ḱādı “kağıdı” (29-96)   

 -ḱ-:  

 beḱar (9-296) 

 niḱah (23-166)  

   

 1.2.2.4. ĺ Ünsüzü: Kalın ünlüler komşuluğunda ince telâffuz edilen 

“l” ünsüzüdür. Alıntı kelimelerde kullanılır.61 Bu tür ünsüz grubu içinde 

örneklerine en fazla rastlanan sestir. Kelime başında örneği tespit 

edilememiştir.   

 -ĺ-:  

 aĺo (1-203)    ḳaĺP (33-135) 

 hāĺā (31-62)   mahaĺle (24-49) 

 ĺ-:  

 deccaĺ (35-68)    normaĺ (12-3)  

 

58 krş. G. Gülsevin, UİA, s.18. 
59 krş. G. Gülsevin, UİA, s.18; E. Boz, AMA, s. 35; O. Yıldız, IMA, s. 29. 
60 krş. G. Gülsevin, UİA, s.19; E. Boz, AMA, s. 36. 
61 krş. G. Gülsevin, UİA, s.19; E. Boz, AMA, s. 37; O. Yıldız, IMA, s. 30; T. Tok, DİGGBA, s. 

64. 
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 haĺ (24-80)    hayaĺoldu (10-145) 

 

 1.2.2.5. ń Ünsüzü: Kalın ünlüler komşuluğunda telâffuz edilen ön 

damak “n” ünsüzüdür. GA’da sadece bir örnekte görülmüştür. 

 -ń-:  

 māńāɍa (37-88) 

 

 1.2.2.6. ŕ Ünsüzü: Yalnızca kalıplaşan tek bir örnekte tespit 

edilmiştir. 

 -ŕ-:  

 haŕbínde (24-81)   

   

1.2.3. Gevşek Boğumlanmalı Ünsüzler 

 Ünsüz düşmesinden önceki bir merhaleyi gösteren gevşek 

boğumlanmalı, zayıf telâffuz edilen ünsüzlerdir.62 Bu tür ünsüzlerin önündeki 

ünlüler yöre ağzında genel olarak uzama eğilimindedir.  

 

 1.2.3.1. ĝ Ünsüzü: Düşmek üzere olan “ğ” sesidir.63 Bu ses özellikle 

iki ünlü arasında bulunarak önündeki ünlüyü uzatmıştır. Örneklerin çoğu 

kelime içinde olup kelime sonunda sadece bir örneği görülmüştür. 

 -ĝ-:  

 çāĝırın (41-18)   ōĝlum (9-291)  

 çōĝalmışlar (25-56)   yāĝı (5-8) 

 ĝ-:  

 daĝ (17-78) 

     

 1.2.3.2. ȭ Ünsüzü: Düşmek üzere olan “h” sesidir.64 Kelime başında 

iki örneği görülmesine karşın özellikle kelime içinde örnekleri daha fazla 

tespit edilmiştir. 

 -ȭ-:  

 ȭorda (19-95)   ȭunca‿āzlara (1-117) 

 -ȭ-: 

 bāȭşış (23-151)   nōȭuT (5-2)  

 nāȭal (3-13)    tāȭda (6-117) 

 ȭ-:  

 allāȭ (19-222)    saliȭ (28-318) 

 dēȭ (35-387)    tembīȭ (24-75) 

 

62 O. Yıldız, IMA, s. 31. 
63 krş. E. Boz, AMA, s. 35; O. Yıldız, IMA, s. 31. 
64 krş. E. Boz, AMA, s. 35; G. Gülsevin, UİA, s.18. 
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 1.2.3.3. ķ Ünsüzü: Düşmek üzere olan “k” sesidir.65 GA’da 

karakteristik özelliğe sahip bir ses değildir. Birkaç örnekle sınırlı kalmıştır. 

Tespit edilen örneklerin tamamı kelime sonundadır. 

 ķ-:  

 geTmeķ (18-25)   ibejiķ “İbecik” (16-33) 

 ıscāķ (33-19)   yasāķ (22-48)  

  

 1.2.3.4. ȷ Ünsüzü: Düşmek üzere olan “l” sesidir.66 Kelime sonunda 

birkaç örneğine rastlanırken kelime içinde epey örneği görülmüştür. 

 -ȷ-:  
 dolandırıȷla (40-186)  gönderiyoȷlar (9-186) 

 gēȷmiş (35-348)   ōȷsun (2-2)   

 ȷ-:  
 gēȷ (27-244)   yīȷ (36-5) 
 dēȷ (37-65)   nasīȷ (17-51) 

 

 1.2.3.5. ņ Ünsüzü: Düşmek üzere olan “n” sesidir.67 Kelime içinde 

örnekleri daha çok tespit edilmiştir. 

 -ņ-:  

 da‿ıldīņdan (11-108)  gēņşler (16-38) 

 dēņk (28-113)    sōņra (12-45) 

 ņ-:  

 hayvancılīlaņ (31-1)   lāņ (28-3)  

 ikindiņ (4-91)   ordaņ (10-114)  

 

 1.2.3.6. Ɂ Ünsüzü: Düşmek üzere olan “r” sesidir.68 Hem kelime 

içinde hem kelime sonunda çokça örneği vardır.  

 -Ɂ-:  

 dūɁduḲca (29-25)  hūɁda (36-62) 

 giɁcek (26-198)   verīɁkene (42-66)  

 Ɂ-:  

 antiḳalaɁ (9-96)   ġomuşlāɁ (26-1) 
 ġadınnaɁ (19-89)  ollāɁ (28-284) 

   

 

65 krş. E. Boz, AMA, s. 36; O. Yıldız, IMA, s. 31. 
66 krş. E. Boz, AMA, s. 37; O. Yıldız, IMA, s. 31. 
67 krş. E. Boz, AMA, s. 35; G. Gülsevin, UİA, s.19; O. Yıldız, IMA, s. 3. 
68 krş. E. Boz, AMA, s. 38; O. Yıldız, IMA, s. 31. 
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 1.2.3.8. ɋ Ünsüzü: Düşmek üzere olan “v” sesidir.69 Diğer gevşek 

boğumlanmalı ünsüzlere göre örnekleri daha azdır. Kelime sonunda sadece bir 

örneği varken kelime içinde örnekleri daha çoktur. 

 -ɋ-:  

 āɋpada (38-98)    çāɋdır (7-8) 

 aɋusdurya (3-25)  dāɋşan (43-28) 

 ɋ-:  

 yāɋ (10-80) 

 

 1.2.3.9. ɍ Ünsüzü: Düşmek üzere olan “y” sesidir.70 Kelime içinde 

ve sonunda örnekleri görülmüştür.  

 -ɍ-:  

 buɍday (5-1)   diɍe (11-89) 

 çalışīɍmış (27-75)  ormancīɍdı (24-113)  

 ɍ-:  

 çamkȫɍ (33-89)   hūɍ (36-177)   

 dēɍ (6-150)    şeɍ (6-148) 

 

2. SES DEĞİŞMELERİ 

2.1. Ünlü Değişmeleri 

2.1.1. Ünlü Uyumları 

 Ünlü uyumu, bir kelimedeki ünlülerin, kalınlık-incelik (palatal) ve 

düzlük yuvarlaklık (labial) bakımlarından birbirleriyle uyumlu içinde 

olmalarıdır.71 Gölhisar ağzında ünlü uyumu diğer Anadolu ağızlarında olduğu 

gibi ileri seviyededir. Ancak bazı hâllerde bu uyumun bozulduğu görülür. 

Bunun en büyük sebebi olarak bazı ünsüzlerin yanlarındaki ünlüleri 

etkilemesi gösterilebilir.72  

 

2.1.1.1. Damak Uyumu 

 TT’de çok ileri durumda olan kalınlık-incelik uyumu; Anadolu 

ağızlarında yörelere göre farklılık gösterebilmektedir. Hem GA hem de komşu 

ağızlarda (AYA, DİGGBA, KYA, UİA, AMA, IMA) söz konusu uyum ileri 

safhadadır. Ancak bu uyum yöremizde kimi durumlarda farklı özellikler 

gösterebilmektedir.  

 

 

69 krş. E. Boz, AMA, s. 39; G. Gülsevin, UİA, s.19. 
70 krş. E. Boz, AMA, s. 39; G. Gülsevin, UİA, s.19; O. Yıldız, IMA, s. 31. 
71 O. Yıldız, IMA, s. 20. 
72 A. Akar, MA, s. 19. 
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2.1.1.1.1. Damak Uyumunun Türkiye Türkçesine Göre İleri 

Olduğu Durumlar 

2.1.1.1.1.1. Kök ve Tabanlarda 

 Damak uyumunun burada en sağlam olduğu yer, yabancı kökenli 

sözcüklerdir. Alıntı sözcükler bölgenin de genel özelliğine denk olarak damak 

uyumuna uygun şekilde metinlerimizde tespit edilmiştir. İlerleyici, gerileyici 

ve iki yönlü benzeşmeyle uyum sağlanmıştır. Eskicil şekillerde damak 

uyumuna tabî olan bazı sözcükler yöremiz ağzında da bu uyumu aynı şekilde 

korumaktadır.  

 alma “elma” (6-100)   ana (31-10) 

 haŋġı “hangi” (39-135)   ġardaş (23-236) 

 

2.1.1.1.1.1.1. İlerleyici Benzeşme İle 

 Birleşik bir kelimede benzeşmeye bağlı olarak bu uyum kendini 

göstermiştir. Türkçe sözcüklere göre yabancı kökenli sözcüklerde damak 

uyumu daha ileri seviyededir. Derleme yaptığımız sahada bu tip sözcüklerin 

çoğu uyuma girmiştir. 

 birez “biraz” (18-29)  evled “evlat” (42-122) 

 ācıl “acil” (2-111)   habar “haber” (11-142) 

 bāzan “bazen” (35-291)  

   

2.1.1.1.1.1.2. Gerileyici Benzeşme İle 

 Türkçe sözcüklerde genel olarak damak uyumu sağlandığı için sadece 

TT’de damak uyumuna uymayan birkaç kelimede uyum gerçekleşmiştir. 

Alıntı sözcüklerde daha çok uyum sağlanmıştır. 

 böyün “bugün” (38-87)   fenē “fena” (35-416)  

            buyol “bir yol, bir kez” (1-148)  havla “helva” (36-371) 

 cıvaP “cevap” (6-40)  rütübeT “rutubet”(22-139) 

 

2.1.1.1.1.1.3. İki Yönlü Benzeşme İle 

 Bu tür benzeşmede daha çok alıntı kelimelerin orta hecesindeki 

ünlülerin değişerek benzeştiği tespit edilmiştir.  

 canāza (43-27)    semēver (5-57) 

 ḳamara “kamera” (4-186) tederik “tedarik” (27-289) 
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2.1.1.1.1.2. Ek ve Edatlarda 

 Damak uyumunu sağlayan ek ve edatlar, inceleme yaptığımız sahada 

bazen genel özellik gösterirken bazen de birkaç örnekle sınırlı kalmıştır.73  

 i- (Ek fiil) 

 “i-“ ek fiili yöre ağzında hem isim hem fiil kökenli sözcüklerde 

uyumu genel olarak sağlamıştır. 

 çoġudu (23-119)   yatırmazıdı (4-178)  

 oyumuş (36-139)  yoġumuşun (4-177)  

 varımış (11-107)  varısa (7-13) 

 için (edat) 

 Bir örnekte “için” edatı damak uyumuna uygun bir şekilde 

görülmüştür. 

 çocuḲuçu (22-10)     

 i-ken  

 Zarf-fiil ekinin bu türü yöre ağzında damak uyumunu genel olarak 

korumuştur. Kalın sıradan kelimelerde “-ḳa, -ḳan, -ḳana, -ḳına” şekilleriyle 

uyuma tabî olmuştur. 
 ġaçarḳa (39-62)   yaḳarḳına (42-2)  

 ordayḳa (10-25)  yatarḳına (15-20) 

 ufāḳan (26-160)   hurarḳana (12-110) 

 +leyin eki 

 Bu vasıta hâli eki bu şekliyle metinlerimizde hiç görülmemiştir. 

Zaman bildiren kelimelere uyumlu bir şekilde eklenmiştir. Aşağıdaki üç 

örnekte ek “+la” hâliyle değil “+lı” şekilleriyle kullanılmıştır. 

 sabāla (8-10)   āşamılı (27-20)   

 sabālı (26-128)   sabahlı (32-11) 

 +ki (aitlik eki) 

 Örnekleri çok fazla olmamasına karşın uyumlu örnekleri tespit 

edilmiştir. 

 soŋrāḳı (18-50)   yarıŋḳı (24-53) 

 şōbadaḳı (9-239)   yazıŋḳī (19-155) 

 ki (edat) 

 “ki” bağlama edatı uyuma girmemiş şekliyle daha çok görülür. Ancak 

iki örnekte uyuma bağlı şekilde karşımıza çıkmıştır. 

 bilmeyoz ḳī (35-295)    

 yōduḳu (8-1) 

 

 

 

73 krş. Aslı Manav, Denizli’nin Güney İlçesi Ağzı (Fonetik-morfoloji) DGA, Pamukkale 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli, 2006, s. 

12-13; E. Boz, AMA, s. 42; G. Gülsevin, UİA, s. 22-23; O. Yıldız, IMA, s. 21-22; T. Gülensoy, 

KYA, s. 31-32; Z. Korkmaz, GBGA, s. 30-32. 
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 Ünsüzden sonra gelen “ile” edatı 

 Bu tür de uyumun karakteristik özelliğini yansıtan eklerdendir. 

Sözcüklere uyumlu bir şekilde eklenmiştir.  

 adamıla (22-44)   sırtımızıla (4-185) 

 ōluŋula (22-125)  yağılan (36-375)  

 -(V)yA ~ -(I4)yI4 (şimdiki zaman eki) 

 Yöre ağzının en karakteristik zaman eklerindendir. Üç farklı şekli “-

(I4)yor, -(V)yA, -(I4)yI4” yöre ağzında görülür. “-(I4)yor” değişkeni ince 

sıradan kelimelere geldiğinde uyumu bozarken “-(V)yA, -(I4)yI4” 

değişkenleri, bu tür kelimelerin bazılarında damak uyumu kuralını 

bozmamıştır.74  

 bilemēyin “bilemiyorum” (4-99) 

 ediyé “ediyor” (27-129) 

 deyye “diyor” (1-15)    

 geliyiŋ “geliyorsun” (14-99) 

 dimēyillē “demiyorlar” (28-266) 

 beklēyi “bekliyor” (24-64) 

 

2.1.1.1.2. Damak Uyumunun Türkiye Türkçesine Göre Geri 

Olduğu Durumlar 

 TT’ de kalınlık-incelik uyumunun var olduğu bazı kök ve tabanlarda, 

GA itibarıyla bazı uyumsuzluklar tespit edilmiştir. Bunlar sınırlı sayıda 

kelimelerdir. Ancak ekleşme sırasında özellikle inceltici ünsüzler (c, ç, n, s, ş, 

y) komşuluğunda kalın sıradan kelimelerde uyumun bozulduğu örneklere 

daha çok rastlanmıştır. 

 

2.1.1.1.2.1.  Kök ve Tabanlarda  

 Damak uyumunun bozuk olmasında yukarıda belirttiğimiz gibi 

inceltici ünsüzler etkilidir. Alıntı sözcüklerde de inceltici ünsüzlerle birlikte 

diğer kelimelerde bu durum tespit edilmiştir. 

 buydey “ buğday” (33-252)  ġardiş “kardeş” (40-5) 

 ġameş- “kamaş-” (36-409) ġoley “kolay” (26-93)  

 ġaFe “kafa” (31-57)  ḳoli “kola” (33-201)   

 

74 krş. Tuncer Gülensoy, “Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki”, Türk Kültürü 

Araştırmaları “Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan”, XXIII / I-2, Ankara, 

1985, s. 281-296. 
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2.1.1.1.2.2. Ek ve Edatlarda 

 Bazı Anadolu ağızlarında olduğu gibi yöre ağzında bazı ek ve edatlar, 

damak uyumu kuralını bozmuştur.75 Bu türlerin bazıları yörede karakteristik 

özellik gösterirken bazıları birkaç örnekte uyumu bozmuştur.   

 +ce (eşitlik hâli eki) 

 Bir örnekte uyum bozulmuştur. Genel olarak ek, kelimelere damak 

uyumunu bozmadan eklenir.  

 yavaşce (34-30) 

 +ce‿az (< +cağız) 

 Bir örnekte görülmüştür. Karakteristik özellik göstermez. 

 bence‿āz (1-78) 

 -ce(k) (gelecek zaman eki)  

 Batı Anadolu Grubu Ağızları’nın bu uyumu bozan eklerindendir. 

Yöremizde ise özellikle merkez Konak, Armutlu, Ulucami Mahalleleri, 

Yusufça ve Çamköy’de daha çok görülür. Diğer yerleşim yerlerinde gelecek 

zaman eki genel olarak uyumlu bir vaziyettedir.  

 çalışceŋ (31-48)   saTcēsiŋ (22-250) 

 danışdırcēn (36-165)  olcek (35-34) 

 -ce(k) ~ -ci(k) (sıfat fiil eki)  

 Gelecek zaman ekinin yukarıda belirttiğimiz gibi ince ünlülü olduğu 

yerlerde örneklerine rastlanmıştır. 

 barışdırcek (41-34)   oturcek (36-89) 

 dōrecek (40-93)   oturcēmiz (35-466) 

 +de (bulunma hâli eki)  

 Örnekleri çok fazla değildir. Özellikle “ki” aitlik ekinin düştüğü 

yerlerde bu hâliyle kullanımlar vardır. 

 arḳasındē (22-175)   ordē (35-315) 

 başındē (35-42)   yaşındēmiş (40-216) 

 -di ~ dú (görülen geçmiş zaman eki) 

 Örnekleri fazla değildir.  

 ġaldīdi (33-139)  oldúydü (33-83) 

 -dir (fiilden fiil türeten ek) 

 Birkaç örnekte görülmüştür. 

 aldiriŋ (28-3)    yaPdirīdi (28-179) 

 anladdirīdi (41-71) 

 -e ~ -i (isimden fiil türeten ek) 

 Bu ekler iki kelimede türetme sırasında uyumu bozmuştur. Bu 

eklerden sonra gelen diğer ekler kelime kökündeki ünlülerle gibi kalın 

sıradandır. 

 

75 krş. A. Manav, DGA, s. 14-15; E. Boz, AMA, s. 43-45; G. Gülsevin, UİA, s. 23-24; Z. 

Korkmaz, GBGA, s. 35-37. 
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 oynēyolārdı (21-12)  yaşiyışımdan (35-8) 

 Ek fiilin çekimli biçimleri 

 İsimlere gelen bu ek türü, hem görülen hem de öğrenilen geçmiş 

zaman kullanımlarının bazı örneklerinde uyumu bozmuştur. 

 ġarşıdēdin (2-142)   hocasīmiş (37-36) 

 ġayınnīmiş (25-416)  yaşındēdi (22-62) 

 Emir-istek eki 

 Tasarlama kiplerinin bu şekline yöre ağzında çokça rastlanır. 

Özellikle birinci teklik şahıs ile oluşturulan kip çekiminde bazı örneklerde 

damak uyumu bozulmuştur. 

 anladīn (35-9)    soreŋ (37-67) 

 bakin (35-319)    durem (26-90)  

 bulen (38-127)   oturuġoyīn (33-176) 

 -íŋız (2. çokluk şahıs kişi eki) 

 Bir örnekte şimdiki zamanın “(i)yi” allamorfemindeki yarı 

incelmeden dolayı bu şahıs eki uyumu bozmuştur. 

 biniyíŋız (28-39) 

 -ince (zarf-fiil eki) 

 Uyumu bozan eklerden değildir. Bir örnekte böyle bir kullanımı 

vardır. 

 gelincā (9-178) 

 -ir (geniş zaman eki) 

 Geniş zamanın bir örneğinde uyum bozulmuştur. 

 varillā (28-196) 

 +le- (isimden fiil türeten ek) 

 Karakteristik özellik göstermez. Ancak inceltici ünsüzlerin bulunduğu 

yerlerde dikkat çekici kullanımı vardır. 

 anlēceŋ (35-8)   bālēcēsiŋ (39-71) 

 anlēyon (26-169)  hazırlēyo (32-52)  

 +le(r) (çokluk eki) 

 Damak uyumunu bozmaz. Sadece iki örnekte böyle bir kullanım 

karşımıza çıkmıştır. 

             ağışlēŋ (22-30)   ollere (35-442) 

 -le(r) (3. şahıs çokluk eki) 

 Bir örnekte tespit edilmiştir. 

 oturmuşlē “oturmuşlar” (38-76) 

 -me- ~ -mi- ~ -mú (olumsuzluk eki) 

 Bu ek de özellikle inceltici özelliğe sahip “-yor” ile “-cek” zaman 

eklerinin bulunduğu yerlerde tespit edilmiştir. 

 alamiyan (17-108)  oḳumēcen (31-64) 

 duymeyon (2-17)   olmīcin (35-433)  

 göymúyo muŋ (36-349)  
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 -me ~ -mi (mastar eki) 

 Olumsuzluk ekinde olduğu gibi “y” inceltici ünsüzün bulunduğu 

birkaç örnekte mevcuttur. 

 almeye (35-347)   ġaTmiye (40-94) 

 baḲmeye (35-237) 

 -mek (fiilden isim türeten ek) 

 Damak uyumunu genel olarak bozmaz. Birkaç örnekle sınırlıdır. 

 da‿ıdmek (22-88)   dudmek (36-174) 

 baḲmek (38-119)   yaTmek (22-68) 

 mi (soru eki) 

 çıḲdı mīdi (24-4)     

 yoḲlā mīdi (38-124) 

 -miş (öğrenilen geçmiş zaman eki) 

 anlamamişīn (38-67)   yaşlanmişiz (28-337) 

 dōĝurdmişindir (28-188) 

 -se ~ -si (şart eki) 

 Birkaç örnekte görülmüştür. Damak uyumunu genel olarak bozmaz. 

 ġoysēdiŋ (32-128)   olseydi (38-58) 

 olsey (41-67)   olsīdi (31-57)  

 ile (edat) 

 Bu ekin yörede damak uyumuna uygun bir şekilde eklenen örnekleri 

olduğu gibi kalın sıradan kelimelere ince ünlülü bir biçimde ulanarak uyumu 

bozduğu örnekler de tespit edilmiştir. 

 arabēle (33-43)    onuyle (24-117) 

 bunūle (1-150)   parayle (25-80) 

 +(y)e (yönelme hâli eki) 

 Özellikle “y” inceltici ünsüzünün bulunduğu yerlerde yönelme durum 

eki de bazı kelimelerde uyumu bozmuştur. Bazı ağızlarda da görülür.76 

 arabeye (32-104)  bureyĕ (8-1) 

 arkiye (34-121)   huriye (35-383) 

 +(y)i ~ ī (belirtme hâli eki) 

 Yönelme hâli ekinde olduğu gibi birkaç örnekte bu ek uyumu 

bozmuştur.77 Derilmeye bağlı olarak ortaya çıkan örnekler de mevcuttur. 

 arabeyi (34-120)   hurī (36-241)  

 ġapiyi (38-122)   Şantī (46-7)  

 

 

76 krş. A. Manav, DGA, s. 15; Faruk Yıldırım, Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları I (Giriş-

İnceleme) AOİA, TDK Yay., Ankara, 2006, s. 73; Z. Korkmaz, GBGA, s. 35. 
77 krş. A. Manav, DGA, s. 15; F. Yıldırım, AOİA, s. 73-74. 
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2.1.1.1.3. Uyum Değişmesi 

 Bazı ünsüzler, ünlü incelmesi ve ünlü kalınlaşması yoluyla uyum 

bozukluğuna sebep oldukları gibi, iki veya daha çok heceli Türkçe ve yabancı 

bir kelimenin ünlülerini tamamıyla kalınlaştırarak veya incelterek, o 

kelimenin uyumunu değiştirebilmektedir.78 Bölgemiz ağzında da görülen 

uyum değişmesinde daha çok kalınlaşan ünlü örnekleri tespit edilmiştir.  

 boyuḲ “büyük” (23-163) dömeldi “domaldı” (7-66) 

 çıçā “çiçeğe” (12-4)   ġışı “kişi” (7-49) 

 hıssasınā “hissesine” (33-36) ırbī “ibrik”(34-208) 

 hıyata “heyete” (9-211)  nı‿ımatını “nimetini” (2-63) 

   

2.1.1.2. Dudak Uyumu 

 Bu uyum da damak uyumu gibi yazı diline göre daha ileri seviyededir. 

Dudak ünsüzlerinin bulunduğu kelimelerde bile düz ünlüler 

görülebilmektedir. Şimdiki zaman eki olan “-yor” bu uyumu yöre ağzında 

bozsa da ekin diğer morfemleri “-(V)yA, “-(V)yI4” dudak uyumuna uygun bir 

şekilde kelime köklerine eklenmiştir. 

 

2.1.1.2.1. Dudak Uyumunun Türkiye Türkçesine Göre İleri 

Olduğu Durumlar  

2.1.1.2.1.1. Kök ve Tabanlarda 

 Dudak uyumu yöremiz ağzında yazı dilinden daha ileri seviyededir. 

Özellikle “a” sesinden sonra bir dudak ünsüzü bulunduran Türkçe kelimelerde 

yazı dilimizde “u” gelmesine rağmen79 GA’ da “ı-i” gelmektedir. Yabancı 

kökenli sözcüklerde de büyük ölçüde dudak uyumu sağlanmıştır. Yazı 

dilimize göre daha ileri seviyededir.  

 ġabīnı (6-120)    yāmır “yağmur” (22-222) 

 tavıḲ (28-237)    iliman “limon” (36-402) 

 savır- “savur-“ (6-68)  lapır “rapor” (12-77)  

 ünüverse “üniversite” (37-43) doḲdur (1-11) 

 yavrıcīm “yavrucuğum” (36-127) 

 

2.1.1.2.1.2. Ek ve Edatlarda 

 Burada “ki” edatı ile “-(V)yA ~ -(V)yI4” şimdiki zaman ekinin 

değişkenleri uyumu sağlayan biçimler olmuştur.  

 

 

 

78 T. Gülensoy, KYA, s. 34. 
79 G. Gülsevin, UİA, s. 25. 
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 ku (ki edatı) 

 “ki” bağlama edatı bir örnekte bu uyumu korumuştur. Karakteristik 

bir özellik göstermez. 

 yōduḳu (8-1) 

 -(V)yA ~ -(V)yI4 (şimdiki zaman eki) 

 Şimdiki zamanın bazı çekimlerinde ekimiz “-(V)yA, “-(V)yI4” 

morfemlerini aldığı için uyuma girerek dudak uyumuna sağlamıştır. 

 ārıyı “ağrıyor” (19-2)   ölüyü “ölüyor” (15-17)  

 geziya (12-149)   yapıyız (27-5)  

 ermēyi (6-147)   suşlayıllā  (27-57)  

 aTmıyān (12-47)  geliye (15-18) 

 

2.1.1.2.2. Dudak Uyumunun Türkiye Türkçesine Göre Geri 

Olduğu Durumlar 

 Dudak uyumunun yöre ağzında bazı kelimelerde bozuk olmasının 

nedenlerinden biri dudak seslerinin etkisidir. Derleme yaptığımız metinlerde 

yazı dilinde uyuma girip yöre ağzında uyuma girmeyen örnekler de tespit 

edilmiştir. Bilhassa sözcük sonlarında düzleşme ve daralmaya bağlı olarak 

bazı kelimelerde dudak uyumunun bozulduğu görülmüştür. Daralmanın 

bölgede yoğun olarak görüldüğü Konak Mahallesi, Yusufça ve Çamköy’de 

örnekler daha fazladır. 

 bȫnkȫ “bugünkü” (4-46)  randuman (12-42) 

 oro “ora” (14-28)   savcu “savcı” (2-116)  

 göriyaŋ (4-130)   şurıya (12-85)  

 ġocı “koca” (20-31)  oviye “ovaya” (35-161) 

 

2.1.2. Ünlü Türemeleri 

 Ünlü türemeleri de yöre ağzında diğer Anadolu ağızlarıyla benzerlik 

gösterir.80  

 

2.1.2.1. Kelime Başında Ünlü Türemesi 

 Gölhisar ağzında “r” ve “l” akıcı ünsüzleriyle başlayan alıntı 

kelimelerde en çok düz-dar “ı-i” ünlüleri türemiştir.  

 -e< -Ø 

 ereceb “Recep” (1-204) 

 -ı < -Ø 

 ıranza “ranza” (9-152)  ılasdik “lastik” (34-112)  

 ırāssızın “rahatsızım” (13-4)  ırāzi “razı” (8-72) 

 

80 krş. G. Gülsevin, UİA, s. 26-28; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 96-97; T. Tok, DİGGBA, s. 

59-61. 
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 ırasgetirsiŋ “rast getirsin” (19-279)  

 -i < -Ø 

 ilāna “lahana” (39-57)   ireŋK (40-65)  

 ilāzım (7-69)   irey “rey, oy” (35-302) 

 iliman “limon” (36-402)    

 -ö < -Ø 

 örüzģar (27-208) 

 -u < -Ø 

 uruba “urba, elbise”(4-32) 

 

2.1.2.2. Kelime İçinde Ünlü Türemesi 

 GA’ da kelime içinde genellikle dar ünlülerin türemesi tespit 

edilmiştir.  

 -a- < -Ø- 

 aḳarabā “akraba” (43-19) 

 Aşağıdaki türeme hadisesi bir kişide tespit edilmiştir. Karakteristik bir 

durum değildir.  

 geçe‿ān (3-33) 

 -e- < -Ø- 

 Sıra dışı bir kullanımdır. Konuşmaya bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

 ge‿örmeden “görmeden” (5-76) 

 -ı- < -Ø- 

 masırıf “masraf” (2-150)  

 -i- < -Ø- 

 ġadiro “kadro” (32-137) moderin “modern” (23-134) 

 zipizi “sipsi” (45-18)      

 -ȯ- < -Ø- 

 savȯcu “savcı” (12-116) 

 -u- < -Ø-  

 mecubur “mecbur” (46-1)    

 -ü- < -Ø- 

 hücüre (30-29)    löküs “lüks” (8-6) 

 gübüre (45-5) 

     

2.1.2.3. Kelime Sonunda Ünlü Türemesi 

 “-kAn” zarf-fiil eki, “-kene” ve “-kine” biçiminde kullanılarak kelime 

sonunda türeme özelliği göstermiştir. Aynı şekilde damak uyumuna girmiş 

bazı durumlarda “-kana”ve “-kına” şekli de tespit edilmiştir. 

 a- < Ø- 

 hurarḳana (12-110)  yatarḳına (15-20) 

 çıḳarḳına (6-72)    

 e- < Ø- 
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 giderkine (12-108)   işlerdīɁkine (42-30) 

 geçerkene (42-34)    

 ı- < Ø- 

 inanı ki “inan ki” (8-74)  

 

2.1.3. Ünlü Düşmeleri  

 Bir sözcük içinde yer alan seslerden birinin türlü nedenlerle yitirildiği 

görülür. Bu nedenlerden en başta geleni, dilde kolay söyleyişe olan eğilimdir. 

Bu durum Türkçe kelimelerde, hem ünlüler hem ünsüzler üzerinde söz konusu 

olabildiği gibi dile girmiş yabancı kelimelerde de görülmektedir.81 GA’da ön 

seste ünlü düşmesi birkaç örnekle sınırlıdır. Son seste ünlü düşmesi genel 

olarak ulanmaya bağlıdır. 

 

2.1.3.1. Kelime Başında Ünlü Düşmesi 

 Ön seste ünlü düşmesi yöre ağzı için tipik bir özellik taşımaz. Sınırlı 

örnekleri vardır.  

 -Ø < -e 

 dǖren “edeyim” (27-175) 

 -Ø < -ı 

 sıcaḲ (<< ısıcak) (9-129) 

 -Ø < -i 

 birki “bir iki” (27-18) 

 -Ø < -o 

 dāvra “daha ora” (1-79) 

  

2.1.3.2.  Kelime İçinde Ünlü Düşmesi 

 Türkçede orta heceler vurgusuz olduğundan kelime ortasında vokal 

düşmesi pek fazladır. Ayrıca yabancı kelimelerde vurgusuz orta hece ünlüsü 

düşer.82 TT’de olduğu gibi daha çok kelimeye eklenen ekler ünlü düşmesine 

sebep olmuştur. Bahsi geçen düşme olayı Türkiye Türkçesinde de 

görülebilmektedir. Hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde örnekleri 

bulunmaktadır.83   

 -Ø- < -a- 

 burlarī (8-61)    urdan (12-82)  

 arlışdı (33-230)   duycaḲ (26-205)  

 -Ø- < -e- 

 berked “bereket” (33-265)  nerden (26-101)  

 

81 Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam, Neval Pirali (Doğan Aksan yönetiminde), Türkiye 

Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi , TDK Yay., Ankara, 1978, s. 44. 
82 M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 95. 
83 krş.  Lan-ya Tseng, Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi, TDK Yay., Ankara, 2002. 
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 ġaste “gazete” (33-80)   türküyde “Türkiye” (34-155) 

 -Ø- < -ı- 

 alnına (23-2)   yanna “yanına” (9-11) 

 vasta “vasıta” (2-53)  ġāɁsı “karısı” (35-494)  

 -Ø- < -i- 

 arfa “arife” (23-183)    

 çeyze (40-196)    

 -Ø- < -u- 

 åvḳad “avukat” (32-72)  buyruŋ (34-124) 

 burnu (39-156)     

 -Ø- < -o- 

 ḳoPratif (24-44)  

 -Ø- < -ü- 

 göŋnü “gönlü” (6-61)  

 gȫysü “göğsü” (35-413) 

 

2.1.3.3. Kelime Sonunda Ünlü Düşmesi 

 Son seste bilhassa ulanmaya bağlı olarak kelime sonundaki ünlülerin 

düşmesi yörede tespit edilmiştir. 

 Ø- < a- 

 ġarayaḲ “kara ayak” (45-1)  

 sandēveren “sana deyivereyim (35-311)  

 haydāɁpaşayġadā “haydarpaşaya kadar” (7-99) 

 elli lirḳısdırdım “ elli lira kısdırdım” (34-194) 

 Ø- < e- 

 ciŋgen “Çingene” (43-9)   

 teparasında “tepe arasında” (40-141)   

 bȫlġāri “ böyle gayrı” (36-101)  

 niytanımadım “niye tanımadım” (37-8)  

 Ø- < ı- 

 ġapıy “kapıyı” (7-103)  

 halhasır “ halı hasır” (43-33) 

 yoḳarçıḳarın “ yukarı çıkarın” (36-96) 

 sarayaḲ “sarı ayak” (45-1) 

 Ø- < i- 

 ikaya “iki aya” (44-2)  

 eykötü “iyi kötü” (15-21)  

 gibhava “ gibi hava” (39-167)  

 müzük āşivvā (45-17) 

 yīmbeş (21-34) 

 Ø- < u- 

 unedēsiŋ “unu edersin” (5-16)   

 onda çalışdırmācaḲ “onu da çalıştırmayacak” (11-113) 
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 yörǖdüm ȯnda “yürüyüverdim onu da (14-143) 

 Ø- < ü- 

 cumērtesi gün (28-18)  

 yüzyoḳarı “yüzü yukarı” (17-107) 

 

2.1.4. Dudaklılaşma  

 Dudak ünsüzlerinin etkisiyle düz ünlülerin yuvarlaklaşmasıdır. 

Ancak, bu tür şarttaki her kelimenin ünlülerinde, yaygın bir yuvarlaklaşma 

eğilimi görülmemektedir.84 Hatta aynı kelime kimi zaman yuvarlak ünlülü 

görülürken kimi zaman düz ünlü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 böbe “bebek” (8-14)   büber (26-162) 

 bubam “babam” (22-237)  

   

2.1.5. Geçişme  

 Yazı dilinde de görülen bu ses hadisesi bölge ağzında da genel olarak 

aynı örnekleri barındırır. 

 bulumeci “bulamaç” (36-399)   nasıl (16-23) 

 cumártesi (14-161)    nōluɁsuŋ (1-16) 

 nişlersiŋiz (5-187) 

     

2.1.6. İncelme  

 Özellikle inceltme özelliği bulunan (y, ş, l, , ç, s, n, t) sesleri ile (r, z, 

d) gibi diş ünsüzlerinin etkisiyle görülür. Yöremizde örnekleri bolca tespit 

edilmiştir. Görülen örnekler genel olarak kelime başında ve içindedir. Ayrıca 

incelme; ilerleyici ve gerileyici benzeşmeye bağlı olarak da karşımıza 

çıkmakmıştır. 

 e, é, á < a 

 Kelime Başında: 

 ásgerde (4-149)   edet (39-10)  

 Kelime İçinde: 

 padedizi (19-239)   oynéyo (35-18) 

 toplánmeye (13-36)      

 i < a 

 Kelime İçinde: 

 buydiy “buğday” (36-381)  oviye “ovaya” (40-26) 

 Kelime Sonunda: 

 ḳoli “kola” (33-201)     

 i, í< ı 

 Kelime Başında: 

 

84 G. Gülsevin, UİA, s. 29. 
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 ilan85 “yılan” (35-155)  

 Kelime İçinde: 

 āzínde “ağzında” (32-114)  çíḳaren “çıkaran” (26-201)  

 i < u 

 Kelime İçinde: 

 hulīsiniŋ “Hulusi” (24-210) husīsi “hususi” (6-67) 

 ö, ó < o 

 Kelime İçinde: 

 pȯrófësör (37-85)  şöför (34-43)  

 ö < u 

 Kelime İçinde: 

 böyün “bugün” (2-83)  

 ú< o  

 Kelime Başında: 

 únler “onlar” (24-43) 

 ü, ú < u 

 Kelime İçinde: 

 hücúm (12-54)    oldúydü (33-83) 

 nüfüS (25-117)    rütübeT (22-139) 

 

2.1.7. Kalınlaşma  

 Daha çok kelime içinde benzeşmeye bağlı olarak örneklerine 

rastlanmıştır.  

 a, á < e 

 Kelime İçinde: 

 hıyata “heyete” (9-211)  şūbaya “şubeye” (7-55) 

 zātan “zaten” (27-304) 

 a < i 

 Kelime Sonunda: 

 valla‿a “vallahi” (34-207) 

 ı < e 

 Kelime İçinde: 

 tomatızı “domatesi” (4-9) hıyata “heyete” (9-211) 

 Kelime Sonunda: 

 zātı “zaten” (23-230) 

 ı, í < i 

 Kelime Başında: 

 ınsan (27-40) 

 Kelime İçinde: 

 cılāyı “cilayı” (9-204)  níşan (23-31)  

 

85 Azeri Türkçesinde karakteristik bir vasıftır. 
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 o < e  

 Kelime İçinde: 

 mobalı “vebali” (42-142)  

 o, ó < ö 

 Kelime İçinde: 

 dişōrd “tişört” (23-71)   kóy “köy” (13-30)  

 sóndüremedik “söndüremedik” (18-76)   

 şofor (10-122) 

 u < i 

 Kelime İçinde: 

 buyol “bir yol” (1-148)   

 u < ö 

 Kelime İçinde: 

 şūle “şöyle” (9-200) 

 u, ú < ü 

 Kelime İçinde: 

 atatúk “Atatürk” (19-18)    

 göymúyo muŋ “görmüyor musun” (36-349) 

 

2.1.8. Daralma 

 Daralma bölge ağzının karakteristik özelliklerinden biridir. Bölgenin 

kuzey tarafında Konak Mahallesi, Yusufça ve Çamköy’de bu ses hadisesi 

daha sık görülür. Özellikle kelime içinde ve sonunda örnekleri çokça tespit 

edilmiştir. 

 , ı, í, i, ȯ < a 

 Kelime İçinde: 

 arḳıdaş (7-109)    ovȯda (36-237) 

 avrupiye (40-130)   oviye “ovaya” (35-161) 

 çokíşması (36-338)   olmíyınca (40-201)  

 ġoc manlā (24-93)   tarl da (16-3) 

 Kelime Sonunda: 

 ġocı “koca” (20-31)   ortı “orta” (43-16) 

 anı “ana” (36-200)  ovı “ova” (38-150) 

 sırı “sıra” (34-81) 

 ė, é, ı, í, i < e 

 Kelime Başında: 

 ėdmeK “ekmek” (11-51)   

 Kelime İçinde: 

 cıvaP “cevap” (2-133)   seniye (19-109) 

 diŋizli “Denizli” (40-4)   sívaP “sevap” (19-100)  

 şėy (19-143)   gidicēS (12-85) 

 pençire “pencere” (26-76) 

 Kelime Sonunda:  
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 ní “ne” (12-1)   yeŋgi “yenge” (22-169) 

 geci (22-238)    çeşmi “çeşme (36-58) 

 ȯ, u, ú, ȯ < o 

 Kelime Başında: 

 Yörenin öne çıkan özelliklerinden biri de “o, onlar” gibi bazı sıfat ve 

zamir olan sözcükler kimi bölgelerde bu ses olayına bağlı olarak “u” 

şekilleriyle çokça karşımıza çıkmıştır: 

 u (14-158)   unuŋ (1-31) 

 unu (28-242)    unlar (35-381) 

 una (41-76)    únler “onlar” (24-43) 

 Kelime İçinde: 

 buyȯl “bir yol” (33-59)   lapur “rapor” (12-78) 

 foturaf (42-25)    vaġȯn (7-98)   

 u, ü, ù < ö 

 Kelime Başında: 

 ǖredicēn “öğredeceğim” (19-199) 

 Kelime İçinde: 

 kǖ‿e “köye” (32-57)   

 şūle “şöyle” (9-200) 

 Kelime Sonunda: 

 ùti “öte” (12-102) 

  

2.1.9. Genişleme  

 Daralmaya göre karakteristik özellik taşıyan kelimeler dışında sınırlı 

örnekleri vardır. 

 a, e < ı 

 Kelime İçinde: 

 hacādı “hacıydı” (4-178)  

 tanēyoŋdur “tanıyorsundur” (24-45)  

 e, ė, < i 

 Kelime İçinde: 

 göleser “Gölhisar” (28-328)  ileşder “ilistir” (35-387) 

 o, å, ȯ < u 

 Kelime Başında: 

 åla “ulan” (2-47) 

 Kelime İçinde: 

 Bu genişleme şeklinde özellikle “borda (14-105), hora (33-137)” 

kelimeleri karakteristik özellik taşıyan kelimelerdir. 

 ġȯrsu (1-91)   çȯvala (4-23)  

 bora (27-250)    ofalarsıŋ “ufalarsın” (23-127) 

 otobos “otobüs” (34-180)  hörmed “hürmet” (24-79)  

 Kelime Sonunda: 
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 İşaret sıfat ve zamirlerinin olduğu yerlerde örnekleri tespit edilmiştir. 

 bȯ (1-112)   ho (33-100) 

 ö, ù < ü 

 Kelime Başında: 

 öventire “üvendire” (43-2) 

 Kelime İçinde: 

 löküs “lüks” (8-6)  çùrüyyo “çürüyor” (33-260)  

     

2.1.10. Yuvarlaklaşma  

 Dudak ünsüzleri ile yuvarlak ünlülerin diğer ünlüleri etkileyerek 

yuvarlaklaşma hadisesine sebep olduğu kelimeler yöre ağzında tespit 

edilmiştir. 

 o, å < a 

 Kelime İçinde: 

 dåvar (4-148)   foturanıŋ “faturanın” (33-255) 

 Kelime Sonunda: 

 oro “ora” (25-55)  zobå (22-269)    

 o, ö, ë < e 

 Kelime İçinde: 

 böbe “bebek” (8-14)   mobalı “vebali” (42-142) 

 dörëk “çörek” (40-62)  yövmiye “yevmiye”(10-128) 

 Kelime Sonunda: 

 hȫlë (17-85) 

 u, ů, ȯ, o < a  

 Kelime İçinde: 

 bubůma “babama” (7-87)  numura (34-99) 

 ġocuman “kocaman” (42-72)  sulůma (32-116)  

 u, ı̊ < ı 

 Kelime İçinde: 

 randuman “randımam” (12-42)  

 çalınȯyȯdu (5-56)  

 Kelime Sonunda: 

 savcu “savcı” (2-116)  

 u, ȱ < i 

 Kelime İçinde: 

 bȱber (4-15)    büskǖd “bisküvi” (28-142) 

 buzim “bizim” (21-7)    

 ü < e 

 Kelime İçinde: 

 sȫlüsem “söylesem” (35-8) 

 körfüzüne “körfezine” (2-99) 

 Kelime Sonunda: 

 bȫlü “böyle” (30-10)  töbü “tevbe” (34-152) 
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 ü < i 

 Kelime Başında: 

 üleşder “ilistir” (35-375) 

 Kelime İçinde: 

 müzük “müzik” (45-17)  ünüverside (37-4) 

  

2.1.11. Düzleşme  

 Burada özellikle kelime içinde ve sonundaki yuvarlak seslerin düz 

ünlüye dönüşmesiyle dudak uyumuna uygun bir benzeşme gerçekleşmiştir. 

 a, å, ȯ < o 

 Kelime İçinde:  

 bålluḲ “bolluk” (20-20)  salån “salon” (23-111) 

 ġolanyā “kolonya” (23-203)    

 a, á < u 

 Kelime İçinde: 

 duyáreydiŋ (2-96)  horaz “horoz” (40-31)  

 e, ë < ö 

 Kelime Başında: 

 ëŋümde “önümde (17-74) 

 Kelime İçinde: 

 şufer (28-329)   şofe’ (36-25)  

 ı, ı̊< u 

 Kelime İçinde: 

 GA’da ı<u düzleşme olayı sık görülür. İlk hecesinde düz ünlü taşıyan 

ve ikinci hecesinde b,m,v gibi dudak ünsüzleri bulunan sözcüklerin düz 

ünlüleri yuvarlaklaşırken,86 yöre ağzında bu hadise genellikle görülmez. 

 bıyday “buğday” (41-62)  bızālad “buzağılat-” (29-16)  

 ġavȯrġa (6-161)   yımırta (33-70)   

 i, ȱ < ü  

 Kelime İçinde: 

 düşȱnen (27-166) 

     

2.1.12. Göçüşme  

 Ünlülerin yer değiştirmesi konuşma dilinde olduğu gibi yöre ağzında 

da çok fazla rastlanan bir hadise değildir. 

dāfe “defa” (11-133)    

 me‿ing “mihenk” (28-195) 

  

 

86 A. Akar, MA, s. 27. 
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2.2.  Eskicil Biçimlerin Saklandığı Kelimeler 

 Eskicil biçimlerin buluduğu örnekler yöremiz ağzında yazı dilimize 

göre orijinal ve orijinal yakın şekillerde görülmektedir. Kimi zaman da bu 

kelimelerin yazı dilindeki hâllerine dönmüş şekillerine rastlanır. Tespit 

edilebilen kelimeler şunlardır: 

 

2.2.1. Geniş Ünlülü Biçimini Koruyan Kelimeler 

 böyük (41-67) << bädük  gözel (40-60) 

 ekiz (22-11) < ekiz ~ ekkiz  şo (19-85) < şol 

 en- (34-120) << en- ~ ėn-  gene (15-3) << yana 

 eyi (27-155) << ädgü   övey (23-236) < ögey 

 endi “şimdi” (37-83) << emdi yörü- (25-48) << yorı-  

 yoḳarı (17-61) << yoḳāru   

 key- (8-42) ~ gey- (23-179) << käd-  

 

2.2.2. Yuvarlak Ünlülü Biçimini Koruyan Kelimeler 

 uçu (11-86) ~ içün (31-13) << üçün  

 

2.2.3. Dar Ünlülü Biçimini Koruyan Kelimeler 

 bitȱn “bütün” (1-65) < bit-  yi- (16-13)  

 di- (2-148) < ti-   yapışevir- (35-120) < bir- 

 

2.2.4. Ünlü Düşmesine Uğramamış Kelimeler 

 doḳuzan (43-13) << toḳuzon  yalıŋız (17-5) << yalaŋuz 

 sekizen (4-75) << säkizon  

  

2.2. Ünsüz Değişmeleri 

2.2.1. Ötümlüleşme 

 Diğer Batı Anadolu ağızları gibi yöre ağzında da ötümlüleşme 

hadisesi ileri ve yaygın durumdadır.87 Bu ses değişmesini türü kelime başında, 

ortasında ve sonunda kimi zaman karakteristik özellik gösterirken kimi zaman 

da birkaç örnekle sınırlı kalmıştır.  

 

2.2.1.1. Kelime Başında Ötümlüleşme 

 Karakteristik Olanlar 

 d- < t- 

 

87 krş. E. Boz, AMA, s. 55-56; G. Gülsevin, UİA, s. 36-47; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 

102-108;  O. Yıldız, IMA, s. 39-40; T. Gülensoy, KYA, s. 56; T. Tok, DİGGBA, s. 71-73. 
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 Anadolu ağzılarının çoğunda olduğu gibi yöremizde de yaygın bir 

ötümlüleşme şeklidir. Yazı dilinde “t”li şekillerini muhafaza eden çoğu 

kelimenin yöre ağzında  “d” li şekillerini görmek mevcuttur. Kimi zaman bu 

sözcükler, yazı dilinde olduğu gibi ötümsüz şekilde tespit edilmiştir.

 Derleme yaptığımız sahada d- < t- ötümlü şekilleriyle oluşan bazı 

kelimeler şunlardır: 

 Kalın ünlülü kelimeler: 

 dabanca (26-25)  davşan (2-76)   

 dadlı (3-17)    duz (6-2) 

 daḲ- (28-98)    dıḳa- (12-62) 

 daḳım (6-76)    darā- (8-17)    

 daş (17-37)    dut- (1-55) 

 daşın- (25-58)   dutam (39-71)  

 daşşaḲ (35-110)    

 İnce ünlülü kelimeler: 

 dēzem (41-58)    dilkiyi (15-17) 

 deP- (17-114)   dülbendi “tülbent” (19-270)  

 Gölhisar ağzında hem ötümlü hem ötümsüz biçimde kullanılan 

sözcükler çok fazla olmamasına rağmen yöre ağzında örnekleri mevcuttur: 

 dam  (42-64) ~ tam (17-92)  dut- (28-287) ~ tut- (10-128) 

 depe (33-276) ~ tepe (9-68)  

 g- ~ ġ < k- ~ḳ 

 Yöre ağzında kelime başındaki ötümlüleşme hadisesinin en çok 

görüldüğü değişme türüdür. Hem Türkçe sözcüklerde hem de yabancı kökenli 

sözcüklerde değişim yerleşmiş durumdadır. Özellikle art damak k ünsüzü ile 

başlayan kelimelerin ötümlüleşmesi GA’da daha çok görülmektedir. Yöre 

ağzında ötümlüleşen ve karakteristik özellik gösteren Türkçe ve yabancı 

kelimeler şunlardır: 

 Kalın ünlülü kelimeler: 

 ġab (6-52)    ġıl (17-56) 

 ġabar- (27-145)   ġıl- (33-152) 

 ġabī (6-120)    ġılıÇ (18-62) 

 ġadın (8-77)    ġıPra- (36-425) 

 ġal- (4-171)    ġır- (20-23) 

 ġalaycı (32-149)   ġırcı (10-84) 

 ġaldır- (42-162)   ġış (24-63) 

 ġalġı- “kalgı-“ (23-16)   ġıy- (41-76) 

 ġaPcī (5-103)    ġıyı (28-123) 

 ġan (1-94)    ġıyma (5-87) 

 ġaŋnı (32-103)    ġıvran- (18-49) 

 ġapaḲ (35-360)   ġız (30-2) 

 ġapalı (7-101)    ġızar- (1-196) 

 ġapaT- (32-93)    ġapı (21-39)    
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 ġarınca (2-77)    ġo- (14-143) 

 ġar- (9-220)    ġolla- (23-160) 

 ġara (7-98)    ġoltuḲ (9-214) 

 ġardaş (3-31)    ġoley (26-93) 

 ġarı (10-1)    ġonşu (35-265) 

 ġarışıḲ (5-65)    ġonuş- (39-152) 

 ġarşı (9-92)    ġonaḲ (36-27) 

 ġaşın- (34-21)    ġoP- (17-99) 

 ġaşşıḲ (27-133)   ġoş- (23-57) 

 ġavaġ (17-22)   ġuru (25-71) 

 ġavır- (10-75)    ġurbā (1-218) 

 ġavırġa (10-84)   ġurut- (40-111) 

 ġayna- (5-5)    ġurtar- (27-288) 

 ġayġın (41-26)    ġur- (22-103) 

 ġayış (9-102)    ġurT (17-70) 

 ġaynaş- (27-44)   ġullan- (22-79) 

 ġazan (2-75)   ġuş (40-161) 

 ġuzu (17-66)    ġuşluḲ (4-180)   

 ġabir (23-186)    ġayıd (35-168) 

 ġarbur (5-22)    ġarafil “kanfil” (36-284) 

 ġaymaḳam (1-49)   ġundura (35-170) 

 ġadife (6-21)    ġı‿ām “kıvam” (6-87) 

 ġafa (7-121)    ġıdā “kadar” (35-13) 

 ġurs (10-122)   ġıymat (27-178) 

 İnce ünlülü kelimeler: 

 ges- (40-34)    güccük (40-173)  

 giçi (35-112)    güpe (9-94) 

 gişi (24-112)   güT (4-183) 

 Aynı şekilde metinlerde görülen Türkçe ve yabancı kökenli bazı 

kelimeler hem ötümlü hem ötümsüz vaziyette yörede kullanılmaktadır: 

 ḳadın (42-2) ~ ġadın (29-4)  ḳırḳ (24-23) ~ ġırḲ (17-3) 

 ḳaldır- (2-63) ~ ġaldır- (41-62)  kişi (14-117) ~ gişi (24-112)  

 kes- (36-252) ~ ges- (40-34)  ḳına (42-5) ~ ġına (23-219) 

 ḳapat- (22-269) ~ ġapaT- (21-39) 

 ḳo- (36-333) ~ ġo- (7-123) 

 z- < s- 

 Yörenin karakteristik değişimlerindendir. Farklı kelimelerde çok 

örneği bulunmamasına karşın aynı kelimelerde devamlı ötümlü halleriyle 

tespit edilmiştir. 

 zebeb “sebep” (26-114)  zini (36-398) 

 zebze (14-155)    zipizi “sipsi” (45-18) 

 zera (33-273)    zoba (10-43)   

 zıfır “sıfır” (34-9)   zıvan- “sıvan-“ (36-249) 
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 Karakteristik Olmayanlar 

 b- < p-  

 Eski Türkçede kelime başında “p” ünsüzü bulunmaz. Yöre ağzında 

eski Türkçedeki kelime başı “b”ler konunurken alıntı kelimelerdeki “p” ler 

ötümlüleştirilmiştir.88  

 babış “pabuç” (13-45)  bide (36-336) 

 bancar (7-82)      

 c- < ç- 

 Birkaç örneği mevcuttur. Karakteristik özellik göstermez.  

 cerez (10-55)   ciŋgen “Çingene” (27-92)  

 cizen (34-161) 

 v- < f- 

 Tek bir örnekte görülmüştür. 

 vȯrıncı “fırıncı” (27-113) 

 

2.2.1.2. Kelime İçinde Ötümlüleşme 

 Kelime içindeki ötümlüleşmeyi tabanlarda görülen ötümlüleşmeyle 

ekleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan iki alt başlıkta inceledik.  

 

2.2.1.2.1. Tabanlarda 

 Yazı dilinde ötümsüz olarak bulunan kelimelerden bazıları yöre 

ağzında kimi zaman ötümlü vaziyette tespit edilmiştir. Bu durum hem Türkçe 

hem de yabancı kökenli kelimelerde görülebilmektedir. 

 Karakteristik Olanlar 

 Karakteristik olarak görülen bu değişimler kelime başında olduğu gibi 

kelime içinde de birçok örnekte tespit edilmiştir.   

 -g- < -k- 

 arġadāş (10-55)   fagir (16-45) 

 çegirge (1-218)   igi (19-22) 

 -v- < -f- 

 Kalıplaşmış birkaç kelimede görülmesine rağmen aynı kelimede 

sistemli bir şekilde devam eden kullanımlar söz konusudur. 

 çivt (32-101)    sever (1-207) 

 havta (40-165)      

 Karakteristik Olmayanlar 

 Bu tür ötümlüleşmeler birkaç kelimede ortaya çıkmıştır. 

 -c- < -ç- 

 çicek (11-131)  

 -z- < -s- 

 erdezi “ertesi” (42-16)    

 

88 M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 102. 
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 camızlāŋ (35-161)  

 

2.2.1.2.2. Ekleşme Sırasında Ötümlüleşme 

 Söz konusu ötümlüleşme türü Türkiye Türkçesi yazı dilinde de 

görülmektedir. Ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ötümlüleşme meydana 

gelir. Ancak söz konusu ötümlüleşme yazı dilinde de görüldüğü için burada 

sadece yörede görülen ve yazı dili için farklı olan örnekler alınmıştır. 

 Vb < Vp + V 

 Bu değişim de karakteristik bir özellik göstermez. Metinlerde ek 

yığılmasıyla oluşan bir örnekte bulunmuştur. 

 hebisi (1-179) 

 Vd ~ VT < Vt + V 

 devleTi (37-64)   şerbeTi (6-118) 

 taḳadım (1-9)   vaḲdı (29-6) 

 Vg ~ VK < Vk + V 

 baḲıP (27-171)   dögecēŋ (1-183) 

 bıraġacān (14-21)  yoġumuş (4-177) 

 Vv ~ VF < Vf + V   

 heriFiŋ (39-131)   masırıvı (1-202)  

 eTrāFına (11-162)   taravı (14-90) ~ taraFı (42-42) 

 Vz ~ VS < Vs + V 

 domadizi (6-82)   padedizi (19-239)  

 mü‿endizi (21-35)   

 herkeziŋ (35-74) ~ herkeSi (29-52)   

 Vj < Vş + V 

 güneje  (22-272) 

 

2.2.1.3. Kelime Sonunda Ötümlüleşme 

 Karakteristik Olanlar 

 Yörenin karakteristik özelliğine bağlı olarak yöre ağzında genel 

olarak kelime sonunda ötümsüz ünsüz bulunmaz. Dolayısıyla tipik özellik 

gösteren ötümlüleşme hadisesinde, örnekler metinlerde ya tam ötümlü ya da 

yarı ötümlü bir vaziyette tespit edilmiştir. 

 -b < -p 

 “-I4p” zarf fiil ekinin bulunduğu kelimelerde örneklerine rastlanmıştır. 

 gezdirib (12-117)  yaḳıb (18-28) 

             yedirib (2-129)                           vurdurub (1-148)  

             -z < -s 

 Belli kelimelerde tespit edilmiştir. Özellikle “patates, domates, 

herkes” kelimelerinin sonundaki sesler ötümlüleşerek yöre ağzında 

çoğunlukla ötümlü biçimleriyle kullanılmıştır. 

 dürüz “dürüst” (14-69)   patatiz (40-25) 

 herkez (9-54)    tomatiz (33-253) 
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 Karakteristik Olmayanlar 

 Birkaç kelimede görülmüştür. 

             -d < -t 

 kiremid (39-79)   pusad (11-155) 

 faḳad (1-6) 

 -g < -k  

 ġarıġ “karık” (36-244)  yuluġ (19-146) 

 yıllıġ (31-65)  

 -v < -f 

 tarav (24-95) 

 

2.2.2. Ötümsüzleşme  

 Ötümlüleşme hadisesine göre ileri seviyede bir ses değişimi değildir. 

Örnekleri daha çok kelime içindedir. 

 

2.2.2.1. Kelime Başında Ötümsüzleşme 

 Ön seste ötümsüzleşme yaygın değildir. Birkaç örnekle sınırlıdır.  

 ç- < c- 

 çeket “ceket” (38-72) << (Fr. jaquette) 

 f- < v- 

 fişne (40-85) 

 k- < g- 

 ḳaribanın “garibanım” (34-211)       

 p- < b-   

 Bu tür değişimler genellikle yabancı kelimelerde görülür. Çünkü yazı 

dilinde genellikle kelime başında p < b değişimi görülür. Bu durum 

yöremizde görülmez. Konuyla ilgili örnekler eskicil şekilleriyle kullanılır (bk. 

2.2.18.1.). 

 paŋkeT “banket” (40-120) 

 s- < z- 

 sāten “zaten” (31-42)  sētin “zeytin” (36-359) 

 t- < d- 

 “domates ve doktor” kelimeleri birkaç metinde ötümsüz hâlleriyle 

kullanılmıştır. Özellikle Çamköy, Yeşildere, İbecik köylerinde karakteristik 

özellik teşkil eder. 

 taḳtilo “daktilo”(32-93)  tomatiz (22-256) ~ tomatız (4-9)

 toḳtur “doktor” (28-189, 19-38)   

    

2.2.2.2. Kelime İçinde Ötümsüzleşme 

 Kelime içinde ötümsüzleşme kelime başındaki ötümsüzleşmeye göre 

daha fazla örneğe sahiptir. Belli kelimelerde görüldüğü için genel anlamda 

karakteristik bir ses olayından bahsedilmez. 
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 -ç- < -c- 

 pençire “pencere” (26-76) 

 -f- < -v- 

 d́āfed “davet” (23-215)   lāfā “levha” (26-189)  

 ġayfa “kahve” (14-149)    

 -k- < -g- 

 görküsüSlük (38-92)   siḳorta (30-41) 

 süpürke (35-279) 

 -p- < -b- 

 epidī “ebedi” (27-114)  tapıtı “tabutu” (28-198)  

 fapriḳa (26-196)  

 -ş- < -j- 

 sılaşlıḲ “silajlık” (27-111) 

 -t- < -d- 

 atliye (9-198)   boyunturū “boyunduruğu” (42-151)  

 sontaCları “sondajları” (19-52)  

 -s- < -z-  

 Bu tür örnekler de genel olarak “s” ötümsüz ünsüzün bulunduğu 

yerlerde uzak veya yakın benzeşmeye bağlı olarak veya ikizleşmeyle 

karşımıza çıkmıştır. 

 ġaste “gazete” (33-80)   sekisliyin “sekizliyim” (14-10) 

 ȫsüsse “öksüzse” (29-49) yüssük “yüzük” (23-32) 

 namassı “namazı” (36-88) 

     

2.2.2.3. Kelime Sonunda Ötümsüzleşme 

 Son seste ötümsüzleşme yaygın değildir. Örnekleri sınırlıdır. 

 -s- < -z 

 Birkaç örnekte görülmüştür. Ötümsüz ünsüzlerin etkisiyle 

benzeşmeye bağlı olarak ortaya çıkan bazı örnekler tespit edilmiştir. Diğer 

örnekler de kişisel söylemlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

 dutus “tutuyoruz” (10-137)  öküs “öküz” (40-10) 

 gelmes “gelmez” (41-10)  susus “susuz” (35-247)  

 veris “veririz” (28-220)  

  

2.2.3. Ünsüz Kaybolmaları 

 Ünsüz kaybolmalarının çeşitli tipleri vardır. Bunlardan en 

karakteristik ve yaygın olanları, “ğ, h, v, y, r, l” seslerinin, yanlarındaki 

ünlülerin açıklığı sebebiyle kaybolmalarıdır. Bazen bir ünlüden sonraki ünsüz 

kaybolur; bazen da iki ünlü arasındaki ünsüz kaybolur. Her iki modelde de, 

genellikle, geride kalan ünlü uzar. Fakat uzamadığı örnekler de bulunur.89 

 

89 G. Gülsevin, UİA, s. 46. 
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GA’da da oldukça yaygındır. Ünlülerin açıklığı sebebiyle beş şekilde 

oluşmaktadır: 

 

2.2.3.1. Erime  

 Bu hadise yöre için karakteristik özellikler gösterir. Ünsüzlerin 

düşerek yanlarındaki ünlüyü uzatmaları yöre ağzında bolca tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.1.1. İç Seste Erime 

 -V̅K- < -VfK- 

 çīT “çift” (40-16)  hāta “hafta” (4-116) 

 -V̅K- < -VğK- 

 īne (14-4)    sādış “sağdıç” (1-136) 

 ōlum (16-44)   tūla (26-146) 

 -V̅K- < -VhK- 

 ēliyed (34-173)   māĺuḲ (10-136)  

 ġāve “kahve” (10-35)   mūtar (1-32) 

 -V̅K- < -VkK-   

 ēsik (39-144)    ȫsürüK (22-47) 

 ēşi (11-41)   yōmuş (35-462) 

 -V̅K- < -VlK- 

 ātmış (26-142)   gözēdi (33-3)   

 bīsiŋ (35-113)   ōsun (36-78) 

 -V̅K- < -VmK- 

 ġōşucaḲ “komşucak” (6-107)   

 -V̅K- < -VnK- 

 bēzin “benzin” (45-9)   īsan “insan” (2-115) 

 sōra “sonra” (40-45)     

 -V̅K- < -VrK- 

 āḳadaşım (15-17)  tāla (22-159) 

 alīdım (35-376)   tǖkü (37-47) 

 -V̅K- < -VvK- 

 dȫdüm (32-79)   sȫmedi (35-351) 

 fēzi “Fevzi” (24-46)   yȫmiye (25-100)  

 -V̅K- < -VyK- 

 dēze “teyze” (11-62)  sērek (41-77) 

 ġāri “gayrı” (42-29) 

    

2.2.3.1.2. Son Seste Erime 

 KV̅- < KVğ- 

 çī (17-100)   sā (19-240)   

 KV̅- < KVh- 

 allā (8-72) 
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 KV̅- < KVl- 

 evē “evvel” (33-221)  gözē (33-1)  

 gē “gel” (36-241)   nasī (37-41)  

 KV̅- < KVn- 

 “-kAn” zarf fiil ekinin sonundaki “n” sesi düşerek erimeye sebep 

olmuştur. Özellikle Asmalı, Uylupınar, Yamadı, Hisarardı gibi komşu 

köylerde bu kullanımlar karakteristik özellikler gösterir. 

 gėderkē (18-32)   ulā (14-112) 

 hazırḳa (7-34)   verike (7-34)  

 durarḳa (9-170)   günlǖke (6-55) 

 KV̅- < KVr- 

 barabā (40-41)   gelī (19-111) 

 ekē (33-180)    pancā (44-13) 

 KV̅- < KVy- 

 buydē (22-286)   kȫ (8-21)   

 epē (22-192)    şī “şey” (4-188) 
 KV̅- < KVz- 

 otū “otuz” (7-26) 

 

2.2.3.2. Büzülme 

  Yörenin karakteristik ses kaybolmaları hadiselerindendir. Örnekleri 

erimeye göre daha azdır. 

 -V̅- < -VğV- 

 āş “ağaç” (37-81)       

 yōrT “yoğurt” (11-32) 

 -V̅- <  -VgV- 

 bȫn “bugün” (5-115) 

 -V̅- <  -VkV-  

 endēnden “endeki, oradaki”(40-64) 

 doğudēnler “doğudakinler” (26-149)     

 -V̅- < -VhV- 

 nōT “nohut” (10-75)     

 -V̅- < -VlV- 

 hāĺ “Halil” (24-69)   ekēm (44-12)   

 -V̅- < -VnV- 

 hūŋ “onun” (35-355)   dȫm “dönüm” (7-13)   

 -V̅- < -VrV- 

 “+lAr” çokluk ekinin bulunduğu örneklerde daha çok tespit edilmiştir. 

 ağışlēŋ “ağaçların” (22-30)  ġāsı “karısı” (33-282) 

 evláTlāŋdan (2-1)  geçilēŋ “keçilerin”(4-1)  

 -V̅- < -VyV- 

 çēz “çeyiz” (38-11)  ēce “iyice” (11-42) 

 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 52 

2.2.3.3. Derilme  

 Örnekleri büzülmeye göre azdır. 

 V̅- < VğV- 

 çō (8-5)    çocū (19-44)    

 V̅- < VkV- 

 arasındā “arasındaki” (1-113)  izmirdē “izmirdeki” (19-233) 

 endē “o, oradaki” (18-54)   

 V̅- < VhV- 

 billā “billahi” (14-145)  sabā (4-172) 

 V̅- < VnV- 

 yanā “yanına” (13-13) 

 V̅- < VrV- 

 çeyizlē (11-117)   haĺlē (33-44)  

 çocuḲlā (20-17) 

 V̅- < VyV- 

 cezvī  “cezveyi” (35-143) 

      

2.2.3.4. Yutulma  

 İç seste kapalı hece komşuluğundaki bir ünsüzün komşu bir ünlünün 

açıklığında kaybolmasıdır.90 GA’da çok fazla örneği görülen düşme olayı 

değildir. Ancak özellikle “h” sesinin düşmesi metinlerde daha çok tespit 

edilmiştir. 

 -KV- < -KdV- 

 çekireK “çekirdek” (28-143) hini “şimdi” (28-28) 

 -KV- < -KhV- 

 cumur “Cumhur”(27-104)   heral “herhâlde” (35-178) 

 fetiye “Fethiye” (33-45)              gölisar “Gölhisar” (30-28) 

 -KV- < -KlV- 

 mecis “meclis” (44-8) 

 -KV- < -KrV- 

 süpüntü “süprüntü” (35-437) 

      

2.2.3.5. Ünsüz Yitimi  

 Kapalı hece komşuluğundaki bir ünsüzün kendisinden sonraki 

ünlünün açıklığında kaybolup kapalı hecedeki ünlüyü uzatmasıdır.91 Ünsüzün 

bulunduğu çevre şartı bakımından “yutulma” ya, kaybolurken ünlülerden 

 

90 O. N. Tuna, TDDN, s. 42. 
91 G. Gülsevin, “Bir Ünsüz Düşmesi Tipi Daha: Ünsüz Yitimi”, Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Dergisi, Prof.Dr. Osman Nedim Tuna Hatıra Sayısı, Ağustos 2002, s.131-136. 
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birini uzatması bakımından da (nispeten) “erime” ye benzemektedir.92 Bu 

tipteki örneklere bakıldığında yutulmada olduğu gibi “h” sesinin yöre ağzında 

örneklerine daha çok rastlanmıştır. 

 -V̅KV- < -VKhV- 

 cēpe “cephe” (32-159)   mēşur “meşhur” (21-5) 

 fētiye “Fethiye” (12-84)  tēris “terhis” (24-88) 

 -V̅KV- < -VKkV- 

 kēşek “keşkek” (19-155) 

 -V̅KV- < -VKlV- 

 dīni “dinle” (32-156)   

 -V̅KV- < -VKrV- 

 sōna “sonra” (37-61) 

 yāpıḲ “yaprak” (38-120) 

 -V̅KV- < -VKyV- 

 mērem “Meryem” (35-494) televīzon (1-217) 

 

2.2.4. Ünsüz Benzeşmeleri 

 Bir kelimedeki herhangi bir ünsüz, diğer ünsüzleri kendine veya kendi 

ses özelliğine benzetir. Kimi zaman dudaklılaşma da olduğu gibi ünlüler de 

ünsüzleri benzeştirme özelliğine sahiptir. Söz konusu benzeşme olayını 

ünsüz-ünsüz benzeşmeleri ve ünlü-ünsüz benzeşmeleri şeklinde iki ana 

başlıkta inceledik. 

  

2.2.4.1. Ünsüz-Ünsüz Benzeşmeleri 

 Hem GA’da hem diğer Anadolu ağızlarında oldukça yaygın ve ileri 

durumda olan ünsüz değişimidir.93 Söz konusu benzeşmeyi; ekleşme sırasında 

oluşan benzeşmeler, ulanmaya bağlı benzeşmeler ve sözcük kök ve 

tabanlarındaki ünsüz benzeşmeleri şeklinde üç ana başlıkta inceledik. Bu tür 

benzeşmeleri ses bilgisi özellikleri ve boğumlanma noktalarına göre 

ötümlülük-ötümsüzlük benzeşmesi, dudak benzeşmesi ve diğer benzeşmeler 

başlıklarıyla sıraladık. Diş, süreklilik-süreksizlik ve damak benzeşmelerini 

ayrı tanım ve başlıklarla ayırmayıp diğer benzeşmelerin içinde değerlendirdik. 

Söz konusu örnekleri benzeşmenin yerine göre ilerleyici, gerileyici ve iki 

yönlü benzeşme biçimleriyle aktardık. 

 

 

92 Erhan Solmaz, Bolvadin, Çay ve Çobanlar Ağzı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyonkarahisar, 2007, s. 56. 
93 krş. E. Boz, AMA, s. 80; G. Gülsevin, UİA, s. 56-60, 70; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 

127-130; O. Yıldız, IMA, s. 42-47; T. Gülensoy, KYA, s. 60-62; T. Tok, DİGGBA, s. 81-83; Z. 

Korkmaz, GBGA, s. 72-76; a mlf., NYA, s. 92-96. 
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2.2.4.1.1. Ek Alma Durumunda Oluşan Ünsüz Benzeşmeleri 

2.2.4.1.1.1. Ötümlülük-Ötümsüzlük Benzeşmeleri 

 Ötümsüz ünsüzlerin benzeşmesi derleme sahasında daha az 

görülmektedir. Ek veya kelime içindeki seslerin metinde özellikle ötümlü 

ünsüz hâllerde bulunmalarından dolayı yörede daha çok ötümlü ünsüzlerin 

benzeşme hadisesi görülür. Bu tür benzeşmeler, metinlerde kimi zaman tam 

kimi zamansa kısmî vaziyetlerde görülür. 

 İlerleyici Benzeşme 

 kt < kd  

 öldükteŋ (4-119)  

 pt ~ pT < pd   

 saptıḲ (9-144)   yapTırmadı (14-38) 

 yapTım (34-141) 

 şt < şd  

 yaḲlaştı (12-45)  yetiştir (9-266) 

 tıvıştı (34-89)       

 tt < td  

 Görülen geçmiş zaman eklerinin olduğu birkaç örnekte bu tür 

benzeşmeler görülmüştür. Yörenin karakteristik özelliği gereği söz konusu 

zaman eki, kelimelere “d” li şekilleriyle eklenir. 

 attıḳ (35-492)   getti (46-2) 

 bitti (27-280) 

 Gerileyici Benzeşme 

 Kd ~ KT < kd  

 baḲdım (26-41)   eleKde (4-19) 

 bıraḲTım (32-11)   yoḲdur (14-150) 

 Pd < pd  

 diPden (11-158)   öPdüm (35-289) 

 yaPdım (24-87) 

 ss ~ sS < zs  

 olmassa (34-193)   vermeSseŋ (12-42) 

 ȫsüsse “öksüzse” (29-49) yaSsa (32-144) 

 Tc < tc  

 geTcek (23-70)   saTcēsiŋ (22-250)  

 süTcü (40-135) 

 Td < td  

 ġaybeTdi (32-126)   pakeTde (26-146) 

 ġaTdı‿ımız (11-42)   geTdik (18-50) 

 

2.2.4.1.1.2. Dudak Benzeşmeleri 

 mm < nm  
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 Genel olarak olumsuzluk ekinin olduğu yerlerde örneklerine 

rastlanmıştır. 

 Gerileyici Benzeşme 

 bulummācaḲ (14-133)   ısımmēyŏ (22-271) 

 bimmen (1-96)    geçimmeye (44-10) 

  

2.2.4.1.1.3. Diğer Ünsüz Benzeşmeleri 

 Bu tür benzeşmelerde süreklilik-süreksizlik, damak ve tam benzeşme 

örneklerini gösterdik.   

 İlerleyici Benzeşme 

 ll < lr  

 billek “bilerek” (35-193) 

 nn < nl  

 bunnā (41-16)    geçennēde (37-5) 

 ġabrisdannıḲ (36-335)   odunnāla (38-76) 

 ŋn < ŋl  

 aŋna (26-183)    göŋnü (6-61)  

 diŋneyo muŋ (34-26)   soŋnarı (28-23) 

 ss < sl 

 assında “aslında” (33-169) 

 Gerileyici Benzeşme 

 cc ~ Çc < zc  

 accıḲ (6-124) ~ aÇcıḲ (11-106) ~ occucuḲ “azıcık” (36-287) 

 ll < rl  

 dutūruyullar “tutuyorlar” (4-71) neller (33-287) 

 hayıllı (41-61)    ödeller (1-50) 

 ss < ts  

 ırāssızın “rahatsızım” (13-4)  

 ŋg < ng  

 başlaŋġıcı (9-19)  irfaŋgil (24-43) 

 geçeŋgini (27-258) 

 ŋk < nk  

 bö‿öŋkǖ “bugünkü” (42-106) yazıŋḳī (19-155) 

 yarıŋḳı (24-53)  

 şs < çs  

 aşsın “açsın” (27-60)   geşsin “gençsin” (11-42) 

 genşsiŋiza (36-441) 

 

2.2.4.1.2. Ulanmaya Bağlı Ünsüz Benzeşmeleri 

 Ünsüz-ünsüz benzeşmelerinin en çok örneği görülen şekilleridir. 

Özellikle kelime sonunda ötümlü ünsüz bulunduğu için ötümlü ünsüzle 
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başlayan kelimelerde bu tip benzeşmeler görülmüştür. Dolayısıyla 

benzeşmelerin çoğu gerileyici benzeşmeyle oluşmuştur. 

 

2.2.4.1.2.1. Ötümlülük-Ötümsüzlük Benzeşmeleri 

 İlerleyici Benzeşme 

 şt < şd  

 Tiştoḳturu (19-38) 

 zc < zç  

 sazcaların “saz çalarım” (37-45) 

 Gerileyici Benzeşme 

 bb < pb  

 dēybbitiriyȯ (1-158)     

 bd < pd  

 beklībduru (20-31)   dēbdurūdu (12-32) 

 yanıbduru (9-143) 

 bg < pg  

 kesibġoyuS (10-141)  olubgider (18-82)  

 ġaynadıbġatıyon (35-139)    

 dd < td  

 avuḳadda (28-305)    

 dg < tg  

 büskǖdġōrun (28-142)    

 vakídgeçiremeŋ (19-218) 

 sç < zç  

 ikimisçoḲ (35-149) 

 ss < zs  

 otussekisliyin ben (14-10) 

 

2.2.4.1.2.2. Dudak Benzeşmeleri 

 Gerileyici Benzeşme 

 mb < nb  

 ombeş (5-19)  

 ombirindē (32-31)  

 mm < nm  

 dü‿ünlēdemmi “düğünlerden mi?” (35-9)    

 ommilyon (1-122)     

 sendemmi (9-13) 

 ommilyar (32-38) 

    

2.2.4.1.2.3. Diğer Ünsüz Benzeşmeleri 

 Bu tür benzeşmelerde de damak, diş, süreklilik-süreksizlik 

benzeşmeleriyle tam benzeşme örnekleri verilmiştir.  
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 İlerleyici Benzeşme 

 ĺĺ < lh  

 hāĺĺoca “Halil Hoca” (24-69) 

 mm < mp  

 beş dölümmancar (38-146) 

 şş< şy  

 beşşüz “beş yüz” (28-260) 

 zz < zy  

 doḳuzzüz “dokuz yüz” (17-1) 

 Gerileyici Benzeşme 

 ŋg < ng  

 bildikdeŋgiri (12-70)  geçeŋgün (33-265) 

 filaŋġızı (11-138)   oŋgişi (7-55) 

 ŋk < nk  

 undaŋkēri (3-34) 

 seŋkimsiŋ (35-325)   

 ss < rs  

 büssürü “bir sürü” (20-4) 

 yy < ry  

 yāmıyyāsın “yağmur yağsın” (33-64)     

 heyyerinden (37-23) ~ heyyere (28-98) 

   

2.2.4.1.3.  Sözcük Kök ve Tabanlarındaki Ünsüz 

Benzeşmeleri 

2.2.4.1.3.1. Ötümlülük-Ötümsüzlük Benzeşmeleri 

 İlerleyici Benzeşme 

 ç-s < ç-z  

 çe‿is “çeyiz” (23-76) 

 şş < şy  

 eşşā (8-1) 

 Gerileyici Benzeşme 

 ç-k-t < c-k-t  

 çeket (38-72) 

 f-ş < v-ş  

 fişne (40-85) 

 t-k-t < d-k-t  

 taḳtilo (32-93)   toḳtur (28-189) 

 z-b < s-b  

 zebebi “sebebi” (26-114) zoba (10-43) 

 s-t < z-t  

 sāte “zaten” (22-153)  sētin “zeytin” (36-359) 

 st < zt  
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 ġaste “gazete” (33-80) 

 İki Yönlü Benzeşmeyle 

 t-p-t < t-b-t  

 tapıtı “tabutu” (28-198)  

 2.2.4.1.3.2. Dudak Benzeşmeleri 

 İlerleyici Benzeşme 

 mm < my  

 ḳammon “kamyon” (8-62) 

 Gerileyici Benzeşme 

 vm < ğm  

 yavmır (39-73) 

 mb < nb 

 ısdambȯl (19-74) ~ isdambul “İstanbul” (37-83)  

   

2.2.4.1.3.3. Diğer Ünsüz Benzeşmeleri 

 Bu tür benzeşmelerde de kelime kök ve tabanlarında bulunan diş, 

damak, süreklilik-süreksizlik benzeşmeleri ile tam benzeşme örnekleri 

gösterilmiştir.  

 İlerleyici Benzeşme 

 ll < ly  

 antaĺĺa (4-167)    millon (35-228) 

 fasille “fasulye” (1-172)  mobillē “mobilya” (40-232) 

 millar (14-33) 

 nn < nd 

 efennim (37-2)   günnüz (35-225) 

 nn < ny  

 dünnā (41-1) 

 nn < nl  

 annadıŋ (37-2)    annaŋdı (36-369) 

 annallā (41-16) 

 ŋn < ŋl 

 aŋnaTcāz (20-1)  diŋneyo muŋ (34-26) 

 ss < ls 

 güssün “Gülsüm” (21-43) 

 şş < şk  

 keşşek “keşkek” (19-257) 

 zz < zy  

 televizzon (10-37)   

 s-ş < s-ç  

 seş-  “seç-“ (18-52)  

 Gerileyici Benzeşme 

 Tt < nt  

  iTternedde (31-7) 
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 ss < ts  

 yassı “yatsı” (21-51) 

 ll < nl 

 şemdilli “Şemdinli” (32-2) 

 g-ŋ < g-n 

 ġaŋġıren (35-385)  geŋşlik (28-56) 

 ŋg < ng 

 ciŋgen “Çingene” (43-9) maraŋġȯS (9-98)  

 maŋġ  (32-140)   zeŋgin (19-55) 

 ŋk < nk  

 aŋḳara (20-36)    reŋkli (23-18) 

 çüŋkü (12-76)     

 nc < md  

 hinci “şimdi” (14-73)  

 nd < md  

 hindi (3-4) ~ şindi “şimdi” (10-68) 

 dd < bd  

 addıraman “Abdurrahman” (8-36) 

 cç < hç  

 bocça (23-73) 

 ll < yl  

 hullu “öyle” (14-72) 

 zz < cz  

 ezzācı (27-74) 

 

2.2.4.2. Ünlü-Ünsüz Benzeşmeleri 

2.2.4.2.1. Dudaklılaşma  

 Yuvarlak ünlüler komşuluğundaki ünsüzlerin dudak ünsüzlerine 

değişmesidir.94 Örnekleri çok fazla olan benzeşme türü değildir. Ancak burada 

dikkat çeken -v- < -ğ- değişimidir. Bu seslerde tespit edilen örnekler 

diğerlerine göre fazladır. 

 f- < ş- 

 fullāda “şuralarda” (41-50)   

 -v- < -ğ- 

 göve (7-74)    sovan (40-96)  

 övün (2-56)    tüve “tüğe” (43-7) 

 -v- < -k- 

 çȯvaşır “çokaşır” (6-64) 

 -m- < -k- 

 

94 krş. O. N. Tuna, TDDN, s. 29; Z. Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü GTS (Korkmaz bu 

terimi dudaksıllaşma olarak vermiştir.), TDK Yay. Ankara, 2007, s. 73. 
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 yümsek “yüksek” (19-67) 

 -v- < -y- 

 köve “köye” (18-93) 

 -m- < -ğ- 

 yumur- “yuğur-“ (1-175) 

 

2.2.5. Başkalaşma  

 Yan yana veya uzaktaki benzer ya da aynı sesten birinin 

farklılaşmasıdır.95 Örnekleri sınırlıdır. 

 Yan yana bulunan sesler: 

 nd < nn 

 cēȭendem “cehennem” (2-135) 

 Tc < cc 

 tüTcar (37-81) 

 yl < ll 

 hameylī “hamallığı”(34-97) 

 Uzaktaki sesler: 

 r-m < r-r 

 mermel (24-43) 

 l-r < r-r 

 lapur “rapor” (12-82) 

 s-ş < ş-ş 

 saşġınız “şaşkınız” (1-1) 
 n-l < l-l 

 zenzele (37-84) 

 t-d < t-t 

 tādil (22-233) 

 

2.2.6. Göçüşme 

 Yörede komşu ünsüzler arasında görülen yer değiştirme örnekleri bazı 

kelimelerde tespit edilmiştir. 

 “b” ile “r” sesleri arasındaki değişme: 

 ırbī  “ibriği” (34-208) 

 “b” ile “l” sesleri arasındaki değişme: 

 çılbaḲ “çıplak” (4-122) 

 “g” ile “r” sesleri arasındaki değişme: 

 arġıddılā “ağrıttılar” (30-6)   

 örgeTdik “öğrettik” (1-133) 

 “l” ile “v” sesleri arasındaki değişme: 

 havla “helva” (36-370) ) 

 

95 G. Gülsevin, UİA, s. 73. 



61 | GÖLHİSAR AĞZI 

 “m” ile “h” sesleri arasındaki değişme: 

 záhmeri “zemheri” (36-153) 

 “m” ile “l” sesleri arasındaki değişme: 

 melmeket (12-84) 

 “n” ile “l” sesleri arasındaki değişme:   

 yalnıç “yanlış” (34-179) 

 “v” ile “r” sesleri arasındaki değişme: 

 çerve (6-42) 

 

2.2.7. Çok Şekilli Kelimeler  

 Kökenleri aynı olan kelimeler, zaman içerisinde, bir dilin çeşitli 

diyalektlerinde farklı farklı ses yapısına bürünürler. İşte bu diyalektte 

varyantlarıyla nöbetleşmeli kullanılan bu türden kelimelere çok şekilli 

kelimeler denir.96 GA’da özellikle “r” ve “l” seslerinin birbiri yerine 

kullanılması daha çok tespit edilmiştir. 

 k≈d 

 ekmek (25-85) ≈ edmeK (4-39) 

 l≈n 

 dölüm (17-117) ≈ dönüm (27-128) 

 r≈l 

 bulda (36-27) ≈ burda (37-5) keri (5-18) ≈ keli (35-22) 

 ġāri (28-44) ≈ ġāli (27-136)  topal (27-176) ≈ topar (13-1) 

 h≈v 

 viyet (9-209) ≈ hiyeT “heyet” (9-239) 

 ş≈h 

 şȫle (7-1) ≈ hȫle (28-28)   

 şurdan (34-30) ≈ hurdan (22-130) 

 p≈f 

 poçu (6-17) ≈ foçu (42-17) 

 

2.2.8. Süreklileşme 

 Sızılaşma ve akıcılaşma şeklinde iki türü olan her iki ses olayının 

örneklerine yöre ağzında rastlanmıştır. Bunlar kimi zaman karakteristik 

özellikler gösterirken kimi zaman birkaç kelimeyle sınırlı kalmıştır. 

 

2.2.8.1. Sızıcılaşma  

 Yöre ağzında belli başlı ses değişiklikleri dışında sızıcılaşma hadisesi 

çok yaygın ve ileri durumda olan bir ünsüz değişimi değildir. Örnekler daha 

çok kelime içinde tespit edilmiştir. 

 

96 Osman Yıldız, “Kutadgu Bilig’de Çok Şekilli Kelimelerin Değerlendirilmesi”, V. 

Uluslararası Türkoloji Kongresi, 2013, s. 285. 
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2.2.8.1.1. Kelime Başında Sızıcılaşma 

 Ön seste sızıcılaşma hadisesi karakteristik özellik taşımaz. Belli başlı 

birkaç kelimede görülür. 

 f- < p- 

 foçu “poşu” (42-17) 

 h- < p- 

 hoyraz “poyraz”(46-4) 

 ş- < ç- 

 şameli “Çameli” (28-282)  

   

2.2.8.1.2. Kelime İçinde Sızıcılaşma 

 Karakteristik Olanlar 

 -ş- < -ç- 

 Bölgenin ve Batı Anadolu ağızlarının en karakteristik sızıcılaşma 

şekillerinden biri de ş < ç değişimidir.97 Hece ve kelime sonunda yaygın 

olarak görülmektedir. Yöre ağzında özellikle kapalı hecelerde ve kelime 

sonunda görülmektedir. 

 ağışlēŋ “ağaçların” (22-30)  bilişlēndi (12-65)  

 aşdı (2-90)   işKi (10-38)  

 bışġı (19-193)    işmemiz (1-2)   

 bişdim (35-12)    ḳaşdı (22-179)  

 geşmēcek (14-13)  seşdi “seçti” (18-52)   

 Karakteristik Olmayanlar 

 -ḫ- < -k- 

 Konak Mahallesi’ndeki bir örnekte tespit edilmiştir. 

 āḫşam (35-504) 

 -j- < -c- 

 ibejiķ “İbecik” (16-33)   mejlis “meclis” (9-19) 

 anajım  “anacığım” (19-36)    

2.2.8.1.3. Kelime Sonunda Sızıcılaşma   

 Kelime sonunda tipik özellik gösteren kelime içindeki gibi yine “-ş < 

-ç” değişimidir. Bunun dışındaki örnekler az sayıdadır. 

 Karakteristik Olanlar 

 -ş < -c ~ -ç 

 

97 krş. G. Gülsevin, UİA, s. 62-63; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 117; T. Gülensoy, KYA, s. 

64; T. Tok, DİGGBA, s. 74 
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 Hem yörenin hem de Batı Anadolu ağızlarının tipik özelliğini 

yansıtan sızıcılaşma türüdür.98 

 inaş “inanç” (24-17)  üş (7-4)   

 ġaş (30-2)    oruş (35-498) 

 hiş (40-211)    suş (26-83) 

 ilaş (24-61)       

 Karakteristik Olmayanlar 

 -h < -k 

 edceh “edecek” (33-264) edmēh “ekmek” (20-9) 

 -ḫ < -ḳ 

 Sınırlı örnekleri mevcut olan bu sızıcalaşma şekli, Yusufça ve Konak 

Mahallesi’ndeki komşu yerleşim yerlerinde tespit edilmiştir. Örnekler diğer 

bölgelerde görülmez.  

 çoḫ (36-77)    ortaḲcılıḫ (33-48) 

 dayāḫ (34-93)  

 -j < -ç 

 üj99 (20-28) 

   

2.2.8.2. Akıcılaşma  

 Örnekleri daha çok kelime başında ve ortasındadır. Yörede genel 

olarak karakteristik özellik taşıyan bir ses değişimi değildir. 

 

2.2.8.2.1. Kelime Başında Akıcılaşma 

 m- < p- 

 “Pancar” yöre ağzında genel olarak bu hâliyle kullanılmaktadır. Bu 

kelime dışında “bancar” ötümlü şekli az da olsa yörede görülen ikinci şekildir.  

mancar “pancar” (1-28, 4-146, 38-146) 

 m- < b- 

 mānā “bahane” (27-171) 

 y- < g- 

 yiTcek “gidecek” (32-65)  

   

2.2.8.2.2. Kelime İçinde Akıcılaşma 

 İç seslerde “-y- < -g-” ile “-y- < -ğ- < (-k-)” değişimleri GA’da 

karakteristik özellik gösteren örneklerdir. 

 -ŋ- < -k-   

 yōŋusa “yoksa” (28-323) 

 -y- < -g- 

 böyün “bugün” (2-83)   deyil (4-186) 

 

98 krş. G. Gülsevin, age., s. 62-63; T. Tok, DİGGBA, s. 74. 
99 Trakya ağızlarında görülen bir ses değişimidir. Yörede karakteristik özellik göstermez. 
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 dāya “dağa” (17-73)   dȫymüş (22-184) 

 -y- < -ğ- < (-k-) 

 bebeyi “bebeği” (33-118)  istēyni “isteğini” (34-59) 

 ġuca‿indeyi “kucağındaki” (33-241)                     

 kepeyi “kepeği” (22-261) 

 

2.2.9. Süreksizleşme  

 Süreklileşme hadisesine göre örnekleri daha azdır. Bu ünsüz değişimi 

kelimelerin hiçbir yerinde genel anlamda karakteristik özellik taşımaz. Belli 

başlı örnekler bu durumu karşılamaktadır. 

 

2.2.9.1. Kelime Başında Süreksizleşme 

 c- < j- 

 candarma “jandarma” (9-109)  

 d- < h- 

 dızma “hızma” (44-10)   

 g- < h- 

 ġoşaf “hoşaf” (40-84)  

 g- < y- 

 gine (40-129) ~ gene (15-3) 

 Bu kelimeler derleme yaptığımız sahada devamlı bu şekliyle 

kullanılmıştır. 

 

2.2.9.2. Kelime İçinde Süreksizleşme 

 -c- < -j-  

 Çok fazla kelimede görülmemesine rağmen bu tip örneklerde aynı 

şekilde kullanım söz konusudur. 

 alerci (22-267)    enerci (22-133) 

 baracıŋ (43-25)   pancur (41-55) 

 -c- ~ -ç- < -ş- 

 Yönelme hâl eki aldığı zaman “güneş” kelimesi “günece” şeklini 

almaktadır. Bu kelime Yamadı, Uylupınar ve İbecik köylerinde devamlı 

süreksiz hâlleriyle tespit edilmiştir. Yörenin tipik kelimelerindendir. 

 foçu (42-17)    poçu (6-17)  

 günece (4-26, 6-83) 

 -d- < -h- 

 anaddar (26-128) 

 -ğ- < -k- 

 fesliken “fesleğen” (5-5) 

 

2.2.9.3. Kelime Sonunda Süreksizleşme 

 -ç < -j 
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 baraç (27-120) 

 

2.2.10. Diğer Ünsüz Değişmeleri 

2.2.10.1. Kelime Başında Ünsüz Değişmeleri 

 b- < m- 

 baḳarna “makarna” (36-404, 41-73) 

 Bu kelime yörede sadece bu şekliyle kullanılmaktadır. 

 c- < g- 

 cavur  (27-191) ~ cavır  (19-81) “gâvur”  

 Bu değişim derleme sahamızda çok yaygındır. Sadece bu şekilleriyle 

kullanılmıştır. 

 h- < f- 

 haTma (1-50, 22-260) 

 Yukarıdaki özel isim yöre ağzında devamlı bu şekilde telâffuz 

edilmektedir. 

 h- < y- 

 hoḳardan “yukarıdan” (18-98) 

 m- < v- 

 mobal “vebal” (42-142)  

 

2.2.10.2. Kelime İçinde Ünsüz Değişmeleri 

 “-y- < -ğ-” ve “-y- < -h-”  değişmelerinde örnekler daha çok tespit 

edilmiştir. 

 -b- < -m- 

 izbir “İzmir” (37-61) 

 -ğ- < -y- 

 böğük (38-149) 

 yiğem “yiyelim” (38-118) 

 -l- < -n- 

 dölüm “dönüm” (15-12)   

 -l- < -r- 

 bilāder (34-183)   ilmī “irmik” (6-115) 

 buldur “Burdur” (2-5)  selbēs “serbest” (4-73) 

 -m- < -b- 

 yamancı (21-35) 

 -m- < -v- 

 merdimen (2-129) ~ merdiman (7-95) 

 -n- < -l- 

 fenÇ “felç” (39-100) 

 mesenā (9-45)  

 -ŋ- < -n- 

 iŋsan (33-192)  
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 -ş- < -s- 

 ilişdir (6-85) ~ üleşder “ilistir” (35-375) 

 -v- < -ğ- 

 avır (16-12) 

 -v- < -h- 

 dāvra “daha ora” (1-79)  tevlikeli (22-226) 

 sıvadlıḲ “sıhhatlik” (39-171) 

 -y- < -ğ- 

 ayíci (35-443)    deyneK (19-164)   

 buyday (28-263)   güyüm (35-343)  

 deyīmen “değirmen” (38-36)  

 -y- < -h- 

 āyret “ahiret” (9-198)   rayime “Rahime” (11-71) 

 ġayfe (27-246)    sāyibi (42-80) 

 -z- < -j- 

 şārzı (14-132) 

 

2.2.10.3. Kelime Sonunda Ünsüz Değişmeleri 

 Son seste karakteristik özelliğe sahip bir değişim söz konusu değildir. 

 -l < -r 

 dīnel “dinen” (24-8)   anasıgīr “anasıgil” (5-42) 

 -y < -n 

 lāy “lan” (34-11) 

 -ŋ < -n 

 oŋ (3-36)   

  

2.2.11. Ünsüz Türemeleri 

 Türkçede bilindiği gibi iki ünlü arasında ortaya çıkan ünsüzler dışında 

ünsüz türemesi yaygın değildir. Ünsüz türemelerinde iç ses ve son seste “y” 

türemesi dikkat çekmektedir.100 Bununla birlikte kişilerde görülen birkaç şahsi 

kullanımlar sonucunda ön, iç ve son seslerde ünsüz türemesine rastlanmıştır. 

 

2.2.11.1. Kelime Başında Ünsüz Türemesi 

 Kelime başında karakteristik olarak “h” sesinin türediği yöre ağzında 

tespit edilmiştir. Diğer örnekler kişisel söylemlerden meydana gelen 

türemelerdir. 

 -h < -Ø 

 hāḳıdaş “arkadaş” (7-67)  henteri (16-30)  

 hasāled “asalet” (27-251)  hörtü (40-181) 

 

100 T. Tok, DİGGBA, s. 88. 
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 hünüFerside (19-70) 

 hur- “vur-“ (6-71, 30-13, 2-75, 9- 203) 

 Derleme yaptığımız çoğu yerleşim yerinde “vur-“ eyleminin “hur-“ 

şeklinde söylendiği sıkça görülmektedir. Tipik bir kelimedir. 

 -v < -Ø 

 vuraya “oraya” (23-206) 

 

2.2.11.2. Kelime Ortasında Ünsüz Türemesi 

 -k- < -Ø- 

 soŋraḲdan (30-10) 

 -l- < -Ø- 

 ilkindin (1-72) 

 -n- < -Ø- 

 “+ki” aitlik ekinin bulunduğu belli başlı kelimelerde yaygın olarak 

görülmektedir. 

 biziŋkinler (14-29)   evelkinler (28-133) 

 hindikinler (39-169)  ötekinler (26-31) 

 -v- < -Ø- 

 duvā (43-24)    navlın “nalın” (35-32)  

 teḳavvud “tekaüt” (19-43)  

 -y- < -Ø- 

 Bu sesin kaynaştırma işlevinden dolayı sistemli olarak bu tür 

türemelere rastlanır. Bununla birlikte kelime bünyesinde cevher fiili 

düştüğünde “ile” edatının ekleşmesinde, ayın ve hemze bulunduran Arapça 

kelimelerde “y” türemesine101 yöremiz ağzında sistemli bir şekilde 

rastlanmıştır. 

 āyile (32-109)    pıynar (43-41) 

 ismāyil “İsmail” (28-301)  nerdeydiŋ (37-7)   

 maydam “madem” (30-1)  suyla (12-36) 

 mayış “maaş” (44-1)   vasāyid (27-100) 

 neneydi (35-130)   zeneyatı “zanaatı” (39-148) 

  

2.1.2.11.3. Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi 

 Son seste en dikkat çekici ünsüz türemeleri “m, n, y” seslerinin 

bulunduğu şekillerdir. Bu seslerin dışındakiler, genel olarak şahsi 

kullanımlardır. 

 h- < Ø- 

 bēh (28-308)  

 m- < Ø- 

 dımlam “damla” (33-286)  nīrem (1-122) 

 

101 M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 139. 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 68 

 ġonum “konu” (10-39)   orıyām (18-24) 

 haĺbǖsem (1-32)   yōsam (4-144)  

 kērim (40-39)   

 n- < Ø-  
 Özellikle “n” sesi görülen geçmiş zaman çekimi ile hikâye birleşik 

zamanın teklik ve çokluk 3. kişiler çekiminde oluşan karakteristik bir türeme 

olayıdır. Vasıta hâli eki ile kelimelere gelirken kimi örneklerde, başındaki 

ünlü düşer ve edatın sonuna “n” ünsüzü ortaya çıkar. 

 bārin (1-23)    orucunlan (36-421) 

 huran (38-76)    suylan (36-287) 

 mallan (35-162) 

 edellerdin (2-41), neydin  (14-112), olurdun (27-45) , vādın  (27-85)102  

 y- < Ø- 

 borday “burada” (28-231) hindikiy (31-57)  

 ney (14-80) 

  

2.2.12. Ünsüz İkizleşmesi  

 İkizleşme hadisesi özellikle “ş” ve “y” ünsüzlerinin bulunduğu 

yerlerde çokça tespit edilmiştir. 

 -bb- < -b- 

 sabbā (2-101) 

 -cc- ~ Çc < -c- 

 güccük (40-173) ~ güÇcük (33-36) 

 -kk- < -k- 

 faḲkir (9-187) 

 -ll- < -l- 

 mālliyeci (1-29) 

 -mm- < -m- 

 ömmür (41-69) 

 -nn- < -n- 

 ūĝurlannırken (17-4)  yannı (6-18) ~ yannıŋ (33-210) 

 -rr- < -r- 

 cırrıḲlar (10-142)  masarrıfı “masrafı” (2-151) 

 ġarrısı (2-85)  

 -ss- < -s- 

 anassı (32-41)    ıssırıveya “ısırıver-” (35-156) 

 bubassı (5-83)    yüssük (11-166) 

 -şş- < -ş- 

 

102 Özellikle görülen geçmiş zamanın 3. kişi çekimlerinde örneklerine bolca rastladık.  

krş. A. Akar, MA, s. 33; G. Gülsevin, UİA (bk. Eklerde ve Edatlarda Ünsüz Türemesi), s. 66; 

M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 140. 
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 aşşā (42-147)    eşşek (31-4) 

 daşşaḲ (35-111)   ġışşın (36-94) 

 döşşeK (23-29)   maşşallā (29-14)  

 -tt- < -t- 

 büTtün (23-76)    zaTten (38-25) 

 ġaTdılmāyo (1-201) 

 -yy- < -y- 

 beyyi (12-8)    oḳuyyo (1-84)  

 köyyü (27-197)   şeyyi (27-164) 

 narīyyo (2-103) 

 -zz- < -z- 

 yazzıḲ (28-184) 

 

2.2.13. Ünsüz Düşmesi 

2.2.13.1. Kelime Başında Ünsüz Düşmesi 

 Yöre ağzında özellikle ön seste “h” ve “y” seslerinin yoğun olarak 

düştüğü tespit edilmiştir. Yine bölge ağzında sistemli olarak kelime başında 

“g” ve “k” sesinin düştüğü de görülmüştür. 

 Ø- < g- 

 Bu ses özelikle “gibi” ve “gün” kelimelerinde çokça düşmeye 

uğramıştır. Kimi zaman düşme sonucunda “g” sesinden sonra gelen ünlüyü 

uzatmıştır. Yörenin karakteristik bir düşme özelliğidir. 

 ībi “gibi” (23-28)   ötürüyā “götürüyor” (14-28) 

 ēlir “gelir” (23-189)   ün “gün” (9-82) 

 Ø- < h- 

 Yöre ağzında kelime başında en çok düşen ünsüzdür.103  

 ānım “hanım” (41-42)   āsar “hisar” (9-91)             

 eni “hani” (26-119)  üsēn “Hüseyin” (1-54) 

 aşlīŋı “harçlığını” (8-47) ilmi “Hilmi” (11-23) 

 āyır (1-3)    opaĺ “hoparlör” (36-350) 

 em “hem” (19-269)    

 emzemin “hemzemin” (34-214) 

 Ø- < k- 

 “g” sesinin düşmesine benzeyen bir özellik gösterir. Bazı kelimeler 

şahsi konuşmalara bağlı olarak düşme şekli görülse de “kadar” ve “karı” 

kelimelerinde sistemli bir düşmeden bahsetmek yerinde olur. 

 ādar “kadar” (7-14)  ārı “karı” (4-100) 

 ārdaş “kardeş” (1-45)   onum “konu” (35-265) 

 

103 “h” sesinin kelime başında düşmesi Trakya ağızlarında görülen bir ses hadisesidir. 

örnekler için bk.  Selahattin Olcay, Doğu Trakya Yerli Ağzı DTYA, TDK Yay., Ankara, 1995, 

s. 21-22. 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 70 

 Ø- < t- 

 utaşmış “tutuşmuş” (18-65) 

 Ø- < y- 

 Sistemli bir düşmeden bahsetmek çok zordur. Karakteristik olarak 

düşme eğiliminin olduğu kelimeler “yılan, yüz” sözcükleridir.104 

 ıl “yıl” (33-109)   umur- “yuğur-“ (27-172) 

 ilan “yılan” (35-155)  ulāf “yulaf” (27-110) 

 oḳarı “yukarı”(28-175)  üzde “yüzde” (33-132) 

 

2.2.13.2. Kelime İçinde Ünsüz Düşmesi 

 Ünsüz düşmeleri içinde en çok görülen yerdir. Ön ses ve son sesteki 

düşmelerden farklı olarak diğer ünsüzler de bu ses olayında görülür. GA’ da 

kelime içinde en çok “r” sesi düşmüştür. 

 -Ø- < -f- 

 afedersiŋiz (11-106)  yuḳa “yufka” (4-41) 

 çidlik (25-20)  

 -Ø- < -h- 

 hemşeri (10-106) 

 -Ø- < -k- 

 aylıcıḲ (1-119)   ıscacıḲ (23-195) 

 ufacıḲ (23-79)   

 -Ø- < -l-   

 adları “altları” (35-349)  güsün “Gülsüm” (21-44) 

 aḳılımışıŋ “akıllıymışsın” (22-123) 

 ḳaḳallā “kalkarlar” (36-281)  

 ḳaḲdı (40-130)  

 -Ø- < -m- 

 beniki (40-169)   günǚde (4-63) 

 biziki (8-84) 

 -Ø- < -n- 

 deK (26-151)    kepek (41-53)  

 ġarafil (26-284)   geş “genç” (33-108) 

 inaş (24-17)   reşberlik (17-80) 

 -Ø- < -r-  

 atatúk (19-18)    götüTcek (27-172) 

 biçoḲ (11-77)    ḳoḳma mıŋ (35-298) 

 bodura (2-102)    motusikleT (8-28) 

 çikin (14-113)   verise (28-293) 

 gidesiŋ (23-103) 

 -Ø- < -s- 

 

104 Bu hadise Azerbaycan Türkçesi özelliğidir.   
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 üdde “üstte” (28-195)  

 -Ø- < -t- 

 assubay (18-57)   ırasgetirsiŋ (19-279) 

 çivlik (24-38)    üsüne (11-45) 

 direkmen (35-451) 

 -Ø- < -v- 

 töbe “tevbe” (11-8) 

 -Ø- < -y-  

 doḳuzüS “dokuz yüz” (9-183)  

 hadi (1-214) 

 

2.2.13.3. Kelime Sonunda Ünsüz Düşmesi 

 Kelime içindeki düşmeler kadar yaygın ve ileri durumda değildir. 

Kelime sonunda “k”, “n” ve “r” seslerinin düşmesi daha çok tespit edilmiştir.  

 -Ø < -ğ 

 çimçi “çimçiğ” (40-77) 

 -Ø < -h 

 alla “Allah” (36-35)      

 -Ø < -k  

 Özellikle gelecek zamanın 3. teklik kişi çekimlerinde ekin sonundaki 

“k” sesi bazı örneklerde düşmüştür. 

 bebe (41-60)    gönderece (9-227) 

 eTce “edecek” (1-18)   köş “köşk” (36-97) 

 ġıdı “gıdık” (27-245)     

 -Ø < -n  

 “lan, için” gibi kelimelerde devamlı aynı şekilde bir kullanım söz 

konusudur. Ayrıca “-kAn” zarf-fiil ekinin bulunduğu bazı örneklerde bu sesin 

düştüğü görülmüştür.  

 file “filan” (15-7)   la (14-32) ~ ula (37-70) 

 ġocamıḳa (2-70)   verike (7-34) 

 içü (35-168)    zātı “zaten” (2-119) 

 -Ø < -ŋ 

 geli (14-73) 

 -Ø < -r 

 Geniş zamanın 3. teklik kişi çekimlerinde kelime sonundaki “r” 

sesinin düştüğü örnekler metinlerde daha çok tespit edilmiştir. 

 bi (3-25)   oturu (40-189)   

 bili (27-77)    varı (35-118)  

 -Ø < -t 

 abdas (33-8)    dürüs (9-184) 

 dos (32-48)      

 -Ø < -y    

 şe (36-118) 
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 -Ø > -z 

 Görülen örneklerin çoğu geniş zamanın olumsuz çekimindeki “z” 

sesinin düşmesidir. 

 ġı (21-38)   olma mı (2-20) 

 ḳoḳma mıŋ (35-298)   yaḳılma mı (4-87) 

 

2.2.14. Grup Düşmesi  

 Bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan birden fazla sesin düşmesidir.105 

GA’da oldukça sık görülür. 

 acıḲ “azıcık” (7-15)  heral “herhalde” (35-178) 

 āɋpada “Avrupa’da” (38-98)  kitleller “kilitlerler” (26-131) 

 billek “bilerek” (35-193)  öldünde (28-220) 

 dibin “dibinde” (28-201)  uddum “unuttum” (35-195) 

 dutus “tutuyoruz” (1-137)  ünüverse “üniversite” (37-43) 

 ēĝiti “eğitimi” (31-70) 

 Ayrıca ulanmaya bağlı olarak sözcük sonunda grup düşmesi görülür: 

 bayabi “bayağı bir” (29-33) 

 belediçalışıyoru “belediyede çalışıyor” (33-112) 

 varıncıġadā “varıncaya kadar” (28-183)  

 allāizinle “Allah’ın izniyle” (24-59) 

 

2.2.15. Hece Tekleşmesi  

 Bir sözcükte benzer sesleri taşıyan iki hecenin kaynaşması ve 

dolayısıyla hece sayısının azalmasıdır.106 “Ø < (I4)r” ile Ø < (I4)n” sesleri 

bölgenin en tipik hece tekleşmesi şekilleridir.  

 ġoyuS “koyuyoruz” (10-141)  un “onun” (14-112) 

 günde “gününde” (23-188)  veriz “veririz” (28-208) 

 oturuS “otururuz” (27-155)  yanda “yanında” (4-148) 

 önde “önünde” (35-39)   yeriŋ “yerinin” (12-100) 

 yörüS “yürürüz” (36-107) yörün “yürürüm (26-63) 

 

2.2.16. Ünsüz Tekleşmesi  

 Özellikle Arapçadan dilimize giren bazı kelimelerin ortasındaki ikiz 

ünsüzlerden biri düşer ve tekleşme ortaya çıkar.107 Yörede bazı kelimelerde 

görülmüştür. Karakteristik örnekler değildir. 

 -b- < -bb- 

 teşebüs (33-87) 

 -k- < -kk- 

 

105 bk. E. Boz, AMA, s. 73. 
106 bk. O. N. Tuna, TDDN, s. 44-45. 
107 M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 132. 
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 haḳından (44-12) 

 Bir örnekte “k” ünsüzü ötümlüleşerek “g” sesine dönüşmüştür: 

 taġadaḲ “takkadak” (12-110) 

 -l- < -ll-   

 ēli “elli”(15-7) 

 mīlet “milllet” (46-9) 

 -m- < -mm-   

 tēmuz (44-13) 

 -n- < -nn- 

 tefeni “Tefenni” (7-83) 

 -r- < -rr- 

 abduraman (12-97) 

 -v- < -vv- 

 eveli (30-33)  

 ġuvatıŋ (6-132)    

 -y- < -yy- 

 deyúS (9-13) 

 -z- < -zz- 

 bizad (26-96) 

 

2.2.17.  Ünsüz Uyumu 

 Türkçe kelimelerde yan yana gelen ünsüzlerin seda bakımından 

birbirlerine uyma hadisesidir.108 Günümüz yazı dilinde bu durum genellikle 

kurallı bir hâldeyken çoğu Anadolu ağzında bu hadise oldukça zayıftır. GA’da 

da hem kelime köklerinde hem de ekleşme sırasında uyumun büyük ölçüde 

bozuk olduğu görülmektedir.  

 

2.2.17.1. Kök ve Tabanlarda 

 Aslında uyumsuz olan şekillerin kullanıldığı kelimeler: 

 -sb- 

 tesbik (6-78) 

 -sc-  

 Aşağıdaki örnekler ünlü düşmesine bağlı uyumsuzluklardır. Yörede 

görülen karakteristik kelimelerdir. 

 ıscacıḲ (23-195) ~ ıscaḲ (35-385) < ısıcacık 

 Uyumun sonradan bozulduğu kelimeler: 

 -bs- ~ -Ps- < -ps- 

 hebsi (33-25)   tePsi (6-106) 

 -Çc- < -çç- (< -ç-) 

 çoÇcām (36-236) 

 

108 O. Yıldız, IMA, s. 31. 
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 -çġ- < -çḳ- 

 laçġa (9-219) 

 -fd- ~ -fT- 

 köfde (5-87) 

 -fT- ~ -Ft- ~ -fd- ~ -vt-   < -ft-   

 çivt (7-19)   hafTa (9-36)  

 defder (35-273)   haFta (6-39)  

 -hd-  < -ht- 

 muhdar (9-37) 

 -kd- ~ -ḳd- ~ Ḳt-< -kt- ~ -ḳt- 

 doḳdur (22-48)   mekduP (9-264) 

 maḳdub “mektup” (34-71)  tıraḲtóre (1-96) 

 aḲtarcaŋ (27-206) 

 -kg- ~ -kġ- ~ -ḳġ- < -kk- ~ -ḳḳ- 

 aḳġoş “Akkoç” (37-29)   dükgen (41-56) 

 dikġaded (34-48) 

 -Kk- < -kk- (< -k-) 

 faḲkir (9-187) 

 -Ks- ~ -Ḳs- < -ks- ~ -ḳs- 

 doḲsan (27-227)   saḲsı (36-251) 

 eKseriyeTle (6-152)  taḲsi (20-40) 

 -Kş- < -ḳş 

 aḲş ma (37-46)  

 -pġ- < -pk- 

 ġıpġırmızı (5-21)  

 -Pş- < -pş- 

 tırPşıntı (4-193) 

 -sP- < -sp- 

 ısPartı “Isparta” (36-16) 

 -sd- ~ -sT- < -st- 

 asdım (31-10)   tekisTil (46-2) 

 desdekleme (12-69)   usda (18-6) 

 isTasyon (7-97)   yasdıḲ (16-46) 

 -sg- ~ -sK- ~ -sġ- < -sk- ~ -sḳ- 

 esger (23-214)   ḳapusġa (7-122) 

 esgi (5-64)   isKenderŭn (26-152)  

 -şb- < -cb- 

 ileşber (11-178) 

 -şd- < -st- 

 ilişdir (6-85) ~ üleşder “ilistir” (35-375) 

 -şd- ~ -şT- < -şt- 

 işde (16-54) ~ işTe (4-15)   

 müşderi (14-23) 
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 -şg- ~ -şġ- ~ -şḲ-< -şk-  

 başġa (14-97) ~ başḲa (11-110)   

 keşgeK (4-36) 

 -Tt- < -tt- 

 büTtün (23-76)   zaTten (38-25) 

 

2.2.17.2. Eklerde 

 Yöremiz ağızlarında eklerde ünsüz uyumu kuralının olmadığı daha 

net görülür. Söz konusu ekler, kelimelere genel olarak ötümlü ünsüzlerle 

eklendiği için uyumun bozuk olduğu kelimeler metinlerde daha çok tespit 

edilmiştir. 

 +cA (eşitlik hâli eki) 

 böyükce (41-54)   geTdikce (28-124)  

 hoşca (9-76)   yavaşce (34-30) 

 -cAk (gelecek zaman eki) 

 çalışceŋ (31-48)  ġonuşcān (12-31)  

 çekceŋ (26-101)   yapcāla (33-82) 

 Aşağıdaki örnekte ek ötümsüz ünsüzle başlamasına rağmen uyum 

bozuktur: 

 haĺledçek (26-49) 

 -cAk (sıfat-fiil eki)    

 ġonuşcaḲ (36-2)  işcek (33-286) 

 +cI4 (isimden isim yapma eki) 

 aşcı (9-45)   delbekci (42-2) 

 daşcı (19-197)   otofüscǖ (33-115)  

 -dI4 (görülen geçmiş zaman eki) 

 Eski Anadolu Türkçesindeki bu şeklin diğer Anadolu ağızlarında 

olduğu gibi yörede de muhafazası görülmektedir.109 

 allāhdı (22-171)  küsdü (25-192) 

 fennilleşdi (5-75)   şefdi (19-62)  

 Görülen geçmiş zamanın birkaç örneğinde ek ötümsüz olmasına 

rağmen kelime köklerindeki yarı ötümlüleşmeden dolayı ünsüz uyumu 

bozulmuştur: 

 alcaḲtım (32-144)   giTtim (34-1) 

 çoḲtū (4-139)  

 +dA (bulunma hâli eki) 

 gedişde (11-131)   tarafda (13-30) 

 mezerlikde (27-193)  sınıfda (34-167)  

 

109 krş. E. Boz, AMA, s. 102; ; G. Gülsevin, UİA, s. 97-99; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 
168-170; O. Yıldız, IMA, s. 82; T. Gülensoy, KYA, s. 105-106. 
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 +dAn (ayrılma hâli eki) 

 afdan (26-33)    edmekden (2-16) 

 beşden (1-23)   sabahdan (11-193)  

 -dI4r- (çatı eki) 

 barışdır- (41-34)   ekdir- (15-14)  

 -dI4r (bildirme eki) 

 geTcekdir (42-39)  isdēmişdir (9-14) 

 gedikdir (2-140)    

 -dI4k (sıfat-fiil eki) 

 geldikden (32-138)  getdīmizde (26-172) 

 gelişdi‿inde (6-87)   yapdī (9-240)   

 -gAn (fiilden isim yapma eki) 

 alışġan (39-93)   çalışġan (35-317) 

 -gI4n (fiilden isim yapma eki) 

 düşgün (16-1) 

 -gı (fiilden isim yapma eki) 

 bışġı (19-193)   işKi (10-38) 

 -gI4n (fiilden isim yapma eki) 

 düşgün (16-1)   susġun (41-22)   

 saşġın (1-1) 

 

2.2.18. Eskicil Biçimlerin Korunduğu Kelimeler 

 Ünlülerde olduğu gibi ünsüzlerde de eskicil şekiller hem ses hem de 

eklerde görülebilmektedir. Bu örneklerin az bir kısmı birkaç yerle sınırlı 

kalırken çoğu kelime yörenin hemen hemen her bölgesinde görülen 

karakteristik şekillerdir. 

 eTmek (2-56) ~ ebmek << etmek ~ ėtmek  

 indi “şimdi” (28-13) ~ endi “şimdi” (37-83) << imdi  

  

2.2.18.1. b- Ünsüzü 

 bar-110 “var-“ (14-95) ~ barlī “varlığı” (39-149)  

 barmak “parmak” (6-57) 

 bek “pek” (24-66) < bek ~ berk  

 beKmez  “pekmez” (36-385) 

 bıŋar “pınar” (8-8) << bunar ~ mıŋar  

 biş- “piş-” (19-214) < bış- ~ biş-  

 

 

110 Söz konusu iki örnek Asmalı Köyü ve Armutlu Mahallesi’nde görülmüştür. Karakteristik 

kullanımlar değildir. 
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2.2.18.2. +çI (isimden isim yapma eki) 

 Bazı kelimelerde görülen bu tür ekler yazı dilimizin aksine eski 

şekilleriyle kullanılagelmektedir. İsimden isim yapan ek türüdür.111 

 çamaşırçı (19-197)   göverçil “güvercin” (22-130) 

 demirçi (27-28)   yazıçı (9-170) 

 domatizçi (25-9)   yalançı (36-389) 

 

2.2.18.3. k- Ünsüzü  

 keri (23-88) ~ kiri (28-204) << kirü  

 key112- “giy-“  (31-43) ~ kiy- “giy-“ (4-108) << käd- 

 keyileri “giysileri” (28-74) 

 köl “göl” (39-71)  

 kölge “gölge” (28-54) << köligä  

 

2.2.18.4. t- Ünsüzü 

 tā “daha” (1-8) << taḳı 

   

2.2.18.5. -ŋ- ve -ŋ Ünsüzü 

2.2.18.5.1. Sözcük Kök ve Tabanlarında  

 aŋnaT- “anla-“ (20-1) < aŋla-  göŋlü (39-2) < köŋül   

 beŋ “ben” (3-11)   oŋar- (37-86) 

 biŋ “bin” (27-97) < biŋ  öŋ (17-68)  

 çeŋe (1-6) < çeŋi  siŋ- (1-61) 

 deŋiz (20-12) << teŋgiz  siŋir (26-149) 

 diŋel- (10-103)   soŋ (36-171) 

 diŋŋen- (13-3) < tiŋlen-  yalıŋayaḲ (13-46) < yalıŋ 

 diŋle- (34-159) < tiŋle-   yaŋlış (26-184) << yaŋluḳ 

 doŋuz (12-102) < toŋuz  yalıŋız (2-82) << yalaŋuz  

 düŋür (12-115) < tüŋür   eŋ (24-105) << aŋ ~ äŋ             

 yeŋi (11-4)    yüŋ (38-9) 

 ġaŋlı (11-170) < ḳaŋlı   geŋiş (22-57) < keŋ ~ kiŋ  

 beŋze- “benze-“ (33-126) << beŋze-  

 bıŋar “pınar” (8-8) << bunar ~ mıŋar  

 yeŋge (38-2) << yängä ~ yänggä 

 

 

111 örnek ve karşılaştırmalar için bk. A. von Gabain, Eski Türkçeni Grameri, TDK Yay., 
Ankara, 2007, s.  43. 
112  GA için şüphesiz en karakteristik kelime “key-“ fiilidir. Yörenin hemem hemen her 

bölgesinde eskicil  hâlleriyle tespit edilmiştir. 
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2.2.18.5.2. Eklerde 

 Tamlayan, 2. kişi iyelik eklerinde ve 2. kişilerin şahıs eklerinde 

eskicil örnekler, diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi GA’ da 

korunmaktadır.113  

 

2.2.18.5.2.1. Tamlayan Ekinde 

 Tamlayan eki eskicil biçimleri ile yöre ağzında bolca örneklere 

sahiptir. 

 bunlarıŋ (16-49)   ġāfileniŋ (24-105) 

 falcınıŋ (18-2)    köyüŋ (1-32) 

 

2.2.18.5.2.2. Teklik ve Çokluk 2. Kişi İyelik Eklerinde 

 Aynı şekilde yörenin karakteristik özelliğine bağlı olarak iyelik 

eklerinde de eskicil biçimler aynı şekilde devam etmektedir.  

 evletiŋden (39-178)  oturdūŋuz (14-60) 

 göreviŋi (24-95)  yēşiŋize (27-266) 

 

2.2.18.5.2.3. Teklik ve Çokluk 2. Kişilerin İyelik Eki Kökenli 

Kişi Eklerinde 

 Hem zaman eklerinde hem de ek-fiillerde bu tür ekler, orijinal 

şekillerini yöremiz ağzında aynı şekilde devam ettirmektedir. Örnekleri çok 

fazladır. 

 biliyo musuŋuz (33-89)  olsaŋız (19-258) 

 dudduruŋ (20-30)   uyuŋ (4-180) 

 ġaTsaŋ (1-200)    yapıyŏŋ (27-16) 

 genşsiŋiz (36-441)   yaşındasıŋız (20-28) 

   

2.2.18.5.2.4. Zamirlerin Yönelme Durumu Çekimlerinde 

 Bu kelimelerdeki kullanımlar yörede her zaman kullanılan eskicil 

biçimler değildir. “beŋe ve beŋa” kelimeleri aşağıda görüldüğü gibi bir 

metinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde “seŋe” kelimesi de sadece bir örnekte 

karşımıza çıkmıştır. Bu kelimeler de Uylupınar ve Hisarardı gibi iki komşu 

köyde tespit edilmiştir.  

beŋe (9-167) ~ beŋa (9-224)    

seŋe (7-29) 

 

 

113 krş. A. Akar, MA, s. 53; E. Boz, AMA, s. 91-92; G. Gülsevin, UİA, s. 83; M. D. Erdem-R. 
Bölük, AYA, s. 155-156; O. Yıldız, IMA, s. 63-64; T. Gülensoy, KYA, s. 86. 
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II. BÖLÜM 

ŞEKİL BİLGİSİ (MORFOLOJi) 

1. EKLER 

1.1. ÇEKİM EKLERİ 

1.1.1. İSİM ÇEKİMİ 

1.1.1.1. ÇOKLUK EKİ 

 +lĀ(r) ~ +nĀ(r) ~ +lĀɁ ~ naɁ 

 Yöremizde çokluk eki genellikle ekteki “r” ünsüzünün düşmesi 

sonucu ve buna bağlı uzun vokalli “+lĀ” şekliyle kullanılmıştır. Ayrıca “n” 

ünsüzüyle biten bazı kelimelerde de ünsüz benzeşmesiyle ek başındaki ünsüz 

n’ye dönüşür.114 Büzülmeye bağlı olarak uzun ünlülü tek hece şeklinde 

görülen çokluk ekleri de mevcuttur. “+lAr” çokluk ekinin Türkiye Tükçesinde 

olduğu gibi GA’da da görevleri benzerlik göstermektedir. 

 e tabi ō satın tomatizlē peKdadı olmaS (22-257) 

 beton çekiP atan arabalāɁda tırıla beton çekiyi (28-330) 

 antiḳalaɁ ne varısa, ġol, bacaḲ, iņsan şu (9-96) 

 bizeveli dǖĝünlerde ġadınnaɁ ėderdi yemekcilī (19-89) 
 gelgi yannāda ȫledir (3-5) 

 oynallar genşlēɁ (9-28) 
 ġoyunlāŋ, geçilēŋ hollarına odunu sārmışlār (4-163) 

 

1.1.1.2. İYELİK EKLERİ 

 Gölhisar ağzında iyelik ekleri 2. kişi ekleri dışında yazı dili ve bölge 

ağızlarıyla genel bir benzerlik gösterir.115  

  
2. Tablo: Gölhisar Ağzında İyelik Ekleri 

 

Kişi Teklik Çokluk 

1. +(I4)m +(I4)mI4z 

2. +(I4)ŋ +(I4)ŋI4z 

3. +(s)I4(n) +lArI(n) ~ +lĀ(n) 

                                

1.1.1.2.1. Teklik 1. Kişi 

 +(I4)m 

 

114 krş. E. Boz, AMA, s.90; G. Gülsevin, UİA, s. 81; O. Yıldız, IMA, s. 62; M. D. Erdem-R. 
Bölük, AYA, s. 156; T. Gülensoy, KYA, s. 86. 
115 krş. A. Akar, MA, s. 53; E. Boz, AMA, s. 91-93; G. Gülsevin, UİA, s. 83; O. Yıldız, IMA, s. 

62-64; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 154-156. 
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 Ekten önce büzülmeye bağlı olarak meydana gelen ses kaybolmaları 

sırasında iyelik eki korunur. 

 eni bȫle ġonuşduḲlarım bilir (26-119) 

 ābim ırāmadlıḲvardı bi (40-205) 

 torunumuŋ torunu (20-34) 

 benim yerim köküm asmalı köyü var (23-246) 

 ayaḲlām ısımmēyŏ abdasaldım mı bi zaman (22-271) 

 işde or yı bi domaTaTdırdım bȫn amelelēm varĭdı (21-33) 

 

1.1.1.2.2. Teklik 2. Kişi 

 +(I4)ŋ 

 ET ve EAT dönemlerinden beri kullanılan asli ŋ diğer Anadolu 

ağızlarında olduğu gibi yöremiz ağzında da bu vasfıyla varlığını devam 

ettirmektedir.116  

 bȫn seniŋ eviŋe gederdik (10-64) 

 “sen heş canıŋı esirgemēyoŋ.” dedi (22-150) 

 ġoltūna ġoltūna hȫle “ġız ġoluŋu ver baḳan bi” hȫle dutūruyullar (4-

71) 

 dakíllā yüzüŋe de örtüllē (28-33) 

 

1.1.1.2.3. Teklik 3. Kişi 

 +(s)I4(n) 

 hu allahıŋ nı‿ımatını ḳaldırdılā ort  yėrinden (2-63) 

 kimi beşşīŋ içine gömüba çocū (34-150) 

 evel ḳına türküsü yoġudu esgiden (4-98) 

 o gül ġurusuna ġarafilini bütün hȫle ekellē (36-327) 

 Aynı metindeki iki örnekte kelime ünsüz ile bitmesine rağmen iyelik 

eki kelimeye “+sI” biçimde eklenmiştir: 

 hēmen sapına samanını buydeysini alıPgeliP eve ġatıyoŋ (36-223) 

 benim hindi ekim köküm bǖtün bayram namassı gün yalār (36-88) 

 

1.1.1.2.4. Çokluk 1. Kişi 

 +(I4)mI4z 

 Bu ek türünün de yazı dilinden çok farkı yoktur. Sadece ek sonundaki 

ünsüz, yarı ötümsüzleşmeye bağlı olarak birkaç örnekte “S” ünsüzüne 

dönüşmüştür. 

 māsulumuz var, ta dedeŋ bubalīŋ gününden (22-60) 

 bizim kȫmüzüŋ tarlası çoḲ (31-30) 

 

116 krş. E. Boz, AMA, s. 91-92; G. Gülsevin, UİA, s. 83; O. Yıldız, IMA, s. 63; M. D. Erdem-R. 

Bölük, AYA, s. 155. 
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 aramıS dörd kilōmeTre (32-64) 

 geldi işinle aşınla bu geldik ikimiS (35-353) 

 öŋümüze ġodular (7-123) 

 

1.1.1.2.5. Çokluk 2. Kişi 

 +(I4)ŋI4z 

 Teklik 2. kişide kullanılan “ŋ” sesi ET’den beri süregelen bir 

kullanım olarak bu çokluk şahısta da görülmektedir. Genel olarak diğer 

komşu ağız gruplarında benzer özellik gösterir.117  

 benim hindikī aḲlımolsa malıŋız dökülsün dērdim, gederidim (1-

53) 

 “bacaḲlarıŋızı ġırarın.” dēr (42-35) 

 hadi duduŋuzu yeŋ bakin (35-319) 

 o zaman geldīŋizde çay bişirin (28-140) 

 

1.1.1.2.6. Çokluk 3. Kişi 

 +lArI(n) ~ +lĀ(n) 

 Bu ek de yöre ağzında TT’den farkı bir durumda değildir. Aynı 

değişkenlerle isimlere eklenmiştir. Büzülmeye bağlı olarak ekin tek heceli 

örnekleri bulunmaktadır. 

 hanī hindi bu sever çapalara malları var gelcēk (1-207) 

 FaḳaT isimlerini bilemēyon (24-100) 

 deŋizli pilaḳayla ombeşe bi de antaĺya pilaḳayı buldular mı 

 siŋirlerinden ölürdü doğudēnler (26-149) 

 yürārdır domadizi şeye ġatarsıŋ, o gübǚre çuvallāna, laylonlāra (6-

82) 

 vardıḲvallā ellēnde hȫlü hȫlü zopılā (34-106) 

 

1.1.1.3. HÂL EKLERİ 

 Yörede hâl ekleri genel olarak aynı görevleriyle kullanıldığı gibi diğer 

hâl eklerinin görevini üstendiği örneklerle de karşımıza çıkmıştır.118  

 
3. Tablo: Gölhisar Ağzında Hâl Ekleri 

 

YALIN HÂLİ +Ø 

BELİRTME HÂLİ +(y)I4 ~ +V̅ ~ +Ø 

YÖNELME HÂLİ +(y)A ~ +Ā ~ +(ɍ)A 

 

117 krş. G.Gülsevin, UİA, s. 83; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 156;  O.Yıldız, IMA, s. 64. 
118 krş. Ahmet Buran, Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri AAİÇE, TDK Yay., 

Ankara, 1996. 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 82 

BULUNMA HÂLİ +dA ~ +dI4 

AYRILMA HÂLİ +dAn ~ +daņ 

VASITA HÂLİ +(I4)lA(n) ~ +(y)lA ~ +V̅lA(n) ~ 

+(V)lı ~ + (V̅)lı  ~ +nA(n) 

EŞİTLİK HÂLİ +CA ~ +cAk 

  

1.1.1.3.1. Yalın Hâli 

 +Ø 

 TT’de olduğu gibi yöremiz ağzında da ek almayan bir hâl eki türüdür.  

 geçi buynuzu dėllerdi (6-165) 

 o ġocomardan su işmiş (8-38) 

 iki ġarı hu yanna geçē (33-68) 

 āşam ḳına yaḳılırdı, ġızlara (39-7) 

 

1.1.1.3.2. Belirtme Hâli  

 +(y)I4 ~ +V̅ ~ +Ø 

 Yazı dilimizdeki şekli kullanılır. Bazen ünlüyle biten isimlere 

yardımcı ünsüz olmadan doğrudan gelerek ünlü kaynaşmasına sebebiyet verir. 

Kimi zaman EAT’de yaygın olarak kullanılan göstericisiz ek biçimi yöre 

ağzındaki metinlerimizde de tespit edilmiştir.119 Yazı dilinde olduğu gibi 

yörede de nesne göreviyle kullanılır. 

 deviri sürellē sürellē yaşıŋı yerine getirillē (29-44) 

 kȫlüyü götürdüm üçēr dölüm dāda alūdum (15-12) 

 Şantī getir (46-7) 

 ġapī kiliğlemeɍi unu’muşun (34-205) 

 keşgē ne zaman yēcez (4-192) 

 sen de ġaybedeniŋ yanĭna vāsaŋ ben bungöTcēn dese nasıl 

göndermēceŋ (27-165) 

 sede yağınekiyoŋ (38-102) 

 Art ünlülü bazı kelimelerden sonra bu ekin y ünsüzünün etkisiyle 

damak uyumu dışına çıktığı görülür:120 

 mērem bullā çocuḲlāŋ yanĭna geTmişmiş ayvazlā şo ġapiyi aşmadılā 

deyi (38-122) 

 “çabıḲ endiriŋ lā arabeyi hā (34-120) 

 

 

119 örnekler için bk. Osman Yıldız, "Orta Türkçe Lehçeleri'nde Karşılaştırmalı İsim Çekim 

Ekleri ve Eski Anadolu Türkçesi'nin Yeri", Dil Dergisi, S: 88, 2000, s. 20-21; G. Gülsevin, 
Eski Anadolu Türkçesinde Ekler EATE, TDK. Yay. Ankara, 2007, s. 34-35. 
120 Mehmet Aydın, Aybastı Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük) AA, TDK Yay., Ankara, 2002, s. 

41. 
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1.1.1.3.2.1. Yazı Diline Göre Belirtme Hâl Ekinin Yönelme 

Hâl Eki Olarak Kullanılışı 

 Özellikle belirtme ve yönelme hâl eklerinin birbiri yerine kullanılması 

Batı Anadolu ağızlarında yaygın bir özellik olarak karşımıza çıkar.121 Yörede 

ise belirtme hâl ekinin yönelme hâl eki olarak kullanıldığı örnekler, birinci 

ağız bölgesinin kuzeyini oluşturan bazı yerleşim yerlerinde tespit edilmiştir. 

Bunlar Konak Mahallesi ve Çamköy gibi komşu yerleşim yerleri civarındadır.  

 onā beşşī yatırız ġāri (36-298) 

 ȫle yüzümüzü baḲmeye geliyollā (35-237) 

 ovåyı gederdik (21-47) 

 ikidi bi hapSi ġaTmış (37-87) 

 üsdünü bi de eşek bineridik (22-19) 

 burŭ kö‿ü geldim (34-181) 

 

1.1.1.3.3. Yönelme Hâli 

 +(y)A ~ +Ā ~ +(ɍ)A 

 Allaformları ünsüzle biten kelimelerde +a, +e; ünlü ile bitenlerde +ya, 

+ye şeklinde ulanmaktadır. Ayrıca derilmeye bağlı olarak ünlülerin uzadığı 

örnekler de vardır. Yönelme hâl eki almış isimler, kelime grupları ve 

cümlelerde genel olarak dolaylı tümleç görevinde kullanırlar. 

 eşşē binērsiŋ (6-136) 

 altı çıçā, yedi, sekiS, doḳuz çıçā geldīɍse burda birḳaş gün yayar (12-

4) 

 ġapıya girerke ora eline yā bulaşdırıllar (23-158) 

 māńāɍa gelir (37-88) 

 ġıziSdedik, gelini iSdedik, isdemeɍe giTdik (6-35) 

 Kalın ünlülü bazı kelimelerden sonra yönelme ekinin “y” ünsüzünün 

etkisiyle damak uyumu dışına çıktığı örnekler de tespit edilmiştir: 

 hasırı arkiye açıvedilē (34-121) 

 eveli çō eviŋ içinde bureyĕ banyo yaPTıḲderlerdi (8-5) 

 arabeye bincēŋ de eddi bene vārdım (32-104) 

 

1.1.1.3.3.1. Yazı Diline Göre Yönelme Hâl Ekinin Belirtme 

Hâl Eki Olarak Kullanılışı 

 Belirtme hâl ekinde değindiğimiz gibi bu iki hâl eki türü birbirlerinin 

yerine hem komşu ağızlarda hem yöre ağzında sık kullanılmıştır.122 Belirtme 

hâl ekinin yönelme hâl eki olarak kullanılmasında belli yörelerdeki 

 

121 krş. A. Akar, MA, s. 50-51; E. Boz, AMA, s. 94; G.Gülsevin, UİA, s. 86-87; M. D. Erdem-

R. Bölük, AYA, s. 151. 
122 krş. A. Akar, MA, s. 49-50; G.Gülsevin, UİA, s. 88; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 152. 
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kullanımlar mevcuttu. Ancak yönelme hâl ekinin belirtme hâl eki olarak 

kullanıldığı örneklerde genel bir sistem yoktur. Sadece bulunan eklerin belli 

bir kısmı zamirler üzerine getirilmiştir.  

 şehriŋize oŋarıŋ (37-86) 

 “allahıŋ verdī cana kimse alımaS.” dēb söylēyo ya (33-280) 

 “bunlara köve götür.” dedī (18-93) 

 açendē ġapıya (33-18) 

 “hāydi size bekliyorum.” dedi (34-88) 

 

1.1.1.3.3.2. Yazı Diline Göre Yönelme Hâl Ekinin Bulunma 

Hâl Eki Olarak Kullanılışı 

 Bir örnekte bu kullanıma rastlanmıştır. 

 ellerine birer tüFek bile yoḲbelĨki (8-82) 

 

1.1.1.3.4. Bulunma Hâli 

 +dA ~ +dI4  

 Bulunma eki yöre ağzında Eski Anadolu Türkçesi ve pek çok 

Anadolu ağzında olduğu gibi ünsüz uyumu kuralına uymaz.123 “+da/+de” 

allaformları dışında “+dı/+di/+du/+dü” gibi dar ünlülü şekilleri de 

bulunmaktadır. Yörenin kelime sonlarındaki karakteristik bir durumu olan 

daralma, bu hâl eki türünde sıklıkla tespit edilmiştir. Yörede Armutlu, 

Ulucami, Konak Mahalleleri ile Çamköy’de bu örnekler daha fazla tespit 

edilmiştir. Diğer hâl ekleriyle karşılaştırdığımızda görevleri daha çeşitli olan 

bir hâl eki türüdür. Bulunma eki; bulunma, yer, zaman, iş, devamlılık, 

müddet, tarz, şekil, durum, karşılaştırma, vasıta, gaye, sebep gibi farklı 

görevlerde kullanılmaktadır.124 

 hindi hullāda enceŋiz (45-7) 

 onuŋ otelinde ġaldıḲ (7-93) 

 salonlar geŋiş olūsa salånda oynallardı (23-111) 

 ikidi bi hapSi ġaTmış (37-87) 

 tārm şēde avrȯpıda ordı da görmüşlē (35-201) 

 beridilēdi ileri geddilē onlā (40-176) 

 burdu işde ben canım sıḳılmasın deyĨ cımıḲbişēler ediyon (21-28) 

 altı sene almanyıdı durdu benim bey (22-70) 

 

 

123 krş. O. Yıldız, “Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluş Dönemine Ait Bazı Metinlerde 

Görülen 'Ünsüz Benzeşmeleri'ne Dair", 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 

Bildirileri, Isparta, 2008, s. 677-687. 
124 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi TDB, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1984, s. 234-235. 
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1.1.1.3.4.1. Yazı Diline Göre Bulunma Hâl Ekinin Yönelme 

Hâl Eki Olarak Kullanılışı 

 böyükce pencirede kepek dēriSbiz (41-54) 

 

1.1.1.3.4.2. Yazı Diline Göre Bulunma Hâl Ekinin Ayrılma 

Hâl Eki Olarak Kullanılışı 

 o ġaleniŋ dibinde su çıḳar (17-17) 

 bendē böğükler çalışıyō hindi de (38-149) 

 ġovandā gelenarı dışdan gelen girdi mīɍdi o arı baḲTı ḳoḳulu una 

dalıyallār (12-59) 

 

1.1.1.3.5. Ayrılma Hâli 

 +dAn ~ +daņ 

 Bulunma eki gibi ayrılma hâli de yazı dilimizdeki şeklinden farklı 

olup, EAT ile parallelik göstererek ünsüz uyumuna girmez.125 İki örnekte ek 

sonundaki “n” sesinin ünlü uzamasına bağlı olarak kaybolmak üzere olduğu 

tespit edilmiştir. 

 dādan oduŋgetiridik (20-18) 

 bubam ásgere geTdi‿inde hu gölden ġamış bıçallardı anamgil (11-13) 

 götürdü ordaņ soyunma yerine (10-114) 

 bu ġocadāņ ġocası çoḲoldu öleli bȯnuŋ (39-88) 

 

1.1.1.3.5.1. Yazı Diline Göre Ayrılma Hâl Ekinin Yönelme 

Hâl Eki Olarak Kullanılışı 

 herkeS ādan sabāla buyday tomalına gėder (7-27) 

 

1.1.1.3.5.2. Yazı Diline Göre Ayrılma Hâl Ekinin Bulunma 

Hâl Eki Olarak Kullanılışı 

 bubalıŋ telli‿i vā humāyından hoca (22-113) 

 şūɁdan biray sōna geldīŋ zaman bütün būɁda ġāvelē fuĺ dolu olur 

(32-24) 

 

1.1.1.3.5.3. Yazı Diline Göre Ayrılma Hâl Ekinin Vasıta Hâl 

Eki Olarak Kullanılışı 

 bizden aḲrāba hāĺĺoca (24-69) 

 

 

125 O. Yıldız, IMA, s. 67. 
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1.1.1.3.6. Vasıta Hâli 

+(I4)lA(n) ~ +(y)lA ~ +V̅lA(n) ~ +(V)lı ~ + (V̅)lı  ~ +nA(n) 

 Fonetik açıdan en çok değişiklik gösteren hâl eki türüdür. Gölhisar 

ağzında “ile” edatının ünlü uyumuna girmesi ile oluşan, +ıla, +ile, +ula, +üle 

allaformlarıyla; “ile” edatının sonuna getirilen “n” sesi ile yapılan +ılan, +ilen 

şekilleri görülür. İlerleyici benzeşmeye bağlı olarak +na(n), +ne(n) yapıları da 

görülmektedir. Ayrıca “+lAyIn” şeklindeki bazı seslerin kaybolarak “+lı, +ılı, 

+alı, +ala” gibi unsurlara dönüştüğü örnekler de yöre ağzında tespit edilen 

diğer vasıta hâl ekleridir. Bahsi geçen ekin; birliktelik, zaman ve durum 

unsurunu karşılayan zarf yapma görevi bulunmaktadır. 

 ben sabahlı görevi bıraḲTım (32-11) 

 āşamılı tarlada cırmalāyı (27-20) 

 gece varsam dā‿i götürür anaddarı sabālı teslimal derdi (26-128) 

 sabāla hindikī gibi fırında eKmek yoḲ (1-58) 

 evel biz orā elimizile bıçardı anam (4-184) 

 allah ginĕ eşile dosdula göçürsün (36-114) 

 unu ġavȯrısıŋ yağılan ilik gibi oluro un (36-375) 

 ondan kēri çuvala gine domatizle yo‿urdula yūruz, ġatar, ġōruz (6-

109) 

 tarlaları sürerdik, öküzüle süreridik (6-23) 

 onu bulġurunna, ġıymasınna acıḲuŋġatallar, topalaḲ yapallar 

(5-93) 

 çıḳıvedik ġāri bunuyla gezmeye, nereye olūsa (35-484) 

 occucuḲ suylan bābar onu ederi (36-287) 

 tepesinnen şeyōldu (42-104) 

 

1.1.1.3.7. Eşitlik Hâli 

 +CA ~ +cAk 

 Türkiye Türkçesinde ünsüz uyumuna giren eşitlik hâli eki, yöremiz 

ağzında bir örnek dışında uyumsuz bir vaziyette tespit edilmiştir. Bu hâl 

ekinin genel olarak eşitlik, miktar, karşılaştırma gibi görevleri vardır. 

birayca yatīɁdıḲ hastānede (1-93) 

duzunu da çoḲca ġatarız (19-262) 

ėrkeklē büTǖn avcī gederdi dāda dāɋşan öldürü geliridi köycek (43-28) 

ondan kēri göce ǖdür geliriS irice dēmende (6-102) 

 “nenē ā uslucaḲ olsa sene bī gelinlik usluca olsa ni vā ōlum?” dedim 

(38-61) 

 biz çoḳçası baḲlava ederiS (23-199) 
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1.1.1.4. TAMLAMA 

1.1.1.4.1. Tamlayan Eki 

 +(n)I4ŋ ~ +im 

 Tarihi lehçelerde olduğu gibi yöremizde de tamlayan eki birkaç örnek 

dışında genel olarak damak n’li bir vaziyette karşımıza çıkmıştır. Bu durum 

birçok komşu Anadolu ağzında da bu şekliyle görülür.126 Sadece üç örnekte 

“+ın ~ +ün” şekliyle tespit edilmiştir. 

 bi seneniŋ içinde aldı (3-20) 

 otura otura hordan ġayfalarıŋ yanā dar geldim mi yarım sāT oturȯyan 

(13-13) 

 torunumuŋ birini tabī öldürdüler evel duyduŋuza (42-138) 

 bȫn bizim köɍlünüŋ birisi getirdī (14-24) 

 e hu da hu ġızın bebeyi (33-118) 

 tā aḲlımın geldī yoḲġāri (36-393) 

 türKün āslan oldū avrupāya duyuldu (29-55) 

 Belirtili isim tamlamasında tamlayan olan kelime bir örnekte ek 

almamıştır:  

 fırıncılar bütün numuraları ben de ġayıdlı (25-87) 

 İkinci tip: +Ø 

 Bu tamlama grubunda tamlayan olan kelime ek almaz. Yazı dilindeki 

örneklerle benzerlik gösterir. 

 bazara hasır götürüllēdi de bazar harşlī edellēdi (11-18) 

 yalıŋız şehir yerini bilmēyiS (28-280) 

 

1.1.1.5. AİTLİK EKİ 

 +kI 

 Büyük ünlü uyumuna uygun olarak kelimelere eklenmiştir. Bir 

örnekte ötümlüleşmeye bağlı olarak ekin başındaki ünsüz “g” sesine 

dönüşmüştür. 

 vardımorda bī yeşilovalı bi ȫredmen vardı ilerki oḳulda (34-189) 

 hindi onlarıŋ malı bura gelir, biziki ora (8-84) 

 arḲadaşıŋḳını beŋkeyer yörǖrǖdüm (9-3) 

 “ordaḳı o hiyeTle şōbadaḳı da altı yedi kişi bi hiyeT” dedi (9-239) 

 e ben geçeŋgini ödememişin (27-258) 

  

 

126 krş. E. Boz, AMA, s. 101; G. Gülsevin, UİA, s. 95; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 149-
150; O. Yıldız, IMA, s. 68-69; T. Gülensoy, KYA, s. 79. 
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1.1.1.6. İSİMLERDE SORU 

 mI4 

 Yöremizde kullanılan soru eki ile, Türkiye Türkçesinde kullanılan 

soru eki aynıdır. 

 senden kērĨ çalışan yoḲ mu ula (32-88) 

 siz yoḲ mūɍduŋuz (33-61) 

 çocūŋ vā mı seniŋ, evli miŋ? (33-183) 

 ġoc manlā bucaḲda mı (27-93) 

 

1.1.2. FİİL ÇEKİMİ  

 Derleme yaptığımız sahada fiil çekimleri görev açısından yazı diliyle 

benzerlik göstermektedir. Ayırt edici özellik daha çok eklerdeki seslerdedir. 

Bu bölgede farklı çekimleriyle dikkat çeken şimdiki zamandır. Şimdiki 

zamanın çekiminde birkaç farklı ağız bölgesi tespit edilmiştir. 

  

1.1.2.1. BASİT ÇEKİMLER 

1.1.2.1.1. ZAMANLAR 

1.1.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman 

 GA’da bu ekin ünsüzü genel olarak diğer bölge ağızlarında olduğu 

gibi ötümlü bir vaziyette karşımıza çıkar. Bu durum eskicil şekillerin devam 

ettiğini gösterir.127 Sadece 3. teklik ve 1. çokluk kişi çekimlerindeki birkaç 

örnekte ünsüz uyumuna uygun bir şekilde tespit edilmiştir. 2. kişi eklerinde 

damak n’si kullanılmıştır. Birçok Anadolu ağzında olduğu gibi yörede de bu 

durumuyla varlığını devam ettirmektedir.128 

 
 4. Tablo: Gölhisar Ağzında Görülen Geçmiş Zaman Ekleri 

 

Kişi Teklik Çokluk 

1. -dI4m -DI4K 

2. -dI4ŋ -dI4ŋI4z 

3. -DI4 -dI4lĀ(r) ~ -dI4lĀ(Ɂ) 
 

1.1.2.1.1.1.1. Teklik 1. Kişi:  

 -dI4m 

 dördü beşi bȯrda bitirdim (25-70) 

 iki tāne belediyi başġanını yeŋdim (32-115) 

 bi īne hurdurdum (14-4) 

 

127 örnekler için bk. G. Gülsevin, EATE, s. 88-90. 
128 krş. A. Akar, MA, s. 62; E. Boz, AMA, s. 102-103; G. Gülsevin, UİA, s. 95-99; O. Yıldız, 

IMA, s. 82; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 168-170; T. Gülensoy, KYA, s. 105-106. 
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 zātı ben ȫsüz böyüdüm (23-230) 

 

1.1.2.1.1.1.2. Teklik 2. Kişi:  

 İkinci teklik şahısta Eski Türkçedeki asli şekil olan “ŋ” sesi 

korunmaktadır. Komşu ağızlarda da bu kullanımlar mevcuttur.129 

 -dI4ŋ 

 şūbadan ġıdāŋı aldıŋ mı aldıŋ (7-89) 

 eveli ōluŋa derdiŋ (11-137) 

 nacaPgelinolduŋ (29-5) 

 bene de sȫdüŋ ben nā unuTcēn, ġaTlancēz (45-3) 

 

1.1.2.1.1.1.3. Teklik 3. Kişi:  

 -DI4 

 Sadece üç örnekte bu şahış çekiminin ötümsüz hâllerine rastlanmıştır. 

Bir örnekte görülen geçmiş zaman eki ünsüz uyumuna yaklaşarak yarı 

ötümsüz bir vaziyet de görülmüştür. 

 u dışarı çıḳıvedi (38-78) 

 yedi sene de boşandı emme öldü (3-23) 

 ḳanserden üş günüŋ içinde bitti (27-280) 

 tekisTil faPriḳasına getti (46-2) 

 getti, öldü (32-32) 

 hindi bunlā bitTi (35-43) 

 

1.1.2.1.1.1.4. Çokluk 1. Kişi:  

 -DI4K 

 Özellikle art ünlülerin bulunduğu görülen geçmiş zaman ekinde 

kelime sonundaki “k” lerin “Ḳ” şeklinde daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. 

Yöredeki karakteristik kullanımlardandır. Ünsüz uyumuna yaklaşan bir örneği 

vardır. Bir örnekte bu şahış çekiminin uyumlu örneği de tespit edilmiştir: 

 orda bi arab ya bindiK (10-94) 

 isdikĺāliŋ ūrūnda alḳanlāra boyāndıḲ (29-51) 

 bi yanna giÇcek olduḲ mu bindirivēyo, götürüyo (22-283) 

 çoḲ irezillik gördük (19-149)  

 bi de benāltı araba getTik (26-174) 

 onları attıḳ tā bizim çocuḲ yoḲ (35-492) 

1.1.2.1.1.1.5. Çokluk 2. Kişi:  

 İkinci teklik şahışta belirttiğimiz gibi “ŋ” sesi bu çekimde de asli 

olarak bulunmaktadır.  

 

129 E. Boz, AMA, s. 102; G. Gülsevin, UİA, s. 98; O. Yıldız, IMA, s. 82; M. D. Erdem-R. 

Bölük, AYA, s. 169; T. Gülensoy, KYA, s. 106. 
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 -dI4ŋI4z 

 hiş dūɍmadıŋız mı doḲdor yoḲ mu ollārda (14-2) 

 gelin dedim ben de “kendi başıŋıza işişlediŋiz (3-12) 

 torunumuŋ birini tabī öldürdüler evel duyduŋuza (42-138) 

 ġapınıŋ āzínde aḳan suyu gördüŋüz mü (32-114) 

 

1.1.2.1.1.1.6. Çokluk 3. Kişi:  

 -dI4lĀ(r) ~ -dI4lĀ(Ɂ) 

 Allaformları diğerlerine göre daha fazladır. “-lAr” şahış eki çoğu 

örnekte aynı vaziyette görülse de bazı cümlelerde ekin sonundaki “r” akıcı 

ünsüzü bazı fiillerde düşme eğilimi göstermiştir. Bu çekimin bir örneğinde ek 

yarı ötümsüz bir hâl alarak ünsüz uyumuna yaklaşmıştır. 

 deŋizliden bile geldilē (28-299) 

 ġoyunu meleşdiriller, ġuzula buluşdulāɁ (9-69) 

 hePgöşdüler mi adamlar (14-31) 

 benim ilk beyimi hurdulā da ġızım (30-13) 

 ne ōlcaḲdȫdülē beni (34-12) 

 bura gelcēz diɍe bizi teleFon etTilēɁ (11-89) 
 Derleme yapılan bir metinde  “-ler” ekindeki “r” sesi düşmesine 

rağmen ünlüde uzama gerçekleşmemiştir.130 

 ḳaşdıla onlā dedeŋ vardı bi tirel dedeŋ (35-160) 

 üşsefer tefenĨye götürdüle ġayıdolmaḲ içü bene (35-168) 

 

1.1.2.1.1.2.  Öğrenilen Geçmiş Zaman 

 TT’de duyulan, anlatılan ve belirsiz geçmiş zaman terimleriyle 

anlatılan131 bu zaman GA’da aynı anlam ve görevle kullanılmıştır. Ek, yazı 

dilinde olduğu gibi yöre ağzında da ünlü uyumuna uygun bir şekilde tespit 

edilmiştir. Sadece şahıs eklerinde fonetik farklılıklar bulunmaktadır. 

 
 5. Tablo: Gölhisar Ağzında Öğrenilen Geçmiş Zaman Ekleri 

 

Kişi Teklik Çokluk 

1. -mI4şI4n -mI4şI4z 

2. -mIşIŋ -mIşIŋIz 

3. -mI4ş  -mI4şlĀ(r) ~ -mI4şlĀ(Ɂ) 

 

 

130 Yalnız iki örnekte aynı kişide tespit edilmiştir. Yöreye göre değil kişiye bağlı bir değişim 
olarak değerlendirilmelidir.  
131 Ayşe İlker, Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil BGTYDF, TDK Yay., Ankara, 1997, s. 

101. 
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1.1.2.1.1.2.1. Teklik 1. Kişi:  

 -mI4şI4n 

 Şu an yazı dilinde görülen “-mI4şI4m” şekli metinlerimizde hiç 

görülmemiştir. Ek devamlı “-mI4şI4n” durumundadır.  

 oḳuldan ġalmışın (11-3) 

 e ben geçeŋgini ödememişin (27-258) 

 yolu ġomuşun (32-122) 

 gelirke düşmüşün (18-102)  

 

1.1.2.1.1.2.2. Teklik 2. Kişi:  

 -mIşIŋ 

 TT’de ve diğer bölge ağızlarında 2. teklik şahsın “-mI4şsI4ŋ” şekli 

görülmesine rağmen132 yöre ağzında bu şekil hiç görülmemiştir. Şahıs ekinin 

başındaki “s” ünsüzü düşerek “-iŋ” durumunu alan örnekler tespit edilmiştir. 

Ayırt edici bu durum komşu ağızlarda da tespit edilmiştir.133  

 uzaḳdan gelmişiŋ sen de be (27-65) 

 doḲdura gelmişiŋ ȫle ya bená (35-329) 

 ē dā evlenmemişiŋ ellēm (38-48) 

 benimeviŋ altını ġınamışıŋdır (22-26) 

 

1.1.2.1.1.2.3. Teklik 3. Kişi:  

 -mI4ş  

 Ekin yöreki kullanımı yazı diliyle aynıdır. Hiç ses farkı yoktur.  

 eveli motusikleTġazāsı yaPmış (8-28) 

 anadoludan ḳaş milledgeşmiş (37-39) 

 bȫle kerPice her yere bölmüş (40-128) 

 bı dōrūdur eme bi seFere māsuz olmuşdur (18-12) 

 

1.1.2.1.1.2.4. Çokluk 1. Kişi:  

 -mI4şI4z 

 Sadece bir örnekte “-mişiS” şeklinde bir kullanım tespit edilmiştir. 

 ayōlum biz çoḲ yaşlanmişiz dē mi (29-337) 

 e bi de o gün televizyunu açıP kendimiz görmemişiz, yā (33-73) 

 āh, ölmicemişiz de (35-212) 

 e bizden iyi bişē ȫrenmişiSsangi dem (18-51) 

 

 

 

132 krş. E. Boz, AMA, s. 104; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 170-171; O. Yıldız, IMA, s. 82. 
133 krş. G. Gülsevin, UİA, s. 100;  T. Gülensoy, KYA, s. 106. 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 92 

1.1.2.1.1.2.5. Çokluk 2. Kişi:  

 -mIşIŋIz 

 İkinci teklik şahısta olduğu gibi şahıs ekinin başındaki “s” ünsüzü 

düşerek “-mIşIŋIz” şeklini almıştır. Yörenin karakteristik özelliğini yansıtan 

bir morfemdir. 

 çatalīneleri çoḲ yere daḲmışıŋız heyyere (28-98) 

 baḲ nerden nereyĕ gelmişiŋiz de (32-24) 

 

1.1.2.1.1.2.6. Çokluk 3. Kişi: 

 -mI4şlĀ(r) ~ -mI4şlĀ(Ɂ) 

 Ekin sonundaki “r” ünsüzünün erime olayına bağlı olarak düşmesi ve 

ünlüleri uzatması yörede daha çok örnekleri görülen bir durumdur.  

 addıraman dayı ō şēle sökmüşlēɁ paleTlīle (8-36) 

 dördcand rma hurda girmişlē (33-198) 

 bazar yerinde yīmışlar, şemşiyeyī (14-74) 
 beni duymuşlā nēden duymuşlāsa (37-44) 

 ben dōmadan eveli yazaġomuşlāɁ beni (26-1) 

 deŋizli demek çavırı dökmüşler deŋize de ordan ġalmış deŋizli (4-

171) 

 ölmüşlēdir ġāri (8-33) 

 

1.1.2.1.1.3. Şimdiki Zaman 

 Geçmişten günümüze Türk lehçe ve dönemlerinde şimdiki zamanın 

çekimleri, kullanışları ve ekleri az çok değişiklik göstermiştir. Fiil çekimi 

konusunun başında belirttiğimiz gibi yörede en fazla değişkenlik gösteren 

ektir. Temel olarak üç farklı ağız bölgesinde karakteristik olarak görülen ekler 

vardır. Derleme sahasında en fazla görülen söz konusu ek; konuşma ve yazı 

dili ile komşu ağızlarda olduğu gibi “ -(I4)yor” morfemidir.134 Birinci ağız 

bölgesi içinde değerlendirdiğimiz söz konusu ek, yörenin güneybatısındaki 

İbecik, Yeşildere, Asmalı gibi köyler dışında merkez mahalleler ve diğer 

yerleşim yerlerinde görülmektedir.  

 İkinci ağız bölgesindeki “-(I)yA ~ -(y)yA” morfemlerinin 

karakteristik bölgesi  Asmalı köyüdür. Bu ekin örneklerine Evciler, Kargalı, 

Yamadı gibi komşu köylerde de rastlanmıştır. Ancak buralarda hâkim olan 

şimdiki zaman eki, birinci ağız bölgesini içine alan “-(I4)yor” morfemidir. 

Bazı Anadolu ağızlarında da örneklerine rastlanmıştır.135    

 

134 krş. A. Akar, MA, s. 60; E. Boz, AMA, s. 104-105; G. Gülsevin, UİA, s. 101-104; O. Yıldız, 
IMA, s. 81-82; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 161-167; T. Gülensoy, KYA, s. 102-105. 
135 örnekler için bk. G. Gülsevin, UİA, s. 106-107; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 161-167; T. 

Gülensoy, KYA, s. 102-105. 
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 Yörenin üçüncü ağız bölgesi kapsamında değerlendirilen son eki ise 

“-(I4)yI4” morfemidir. Komşu iki köy olan İbecik ve Yeşildere’de örnekleri 

tespit edilmiştir. Komşu Antalya ilinin batısı ile Uşak ilinde de bu örnekler 

mevcuttur.136 

 Son olarak ise yukarıda saydığımız ekler dışında, Hazar ötesi 

Türkmen ve Kıpçak ağızlarındaki “yat-, dur-, otur-“ gibi tasvir fiillerinin 

yardımcı fiil işlevinde kullanımıyla oluşturulan şimdiki zaman çekimleri de 

yöre ağzında karşımıza çıkmıştır.137 Yörede karakteristik olarak görülen 

şimdiki zaman şekilleridir. 

 
6. Tablo: Gölhisar Ağzında Şimdiki Zaman Ekleri 

 

Kişi 
Birinci Ağız 

Bölgesi 

İkinci Ağız 

Bölgesi 

Üçüncü Ağız 

Bölgesi 

T
ek

li
k

 

1. 

-(I4)yorum ~  

-(I4)yon ~  

-(i)yȯn  

-(I)yAn ~  

-yån 

 

-(V)yIn ~  

-(u)yun ~  

-(ü)yün ~ -īn  

 

2. 

-(I4)yoŋ ~  

-(I4)yosuŋ ~  

-(I)yȯŋ 

-(i)yaŋ  

 

-(V)yIŋ ~  

-(I4)yuŋ ~ -īŋ 

3. 

-(I4)yor ~ -(I4)yo 

~ -(I4)yȯ ~  

-(I)yoru ~ -(y)yo  

-(I)yA ~  

-(I)yå ~  

-(y)yA ~  

-(y)yå 

-(V)yI ~  

-(I4)yu ~  

-(ü)yü ~ -ī ~  

-ū  

Ç
o

k
lu

k
 

1. 
-(I4)yoz ~ -yoS ~ 

-(y)yoz  

-(I)yaS ~ -

(ı)yåz 
-yIz ~ -(y)yuz 

2. 

-(I4)yosuŋuz ~  

-(i)yȯsuŋuz ~  

-(i)yoŋuz 

-(i)yaŋız - 

3. 

-(I4)yola ~  

-(I4)yolā(r) ~  

-(I4)yollā ~  

-(I)yollāɁ ~ 

 -(ı)yȯlla ~  

-(y)yollā ~  

-(y)yolā ~  

-(y)yȯlā 

-(ı)yalar ~  

-(ı)yallar ~  

-(ı)yållar 

-(I)yIllAr ~  

-(I)yIllĀ ~  

-yiler ~ -yilē ~ 

-yullar ~  

-yullā 

 

136 krş. G. Gülsevin, UİA, s. 104-106; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 161-167. 
137 Ali Akar, Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri, Muğla Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 2001, s. 3. 
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 1.1.2.1.1.3.1. Birinci Ağız Bölgesi 

 -(I4)yo(r) ~ -(I4)yȯ(r) ~ -(I)yoru ~ -(y)yo 

 Genel olarak “-(I4)yo(r)” morfemiyle karşılanan ağız bölgesidir. Ekin 

sonundaki “r” akıcı sesi yöre ağzında genel olarak düşme eğilimi göstermiştir. 

“-(I4)yȯ(r)” morfemi “o-u” ünlüleri arasında telaffuz edilmektedir. Uylupınar, 

Hisarardı, Yamadı gibi bazı komşu köylerde söz konusu kullanım daha sık 

görülür. Bu özelliğin örneklerine hemen hemen tüm şahıs çekimlerinde 

rastlanmıştır. 

 

1.1.2.1.1.3.1.1. Teklik 1. Kişi: 

 -(I4)yorum ~ -(I4)yon ~ -(i)yȯn  

 “-(I4)yorum” şahıs ekinin bu şekli yörede sadece bir metinde 

görülmüştür.138 Karakteristik bir ek değildir. “-(I4)yon” eki ise yörenin 

karakteristik özelliğini gösteren eklerdendir. Bolca örnekleri bulunmaktadır. 

“-(i)yȯn” ekinin örneğine Uylupınar’da rastlanmıştır.  

 “hāydi size bekliyorum.” dedi (34-88) 

 biyōl da töbeye geliyon (11-8) 

 az bi hȫle tırPşıntı duydum da soruyon (4-193) 

 geş mi görünüyon (33-108) 

 gidibgeliyȯn (9-289) 

 

1.1.2.1.1.3.1.2. Teklik 2. Kişi 

 -(I4)yoŋ ~ -(I4)yosuŋ ~ -(I)yȯŋ 

 Yörede en çok kullanılan ikinci teklik şahıs çekimi eki “-(I4)yoŋ” dur. 

Birçok örneği bulunmaktadır. “-(I4)yosuŋ” şekli Konak Mahallesi’ndeki 

örneklerde tespit edilmiştir. “-(I)yȯŋ” şeklinin ise metinde örnekleri çok fazla 

değildir ancak bu fonetik açıdan farklılık gösteren ek türü, daha çok 

birbirleriyle komşu olan “Yamadı, Hisarardı ve Uylupınar” köylerinde tespit 

edilmiştir.  

 ırbī suya doldu‿undan dönüvēyoŋ (34-208) 

 körü körüne ġoc ya gediyoŋ (16-25) 

 dimek sen una mavaḳa veriyoŋ (45-20) 

 oralı sıyırıvēyosuŋ (35-152) 

 hindi huriyĨ hunu almıya geddiŋ dā hȯ yanna gediyosuŋ (36-437) 

 sen de benīle ġırġır mı geçiyȯŋ yōsam (4-144) 

 onu yarım sa‿ad́den fazla ġızardıyȯŋ hani (6-116) 

 

138 Ayrıca bahsi geçen ekin şekli, aktarma cümlelerde tespit edilmiştir. Bir olayı başkasının 
ağzından anlattığı için bu ekin ortaya çıktığı kanısındayız. Dolayısıyla birinci teklik kişi için 

TT’de kullanılan bu ek yörede karakteristik özellik göstermez. Çünkü metindeki şahsımız eki 

devamlı “-yon” şeklinde kullanmıştır. 
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 ilk biyōl gediyȯŋ üş dāfe gederdik bi isdemeyē bi de baḲmaya (11-

133) 

 

1.1.2.1.1.3.1.3. Teklik 3. Kişi 

 -(I4)yor ~ -(I4)yo ~ -(I4)yȯ ~ -(I)yoru ~ -(y)yo  

 “-(I4)yor” eki, 1. ağız bölgesindeki birbirleriyle komşu “Hisarardı, 

Uylupınar ve Kargalı” köylerinde tespit edilmiştir. Çok fazla örneği yoktur. “-

(I4)yo” eki ise, hem konuşma dilinde hem de Anadolu ağızlarında bolca 

mevcuttur.139 Derleme sahasında da birçok cümlede görülmüştür. “r” akıcı 

ünsüzünün düşmesine bağlı olarak “o” ünlüsün bazı örneklerde uzadığı 

görülmüştür. “-(I4)yȯ” ekininin bulunduğu iki örnekte olumsuzluk ekinin 

üzerindeki ünlü uzamıştır. 

 hav sına mı girmēyor (1-81) 

 bi yemeK yēyor (9-75) 

 biri yaralamadan dörd sene alıyor (26-30) 

 burdan başlıyō fediye, antaĺya hudūdundan (37-62) 

 sözleri geçiyō, herişi yaPdırdılā (35-318) 

 hindi herif böyün tarl dā bıçarı veriyo (36-215) 

 anassını bubassını diŋlēmiyo bu (33-182) 

 gediP orda yēP içiyo (40-231) 

 tabī vatandaş bunu duyan çāra arāyo kendine (31-11) 

 çalışıyo tādil günneri gelivēyo (22-233) 

 ġovalānca da bi dā evlencek oluyȯ (26-16) 

 imeci olūdu vå aḲlıma gelmēyȯ (38-39) 

 ebedi gelmēyȯ (40-168) 

 “-(I)yoru” eki “yorur (<yorır)” çekimindeki “r” akıcı ünsüzünün 

düşmesiyle oluşan bir ektir.140 Bu zamanın 3. teklik şahsında görülmüştür. 

GA’da Yusufça köyünde çokça tespit edilmiştir. Yörenin ayırt edici 

eklerindendir.  

 adam eşşek südünüŋ faydıları deyi baḳıyoru (31-14) 

 hu belediçalışıyoru (33-112) 

 ġadın da beŋa allā rāzı olsun çoḲbaḳıyoru (9-224) 

 “soḳucān bu badılcanı.” dēyoru (34-107) 

 parı edmēyoru (33-261) 

 

139 krş. G. Gülsevin, UİA, s.102; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 163-164; O. Yıldız, IMA, 81-

82. 
140 komşu yöre ağzındaki örnekleri karşılaştırmak için bk. krş. A. Akar, MA, s. 59; Nergis 

Biray, “Acıpayam Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yapı ile İlişkisi”, I. 
Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, Acıpayam-Denizli, 2007, s. 375-382; M. D. Erdem-R. 

Bölük, AYA, s.163-164; Mahmut Sarıkaya,  “Muğla Ağzında Şimdiki Zaman Çekimi 

Üzerine,” Tübar Yazılar Dizini 14, Güz 2003, 65-75. 
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 “-(y)yo” kullanımlarda vurgudan kaynaklanan ünsüz ikizleşmesi(yy) 

tespit edilmiştir. Söz konusu ek, Evciler ve Yusufça’da karşımıza çıkmıştır.  

 hindi bu ġızcāz gölüsarda oḳuyyo (1-84) 

 löküs narīyyo, ġaz fenerinle (2-103) 

 ola ırza dayī adam tarla saTcaḲ,bahalı deyyo (32-148) 

 

1.1.2.1.1.3.1.4. Çokluk 1. Kişi 

 -(I4)yoz ~ -yoS ~ -(y)yoz  

 Yazı dilinde görülen“-(I4)yoruz” şekli aynı şekilde görülmez. Grup 

düşmesine bağlı olarak ek içindeki bir ünlü ve ünsüz düşerek “-(I4)yoz” 

şeklinde genel bir kullanım vardır. Bu şahıs çekiminde en çok görülen ektir. 

Bu ekin sonundaki sesin yarı ötümsüzleşerek “yoS” şeklini aldığı örnekler de 

mevcuttur.  

 hindi āşamıla oturuyoz orıya ġāri (35-290) 

 ordan vapȯru biz yēcek bişē sanıyoS (7-106) 

 şu ādar yumuyoz ġāri ollarda (9-231) 

 kendi kendimize baḳameyoz biz (39-99) 

 genelde ġurban sezonu ġurbanlıḲ satıyoS (31-2) 

 bora getiremēyoS (40-234) 

  “-(y)yoz” 3. teklik şahışta olduğu gibi ikizleşmeye bağlı olarak 

görülür. Örnekleri sınırlıdır. Evciler ve Konak Mahallesi’nde görülmüştür. 

 üssēne deyyoz biz sen bilīɁsiŋ ōlum hȫle ol (1-80) 

 biz hindi hurda aşşāda yoḳarĭ iniP çıḳımeyyoz deye aşşāda oturuS 

(36-93) 

 

1.1.2.1.1.3.1.5. Çokluk 2. Kişi 

 -(I4)yosuŋuz ~ -(i)yȯsuŋuz ~ -(i)yoŋuz 

 Bu şahış çekiminde genel olarak “-(I4)yosuŋuz” eki hâkimdir. Diğer 

örnekler daha azdır.” -(i)yoŋuz” şekli sadece Sorkun köyündeki bir örnekte 

tespit edilmiştir. Aynı şekilde “-(i)yȯsuŋuz” Yusufça’daki bir metinde 

karşımıza çıkmıştır. 

 siz ne biliyosuŋuz, düşünüŋ, ġaşınıŋ (6-38) 

 ben dedim “arḳa mı ġaşīyosuŋuz?” dedim (34-22) 

 seniŋ beniŋ orda şēcilik yaPmış canım ne diyosuŋuz hindi (35-104) 

 baḲ nerden nereyĕ gelmişiŋiz de oḳuyōsuŋuz, şēdiyȯsuŋuz (32-24) 

 tolġayı biliyoŋuz mu (23-53) 

 

1.1.2.1.1.3.1.6. Çokluk 3. Kişi 

 -(I4)yola ~ -(I4)yolā(r) ~ -(I4)yollā ~ -(I)yollāɁ ~ -(ı)yȯlla ~ -(y)yollā 

~ -(y)yolā ~ -(y)yȯlā 

 Bu zamanın diğer şahıs çekimlerine göre değişkenleri daha fazladır. 

Özellikle r>l gerileyici benzeşmesine bağlı olarak “-(I4)yollā(r)” ve “-
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(y)yollā(r)” şekli hem GA hem de komşu ağızlarda bolca görülmektedir.141  -

(I4)yolā(r) ve -(I4)yollā ekleri yörede daha çok görülen üçüncü çokluk şahıs 

çekimleridir.  

 dilim dönmēyi musabaḳa mı deyola (31-71) 

 vallā dişler ġıcıradıyolā (34-78) 

 ġızıla bi yere oturduyolar (23-135) 

 ne şēlē çekiyolā kim bilir (32-27) 

 yāni milledi ḳorḳuduyollā (8-83) 

 hindi ġızıla ōlan anlaşıveyollā (39-4) 

 oturuyollā mı hindi (40-193) 

 sabah giderken geçiler do‿uş do‿uş yapıyollāɁ (17-58) 
 hindi nāl ediyollāɁ yavrıcīĝım (4-69) 
 namazı ġılıyȯlla (4-182) 

 Ünsüz ikizleşmesiyle oluşan “-(y)yollā, -(y)yolā-, -(y)yȯlā” şimdiki 

zaman türleri ise başta ilçe merkezindeki Konak, Armutlu,  Fatih Mahallesi ile 

Yusufça’da tespit edilmiştir. Burada dikkat çekici olan “de”- ve “key-“ 

eylemlerinde bu şekillerin devamlı kullanılmalarıdır. 

 “suyuŋu iş.” deyyollā (36-201) 

 hindi gelinlik keyyollā (39-26) 

 bura ne deyyollā (38-1) 

 u zuman da şöförleri şēleri tanıyyolā canım (34-31) 

 emme benim ne deyyȯlā biliyo muŋ ġızlā ōlanlā (36-48) 

 

1.1.2.1.1.3.2. İkinci Ağız Bölgesi 

 -(I)yA ~ -(y)yA ~ -(I)yå 

 Gölhisar ağzında ikinci ağız bölgesinin karakteristik ekidir.142 

Özellikle üçüncü teklik şahısta örnekleri daha fazladır. Asmalı köyü ayırt 

edici bölgesidir. “-(i)ye” şekli çok az örnekte görülmüştür. Genellikle ekin 

kalın ünlülü “-(i)ya” hâli metinlerde tespit edilmiştir.  Bu ekin çekiminde en 

dikkat çekici unsur; ince ünlülü fiil köklerine gelen “-(i)ya” değişkeninin 

damak uyumunu bozmasıdır. Ayrıca ekin ünlüsü “a-o” arasında görülen “-

(I)yå” değişkeni de yine Asmalı ve diğer komşu köylerde az da olsa tespit 

edilmiştir.  

 

 

141 krş. E. Boz, AMA, s. 105; G. Gülsevin, UİA, s. 104; T. Gülensoy, KYA, s. 105; M. D. 

Erdem-R. Bölük, AYA, s. 165. 
142 Şimdiki zaman çekiminin bu morfemiyle ilgili örnek ve karşılaştırmalar için bk. Mehmet 

Emin Eren, Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları, TDK Yay., Ankara, 1997;  G. 
Gülsevin, UİA, s. 106-107; O. Yıldız, “Bucak Ağzında Şimdiki Zaman Çekimi”, Türk Dili ve 

Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 13, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İzmir, 2007, 

s. 289-302. 
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1.1.2.1.1.3.2.1. Teklik 1. Kişi 

 -(I)yAn ~ -yån 

 Ek “-yAn” şeklindedir. “-yAm” örneğine hiç rastlanmamıştır. “-yen” 

ince ünlülü şekli birinci ağız bölgesindeki Armutlu Mahallesi’ndeki bir 

metinde görülmüştür. 

 otura otura hordan ġayfalarıŋ yanā dar geldim mi yarım sāT oturȯyan 

(13-13) 

 y lanaTmıyān (12-47) 

 sol alímle yēyen eTme (39-103) 

 benonu tanımıyån (26-53) 

 

1.1.2.1.1.3.2.2. Teklik 2. Kişi 

 -(i)yaŋ  

 Üç örnekte tespit edilmiştir. Damak uyumunu bozmuştur. 

 uno dökiyaŋ arı undanalıya (12-38) 

 “nēdiyaŋ sen?” dedim (14-86) 

 elli ikide duvā ediyaŋ (43-24) 

 

1.1.2.1.1.3.2.3. Teklik 3. Kişi 

 -(I)yA ~ -(I)yå ~ -(y)yA ~ -(y)yå 

 Bu ekin en çok görüldüğü şahıs çekimidir. Bu ekte dikkat çeken 

durum, ekin genel olarak “-(i)ya” şeklinde olması ve damak uyumunu 

bozmasıdır. Ekin ince ünlülü şekli “-(i)ye” bu şahısta yine Asmalı’daki iki 

örnekte tespit edilmiştir. Aynı şekilde “-(I)yå” allomorfemi de komşu köyler 

olan Asmalı, Kargalı ve Evciler’deki birkaç metinde görülmüştür. 

 hindi ġızıla ōlan da geziya (12-149) 

 adam hindi dıḲsınıyā (43-42) 

 hePsi bene hücümediya (26-156) 

 sōra ġaraġol maraġol gediya yoldan (1-145) 

 ollādan çavdırdan beri geliya (15-13) 

 arı undanalıya (12-38) 

 “beniki de esgi dēye (14-42) 

 borda perşembe gün biz ġurulya zebzesi her şē geliye (15-18) 

 el torpil yapıyå āmatāyı (14-40) 

 arabacı da alıyå (12-90) 

 buncāz geliyå buncāz da mobiletiŋ başında gine (1-85) 

 “-(y)yA” şekli sadece “de-“fiilindeki çekimler de mevcuttur. “-(y)ya” 

damak uyumunu bozan tek bir örnekte görülmüştür: 

 evili āɋruba demeyya pareygözü toḲ (35-447) 

 taḳadım yoḲdeyye emme hindi u tarlada varū (1-9) 

 ē param çoḲdeyye mi demeyo (39-91) 

 olmayyå çobanım var hindi (25-30) 
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1.1.2.1.1.3.2.4. Çokluk 1. Kişi 

 -(I)yaS ~ -(ı)yåz 

 Şahıs ekinin sonundaki “z” ünsüzü örneklerin bir kısmında yarı 

ötümsüz olarak tespit edilmiştir. 

 abdȯrāman dėdi “geTcēn ben alm nyada saŋki sabā dek uyḳu 

 uyyaSbiz.” dedi (12-104) 

 az bişeylē ekiPdikiyaS gene yetebilcēmiz ġadā (15-3) 

 eşşēle geliyaS (13-1) 

 bıraz tabā is ġatallardı tıraş ediyaS deye (43-12) 

 çüŋkü biz ordān fetiye varıyåz dā tarımilçeden lapur alıyaS (12-

76) 

 

1.1.2.1.1.3.2.5. Çokluk 2. Kişi 

 -(i)yaŋız 

 Yeşildere köyündeki bir örnekte görülmüştür. Bu yerleşim yerine 

özgü tipik bir kullanım değildir. 

  “e ne vā ne yoḲ, nēdiyaŋız (27-3) 

 

1.1.2.1.1.3.2.6. Çokluk 3. Kişi 

 -(ı)yalar ~ -(ı)yallar ~ -(ı)yållar 

 Bu şahısta daha çok gerileyici benzeşmeyle oluşan “-(ı)yallar” şekli 

daha çok görülmüştür. “-(ı)yalar” ve “-(ı)yållar” şekilleri de Asmalı 

köyündeki birer metinde tespit edilmiştir. 

 ġırılıyalar (12-61) 

 ġovandā gelenarı dışdan gelen girdi mīɍdi o arı baḲTı ḳoḳulu una 

 dalıyallār (12-59) 

 ameleT eTcēz dēyaȷlar (13-6) 

 şemşiye satıyallar (14-75) 

 içerde arı ölüyå ya ġırıyå ya unu atan derke bi de ümzǖ dıḳāyållar 

(12-62) 

 iyi baḳıyållar (14-94) 

 

1.1.2.1.1.3.3. Üçüncü Ağız Bölgesi 

 -(I4)yI4 

 Bu ek de “-(I4)yA” değişkeni gibi bazı Anadolu ağızlarında şimdiki 

zaman eki olarak tespit edilmiştir.143 Üçüncü ağız bölgesinin tipik bir ekidir. 

Bu ek Yeşildere ve İbecik köylerinin ayırt edici bir özelliğidir.  

 

143 krş. A. Manav, DGA, s. 72-75; G. Gülsevin, UİA, s. 104-106; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, 

s. 161-166. 
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1.1.2.1.1.3.3.1. Teklik 1. Kişi 

 -(V)yIn ~ -(u)yun ~ -(ü)yün ~ -īn  

 “-(V)yIn” şeklinin allamorfları sadece “-iyin, -ēyin, -āyın, -ıyın” 

şeklindedir. “-(u)yun” çekimi sadece bir örnekte tespit edilmiştir. “-(ü)yün” 

şekli ise damak uyumuna uygun bir şekilde sadece tek örnekte görülmüştür. 

 bunları dēyin “baḲmanıŋ yeri de var.” (1-220) 

 u da verese ġalsıŋ diyen yöz yoḳarı gediyin zāten (27-254) 

 ben yalıŋız yaşāyın (19-110) 

 başġa bişēɍ bilemēyin anam (42-85) 

 faḳadben de usda olunca her şēden anlāyın (9-127) 

 çeket ġāri oturulcaḲ hazırlıyın (38-72) 

 işim yoḲ arḲadaş işim yoḲda ben or y geTmeyĕ ḳorḳuyūn (18-17) 

 eşşek, at götürüyün (31-52) 

 “-īn” şekli ile görülen diğer şimdiki zaman eki büzülmeye bağlı olarak 

ünlüyü uzatmış ve tek bir hece durumunu almıştır. Yeşildere ve İbecik gibi iki 

komşu köyde örneklerine rastlanmıştır: 

 ȯna çalışīn işde ben de çap dan gelīn (19-32) 

 ben yaşımı bile çocūḫla deyǖri de ȫle bilīn (28-6) 

 

1.1.2.1.1.3.3.2. Teklik 2. Kişi 

 -(V)yIŋ ~ -(I4)yuŋ ~ -īŋ 

 -(V)yIŋ ekindeki bir örnekte ekten önce gelen yardımcı ses damak 

uyumunu bozmuştur. Bulunan cümlelerin çoğunda “-(I4)yuŋ” ekinin dudak 

uyumuna uymadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu ek, üç fiilde damak 

uyumuna aykırı bir biçimde karşımıza çıkmıştır. Bu örneklerin ikisi 

karakteristik yerler dışında Uylupınar köyünde tespit edilmiştir. 

 hedi baḲ nedēyiŋ (7-44) 

 zāten senayda bulamāyıŋ beş bini (27-29) 

 ġatiyıŋ kefine (28-194) 

 diş çıḳarḳına bir dirTme gibi bişīɍ, bişiriyuŋ işde diş bulġuru (6-72) 

 dēɍ dādan gidiyuŋ çavdıra (7-78) 

 cenēze ōlum işde ölüyuŋ (28-190) 

 bişīleri ġuruduyuŋ yazıŋḳī her şēleri (19-155) 

 Birinci teklik şahışta olduğu gibi “-īŋ” şekli bu şahıs çekiminde de 

tespit edilmiştir. Karakteristik olarak görülen İbecik ve Yeşildere köylerinde 

örneklerine rastlanmıştır: 

 veresiyĨ gidī de hocam parayı ödemēyiler bilīŋ mi (18-13) 

 sen yimesini işmesini bilīŋ dē mi (27-187) 

 getirīŋ unuŋ bi dȯ‿āsı oluyudur sāde (28-223) 
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1.1.2.1.1.3.3.3. Teklik 3. Kişi 

 -(V)yI ~ -(I4)yu ~ -(ü)yü ~ -ī ~ -ū  

 Bu değişkenin yöre ağzında en çok görüldüğü şahıs çekimidir. -(V)yI 

özellikle olumsuzluk ekinin olduğu yerde daha çok görülmüştür. Sadece 

İbecik ve Uylupınar köylerindeki iki örnekte damak uyumuna uymamıştır. 

Yine İbecik’teki bir örnekte damak uyumuna uymasına rağmen dudak 

uymunu bozmuştur. “-(I4)yu” ekinde birkaç örnekte dudak uyumunun 

bozulması dikkat çekicidir. Bunlar söz konusu ekin karakteristik olarak 

görülmediği Elmalıyurt, Asmalı ve Yamadı köylerinde mevcuttur. “-(ü)yü” 

sadece iki örnekte tespit edilmiştir. 

 unŭ da vȯrıncı yapıyı (27-113) 

 beliki bizim kȫde yaPmıyan ġalmāyı (28-249) 

 peKde peKaḲlım ermēyi (6-147) 

 bubassınıŋ elini öPmēyi hindi (10-62) 

 ȫle bizi beklēyi (24-64) 

 hiş parasız senden benden eyi yaşāyi (8-70) 

 endē keser gibi şēle, ıramazan bi yer çaPalaması oliyi emme (19-236) 

 “işde elim fazla yumulmāyı (9-230) 

 ȯnlar dērmende duruyu da benim dēzeōluduro (18-19) 

 hindī onları gine onları oluyu da deve (28-132) 

 ġonuşamadıŋ mīdı düğünolmadan edam ayrılūyu da (5-81) 

 belinden bi yoḲlama yapıyū (17-65) 

 adam dayanıyu şekerī (12-48) 
 evcilē āḳadaşım dilkiyi daḲsaŋ ölüyü zāten orda durar mı esnaf 

barınamaz (15-17) 

 adam malla çivd sürüyü (27-237) 

 “-ī” şekli derilmeye bağlı olarak yine yöre ağzında tespit edilmiştir. 

Söz konusu ekte damak uyumunun bozuk olduğu örnekler daha fazladır. “-ū” 

örneği de görülmesine rağmen “-ī” şekline göre örnekleri daha azdır. 

 teḳavvuda çıḲdı emme gine çalışī (19-43) 

 yalanatī yalan (18-7) 

 emme çoḲ ėden olī (28-248) 

 sendirsebelek sendirsebelek milled, uyū, uyanī, ḳalkī (27-115) 
 eyi ōlancīm eyi siḳortacīnı çoccām yatırī (30-41) 

 allah duddū yeri dutū töbe (27-305) 

 

1.1.2.1.1.3.3.4. Çokluk 1. Kişi 

 -yIz ~ -(y)yuz  

 Daha çok “-yIz” şeklinin örnekleri mevcuttur. “-(y)yuz” allomorfemi 

sadece bir cümlede tespit edilmiştir. İnceleme sahasındaki bir örnekte ek, ses 

düşmelerine uğramıştır. Ekin sonundaki ünsüz tamamen ötümsüzleşmiştir. 

 ġarınıŋ ōluna hizmedġarlıḲ yapıyız yā (27-5) 
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 ḳırķ çörē ediyiz ya (28-226) 

 undan kērī dellēɁ ki yarın başlāyız dü‿üne deller (42-27) 

 tıraḲdörler hora ġoyyuz (27-242) 

 canlı dutus (10-137) 

 

1.1.2.1.1.3.3.5. Çokluk 3. Kişi 

 -(I)yIllAr ~ -(I)yIllĀ ~ -yiler ~ -yilē ~ -yullar ~ -yullā 

 Bu çekimde de gerileyici benzeşmeyle oluşan “-llAr” ve “(I)yIllĀ” 

şekilleri dikkat çekidir. Bulunan örneklerin çoğunda böyle kullanımlar vardır. 

Ayrıca bu şahıs çekimlerinde damak uyumuna aykırı örnekler de çokça tespit 

edilmiştir. Yeşildere ve İbecik ile birlikte Sorkun ve Çakmak Mahallesi’nde 

örneklerine rastlanmıştır. “-yullā” çekimindeki iki örnekte ise dudak uyumunu 

bozan örnekler bulunmaktadır. Bunlar birinci ağız bölgesindeki Armutlu ve 

Konak Mahalleleri’nde fark edilmiştir. 

 işde bi diŋlerse uzaḳdaḳlarī diŋlerse torunlar benim torunlarımıŋ çoğu 

bütǖn dükgenlerde orda borda çalışıyıllar (42-135) 

 urfası deyiller işde (23-159) 

 ȯnu mayalāyıllā (11-187) 

 bi millar deyeġoyillā (28-262) 

 öylü oluyullā da soŋra olmāyıllā ġızım (30-9) 

 hini oddan boyāyıllā (28-28) 

 veresiyĨ gidī de hocam parayı ödemēyiler (18-13) 

 şindiki dǖĝünler ōlum bi gelinlik geyyollar, oynāyiler (23-15) 

 emme şindi kȫlük yellerinde yapıyollar emme çoḲ yellerde de bu 

bātıl bi inaş deye yapmāyiller de (24-17) 

 hȫle bi çaPıda çıḳınlāyilē parayı (28-253) 

 ġoltūna ġoltūna hȫle “ġız ġoluŋu ver baḳan bi” hȫle dutūruyullar (4-

71) 

 ė bütün ėyier oḳūyullar (19-77) 

 öylü oluyullā da soŋra olma olmāyıllā ġızım (30-9) 

 suş duyurusunda bulunuyullā (27-52) 

 alla rızı olsun geliyollā baḳıyullā gine (36-35) 

 fasille ġurusu ġatıyullā (48-8) 

 

1.1.2.1.1.3.4. Tasvir Fiillerinin Yardımcı Fiil İşlevinde 

Kullanımıyla Oluşturulan Şimdiki Zaman Çekimleri 

 Bu örnekler GA’ da “-I4p” zarf-fiil ekiyle birlikte “dur-, go-, at-, git-, 

batır-, otur-, yürü-, bitir-, yor-, gir- aş-“ fiilleriyle yapılmıştır. Özellikle “batır-

” ve “otur-“ kelimeleri yörede daha çok görülen çekimlerdir. Aynı fiillerin 

farklı bölgelerde görülen fonetik farklılıkları bulunmaktadır. 
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1.1.2.1.1.3.4.1. Fiil+I4b dur-  

 Bir örnekte zarf-fiil ekinin sonundaki ünsüz düşmüştür. Diğer 

örneklerdeki zarf-fiil ekleri devamlı ötümlü hâlleriyle tespit edilmiştir. 

sen dedi “bu memlekeTe orda hizmáTedibdurusuŋ (9-118) 

 veligil de bereber gidelim dēbdurūdu (12-32) 

 benim ġocı adam beklībduru (20-31) 

 oturudurā (45-4) 

 

1.1.2.1.1.3.4.2. Fiil+ib go-  

 Birkaç örnekte görülmüştür. Sadece “-ib” zarf-fiil ekiyle kullanımı 

mevcuttur. 

 içine bire dāne alıbalıb kesibġoyuS (10-141) 

 bi īȭtiyarīsan ne deyibġodūnu da bilmez (24-119) 

 

1.1.2.1.1.3.4.3. Fiil+I4P at-  

 Türkiye Türkçesinde örneklerini göremediğimiz bu şeklin yöre 

ağzında örneklerine rastlanmıştır. İki örnekte “at-“ fiili damak uyumunu 

bozmuştur. 

 buyol motȯrsikleTle öŋünden vurdurub atıllar (1-148) 

 at doluP atī (28-42) 

 benadımı yazıb atīdım (19-122) 

 unlarıŋ kimisiniŋ şeyini alıb atıllardır (42-23) 

 ilāna yǖb atīdim (39-57) 

 hu siziŋ oturdūŋuz ġayvanıŋ üsdünde oturup atíke biz beşoŋkişi 

hȫle (14-60) 

 

1.1.2.1.1.3.4.4. Fiil+I4P git- ~ get- 

 Dil bilgisi kitaplarında genel olarak gösterilmeyen bu yardımcı fiilin 

örneklerini derleme yaptığımız yörede çokça tespit ettik. Bölgenin hemen 

hemen her yerinde görülür. 

 eykötü eykötü ōlanıŋ ġızıŋ sayasına oluPgederiz  (39-95) 

 nāpalım ōlum ȫle geçiniPgideriz (25-37) 

 geberiPgiderdir emme maşşallā (29-14) 

 ondan kerī gelinlik keydiriP alıPgedillē yüzü açıḲ (28-46) 

 

1.1.2.1.1.3.4.5. Fiil+I4P batır- ~ batı- ~ batī- ~ ba- ~bā-  

 Derleme sahamızda görülen en tipik şimdiki zaman şekillerindendir. 

Genel Türkçedeki yat- yardımcı fiili, -Ip zarf-fiil ekine benzeşerek bat- şeklini 
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almıştır.144 “batır- ~ batı- ~ batī- ~ ba- ~ bā-” şekilleriyle tespit edilmiştir.145 

Söz konusu fiil çekimi yörede sistemli bir durum arz etmese de karakteristik 

özellik gösteren yerler bulunmaktadır. 

 “batır-” şekli çok görülmez. İki örnekte karşımıza çıkmıştır. “batı-” 

kelimesinin sonundaki “r” sesi bu örneklerde düşmüştür. “r” sesi düşmesine 

rağmen önceki ünlüyü uzatmamıştır. Bu örnek kelimelere başta Armutlu 

Mahallesi olmak üzere Fatih Mahallesi, Evciler, Yeşildere köylerinde 

rastlanmıştır. Kimi örneklerde ise kelime sonunda düşen “r” sesi örneklerinde 

kendinden önce gelen ünlüyü uzatmıştır. Bu durum Armutlu Mahallesi’nde 

karakteristik özellik gösterir. 

 daş ya‿ıPbatır ġāri başımıza ġuzum (4-124) 

 celal efendi bi baḲdıḲgeliPbatır (26-202) 

 fāḳad ne çoḲ erken gine bunu allah bilir yazılcek geçibatıdır geçibatı 

(41-65) 

 bi adam bi sȫlēyibatı emme eTme dedim (29-318) 

 kimi oyneyibatı kimi ilēn çalıbatı kimi ortı yėrde (2-62) 

 benimişim mi ġalıbatı (45-10) 

 anaŋ ōlanıŋ cenēzesini savcu, hākim içeri doḲdur yarmā götürübatı 

(2-116) 

 “nere gedibatıŋ.” dērin (38-130) 

 gelinlik ġızları olubbatī (19-79) 

 deve yapallardı hörgüÇleniPbatī (43-10) 

 ikindin gelin gelibatīke siŋellēdi (39-46) 

 hindi böyük ōlum oḳubatīḳa u bizim yoḳarı me‿ellede bi 

ḳasaPdayı derdik (41-70) 

 “ba-” şekli Çamköy ve Yusufça’da karakteristik özellik gösterir. 

Genel olarak 3. teklik şahısta görülen bu yardımcı fiiller, bu türde diğer şahıs 

çekimleriyle de görülmüştür.  

 onŭ da ġarahatmadan alamēban (22-260) 

 ēliyedveriliban (34-209) 

 ne tıraşolubaŋ böyün (44-9) 

 şükür şükür kimi aş kimi susus oluballā, neTceŋ (35-247) 

 çapıdan gelibaŋ ninēŋ (21-1)   

 kimi beşşīŋ içine gömüba çocū, kimi ho yanna soḳuba, kimi hu 

yanna çekiba (34-150) 

 

144 A. Akar, MA, s. 56-57. 
145 krş., Ali Akar, Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri, Muğla Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2001, 4, s. 3-4; A. Manav, DGA, s. 94; Işılay Kanaç, 

Denizli’nin Babadağ İlçesi Ağzı (Fonetik-Morfoloji), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli, 2010, s. 345-346; Nergis Biray, 

“Acıpayam Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yapı ile İlişkisi”, I. 

Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, Acıpayam-Denizli, 2007, s. 381-382. 



105 | GÖLHİSAR AĞZI 

 ikinci otunu aTlibaS (22-199) 

 nēTcēŋ ȫle ȫle olubgidibaz ġāri (22-196) 

 “bā-” uzun ünlülü fiiller ise Yamadı, Hisarardı gibi komşu köylerle 

Konak Mahallesi, Çamköy ve Yusufça köylerinde örneklerine rastlanmıştır. 

Birkaç örnekte yardımcı fiil olumsuzluk ekiyle birlikte görülmüştür.  

 kimi donsuz oynābbā kimi çılbaḲ oynābbā (4-122) 

 bizi bilenlē gölüsarda hu dēPbā (33-75) 

 safalānı sürübāla (22-96) 

 arabasını binibā (45-12) 

 ġarı oynābbāymış diyĕ bütün milleT yīlırdı (9-17) 

 ḳoli içibālā (33-201) 

 “işlēden ġurtulumēbā mısıŋız?” dedim (36-417) 

 tā aḲlımĭ gelmediklē vādır da gelmiybā ġāri gelmiybā (36-434) 

 Çamköy’deki iki örnekte birleşik fiile “ba-/bā-” yardımcı fiili 

eklenerek gerçekleşen dikkat çekici bir kullanım vardır:  

 halbūsem anassı baḲıvebā aldī ineKlere (22-251) 

 bıçıvēba sürdürüvēcek boş yere (22-214) 

 Yusufça’daki bir örnekte yardımcı fiil geniş zamanın “barı-“ şeklinde 

tespit edilmiştir: 

 ġocı baracı neredenaldı geldi de nellere gidibārı, tā ġārīci ovasına 

ġadā (33-287) 

 

1.1.2.1.1.3.4.6. Fiil+I4P otur- ~ otu- ~ otū- ~ ot- 

 Çağdaş lehçelerden Türkmence, Kırgızca, Kazakça ve Nogaycada 

şimdiki zaman oluşturmada kullanılan bu fiil,146 GA ‘da da tespit edilmiştir. 

“bat-“ yardımcı eylemi ile birlikte yörede örneklerine çokça rastladığımız bir 

şimdiki zaman çekimidir. Ancak bu fiilin belli bir yöreye has kullanımından 

bahsetmek çok zordur. Şehir merkezi ve Yusufça’da örneklerine daha çok 

rastlanmıştır. “otur-” yardımcı fiilinin sonundaki “r” akıcı ünsüzünün 

düşmesiyle oluşan “otu-” fiili ile uzun ünlünün bulunduğu “otū-” şekilleri de 

yörede mevcuttur. Genel olarak 3. teklik şahışta görülen birleşik fiil çekimi 

bir örnekte 1. çokluk şahış çekimiyle tespit edilmiştir. Elmalıyurt’taki bir 

örnekte “ot-” şekli görülmüştür.  

 beliki bişeylē de deyiP oturu, hȫlù türkü gibi bi şēɍleden  (28-309) 

 zıvanıP oturu (36-249) 

 ben yorġanıŋ içinde siŋib oturun (1-61) 

 hindi boş duruP otu hindi (40-131) 

 cezā yazıb otu yirmay (26-42) 

 

146 Ali Akar, Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri, Muğla Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 2001, 4, s. 7. 
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 vallā solū yanıŋda olsun evde oturuP otu olsun ben geldi‿imde (27-

184) 

 orda biŋbaşı baḳıb otū (18-53) 

 nīcaTla u evi başında oturub otūdu (19-92) 

 beni hura aldırıP otū musuŋuz (33-56) 

 ikimiz hımırdaşıP otuz bizim ōlanlā (34-202) 

 ondan sōņra orda ġılıÇ çekib otanlar vardını, ġılıÇ çekillērdin (17-

62) 

 

1.1.2.1.1.3.4.7. Fiil+I4P yürü- ~ yörü- ~ yùrü- 

 Türkiye Türkçesinde görülmeyen bu yapı GA’da tespit edilmiştir. 

Fiilin fonetik açıdan farklılık gösteren şekilleri de mevcuttur. 

 ben eliŋ ollāɁda içiP yörün (29-63) 

 gediP yörüS ekiŋ kȫküŋ yanĭna ġāri, çoḲlāmızıŋ yanlānă ōlum, 

nīdem (36-107) 

 ollāda oluP yörü (40-233) 

 sen yüz veriyållar dēb yùrüyåsa (14-34) 

 

1.1.2.1.1.3.4.8. Fiil+ib yor- 

 Bu fiil TT’de olduğu gibi yöre ağzında da genel olarak ek şekliyle 

görülür. Asmalı köyündeki bir örnekte ise “-I4b” zarf-fiil ekinden sonra 

gelerek şimdiki zaman çekimini karşılamıştır. 

 “sen ibecikde tüfē gezdirib yōr muŋ, verdiŋ mi?” dedi (12-117) 

 

1.1.2.1.1.3.4.9. Fiil+ıP aş- 

 Süreklilik anlamı katan bir yardımcı fiildir.147 

 ben de varıp aşşārın orıya (36-68) 

 

1.1.2.1.1.4. Gelecek Zaman 

 -(y)AcAK 

 Şimdiki zamandan sonra bölgede en fazla ses değişikliği görülen 

zaman çekim ekidir. TT’deki gibi gelecek zaman ekleri genel olarak “-

AcAk”tır. Ancak GA’ da orta hece vurgusunun düşüklüğü sebebiyle çoğu kez 

ilk “A” düşer veya daralır. Düşme, daralmaya göre daha çok görülür. Kimi 

örneklerde gelecek zaman ekinden önce gelen ünlü uzamıştır. Olumsuzluk 

ekiyle birlikte kullanıldığında uzama hadisesi daha da fazla gerçekleşir. 

Bölgedeki karakteristik durumlardandır.  

 

147 krş. Ali Akar, “Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri”, Muğla 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001, s. 7. 
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Kalın ünlülü fiil köklerine devamlı olarak “-cek” ince ünlülü olarak gelen 

gelecek zaman eki, özellikle bazı Batı Anadolu ağızlarında yaygın durumda 

görülür.148 Gölhisar ağzında ise bu özellik, şehir merkezi ile ilçenin kuzey 

bölgelerinde sınırlı kalmıştır. Özellikle bu durum merkez Konak, Armutlu ve 

Ulucami Mahallesi ile Çamköy’de belirgin bir vaziyettedir. Diğer yerlerde ise 

gelecek zaman çekiminin kalın ve ince sıradan ünlülerle beraber kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 

 
7. Tablo: Gölhisar Ağzında Gelecek Zaman Ekleri 

 

Kişi  Teklik Çokluk 

1. 
 -cem ~ -(V)cAn ~ -

(V)cĀn ~ -īcin 
-(V)cAz ~ -(V)cĀz 

2. 
 -(V)cAŋ ~ -

(V)cĀsIŋ ~ -cīŋ 
-cAŋIz ~ -cĀsIŋIz 

3. 
 -(V)cAK ~ -ceh ~ -

çek 

-cAKlAr ~ -cAKlĀ 

~ -ciklē 

  

1.1.2.1.1.4.1. Teklik 1. Kişi 

 -cem ~ -(V)cAn ~ -(V)cĀn ~ -īcin 

 “-cem” çekimi bölge için tipik bir kullanım değildir.149 Tek bir 

cümlede bu şeklin örneği görülmüştür. “-(V)cAn” şekli yörede karakteristik 

 olarak görülen gelecek zaman birinci teklik şahıs çekimidir.  

 hocıyı danışdırcem buna (36-170) 

 “ben tā alcan nasıl satıyoŋ?” demiş (22-246) 

 hora mal macāna geldīm de hunūla çapalācan (19-238) 

 “ev yapıvēcen, eviŋ içine ġaTcen.” dedim (22-86) 

 ben ġızımıŋ hoca ānımıŋ elinden işcen suyŭ (41-42) 

 öküzleri güTmē gedecen mecubur (46-1) 

 bıraġacān ben bunları da (14-21) 

 ne işlēcēn ne bişircēn ne iş yapcēn nere geTcēn (41-44) 

  “nene ben seni kȫmüze götürcēn.” dedī (38-81) 

 Gelecek zaman ekindeki düz-geniş ünlüler, “-īcin” ekinde yerini düz-

dar ünlü olan “i”ye bırakmıştır. Bu kullanım yöre için karakteristik bir özellik 

taşımaz. Bu şahıs çekiminin yanında ikinci teklik ve üçüncü çokluk kişilerde 

sadece birer örnek oluşturacak şekilde görülmüştür. Konak Mahallesi’ndeki 

bir metinde mevcuttur. 

 

148 örnekler için bk. A. Akar, MA, s. 61; Erdoğan Boz, AMA s. 106-107; G. Gülsevin, age., s. 
108-111; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 167-168; O. Yıldız, IMA, s. 81. 
149 Ayrıca aynı kişi gelecek zamanın bu şahsını kullanırken devamlı “-cen” hâliyle 

kullanmaktadır. Dolayısıyla bölge adına genel bir özellikten bahsedilemez. 
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  “bunuŋ bullāda olmīcin.” dedim ben (35-433) 

 

1.2.1.1.4.2. Teklik 2. Kişi 

 -(V)cAŋ ~ -(V)cĀsIŋ ~ -cīŋ 

 Her iki şeklin örnekleri de yörede görülmektedir. Karakteristik olarak 

ayırt etmek gerekirse “-(V)cAŋ” şekli, bölgenin güneydoğusundaki 

Elmalıyurt, İbecik ve Yeşildere köylerinde daha çok görülmüştür. Birinci 

teklik şahısta belirttiğimiz gibi “-cīŋ” şeklinin bu çekimde de kullanımı vardır. 

Tipik bir kullanım değildir. Kargalı köyünde bulunmuştur. 

 “sen nere gėTceŋ la.” dedī (18-36) 
 sen varcaŋ mı varmācaŋ mı yoḳ (16-22) 

 sen de ġaybedeniŋ yanĭna vāsaŋ ben bun göTcēn dese nasıl 

göndermēceŋ (27-165) 

 baḲ toplumda yeralcāsıŋ yer (32-55) 

 kölden ġamış biçiPgelcēsiŋ de onu bālēcēsiŋ birer dutam (39-71) 

 şindi bizi tanıyanarġ daşlar sen, sen, sen hādi bȫn bizimevde 

yatacāsıŋ (9-81) 

 “neTcīŋ masravı” (26-105) 

 İkinci teklik şahsın soru ekiyle yapılan çekiminde bir örnekte ek, aynı 

şekilde fiile gelirken diğerinde ek sonundaki “k” sesi düşmüştür:  

 “başġa yēcek miŋ?” dedi (14-97) 

 “yüdürǚce miŋ?” dedim (22-106) 

 

1.1.2.1.1.4.3. Teklik 3. Kişi 

 -(V)cAK ~ -ceh ~ -çek 

 3. teklik kişi çekiminin karakteristik eki “(V)cAK” tır. Yörenin hemen 

hemen her bölgesinde görülmüştür. Yine bir örnekte gelecek zaman eki 

süreklileşmeye bağlı olarak “ceh” şeklinde metinlerimizde tespit edilmiştir. 

 Tipik bir kullanım değildir. 

 beni tevkiveTcekcandarmaya verecek (26-66) 

 her şėyi hazırlāyiŋ, yencek içilcek (28-222) 

 hani beş ġuruş kendi çalışmadī gibi onda çalışdırmācaḲ (11-113) 

 torun da on doḳuza çıḲcaḲ yaḳında (38-95) 

 baḳām bu sene edceh mi (33-264) 

 Aşağıdaki örnekte gelecek zaman eki, ünsüz uyumunu bozacak 

şekilde “çek” olarak eklenmiştir: 

 savcı haĺledçek (26-49) 

 

1.1.2.1.1.4.4. Çokluk 1. Kişi 

 -(V)cAz ~ -(V)cĀz 

 Her iki kullanım da yörede yaygındır. Yine iki şekildeki birer 

kullanımda ekin sonundaki ötümlü ses yarı ötümsüz bir vaziyette görülmüştür. 
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Bu şahsın bir örneğindeki çekimde, devamlı ötümlü (-cAk) vaziyette görülen 

ekimiz, yarı ötümsüz bir kullanımda görülerek ünsüz uyumuna yaklaşmıştır. 

 şuhullancaz ġāri onlāla (22-278) 

 biz mal güTcez, heleşenggörecēz (1-40) 

 onlārı dikiceS (22-224) 

 şurıya gidicēS (12-85) 

 savurcāz dėyĕ ġoca şeyi yaparıdıḲ (11-175) 

 bene de sȫdüŋ ben nā unuTcēn, ġaTlancēz (45-3) 

 ısġatı bi millardan etÇez deyillē işde bu (28-267) 

 

1.1.2.1.1.4.5. Çokluk 2. Kişi 

 -cAŋIz ~ -cĀsIŋIz 

 Bu şahıs çekiminde “-cĀsIŋIz” şeklinin örnekleri diğer morfeme göre 

daha fazladır. 

 öğüreTmenler soruyo hanı oḳucaŋız mı, eTceŋiz mi (1-38) 

 hindi hullāda enceŋiz (45-7) 

 emme bi görcēsiŋiz siz o mevlüdde gel’eni (28-297) 

 ora varmış ille şo ġızı bene isde‿ǖcēsiŋiz (19-85) 

 siz ni decēsiŋiz (11-141) 

 çoḲdediler “sívaP alcāsıŋız.” dediler (19-100) 

 

1.1.2.1.1.4.6. Çokluk 3. Kişi 

 -cAKlAr ~ -cAKlĀ ~ -ciklē 

 “-cAKlAr” ve “-cAKlĀ” şekillerinin her ikisi de yaygın bir şekilde 

kullanılır. Özellikle “cAKlĀ” şahıs eki, yörenin kuzeyindeki Konak 

Mahallesi, Çamköy ve Yusufça’ da daha çok görülmektedir. Düz-dar ünlülü 

“-ciklē” şeklindeki kullanım bir örnekte tespit edilmiştir. 

 benī bozcaḲlar dėye bene oḳu bile vermedi seniŋ mūsin (2-89) 

 hindi ıramazan bilira ġaş dene gelcekler (19-56) 

 tā isdanbȯldan ġonuşceklē de burda (35-64) 

 baḲ hindi seni nere götürceKlē (33-143) 

 ē alıPda ben ne dēcen de alcaḲlā (28-8) 

 aŋḳarayă çıḲdı tayınları ora giTceklē (20-36) 

 evlenemiciklē yav (35-53) 

 

1.1.2.1.1.5. Geniş Zaman 

 -(V)r 

 GA’da bu ek genel olarak aynı vaziyettedir. Geniş zamanda ekin 

ünsüzünün düşmesi veya düşme eğilimi göstererek zayıf telâffuz edilmesi 

burada dikkat çekicidir. Ancak, birinci kişilerde genellikle “r” ünsüzü 

korunmasına rağmen, ikinci ve üçüncü kişilerde kaybolması bu bölge için 
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yaygın bir eğilimdir.150 “r” akıcı sesinin kaybolması sonucunda da genellikle 

geride kalan ünlü uzar. 

 
8. Tablo: Gölhisar Ağzında Geniş Zaman Ekleri 

  

Kişi Teklik Çokluk 

1. -(V)rI4m ~ -(V)rI4n ~ -mAn -(V)rI4z ~ -meyiz 

2. 

-(V)rsI4ŋ ~ -(V)sI4ŋ ~ -

(V̅)sI4ŋ ~  

-mAzsIŋ 

-(V)rsI4ŋI4z ~ -(V)sI4ŋI4z ~ -

(V̅)sI4ŋI4z ~  

-mezsiŋiz ~ -mezsīz 

3. -(V)r ~  -V̅ ~ (V̅)Ɂ ~ -mAS 

-(V)rlAr ~ -(V)I4lĀ(r) ~ -VllAr 

~ -VllAɁ ~ -VllĀ ~ -mAzlAr ~ 

-mAzlĀ 

  

1.1.2.1.1.5.1. Teklik 1. Kişi 

 -(V)rI4m ~ -(V)rI4n ~ -mAn 

 “-(V)rI4m” hâli tek bir örnekte görülmüştür. Bölge için karakteristik 

bir kullanım değildir.151 Birinci teklik kişilerde “-(V)rI4n” şekli devamlı olarak 

kullanılan karakteristik bir ektir. “-mAn” olumsuz şekli kullanılır. TT’de 

kullanılan “-mAm” şekli yöremiz ağzında görülmemiştir.  

 o ḳoḳulu sabını ben ömceye derim ben (22-111) 

 “ben bȫle durarın.” dēyyi (14-46) 

 ben yorġanıŋ içinde siŋib oturun, siŋib oturun (1-61) 

 iki gün yatarın bāzı iki üş gün yatarın gederin evime (38-137) 

 ne varısa verilērse alıbda yörǖrün işde bu (14-128) 

 imzālādıŋ benalman.” dedi (26-47) 

 “bu arḳadaşı ben hĨyada gönderemen.” dedi (9-238) 

 ben eliŋ ollāɁda içiP yörün (29-63) 

 

1.1.2.1.1.5.2. Teklik 2. Kişi 

 -(V)rsI4ŋ ~ -(V)sI4ŋ ~ -(V̅)sI4ŋ ~ -mAzsIŋ 

  “-V̅sI4ŋ” şeklinin soru ekiyle yapılan çekiminde “misiŋ” hâlinin 

yerini “miŋ” şekli almıştır. Görülen iki örnekten birinde ek aynı şekliyle 

kullanılırken diğerinde “r” ünsüzü düşmüştür.“-mAz” olumsuzluk ekinin 

sonundaki “z” ünsüzü, “-sıŋ” ikinci teklik şahıs ekininin başındaki “s” 

ünsüzünün etkisiyle bazı örneklerde yarı ötümsüzleşerek “-maSsıŋ” hâliyle 

karşımıza çıkmıştır. 

 

150 G. Gülsevin, UİA, s. 111. 
151 Ayrıca bu konuşmacı bu kişi ekini verilen örnek dışında devamlı “-(V)rI4n” şekliyle telâffuz 
etmektedir. 
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 sabāla bi de āya tōma gėdersiŋ (7-33) 

 ondan kēri günece dökērsiŋ, ġurudursuŋ (4-26) 

 eliŋe bi çıra ġaz lambası aldıŋ mı ēve gelirsiŋ (10-79) 

 sen dedi “bu memlekeTe orda hizmáTedibdurusuŋ (9-118) 

 kilōmeTreyi doldurusuŋ orda (26-185) 

 onu o ebme‿iŋ üsdünĕ dökēsiŋ (36-386) 

 cımıcıḲda ēşi ġatāsıŋ (40-48) 

 bi adam buluPgelīsiŋ otuz milyara yȫmiye (25-100) 

 beKmez şerbedġaynadīsıŋ (36-385) 

 bi ufaḲ su döken gelen mi ȫredmenim müsāde eder miŋ? (34-134) 

 tabī günahlā vā bağı bilī miŋ? (35-268) 

 çāɋdır bazarında bitiremeSsiŋ (7-8) 

 bilmeSsiŋ dē mi yā (11-17) 

 ėyilīne doyamazsıŋ (3-2) 

 şindi bu kȫden amele bulamaSsıŋ (8-64) 

 

1.1.2.1.1.5.3. Teklik 3. Kişi 

 -(V)r ~  -V̅ ~ (V̅)Ɂ ~ -mAS 

 Kimi örneklerde ekin sonundaki “r” sesi tam olarak düşmemiştir 

ancak kendinden önce gelen ünlüyü uzatmıştır. Olumsuzluk ekinin sonundaki 

“z” sesi bazı örneklerde yarı ötümsüz, tek bir örnekte ise ötümsüz bir 

vaziyette tespit edilmiştir. Soru ekiyle yapılan bazı örneklerde ek sonundaki 

“z” sesi kimi zaman düşmüştür. 

 zēre, cerez, şu bu ġonulur (10-58) 

 da üçetēŋ altına bu keyilir (28-108) 

 avır günlerdē ıramāzanda, bayramda, orda çoḳaşılır (16-12) 

 güzel türkü çekēɁ bu vay (31-34) 

 bi hura bi hura dörT taraFı damġalāɁ (7-41) 

 öFgeŋ dağıldı‿ıŋda geder ōlan taravı alī, gidē, alī, gelī (2-68) 

 iki ġarı hu yanna geçē (33-68) 

 ḳırḳı ellisi olū (36-345) 

 sen bū yalanatā (18-8) 

 izmirdē gelin bilmeS (19-233) 

 çay sātında gelmes (41-10) 

 bizim defderimizde yazmaz bu (2-71) 

 erkek ḳısmına hora geçilmez (27-189) 

 bu paḳlamaS (22-228) 

 yözü yoḳarı gedilme mi (27-24) 

 biŋseŋe atıla ḳayḳıla ḳayḳıla gėTse olma mı (28-41) 

 evlenme mi canīm (13-66) 
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 Aşağıdaki örneklerde zaman ekinin ünlüsünün TT’de yuvarlak-dar bir 

ünlülüyken yöremiz ağzında düz-geniş bir ünlü ile olarak karşımıza çıkması 

dikkat çekicidir: 

 evcilē āḳadaşım dilkiyi daḲsaŋ ölüyü zāten orda durar mı esnaf 

barınamaz (15-17) 

 odun edellē geler (39-34) 

 esgere geTcek ōlanıŋ barmāna ġına vurallar (23-219) 

 ġızı ḳınāla üş gün durar, saçında (4-93) 

 

1.1.2.1.1.5.4. Çokluk 1. Kişi 

 -(V)rI4z ~ -meyiz 

 “-(V)rI4z” kişi ekinin sonundaki “z” sesi birkaç örnekte yarı ötümsüz 

bir vaziyette tespit edilmiştir. Birkaç örnekte diğer olumsuz çekimlerde 

olduğu gibi yarı ötümsüz bir kullanım dikkat çekicidir. Olumsuzluk ekinin 

ince ünlü ile kullanımı bir örnekte damak uyumunu bozmuştur. 

 keşgēŋ buydayını paḳlārız (19-241) 

 namazĭmızı abdasdımızı ġılarıS (33-152) 

 ādda acıḲbundan sarma ėderiS (38-115) 

 çayınla, bişisinle ġōruz (28-230) 

 bayrā dikeriz ōlancı‿ım (4-44) 

 o ni ziman uyanīsa onu gine aynı günde yümeyiS (36-291) 

 böyün ölmeyiz ġāri (34-201) 

 hēÇ yemeyiz biz ondan (36-414) 

 yalıŋız şehir yerini bilmēyiS (28-280) 

 bi ekiŋ kȫküŋ yanĭna gedmeyiS, çıḳarmeyiS (36-274) 

 Çokluk 1. kişi çekiminde hece tekleşmesine bağlı olarak oluşan 

kullanımlar bulunmaktadır. Aynı şekilde bir örnekte ekin sonundaki “z” sesi 

ötümsüzleşerek “s” sesine dönüşmüştür 

 hepimiz depilip duruS (22-148) 

 undan soŋra unu da indiriz (28-242) 

 gediP yörüS ekiŋ kȫküŋ yanĭna ġāri (36-107) 

 yemek veris öldünde bi sene soŋra (28-220) 

 

1.1.2.1.1.5.5. Çokluk 2. Kişi 

 -(V)rsI4ŋI4z ~ -(V)sI4ŋI4z ~ -(V̅)sI4ŋI4z ~ -mezsiŋiz ~ -mezsīz 

 “-(V)sI4ŋI4z” kullanımı Armutlu Mahallesi’nde bir kişinin 

konuşmasında tespit edilmiştir. Aynı kelimede ve iki farklı yerde görülen bir 

kullanımdır. Yaygın bir kullanımı yoktur. “-mezsīz” 2. çokluk şahıs eki 

büzülme hadisesiyle uzun ünlüye dönüşmüştür. Bu kullanım sadece bir 

örnekte görülmüştür. Karakteristik özellik göstermez. 

 nişlersiŋiz anam (4-187) 

 afedersiŋiz ondan aÇcıḲ ḳorḳalamış (11-106) 
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 beliki tanırsıŋız otofüscǖ hasan demī, şereveddin demīgil vādır (33-

114) 

 kimi götürüsüŋüz unū barışdırcek īņsanları bulūsuŋuz (41-34) 

 ya nazar ildirisiŋiz (41-31) 

 tamā edēsiŋiz (33-187) 

 “münkünse dedim yük aldm dēĝilse siz bilīsiŋiz.” dedim (34-28) 

 kimi götürüsüŋüz unū barışdırcek īņsanları bulūsuŋuz (41-34) 

 siz bu lafları bilmezsiŋiz (34-129) 

 sizarabaşı bilmezsiŋiz (28-234) 

 siz bilmezsīz (6-167) 

 

1.1.2.1.1.5.6. Çokluk 3. Kişi 

 -(V)rlAr ~ -(V)I4lĀ(r) ~ -VllAr ~ -VllAɁ ~ -VllĀ ~ -mAzlAr ~ -

mAzlĀ 

 3. çokluk şahışta en fazla tespit edilen örnekler “-VllAr”, “-VllAɁ ve 

“-VllĀ” morfemleriyle yapılanlardır. Bu çekimlerde “r” ünsüzü gerileyici 

benzeşme sonucu “l” ünsüzüne dönüşmüştür. 

 almucesdan bürünürler (19-13) 

 kürüdürler (45-13) 

 bu yaylayă giderlē mēmurlāɁ bütün āyilesinle (31-109) 

 tabī mināsiP olan genşlēŋ yanna varırlā (36-84) 

 gelini hazırlādıḲdan kēri hayv nıŋ hazırlallar gelin hazırlāɁ gibi (42-

18) 

 almucesden bürünüller heril bürǖrler üsdüne ġırablarıŋ (19-12) 

 beyázeşşē ġaray, bȫle ġarı eşşē beyáza boyallāɁ (10-32) 

 evcilere varsaŋ da ġonuşsaŋ  “vallā hȫle billā bȫle.” dellēɁ aşşālar 

(14-145) 

 ġoŋşuları toPlallā (11-195) 

 boranıŋ dǖnü hindi üçetek kiyellē (28-9) 

 borda yapmazlā (28-135) 

 hindi ōȷsa dǖĝün eTdirmezlē gine eTdirmedilē de (30-39) 

 verilme dersēŋ sormazlar (16-21) 
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1.1.2.1.2. KİPLER 

 1.1.2.1.2.1. Emir-İstek Kipi 

 
9. Tablo: Gölhisar Ağzında Emir-İstek Kipi Ekleri 

 

Kişi Teklik Çokluk 

1. 

-(y)An ~ -(y)Ān ~ -(y)Am 

~ -ēm ~ 

-a‿ān ~ -īn ~ -i‿in ~ -iŋ ~  

-eŋ 

-(y)Am ~ -(y)AlIm ~ -(y)Ām 

2. -Ø  ~ -esiŋ -(I4)ŋ  

3. -sI4n ~ -e -sI4nlAr ~ -sI4nlĀ 

  

 

1.1.2.1.2.1.1. Teklik 1. Kişi 

 -(y)An ~ -(y)Ān ~ -(y)Am ~ -ēm ~ -a‿ān ~ -īn ~ -i‿in ~ -iŋ ~ -eŋ 

“-(y)An” yörede en çok kullanılan 1. teklik çekim ekidir. Her bölgede 

örneklerine rastlanmıştır. Bu ek türü kimi örneklerde damak uyumunu 

bozmuştur. “-(y)Ān” fiil çekiminde uzun ünlülü kullanımı dikkat çekicidir. 

Birinci çokluk şahıs için de söz konusu “-(y)Am” eki kullanılmaktadır. 

 Bunları ayırt ederken cümledeki anlama veya şahıs zamirlerine 

bakarak kişi çekimlerini ayırt ettik. Birkaç örnekte yine damak uyumuna 

aykırı bir durum söz konusudur. “-ēm” uzun ünlülü kullanım sadece bir 

örnekte karşımıza çıkmıştır. Tipik bir kullanım değildir.  

 sizi köɍe ġōvuran (45-8) 

 emme sen söz yalımı töbe yārabbim ben hindi bu ġocamıḳa bunu 

ġoyen de senīle ġaçen geden olū mu canım (2-70) 

 töbe yārabbi cavır da demeyen (19-82) 

 biz bi baḲdıḲ sabāla bi hȫle elimi yüzümü yıḳayan diyĨ çıḲdım (9-

157) 

 tūçe key baḳan (28-83) 

 “ben seni musula çíḳaren.” dermiş (26-201) 

 televon eddīnde “çabȯḲben seniŋ torunu görcēn çabȯḲġız bul baken 

(38-62) 

 kendim de ȫsüz böyüdüm dedim bunu bāri ȫsüz ġomayān (30-19) 

 vallā hātırām bi de onu dēvürēn de (7-47) 

 öteki ne bilēn ayōlum (28-7) 

 amma hindi ben vermez demiyēn (12-46) 

 eveli genşlik dēverem mi çocuḲ olmadı on sene benim (35-431) 

 båbam dedi “sen yoḳardan geTbenaşşādan gidem.” dedi (17-33) 
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 yüzbaşıya dedim ki yüzbaşım hātıramolsun hora bi masa yapūram 

(9-201) 

  “gel ben seniŋ bi ġarnıŋı doyurem yā (34-115) 

 “e durem mādem.” dedim ben (25-90) 

 yılını da dēverēm (7-61) 

  “-īn” örneklerinde kip ekimiz büzülmeye bağlı olarak “ī” uzun ünlülü 

olarak karşımıza çıkmıştır. Şekil olarak bu ek, şimdiki zamanın 3. ağız 

bölgesindeki “-(I4)yI4” kullanımının aynı şekilde düşmesiyle oluşan hâline 

benzemektedir. Bu kullanımları anlam açısından ayırt ettik. Çok yaygın 

kullanımı yoktur. Sadece merkez mahallelerde örnekleri mevcuttur. Uzun 

ünlülü örneklerle birlikte ikiz ünlülü örnekler (-i‿in) de metinlerde tespit 

edilmiştir. “-iŋ” ve “-eŋ” şekillerinde damak n’leri birinci kişiler için 

kullanılmıştır. Söz konusu eklerin birer örneği mevcuttur. Tipik kullanımlar 

değildir. 

 ben sana dēverīn (35-408) 

 hindi ben size ȫredmenlī ögreTmīn (41-20) 

 mēɁdimanda hindi ġışşın ġovi‿i movi‿i nā götüri‿in getiri‿in (36-

94) 

 anadoludan efendim söyli‿in dünyanıŋ heyyerinden (37-23) 

 hindi getiriveriŋ gelibātı dā (21-40) 

 neyise “sene bi soru soreŋ bil baḳām?” dedim ben (37-67) 

 

1.1.2.1.2.1.2. Teklik 2. Kişi 

 -Ø  ~ -esiŋ 

 TT’de olduğu gibi eksiz biçimi yaygın olarak kullanılır. “-esiŋ- 

örneğinin tek kullanımı vardır.  

 hindi sen geri ġal tarl da (16-3) 

 “benikini yapū (14-41) 

 ondan kēri bazarertesi gün ikindiņ sen de gel sen de gel (4-91) 

 sen hindi dutuPgidesiŋ ġolundan (23-103) 

 

1.1.2.1.2.1.3. Teklik 3. Kişi 

 -sI4n ~ -e 

 Bu şahıs için karakteristik olarak kullanılan “-sI4n” ekidir. “-e” yaygın 

bir kullanım değildir. Bir örnekte mevcuttur. 

 do‿ā eddiz bizaynı bȫle yellere düşsün dedilē (33-206) 

 halḲ o yoldan geçen hāl da barbınlansın o sudan (32-131) 

 allā şükür herkez acılarını gösdermesin (3-8) 

 “yeter benimev dursun.” dėdi (14-39) 

 öteki dutuPgide ġolundan (23-104) 
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1.1.2.1.2.1.4. Çokluk 1. Kişi 

 -(y)Am ~ -(y)AlIm ~ -(y)Ām 

 “-(y)Am” yukarıda belirttiğimiz gibi birinci kişiler için de kullanılır. 

“-(y)Ām” eki “-(y)AlIm” ekinin büzülmeye uğramış hâli olarak karşımıza 

çıkar. Her ikisi de yaygın olarak kullanılır. 

 biz de onu onūɁ demiyem ġāri da bu adından geldi (36-41) 

 biray dā oḳudam (1-209) 

 tūçeye bi keydürǖrem mi (28-73) 

 sen tārna vaḳıTlarındā edece oldūmuzda biz sená aĺo de‿elim (1-203) 

 “īne huralım.” dedilēɁ (14-3) 
 hora göllēm deyen geline de (38-33) 

 būdey, anıson nē ekēm haḳından gelebildīmiz ġadā (44-12) 

 biz hurda bi oturām (32-111) 

 

1.1.2.1.2.1.5. Çokluk 2. Kişi 

 -(I4)ŋ  

 GA’da tipik kullanım “-(I4)ŋ” şeklidir.  

 ömmür boyu muTlu yaşaŋ (41-69) 

 tamam uşġurlā çözüŋ dedi (7-62) 

 siz bunu dudduruŋ esgilere (20-30) 

 “burdan tiren laylara biniŋ, direkmen orıya üsgüdere çıḳıveŋ (35-

451) 

 

1.1.2.1.2.1.6. Çokluk 3. Kişi 

 -sI4nlAr ~ -sI4nlĀ 

 Ekin sonundaki “r” sesinin hem korunduğu hem de düştüğü örnekler 

bulunmaktadır.  

 sırāla baḲsınlar (19-220) 

 “o zıman kenā keysinler.” dedi (7-119) 

 genşlere sālıḲ sıvadlıḲ, sā‿olsunlā (39-171) 

 “işlēne gelillēse buyursunlā gelsinlē.” delleridi (11-145) 

 

1.1.2.1.2.2. Dilek Kipi 

 “-sA” ekinin şart fonksiyonundaki kullanılışları asıl cümlenin 

yüklemini oluşturmadığından, o tür örnekleri burada ele almadık.152 Konunun 

başlığını da sadece dilek kipi olarak benimseyerek yargı bildiren cümleleri 

seçtik. 

 

152 G. Gülsevin, UİA, s. 119. 
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10. Tablo: Gölhisar Ağzında Dilek Kipi Ekleri 

 

Kişi Teklik Çokluk 

1. -sAm -sAK 

2. -sAŋ -sAŋIz 

3. -sA -salā ~ -seler ~ -salāɁ 

  

1.1.2.1.2.2.1. Teklik 1. Kişi:  

 -sAm 

 işme desem almēyo (22-49) 

 yaşiyışımdan bu yannā irezillīme sȫlüsem de seniŋ anlēceŋ bi şēlēden 

sȫleyin (35-8) 

 

1.1.2.1.2.2.2. Teklik 2. Kişi:  

 -sAŋ 

 ama yayan gezelek gelseŋ hā olmacaḲ (25-251) 

 evcilere varsaŋ da ġonuşsaŋ  “vallā hȫle billā bȫle.” dellēɁ aşşālar 

(14-145) 

 hindi bi horaza kesiveseŋ bi ġoyuŋgeçi gesseŋ inellē mi 

ġatıvemeye (40-34) 

 

1.1.2.1.2.2.3. Teklik 3. Kişi:  

 -sA 

 kendisi baḲmadı ki bubamā, bu baḲsa (40-151) 

 ciŋgeni sevse dāmātıŋ (27-92) 

 

1.1.2.1.2.2.4. Çokluk 1. Kişi:  

 -sAK 

 “una bi görsek baḲsaḲ.” dedi (14-66) 

 geTsek bizim horda hem ġonuşurduḲ (29-60) 

 sālam bi müşderi bulsaḲdā vādevle versek (14-23) 

1.1.2.1.2.2.5. Çokluk 2. Kişi:  

 -sAŋIz 

 kendiŋiz bile yarmışolsaŋız da de‿irmende şeye 

 yardırımışolsaŋız, bişirseŋiz olur (19-258) 

 bizim birimiz bārin beşden üşden çıḲsaŋıza (1-23) 

 “benim yerime siz geTseŋiz yaTsaŋız olmaz mı?” dedim (25-84) 

 

1.1.2.1.2.2.6. Çokluk 3. Kişi:  

 -salā ~ -seler ~ -salāɁ 
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 hindi bilmēyin ki ilaş çoḳ hindi, yapıyollā mı yapsalā da hemen 

yıḳayȯllā sürüPde bi anassınıŋ bubassınıŋ göŋnü olmāyı da (6-61) 

 gelce olsalā bura gelceklē hepimiz bir geTcēdik (11-93) 

 bişéy dėyemēyi ġāri ÇorcocuḲdȫseler de (1-69) 

 yedi dene çocuḳ bireray baḲsalāɁ yedi ay (19-221) 

 

1.1.2.1.2.3. Gereklilik Kipi 

 Yöremiz ağzında “-malı” şekli sadece bir metinde görülmüştür. 

Bunun dışında “lazım ve icap et-“ kelimeleriyle yapılan birkaç örnek tespit 

edilmiştir. 

 nolūsa olsun hePsi deK olmalı (42-123) 

 ondan bi geşmesi lāzımmış (31-73) 

 dedīmizde kȫlerden toPlamamız icābeder (9-34) 

 

1.1.2.2. BİRLEŞİK ÇEKİMLER 

 Yöremizde birleşik çekimler, ufak tefek ses ayrılıkları dışında 

TT’deki görev ve kullanışları ile benzerlik göstermektedir. 

 

1.1.2.2.1. Hikâye Birleşik Çekimi 

1.1.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

 Bu hikâye çekiminde ek genel olarak “dĪ4dI4” biçimindedir. Birinci 

zaman ekindeki ünlü uzamıştır. Bahsi geçen ek, yöre için karakteristik özellik 

gösterir. “dI4(y)dI4” şekliyle örnekler de bulunmaktadır. Ancak bunlar sınırlı 

sayıdadır. Bir örnekte farklı bir kullanım dikkat çeker. Şahıs eki birinci zaman 

ekinden sonra gelmiştir. 

 yıḲdīdım babışları da ġodum (13-45) 

 bēn bi bunuŋ bubassı ġaldīdi evlencēk (33-139) 

 onuŋ meKdubunu götürdǖdük biz burdan (10-105) 

 bi teK aldıydım ben (14-14) 

 ordan bişirdim de getirdim bubama ġoduydum ġāri (40-160) 

 beŋgeldiydim istambol toPġapıyă giddik (34-1) 

 işde eminefendi dayı ben şȫle şȫle vazíyeTde geldimidi (9-262) 

 

1.1.2.2.1.2. Şimdiki Zamanın Hikâyesi 

 Birleşik çekimde de aynı şekilde bölgelere göre farklı kullanımlar 

görülmektedir. Üç ağız bölgesinin de örnekleri de mevcuttur. Ancak bu 

cümleler basit çekimlerdekiler kadar yaygın değildir. Özellikle birinci ağız 

bölgesindeki örnekler daha fazladır. 

 onlar hePsi oḳulda oḳuyollārdı (24-40) 

 işde necēse ġudretiŋ yetiyosa yapuyoduḲ (16-53) 

 u zamanları candarmalar üşsene yapıyȯdu (24-90) 
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 dedimefendim “ben ibeciğe gediyadım (12-117) 

 Tāmāt tıraşınī eTmeyȯllardı (43-11) 

 o adamlā hasda olmāyidi (27-225) 

 emme orda ġanālāyıdı (1-94) 

 çoḲgùzel yaranlıḲ oluyudu  yā (35-28) 

 

1.1.2.2.1.3. Gelecek Zamanın Hikâyesi 

 Bölgenin bu birleşik çekiminde dikkat çeken özelliği gelecek zaman 

ekinin başındaki “A” ünlüleriyle, ekin sonundaki “k” ünsüzünün düşmesidir. 

Düşmeye bağlı olarak da ekteki ünlüler uzamıştır. GA için karakteristik bir 

kullanımdır. Bir örnekte ötümsüz ünsüz “t” şekli kullanılmış, gelecek zaman 

ekindeki “k” sesi ise düşmemiştir. 

 kėyse olcādı borda da (16-39) 

 ben bȯra dün çavırçinde ġızlā ġonuşcādıḲda hem ōlan televon 

eddim (38-134) 

 bi görcēdiŋ (2-61) 

 gelce olsalā bura gelceklē hepimiz bir geTcēdik (11-93) 

 ondan kēri üsdünü aramışolsa hindiye emekli olcēdi (35-340) 

 buna ommaşı yazcāna ommaşı yazcāna uzman çavuş yaSsa şindi para 

alcaḲtım (32-144) 

 

1.1.2.2.1.4. Geniş Zamanın Hikâyesi 

 Basit çekimlerde görülen geniş zaman çekimi burada aynı şekilde 

karşımıza çıkmıştır. Şekil olarak benzerlik göstermektedir. Birkaç örnekte 

çekim sırasında “i-“ fiili kaybolmamıştır. Geniş zamanın bu birleşik 

çekiminde ek sonunda bir “n” ünsüzünün türediği görülür. 

 gelin alcānda há bire ālaşıllādı (39-9) 

 keşgeK ezellerdi hemoynallardı hem keşgeK ezellerdi (5-113) 

 u götürǖdü (3-28) 

 eveli geder görülürdük (11-135) 

 biz çocuḲġaTmazlarıdı (10-28) 

 ȫlē bileziK olmazdı da (23-92) 

 bilmezidik eveli (11-151) 

 ītiyarlara zíyāreT ėdelleridi (11-205)   

 mal derisinden çarıḲdikellēdin (27-218) 

 evē anaŋ bubaŋ kim verdi ona varılırdın (33-221) 

 

1.1.2.2.1.5. İsteğin Hikâyesi 

 Sınırlı örnekleri vardır. 

 bene bi yōȷcuḲbi duyáreydiŋ unū (2-96) 

 dün bi görēdiŋ hola (33-120) 
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1.1.2.2.1.6. Dileğin Hikâyesi 

 Birkaç örnekte dilek kipi damak uyumunu bozmuştur. Bir örnekte 

dilek eki daralarak “i” ünlüsüne dönüşmüştür. 

 oḳūr yazarolsaydım adımı yazıb atīdım o vaḳıT (19-126) 

 düŋgelseŋiz böreK yesēɍdiŋiz size (33-94) 

 keşge yaḳınlādan olseydi deyin (38-58) 

 “ē eviŋ içine avlıŋ içine ġoycāŋa eviŋ içine ġoysēdiŋa suyu.” dēyo 

(32-128) 

 hindikiy ġaFem olsīdi ben ōlum bi hayadgüvenceŋiz olūɁ (31-57) 

 

1.1.2.2.2. Rivayet Birleşik Çekimi 

1.1.2.2.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

 Çekim sırasında kaybolan “i-“ fiili bir iki örnekte kaybolmamıştır. 

 mērem bullā çocuḲlāŋ yanĭna geTmişmiş ayvazlā şo ġapiyi aşmadılā 

deyi (38-122) 

 oḳullā yeŋi açılmışmış tā ilḳoḳullā (11-4) 

 “hurmuş dā ġoyuvemişimiş, yēvemişimiş.” dedi (40-162) 

 beni yazmışlarımış (11-1) 

 

1.1.2.2.2.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti 

 Şimdiki zamanın ikinci ve üçüncü ağız bölgesinde görülen ekler, 

birleşik zaman çekiminde tespit edilmemiştir. Sadece birinci ağız bölgesinin 

örnekleri bulunmaktadır. 

 şindi ġāziantebden gelen hacı uçā doldurmāyomuş (24-108) 

 işTe āşam geş da‿ılıyomuş da oḳul birez geş gediyȯmuş ondan 

aÇcıḲ ḳorḳalāyı yollāda (11-104) 

 “bȯrda baḳıyollāmış anā.” dedi (35-200) 

 

1.1.2.2.2.3. Geniş Zamanın Rivayeti 

 on nīrem, ommilyon nīrem ne para verīmiş (1-122) 

 hindi erkek çalġısı olmíyınca oynamazlāmış (40-201) 

 dişcilik yaparmış bunlāŋ (8-30) 

 “ben seni musula çíḳaren.” dermiş (26-201) 

 

1.1.2.2.2.4. Gelecek Zamanın Rivayeti 

 Tek bir örnekte gelecek zaman ekinin yarı sızıcı şekli görülmüştür. 

 izine gėdecēmiş de bölüKde seni ȫreden dedi (9-177) 

 sultan yeŋgeŋ eŋ eveli çılbaġġara baġacāmış mēmedgöriyaŋ mı (4-

130) 

 bunu ben ıscaḲ suyla havlıyı sarı sarı sarı sarı kȫ bütün daşındı 

burıyă, ölcēmiş ġaŋġıren olmuş deye (35-385) 
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 aldırCāmış ben ne bilēn (28-310) 

 

1.1.2.2.3. Şart Birleşik Çekimi 

1.1.2.2.3.1. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

 yememiziņ allah ne verdīse hazırlarıS (33-150) 

 allah ġurān çāPsın hurama tiske yedīɍsem (34-96) 

 hindī bilmēyoS işdē eline pēnir ekmek vēdīseŋ vēdik (41-49) 

 eTraf  bütün şu gördü‿üŋ ormanlā nasıl gördǖseŋ üzüm bāçası (9-

159) 

 

1.1.2.2.3.2. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 

 beni duymuşlā nēden duymuşlāsa beni burdan taḲsiye bindirdilē 

yaylıya (37-44) 

 

1.1.2.2.3.3. Şimdiki Zamanın Şartı 

 Şimdiki zamanın bu birleşik çekiminde daha çok üçüncü ağız 

bölgesinin çekimli örnekleri görülmüştür. Diğerleri birinci ağız bölgesinde 

görülen eklerdir. 

 beleşciye bi buçuḲveriyseŋiz bene biŋ lira yeteɁ dēɍcen (27-302) 

 siz dışdan biliyosaŋız bunda dolandırıcılıḲ arama (34-167) 

 işde necēse ġudretiŋ yetiyosa yapuyoduḲ (16-53) 

 beşşüz dutīse beşşüz (28-260) 

 ġazanīseŋ yimesini de bilceŋ (27-195) 

 

1.1.2.2.3.4. Geniş Zamanın Şartı 

 Bu birleşik çekimin bazı olumsuz fiil örneklerinde “-sA” ekindeki 

ünsüzün etkisiyle olumsuzluk ekindeki “z” sesi yarı ötümsüz bir hâl almıştır. 

 nelli olūȷsaŋ ol (27-182) 

 baḲmazlāsa dāveya mı geTceŋ evletiŋden (39-178) 

 gidēseŋiz orada gediŋ (8-22) 

 bāzan da bacāŋ ḳısa dēverisek yandıḲ, çoḲ kötü (35-291) 

 olmaSsa bi ġarı bulullā, gelillē, salallāɁdı orTaya (9-16) 

 bu arı burda şeker vermeSseŋ şīndi bu arı randumanolmaS (12-42) 

 

1.1.2.2.3.5. Gelecek Zamanın Şartı 

 gelive, nēTcēseŋ (35-418) 

 su harıl harıl ne suláycāsaŋ (33-292) 

 nere vercēseŋiz veriŋ (28-257) 

 āşamdam ġoyană ıramazan ġaFaya ne işlecēsem yārın (19-190) 
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1.1.2.3. EK FİİLİN ÇEKİMİ 

 Bu fiil çekimi de TT’de olduğu gibi yöre ağzında da fonetik bazı 

farklılıklar dışında aynı şekilde görülmektedir. Bunlar görülen geçmiş zaman, 

öğrenilen geçmiş zaman, şart ve geniş zaman (şimdiki zaman) çekimleridir. 

 

1.1.2.3.1. Görülen Geçmiş Zaman 

 -(y/I4)dI4 

1.1.2.3.1.1. Teklik 1. Kişi 

 Bu şahıs çekimindeki örneklerin genelinde “y” sesi düşerek yanındaki 

ünlüyü uzatmıştır. 

 hāy genşlikde efīdim efe (35-421) 

 ben asgerde kendim maraŋġȯSdum (9-98) 

 bi aḳıllīdım (19-123) 

 vanıŋ içindēɍdim (17-14) 

 benikinci arabēdim (26-190) 

 

1.1.2.3.1.2. Teklik 2. Kişi 

 Daman n’si karakteristik olarak görülür.  

 o zuman sen yoġuduŋ evde (40-102) 

 baḲbu ġadayc ydıŋ geldīĝinde (2-15) 

 “ula amca sen hindeyĕ ġadar nerdeydiŋ (37-7) 

 

1.1.2.3.1.3. Teklik 3. Kişi 

 Bu çekimde örnekler diğer kişi çekimlerine göre daha fazladır. Ekin 

önündeki ünlüler ile “y” sesinin düşmesiyle geride kalan ünlülerin uzaması 

görülür. Görülen geçmiş zamanın 3. teklik kişisinde de fiil sonunda “n” 

türemesi görülmüştür. 

 unlar gencidi (24-102) 

 benim hanım buydȯ (32-30) 

 geldi‿inde zibidīdi (27-137) 

 öteki gibi ebe yoġudu (6-49) 

 eveli da‿a mı kötǖdü yāni (9-15) 

 geTdik bizim köpeKler çoḲ kötǖydün (12-99) 

 

1.1.2.3.1.4. Çokluk 1. Kişi 

 bȫn demīTten gölüserdēdik biz (33-6) 

 dēzem esgikī günnemiz bizim irezillīdik(11-62) 

 dā yirmi beş otuS yaşında ancādıḲ u zoman (18-15) 
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1.1.2.3.1.5. Çokluk 2. Kişi 

 Sadece soru çekiminin olduğu yerde bir örneğe rastlanmıştır.  

 siz yoḲ mūɍduŋuz (33-61) 

 

1.1.2.3.1.6. Çokluk 3. Kişi 

 dün buraydılā bo zamān (33-92) 

 beridilēdi ileri geddilē onlā (40-176) 

 

1.1.2.3.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

 -(I4)mI4ş  

1.1.2.3.2.1. Teklik 1. Kişi 

 assında bēn yedmiş dörd yaşında mı neymişin? (33-169) 

 

1.1.2.3.2.2. Teklik 2. Kişi 

  “güccücǖmüşüŋ emme.” dedi “seņ de aḳılımışıŋ.” dedi bene (22-

123) 

  “ulan adammışıŋ (34-119) 

 

1.1.2.3.2.3. Teklik 3. Kişi 

 ġızıŋ dayısīmiş (26-27) 

 hindilere ġalsa da ȭunca‿āzlara ġalsa iyimiş (1-117) 

 işde oyumuş ġāri o (36-151) 

 anamıŋ südü çekilmemiş, südlǖmüş (22-3) 

 

1.1.2.3.2.4. Çokluk 1. Kişi 

 ġastede hile varmışız (33-80) 

 

1.1.2.3.2.5. Çokluk 2. Kişi 

  “ikiŋiz de düŋürmüşüŋüz.”dedi (12-120) 

 

1.1.2.3.2.6. Çokluk 3. Kişi 

 Ek fiilin bu zaman çekiminde olumsuz bir cümlede örnek 

bulunmuştur: 

 görüldǖ gibi de‿illermiş, yeŋgem unlar (19-65) 

 

1.1.2.3.3. Şart 

 -(I4)sA 
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1.1.2.3.3.1. Teklik 1. Kişi 

 hā ben eyīsem unları çaya çāĝırın (41-18) 

 

1.1.2.3.3.2. Teklik 2. Kişi 

 hākimseŋ hākimlīŋi bil (32-89) 

 

1.1.2.3.3.3. Teklik 3. Kişi 

 bizim borda beḱarısa ēlence edeller (23-213) 

 “münkünse dedim yük aldım dēĝilse siz bilīsiŋiz.” dedim (34-28) 

 parāl ḳaçısa (43-23) 

 afēdēsiŋ götüŋ sıḳıysa damġayı boS (7-42) 

 

1.1.2.3.3.4. Çokluk 1. Kişi 

 şindi üÇcüz kişi varısaḲbeş kişi varıStāȭsilli( 9-180) 

 

1.1.2.3.3.5. Çokluk 2. Kişi 

 neler var sizȫredmenseŋiz bilīsiŋiz (34-149) 

 

1.1.2.3.4. Geniş Zaman (Şimdiki Zaman) 

 +Ø ~ +dI4r 

 Ek fiilin geniş zaman çekimi eksiz veya “+dI4r” bildirme ekleriyle 

yapılır. Bildirme ekleri ünsüz uyumuna uymaz. Ötümsüz ünsüzle biten 

kelimelerin sonuna devamlı “+dI4r” hâliyle eklenmiştir. 

 

1.1.2.3.4.1. Teklik 1. Kişi 

 +(y)I4n 

 Sadece bir örnekte “ı-u” ünlüleri arasında görülen “+(y)ȯn” şekli 

tespit edilmiştir. 

 esgikī ben allāȭıma şükür hePsinden böyǖgün (11-69) 

 belḳı aĺḳolluyun zāte (18-100) 

 yedmiş dördvarındır olma mın (33-171) 

 ilḳoḳul mēzunıyȯn dedim ben yaparın (9-176) 

 

1.1.2.3.4.2. Teklik 2. Kişi 

 +sI4ŋ 

 Bir kelimede 2. teklik kullanımı olmasına rağmen 3. teklik anlamında 

kullanılan farklı bir örnek vardır. Soru şekli “miŋ” ile yapılır. “+sI4ŋ” 

kullanılmamıştır. 

 yeTmişüşvāsıŋdır (20-27) 
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 lan dedi sen dėdi hem çoḲ tāȭsillisiŋ hem çoḲ sanā‿aTgársıŋ dedi 

(9-208) 

 zēnebbizden üş dörT yaş böyüksüŋ, zēneb (20-26) 

 hem Küs giTmēķ yoḲburunları dızmalı dızmalı meCbursuŋ 

geçimmeye (44-10) 

 bi ebeye senden eyi yoḲsuŋ diye şe‿eddiriP oturuS (27-155) 

 çocūŋ vā mı seniŋ, evli miŋ? (33-183) 

 

1.1.2.3.4.3. Teklik 3. Kişi 

 +Ø ~ +dI4r 

 TT’de olduğu gibi hem eksiz hem de “+dI4r” biçimiyle görülmektedir. 

 hindi bizim yerimiz çoḲ (40-113) 

 gine de hindiki günnerimiz gine iyi (11-84) 

 beliki yaḳındır yoḳarısı dedim (17-110) 

 háTmadır benimadım da (38-65) 

 kimisi çoḲ susġundur (41-22) 

 

1.1.2.3.4.4. Çokluk 1. Kişi 

 +(y)I4z  

 Bir örnekte ekin sonundaki ses yarı ötümsüz olarak karşımıza 

çıkmıştır. 

 saşġınız dayīŋla ikimiz (1-1) 

 dā benim öŋümden olanlar var meselā ġardeşlerimden hePbiz dōma 

bùyüme bȯrdayız (25-62) 

 var da fākiriz, ġāribanız (10-88) 

 işde biz daĝ kenarında oldūmuzdan ormanda oldūmuzdan sōra köylü 

çocūyuz (17-78) 

 işde ben sürekli saḳadıS (9-258) 

 

1.1.2.3.4.5. Çokluk 2. Kişi 

 +sIŋIz ~ +sız 

 Bir örnekte “+sız” eki mevcuttur. 

 siz ḳaş denesiŋiz hindi (35-57) 

 siz dā genşsiŋiza (36-441) 

 siz dedim bēn “ne gözel yerdesiŋiz.” dedim (33-204) 

 sen bizim duralıgiliŋ ırāmadlıḲ ḳırķ gülteniŋ yeTmişüj 

yaşındasıŋız (20-28) 

 nasılsız, eyi mi, su bu (42-119) 

 

1.1.2.3.4.6. Çokluk 3. Kişi 

 +lĀ 

 altı denelē (40-145) 
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 dışdalā (21-27) 

 

1.1.2.3.5. Ek Fiilin Olumsuzu “değil (deyil ~ dē ~ dī ~ dēl ~ 

de‿ēl ~ de’)” + kişi 

 Asıl fiile olumsuzluk anlamı kazandırmak için kullanılan -mA- eki, ek 

fiillerde kullanılmaz. “i-” ek-fiilinin olumsuz biçimi “değil” edatı ile 

yapılır.153 GA’da “değil” kelimesinin fonetik açıdan farklılık gösteren şekilleri 

mevcuttur. Bunların tamamı aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir. 

 iyice aldıŋ şeɍe deyil mi ḳamaraya (4-186) 

 hindiki gibi hökǖmeddölümü dīdi (40-17) 

 hanıma hāsıma ȫle hārici dēl (39-121) 

 görüldǖ gibi de‿illermiş, yeŋgem unlar (19-65) 

 yalıŋız dē hu zēbeKvarā (33-10) 

 ġarılā delbek hindiki gibde‿il ġāri (35-19) 

 emme onlār eveli ȫle de‿ēldi (10-73) 

 hasanali deseŋ “ula sen hasan hüssēn de’ miŋ?” deller (26-124) 

 

1.1.2.3.6. Ek Fiilin Pekiştirme, Şüphe ve Sorma Edatı Olan 

“ki (< erki)” Kelimesi  

 TT’de kalın ünlüllerden sonra bile ince hâliyle gelen bu edat yöre 

ağzında birkaç örnekte kalın sıradan ünlülerle kullanılmıştır. 

 ȯ ġadār gözel yazarın ki çoḲgùzel yazı yazarın (9-173) 

 şindi hayadȫle bi güzel ki çoğu yaḳınıyoru (31-44) 

 bu çucuḲbilī mi ki (35-219) 

 ġadınız bilmeyozḳī ȫle duşmanlıḲ oldūna (35-295) 

 beyazeşşā deye bişē yōduḳu (8-1) 

 

1.1.2.3.7. Ek Fiilin Zarf-Fiil Eki “-kAn” (< i-ken) 

 Ek yazı dilinden farklı olarak hem ince hem de kalın sıradan ünlüler 

ile kullanılmıştır. Kimi kullanımlarda ekin sonunda ünlü türemesi meydana 

gelmiştir. Damak uyumunu uygun bir şekilde eklenir. Örnekleri hem yörede 

hem de diğer komşu ağızlarda fazladır.154 

 “-ke, -ken, -kene, -kine” allamorfları: 

 dörTbeş günlǖke duzlarsıŋ (6-55) 

 orada biz ordayke iki dēnesi üssēnle irfan unları bilirsiŋ sen (24-41) 

 sabah giderken geçiler do‿uş do‿uş yapıyollāɁ (17-58) 

 

153 Z. Korkmaz, TTG, s. 715. 
154 krş. E. Boz, AMA, s.120; Gülsevin, UİA, s.130; T.Gülensoy, KYA, s. 113.  



127 | GÖLHİSAR AĞZI 

 “şēlerden geçerkene bile bi yere dǖne mǖne geTce olsaŋ geTdiŋiz dē 

mi dü‿üne?” dēr (42-34) 

 yolda giderkine osmanıŋ köpē öŋünden gelivīyĨ geçīle (12-108) 

 “-ḳa, -ḳan, -ḳana, -ḳına” allamorfları: 

 e heriFden ġaçarḳa bilmēyon dā seniŋ nışanlıŋ gelibatĭ dēvedilē ȫle 

bildim (39-62) 

 araPca oḳuduḳa ufāḳan da esgi türkcēle (26-170) 

 köpē tüfē hurarḳana hȫle taġadaḲdüşüya (12-110) 

 diş çıḳarḳına bir dirTme gibi bişīɍ (6-72) 

1.2. YAPIM EKLERİ 

1.2.1. GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLER 

1.2.1.1. ASIL GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLER 

1.2.1.1.1. Fiilimsiler  

 Bu asıl görev değiştirici ekler, yöre ağzında TT’de olduğu aynı 

fonksiyonlarıyla kullanılır. Komşu ağızlarda da bu durum benzerlik 

gösterir.155 Ayırt edici özellik ise bazı eklerin fonetik açıdan farklılık 

göstermesidir. 

 

1.2.1.1.1.1. Mastar Ekleri 

1.2.1.1.1.1.1. -mA ~ mĀ ~ -mI   

 Bu ek derilmeye bağlı olarak uzun ünlülü veya ikiz ünlülü vaziyette 

de görülmektedir. Burada dikkat çekici durum özellikle Konak, Ulucami 

Mahallesi, Sorkun, Çamköy’de bu ek, “y” daraltıcı ünsüzün etkisiye düz-dar 

ünlülü “-mı/ -mi” şekillerine dönüşmüştür. Ayrıca bu durum yöredeki daralma 

özelliğine bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır. 

 hayır, ben evimdēn hȫle imekliye imekleye bişirmeyi taşırmayı 

yaparın (19-211) 

 bȫn dǖn varsa filaŋġızı biziSdemē geTcez (11-136) 

 günaşmadan toplánmeye başlallā (13-38) 

 anaŋ ōlanıŋ cenēzesini savcu, hākim içeri doḲdur yarmā götürübatı 

(2-116) 

 dördü çalışma‿a geTdi (9-194) 

 hindi adam bubassınıŋ elini öPmiye geTmeyŏ (10-61) 

 ġırġı ġırmıya gederdik (20-3) 

 salça ġaTmiye bişēɍim yoḲ (40-94) 

 

 

155 krş. E. Boz, AMA, s.120-125; Gülsevin, UİA, s.164-166; Erdem-R. Bölük, AYA, s. 148-149; 

O. Yıldız, IMA, s. 86-90; T.Gülensoy, KYA, s. 111-112. 
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1.2.1.1.1.1.2. -mAK 

 “sen ġaytarmaḲbilmēyiŋ.” dedi bene yā (9-168) 

 eveli yaTmek mi varıdı (22-68) 

 eveli ġocanıŋ altından ḳalḳıbda yörǖmek yoğudun (2-64) 

 sabā yaḳın ḳaḲdīĝıŋda allahıŋ yazdī yėrde yaTmaḲ yoġumuşun (4-

177) 

 

1.2.1.1.1.1.3. -(y)I4ş 

 Örnekleri diğer türlere göre azdır. Bir örnekte ses düşmelerine bağlı 

olarak farklı bir kullanım vardır. Sıfat tamlamasında tamlanan görevinde 

kullanılmıştır. 

 yaşiyışımdan bu yannā irezillīme sȫlüsem de seniŋ anlēceŋ bi 

şēlēden sȫleyin (35-8) 

 çīrış bārış ȯrda eTdik dǖĝünü (2-60) 

 ȫle bi inaşvardı (17-29) 

 

1.2.1.1.1.2. Sıfat Fiiller 

 Diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi yöremizde de bolca örnekleri 

bulunmaktadır.156 İşlev açısından benzer özellikler göstermektedir. 

 

1.2.1.1.1.2.1. -(y)An ~ -(y)ın 

 Geniş zaman sıfat-fiil ekidir. Bir örnekte ekin düz-dar-kalın ünlü hâli 

olan “-(y)ın” şekli görülmüştür. Yine bir metinde ünlü türemesine bağlı olarak 

damak uyumunu bozacak şekilde fiile eklenmiştir. 

 beliki bizim kȫde yaPmıyan ġalmāyı (28-249) 

 baḲ aḲlı ermiyen bi şahıs var (32-145) 

 o dükgenīdi bura baḳan (41-56) 

 undan hȯra giden ōlancıḲvā bi (30-14) 

 ālıyın yoḲ (39-12) 

 iki üşsene arasında unuŋ ōlu da öldü geçe‿ān şēde hazīranda (3-33) 

 

1.2.1.1.1.2.2. -(A/I4)r 

 Geniş zaman sıfat-fiil eklerindendir. İnceleme sahamızda da birkaç 

örnekte tespit edilmiştir. 

 undan kerĨ ġaynayġaynar suyu ireŋKlenir (40-65) 

 ġanılımaz ōlum da beŋgine hanı olur yanına gėdelim dėye 

māȭgemelik olundu (1-149) 

 

156 krş. Ahat Üstüner, Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri AASFE,  TDK Yay., Ankara, 

2000. 
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 çoḲ yüSsük, güpe buna benzēr şēler, en çoḲgözel ibecikde buldular 

(9-94) 

 

1.2.1.1.1.2.3. –cAK 

 İyelik eklerinin neredeyse tamamını üzerine alan örnekler bolca 

kullanılmıştır. Yörede işlek olarak kullanılmaktadır. Zaman ekinde olduğu 

gibi büzülmeye bağlı olarak da kullanımı çokça görülmüştür.  

 ȫle bilcēm bişē mi geddīdim orıya (35-194) 

 ben de beliki faydamolur deye bunu söylēyon söylēbilcēme emme 

(41-39) 

 yaşiyışımdan bu yannā irezillīme sȫlüsem de seniŋ anlēceŋ bi şēlēden 

sȫleyin (35-8) 

 taḲsiye biniPde yuva gibi taḲside geTcēŋize dēyin ben (28-43) 

 benolsam vasıtayı hişbirine de vermen, oḳūcaḲ çocā (1-86) 

 

1.2.1.1.1.2.5. -dI4K 

 Geçmiş zaman sıfat-fiil eklerindendir. Üzerine iyelik ekleri alarak 

kullanılması yörede daha sık görülür. Büzülmeye bağlı olarak kullanılan uzun 

ünlülü ve ikiz ünlülü örnekleri de mevcuttur. 

 eni bȫle ġonuşduḲlarım bilir (26-119) 

 devri sürdüklerinde gerisini ev sāȭibına teslimėder (28-255) 

 öFgeŋ dağıldı‿ıŋda geder ōlan taravı alī, gidē, alī, gelī (2-68) 

 ġurdu‿unda bi de elimizle ufalārıS (11-47) 

 hu siziŋ oturdūŋuz ġayvanıŋ üsdünde oturup atíke biz beşoŋkişi 

hȫle (14-60) 

 

1.2.1.1.1.2.6. -mI4ş 

Geçmiş zaman sıfat-fiil ekidir.  

 “haḳāred eTmiyån. ōlmuşunu söyleyeņ” (26-87) 

 eveli baḲbu görmüşoldūŋ hindiki bizim durdūmuz evde üş tāne 

hāne durduḲ (1-106) 

 ekilmiş dikilmiş çoġoluyodu (25-7) 

 undan soŋra yımırTlamış tavıḲlā dolubotu (41-80) 

 

 1.2.1.1.1.2.7. -ası 

 Söz konusu ek ise yöre ağzında sık kullanılmamıştır. Örnekleri 

kısıtlıdır. 

 bicēz ōlan olasıya beş ġız bi ōlan (38-140) 
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 evden hiÇ ayrılasım gelmezōlum (19-223) 

 

1.2.1.1.1.3. Zarf Fiiller 

 Bu ekler yazı dilinde olduğu gibi bu çalışmamızda da asıl zarf fiiller 

ve birleşik zarf fiiller olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir. 

 

1.2.1.1.1.3.1. Asıl Zarf Fiiller 

 Bu tür zarf fiiller, fiil kök ve gövdelerine belli zarf fiil eklerinin 

getirilmesiyle oluşan türlerdir. Yöre ağzında görülen asıl zarf-fiiller yazı 

dilindekilerle birtakım ses farkları dışında paralellik gösterir. 

  

1.2.1.1.1.3.1.1.  -(y)A/I4 

 Örnekleri kısıtlı olan bir zarf-fiil eki türüdür. Bulunan örnekler genel 

olarak ikilemelerin olduğu yerlerdedir.  

 düvenle öküzlerle eşşeKlerle döne döne o harmanı eridirdik (6-27) 

 celbgeldi‿inde bunūle ikimiz yālvara yālvara bunlara māȭgemeye 

girmedik (1-150) 

 seve seve gediyollā (39-13) 

 

1.2.1.1.1.3.1.2. -(y)AlAK 

  “(y)ArAK” şekli yöre ağzındaki metinlerde hiç görülmemiştir. Hem 

ilerleyici benzeşmeye bağlı olarak hem de diğer örneklerde ek, devamlı “-

(y)AlAk” hâliyle kullanılmıştır. 

 aman ben billek sȫledim ayanam (35-193) 

 aynı deveyi edellerdin īsandan, oynallāḲ (2-41) 

 enīsi evim diyelek geddi (38-128) 

 sevinelek gediyollā (39-15) 

 onu ġoltūnuŋ altında giderke yiyelek gediyi iki tāne ebmē (27-270) 

 

1.2.1.1.1.3.1.3. -eli 

 İnceleme sahasında sadece “-eli” şekline rastlanmış, kalın ünlü 

bulunduran örnekleri tespit edilmemiştir. 

 anassı öleli ombeş günoldu, öldü (14-59) 

 ben ġaşseneleroldu evleneli nenem (35-393) 

 ābem öleli dörd sene mi ni oldu (40-209) 

 

1.2.1.1.1.3.1.4. -(y)I4P 

  Bu ek incelediğimiz metinlerde genel olarak yardımcı bir eylemle 

birleşerek şimdiki zaman çekimini oluşturmuştur. Söz konusu ekin sonundaki 

ünsüz, GA’da genel olarak ya yarı ötümsüz ya da ötümlü olarak yöremizde 

tespit edilmiştir. 
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 ben eliŋ ollāɁda içiP yörün (29-63) 

 vallā solū yanıŋda olsun evde oturuP otu olsun ben geldi‿imde (27-

184) 

 buyol motȯrsikleTle öŋünden vurdurub atıllar (1-148) 

 ġarıla ġızla gelib oynadıllādı (10-27) 

 

1.2.1.1.1.3.1.5. -mAdAn ~ -mIdAn 

 Sadece iki örnekte “mIdAn” şekli kullanılmıştır. İsim-fiillerin “-mA” 

ekiyle kullanılan örneklerinde belirttiğimz gibi olumsuzluk ekinde de Konak 

Mahallesi ve komşu köylerde bu tür eklerde düz-dar ünlüler bulunmaktadır. 

Bu bölge için bahsi geçen ekler karakteristik özellikler gösterir. 

 ummān eveli seniŋ ōlan, seniŋ gelin hiş bi yėre danışmadan turşu 

çīnedi (2-88) 

 günaşmadan toplánmeye başlallā (13-38) 

 eveli birbiriŋi görmeden vermiyollar (5-71) 

 ḳırḲgün olmıdan üş gün dördgün geşdi mi çocū ġarafil döveriz (36-

284) 

 o eKmek yemen iki çīnem eKmek yemiden de oruş dutulū mu ōlum 

zorlå (36-178) 

 

1.2.1.1.1.3.1.6. -(y)I4ncA ~ ĀncA ~ ıncı 

 Yöremiz ağzında kullanılan bu ek anlam açısından da yazı dilimizdeki 

gibidir. Sadece fonetik açıdan bazı farklılıklar görülür. Büzülmeye bağlı 

olarak “ĀncA” şekli kullanılır.  

 döneme‿ince vārdīŋda fapriḳaya ġapıyı aşdırmış (26-197) 

 faḳadben de usda olunca her şēden anlāyın (9-127) 

 hindi erkek çalġısı olmíyınca oynamazlāmış (40-201) 

 üş gündür tārna içince ölünme mi ġāri? (27-23) 

 duru ben oturmānca duraman (19-1) 

 ġovalānca da bi dā evlencek oluyȯ (26-16) 

 hindi senorda geber para vermēnce kimse kimseyĕ bi 

çöbdutūmāyı (16-5) 

 

1.2.1.1.1.3.1.7.  -sA+kişi eki 

 Aslında, cümledeki başka unsurlar yardımı ile asıl fiili, eklendiği fiille 

şart anlamı ile bağlayan bir zarf-fiil ekidir.157  

 örēseŋ olcek (35-34) 

 bizim boramızda tavī yımırTladırsaŋ yērsiŋ (41-79) 

 yörümisem yörümisem olimēcen (36-3) 

 

157 O. Yıldız, IMA, s. 90. 
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 ācıḲ kötü de‿ǖsek ġoyŭP tāşucaḲzāten (27-156) 

 

1.2.1.1.1.3.1.8. -kA(n)(A) 

 “i-“ ek fiilinin zarf-fiil şeklidir. Ek fiilin bu çekiminde bahsettiğimiz 

gibi yöre ve diğer ağızlarda kullanımı çok yaygındır.158 TT’de damak 

uyumunu bozan bir ek olmasına rağmen GA’da uyumu bozmamıştır. 

Allamorfları ince ünlülerde “-ke, -ken, -kene, -kine”; kalın ünlülerde “-ḳa, -

ḳan, -ḳana, -ḳına” şeklindedir. 

 asgere ūĝurlannırken ben ūĝurlamadan giTdim ben (17-4) 

 adama da anlaTcaŋ oḳuyu verīɁkene (42-66) 

 baḲ hindi oturuḳa belim hiÇārımāyī (19-163) 
 araPca oḳuduḳa ufāḳan da esgi türkcēle (26-170) 

 yolda giderkine osmanıŋ köpē öŋünden gelivīyĨ geçīle (12-108) 

 verike az veri hazırḳa ġahırlanır (7-34) 

 e heriFden ġaçarḳa bilmēyon dā seniŋ nışanlıŋ gelibatĭ dēvedilē ȫle 

bildim (39-62) 

 köpē tüfē hurarḳana hȫle taġadaḲdüşüya (12-110) 

 diş çıḳarḳına bir dirTme gibi bişīɍ (6-72) 

 

1.2.1.1.1.3.2. Birleşik Zarf Fiiller 

 Birleşik zarf-fiil örnekleri GA’da bolca görülmüştür.159 Fonksiyon 

açısından TT ile benzerlik gösterir. Sadece fonetik faklılıklar açısından 

değişkenlik gösterir. 

 

1.2.1.1.1.3.2.1. -dI4KcA 

 Çok fazla kullanımı yoktur. Eşitlik eki ünsüz uyumuna uymaz. 

 deve çan daḳallā, laŋġırT laŋġırTdeve geTdikce (28-124) 

 köyümüz geTdikce ilerledi (29-31) 

 dūɁduḲca görenek çōĝaldı (29-25) 

 

1.2.1.1.1.3.2.2. -dI4K+iyelik eki+dA 

 “k” ünsünün ötümlüleşip sızıcılaşması ardından büzülmesiyle hem 

uzun hem de ikiz ünlülü örnekleri daha fazladır. Sık kullanılan eklerdendir. 

 soŋra geldiKlerinde keşgeKdövülücek dėnirdi (9-23) 

 oldūnda serē ġurudur ġatarıS (40-75) 

 

158 krş. Mehmet Aydın, “Anadolu Ağızlarında “iken ~ -ken” Zarf-Fiilinin Kullanımı ve 

Görevleri”, TDDED, S. 588, TDK Yay., Ankara, 2000, s. 639-645. 
159 krş. Gürer Gülsevin, “Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-Fiiller”, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2, S. 2, Afyon, 2001, s. 125-143. 
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 televon eddīnde “çabȯḲben seniŋ torunu görcēn çabȯḲġız bul 

baken.” derdi (38-62) 

 ġabrisdannıḲdan gelesi ġadā yemeyi hazırlallā, cenēzeŋ öldǖnde (36-

335) 

 unlar da ura vardı‿ında çobanolmadılar bıraḳūdılar (3-30) 

 evelī, hicōlanlar ġızı ġocaya verdi‿iŋde yavıḲlısını hiş görmeden 

varıydı ġocayā (4-100) 

 

1.2.1.1.1.3.2.3. -dI4K+iyelik eki+A 

 Büzülmeye uğramış şekilleriyle örnekleri tespit edilmiştir. 

 alla‿ıŋ yaraddīna ġarışmecez emme oluyo o işde (35-292) 

 bi ara tele‿īzonda anladdılā bunu; bilimadamları eşşek südünüŋ ana 

südüne eş dēĝeroldūna, ḳansere, asdım hastalīna iyi geldīne (31-10) 

 kendi bȫle geddīne baḲma (39-84) 

 

1.2.1.1.1.3.2.4. -dI4K+iyelik eki+dAn 

 Bu ek de sıfat fiil eki olan “-dIk” unsuruna ayrılma hâl eki getirilerek 

oluşturulur. Bulunma hâl ekiyle yapılan zarf-fiil kullanımına göre örnekleri 

daha azdır.  

 yapraḲlı barajı oldūndan bütün bu acıpayamı ġadā bütün sulanmayan 

arāzi yoḲ (31-33) 

 hindi vasāyidoldu‿undan müsēfir durmēyo (22-84) 

 bunŭ da çoḲ seviyon iş kesdīnden gȫmesin gözüm bunu (33-243) 

 

1.2.1.1.1.3.2.5. -dI4K+iyelik eki için ~ içīņ 

 birinci bayram günde ġurban olmadī için bö‿üKgüÇcüK yanna 

gezmeye gedilir (23-188) 

 faḳadġaynaTması zoroldū içīņ her yėme ġaTdılmāyo (1-201) 

 herkezekdī için oluyodu (25-75) 

 şindi asgerlik īsana bi görevoldū için ne ġadar zorolsa da unu 

yerine getirmek mecuburiyetinde oluyoŋ (24-94) 

1.2.1.1.1.3.2.6. -dI4K+iyelik eki gibi 

 Büzülme hadisesiyle oluşan örnekler daha fazladır. 

 bi özēyållar unu bȫle halhasır Şente ördü‿üŋ gibi (43-33) 

 hani beş ġuruş kendi çalışmadī gibi onda çalışdırmācaḲ (11-113) 

 dedi‿īm gibi belki üş dörday soŋra aya vardılar (18-42) 

 görüldǖ gibi de‿illermiş, yeŋgem unlar (19-65) 
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1.2.1.1.1.3.2.7. -dIK+dAn soŋra ~ soŋŭra 

 fazla olmadıḲdan sōra ġurT adamı dal maz (17-75) 

 millēT arı çekildikden soŋŭra ȯ vaḳıdzāiyaTvermēyå (12-67) 

 

1.2.1.1.1.3.2.8. -dI4K+DAn keri ~ kērim 

 Genel olarak ünsüz uyumunu bozan ayrılma hâl eki bir örnekte 

uyumlu olarak görülmüştür. 

 ikinci devre üsdümȱze geldikden keri uzman ayırdılar (32-138) 

 hamırını yedikden kērim ū suyundan alaġōruS (40-68) 

 gelini hazırlādıḲdan kēri hayv nıŋ hazırlallar gelin hazırlāɁ gibi 

(42-18) 

 hani ölü öldükteŋkēri (4-119) 

 

1.2.1.1.1.3.2.9. -dIK+iyelik eki gadā 

 sürebildīŋ ġadā sür (42-155) 

 gezibildīŋ ġadā gez ġāri. (35-485) 

 būdey, anıson nē ekēm haḳından gelebildīmiz ġadā (44-12) 

1.2.1.1.1.3.2.10. -dIK+iyelik eki zaman ~ zıman 

 emme ėdmeK emme yemeK isdedi‿iŋ zaman vār (11-67) 

 asgerlī ben candarma olalaḳ ḳırkiki yıllarında alman haŕbínde 

almanıŋ haŕbedibbaTdī zamanlarda asgerdeydim ben (24-81) 

 şūɁdan biray geldīŋ zaman bütün būɁda ġāvelē fuĺ dolu olur (31-

24) 

 sen çivte geTdīĝiŋ zıman baḲdıḲ çorçocuḲ seŋgeş gelcēsiŋ 

efendim iki misir ekmē, iki göK sovan, cımıḲ yōrTgetirillē 

 

1.2.1.1.1.3.2.11. -dI4K sI4rA  

 “-(y)I4ncA” fonksiyonunda kullanılan bir zaman zarf-fiil ekidir.160 

Bulunan örneklerin tamamı sadece Yusufça köyündedir. 

 sen ça‿ırdıḲ sıra ben cávābını verin (32-160) 

 hā ben de baḲġāri o ȫlü dedik sire ula ābi ayıbediyoŋ yā (34-109) 

 dökdük sürĕ döküyōru (33-267) 

 o ġāri olduḲ sură oluyo (33-266) 

 

 

160 O. Yıldız, IMA, s. 89. 
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1.2.1.1.1.3.2.12. -dI4+kişi eki mI4 

 “-dI4+kişi eki mI4+dI4” ile genişletilmiş biçimleri de yöre ağzında 

tespit edilmiştir. 

 o, gece beni otelde olsam pilaḳayı gördü mü beni bulurdu (26-127) 

 eliŋe bi çıra ġaz lambası aldıŋ mı ēve gelirsiŋ (10-79) 

 deŋizli pilaḳayla ombeşe bi de antaĺya pilaḳayı buldular mı 

siŋirlerinden ölürdü doğudēnler (26-149) 

 ġonuşamadıŋ mīdı düğünolmadan edam ayrılūyu da (5-81) 

 üş gün geşdi mīdi bayram geşdi ġāri benimel öpülmez ġāri derdi 

(39-115) 

 bȫn dökdük mǖɍdü yarın bȫɍle ėderiS (11-49) 

 

1.2.1.1.1.3.2.13. -dI kēri 

 sulu ġalmadı kēri olmaS (6-90) 

 çicek soŋura isdedi kēri ikinci gedişde alınıyōdu (11-131) 

 

1.2.1.1.1.3.2.14. -cAK+iyelik eki(n)+A 

 “ē eviŋ içine avlıŋ içine ġoycāŋa eviŋ içine ġoysēdiŋa suyu.” dēyo 

(32-128) 

 taḲsiye biniPde yuva gibi taḲside geTcēŋize dēyin ben (28-43) 

 maŋġ  ḳomŭtanı yazcāŋa uzman cavuş yaS (32-140) 

 buna ommaşı yazcāna ommaşı yazcāna uzman çavuş yaSsa şindi 

para alcaḲtım (32-144) 

 

1.2.1.1.1.3.2.15. -cAK+iyelik eki(n)+dA 

 hediye verilē borda esgere geTcēnde cebine para ġatallar (23-209) 

 dü‿ün dışılcānda bi de inadınolūdu işde (38-43) 

 gelin alcānda há bire ālaşıllādı (39-9) 

 

1.2.1.1.1.3.2.16. -cAK+iyelik eki gadar ~ ġadā 

 az bişeylē ekiPdikiyaS gene yetebilcēmiz ġadā (15-3) 

 ha işi bitincē ġadā ġarım ġarım der (27-190) 

 heseb edemēcek ġadar çoḲġāri (42-126) 

 kendine baḳamāyı bene baḳıncā ġadar (13-25) 

 

1.2.1.1.1.3.2.17. -cek+iyelik eki gibi 

 sabah giderken geçiler do‿uş do‿uş yapıyollāɁ hani üɁkecek gibi (17-

58) 
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1.2.1.1.1.3.2.18. -(A/I4)r gibi 

 cāmıdā olan hocalara mevlüdoḳudur gibi oḳuduruS (29-20) 

 edet edet işde nāl şē kim bilī gibisine (39-16) 

 gelini hazırlādıḲdan kēri hayv nıŋ hazırlallar gelin hazırlāɁ gibi (42-

18) 

 

1.2.1.1.1.3.2.19. -esi/isi gadar ~ ġıdā 

 Konak Mahallesi’ndeki iki örnekte daralmaya bağlı olarak “-isi” şekli 

görülmüştür. 

 ġabrisdannıḲdan gelesi ġadā yemeyi hazırlallā, cenēzeŋ öldǖnde (36-

335) 

 dǖĝünoluPgelesiye ġadā (33-225) 

 evlenisi ġadā çoḲgünle geşdi (35-125) 

 ondan ġaçıyozişde evlinisī ġıdā hiş görükmēyoS (35-13) 

 

1.2.1.1.1.3.2.20. -mAdAn eveli 

 baḳ hū çıraḲlar dedīmiz işde gelibaTdīŋ da dirmil körfüzüne 

gelmeden eveli öte yanda işde dikim vā (2-99) 

 ben dōmadan eveli yaza ġomuşlāɁ beni (26-1) 

 hindi ārı dudmadan eveli hāydi toḳtura (28-182) 

 

1.2.1.1.2. Çatılar 

 GA’da çatı ekleri TT ile birkaç fonetik durum dışında aynı kelime ve 

görevlerle tespit edilmiştir. Diğer ağızlarla da benzerlik gösterir.161 

 

1.2.1.1.2.1. Oldurgan-Ettirgen 

 -dIr-, -Ar-, Ir, -It ekleri ile getirilen geçişsiz (olma bildiren fiiller) 

fiiller geçişli hâle getirilir. Yani “oldurma” bildirmiş olurlar. Aynı ekler 

geçişli veya geçişli hâle getirilmiş fiillere eklenirse, ettirgen çatıyı 

oluştururlar.  

 

1.2.1.1.2.1.1. Oldurgan 

 Aynı eklerle geçişli fiil olurlar.  

 

1.2.1.1.2.1.1.1. -dI4r- 

 ata bindirilerdi gelinleri (23-23) 

 

161 krş. E. Boz, AMA, s.128-133; Gülsevin, UİA, s.164-166. 
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 samanĭ samanlā doldurūduḲ (6-34) 

 yorġanı arḲadaş söndürümedik (18-70) 

 torunumuŋ birini tabī öldürdüler evel duyduŋuza (42-138) 

 

1.2.1.1.2.1.1.2. -ar- 

 sōra teneyĨ çıḳardıŋ mı ānıŋ habarı olur (7-39) 

 noȭut yetişdiri, lePlebi çıḳarısıŋ (6-159) 

 

1.2.1.1.2.1.1.3. -I4r- 

 davşanı ġaçırdılar tepeniŋ başına (17-88) 

 benim bȯbam hacādı, yatırmazıdı bizi (4-178) 

 bi bȫrülce çorbası bişirdim (40-95) 

 “gel ben seniŋ bi ġarnıŋı doyurem yā (34-115) 

 

1.2.1.1.2.1.1.4. -(I4)T 

 ēşisi geşsin dėye ġaTdı‿ımız yōrduŋ suları çıḳsın dėye çuvallādan 

onu beklediriS ēce (11-42) 

 ben ġuruTdum, aldım geldim (22-116) 

 düvenle öküzlerle eşşeKlerle döne döne o harmanı eridirdik (6-27) 

 yāni milledi ḳorḳuduyollā (8-83) 

 

1.2.1.1.2.1.2. Ettirgen  

1.2.1.1.2.1.2.1. -dI4r- 

 unu da yıḲdırdım çamırda (13-44) 

 yüzsek ġundura keydiriyollā (35-170) 

 “anassı hasda buna biz yimek, edmek yapdırcāz.” demiş (19-129) 

 hȫlü ġavlıcıḲ, bĨ ġabızını, ġaPcīnı bi hȫle eddiriya da (5-103) 

 

1.2.1.1.2.1.2.2. -T- 

 undan sōna amcamıŋ ōlunu oḳuTdu da ġızı oḳuTmadı (1-46) 

 yumur umur deseŋ beliki ġızına televon eTcek götüTcek (27-172) 

 çōḲlara baḲdım iki denesine böyüddüm (35-204) 

 abu soŋra davılcılarĭ mavılcıları getirTdiler (2-25) 

 

1.2.1.1.2.2. İşteş 

 TT’de olduğu gibi yöremiz ağzında da “-(I4)ş-“ ekiyle yapılır. 

 

1.2.1.1.2.2.1. Birliktelik 

 bizim kö‿e hēɍyēden toplaşıyollā borā (38-107) 

 malcı gidiyȯ hullarda acıḲdolaşdırıPgeliyo (25-32) 
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 gelin alcānda há bire ālaşıllādı (39-9) 

 avır günlerdē ıramāzanda, bayramda, orda çoḳaşılır (16-12) 

 

1.2.1.1.2.2.2. Karşılıklılık 

 bi īsan birisinle küsüşdü (41-33) 

 ġoyunu meleşdiriller, ġuzula buluşdulāɁ (9-69) 
 vardım dedim ḳomserle bi görüşelim dėdim ben (34-36) 

 mesele çoḲgùzel ġaynaşırdın (27-44) 

 

1.2.1.1.2.3. Meçhul-Edilgen 

1.2.1.1.2.3.1. Meçhul 

 Türkiye Türkçesinde olduğu gibi “-(I4)l-, -(I4)n-” ekleri ile yapılır. 

 hindi taḲsīle gidiliyi (28-37) 

 dā bin yedi ǖzde ġuruldu (37-77) 

 üş gündür tārna içince ölünme mi (27-23) 

 ġapıdan dışarı çıḳılmaz (36-157) 

 

1.2.1.1.2.3.2. Edilgen 

 Yöre ağzında aynı şekilde “-(I4)l-, -(I4)n-” ekleri ile yapılır. 

 

1.2.1.1.2.3.2.1. -(I)l- 

 bi hȫle halḳa şeker denilīrdi (6-143) 

 sözüm bazardan bayraḲdikilir (4-89) 

 dördaylıḲ çocuḲ yarılī mı (22-2) 

 yemek bişirilcek (39-58) 

 

1.2.1.1.2.3.2.2. -(I4)n- 

 fısdıḲalınıyo üş kilo, dörT kilo (6-114) 

 ġanılımaz ōlum da beŋgine hanı olur yanına gėdelim dėye 

māȭgemelik olundu (1-149) 

 delbeK çalınȯyȯdu (5-56) 

 toPlumda ismiŋ oḳuncaḲ (32-56) 

 

1.2.1.1.2.4. Dönüşlü 

1.2.1.1.2.4.1. -(I4)l- 

 ya da atılırdım almanyıyă bi yere (19-125) 

 neşhebi ayrı olunca bizinkinler çekilmişler (25-60) 

 orda borda yorulurun, tām sād ikindiniŋ öŋüne ġadar (41-3) 

 ġonuşamadıŋ mīdı düğünolmadan edam ayrılūyu da (5-81) 
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1.2.1.1.2.4.2. -(I4)n- 

 suyuŋ içine ġaTdīŋda o çocū o ḳırḲdaşıŋ suyunla anasıgīr suya 

girinir (5-42) 

 ġızlar, gelinler çoḲgözel kiyiniller ōlum (19-8) 

 ayōlum biz çoḲ yaşlanmişiz dē mi (28-337) 

 ediniŋ nenem (33-186) 

 

1.2.1.1.2.4.3. -(I)ş- 

 e işde ollara geTdīmize ġızışıyollā (26-150) 

 eveli ōlanla yetişdi mi ġızları istellēdi (39-1) 

 mesele çoḲgùzel ġaynaşırdın (27-44) 

 ġapıya girerke ora eline yā bulaşdırıllar (23-158) 

 

1.2.1.1.2.4.4. -(I4)K- 

 evel görüKmezdik ōlum birbirimize (4-64) 

 ondan ġaçıyozişde evlinisī ġıdā hiş görükmēyoS (35-13) 

 

1.2.1.1.2.5. Çatı Eklerinin Üst Üste Kullanılması 

 Çatı ekleri, yazı dilinde olduğu gibi yöre ağzında da aynı fiile birden 

fazla olacak şekilde eklenmektedir. Fonetik farklar dışında benzerlik 

gösterir.162  

 

1.2.1.1.2.5.1. -n-dIr- 

 vallā biracındırdım, zorlādım ikiledim (34-45) 

 hȫle dolandırıȷlā urġanla (40-186) 

 

1.2.1.1.2.5.2. -n-(I)l- 

 bütün toPlanıllādı kȫlü genşlē (6-6) 

 bi hȫle halḳa şeker denilīrdi (6-143) 

 yemek yenilir (4-114) 

 

1.2.1.1.2.5.3. -d-dI4r- 

  “ġaşıddırcān.” dedim ben (34-25) 

 eveli bollarda ġarılara, ġadınlara hani bize dōĝurddirīdík (28-181) 

 gelir de hemen hoş beşden soŋra unları anladdirīdi ekseri (41-71) 

 iki üş çocuḲdo‿uddūmuşundur, ebelik (35-372) 

 

162 krş. Gürer Gülsevin, “Çatı Ekleri Üzerine Kullanılabilen Ekler”, Türk Gramerinin 

Sorunları II, TDK Yay., Ankara, 1999, s. 203-223. 
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1.2.1.1.2.5.4. -dIr-T- 

 bizi atına bindirTdi (9-269) 

 tirene yetiştirTdi (9-266) 

 

1.2.1.1.2.5.5. -ir-T- 

 abu soŋra davılcılarĭ mavılcıları getirTdiler (2-25) 

 

1.2.1.1.2.5.6. -(I4)ş-dI4r- 

 zipizi, cura, bāla duTuşdurular (45-18) 

 bunları ġarışdırıyoŋ (1-164) 

 seyisinle şeye yetişdirdi yāni (9-270) 

 

1.2.1.1.2.5.7. -dir-il- 

 ondan sōra orada çocuḲlarını büyǖnü güÇcüne herkezi yemeK 

yedirilir (9-61) 

 ġızedellerdiņ, keydirillerdin de (2-43) 

 

1.2.1.1.2.5.8. -dur-dur- 

 binim gün gine ġodurdurdum o ġızı (2-97) 

 

1.2.1.2. ÇEKİM EKLERİNİN GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EK 

İŞLEVİNDE KULLANILMASI 

1.2.1.2.1. Hâl Eklerinin Görev Değiştirici Ek Olarak 

Kullanılması 

 Hâl ekleri yöre ağzında genel olarak zarf türünü oluşturmuşlardır. 

Ayrılma hâl ekinde sıfat yapan örnekler ve vasıta durumunda kalıplaşmış 

örnekler de mevcuttur. 

 

1.2.1.2.1.1. Yönelme Hâli 

 Zaman anlamı bildiren zarf tümleçleri ile durum ve sebep zarfları 

yapmıştır. 

 āşamına ȫldü (14-163) 

 hayır, ben evimdēn hȫle imekliye imekleye bişirmeyi taşırmayı 

yaparın (19-211) 

 ȫle yüzümüzü baḲmeye geliyollā (35-237) 

 anaŋ ōlanıŋ cenēzesini savcu, hākim içeri doḲdur yarmā götürübatı 

(2-116) 

 adam dedi “suçişlemiş, cezā almış, bȯra derd yanmaya gelmiş (26-

81) 
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1.2.1.2.1.2. Bulunma Hâli Eki 

 Zaman zarfları yapmıştır. 

 bunlarıŋ gününde çēɍiz çōḲ(16-49) 

  asgerlī ben candarma olalaḳ ḳırkiki yıllarında alman haŕbínde 

 almanıŋ haŕbedibbaTdī zamanlarda asgerdeydim ben (24-81) 

 yaz tadilinde yaPdīmız şeyĕ göre gezintilēden aTmışā puğan vēmiş 

(37-53) 

 

1.2.1.2.1.3. Ayrılma Hâli Eki 

 Zaman bildiren zarf tümleçleri oluşturur. Sebep ve durum bildiren 

zarflar oluşturur. 

 āşamdan hazırlarsıŋ yemēŋi (4-173) 

 günaşmadan toplánmeye başlallā (13-38) 

 ḳoḳudan içeri girilmēyi (10-102) 

 oḳul geş da‿ıldīņdan hocaları geş gelirimiş (11-108) 

 hīş bī ayāmıza babȯşkiymeden gelinolduḲ, geTdik (19-144) 

 Sıfat yapar. Ayrıca kendisinden sonra gelen nesnenin neden meydana 

geldiğini bildirir. Bir bakıma, o nesnenin sıfatı olur.163 

 bi dedi “içerden gelme doḲdur var.” dedi (35-446) 

 burdan yanī çekirdekden şöförün (34-185) 

 mal derisinden çarıḲdikellēdin (27-218) 

 īsandan deve yapallarıdı (23-141) 

 

1.2.1.2.1.4. Vasıta Hâli Eki 

 Eski Türkçedeki kurallı vasıta hâl eki olan +(I4)n eki, günümüzde 

sadece kalıplaşmış zarflarda yaşamaktadır. Zaman ve durum bildiren zarflar 

oluşturur.  

 ereceb alsın gelsin seni güzün harmandan sōna (1-204) 

 sabāla yürüz, arıdırıS (4-95) 

 hindi āşamıla oturuyoz orıya ġāri (35-290) 

 ama yayan gezelek gelseŋ hā olmacaḲ  (27-251) 

 şē yīnı sırtımızıla çekerdik anacīm (4-185) 

 yüzbaşı eveli hasdāne ḳanalīla gönderece oldu beni adanaya (9-227) 

 

1.2.1.2.1.5. Eşitlik Hâli Eki 

 Zarflar oluşturur. Bir örnekte sıfat yapmıştır. 

 o şerbeTi ġatıyoŋ, gözelce ġarışdırıyoŋ (6-119) 

 vallā şurdan yavaşce bi ġıvrıldım dördbıḳıldım (34-30) 
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 “nenē ā uslucaḲ olsa sene bī gelinlik usluca olsa ni vā ōlum?” dedim 

(38-61) 

 böyükce pencirede kepek dēriSbiz (41-54) 

 

1.2.1.2.2. İyelik Ekinin Görev Değiştirici Ek İşlevinde 

Kullanılması 

 Üçüncü teklik şahıs iyelik eki alan bazı kalıplaşmış kelimelerde 

görülür. Bu sözcükler zamir görevinde kullanılır. 

 bizimaḲrabālardan biri mūtarıdı (26-107) 

 şindi hayadȫle bi güzel ki çoğu yaḳınıyoru (34-44) 

 hepisi de evli (33-49) 

 

1.2.1.2.3. Bildirme Ekinin Görev Değiştirici Ek İşlevinde 

Kullanılması 

 İsimlerin sonuna gelen bu ek türü, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi 

genel olarak zarf tümleçleri yapmaktadır. 

 emme bi senedir, bi buçuḲ senedir yatıyō (35-344) 

 u zumandır benim ġaFa da acıḲgedikdir (2-140) 

 ben iki senedir hindi eşim üşsene dörT sene oldu emekli olalı (25-

82) 

 

1.2.1.2.4. Kategori Eklerinin Görev Değiştirici Ek İşlevinde 

Kullanılması  

 “+cik” Küçültme Eki 

 Sıfat yapmıştır. 

 bıçālan incecik baḳarna ederiz (36-410) 

 

1.2.2. KELİME YAPICI EKLER 

1.2.2.1. ASIL KELİME YAPICI EKLER 

1.2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler 

1.2.2.1.1.1. +aḲ 

 ōlaḲlara hemen anam daşşaḲlānı çeker (35-110) 

 

1.2.2.1.1.2. +adaḲ 

 Yansıma kökenli bir sözcükte örneği görülmüştür. 

 köpē tüfē hurarḳana hȫle taġadaḲdüşüya (12-110) 

 

1.2.2.1.1.3. +cA 

 araPca oḳuduḳa ufāḳan da esgi türkcēle (26-170) 
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1.2.2.1.1.4. +cAz (< +cağız) 

 Yörede kullanımı fazla olan eklerdendir. Bir örnekte damak uyumuna 

aykırı bir kullanım vardır. 

 hindi bu ġızcāz gölüsarda oḳuyyo (1-84) 

 ġolcāzından dutuyollār (4-70) 

 buncāzı ufaḲ mufaḲvādım emme çekmedi‿im de ġalmadı (30-20) 

 hindilere ġalsa da ȭunca‿āzlara ġalsa iyimiş (1-117) 

 bence‿āz alaTġıpıT hȫle bi allah ġabüleTsin (1-78) 

 

1.2.2.1.1.5. +CI4 

 TT’nin ve yöre ağzının çok görülen eklerindendir. Çalışma sahamızda 

daha çok “+cI4 ”  ötümlü hâliyle görülmüştür. Sadece bir örnekte ötümsüz 

örneği mevcuttur.  
 mazuTcu geldi‿inde mazuTcunuŋ yözüne bakiyiz (27-252) 

 ġızıŋ biri yemekçi (35-3) 

 külcü olurdu (10-29) 

 bi de şē vārdın motursikleTci  (18-90) 

 

1.2.2.1.1.6. +CIK 

 Genel olarak “+cık” ötümlü hâliyle kullanılan ek, bir örnekte “+çık” 

şeklini almıştır. Söz konusu ek bir örnekte “+cı‿ım” ikiz ünlülü olarak da 

görülmüştür. Ayrıca “+cık” eki, eşitlik eki “+ce”den sonra gelerek +cecik 

şekliyle “küçültme” ifade eden bir sıfat yapmıştır. 

 maşīllah memeddayıcīŋız aylıcıḲalır (1-119) 

 hindi bi de ȯnu dīvren yavrȯcıḲlarım (4-156) 

 ġoca adamcıḲlar oda vārdı (16-10) 

 cımıcıḲda ēşi ġatāsıŋ (40-48) 

 iri geliracıcıḲ unu hȫle ġazana ġatārsıŋ, bişirisiŋ (4-13) 

 bıçālan incecik baḳarna ederiz (36-410) 

 namazçīŋı ġılarsīŋ (4-175) 

 bayrā dikeriz ōlancı‿ım (4-44) 

 bicēcik ġızım vā (33-124) 

 

1.2.2.1.1.7. +cül 

 ölümcül hasdēke avrupiye ġodu da yörǖvedi (40-154) 

 

1.2.2.1.1.8. +dAş 

 Bir örnekte damak uyumunu bozmuştur. 

 ben zāten kendim ufaġın emmē işdĕ bi yoldaş gönderiyȯ orıyām (18-

24) 
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 benim bi ġız ġardaşım varıdı (3-31) 

 tabī vatandaş bunu duyan çāra arāyo kendine (31-11) 

 üşarḳadeş geldi bunuŋ bi eveli (40-86) 

 

1.2.2.1.1.9. +dım 

 sene de yardımediyȯduḲ (16-7) 

 

1.2.2.1.1.10. +turuk  

 Kendinden önce ötümlü bir ünsüz bulunmasına rağmen ötümsüz 

ünsüzle kelimeye eklenmiştir. 

boyunturū geçirisiŋ (42-151) 

 

1.2.2.1.1.11. +dI4z 

 başımīzdan eksilmēsin ay yıldīzıŋ gȫlgesi (29-53) 

 geci gündüz çalışıyo (22-238) 

 

1.2.2.1.1.12. +ey 

 övey ġardaş bunlar (23-236) 

 

1.2.2.1.1.13. +ga 

 Ünsüz uyumu yoktur. 

 ȫle başġa bişēɍ yoġudu (6-169) 

 

1.2.2.1.1.14. +gan 

 Ünsüz uyumu yoktur. 

 üssēn de bizim en böyük ōlumuz borda ḳoPratif başġanı (24-44) 

 

1.2.2.1.1.15. +keK 

 bir erkek tosun üş milyara beş milyara bi tosunalırıS yüzelli iki 

yüz kilōlu (9-43) 

 eşşeKlerle harman dȫɋersiŋ (23-59) 

 

1.2.2.1.1.16. +la 

 bu yaylayă giderlē mēmurlāɁ bütün āyilesinle (32-109) 

 

1.2.2.1.1.17. +laK   

 kimi donsuz oynābbā kimi çılbaḲ oynābbā (4-122) 

 



145 | GÖLHİSAR AĞZI 

1.2.2.1.1.18. +lI4K ~ +nI4K 

 Çok işlek eklerdendir. Ekten önce gelen “n” sesi iki örnekte “+nI4k” 

biçimini aldırmıştır.  

 işde ni adını bilmē onluḲ mūdu beşliK mīdi (11-81) 

 çoḲzaman tabī imamlıḲ yaPmış (37-37) 

 birisi de hu yanda toḲraTlıḲ yanda ġızıŋ (40-142) 

 ombeşini şē çıḳar, geşlik payı beşini de asgerlik giddi (34-136) 

 bolluḲdū bizimoriy (21-9) 

 emme şindi kȫlük yellerinde yapıyollar emme çoḲ yellerde de bu 

 bātıl bi inaş deye yapmāyiller de (24-17) 

 ġabrisdannıḲdan gelesi ġadā yemeyi hazırlallā, cenēzeŋ öldǖnde 

(36-335) 

 almancı olanlāŋ şēsi aḳıbatı günnük (3-15) 

 

1.2.2.1.1.19. +cI4lI4K 

 doḳuz yıl ġoyunculuḲ yaPdıḲ (25-3) 

 dedeŋ ḳamyonculuḲ yaPdīɍsa u da çoḲgezmişdir (26-166) 

 işde avcılıḲ yapıyȯS (17-79) 

 

1.2.2.1.1.20. +lI4 ~ +nı 

 Bölgenin en işlek eklerindendir. Ünsüz benzeşmesine bağlı olarak 

seyrek de olsa “+nI4” şekli görülmüştür.  

 pırnazlı şēkir çavȯş vā (18-77) 

 peyrazlı meyrazlı bişēɍdi (16-47) 

 hindi gölüsarlı olıraḲda şifreŋ armuTlunuŋ ayrı, yusufca ayrı kȫle 

bile ayrı (37-3) 

 eveli nışannı ġızlar ġaçardı biz dē (5-68)   

 üş dēnekli nene oturdu (35-283) 

 benim bubalıḲ ırāmaTlıḳ eveli ġazan ġurulurdu ya, küllü ġazan (22-

98) 

 pullu çiçē başġa biri alır (42-58) 

 

1.2.2.1.1.21. +sI4S 

 Yöre ağzında bu ekin sonundaki ötümlü “z” sesi birkaç örnekte 

ötümsüz veya yarı ötümlü olarak kullanılmıştır.  

 şükür şükür kimi aş kimi susus oluballā, neTceŋ (35-247) 

 hiş parasız senden benden eyi yaşāyi (8-70) 

 e adam ilk dǖĝünü adam davılsıS dǖĝün mü eder (2-24) 

 bu da ȫsüSben de ȫsüS (10-86) 

 kimi donsuz oynābbā kimi çılbaḲ oynābbā (4-122) 
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1.2.2.1.1.22. +sI4zlI4K 

 ē hırsızlıḲ arama (34-165) 

 yoḲsuzluḲvardı (20-11) 

 görküsüSlük mü oluyō, alışġanlıḲ mı oluyō (39-92) 

 “bu arabanıŋ dedī domatizi eksik ḳasa yolsuzluḲvar mı?” dedi (34-

72) 

 

1.2.2.1.1.23. +man 

 hem de ġocuman yālıḲlar olur ġoc  ġoc  (42-72) 

 

1.2.2.1.1.24. +(I4)ncI4 

 Sıra sayı isimleri yapar. 

 bu altıncı ḳamyondū (33-31) 

 dördüncüsü gün haram gibi bişēɍ olūdu (39-112) 

 tabī iki kere, üçüncüde biteridi (11-144) 

 dede öleli hindi onuncu seniye girdi ġāri. (19-109) 

 

1.2.2.1.1.25. +al 

 vallā dayım alla‿ımaz söylemeyene körolsuņ, topalolsun 

eviŋde solū yanıŋda olsun (27-176) 

 

1.2.2.1.1.26. +gil 

 bi de ben dördümüz mal güdüyoz biz níhat hocāla, nihat hocagille (1-

43) 

 sen bizim duralıgiliŋ ırāmadlıḲ ḳırķ gülteniŋ yeTmişüj 

yaşındasıŋız (20-28) 

 ġızıgiliŋ ora geTmiş (38-125) 

 anassıgil bi çıḳarısıŋ (35-404) 

 

1.2.2.1.1.27. +hāne 

 aldīsa bizi yemekhāneye geTdi (10-107) 

 dersānede ȫredmensiŋ (34-132) 

 bi revirden asgerī hasdānesine üstēmen geldi (9-228) 

 

1.2.2.1.1.28. +ndin 

 orda borda yorulurun, tām sād ikindiniŋ öŋüne ġadar (41-3) 
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1.2.2.1.1.29. +er ~ +(ş)ā 

 Üleştirme sayı sıfatı fonksiyonunda isimler türetir.164 Bir örnekte ekin 

sonundaki “r” sesi düşerek gerideki ünlüyü uzatmıştır. 

 işde birerikişer bāzı adamlara bi şişe aPverdiŋ mīɍdi bārı bacā 

açar Sabā dar oynarĭdı, yalan dēl, haḲgeTden (9-10) 

 yaz tadilinde yaPdīmız şeyĕ göre gezintilēden aTmışā puğan vēmiş 

(37-53) 

 üçer musġā tabāŋ içine ġatar, yediriS (23-201) 

 

1.2.2.1.1.30. +ırtı 

 Yansıma kökenli bir sözcüğe gelerek türetme yapmıştır. 

 ondan sōŋa seniŋkileri hēmen hēmen bi taḳırtı çökdü (34-80) 

 

1.2.2.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler 

1.2.2.1.2.1. +A-  

 he benzēyi (33-127) 

 carTcurT, özür diledik (26-62) 

 hindiki baḳ bizim çocuḲlarımız biz ġadā bile yaşayamāyo (11-68) 

 göTġazmaca oynardıḲ (10-7) 

 

1.2.2.1.2.2. +Ik- 

 ȫle ȫle birikmişo iki millar iki millon (35-228) 

 acıḳīr, üretim yaPmaS (12-43) 

 

1.2.2.1.2.3. +Al- 

 üsdüne sādıcı, dāmadı dikeldiller (23-177) 

 eykötü düzeldik (15-21) 

 undan sōna çorçocuḲ ço‿aldı (24-37) 

 hindi çocuḲlar ufaldı da ufaldı (8-19) 

 

1.2.2.1.2.4. +lA- ~ +li- 

 Konak Mahallesi’nde bu ekin dar ünlülü hâli olan  “+li-“ şekli bir 

örnekte tespit edilmiştir. 

 undan soŋra yımırTlamış tavıḲlā dolubotu şēle (41-80) 

 yīḳallā, kefinlellē, alıllā, gedellē, ġara toprā ġollā (36-318) 

 hindi üş gün dördgün durdu mūɍdu çocū duzlallar biyōl (24-1) 

 çocuḲlā sulayōdun (20-17) 

 buldura ellimemiş (45-399) 

 

164 O. Yıldız, IMA, s. 53. 
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1.2.2.1.2.5. +lAn-  

 evi yönlendiriyå (25-33) 

 sen dirmilden bi de‿ā evlendiŋ dē mi (2-1) 

 ōlan evi gelir ġızevi toPlanır neyse oynallā, ġarġıllā, çalgīɍla (6-

44) 

 ayōlum biz çoḲ yaşlanmişiz dē mi (28-337) 

 

1.2.2.1.2.6. +lAş-  

 Bir örnekte ünsüz ikizleşmesi görülmüştür. 

 yeme işme birleşme gibi bi şeyĨ oluyo (24-18) 

 daşıŋ altındā keklikler bi yumaḲlaşmış bȫle (17-38) 

 bi ev aldı onūla yerleşdi, ġaldı (9-298) 

 hindi her şē fennilleşdi (5-75) 

 

1.2.2.1.2.7. +Ar- 

 birini torunuŋ çıḳardıḲ everdik, aŋġaradānıŋ (19-72) 

 gözel, eyīce ġarışdıra ġarışdıra ġocā tāȭda ġaşşīla ġızardıyȯŋ (6-117) 

 

1.2.2.1.3. Fiilden İsim Yapan Ekler 

1.2.2.1.3.1. -Ak  

 ordan unu bölēsiŋ bıçāla (40-46) 

 bi ses duydum bán şindī uçaḲgeçiyȯ zanneTdim ben (17-96) 

 bi ġaT yataḲbulūsa o da (8-3) 

 eleKde süzersiŋ (4-19) 

 

1.2.2.1.3.2. -am 

 kölden ġamış biçiPgelcēsiŋ de onu bālēcēsiŋ birer dutam birer 

duTam (39-71) 

 

1.2.2.1.3.3. -ce 

 bizim borda beḱarısa ēlence edeller (23-213) 

 

1.2.2.1.3.4. -elek  

 çökeleKden alıllar (14-153) 

 

1.2.2.1.3.5. -AnAk 

 gelenek, görenek ālcāŋ (19-4) 

 ben dutanāĝa aldey dutarın (34-105) 
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1.2.2.1.3.6. -ev 

 herkeziŋ görevi eyī (39-147) 

 

1.2.2.1.3.7. -GA 

 Bir örnekte ek ötümsüz şekliyle tespit edilmiştir. 

 ġırcı ġavırġa o işTe (10-84) 

 ha süpürge dutan mı yoḲ (27-33) 

 “bu gerdan süpürkesi.” deyi adam (35-279) 

 

1.2.2.1.3.8. -gan 

 Yöre ağzında ünsüz uyumuna girmemiştir. 

 adamlā çalışġan boş ver (35-317) 

 görküsüSlük mü oluyō, alışġanlıḲ mı oluyō (39-92) 

 

1.2.2.1.3.9. -gec 

 Yörede kullanılan bir kelime türetmiştir. 

 orda mēCbursuŋ sallengecbiŋmeyĕ (35-85) 

 

1.2.2.1.3.10. -GI4     

 Yörede işlek olarak kullanılan eklerdendir. Bir örnekte, yöreye has bir 

kelime olan “keygi” kelimesini türetmiştir. 

 bizim bi bilgimiz yoḲ (31-12) 

 saŋki sabā dek uyḳu uyyaSbiz.” dedi (12-104) 

 bi de işKi hePsi dā ġāveniŋ içinde (10-38) 

 erişimiyen ayaḲda; çalġı çılġı bȫle (28-163) 

 o zuman yarġınıŋ heş dadı ġalmaz (32-75) 

 arḳanda keygīle oturulū, oturusuŋ çeyze (40-196)  

 

1.2.2.1.3.11. -gıç 

 dǖĝünüŋ başlaŋġıcı Sabālası odun mejlisi var denirdi (9-19) 

 

1.2.2.1.3.12. -gI4n  

 Ünsüz uyumuna uymaz. 

 esgī īsanlar biribirine çoḳ mutluydu, çoḳ düşgündü (16-1) 

 kimisi çoḲ susġundur (41-22) 

 saşġınız dayīŋla ikimiz (1-1) 

 biz dāyima olġun yanĭna varıyoS (1-154) 

 

1.2.2.1.3.13. -I4  

 davar sürüsü bu kȫde bunuŋ bȯbassı ġadā yōdu (27-198) 
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 ȯ ġadār gözel yazarın ki çoḲgùzel yazı yazarın (9-173) 

 neyise “sene bi soru soreŋ bil baḳām?” dedim ben (37-67) 

 ocaḲlıḲ perdelere elbise örtüleri elile işlenirdi (11-120) 

 

1.2.2.1.3.14. -I4cI4  

 ondan kēri iki ġarı gelir, yǖcü ġarılardan (4-105) 

 zamānı geldi altı ay bi sene doldu‿unda gedici oldular, geTdiler (9-

279) 

 orda bi esnaf satıcı bile geTmēyi (15-19) 

 görücü usulu mu vardı anenem eveli (33-220) 

 

1.2.2.1.3.15. -I4K  

 onda bi ȫsürüK oluyo (22-47) 

 tabī yamīḲ, ortalıḲ çoḲ yamıḲ (35-47) 

 hindiki çoḲdeŋişik (23-97) 

 u zumandır benim ġaFa da acıḲgedikdir (2-140) 

 

1.2.2.1.3.16. -I4m  

 ȫle bi kiyimĨmiz vardır kī (19-9) 

 bin doḳuzzüz ġırḲiki do‿ūmluyun (17-3) 

 bilen gözel gözel yaḳım yaḳardı (5-50) 

 ölüm gününü eddilē hurda dā (33-278) 

 

1.2.2.1.3.17. -mAcA 

 Oyun adı yapmıştır. 

 göTġazmaca oynardıḲ (10-7) 

 

1.2.2.1.3.18. -meç 

 Bir örnekte yemek ismi yapmıştır. 

 o haranınıŋ şīsinle bulumecini edēsiŋ, çorbasına (36-399) 

 

1.2.2.1.3.19. -mAn 

 ġocıtarlalı bi ȫreTmenarḲadaşı varımış (8-39) 

 tārna de‿ermenden arı buɍdayǖdür gelirsiŋ göcesinle barabar eve 

(5-1) 

 

1.2.2.1.3.20. -mur ~ -mır 

 Sadece kalıplaşan bir kelimede örnekleri mevcuttur. 

 yāmur dȯ‿āsında ellēmiz aşşāya hoca dȯ‿ā eder (10-23) 

 hindi baḲ yāmır dȯ‿āsı edilir bizim borda (28-285) 



151 | GÖLHİSAR AĞZI 

 

1.2.2.1.3.21. -I4n  

 geri yannı sorun yoḲ (35-359) 

 “almancınıŋ birer yer, birer götünü dayāyi gelin.” dedim (3-16) 

 ekin, arpa, buydey, nohud, anısōn, misīr (33-252) 

 hişsatın salça yemedim tā (19-275) 

 

1.2.2.1.3.22. -inceme 

 geçinceme zorōlum (19-50) 

 

1.2.2.1.3.23. -I4ntI4 

 yaz tadilinde yaPdīmız şeyĕ göre gezintilēden aTmışā puğan vēmiş 

(37-53) 

 bizimorda geçim sıḳınTısı oluyo (24-29) 

 ḳırḳ yaşında bi ġarı süpüntü süpürüyo bȫlē (35-437) 

 

1.2.2.1.3.24. -em 

 bi dē soŋrāḳı dönemē ḳomutan olaraḲdan geTdik (18-50) 

 

1.2.2.1.3.25. -Ç  

 Yöre ağzında kullanılan “güvenÇ” kelimesi dikkat çekicidir.165 

 güvenÇ yoḲmuş (7-45) 

 

1.2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

1.2.2.1.4.1. -ala- 

 İşlek olmayan bir ektir. Fiilden tekrar, devamlılık bildiren fiil gövdesi 

türetir.166 TT’de görülmeyen bir kelime yörede tespit edilmiştir. 

 hanımını ġovalamış (26-15) 

 afedersiŋiz ondan aÇcıḲ ḳorḳalamış (11-106) 

 

1.2.2.1.4.2. -ǖ- 

 Yazı dilinde de örnekleri çok görülmeyen bir ektir. Bir örnekte tespit 

edilmiştir. 

 bobacīĝım öŋümüzden yeraçardı kürekle kürǖrdü (25-67) 

 

 

165 Z. Korkmaz, TTG, s. 76. 
166 O. Yıldız, IMA, s. 60. 
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1.2.2.1.4.3. -maş- 

 ḳurallarını bilemezsiŋ her vaḳıdbacāŋı sarmaşıḲdolaşır (34-133) 

 

1.2.2.2. GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLERİN YAPIM EKİ 

OLARAK KULLANILIŞI 

 Bu tür ekler, cümlelerde kalıplaşmış kelimeler oluşturmuştur. 

Özellikle metinlerimizde fiilimsi ekleri daha çok kelime türeten ekler olarak 

tespit edilmiştir. 

 

1.2.2.2.1. Fiilimsilerin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime 

Türetmesi 

 Özellikle isim-fiilller ve sıfat-fiiller kalıcı isim türetme açısından yöre 

ağzında en çok görülen türlerdir. Bu isimlerin çoğu TT’de kullanılan 

örneklerdir.  

1.2.2.2.1.1. Mastar Ekleri 

1.2.2.2.1.1.1. -ma 

 Mastar ekleri içinde en çok sözcük türeten ektir. Daha çok somut 

adlar türetmiştir. 

 eveli yazmayı da beyaz dasdarlar çoġolurdu (23-84) 

 bur ya ġazma geşmez (32-107) 

 onu bulġurunna, ġıymasınna acıḲuŋġatallar, topalaḲ yapallar (5-

93) 

 eveli öküzlerle çadma dövülürdü (23-63) 

 ula ayōl eve dutāsa bu saşma vā bunuŋ içinde (28-171) 

 

1.2.2.2.1.1.2. -mek 

 Çok fazla örneği bulunamamıştır.  

 bi yimek yenirdi (16-13) 

 birövün eTmek yedik (2-56) 

 sözüm ek kök birē zini yemeK edē alī gelīɁ (36-339) 

 

1.2.2.2.1.1.3. -Iş  

 ben dikiş maKinesi, ġoltuḲ, sandalle, masa laçġa olanlara bışġīla bıça 

 bıça bıça bıça biçoḲ toSçıḳardım (9-219) 

 ollāda alışveriş ediyo ġocasī (22-186) 

 haĺden saTışlarımız olmēya (25-73) 
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1.2.2.2.1.2. Sıfat-Fiiller 

 Bu tip fiilimsiler de görevi dışında kalıplaşan örnekler 

oluşturmuştur.167 Metinlerde tespit ettiğimiz ekler şunlardır. 

 

1.2.2.2.1.2.1. -en 

 Yazı dilinde görülmeyen “rüzgâr” anlamına gelen bir kelime tespit 

edilmiştir. 

 cāminiŋ öŋünde süren yapallardın (2-74) “tavşan avı” 

 bȯrda düzeni iyīse hemen oğūla yerleşir (12-6) 

 buydáyı harman yerinde öküz düvene döver savırısıŋ (7-38) 

 tınası esen esdi‿idinde hoyraz escek di‿e beklerdik (46-4)  

1.2.2.2.1.2.2. -(A/I4)r 

 oḳur yazar yoḲ (9-182) 

 endē keser gibi şēle, ıramazan bi yer çaPalaması oliyi emme (28-236) 

 “onlā benim gelir bağım.” demiş (22-247) 

 

1.2.2.2.1.2.3. -dIk 

 Sınırlı örnekleri olan sıfat-fiil ekidir. 

 orda tanıdīmız var (18-86) 

 

1.2.2.2.1.2.4. -esi ~ -si 

 Kalıplaşan iki örnekte tespit edilmiştir. Sık görülmez. 

 u bizim yüzümǚze bakiyi veresē vercek mi diye (27-253) 

 keysi bile yoḲdur arḳanda (40-195) 

 

1.2.2.2.1.2.5. -mI4ş 

 Öğrenilen geçmiş zamanın kalıplaşması yoluyla oluşmuş isimler 

yapmıştır. Örnekleri oldukça sınırlıdır. Bir örnekte kişi ismi yapmıştır. 

 ben oḳumuşolsam ōlum kö‿e avuḳadda olurdum (28-305) 

 geşmiş olsuna geTdik (42-107) 

 hā bu donunu işēse, yatāsa durmuş bey geldi ötē gün o zuman bene 

bişeylē vēcek neyise  (36-357) 

 

1.2.2.2.1.2.6. -cek 

 Somut adlar türetmiştir.  

 bi ġaTgeycek getirilerdi (23-34) 

 

167 krş. Ramazan Salman, Türkçede Sıfat-Fiil (Partisip) Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma 

İşlevleri, TDAY- Bellleten 2003, C: I-II, S: 42, s. 189-223. 
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 eviŋdē yēcek yōḲ işcek yoḲ (42-88) 

 işcek yoḲ (35-129) 

 

1.2.2.2.1.3. Zarf Fiiller 

 İki zarf fiil ekinde örneklerine rastladığımız bu fiilimsi türü hem 

TT’de hem GA’da seyrek olarak görülür. 

  

1.2.2.2.1.3.1. -a  

 boncuḲ oya eTmişlē gibi, bi de don (28-61) 

 

1.2.2.2.1.3.2. -ken 

  “gine nēye erken geldiŋ.” dėrdi (1-74) 

 

1.2.2.2.2. Çatı Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime 

Türetmesi 

 Çatı ekleri de bazan sözlüğe giren yeni anlam kazanmış fiiller 

türetebilir.168 Bu tür eklerde özellikle “-(I4)ş-” ekinin kullanımı daha çoktur. 

 

1.2.2.2.2.1. -(I4)ş- 

 allah cennedlēde ġavuşdūsun (33-232) 

 ē arlı olan hindi ġızlară yapışemēyĕ (35-60) 

 eveli ōlanla yetişdi mi ġızları istellēdi (39-1) 

 anlaşamadılā antırönle (31-60) 

 

1.2.2.2.2.2. -d- 

 bi ara tele‿īzonda anladdılā bunu (31-10) 

 

1.2.2.2.3. İsimlere Gelen Görev Değiştirici Eklerin Yeni 

Kelime Türetmesi 

 

1.2.2.2.3.1. +lık 

 altın ḳırḳlıḳ dēri  (23-93) 

 

1.2.2.2.3.2.+süz 

 kendim de ȫsüz böyüdüm dedim bunu bāri ȫsüz ġomayān (30-19) 

 

 

168 G. Gülsevin, UİA, s. 166. 
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1.2.2.3. ÇEKİM EKLERİNİN YAPIM EKİ OLARAK 

KULLANILIŞI 

1.2.2.3.1. Hâl Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Sözcük 

Türetmesi 

1.2.2.3.1.1. +cA  

 Söz konusu ek bazı kelimelerde kalıplaşarak yapım eki görevinde 

kullanılmıştır. Yazı dilinde de örnekleri görülmektedir. 

görümce olcaḲdan ġaçılı (39-21) 

atatürk ġonyanıŋ ġaramanilçesi ılıca köyünden (37-71) 

önce hanımına ebedi ġıymat vermēyin (27-178) 

 

1.2.2.3.1.2. +i 

 eveli ata bindiridik gelini (4-47) 

 

1.2.2.3.1.3. +ra 

 soŋra o suyū döker gelirsiŋ, çeşmeniŋ ayāna (6-54) 

 

1.2.2.3.1.4. +ArI 

 Bazı kelimelerde kalıplaşarak zaman zarfları oluşturur. 

 üş dörT kere geşdi yoḳarı (19-60) 

 ḳoḳudan içeri girilmēyi (10-102) 

 u dışarı çıḳıvedi (38-78) 

 beridilēdi ileri geddilē onlā (40-176) 
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2. KELİME TÜRLERİ 

2.1. İSİMLER 

2.1.1. İsim Çekimi 

2.1.1.1. Çokluk Eki  

2.1.1.2. İyelik Ekleri  

2.1.1.3. Hâl Ekleri  

2.1.1.4. Tamlama 

2.1.2. İsim Yapımı  

2.1.2.1. İsimden İsim Yapan Ekler (bk. 1.2.2.1.1.) 

2.1.2.2. Fiilden İsim Yapan Ekler (bk. 1.2.2.1.3.) 

2.1.2.2.1. Görev Değiştirici Ekler ile İsim Yapımı  

2.1.2.2.2. Hâl Ekleri İle İsim Yapımı 

  

2.2. SIFATLAR 

 Yörede görülen sıfatlar görev itibarıyla yazı dilinden farklı değildir. 

Sadece bazı kelimelerde ses farkları mevcutur. 

 

2.2.1. Vasıflandırma Sıfatları  

 hani bùyük mal yapıyollar (25-17) 

 o zȯmanlar bȫle orTası delik sarı paralāɁ vardı (11-78) 

 bulūȷsa ordan iki ġuru ebmek gevelēyi (27-117) 

 benim gibi fenē ġayınnīmiş heraldā (35-416) 

 

2.2.2. Belirsizlik Sıfatları 

 hiş başġa yeşillik yoḲ (9-160) 

 birez bilgilē vēdim (37-20) 

 işde birerikişer bāzı adamlara bi şişe şaraPverdiŋ mīɍdi bārı bacā 

açar Sabā dar oynarĭdı (9-10) 

 fırıncılar bütün numuraları ben de ġayıdlı (25-87) 

 

2.2.3. Soru Sıfatları 

 ḳaş ġocaya vādıŋ (29-9) 

 sen ni görevinde yapıyŏŋ (27-16) 

 haŋḳı şöför varısā yalanatar (34-66) 

 ne halısı bu (33-252) 
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2.2.4. Belirtme Sıfatları 

 Özellikle işaret sıfatlarındaki ses farkları daha fazladır. 

 

2.2.4.1. İşaret Sıfatları 

 Bölgede “bu, şu, o” gibi belli başlı işaret sıfatları dışında “bȯ, ho, şo, 

u” gibi işaret sıfatları da tespit edilmiştir.169 Ayrıca komşu ağızlarda örnekleri 

mevcuttur.170 

 hindi anaŋ haġġı çoḲdur bȯ evde (1-112) 

 ho çocuḲ honuŋ (33-100) 

 mērem bullā çocuḲlāŋ yanĭna geTmişmiş ayvazlā şo ġapiyi aşmadılā 

deyi (38-122) 

 u zumandır benim ġaFa da acıḲgedikdir (2-140) 

 

2.2.4.2. Sayı Sıfatları 

 Kesir sayı sıfatları dışındaki örnekleri tespit edilmiştir. 

 

2.2.4.2.1. Asıl Sayı Sıfatları 

 ō fāti bi araba aldı, on ton sovanla (22-166) 

 beşev birinden derke oro kȫ hāline gelmiş (25-55) 

 ommilyon nīrem ne para verīmiş (1-122) 

 otziki yıl oldu (44-11) 

 

2.2.4.2.2. Sıralama Sayı Sıfatları  

 bu altıncı ḳamyondū (33-31) 

 beşinci sınıfdan çıḳardım (22-73) 

 dede öleli hindi onuncu seniye girdi ġāri (19-109) 

 üçüncü gün gelmediŋ (39-119) 

 

2.2.4.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları 

 yaz tadilinde yaPdīmız şeyĕ göre gezintilēden aTmışā puğan vēmiş 

(37-53) 

 devecilē deve başına bireroġġa buyday verisiŋ (6-31) 

 ötekinler ikişer sene alıyō (26-31) 

 üçer musġā tabāŋ içine ġatar, yediriS (23-201) 

 

 

169 örnekler için bk. Ses Bilgisi (2.2.5. Daralma, 2.2.6. Genişleme) 
170 krş. E. Boz, AMA, s. 155.  
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2.3. ZAMİRLER 

2.3.1. Kişi Zamirleri 

 “ben” ve “sen” zamirlerinin yönelme hâli çekiminde “bene” ve “sene” 

söylemleri ince ünlülü hâlleriyle dikkat çekicidir. Tüm ağız bölgelerinde 

örneklerine rastlanmıştır. Diğer ağızlarda da örnekleri mevcuttur.171 Yine bu 

kişi çekimlerinde “beŋe, beŋa, seŋe” kelimeleri ŋ’li şekilde birinci ağız 

bölgesindeki komşu Uylupınar ve Hisarardı köylerindeki üç metinde 

görülmüştür. Uşak ağzında da örneği vardır.172 Üçüncü şahıs zamiri olarak 

yöremizde “o”nun yerine “u”lu şekiller de çokça tespit edilmiştir. Bunlar daha 

çok Hisarardı, Kargalı, Asmalı ile İbecik, Elmalıyurt gibi komşu köylerde 

daha sık görülmüştür. 

 
11. Tablo: Gölhisar Ağzında Kişi Zamirleri 

 

 

Teklik 

Birinci 

Kişi 

Teklik 

İkinci 

Kişi 

Teklik 

Üçüncü 

Kişi 

Çokluk 

Birinci 

Kişi 

Çokluk 

İkinci 

Kişi 

Çokluk 

Üçüncü 

Kişi 

Y
a

lı
n

 

ben (44-

7) 

sen 

(23-

103) 

seŋ (9-

131) 

o (8-37) 

ō (33-

166)          

u (1-13) 

ū (1-3) 

biz  

(14-60) 

siz (34-

28) 

onlar 

(23-226) 
ȯnlar (1-

155) 

únler 

(24-43) 

   onlā 

(8-35) 

onlār 

(10-73) 

   ȯnlā 

(11-94) 

unlar 

(13-16) 

unla 

(28-331) 

 

 

171 krş. G. Gülsevin, UİA, s. 171; M. D. Erdem-R. Bölük, AYA, s. 138. 
172 krş. G. Gülsevin, UİA, s. 171. 
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B
el

ir
tm

e
 

beni 

(22-1) 

benī (2-

89) 

seni 

(19-

210) 

onu (9-

276) 

unu (9-

284) 

 onū (33-

140) 

unū (41-

34) 

bizi (35-

299) 

sizi (33-

78) 

 

onları(3

5-208) 

unları 

(19-55) 

 

Y
ö

n
el

m
e 

bene 

(14-

130) 

bena(19

-199) 

beŋe (9-

167) 

beŋa (9-

224) 

 ba‿ā 

(32-

161) 

sene 

(1-14) 

seŋe 

(7-24) 

sena(1

1-157) 

sana 

(28-92) 

ona (7-

26) 

    una 

(39-154) 

bize (24-

101) 

size (41-

20) 

unlara 

(42-4) 

 

B
u

lu
n

m
a
 

- - - - - 
onlāɁda 

(9-109) 

A
y

rı
lm

a
 

benden 

(1-3) 

bendē 

(38-

149) 

senden 

(8-70)   

sende

m (9-

13) 

  ondan 

(35-13)  

undan (2-

17) 

bizden 

(18-51) 

sizden 

(42-129) 

- 

 

E
şi

tl
ik

 

- - - - - - 

V
a

sı
ta

 

benīle 

(4-144) 

benle 

(27-

295) 

senīle  

(2-70) 

onūla (9-

298) 
- 

sizīle 

(41-13) 

 

onlārĭla 

(9-199) 

 

  

2.3.2. Soru Zamirleri 

 “haŋġını veycēn?” demiş (39-135) 
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 ya “borda kime cıvaP yetiriyoŋ sen.” dedim (2-133) 

 nere ilāzım asger ora ġadā (7-69) 

 hökǖmed ḳaça yapūri evi (14-35) 

 

2.3.3. Belirsizlik Zamirleri  

 benim çay zāten bi kimseye nāsiP olmaz (29-62) 

 hepisi gelinlere de dikdiriller (16-35) 

 bāzı bunuŋ içine limon sıḳāsıŋ (41-28) 

 aşsın yā herkez hürdür (27-60) 

 

2.3.4. Dönüşlülük Zamirleri 

 ben zāten kendim ufaġın emmē işdĕ bi yoldaş gönderiyȯ orıyām (18-

24) 

 kendimiz de yēriS (40-70) 

 kendi almanyalāɁda durdu çocuḲ (3-24) 

 kendiŋiz bile yarmışolsaŋız da de‿irmende şeye 

yardırımışolsaŋız, bişirseŋiz olur (19-258) 

 kendileri teleFon eTdilē (11-96) 

 “kendiŋ gel.” dedim (32-92) 

 

2.3.5. İşaret Zamirleri 

 İşaret sıfatlarında olduğu gibi “şo, u” gibi işaret zamirlerinin örnekleri 

mevcuttur.  

 hu benim ġardeş (33-113) 

 onnarı hurubgeliyoŋ (10-134) 

 ġovandā gelenarı dışdan gelen girdi mīɍdi o arı baḲTı ḳoḳulu una 

dalıyallār (12-59) 

 sen şorda yaTdėdi (9-151) 

 hora mal macāna geldīm de hunūla çapalācan (19-238) 

 

2.4. ZARFLAR 

2.4.1. Yer-Yön Zarfları  

 aşşā āri “aşağı ağrıyor” (19-171) 

 beridilēdi ileri geddilē onlā (40-176) 

 “bunu içeri alıbda sormāzlar bile” dedi (9-242) 

 yoḳarı dāya hurdu çıḲdı geTdi (17-73) 
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2.4.2. Zaman Zarfları 

 Yazı dilindeki zaman zarfı “şimdi” kelimesi, bölge ağzında sadece 

“hindi, şindi” şekilleriyle tespit edilmiştir. Diğer ağızlarda da kullanımı 

mevcuttur.173 

 bu böyün ġaldı işden (2-83) 

 hindi deŋiz gibi her yē (20-12) 

 esgiden ġuruydu bullar (8-11) 

 āşam da çokíşması olūɁ (36-338) 

 

2.4.3. Niteleme ve Durum Zarfları 

 Niteleme zarfları olan “öyle, şöyle, böyle” kelimelerinde “y” sesinin 

erimesi neticesinde devamlı “ȫle, şȫle, bȫle, hȫle, ȫlü, hȫlü, bȫlü, hȫlë, bȫlë” 

şekilleri tespit edilmiştir. 

 gözel çıḲsıŋ ġızım (28-117) 

 dibini hȫlü bi çapalayan undan kēri bi de doldurun (19-192) 

 o beyaz oldu‿undan çabıḲ kirleniyŏ (22-114) 

 emmē hindi ȫle dime yiŋgem (2-148) 

 benimōlan bene hiş ġıyamaz (38-138) 

 haḲ tanıyyolā meselā bȫlë başını ufaḲ tefeK iş gelīse (34-32) 

 

2.4.4. Azlık-Çokluk Zarfları 

 “epē oturduŋuz.” demiş (22-192) 

 ondan bize desdeK çoḲ çıḳıyollardı (26-160) 

 eveli acıḲ çalışmış da gelin (19-47) 

 bıraz tabā is ġatallardı tıraş ediyaS deye (43-12) 

 

2.5. EDATLAR 

2.5.1. Ünlem Edatları 

 GA’ya özgü örnekler görülebildiği gibi TT’de kullanılan ünlem 

edatları da mevcuttur. “eb” edatı yöreye has örneklerden biridir. Ayrıca “våy, 

vay” edatları da yörede devamlı görülen diğer ünlem edatlarıdır. 

 ā, āȭ otuz beş dölüm de ele verdim (32-37) 
 abu soŋra davılcılarĭ mavılcıları  getirTdiler (2-25) 

 eb hu taravında bī şē var kȫ var ura geldik (18-84) 

 våy üşden çıḲdım ben (14-106) 

 bu yāla vay zeytinyā eŋ eyisi (27-231) 

 

 

173 krş. G. Gülsevin, UİA, s. 174; O. Yıldız, IMA, s. 75; T. Gülensoy, KYA, s. 96. 
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2.5.2. Sorma Edatları 

 ula siziŋkiniŋ hişbişīsi bulummācaḲ mı (14-133) 

 dumudsuz böyün yāmī hani yāġodu (33-235) 

 undan soŋra baḲ nāl unuduyon görüyoŋ mu (41-29) 

 nacaPgelinolduŋ (29-5) 

 

2.5.3. Gösterme Edatları 

 tārna işde bu (1-188) 

 hindikī ōrda gǖmile tā gel bıŋardan su (8-8) 

 dā seniŋ nışanlıŋ gelibatĭ deyĨ bilmēyon bile ben (39-56) 

 ihi elimde bi dēneK (13-12) 

 

2.5.4. Cevap Edatları 

 Yöremize özgü yine tipik bir kullanım olan “hiya” edatı mevcuttur. 

Tasdik anlamına gelecek şekilde birçok cümlede kullanılmıştır. 

 hī ġaçılırdı (39-20) 

 ya’a (33-248) 

 he benzēyi (33-127) 

 türke dönmüş zıten, hiya (19-87) 

 benim torun da on sekiz ġadā vā, hīya (38-94) 

 

2.5.5. Sıralama Edatları 

 dedeyle ebe güleşe güleşe o ocāŋ ġıyılarında (28-123) 

 saşġınız dayīŋla ikimiz (1-1) 

 

2.5.6. Denkleştirme Edatları 

 allah ya hora çı‿ırı ya ora çı‿ıri (19-118) 

 hem davul çalınlārdı hemoynallardı (5-109) 

 elliekincesinde de ḳırḳında da oluyu (28-225) 

 āsar varımış bu esgi zamandan ġalma emme pādişāȭlaŋ emme 

kimiŋse (9-91) 

 

2.5.7. Cümle Başı Edatları 

 gerçi ben hindi bayrama da geTmēyin de (28-137) 

 çüŋkü biz ordān fetiye varıyȯz dā tarımilçeden lapur alıyaS (12-

76) 

 “haTd́ā rüşved istēyor, bilmen ni?” mekduP yazdıḲ (9-264) 

 “eŋer kendi ġazandı aldıysā çekil ordan.” dedim (32-152) 
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2.5.8. Son Çekim Edatları 

 bu ḳazāda benden başġa usda yōdu memlekeTde (9-100) 

 millēT arı çekildikden soŋŭra ȯ vaḳıdzāiyaTvermēyå (12-67) 

 senden ötürü geldi bunlā (33-245) 

 u güze dōru üş dörd millar eder (19-185) 

 

2.5.9. Kuvvetlendirme Edatları 

 hindi çocuḲlar ufaldı da ufaldı (8-19)   

 hēpimiz tamam mı tamam (7-58) 

 başına de‿ilsiŋ ki sen (27-54) 

 

2.5.10. Sona Gelen Bağlama Edatları 

 benisdemedim ki benīle gėdenlerisdedi (11-125) 

 kölden ġamış biçiPgelcēsiŋ de onu bālēcēsiŋ birer dutam birer 

duTam (39-71)   

 elatar savȯrı da ben bütün onlārĭla eyiyin (9-199) 

 

2.6. FİİLLER 

2.6.1. Fiillerde Zaman (bk. 1.1.2.1.1.) 

2.6.2. Fiillerde Kip (bk. 1.1.2.1.2.) 

2.6.3. Fiillerde Çatı (bk. 1.2.1.1.2.) 

2.6.4. Fiillerde Olumsuzluk  

 Gelecek zamanın “-cik” şeklinde görüldüğ yerlerde olumsuzluk eki “-

mi” şeklinde tespit edilmiştir. 

 izinlemeli boşanmamış öteki ġarı (30-38) 

 doḲdurlā ölmesin yāɋrum (35-483) 

 kendi çalışmāyo (11-116) 

 evlenemiciklē yav (36-53) 

 “bunuŋ bullāda olmīcin.” dedim ben (35-433) 

 

2.6.5. Birleşik Fiiller 

 İsim+yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerle ile fiil+fiil yapısıyla 

oluşan tasviri fiiller yöre ağzında tespit edilmiştir. Özellikle tasviri fiillerde 

fonetik farklılıklar sebebiyle ortaya çıkan fiillerle yazı dilinde görülen fiiller 

mevcuttur.  

 

2.6.5.1. İsim+Yardımcı Fiille Oluşan Birleşik Fiiller 

 Bu tür fiilller GA’da yazı dilinde olduğu gibi “et-, ol-” fiilleri ile 

karşılanır. 
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2.6.5.1.1. İsim+et- 

 Yöre ağzında da bolca örneklerine rastladığımız bu fiil ufak tefek ses 

değişiklikleriyle metinlerimizde tespit edilmiştir. 

 biri eveli sene vafāT eTdi (27-67) 

 hesābet baḳām (24-85)  

 elli ikide duvā ediyaŋ (43-24) 

 bizimarḳadaşları yamadına gediŋ ziyāradediŋ (24-79) 

 

2.6.5.1.2. İsim+ol- 

 Yörede “et- fiiliyle birlikte çokça görülen yardımcı fiillerdendir.  

 allah irāzi olsun (23-239) 

 ġayboldu geTdi ū (14-116) 

 narlıdan tērisolduḲgeldik (24-88)  

 ȯnu haran ya vurduŋ mū o helle melle oluyȯ (5-107) 

 

2.6.5.2. Fiil+Zarf-Fiil+Yardımcı Fiil (Tasviri Fiil) ile Oluşan 

Birleşik Fiiller 

 Yöremizde yeterlik, tezlik ve süreklilik fiillerinin örnekleri tespit 

edilmiştir.  

 

2.6.5.2.1. Yeterlik Fiili 

 Fiil+A bil- ~ Fiil+AmA 

 herkezgelenoturu, erişebilen (28-162) 

 kim hurabilirse o ġoca ġuşşā o alır (42-56) 

 az bişeylē ekiPdikiyaS gene yetebilcēmiz ġadā (15-3) 

 adamlā da ni oldūnu bilememiş (2-23) 

 bizim kȫ ora varamaz (8-78) 

 

2.6.5.2.2. Tezlik Fiili 

   Fiil+I4 ver- ~ Fiil+I4 vir- ~ Fiil+I4 vē- ~ Fiil+e vir- ~ Fiil+ū ~ Fiil+ǖ 

 Yörede “ver-” ile birlikte bu fiilin eskicil şekli olan “vir-” de 

görülmüştür. Ancak bu örnekler sadece Konak Mahallesi’ndeki iki örnekte 

tespit edilmiştir. 

 evi geli gösderiveriŋ hinci, ḳōrḲdum (14-73) 

 beş ġuruş parası varısa sene veriveri (22-78) 

 ırbī suya doldu‿undan dönüvēyoŋ (34-208) 

 yassı ezeni oḳunuverīdi (21-51) 

 onu yapışeviri yōḳ (35-120) 

 ben bȫle oldūm yerde ġalıviriyon (36-7) 

 Söz konusu birleşik fiilde ayrıca tasviri fiili oluşturan yardımcı fiil 

kullanımdan kalkmış, kalkmadan önce de ünlüyü yuvarlaklaştırmıştır. Her 
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ağız bölgesinde kullanımı mevcuttur. Yörede karakteristik özellik gösteren 

kullanımlardır. 

 hu duvar hȫle gelǖdü (4-135) 

 benikini yapū (14-41) 

 görǖceKdiye ḳorḳardıḲ (5-78) 

 varū bızāya baḲ (1-216) 

 

2.6.5.2.3. Süreklilik Fiilleri 

 Yöremizde ise sadece “dur-“ ve “go-“ fiilleriyle yapılan süreklilik 

fiilleri vardır. 

 

2.6.5.2.3.1. Fiil+e dur- 

 Bir örnekte tespit edilmiştir. 

 incecikde ġalanları öreduru saçını ġızıŋ, emek çekmesi için (42-14) 

 

2.6.5.2.3.2. Fiil+(y)A go-/goy- ~ Fiil+u go- 

 Yöre ağzında bu yardımcı fiilin ilk sesi devamlı ötümlü hâlde 

 karşımıza çıkmıştır. Armutlu Mahallesi ve Yusufça köyündeki iki 

örnekte “-a” zarf-fiil eki ses değişimine uğrayarak “u” dar ünlülü vaziyette 

görülmüştür. Yöredeki daralma özelliği burada da dikkat çekmektedir. 

 erTesi günĕ bi dā hazırlayaġordu (19-205) 

 bi celPgöndereġomuşlar bená (26-37)  

 hamırını yedikden kērim ū suyundan alaġōruS (40-68) 

 oturuġoyīn demen (33-176) 

 “bȫle bȫle olmuş da oturuġomuş.” dedi (36-131) 
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SONUÇ 

GÖLHİSAR YÖRESİ AĞIZLARININ ORTAK 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

 1. GA’da yazı dili dışında karakteristik olarak görülen ünlüler 

şunlardır: á, ė, í, , ȯ, å, ȯ, ȱ. Ünsüzler de karakteristik olarak görülenler ise 

“ġ, ŋ, Ç, F, K, Ḳ, P, S, T” sesleridir. Art ünlülerle hece kurduğu hâlde ön 

çıkışlılığını koruyan seslerden “ĺ” ünsüzü ile gevşek boğumlanmalı “ȭ, ȷ, ņ, Ɂ, 
ɍ”sesleri de yörede sık rastlanan diğer ünsüzlerdir. 

 2. Damak uyumu Anadolu ağızlarının çoğunda olduğu gibi GA’da da 

ileri vaziyettedir. Benzetmelerle bu uyumun sağlandığı birçok örnek 

bulunmaktadır. Ayrıca “i- (Ek fiil), i-ken, +leyin, +ki aitlik eki ve ile edatı” 

yörede damak uyumuna uygun bir şekilde kelimelere eklenmiştir: 

 böyün“bugün” (38-87)  habar “haber” (11-142) 

 rütübeT “rutubet”(22-139) semēver (5-57) 

 mezerlik (27-179)   oyumuş (36-139) 

 ordayḳa (10-25)   sabāla (8-10)  

 yarıŋḳı (24-53)    adamıla (22-44)   

 3. Dudak uyumu, damak uyumunda olduğu gibi yazı dilinden daha 

ileri bir seviyededir. Yazı dilinde olduğu gibi “-yor” şimdiki zaman eki çoğu 

örnekte uyumu bozsa da bu zamanın diğer morfemleri “-(V)yA, “-(V)yI4”  

genel olarak dudak uyumunu uygun bir şekilde eklenmiştir. Ayrıca “a” 

ünlüsünden sonra bir dudak ünsüzü (b,v,m,f) bulunduran kelimelerde, yazı 

dilimizde “u” gelmesine rağmen yöre ağzında “ı-i” gelmektedir:  

 yāmır “yağmur” (22-222) ġavır- “kavur-“ (40-41) 

 tavıḲ “tavuk” (28-237)  savır- “savur-“ (6-68) 

 ġabīnı “kabuğunu” (6-120)    

 4. Gölhisar ağzının ünlüler açısından en belirgin fonetik eğilimi 

daralma hadisesidir. Kelime içinde ve sonunda örnekleri çoktur: 

 oviye “ovaya” (35-161)  geci “gece” (22-238)   

 pençire “pencere” (26-76)  anı “ana” (36-200)  

 ovı “ova” (38-150)  sırı “sıra” (34-81) 

 5. Gölhisar ağzında “r” ve “l” akıcı ünsüzleriyle başlayan alıntı 

kelimelerde en çok düz-dar “ı-i” ünlüleri türemiştir: 

 ıranza “ranza” (9-152)  ılasdik “lastik” (34-112) 

 ilāzım (7-69)   irey “rey, oy” (35-302) 

 6. Yörede karakteristik bir durum arz eden ünsüz değişimlerinden biri 

de ötümlüleşmedir. Özellikle kelime başında görülen bu ses olayında “d- < t-” 

ve “g- ~ ġ- < k- ~ ḳ-” değişimleri yaygın ve ileri durumdadır. Kalın ünlülerin 

başındaki “k” ve “t” seslerinin ötümlüleşmesi daha çok görülmüştür. Ayrıca 

belli başlı kelimelerde görülmesine rağmen “z- < s-” değişmesi de yörede 

ortak karakteristik özellik gösteren ötümlüleşme hadiseleridir. 

 d- < t-: 
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 davşan (2-76)   daşın- (25-58)  

 dıḳa- (12-62)    darā- (8-17)   

 duz (6-2)   daşşaḲ (35-110)  

 g- ~ ġ- < k- ~ ḳ-: 

 ġaldır- (42-162)   ġızar- (1-196)   

 ġapalı (7-101)    ġurut- (40-111)   

 ġoca (10-45)    ġarışıḲ (5-65)   

 gişi (24-112)   güT (4-183) 

 Buradaki diğer bir husus ise yazı dilimizde ötümlüleşen “giy-” fiili 

yörenin hemen hemen her bölgesinde ötümsüz halleriyle “key-/ kiy-/ kėy-” 

tespit edilmiştir: 

 key- (28-83), (36-293), (38-71), (31-41) 

 kiy- (42-19), (4-108)  kėy- (6-17), (16-36) 

 z- < s-: 

 zebze (14-155)    zini (36-398) 

 zoba (10-43)   zebeb “sebep” (26-114) 

 7. Ünsüz kaybolmaları da yöredeki tipik düşme hadiseleridir. 

Özellikle erime, büzülme, derilme ile “ğ, h, l, r, y” seslerinin kaybolduğu 

görülür. Bunun sonucunda da yanlarındaki ünlülerin çoğu zaman uzadığı 

örnekler mevcuttur.  

 “ğ”: 

 īne (14-4)    sādış “sağdıç” (1-136)  

 çō (8-5)    çocū (19-44)  

 “h”: 

 ēliyed (34-173)   māĺuḲ (10-136)  

 ġāve “kahve” (10-35)   mūtar (1-32) 

 “l”: 

 ātmış (26-142)   gözēdi (33-3)   

 bīsiŋ (35-113)   ōsun (36-78)   

 gē “gel” (36-241)   hāĺ “Halil” (24-69)   

 “r”: 

 tāla (22-159)   alīdım (35-376)   

 haĺlē (33-44)   çocuḲlā (20-17) 

  “y”: 

 sērek (41-77)    cezvī  “cezveyi” (35-143) 

 ēce “iyice” (11-42)  epē (22-192)    

 8. Ünsüz benzeşmeleri de GA’da görülen bir diğer karakteristik ses 

olaylarıdır. Özellikle ekleşme sırasında ilerleyici benzeşmeyle oluşan örnekler 

çoktur. “n” ve “ŋ” gibi geniz ünsüzleriyle biten kelimeler “l” ile başlayan ek 

aldıklarında benzeşme hadisesi daha çok görülmektedir. Gerileyici 

benzeşmeyle geniş ve şimdiki zamanın üçüncü çokluk kişi çekimlerinde “ll< 

rl” benzeşmesi de bolca tespit edilmiştir. Sözcük kök ve tabanlarında görülen 
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benzeşme türünde ise “ll < ly” benzeşmeleri karakteristik özelliğe sahip 

örneklerdir: 

 ġabrisdannıḲ (36-335)   odunnāla (38-76) 

 diŋneyo muŋ (34-26)   soŋnarı (28-23) 

 çıḳallā (28-11)   ediyallar (43-18) 

 dalıyallār (12-59)  hazırlalar (42-18) 

 fasille “fasulye” (1-172)  mobillē “mobilya” (40-232) 

 9. Sızıcılaşmada ise karakteristik olarak kapalı heceli kelime 

köklerinde “ş<ç” değişimidir:  

 işKi (10-38)   ḳaşdı (22-179)  

 üş (7-4)    ġaş (30-2)   

 10. Batı Grubu ağızlarında sık görülen damak n’si yöremiz ağzında 

kelime kökleri ile ve tamlayan, 2. kişi teklik-çokluk iyelik ve kişi eklerinde 

sistemli bir şekilde kullanılmaktadır: 

 göŋlü (39-2)    yalıŋız (2-82) 

 dudduruŋ (20-30)   uyuŋ (4-180) 

 bunlarıŋ (16-49)  evletiŋden (39-178) 

 11. Ünsüz düşmelerinde kelime başında “g, h, k, y” seslerinin düşmesi 

yörede rastlanan diğer bir ses olayıdır: 

 ībi “gibi” (23-28)  ün “gün” (9-82) 

 üsēn “Hüseyin” (1-54)   ilan “yılan” (35-155)  

 ādar “kadar” (7-14)  ārı “karı” (4-100) 

 12. Ünsüz uyumu GA’da Türkiye Türkçesine göre oldukça geridedir. 

Özellikle “+cA (eşitlik hâli eki), -cAk (gelecek zaman eki), +cI4 (isimden isim 

yapma eki), -dI4 (görülen geçmiş zaman eki), +dA (bulunma hâli eki), +dAn 

(ayrılma hâli eki) ve -dI4k (sıfat-fiil eki)” eklerinde uyumun bozuk olduğu 

örnekler çok fazladır: 

 geldikden (32-138)  çalışceŋ (31-48)  

 küsdü (25-192)    böyükce (41-54) 

 aşcı (9-45)  

 13. Eskicil şekillerle kullanılan kelimelerden geniş ünlülü olan bazı 

örnekler yörede devamlı bu halleriyle tespit edilmiştir:   

 böyük (41-67)    key- (8-42) 

 gözel (40-60)   eyi (27-155) 

 14. Görülen geçmiş zaman dışındaki fiil çekimlerinde teklik 1. şahıs 

için “-(I4)m” yerine “-(I4)n” kullanılması GA’da karakteristik olarak görülen 

bir durumdur: 

 çalışırın (9-169)  ġaTcen (22-86) 

 gidemen (12-75)  yaşındāyın (23-46) 

 15. Yöre ağzında şimdiki zaman ekleri dışında şimdiki zaman anlamı 

karşılayan yardımcı fiiller mevcuttur. Sıkça kullanılmıştır: 

 yazıb atīdım (19-122)       gelibaŋ (21-1)   

 ġalıbatı (45-10)   duruP otu (40-131) 
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 dēb yùrüyåsa (14-34)   hımırdaşıP otuz (34-202) 

 16. Tasviri fiillerde “ver-” fiilinin kullanımdan kalkması ve 

kalkmadan önce ünlüyü yuvarlaklaştırması da yörede her ağız bölgesinde 

görülen örneklerdir: 

 alūdum (15-8)    gelǖdü (4-135) 

 depǖmüş (17-114)  varū (1-216) 

 

GÖLHİSAR YÖRESİ AĞIZ BÖLGELERİ 

 Ortak karakteristik özellikler dışında GA’da özellikle şimdiki zaman 

çekiminin karakterize ettiği üç ana ağız bölgesi tespit edilmiştir:174 

 BİRİNCİ AĞIZ BÖLGESİ: Yörenin genel özelliğini yansıtan bu 

bölge ağzıdır. “-“(I4)yor” morfemiyle karşılanır. Söz konusu ek, yörenin 

güneybatısındaki İbecik ve Yeşildere köyleri ile Asmalı köyü dışında kalan 

merkez mahalle ve köylerde konuşulmaktadır. Ekin sonundaki “r” akıcı 

sesinin düşerek kullanıldığı örnekler daha fazladır. Ayrıca bu bölge ağzında 

dikkat çeken 3. teklik şahışta görülen “-(I)yoru” ekidir. Özellikle Yusufça’da 

karakteristik özellik gösteren bir kullanımdır. Bu ağız bölgesi, Leyha 

Karahan’ın Batı Grubu Ağızları’nın I. Alt Grubu olarak verdiği 

değerlendirmeye uymaktadır.175  

 İKİNCİ AĞIZ BÖLGESİ: Ek -(V)yA şeklindedir. Diğer eklere göre 

kullanım alanı daha kısıtlıdır. Asmalı köyü ayırt edici bölgesidir. Batı Grubu 

Ağızları’nın II, III ve V. Alt Gruplarında değerlendirilmiştir.176 

 ÜÇÜNCÜ AĞIZ BÖLGESİ: Ek “-(V)yI4” şeklindedir. Bölgenin 

güneybatısını oluşturan Yeşildere köyü ile komşusu İbecik köyünde kullanımı 

mevcuttur.  Yeşildere köyünde “-(i)yi allomorfemi daha çok kullanılmıştır. 

Batı Grubu Ağızları’nın VI. ve VII. Alt Gruplarında değerlendirilmektedir.177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 G. Gülsevin, UİA, s. 193. 
175 Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması AAS, TDK Yayınları, Ankara, 1996, 
s. 140-143. 
176 L. Karahan, AAS, s. 143. 
177 L. Karahan, age., s. 144-145. 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 170 

METİNLER 

 -1- 

 Adı ve Soyadı: Fatma Uysal 

 Yaş: 69 

 Derlenen Yer: Evciler 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Kıssa, Eski Düğünler, 

Tarhana ve Höşmerimin Yapılışı) 

 1 saşġınız dayīŋla ikimiz. 2 yememiz işmemizīyi. 3 āyır, hindi ū 

benden diri. 4 ben bu sene çoḲ saşġınoldum. 5 hȫle baḲsaŋ 

yememişmemīyi. 6 çeŋemde gözēl faḳad saşġının. 7 hiş taḳadım yōḲ. 8 

elaya mămȯr tā da. 9 taḳadım yoḲdeyye emme hindi u tarlada varū. 10 “bi 

çuval altın ġaTgel.” deseŋ geder.(…) 11 anası doḲdura geTdī. 12 ġız çocū 

var. 13 u da gölüsarda oḳūyo. 14 bu bȯbassına deyyŏ “baḲbȯba sene 

yardīmcı olcān.” deyye. 15 “yardımedecēn.” deyye. 16 “beni oḳuTma 

nōluɁsuŋ.” 17 baḲben hindi oḳunacaḲolsa hijdurmadan oḳūcān. 18 

hindi biz bi teleFȯn eTce olsaḲbu cāȭil. 19 ben de cāȭil. 20 soḳaḳdan kim 

geşcekola. 21 hu teleFȯncū edǖ bize. 22 bi çorçocuḲ ǖnleriS. 23 bizim 

birimiz bārin beşden üşden çıḲsaŋıza. 24 benȫle mal güddürdülēɁ. 25 

kendimizdendi mūtarorda. 26 mūtarıŋ ġızı beliki tanīrsıŋ şeyī. 27 āmat 

çavış vardı, taḲsici. 28 o mancar çavışı seniŋ dedīŋ. 29 mālliyeci ali varĭdı. 30 

undan sōna bi de amcamıŋ varıdı iki ġız. 31 bi de unuŋ varıdı. 32 ȯnuŋ 

haĺbǖsem hem mūtar hem köyüŋ mūtarı hem eviŋde bi ġızı bi ōlu var. 33 ben 

de varın. 34 dördümüz oḳula geTdik. 35 bize şē dedi. 36 ȫreTmen dirsiŋ 

āşşa[…] 37 “hişseslenmeŋ.” dediler. 38 öğüreTmenler soruyo hanı oḳucaŋız 

mı, eTceŋiz mi? bizȫle mal gibi baḲıyȯS. 39 bizi aldaTmışlar. 40 biz mal 

güTcez, heleşenggörecēz. 41 soḳaḲ çocūyuS. 42 ȯndan sōna hindi u iki 

amcamıŋ, bi de u mūtarolan amcamıŋ. 43 bi de ben dördümüz mal güdüyoz 

biz níhat hocāla, nihat hocagille. 44 bizaynı aḲrānız. 45 hem nihadıŋ 

bȯbasınla benim bȯbam iki ārdaş çocū. 46 undan sōna amcamıŋ ōlunu 

oḳuTdu da ġızı oḳuTmadı. 47 ōlan da hu yanda bi yandā iki çocu‿ūnna ġarısı 

ġaldı. 48 öldü. 49 ġaymaḳam mı ne oldu da? 50 hindi ġīzı “bizim haġġımızı 

nėrde ödeller la haTma.” deroturu. 51 sevgidir ġızıŋadı. 52 hani biz 

cāhilız. 53 benim hindikī aḲlımolsa malıŋız dökülsün dērdim gederidim. 54 

üsēne getiriyoza. 55 ȯndan sōna bi de namazlıḲ kȫde oḳumaya bi hocam 

dutuldū. 56 anamıŋ anassı var, nenem. 57 gine mal güTcēz biz. 58 sabāla 

hindikī gibi fırında eKmek yoḲ. 59 tārna ocaḲda ġaynābotu. 60 

misireKmē de oldu. 61 ben yorġanıŋ içinde siŋib oturun, siŋib oturun. 62 ȯ 

tarnayı eKmē yēvcēz. 63 hāydi gine mal güTmeyē. 64 benordan bīr 

ġaçardım bu hocanıŋ yanĭna. 65 aɁḳıdaşlarla bitȱn. 66 ordan geldi‿imde geş 

ġaldıŋ malı de‿e nenemden bi dayaḲ yērdim. 67 anam, u vāmamış bȯbam 

ölmüş. 68 anassınıŋ yanına gelmiş. 69 bişéy dėyemēyi ġāri 
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ÇorcocuḲdȫseler de. 70 nenem dö‿üyo. 71 nenem eviŋ ireysi nenem. 72 

ilkindin āşşa erken gelirdim. 73 ilkindin bi dā erken gelirdim. 74 “gine nēye 

erken geldiŋ.” dėrdi. 75 malları getirīdim. 76 bi de‿a gederdim o namazlıḲ 

oḳumaya. 77 hindi baḲ herkez öldü, yiTdī. 78 bence‿āz alaTġıpıT hȫle bi 

allah ġabüleTsin ġāri bildīmiz tam da deŋkci bildīmiz yoḲda ȫle işde. 79 

hani hindi bizim üssēne gelceke. 80 üssēne deyyoz biz sen bilīɁsiŋ ōlum 

hȫle ol. 81 hav sına mı girmēyor, canımı istemēyo na‿al şē. 82 dā bi de hunāl 

ediyi yā. 83 hindi boḲġadar çocā moturu veriyȯ. 84 hindi bu ġızcāz 

gölüsarda oḳuyyo. 85 buncāz geliyå buncāz da mobiletiŋ başında gine. 86 

benolsam vasıtayı hiş birine de vermen, oḳūcaḲ çocā. 87 geçen ayānı bi 

ḳısdırdı bu. 88 imamatíba ġatacādıḲ. 89 imam hatıba ġaTcādıḲ. 90 

ġonuşuldu, gelindiɍdi. 91 ġuran ġȯrsuna işdē. 92 orda ayānı bi ḳısdırıyå bu. 93 

birayca yatīɁdıḲ hastānede. 94 emme orda ġanālāyıdı. 95 ayāna baḲar 

baḲardī. 96 bi de ne dedi: “ovalara yayan geder, gelirin tıraḲtóre bimmen 

ġāri, nene.” dedi. 

Eski düğünler nasıldı? 

97 zāten gelin, dāmaT hiş görmeden ananıŋ bȯbanıŋ bitirmesinlē 

evlenilirdin eveli. 98 hayvan, her şēɍ zāten o zamanū.  99 taḲsi ū bu nērde? 

100 o zamanlar ayōlum. 101 hayvana herkeS alTı yedi gelinalc Ḳ 

olurdu. 102 herkeSbinerdī. 103 gelini çekeller, gedellerdi. 104 hindi taḲsi, 

her şēɍe taḲsi. 105 evelleri hindiki gibi dēlidi. 106 eveli baḲbu 

görmüşoldūŋ hindiki bizim durdūmuz evde üş tāne hāne durduḲ. 107 

birimiz bu evde. 108 birimiz öteki evdē. 109 dedeŋ ırāmaTlıḲgil yėrdē. 110 

ȫle irezillik çekildi. 111 neneŋgil iyĨ rerde durallardı. 112 hindi anaŋ haġġı 

çoḲdur bȯ evde. 113 bene ġalsa bene ġalsa meselā çāla arasındā tarlayı 

saTdılar. 114 hePsi birōldular, yediler. 115 bene ġalsa almācan. 116 

canımızacıdı bizimemme faydası yoḲ. 117 hindilere ġalsa da 

ȭunca‿āzlara ġalsa iyimiş. 118 dēɍ mi? (…) 119 maşīllah memeddayıcīŋız 

aylıcıḲalır. 120 o duducuḲbaḲben aÇıḲġaFa saḳaT, buldurdan gelir. 

121 buldur gibi yērden geldi. 122 on nīrem, ommilyon nīrem ne para 

verīmiş. 123 “ben de para yoḲbaşġa.” demiş. 124 būɁda olmasa dudu de 

māçuPolcādı, ȯ işleriŋ içinde. 125 bizim hindi ėyi kötü ölǖle deli sābına 

bālıdır. 126 ȯ dudu bize bālı. 127 başına bi iş gelse filenleriŋ dėller. 128 sa‿ol 

sen de çoḲ şe‿eTmişi‿īŋ hanı da, nīdecēŋ? 129 baḲōlum hindi unuŋ bi teK 

ōlu var. 130 bi teKde benim var. 131 benim ġız da varemme. 132 hindi 

bunuŋ dǖnünde bu ōlanı biz sādışlā dikdik. 133 tıraḳtórlere örgeTdik. 134 

bunuŋ taḲsisi vardı. 135 taḲsilere ȫreTdik. 136 baḲ oraya sādış dikdīmizde 

bu ōlanıŋ yanĭna unu dikdīmizde gelibde bi milyon buna asārsıŋ, bi milyonda 

ōluna asārsıŋ. 137 dosda duşmana ġarşılıḲdē mi? 138 baḲ hiş gelmediler. 

139 gine de bizōlanı çoḲġollārdıḲ, bicēz şēɍ dėye. 140 geçeŋgüzün bu 

ȯrda motȯrla gederke motȯrsikleTle bunuŋ öŋüne ön tekere paTlādıyo. 141 
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ōlan māsȯs mazaraTbulcaḲ. 142 ben ȯvadāyın. 143 bu da bȯraya bi āşa 

daşa geldi. 144 ilāzımoldu ovada. 145 sōra ġaraġol maraġol gediya yoldan. 

146 ben yoluŋ ġıyındayın ne bilen ben. 147 ōlanıŋ eline biɍōl tüfek veribatıllar 

hȯnu öldür dėye. 148 buyol motȯrsikleTle öŋünden vurdurub atıllar. 149 

ġanılımaz ōlum da beŋgine hanı olur yanına gėdelim dėye māȭgemelik 

olundu. 150 celbgeldi‿inde bunūle ikimiz yālvara yālvara bunlara 

māȭgemeye girmedik. 151 iki çocuḲ unuŋ var. 152 iki de bunuŋ var. 153 

yolumuz da bir. 154 biz dāyima olġun yanĭna varıyoS. 155 ȯnlar gö‿e çıḳıyo. 

156 hindi ōlan ȫle antaĺyada çalışıyı ġarīyla barabār. 157 hindi mēmeddayıŋ 

hele aylıḲalıyo baḲ. 158 bi mevlȱd oḳudalım deye deye deye deye ben 

borşluyun dēybbitiriyȯ. 159 neleraldı, saTdı. 160 ben borşluyun. 

Tarhana nasıl yapılır? 

161 hindi taranā būɍdayı ǖyoŋ. 162 nohud yǖyoŋ. 163 misir yǖyoŋ. 

164 bunları ġarışdırıyoŋ. 165 de‿irmende bulġuruŋ ġırcası gibi ǖdüyoŋ. 166 

bora geliyoŋ. 167 elēyoŋ. 168 āltını hamırlāyoŋ. 169 dāvra ġōyoŋ. 170 

üsTünü ġazanda bişiriyoŋ, göceyī. 171 undan sōna yōĝurTġatıyoŋ. 172 

tekrer fasille bişiriyoŋ. 173 ġatıyoŋ. 174 o ūnla ġazanda bişirdikleri 

yumuruyoŋ. 175 salçasınla, duzunla hamır hāline yumuruyoŋ. 176 çuvala 

ġatıyoŋ. 177 dā erī ġaynadacāsıŋ. 178 çörtük ġaynaTcaŋ. 179 hebisini 

ġarışdırıyoŋ. 180 çuvala ġatıyōŋ. 181 içini dışını yü‿üb otuyoŋ. 182 

forlandırmāyoŋ. 183 oŋgünde mi dögecēŋ ombeş günde dögecēŋ. 184 

durumuŋa bālı. 185 undan sōna cımıcıḲcımıcıḲ çamaşıra döküyōŋ. 186 o 

vaḲıTġuruduyōŋ. 187 eziyōŋ. 188 tārna işde bu. 189 hindi gölísāɁlılar 

çoḲince ėder. 190 hamȯr gibi ėder. 191 ġazanda bişen ġocēle 

höşmeriminden yēyoŋ. 

Höşmerimin nasıl olur? 

192 kirez gibi olur. 193 hindi südü ġaynıda ġaynıda tava gibi geniş bi 

şēde. 194 o ġoyulur gėder. 195 cımıcıḲbişēɍ ġalır. 196 hȫle ġarışdıra 

ġarışdıra ġarışdıra haġıġgibi ġızarı. 197 ȯnu ġāri yıllarca ġodūn yerde 

durarȯ. 198 maḲarnaya ġatarsıŋ. 199 tarnaya ġatarsıŋ. 200 höşmerim her 

yėme ġaTsaŋ ġatılır. 201 faḳadġaynaTması zoroldū içīņ her yėme 

ġaTdılmāyo. 202 masırıvı çoḲ. 203 sen tārna vaḳıTlarındā edece oldūmuzda 

biz sená aĺo de‿elim. 204 ereceb alsın gelsin seni güzün harmandan sōna. 205 

höşmerime başġa yellerde daTlı ġatıyȯllar. 206 şeker ġatıyȯllar. (…) 207 hanī 
hindi bu sever çapalara malları var gelcēk. 208 ben de dedesine dēyon. 209 

biray dā oḳudam. 210 hindi bora gelcek. 211 hadi çapaya. 212 hadi nanaya, 

hadi bulaşā. 213 birayca dā orda dursun dēyon. 214 ben de baḲ hadi çay 

bişir. 215 bulaşıḲ yü. 216 varū bızāya baḲ. 217 haTma dēyon televīzonda 

dēyon bāzı hȫle şe‿ēr şēlere ġulaḲveriyon da hanĭ ȫreTmenler bişīler 

soruyo. 218 zıPlāna ġurbā deniliyo, çegirge deniliyo, hu deniliyo. 219 

“haTma” dēyin. 220 bunları dēyin “baḲmanıŋ yeri de var.” dēyon. 
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 -2- 

 Adı ve Soyadı: Teslime Uysal 

 Yaş: 68 

 Derlenen Yer: Evciler 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Günlük Konuşmalar,  Eski 

Köy Gelenekleri) 

1 sen dirmilden bi de‿ā evlendiŋ dē mi? 2 ōȷsun ōȷsun baḲcāŋōlum. 

3 baḲ una kendi evláTlāŋdan fazla baḲcāŋ. 4 neden de? 5 da benimōlan 

böyüKōlu ilhan ābeŋ bilīsiŋ, çolā, buldurda. 6 emeKli oldu. 7 orda duruyo. 

8 baḲbu ġızılla aldıḲgelini. 9 dǖn eTmedik bizuna. 10 çocūla aldı. 11 

ȫle aldı. 12 unuŋ ġaderi işde dēvecēne ȫlēmiş. 13 iki dene de üş dene de 

kendindenoldu. 14 iki ġız bi ōlan. 15 baḲbu ġadayc ydıŋ geldīĝinde. 16 

sözüm yabana edmekden ıraḳ götünüŋ boḳunŭ yüdǖm. 17 ilhandan olanlādan 

duyŭyon laF u undan bi kelime laFduymeyonōlum. 18 vardım zaman 

nene, dede dedī zāman on dene āzımdan bi de‿ā çıḳar. 19 yeŋge dedī zaman 

on dene āzımdan bi den çıḳar.  

Eski köy gelenekleri nasıldı? 

20 esginiŋ farḳı olma mı ōlum? 21 hindi evelī davılolurdun. 22 

hindi adam biz öteŋgün bī sorḳuna dǖĝüne geTdik. 23 adamlā da ni oldūnu 

bilememiş. 24 e adam ilk dǖĝünü adam davılsıS dǖĝün mü eder? 25 abu soŋra 

davılcılarĭ mavılcıları  getirTdiler. 26 emme zamān geşdi. 27 ġarşılaTma yoḲ. 

28 bişēɍ yoḲ. 29 emme biz de eveli dörTdene davılolurdun. 30 

odunimecisi olūrdun. 31 undaŋkēri efendim çeyiz olurdun. 32 

unȯdunu olurdun. 33 ē hindi taŋġır taŋġır üçetek keydirillerdin. 34 e hindi 

bi adamı gelini sağlīĝında kefine ġatıyollā. 35 hadi oldum biTdi. 36 

odunimecisi olurdun. 37 dāya oduna gedellerdiņ. 38 otuSḳırgeşşek 

olurdun. 39 hindi biz maşıla bora ocā yaḳallārdın. 40 deve yapallardın. 41 

aynı deveyi edellerdin īsandan, oynallāḲ. 42 o erkeKlēden ġarı edellerdiņ. 43 

ġızedellerdiņ, keydirillerdin de. 44 hīndi ȫle dē‿il. 45 ni şenliK olurdun. 46 

u atılan silahlāɁ. 47 senac ba hindi ȫle mi åla sen de? 48 ben sena eşşeKde 

paldım, ben seni aldım. 49 hindi paldır küldür hādi ġuzum. 50 hindi ȫle. 51 

eveli ȫle dēlidin.(…) 52 evelī şē vardın canım? 53 vasta mı vārdın? 54 hindi 

vastēle varıyī. 55 biz hindi sorḳuna vardıḲ. 56 birövün eTmek yedik. 57 bi 

çaylānı işdik. 58  hayırlı ullu olsun dedik. 59 beri yanna bizim ġızıŋȯra 

geldik. 60 çīrış bārış ȯrda eTdik dǖĝünü. 61 bi görcēdiŋ. 62 kimi oyneyibatı 

kimi ilēn çalıbatı kimi ortı yėrde. 63 hu allahıŋ nı‿ımatını ḳaldırdılā ort  

yėrinden. 64 eveli ġocanıŋ altından ḳalḳıbda yörǖmek yoğudun. 65 adam 

boşanırdın, ayrılırdın. 66 u ġaçıbgeTme u ayrı dāva. 67 getirisiŋ geder, 

ġaçar, gederanassına bubassına. 68 öFgeŋ dağıldı‿ıŋda geder ōlan taravı alī, 
gidē, alī, gelī. 69 evine bi dā oturdur. 70 emme sen söz yalımı töbe yārabbim 

ben hindi bu ġocamıḳa bunu ġoyen de senīle ġaçen geden olū mu canım? 71 

bizim defderimizde yazmaz bu. 72 müslümen de defderde yazmaz bu.  (…)73 
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bi de evelī davşanla sürēnolurdun. 74 cāminiŋ öŋünde süren yapallardın. 75 

ġazanları hurarız. 76 davşanı bişiriz. 77 ġarınca çökdü gelin. 78 al da 

geTbunu. 79 ḳaḲ, götür, götür ġāri. 80 ben bıḳdım gelin soŋra döşéyen 

soŋura hadi ġızım. 81 nēden ġızummān? 82 yalıŋız götüremēyon, 

getiremēyon. 83 bu böyün ġaldı işden. 84 hindi geldi de. 85 güccük ōlanıŋ 

ġarrısı bu. 86 yāsini bilmēyo muŋ? 87 uyūyu ellēm de undan seslenmedim. 88 

ummān eveli seniŋ ōlan, seniŋ gelin hiş bi yėre danışmadan turşu çīnedi. 89 

benī bozcaḲlar dėye bene oḳu bile vermedi seniŋ mūsin. 90 baḲ hindi 

lafaşdı laf da göTü aşdı. 91 ben hīç daTlı ġonuşman. 92 şīndi dēyon. 93 

geçenlēde de kimiŋ şēɍsindēɍdin. 94 seniŋ geline de dedim. 95 “baḲma” dedi. 

96 bene bi yōȷcuḲbi duyáreydiŋ unū. 97 binim gün gine ġodurdurdum o 

ġızı. 98 benimaḲrābāmu, ilKġocası.  (…) 99 baḳ hū çıraḲlar dedīmiz 

işde gelibaTdīŋ da dirmil körfüzüne gelmeden eveli öte yanda işde dikim vā. 

100 sabah ġadā aleddiriklē yō‿udun. 101 sabbā yaḳınā ġadā elimde fenerle 

bȫle fener dutardım. 102 bū defdere bodura dolduruydun. 103 löküs narīyyo, 

ġaz fenerinle.  

Köyde nasıl vakit geçiriyorsunuz?  

104 benim iki ġız iki ōlan dörT çocūm var. 105 oŋġadā torun var. 

106 kimisi oḳūɍyo. 107 kimisi polis çıḳdı, ta ġaradeŋizde. 108 bu hindi bu 

a‿usdosda bu yannı isdēcek ġāri. (…) 109 benu zuman bȫle hasda oldum. 

110 bi hasdēydim. 111 ācıla vārdıḲ. 112 bȫle geçirivedilē. 113 acıḳ dışarı 

çıḳdım ben. 114 beklēyon, sıra beklēyon. 115 baḳanaŋ īsanlā safoluyo 

ōlum. 116 anaŋ ōlanıŋ cenēzesini savcu, hākim içeri doḲdur yarmā 

götürübatı. 117 hindi ācıloldu ya ordan gediliyo ōf ben de varōdum. 118 ġız 

benim ne işim varorda ānam. 119 baḳaman, ġana zātı baḳaman da. 120 

benim nī işim vār. 121 baḳaman ben. 122 edemen. 123 ben de varōdum. 124 

anām ġīcıḲbi motur. 125 hiçunuTman. 126 hundan duTdulā da ho yanna 

cīr cīr cīr gür gür gür gür ikiye ayırdılā da. 127 bi döndümordan. 128 

geldīdim. 129 anaŋ merdimene oturmuş da ġarĭları laf yedirib otu. 130 

varıvedim de yaḳ sından duddum da salle‿e salle‿e vedim. 131 “ġız ġarı sen 

nişléyoŋ borda.” dedim. 132 ya eviŋe geT. 133 ya “borda kime cıvaP 

yetiriyoŋ sen.” dedim. 134 “ġız da vura uzaTdīŋ seniŋ tavuḲ ölüsü mü?” 

dedim ben. 135 cēȭendem olordan” dedim. 136 anaŋ ordan ḳōdum ben. 137 

dıḲdemedi emme. 138 dıḲdemedi. 139 bunu da gördüm ben. 140 u 

zumandır benim ġaFa da acıḲgedikdir. 141 baḳ yalan de‿il.  

Köyde okul var mı? 

142 ġarşıdēdin. 143 hindi daşımalı da. 144 haralda yeŋi sene 

düzenlēceklē. 145 açılcaḲ haralda vaziyeT. 146 aStelevizzonlā radiyōlā ȫle 

ġonuşu ya. 147 bilmēyon nālolcaḲ? 148 emmē hindi ȫle dime yiŋgem. 149 

bu daşımā devleTē çoḲzararı var. 150 masırıfı var. 151 hem otobosda 

masarrıfı var. 152 hem yemede işmede masarrıfı var canım.  
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 -3- 

 Adı ve Soyadı: Ummahan Sirel 

 Yaş: 79 

 Derlenen Yer: Evciler 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşmalar 

 1 ayrıdır. 2 ėyilīne doyamazsıŋ. 3 kötülǖne yeTişemezsiŋ. 4 hindi 

bene de ȫledir. 5 gelgi yannāda ȫledir. 6 ben hiçardanı araman. 7 olmāyı. 8 

allā şükür herkez acılarını gösdermesin. 9 herkez yerinde sāĝȯlsun. 10 ȯnlar 

ėyi ōȷsun. 11 beŋkötü olan vara‿ān. 12 gelin dedim ben de “kendi başıŋıza 

işişlediŋiz.” dedim. 13 “nāȭalola.” dedim. 14 almancısı döküȷsün. 15 

almancı olanlāŋ şēsi aḳıbatı günnük. 16 “almancınıŋ birer yer, birer götünü 

dayāyi gelin.” dedim. 17 “fakirolsun, ekmē dadlı olsun.” dedim. 18 

“tamamana.” dedi. 19 ne bilēn? 20 bi seneniŋ içinde aldı. 21 taġġa oldu. 22 

yedi sene ūraşdı emme ġayıTda. 23 yedi sene de boşandı emme öldü. 24 

kendi almanyalāɁda durdu çocuḲ. 25 aɋusduryalāɁda bi ġız çocu‿ū tek başına 

bi ġarıya yanaşdı. 26 doḳuSsene oturma haġġı varıdı. 27 bizim ġızıŋ ōlu 

vardı bi. 28 u götürǖdü. 29 ġarson ġāldı. 30 unlar da ura vardı‿ında 

çobanolmadılar bıraḳūdılar. 

Almanya’da, Avusturya’da Gölhisarlı çok var mı? 

31 benim bi ġız ġardaşım varıdı. 32 ölüsü geldi. 33 iki üşsene 

arasında unuŋ ōlu da öldü geçe‿ān şēde hazīranda. 34 undaŋkēri ōlan 

ġardaşım vār. 35 gine ġız ġardaşımıŋ ōlanları, ġızları varorda. 36 

oŋġadar here var. 

 

 -4- 

 Adı ve Soyadı: Şerife Özmil 

 Yaş: 89 

 Derlenen Yer: Yamadı 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Tarhana Yapılışı, Düğün-

Cenaze-Ramazan Âdetleri, Günlük Konuşmalar) 

 Tarhanayı nasıl yapılır? 

 1 dērmende ǖdür, gelir. 2 sasını savȯrız. 3 elērsiŋ. 4 ondan kēricēzim 

unuŋu elērsiŋ tārnanıŋ. 5 da hura ġorsuŋ. 6 göcesini şeye ġatārsıŋ. 7 ġazana 

ġatarsıŋ. 8 duruca ġaynadırsıŋ. 9 tomatızı sıḳāɁsıŋ, salçayı. 10 ōlum baḲbi 

kesǖdük. 11 tārnayā, unu elērsiŋ. 12 ondan kēricim göcesini üsdüne elēniŋ  

üsdüne. 13 iri geliracıcıḲ unu hȫle ġazana ġatārsıŋ, bişirisiŋ. 14 da vura 

indirisiŋ. 15 ondan kēri tomatızını, bȱberini, ġırmızı bȱberler oluyȯr işTe yá. 

16 unu da alır, gelirsiŋ. 17 unŭ da sıḳārsıŋ. 18 tomatızı da sıḳārsıŋ. 19 eleKde 

süzersiŋ. 20 şeyi salça gibī getirisiŋ. 21 ġaynaTdīŋ göceniŋ içine ġatārsıŋ. 22 

yūrārsıŋ. 23 çȯvala ġatārsıŋ. 24 iki üş gün, bi havta, oŋgün durār. 25 süzēr. 

26 ondan kēri günece dökērsiŋ, ġurudursuŋ. 27 ufalārsıŋ. 

Düğün âdetleri var mıdır? 
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28 dǖĝün edetimiz olma mı? 29 vārdır. 30 hindi ġızı ōlanı yavȯḲlu ėderiS. 31 

ondan kēri getiriS. 32 uruba keseriS. 33 ondan kēri derĨneKde bayraḲdikeriS. 

34 bisēl iki kile nōTalır, geliriS. 35 bi kile buyday yarar, geliriS. 36 keşgeK 

ėderiS. 37 ondan kēricēzim daTlı ėderiS. 38 yuḳa yazarıS. 39 hindi edmeK 

hazır ġāri ya. 40 evel bizȫlēdik. 41 hení yuḳa yazardıḲ hȫle. 42 bi bȯtun 

ǖdür, gelirdik. 43 bi bȯtunu yazārıdıḲ. 44 bayrā dikeriz ōlancı‿ım. 45 üş gün 

davul dȫdürüS. 46 ondan kēri dērnek gibi bȫnkȫ gün gelini alır, varıS. 47 

eveli ata bindiridik gelini. 48 al örteriz. 49 dȯ‿ā eTdiriS. 50 nikēni bȯbasınıŋ 

evinde ġıydırıS. 51 alır, geliriS. 52 ata bindiriS, alır, geliriS. 53 öŋünde 

sādışvārdır. 54 atı çeker gelir. 55 sādış ġapĭya gelir. 56 ġayınnāla ġaynatadan 

bāȭşişisder. 57 annaḲdīŋ günde ne çıḳardīsa ġayınna ġaynata bisēl bāȭşiş 

verīȭ. 58 ondan kēri gelini indiriller. 59 bu da bȫlēdir. 60 başġa ne soracāŋ? 

(sizi istemeye geldikleri zaman ne yaptın?) 61 nēyden ben nēyden? 62 evel 

ġızōlanı görmezdi. 63 ōlan ġızı görmezdi bēņĨm günǚde. 64 evel 

görüKmezdik ōlum birbirimize. 65 hindi yavȯḲlıyı bi günnǚke dā dāda gör 

ġaçarsıŋ. 66 kiliklenirsiŋ eve. 67 ōlan da ġızıŋ oldū yėre gelmez. 68 ġız da 

ōlanıŋ oldū yėre varmaz. 69 hindi nāl ediyollāɁ yavrıcīĝım. 70 ġolcāzından 

dutuyollār. 71 ġoltūna ġoltūna hȫle “ġız ġoluŋu ver baḳan bi” hȫle 

dutūruyullar. 72 hindi ȫle. 73 hindi selbēsidi. 74 evel bizim günümüzde ȫle 

yoḲ. 75 benim yaşım sekizen yedi. 76 ben üş dene ġız saTdım. 77 yavȯḲlıları 

ne ġızlarımı gȫrdü ne ōlanlar ġızımı gördü. 78 görmeden ġızlar vardı ōraya. 

79 ben de görmedim. 80 ġızlarım da görmeS. 81 evel ber var berekeTvar. 

82 hör var hörmeTvar. 83 ana båba ne kesersē o yenirdi eveli. 84 hindi na 

adarolsa hindi kendiŋ ōlanlar kendileri buluyollar. 85 ġızlar kendileri 

buluyollar. 86 ȫle yavrıcīĝım. (kına yakılır mıydı?) 87 yaḳılma mı? 88 hindi 

bayraḲdikildī gün dėrnekden bayraḲdikilir. 89 sözüm bazardan 

bayraḲdikilir. 90 ondan kēri bazar ertesine bayrā dikersiŋ. 91 ondan kēri 

bazarertesi gün ikindiņ sen de gel sen de gel ġızı oturdūruShorayā. 92 bi 

ḳına yaḳarız başına. 93 ġızı ḳınāla üş gün durar, saçında. 94  gėdecē günde 

āşamı da getiriȷler eline, āyana yaḳallar. 95 sabāla yürüz, arıdırıS. 96 hadi 

allāsmarlādıḲ. hayırlı dirlik. (kına türküsü bilir misin?) 97 onu bilemen 

yāvrum. 98 evel ḳına türküsü yoġudu esgiden. 99 kim bilir yaḲdıḲ mı 

yaḲmadıḲ mı onu bilemēyin ġāri. 100 o ġ dar da sorma ġāri ġoca ārıya. 

Cenazeler nasıl olurdu? 

101 cenēze a‿ırlaşdīĝında sekerete bindīĝinde hocayı bulur, geliriS. 

102 hoca ġuranĭnı alır elinē. 103 cenēzeye oḳūr. 104 o ruhu teslimedēr. 105 

ondan kēri iki ġarı gelir, yǖcü ġarılardan. 106 ondan kēricīĝim sala 

çıḳarıSorda. 107 teneşire çıḳarıS, yǖrüz, arıdırıS. 108 kefinĨni keseriS, 

kiydiriz. 109 allā‿ısmarlādıḲ, geder varı. (Cenazeye herkes gelir mi, ne kadar 

sürer?) 110 gelir, çoḲ sürer. 111 ölgülǖŋ zamānı geşmeS, baş sālınıŋ. 112 

uzaḲdan gelenolur. 113 yaḳından gelenolur. 114 yemek yenilir. getirisiŋ 

hurıyă bi davar kesersiŋ. 115 ni yemekci dutārsıŋ. 116 bi hāta oŋgün gelen 



177 | GÖLHİSAR AĞZI 

yemeKci de şīder yăni yėmekden geTmez. 117 yemē bişiri, oturū. 118 gelen 

de bir hāɋta oŋgün yemēle ūraşırıS. 119 hani ölü öldükteŋkēri.  

Eski günleri özledin mi? 

120 özleme mi‿in ōlum? 121 hindiki günümüz ėyi de‿ilanam. 122 

kimi donsuz oynābbā kimi çılbaḲ oynābbā. 123 hindiki günnerĨmiz ėyi 

de‿il. 124 daş ya‿ıPbatır ġāri başımıza ġuzum. 125 hani sözüm ġonumda 

ġonşuda hunlarda baḲsaŋ ben donsuzlar çıḲdı‿ında “ḳapatıŋ eŋŋireyi” dėrin 

bunlara ben. 126 ȫle bişeycik yoġudu eveli. 127 eveli nāl durardıḲbiz 

biliyȯŋ mu? 128 hȫle durardıḲ. 129 hindī ėyi dēli. 130 sultan yeŋgeŋ eŋ eveli 

çılbaġġara baġacāmış mēmedgöriyaŋ mı? 

Deprem yaşadın mı? 

131 oldu ġuzucūm. 132 eviŋ altında da ġaldıḲġayınnacīmıla. 133 

vādamız yeTmemiş, Ḳurtardı allāȭ. 134 hȫle eviŋ içinde 

oturuyȯduḲġayınnāla. 135 hu duvar hȫle gelǖdü. 136 hu duvar da hȫle gel. 

137 hu duvar da hȫle geldi. 138 biz o ara yerinde āĝaşlar hȫle hȫle şēleri 

Tikili Tikilirdi. 139 kȫlü çoḲtū. 140 ġurtardı işde.  

Ne ekilir köyde? 

141 buyday saçarsaŋ buydayolur. 142 arpa saçarsaŋ arpa olur. 143 

misir saçarsaŋ. 144 sen de benīle ġırġır mı geçiyȯŋ yōsam? 145 buyday da 

ekerīz. 146 mancar da ekerīz arpa da ekerīz. 147 çavdar ekerīz, misir ekeriz.  

Çobanlık yaptın mı? 

148 abū kȫŋ dåvarını toPlādım da güTTüm ben. 149 benimadam 

yedi sene ásgerde durdu, gēldi. 150 altı sene ȫle evel mu‿āzzaf esgerlī varıdı 

acámi asgerliK. 151 bi de hārp çıḲdı. 152 yȯnan harbı çıḲdī şēde 

çanaġġalede. 153 benim bubam ōn sekiSsene eTmiş. 154 ōn sekiSsene 

başōlur mu bu? 155 híÇīsan ġalmamış ḳı! 156 hindi bi de ȯnu dīvren 

yavrȯcıḲlarım. 157 híÇīsan ġalmamış. 158 ġalmadīĝında selçıḲġalesi 

vardır, hȯrda şēde deŋizliniŋ öte yanda. 159 selçıḲġalesi hȫle başında bicēz 

bayraḲvārdır. 160 ȫle yıḳıḲduvarlar vārdır. 161 orādar gelmiş çavȯr. 

162 baḲgeldīĝinde ne yaPmışlar biliyȯŋ mu? 163 geçilēŋ hollarına, ġoyunlāŋ 

geçilēŋ hollarına odunu sārmışlār. 164 başlarına mumu yaḲmışlār. 165 ha bir 

eTmişler. 166 deŋize dökmüşlercavȯrı. 167 antaĺĺadā, finikedē, deŋizlide 

ġazanılan paranıŋ berekeTi olmaz dėrdi bubacīm ırahmaTlıḲ. 168 neden 

derseŋ? 169 çavırıŋ esgisi üsküsü ayānıŋ babȯcınıŋ tozu orda ġaldı. 170 

berekeTi olmaz ollārda ġazanılan derdi. 171 deŋizli demek çavırı dökmüşler 

deŋize de ordan ġalmış deŋizli. 

Ramazanlarda ne yapılırdı? 

172 ıramazanda sabā yaḳın ḳalḳarsīŋ. 173 āşamdan hazırlarsıŋ 

yemēŋi. 174 sabā yaḳın ḳalḳarsīŋ edmecīŋi yersīŋ. 175 namazçīŋı ġılarsīŋ. 

176 ortalıḲ ārasā dar oturusuŋ. 177 sabā yaḳın ḳaḲdīĝıŋda allahıŋ yazdī yėrde 

yaTmaḲ yoġumuşun. 178 benim bȯbam hacādı, yatırmazıdı bizi. 179 oturuŋ 
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dėrdi. 180 dā ġuşluḲ yatıŋ da uyuŋ deridi. 181 hindi nāl ediyoȷlar yāɋrım. 182 

namazı ġılıyȯlla. 183 ġılan da varsa ġılmayan da varsanā güTgediyollar.  

(…) 184 evel biz orā elimizile bıçardı anam. 185 şē yīnı sırtımızıla 

çekerdik anacīm. 186 iyice aldıŋ şeɍe deyil mi ḳamaraya? 187 nişlersiŋiz 

anam? 188 deli şī nişlēyi? 189 geş mi geliyīr mēmed? 190 bora hiş gelmēri. 

191 neden bȫle edīr anam bu? 192 keşgē ne zaman yēcez? 193 az bi hȫle 

tırPşıntı duydum da soruyon. 

 

 -5- 

 Adı ve Soyadı: Esma Karagöz 

 Yaş: 79 

 Derlenen Yer: Yamadı 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Tarhana-Salça-Keşkek 

 Yapımı, Doğum ve Düğün Âdetleri) 

 Tarhana nasıl yapılır? 

 1 tārna de‿ermenden arı buɍdayǖdür gelirsiŋ göcesinle barabar eve. 

2 ordan içine nōȭuTgirēr. 3 misir girēr. 4 fasille girēr. 5 dorōtu, fesliken, 

nanā ġaynadırsıŋ. 6 onuŋ suyunlā göcesini ġararsıŋ. 7 ondan kērī yedirisiŋ. 8 

iki kilō ni ō şē inek yāĝı alırsıŋ. 9 milleTe yedirisiŋ. 10 bi ġazan ġararsıŋ. 11 

onu bi yedirisiŋ. 12 yedirmedīŋi unuŋ içine ebesini ġorsuŋ. 13 ondan kēri 

salçasınlā, yōĝurdunlā, fasillesinlē, nohudunnā ġaynadırsıŋ. 14 onları helle 

mellē. 15 bazı dērmende ǖnüyo, ȯn gibi. 16 unedēsiŋ. 17 onūla gözel bi 

ġararsıŋ. 18 ondan keri çuvala ġaTāɁsıŋ. 19 çuvala ombeş gün, yirmi gün 

biray durdurusuŋ. 20 ondan kēri dökēɁsiŋ, ufalāɁsıŋ. 21 ḳına gibi 

ġıpġırmızı ġorsuŋora. 22 ġarburdan eleniyō.  

Salçayı nasıl yapalır? 

23 yǖyoz, arıdıyoz, şēleroluyŏ. 24 bidonlarımız oluyŏ. 25 

laylonlarımız oluyo. 26 ġatıyoS onlarıŋ içine. 27 duzunu ġatıyoS üsdüne. 28 

iki üş güne bi, bi haftıya bi āzını açıyoz. 29 bi ġarışdırıyoS. 30 içine su 

birikiyi unuŋ. 31 o suyunu süzǚyoS. 32 onu bī alçalāyoS. 33 helle melle 

oldūĝunda ilişdirle gözel sıḳıyoS. 34 kese çuvalına ġatıyoS. 35 kese 

çuvalıņdan kēri zinilere döküyȯS. 36 günlediyoS. 37 duzunu ġatıyoS. 38 

ondan kēri bidonlara ġatıyoS. 39 ȫle ėdiyoS nenem. 

Çocuk kırklama geleneği nasıl yapılır? 

40 ȯnū ḳırḲdaş sayāsıŋ. 41 ḳırḲdaşī suyuŋ içine ġatarsıŋ. 42 suyuŋ 

içine ġaTdīŋda o çocū o ḳırḲdaşıŋ suyunla anasıgīr suya girinir. 43 çocū suya 

ġatāsıŋ. 44 ḳırḲdane daşı beyaz daş ġatāsıŋ suyuŋ içine. 45 onūla suya 

ġatāsıŋ onūla ḳırḲlanır.  

Eskiden yapılan kınalar günümüzde yapılan kınalara benzer mi? 

46 ḳınalar evelī hindiki ḳın ya benzemēyi nenem de. 47 eveli ḳınalar 

geliniŋ başına bi al örtüyōllar. 48 yaḳım yaḲdırıyōrardı. 49 hindi yaḳım mı 

yaḳılıyå? 50 bilen gözel gözel yaḳım yaḳardı. 51 bilmiyen somudūɁdu hōɁda. 
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52 sümǖnü çekeɁdi. 53 ālanırdı. 54 hindi hazır davullar, zurnalar. 55 eveli ȫle 

mi? 56 delbeK çalınȯyȯdu. 57 semēver götü, haranı götünden. 58 türkü 

çekerdi bilen ġoca ġarılāɁ. 59 ġarıları oynardı. 60 hindi ni var? 61 hazır çālġı. 

62 oyna da oyna. 63 oyna da oyna. 64 háni esgi ġoca ġarılā ȫle ėderdi. 65 

hindi ġarı erkeki ġarman ġarışıḲ oynāyí. 66 eveli ȫle mīdi nenem? 67 ayrīdı 

tabī canım. 68 eveli nışannı ġızlar ġaçardı biz dē. 68 bu dālar daşlar niye 

yarādırmış. 69 ġoc dan çıḳan ġarılarla nışannanan ġızları dellerdi. 70 hindi 

nērde ġonuşa ġonuşa, ann şa ann şa oluyo. 71 eveli birbiriŋi, görmeden 

vermiyollar. 72 hindi ȫle mi? 73 bizeveli kör geldik, kör geTdik. 74 

bilmedik bi şē, görmedik. 75 hindi her şē fennilleşdi. 76 bizler öküz gibi bi şē 

bilmeden ge‿örmeden geldik, geşdik. 77 eveli ġaçılırdı, göçülürdǖ. 78 

görǖceKdiye ḳorḳardıḲ. 79 hindi ġaşma yoḲ. 80 anlaşıyoŋ, ġonuşuyoŋ. 81 

ġonuşamadıŋ mīdı düğünolmadan edam ayrılūyu da. 82 biz de hölù bişēɍ 

olmadı. 83 bubassı anaŋ verdīɍse görmeden bilmeden veriyo. 84 eveli ȫle 

dēlidi.  

Eski düğün yemekleri şimdikiler gibi midir? 

85 işde aynı bildīŋ keşgeKgibī. 86 fasilla, noȭuT, topalaḲ yapallardı. 

(Topalak ne?) 87 köfde gibi ġıymadan bȫle övelemejgibi. 88 köfde 

yapallardı. 89 uf cıḲ uf cıḲ ayní pēli gibi canım pēli gibi. 90 uf cıḲ uf cıḲ 

yapallardı unula. 91 una belellerdi emme çȯḲgözelolur. 92 o daTlı olur 

hem. 93 onu bulġurunna, ġıymasınna acıḲuŋġatallar, topalaḲ yapallar. 

94 içi ġıymalı şēli. 95 dǖĝünlerde eveli ȫle yapallardı. 96 hindi ȯnu 

yapmāyíller. 97 ġozāşlı taravı çoḲ yapar ȯnu. (köye has yemek var mı?) 98 

burda hā. 99 ni yapılıyȯ işde nenem. 100 tā‿arna, çorba, tā‿arna meşȯr. 101 

fasillá, bulġur, domatizaşı. 
Keşkek nasıl yapılır? 

102 keşgeK ŏ de‿ermenlerǖdüyo ȯnu. 103 hȫlü ġavlıcıḲ, bĨ 

ġabızını, ġaPcīnı bi hȫle eddiriya da. 104 ondan kēri alıPgeliyȯŋ. 105 ȯnu 

būɍdayı bi savuruyoŋ. 106 bi yıḳāyoŋ. 107 ȯnu haran ya vurduŋ mū o helle 

melle oluyȯ. 108 keşgeK ezellerdi eveli dǖĝünlerde. 109 hem davul çalınlārdı 

hemoynallardı. 110 üş dörTadam keşgeK ezcek. 111 ġȯca ġȯca ā‿aşlar 

gibi hȫle düz düz tā‿arna mā‿arna ġalırdı. 112 hȫle el gibi düzellerdi ȯnu. 113 

keşgeK ezellerdi hemoynallardı hem keşgeK ezellerdi. 114 saḲız gibi gözel 

olurdu. 115 hindi bȫn yemeKde bile varıdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 180 

 -6- 

 Adı ve Soyadı: Rahime Türkḳan 

 Yaş: 67 

 Derlenen Yer: Uylupınar 

 Derleme Konusu: Karışık konular (Düğün Hazırlıkları, Tarhana-

Salça-Keşkek-Helva-Diş Bulgurunun Yapımı, Harman İşleri, Doğum 

Âdetleri, Günlük İşler) 

 Düğün hazırlıklarında ne yapılırdı? 

 1 yuḳa yapardıḲ, iki gün yuḳa yapardıḲ háni. 2 ondan kēri un, duz 

olur. 3 ÇeyĨz olur, üş gün yapılır, üş gün yeter. 4 şindī ekmek hazır geliyo, iki 

gün oluyo, tabī. 5 dā odunimecisi olurdu da tüP yoġudu tabi eveli. 6 bütün 

toPlanıllādı kȫlü genşlē. 7 oduna gedellēdi da‿a. 8 ḳırḲelli eşşeK sözüm ō 

dar odunedellē gelillēdi. 9 biz de yemeK yaparızȯrda. 10 geldiklēnde 

yemeK yėdiriS. 11 ondan kēri yine iki gün o odunla eTmek yapılır. 12 ondan 

kēri bāyraḲolur. 13 keşgeKdövülür dā Tepeniŋ başında hī ollāda, üş gün 

dǖĝün yapılırdı işde. 14 ata binerdi. 15 taḲsi yōdu, ata binerdi gelin. 16 

dörTbeş dene gelinācı olurdu. 17 Siyah kėyellēdi, yüzlerȱne bi poçu 

salallādı. 18 hani geri yannı Siyah ȫlü olūɁdu eveli. 19 esgidenȫlēdi 20 

gelinlik yoġudu ġadife kėyilirdi. 21 ġadife elbīse başı da gine ȫle poçularla 

ȫle fesile düzülürdü, ȫlēdi. 22 benim bildīmo. 

Harman işleri nasıldı? 

23 tarlaları sürerdik, öküzüle süreridik. 24 buydayekerdik, arpa 

ekerdik. 25 elimizle bıçardıḲ, orāla, bıçardıḲ. 26 ovåya çekēɁ, 

harmanatardıḲ. 27 düvenle öküzlerle eşşeKlerle döne döne o harmanı 

eridirdik. 28 āşama ġadā, ȫlēdi, tıras yapardıḲ. 29 savırīdıḲbuydayĭ, 
savırīdıḲ, getirīdik develerĨle. 30 develē gelirdi eveli, olurdu getirilēdi. 31 

devecilē deve başına bireroġġa buyday verisiŋ. 32 getirilē ambarıŋa 

ġatuvlādı. 33 samanını çekerdik atarabasınla öküzlerle ġanīla, öküzlerle 

çekerdik. 34 samanĭ samanlā doldurūduḲ, ȫlēdi. 

Kız istedin mi? 

35 ġıziSdedik, gelini iSdedik, isdemeɍe giTdik. 36 gelcēz diye tabī 
habar verdik ilkeveli. 37 allāȭıŋ emrinle peygámberiŋ ġavli üzeri seniŋ ġızı 

işde benimōlana mȱnāsıPgördük. 38 siz ne biliyosuŋuz, düşünüŋ, 

ġaşınıŋ. 39 bi haFta soŋra bi dā geliriz. 40 “o vaḳıTcıvaPveriŋ.” dēriS. 41 

kese yapılırdı. 42 çerve yapılır, bȫle urġanlarla serilirdi. 43 çeyizlē eviŋ ȫnü, 

ġızevine serilir. 44 ōlan evi gelir ġızevi toPlanır neyse oynallā, ġarġıllā, 

çalgīɍla. 45 o çeɍiz āş ma ġadā serilir. 46 aldīŋ elbīselē her şēlē, urġanı 

gösderilir. 47 gelen baḳarona. 

Doğum âdetleri nasıl olur? 

48 eveli kȫ ebelerine dōĝum yapılırdı. 49 öteki gibi ebe yoġudu. 50 kȫ 

ebelerine yapılırdı. 51 ḳırḲgün soŋra ḳırḲdaş toPlarsıŋ, ḳırḲdene. 52 on 

soŋra şeyiŋ içine ġatarsıŋ, çȯçū suya ġaTcāŋ ġabıŋ içine onuŋ suyunlā çoçū 
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ḳırḲlarsıŋ. 53 enuzu bismillāla oḳur oḳur, şēdersiŋ. 54 soŋra o suyū döker 

gelirsiŋ, çeşmeniŋ ayāna. 55 dörTbeş günlǖke duzlarsıŋ. 56 ilKdōduĝunda 

her yaḳasını duzlarsıŋ. 57 barmaḲlānıŋ aralānı, ellēni, ayaḲlānı, ağızını, 

ġulaḲlān, duza belērsiŋ. 58 eveli ġararsıŋ da çanaḲda ġararsıŋ. 59 duzu 

südüle ġararsıŋ onūla her yaḳasınĭ duzlāɁsıŋ, çocuḲ. 60 bişīrü ȫle ȫle; hindikī 
gibi doḲdur mu var, yarılmaz soŋra ayaḲları. (şimdi bitti mi âdet?) 61 hindi 

bilmēyin ki ilaş çoḳ hindi, yapıyollā mı yapsalā da hemen yıḳayȯllā 

sürüPde bi anassınıŋ bubassınıŋ göŋnü olmāyı da.   

Keşkek yaptın mı? 

62 belenbaşı dėriz. 63 orda oyuluḲbi daş vārdır. 64 orda çȯvaşır 

kȫlü genşlē bütün. 65 bi de hȫle şeɍĨ vardır toḳmā. 66 onul  davȯl zurnāla 

hem dövellē, hámoynallā genşlē, keşgē. 67 husīsi  gėdellē, ardınıllā, 

hēbēɍle dövellē, keşgē 68 getirillē. 69 elēriz, savırız, ordan ondan kēri bişiriz. 

70 tereya‿ınla, işde höşmerimlĕ bolca dǖĝün edilirdi. 71 ġazanlara hurulurdu.  

Diş bulguru nasıl olur? 

72 diş çıḳarḳına bir dirTme gibi bişīɍ, bişiriyuŋ işde diş bulġuru. 73 

çocūŋ yanĭna varısıŋ. 74 onu yedirillē cevizile fısdīla yedirillē bulġuru. 75 

çocā para atāɁsıŋ. 76 daḳımalırsaŋ, ġazaḲ alırsaŋ sözüm, ni alırsaŋ ġatarsıŋ 

çocu‿a. 77 bi namazlā yazallā ort  yere, çocū da oturdullā. 78 çocūŋ öŋüne 

ġalem ġoyuȷlā, defder ġoyulȷā, tesbikġoyuȷlā, çocuḲ haŋġısını alırsa birini 

alıyo onlāŋ. 79 para atıyoŋ. 80 çocā bi hediye ne alūrsaŋ onu atıyoŋ. 81 

ondan keri doPlallā, çocūla barabā. 

Salça nasıl yapılır? 

82 yürārdır domadizi şeye ġatarsıŋ, o gübǚre çuvallāna, laylonlāra. 83 

günece ġorsuŋ. 84 eridi‿inde onu sıḳarsıŋ. 85 ilişdirden geçirisiŋ. 86 günece 

döker, üsdüne bi dülbend örTersi. 87 orda ȯ ġı‿āmına gelişdi‿inde şeye 

ġatarsıŋ, ġorsuŋ. 88 üsdünü yālarsıŋ Sētinya‿ınla ḳaPadır, āzını ġorsuŋ. 89 bi 

sene durar, iki sene bişī olmaS. 90 sulu ġalmadı kēri olmaS. 91 terTibinle 

yaPdıŋ mı bişī olmaS. 92 sulu ġaldı mı küflenir.  

Tarhana nasıl yapılır? 

93 tarnayı ǖdür geliriS. 94 yo‿urTları çalarıS. 95 höşmerimleri 

ederiS. 96 höşmerim yādan edilir. 97 hȫle ġırmızı ġavrȯlır süTde. 98 tarnayı 

dorōtunla su ġaynadırıShȫle. 99 nanalā dorōtunla çörtǖle. 100 alma, ayva 

dōrārıS, onuŋ suyunla. 101 ġazanda accıḲġaynadırıSonu. 102 ondan kēri 

göce ǖdür geliriS irice dēmende. 103 onu ġatarıS, ġarışdırıS, ġararıS gözelce. 

104 ondan kēri yo‿urT sarĭmsaḳlārıS nanāla. 105 o tereyānda ısıdırız. 106 o 

höşmerimi āɍrı tePsilere ġōruz. 107 ġōşucaḲ ünlēriS. 108 çārız herkezi, 

yēriShePbarabā. 109 ondan kēri çuvala gine domatizle yo‿urdula yūruz, 

ġatar, ġōruz. 110 yirmi gün durar, bizimādetimiz ȫlēdi. 111 yirmi gün 

durduruz, ondan kēri günece dökeriS. 112 cimciklēriS, ufalārıS, ġuruduruS, 

Küpe ġatarıS. 113 ġışın yeriS. 
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Helva nasıl yapılır? 

114 fısdıḲalınıyo üş kilo, dörT kilo. 115 ilmī de ya‿ıla ġocaman 

ile‿ende gözel ġızardıyȯŋ. 116 onu yarım sa‿ad́den fazla ġızardıyȯŋ hani. 

117 gözel, eyīce ġarışdıra ġarışdıra ġocā tāȭda ġaşşīla ġızardıyȯŋ. 118 

şerbeTde haranlı‿ıŋ birinde ġaynāyo ayrı, şerbeTi ġaynāyo. 119 o şerbeTi 

ġatıyoŋ, gözelce ġarışdırıyoŋ. 120 üş kilō dā, dörT kilō da fısdıḲġabīnı 

soyyoŋ. 121 tertemizediyoŋ, onu da ġatıyoŋ. 122 ġarışdırıyoŋāzını. 123 

ḳapadıyoŋ ġazeteleri örtüyoŋ 124 ondan kēri işde accıḲduruyo. 125 ne ġadā 

duruyosa ondan kēri servis yapm ya başlāyıŋ. 

Tahsilin var mı? 

126 ben de mi? 127 ilḳoḳul beşiŋ üzerĨ  çıḲdıḲ. 128 biTirdim ondan 

kēri fākirliKden nere oḳūyoŋ ōlum eveli. 129 kimoḲuTcaḲ? 130 oḳuma 

yoḲzātē. 131 oḳudanolsa esgiden oḳuma peK yoḲ. 132 gücüŋ ġuvatıŋ da 

yoḲ, pek oḳul da yoḲ, oḳunan yer. 133 gölüsarda hile yoġudu işde. 134 

oḳudanolmadı. 

Pazar ihtiyacı nasıl ḳarşılanırdı? 

135 nasıl ġarşılācaŋ? 136 eşşē binērsiŋ 137 çavdır bazarĭ vardıro 

dālāŋ arasından. 138 kȫden bütün erkeKlē, erkeK ōȷsun ġarı ōȷsun eşşē 

binersiŋ. 139 hēbeyi ardarsıŋ eşşē, gedersiŋ, çavdır bazarına. 140 ne alcāsaŋ 

hēbene ġatārsıŋ. 141 “eveli ōlum ni  ōlcaḲ?” 142 ġar  üzüm olurdu. 143 bi 

hȫle halḳa şeker denilīrdi. 144 o olūrdu. 145 havuÇolur. 146 havuÇvar 

mīdı eveli? 147 peKde peKaḲlım ermēyi. 148 peK her şeɍ yoġudu. 149 

hindikī gibi ḳola mola hȯ bu yoġudu. 150 gölüsarda bazar peK yoġudu, dēɍ 
mi? 151 biz çavdıra gederdiK. 152 bizim kȫ gölüsara gėderdi eKseriyeTle. 

153 ȫle işde ōlum, nīTceŋ? 154 esgikī işlē. 155 eşşēle hēbeyi ardar gine 

ġatardıḲ. 156 ni ġatılcāsa alır gelirdiKbazardan ni varısa. 157 bazardan 

peKbişēɍ alınmazdı eveli. 158 kendiŋ yapar. 159 noȭut yetişdiri, lePlebi 

çıḳarısıŋ. 160 dörTbeş kilo ġorsuŋ eve. 161 ġavȯrġa yaparsıŋ misirden, 

hundan bundan onu da ya‿ārsıŋ. 162 bazardan ȫle alıncaḲ peK her şēɍ de 

yoġudu hani. 163 ni ōlcaḲ, incirolurdu bi. 164 üzümolūɁdu. 165 geçi 

buynuzu dėllerdi. 166 onlar olurdu işde. 167 siz bilmezsīz. 168 onlar 

görmediŋiz. 169 ȫle başġa bişēɍ yoġudu. 170 esgikī yöreleri anlaTdırıyollā 

bene. 

 

 -7- 

 Adı ve Soyadı: Abdurrahman Özel 

 Yaş: 80 

 Derlenen Yer: Uylupınar 

 Derleme konusu: Kıssa, Askerlik anısı 

 1 şunu yavaşcıḲ şȫle söylēverēn. 2 eveli merkePlerle būɁda çıḳardıŋ. 

3 marġaz deyĕ bi yer vardır. 4 orıya üş günde üzüme gėdēɁsiŋ. 5 bürgün 

üzüm toPlāsıŋ. 6 dörTgün bu kö‿ē gelirsiŋ. 7 burdan sararsıŋ. 8 çāɋdır 
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bazarında bitiremeSsiŋ. 9 acıp yama gedersiŋ. 10 bu aTmış kilō üzümü zor 

satāsıŋ. 11 hātıra olaḲbu bir. 12 ikincise gelelim. 13 evelī yirmi dölüm 

tarlaŋ varısa yirmi dȫm tarlıya yirmi gün öküzȱle çivte gėdersiŋ. 14 sabāli 

gėdersiŋ āşama ādar yarım dölüm sallana sallana sürer gelirsiŋ. 15 acıḲ 

öküzlere saman verisiŋ. 16 yem yoḲzātá. 17 sabāli bi dā gėdersiŋ. 18 sen 

çivte geTdīĝiŋ zıman baḲdıḲ çorçocuḲ seŋgeş gelcēsiŋ efendim iki misir 

ekmē, iki göK sovan, cımıḲ yōrTgetirillē. 19 çivti salarsıŋ biɍol öküz 

güTme gėdersiŋ. 20 āşam gelir daḳarsıŋ. 21 eveli ā deye biriki adamlā 

varıdı esKiden. 22 ā derdik. 23 o arāzi o ālāŋıdı. 24 şindī seŋe veri on dölüm 

buna veri yirmi. 25 herkeS şura bi geliŋ beri. 26 ona veri otū ona veri 

ḳırḲdölüm. 27 herkeS ādan sabāla buyday tomalına gėder. 28 āşam vermez 

buyday saḲlar dėye. 29 sabāla buyday tōmunu veri seŋe. 30 hēbecīŋe ġatarsıŋ 

öküzeşşē. 31 sürē gelirsiŋ. 32 eve gelī yatāsıŋ. 33 sabāla bi de āya tōma 

gėdersiŋ. 34 verike az veri hazırḳa ġahırlanır. 35 ola bu aldīŋ tā ne istēyoŋ? 

36 bi dē damġa dēɍ bi şē varıdı. 37 damġa evelī milletiŋ itimaT yoḲbirbirine. 

38 buydáyı harman yerinde öküz düvene döver savırısıŋ. 39 sōra teneyĨ 

çıḳardıŋ mı ānıŋ habarı olur. 40 damġası vāɁsa gelir. 41 bi hura bi hura dörT 

taraFı damġalāɁ. 42 afēdēsiŋ götüŋ sıḳıysa damġayı boS. 43 bozāsaŋ çaldıŋ 

dēcek. 44 hedi baḲ nedēyiŋ. 45 güvenÇ yoḲmuş. 46 bȫle amcam. 

Askerlik anın var mı? 

47 vallā hātırām bi de onu dēvürēn de. 48 seŋe ben dēvürēn. 49 biz on 

ġışı seçildik, asgere geTcez deye. 50 şūbiye vardıḲ. 51 eveli şūbadā yāni 

asgeriŋ ȫne baḳılırdı. 53 eveli orda hȫle çapıT uşġurda eveli. 54 bȫle lasdiK 

mi var? 55 şūbaya vardıḲ oŋgişi dizildik. 56 ġış günü bu. 57 neyisē 

seŋkim filan tamam, tamam. 58 hēpimiz tamam mı tamam. 59 o zıman 

bubam da murtar. 60 bin doḳuzzüz elli beş. 61 yılını da dēverēm. 62 tamam 

uşġurlā çözüŋ dedi. 63 adam salıŋ etēŋizi salıŋ etēŋizi. 64 salıŋ hura ġadā 

endirdik. 65 olmadı saldırdı. 66 göTlē dömeldi ġaldı. 67 hePsi bi hāḳıdaşdı. 

68 bubam da beKben saḲlaman. 69 nere ilāzım asger ora ġadā. 70 bi yer 

vardı. 71 ora oduna geTdim ḳoçaş dėye. 72 ordan eve geldim. 73 dedilē 

pȯsulaŋ geldi. 74 şaPġayı ben göve aTdım bȫle. 75 ula nere atıyusuŋ ya? 76 

eKmē yenen bişē dēli ki. 77 burdan gėdemēyoŋ. 78 dēɍ dādan gidiyuŋ 

çavdıra. 79 yol çamır. 80 ali efendi dē biri varıdı fındanıŋ ġocası. 81 o adam 

arabayı çeKdi atarabasına. 82 bancar gėdiyo. 83 bizim şūbamíz tefeni. 84 

ordan bubam benī tefenne ġadā götürdü. 85 ordan bene bi buÇuḲ 

pakeTci‿ara verdilē. 86 bi bütün pakeT. 87 onda bubůma verdim. 88 

bubam da ci‿ara içiyĨ. 89 şūbadan ġıdāŋı aldıŋ mı aldıŋ. 90 nēse bancar 

ḳamyonuŋ üsdünde bindik. 91 burdura vardıḲ. 92 orda musdanıŋ otel dē bi 

otel vardı aşşāda candarlıḲdan mısā, bayındır mısa deye. 93 onuŋ otelinde 

ġaldıḲ. 94 yataḲġalmamış. 95 merdimanıŋ altında yaTdıḲ. 96 sabā yaḳın 

çıḳūduḲ. 97 ordan dōru isTasyona endik. 98 isTasyona endīmizde ġara 

vaġȯna dolduḲ. 99 haydāɁpaşayġadā. 100 boyna gėdiyoS. 101 her 
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taraFġapalı, örtük. 102 haydāpaşayă vardıḲ. 103 ȯla aşdılā ġapıy. 104 eniŋ, 

eniŋ, eniŋ, eniŋ. 105 vapȯra bincēsiŋ. 106 ordan vapȯru biz yēcek bişē 

sanıyoS. 107 dāda ne bilsin vapȯruŋ noldūnu. 108 televīzon bişē yoḲ. 109 

hadımkȫde burdan bi arḳıdaş var benim. 110 onuŋ ġayĭnı varmış. 111 

bobaesgiye vardıḲ. 112 hura ġadā ġar var. 113 ulan ġaTmaŋ bunları içerĨ 

dedilē. 114 bunlāda biTvardır. 115 dışāda soyuŋ. 116 hemen ben dedim 

biŋbaşīmış. 117 biŋbaşım bilmēyin ben. 118 biŋbaşı dayı dedim “ben biz 

üşüdük.” 119 “o zıman kenā keysinler.” dedi. 120 bi kere keyinirke keyineniŋ 

başayla başladı ḳırḲm ya. 121 ġafayĭ ḳırḲdırdıḲ. 122 bildīŋ ilānayı hȫle hȫle 

ḳapusġa dē bişē deyiler. 123 öŋümüze ġodular. 124 o bene baḳıyĨ. 125 ikimiz 

ālaşdıḲ. 126 çavuşolcādım. 127 ordan ġaldım. 128 velāsıl bȫle bitirdim 

dayım.  

 

 

 -8- 

 Adı ve Soyadı: Veli Elbir 

 Yaş: 65 

 Derlenen Yer: Uylupınar 

 Derleme konusu: Kıssa, Askerlik Anısı 

 1 beyazeşşā deye bişē yōduḳu zāten. 2 bi ġara çul bi de hasır gibi 

şēleroluyo da. 3 bi ġaT yataḲbulūsa o da. 4 ilēn mi var canım? 5 eveli çō 

eviŋ içinde bureyĕ banyo yaPTıḲderlerdi. 6 hindi evlēŋ öŋüne varsaŋ 

löküs. 7 eveli ȫle toPraḲzāten. 8 hindikī ōrda gǖmile tā gel bıŋardan su. 9 

onŭ da gece adam su bitēse hapı yuTdu. 10 sabāla bi dā geTcek ġāri o. 11 

esgiden ġuruydu bullar. 12 bu ovada evelī çörtük olurdu yāni bi oT. 13 hindi 

nerde buluyoŋ?  

(…) 

14 oḳuldā böbe gibi çocuḲvar hȫle. 15 eveli ȫle mīdi? 16 oḳuldā ġız 

ġoc ya geTmelik oldu. 17 erkeklēŋ ço‿u saçını darārımış başı şaPġāri bȫle 

hocanıŋ yanĭna varīrmış. 18 eveli ȫlē. 19 hindi çocuḲlar ufaldı da ufaldı. 20 

bizim esgeden bildīmiz bu. 

(…)  

21 hasıraltı kȫ vardır. 22 gidēseŋiz orada gediŋ. 23 şē bile var hȯrda 

yā. 24 halíl dayıgillē vā ollāɁda. 25 azeveli burdādı dedeŋ. 26 namazıŋ 

öŋünden geTdīdi. 27 neTceŋ hocam? 28 eveli motusikleTġazāsı yaPmış. 29 

hafıf beli hȫle ġambırıdı biliyoŋ mu? 30 dişcilik yaparmış bunlāŋ bi de 

mēmedvardı ġardaşı bunuŋ. 31 dabī bi ara duydum antályeye gelmişler 

dediler. 32 neresine geldilēdi kim bilī. 33 ölmüşlēdir ġāri.  

Askerlik anılarını anlatır mısın? 

34 benim bi astēmen vardı, bucaḲlı. 35 evelĨ bu yamadı çayrını bu 

arāziyĨ sökmüş onlā da. 36 addıraman dayı ō şēle sökmüşlēɁ paleTlīle. 37 o 

ȫle burıya gelmiş.  38 o ġocomardan su işmiş. 39 ġocıtarlalı bi 
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ȫreTmenarḲadaşı varımış. 40 kim bilī bu doḲdur mu nōlmuş dē ġocıtarlalı 

birinlē. 41 ben vardım da beni bi de ēlendi. 42 “ula siziŋ kȫ emme çarıḲ keye 

hā.” dedi. 43 allāŋ çarıḲcıları dedi bene. 44 “ȫle ġāri tēmenim.” dedim. 45 

“gözüŋü aş derdi gözü aş.” dērdi. 46 “bişē al burdan saT endīŋde asgere.” 

derdi. 47 aşlīŋı al derdi. 48 vallā çoraPalırdım ben paramĭla ordan kȫlerden. 

49 giTdīmiz yellēden çoraP, bağıl satardım. 50 üş lir ya al beş lir  saT. 51 

oncāz bene buranıŋ hālini biliyȯ ȯ zuman dā faKir burlarī. 52 ondan “gözüŋü 

aş burlāda.” dērdi. 53  maydam paraŋ gelmēyĨ ollāda. 54 “aşlīŋı çıḳarT.” 

derdi bene. 55 ben yüz lira para geldi. 56 yüz yirmi lirāla geTdim. 57 yüz lira 

bubam saldı. 58 yedi yüz lirāla eve geldim ben yā. 59 revirdēdim. 60 benim 

rātım eyīdi. 61 ne dėyin ben sene yaltı yedi yüz lirāla eve gelividim.  

(…) 

62 sōra hocam bu kȫden sökeye eveli pamıḲ çapası‿a pamıḲ 

toPlamaya iki ḳammon amele gederdi. 63 pambıḲ sulam ya gedellerdi. 64 

şindi bu kȫden amele bulamaSsıŋ. 65 bȫle çalışdıḲ hocam. 66 şindi bi çocūŋ 

cebine bi baḲ. 67 iki üÇcüz lira, yüz lira bulunuya. 68 eveli nerde bu para 

yāɋ? 69 yaşāya yaşāyı yaşāyı. 70 hiş parasız senden benden eyi yaşāyi. 71 

senden benden eyi yaşāyi.  72 allā ırāzi ōȷsun devleT iki üş ġuruşalıyoz. 73 

aylıḲ yatırdıḲ. 74 inanı ki bizim şēler ay başın ay başınă zor varıyå kȫde. 75 

hiş para yatırmānadam senden benden eyi.  

(…) 

76 eveli bunlarla ġavġa ede ġavġa eT. 77 ġadınları oturdullā orıya. 78 

bizim kȫ ora varamaz. 79 onlā beri gelemez. 80 ġavġa bubam ġavġa. 81 

hepzem māsız ġarıları oturTmuşlā. 82 ellerine birer tüFek bile yoḲbelĨki. 83 

yāni milledi ḳorḳuduyollā. 84  hindi onlarıŋ malı bura gelir, biziki ora. 85 yā 

mal güden yoḲ hindi. 86 erecebiŋ ōluna ġoduḲgeldik ġāri mısdā vā. 87 

kȫden mal da geTmez bi şē geTmez. 88 onlā ordādı. 89 dā sulallar bizim. 90 

eveli ȫle sınır ġavġası vardı esgiden hoca.  

 

 -9- 

 Adı ve Soyadı: Mesut Demirok 

 Yaş: 80 

 Derlenen Yer: Hisarardı 

 Derleme Konusu: Karışık konular (Düğün Âdetleri, Yağmur 

Duası, Köyün Adı, Askerlik Hatırası, Çobanlık) 

 Düğünlerde neler yapılırdı? 

 1 ḳupā, çay ġaşşī ya‿uTda bi kibriT. 2 ikiyē bi çapı çeleŋ dēĝil. 3 

ondan sōra gederdiKemme elbīsemiz yoḲ. 3 arḲadaşıŋḳını beŋkeyer 

yörǖrǖdüm. 4 hem bi de köyüŋ ġaş genci var? 4 ombeş yirmi kişi 

gederdiK. 5 üş gün adamıŋ evinde durardıḲ. 6 yer, içer, dōlanır, içirillēɁ, 

sıçırıllāɁ. 7 ondan sōņra üş gün soS dǖn biTdīnde gelini getiri. 8 herkez evinĕ 

dağılırdı. 9 ateş yaḳallardı oraya. 10 işde birerikişer bāzı adamlara bi şişe 
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şaraPverdiŋ mīɍdi bārı bacā açar Sabā dar oynarĭdı, yalan dēl, haḲgeTden. 11 

hindi ayıPbiri hindi orda bira içēɁ, hollara bi yanna ġoyūr şi‿ēyi. 12 adam 

gelīɁ bira işmiş. 13 ulan deyúS parasını sendemmi isdedi yā? 14 adam 

genşdir canı isdēmişdir, işmişdir. 15 eveli da‿a mı kötǖdü yāni? 16 olmaSsa 

bi ġarı bulullā, gelillē, salallāɁdı orTaya. 17 ġarı oynābbāymış diyĕ bütün 

milleT yīlırdı. 18 tā esgiden doḳuzzüz ḳırḳ beşlerde, ḳırḳ sekizlerde, 

ellilerde. 19 dǖĝünüŋ başlaŋġıcı Sabālası odun mejlisi var denirdi. 20 herkeS 

toPlārdı kȫɍüŋ eşşēni. 21 genşlē giderdi. 22 odun ėdeller, gelirdi. 23 soŋra 

geldiKlerinde keşgeKdövülücek dėnirdi. 24 dā orda bizim bi dibeKdaşı 

vardır. 25 o daşa götürüllerdi. 26 buydáy çuvalını ġatallardı, döveller. 27 

davȯl çalar. 28 oynallar genşlēɁ. 29 vazíyeTde unu yapallārdı, bȫle bȫle. 

Yağmur duasına çıkılır mı? 

30 şindi unu biz yetişdiK, yapdıḲ. 31 kendimiziçindeyiz. 32 hindi 

iki arḲ daş senīle benīle üÇ arḲ daş biroluruS. 33 “yāmȯr do‿āsı 

yapacāz.” deriS. 34 dedīmizde kȫlerden toPlamamız icābeder. 35 

ūɍlupınara varıS. 36 biz yārın yāmȯr do‿āsına başlācaz yāȭudda hafTaya. 

37 varıSköyüŋ muhdarını buluruS. 38 ȯnlar e dayı “biz size iki lira üş lira 

neyise yardımedelim.” 39 yanadıya varıS. 40 armuTlular çoḲ 

yardımeder, hiya. 41 ȯndan sōra para üş beş milyar toPlarız ne toPlanıcāsa 

kȫlerden. 42 bu seFer gederiz. 43 bir erkek tosun üş milyara beş milyara bi 

tosunalırıS yüzelli iki yüz kilōluḲ. 44 undan sōra bi aşÇı dutarız. 45 

bizim mesenā aşcı hasan. 46 buna dutarıS. 47 bize ne ilāzım? 48 şindi iki 

çuval pirinÇ. 49 ȯndan sōra beşoŋkilō noȭuT, bişecēse, bi tenkinde yā. 

50 bunları da aldırı, şēder. 51 mesela köyüŋ hayırsever ġadınları da gėder. 52  

bulaşıḲ yıḳallar. 53 zāten aşcınıŋ zinisi, ġaşşī, şunu bunu vārdır. 54 şindi o 

vaḳıT herkez her kȫden yāmȯr do‿āsı varmış dē bizimorda yerimiz var 

yoḳarda. 55  dērmenbaşı dedīmiz yer. 56 çoḲgùzel bi çayır vardır. 57 oraya 

toPlanıllāɁ. 58 ordā sa‿id oḳatan gelir. 59 müzīni ġurar. 60 ilāȭi oḳuTduru. 61 

ondan sōra orada çocuḲlarını büyǖnü güÇcüne herkezi yemeK yedirilir. 62 

hoca ȯndan sōra “ġırda namāz ġılacāz.” der.  63 beri yanda ġır yer var, 

boşarāzĨ çayırda de‿il de. 64 yāmȯr do‿āsı denen şeyi yapallārdı. 65 namaz 

ġılallar, do‿ā edellērdi. 66 bāzı gözel yāmȯr ya‿ar bāzı da iş yāmadan 

sıcaḲlararTar gelir gėderdik. 

Eskiden koyun salma âdeti var mıydı? 

67 bizim borda o adeT yoḲ. 68 ū tepeli yanna, şu tepeniŋ yanda 

hasanpaşa yanda şȯrda borda çaydan geçiriller. 69 ġoyunu meleşdiriller, 

ġuzula buluşdulāɁ. 70 u tefēnni taraFında var. 71 bȫle dayım üş gün gėderdik. 

72 adam üş gün bizim ḳāȭrımızı çekerdi. 73 hindi ȫle dēĝil. 74 adam taḲsīle 

geliyo. 75 bi yemeK yēyor. 76 hadi hoşca ġalıŋ. 77 gine de 

çoḲġalabalıġoluyo. 78 her yėrden geliyor da. 79 evel dāȭa ġalabalīdı da. 

80 yāɋ na‿al baḳallardı. 81 şindi bizi tanıyanarġ daşlar sen, sen, sen hādi 
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bȫn bizimevde yatacāsıŋ. 82 öte ün üş beş kişi o götürü, o götürü. 83 her 

yerde evlerde yatırıllardı. 84 ertesī ǖn gine ollarda gezenler dolaşırdı dǖĝün 

bitincē ādar. 85 tanımasaḲbile götürüyoS yāni. 86 evimiziŋ bi gözüne 

atıyoSbi ġaT üş ġaT yataḲ. 87 dǖĝün boyunca üş gün ġalıyå orda.  

Köyü adı nerden geliyor? 

88 bizim şu yamadıya vardır, yamadınıŋ beri yanda bi yer var. 89 

orda bi ġoca ġapı varıdı. 90 ondan sōra bi ev gibi bişīler varıdı. 91 “āsar” 

varımış bu esgi zamandan ġalma emme pādişāȭlaŋ emme kimiŋse. 92 şu 

ġarşılarda çalılāŋ diPlerinde çoḲġabirler var. 93 oralardan ġazdılar. 94 çoḲ 

yüSsük, güpe buna benzēr şēler, en çoḲgözel ibecikde buldular. 95 şēleri 

bütün ibecikde buldular. 96 antiḳalaɁ ne varısa, ġol, bacaḲ, iņsan şu, bu bizim 

bȯralar fakirimiş. 97 oralarda hisarıŋ ardı olmuş. 

Askerlik hatıran var mı? 

98 ben asgerde kendim maraŋġȯSdum. 99 ben bȯrda gölüsar ḳazā 

oldu. 100 bu ḳazāda benden başġa usda yōdu memlekeTde. 101 şīndi orada 

savcınıŋ hākimiŋ, candarmanıŋ bütün kilidi, menteşesi, eviniŋ zobasınıŋ 

bozuḲ yeri, hanımınıŋ beşşī, bozuḲdüzen yelleri ben yapardım. 102 şu 

elimde benim hizarda ġayışa çarPdım, yarādım. 103 şindi şōbe ordādı. 104 

tefennĨden bi şōbá reyisi gēldi. 105 biz de seçilmēyĕ vardıḲ. 106 vardīmızda 

arġadaşlara dediler. 107 benīle borda ismāyilā vardı, bȯranıŋ āsı. 108 

ikimizi candarma ġumandanı duTdu. 109 sizi candarma yapacān dedi. 110 

yalıŋız ben tanīyordu da. 111 ikimizi bi ayīrdı. 112 ötekinleri bāzı arġadaşları 

kimisini toPcu, kimisini piyāde kimesini uçaḲsavar, ayırdīĝında sıra bena 

gēldi. 113 seni dedi “saḳaT çıḳaracān, ben.” dedi. 114 işTe sol eli yaralı tüfēŋ 

ġabzesiŋi sıḳamaz. 115 sekiz bir gerēĝince sürekli saḳaTbilmen bişīler 

yazdı. 116 dosyaya da yāzdı. 117 núfuS cüzdánime de yāzdı. 118 sen dedi “bu 

memlekeTe orda hizmáTedibdurusuŋ.” dedi. 119 işde herkeziŋ işini 

yapıyoŋ. 120 bizi saḳaT çıḳardı altı ay. 121 “isdendīĝiŋde altı ay asgerlik 

yaPgel.” dedi. 122 zamānı geldi isdendik. 123 isgenderuna vārdıḲ. 124 

isgenderunda ben canım çoḲ tezdir. 125 hiş canım durmaz. 126 bi izmirli bi 

arġadaş biz bi hemşērisi şindi elekdirik tēsisadı döşǖver. 127 faḳadben de 

usda olunca her şēden anlāyın. 128 ḳafam çalışır. 129 nēyse orda ben 

amarĨḳan marḳası döşērke isgenderun sıcaḲbiráz da suyu ılıḲ. 130 yüzbaşı 

hȫle baḲmış vazíyetime de “sen gel bi.” dedi bene. 131 gēldim seŋ dedi 

“memleketiŋ yayla mı sā‿il mi?” dedi. 132 “yayla.” dedim. 133 “sen 

geberecesiŋ bȯrda.” dedi. 134 “ben seni bi yere salān da.” dedi. 135 “acıḲ 

kendiŋĨ.” ġurtar. 136 şindi ben asger ḳapuTumu keydirdi. 137 dosyamı da 

elime verdi. 138 ȫlen soŋu bi cemseye bindirdi. 139 ha gedéyoS, ha gedéyoS. 

140 şofóre de soruyon. 141 de‿emeyor ya. 142 bi yere vardıḲ. 143 şȫle 

yoldan gece ġāri lambalar yanıbduru. 144 ordan saptıḲ. 145 bi çayişdik. 

146 u çay verenadama sordum: 147 “amcam bȯrası bura nere?” dedim. 148 

“maraş.” dėdi. 149 ordan bi dā bindik biz. 150 ha bubam de bubam gece bi 
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sabā yaḳın bi yere vārdıḳ. 151 sen şorda yaTdėdi. 152 ıranzalar alTġaTda 

boş. 153 milleT üsTġaTda yatīyor. 154 neyse dayıcīm ben de orda yaTdım 

emme üşüdüm. 155 haḲgeT üşüdüm. 156 çoḲ sıcaḲdı isgenderun çoḲ 

sıcaḲdı. 157 biz bi baḲdıḲ sabāla bi hȫle elimi yüzümü yıḳayan diyĨ çıḲdım. 

158 būz gibi su çēlik gibi. 159 eTraf bütün şu gördü‿üŋ ormanlā nasıl 

gördǖseŋ üzüm bāçası. 160 hiş başġa yeşillik yoḲ. 161 antebimiş. 162 orası 

antebmiş vardīm yer. 163 nēɍse buluşduḲ, danışdıḲ. 164 bizim buralardan da 

aḲrabaTlā gelmiş, danışdıḲ. 165 şindi biz bi bölē verdiler. 166 varıPgeliyoz 

elīle barabār. 167 yalıŋız şē dedi beŋe isgenderındaḳı salan yüzbaşı “sanātıŋı 

sȫleme.” dedi.168 “sen ġaytarmaḲbilmēyiŋ.” dedi bene yā. 169 ben deli 

çalışırın. 170 ȫle durarḳa varıbgelirke bizim bölük yazıçısı yāȭuT tabur 

yazıçısı kimisē şu tefenni payamġıdanmış. 171 işde ilḳoḳul mēzunu var mı? 

172 benim de bi yāzım var. 173 ȯ ġadār gözel yazarın ki çoḲgùzel yazı 

yazarın. 174 ilḳoḳul mēzunuyun. 175 oḳulda şȫle yazılarımı derslerde 

gösderilerdi. 176 ilḳoḳul mēzunıyȯn dedim ben yaparın. 177 izine gėdecēmiş 

de bölüKde seni ȫreden dedi. 178 yazıcılī ben gelincā ādar idāre eTdedi. 179 

biliyoŋ mu? 180 şindi üÇcüz kişi varısaḲbeş kişi varıStāȭsilli. 181 

gerisi bǖTtün güneydōluda. 182 oḳur yazar yoḲ. 183 ben zāten 

doḳuzüSḳırḲ sekiz ḳırḲdoḳuz senesinde mēzunōldum. 184 yăní o 

vaḳıTlā dōru dürüs oḳul bile yoḲ. 185 bizim gönen var. 186 gönene 

ȫreTmenoḳuluna gönderiyoȷlar emme ben geTmedim. 187 faḲkirlīmiŋ 

yüzünden gelibgiderke para yoḳ. 188 sanāta geTdim. 189 dirmile ȫle durāɁḳa 

bölē girdik. 190 bölükde yazıcılıḲ yapıyoS. 191 yazıcılıḲda şu yāni. 192 

beş kişi bizi tēdi eTdi. 193 üçü hasdāneye geTdi. 194 dördü çalışma‿a geTdi. 

195 şindi yüzbaşıyā tekmil veriyoS. 196 ȫle durarḳa yüzbaşıya ben yüzbaşı dā 

arġadaşolduḲ. 197 yāɋ nere geTseŋ adam yan yana gedéyoS. 198 atliye 

subayı hākim dünnā āyret anam ġardaşımolsun hanımı. 199 elatar savȯrı 

da ben bütün onlārĭla eyiyin. 200 eyilīmde şūle. 201 yüzbaşıya dedim ki 

yüzbaşım hātıramolsun hora bi masa yapūram, ceviz tātası bul da, dedim. 

202 bi masa yaPdıḲ. 203 şu domariḳayı hurduḲ. 204 cılāyı hurduḲ. 205 

çoḲgözeloldu. 206 sekizinci bölǖŋ ağır bölǖŋ yüzbaşınă dörT yüz liraya 

saTdım masīɍi. 207 çoḲgözel mobilya yapıyon. 208 lan dedi sen dėdi hem 

çoḲ tāȭsillisiŋ hem çoḲ sanā‿aTgársıŋ dedi. 209 hem dedi viyete geTmeden 

şōbadan saḳaT çıḲmışıŋ gelmişiŋ. 210 “sen çoḲzeŋginsiŋ.” dedi. 211 “seni 

adan ya hıyata gönderecēn.” dėdi. 212 yüzbaşı bize çikin daḳıldı yā. 213 

eviŋe geT, saldı evine beni. 214 evde masa sandalle ġoltuḲ neyise bozulmuş. 

215 bize bi görevġollū daḳūdu. 216 ben nėre olsa gedéyon da evime 

geTdedi. 217 sorabılaŋa na yapılacāsa. 218 nēɍse gösderdi. 219 ben dikiş 

maKinesi, ġoltuḲ, sandalle, masa laçġa olanlara bışġīla bıça bıça bıça bıça 

biçoḲ toSçıḳardım. 220 bi dudġalaldım geldim, ġardım. 221 her tarafı 

sıḳışdırdım. 222 bozuḲ yelleri boyadım. 223 hePsini yeŋiledim. 224 ġadın da 

beŋa allā rāzı olsun çoḲbaḳıyoru. 225 yediriyo, içiriyo. 226 şindi yüzbaşīla 
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aramızaçıldı. 227 yüzbaşı eveli hasdāne ḳanalīla gönderece oldu beni 

adanaya. 228 bi revirden asgerī hasdānesine üstēmen geldi. 229 

mesuTdemiroḲ seniŋ saḳaTlīŋ ne dedi: 230 “işde elim fazla yumulmāyı. 

231 şu ādar yumuyoz ġāri ollarda.” 232 hȫle acıḲ yumuyoz. 233 rapȯruŋ var 

mı? 234 “var.” 235 o vaḳıT yüzbaşıya yüzbaşı da geldi Sabāla. 236 tāliP 

motondu ismi. 237 tāliPbey dėdi. 238 “bu arḳadaşı ben hĨyada 

gönderemen.” dedi. 239 “ordaḳı o hiyeTle şōbadaḳı da altı yedi kişi bi hiyeT” 

dedi. 240 “bir hiyediŋ yapdī rapȯru bi hĨyeTbozamaz” dėdi. 241 “devletiŋ 

sülüsüne yazzıḲ eTmēlim” dėdi. 242 “bunu içeri alıbda sormāzlar bile” dedi. 

243 “bu rapȯrları varḳa” dedi. 244 “o vaḳıT elli tā vercēseŋ yüz tā verecēseŋ 

saların” dėdi. 245 o da haraÇcīdı ben yazıcīḳa yüz lira verene biray yüz 

yīmi beş lira verene birer buçuḲ izine yaz dėrdi. 246 benorda biriki ay 

yazılıḲ yaPdıma. 247 beŋgine zȫli‿in. 248 ġursdan yeŋi çavuşlar geldi 

terbiye gösderecēz diye. 249 adamlar delireceK. 250 yüz yīmi beş lira ver. 

251 bi buçā yüz lira ver derke bayabi para toPlādıḲ. 252 ben de yīɍan. 253 

o da yīya. 254 bȫle şēler gördüm. 255 haḲgeT yalanı yoḲbunuŋ. 256 nēyse 

ben tefēnniye teleFon eTdim. 257 tefennĨde bi aḲrabāmız var bizim. 258 işde 

ben sürekli saḳadıS. 259 nüfúscūdu adam orda biliyoŋ mu? 260 ġozāÇlīdı. 

261 aḲrabām çoḲ yaḳın. 262 işde eminefendi dayı ben şȫle şȫle vazíyeTde 

geldimidi. 263 yüzbaşı beni salmaḲ istemēyor. 264 “haTd́ā rüşved istēyor, 

bilmen ni?” mekduP yazdıḲ. 265 o işTe bi haFda soŋra bizi biyōl atına 

birdirTdi. 266 tirene yetiştirTdi. 267 nāl isdedīɍse isdēmiş. 268 tabī şōba 

tefennide asgerlik şōbesi vardı ya. 269 bizi atına bindirTdi. 270 seyisinle şeye 

yetişdirdi yāni.  

Çobanlık yaptın mı? 

271 dā o dālarda yatāmız vardı, kendimiŋ benim. 272 yüzelli iki 

yüz davarım vardı. 273 hem hizarım var hem malım var hem davarım var. 274 

ġulumandan bi çoban duTdum. 275 tefenni‿iŋ ġulumanından orada bī dirmilli 

minibȱsÇü vardı cemál diyĕ. 276 onu duTdum, aldım, geTdim, vardım. 277 

orda ġarısınla barabar adamı göçǚnü sardırdım aldım geldim. 278 

güdüyollardı. 279 zamānı geldi altı ay bi sene doldu‿unda gedici oldular, 

geTdiler. 280 onuŋ ōlunu duddum. 281 biyōl sōna seniŋ ōlanı baly yă ver. 

282 o güTsün dedik. 283 adam onu verdik, güddük, güdüyōrdu. 284 biyōl unu 

da ġandırdılar. 285 aldılar geTdiler. 286 da‿ār çobansız ġaldı. 287 kendim 

biyōl herişi bıraḳdım, geTdim. 288 dā orda davarıŋ başına āşam yatıyon 

sabāla ḳaldırıyon. 289 gidibgeliyȯn. 290 orda ȫlen hanımlar gelib südü 

sābgėdiyor. 291 ōĝlum var hindi turizimde personel müdürü. 292 o da 

ōĝlum da ōla gidiyor. 293 yanĨ çoḲgùzel bi mal güTdük. 294 yetişdirdik, 

gözelōldu. 295 meselē ben seni davar çobanı dudmuşūn. 296 orda 

yerleşdim, ġaldım, beḱar geldim. 297 biriniŋ ġızını aldım. 298 bi ev aldı 

onūla yerleşdi, ġaldı. 299 yoḲsa hȫle derme toPlama hȫle bi birine 

hısımaḲrābaya emmi amca diye bişē yoḲ hemen hemen borda. 
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 Adı ve Soyadı: Halil Özer 

 Yaş: 71 

 Derlenen Yer: Hisarardı 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Yağmur Duası, Eski 

Bayramlar, Askerlik Hatırası, Eski Yaşam) 

 

 Yağmur duası nasıl olur? 

 1 ġarı ġız oynadıȷlarıdı. 2 külcülüK yapılırdı. 3 yarānlıḲ çoḲolurdu. 

4 sabā da basma oynardıḲ. 5 yüSsük oynardıḲ. 6 çēliK oynardıḲ. 7 

göTġazmaca oynardıḲ. 8 dā ne devǖren ġardeşimişde. 9 dālara oduna 

geder. 10 gezmē geder. 11 ovalara, avlara gederiS. 12 odunimecisi olurdu. 

13 ġomşu kȫlere hāber verilir. 14 bùtün o kȫ, o kȫ, o kȫ para, erzaḲbişīler 

toPlanī. 15 dēmenbaşı deriS. 16 bi yer vardır. 17 oraya gidilir. 18 orda 

yemekler ġaynārdı. 19 milleT toPlanır. 20 yeme işme olur. 21 hocalar dȯ‿ā 

eder. 22 undan kēri tepeye beri çıḳardıḲ. 23 yāmur dȯ‿āsında ellēmiz aşşāya 

hoca dȯ‿ā eder. 24 biz āmin derdik. 25 bi seFer ordayḳa yādı. 26 ondan kēri 

emma yirmi gün emma bi ay soŋra[…] odunimecisi yapardıḲ. 27 ġarıla 

ġızla gelib oynadıllādı. 28 biz çocuḲġaTmazlarıdı. 29 külcü olurdu. 30 ġarı 

olurdu. 31 ġaçırıllarĭdı. 32 beyázeşşē ġaray, bȫle ġarı eşşē beyáza boyallāɁ. 

33 ula benimeşşē getirmişlē deller, alıllā, gedellē. 34 eveli yāranlıḲ ço‿udu. 

35 hindi yāranlıḲlar dā ġāveniŋ içinde hePsi orda. 36 hȫle bizim 

zamānımızdaki yāranlıḲlar şēler ġalmadı. 37 bilgisayar, televizzon 

ebüKgübüK çıḲdı. 38 bi de işKi hePsi dā ġāveniŋ içinde. 39 eveli onlā 

yōdu, herkez evledēdi ġonum ġonşu. 40 burdan baġģalden çereS getiri 

yeridik.  

Elektirik yokken ne yapardınız? 

41 yōḳa çıra yaḳıyıS nedecēŋ. 42 ġaz lambası varıdı. 43 zoba yoḲ. 44 

ocaḲlıḲ yoḲ. 45 bi ġoca kütük atarsıŋ. 46 herkez ayaḲlānı, önüŋ yanar. 47 

arḳaŋ buz keser. 48 evlē topraḲdan båş. 49 yāmȯr yādı mı tın tın tabaḲlāŋ 

içine. 50 ollara ġorsuŋ. 51 aḳariçine. 52 benim yaşımaTmış doḳuS. 53 o 

zamāndan bu zamāna neler dēĝişdi. 54 neler tā nēşeceK.  

Eski bayramlar nasıldı? 

55 cāmíden çıḲdıḲ mīdı beşon arġadāş toPlanır. 56 āmadıŋ evine 

gedilir. 57 mēmediŋ evine gedilir. 58 zēre, cerez, şu bu ġonulur. 59 yēlir, 

içilirdi. 60 el öpülürdü. 61 hindi adam bubassınıŋ elini öPmiye geTmeyŏ. 62 

bubassınıŋ elini öPmēyi hindi. 63 eveli bir haFta oŋgün ev gezerdik. 64 bȫn 

seniŋ eviŋe gederdik. 65 yarın onuŋ eviŋe gederiz. 66 bir gün onuŋ eviŋe 

gederiz. 67 eveli ȫlēdi. 68 şindi adam kendi bubassınıŋ anassınıŋ elini 

öPmēyi. 69 bıraḲ sen ġonuŋġonşūyu, hişhȫle bi seŋgörüyo muŋ, duyŭyo 

muŋ? 70 hȫle āmad çıḳıp da mēmediŋ evine oturmā geTdīni. 71 ġoPdu mu 

evden ġāveye. 72 ġāveden çıḳTı mı evine. 73 emme onlār eveli ȫle de‿ēldi. 
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74 gedersiŋ bȫn ȯ ġonşuya ziyārededersiŋ. 75 nōTġavırısıŋ. 76 misir 

ġavırıȷlardı. 77 kendir ġavırıȷlardı. 78 yer, içersiŋ. 79 eliŋe bi çıra ġaz lambası 

aldıŋ mı ēve gelirsiŋ. (gırcı varmış siz de) 80 yāɋ işde misiri, kendiri şeyi 

ġavırıla. 81 el dēmenleri vardır. 82 şȫle ȯnda ǖdeller. 83 şekēɁle ġarışdırı, 

yersiŋ. 84 ġırcı ġavırġa o işTe.  

Askerlik hatıran var mı? 

85 ikicīmiz terdiP. 86 bu da ȫsüSben de ȫsüS. 87 ana yoḲ, buba yoḲ. 

88 var da fākiriz, ġāribanız. 89 hȯrdan cāminiŋ ȫne vardıḲ. 90 bi āmin dēdilē. 

91 düşǖdük yola tā tepe‿e vardıḲ. 92 orda biráz bozuḲ para ġaTdılar 

cēbĨmize. 93 onlārı bi sāydıḲ, demeTledik çavdıra yayan. 94 orda bi arab ya 

bindiK. 95 būɁdura vardıḲ. 96 binǖdük tirene buldurdan am syaya. 97 bize 

dedilē ki alay beride inmeŋ, ilerde dedilē. 98 gece tirenden bi indik. 99 

carTcurTbizi bi çevirdilē. 100 ġoca bi cāmi vāɁ. 101 ula bi girdik 

cāminiŋ içine. 102 ḳoḳudan içeri girilmēyi. 103 ġapıya diŋeldik. 104 gölȱsarlı 

bi çavuş vardı. 105 onuŋ meKdubunu götürdǖdük biz burdan. 106 ula 

gölȱsarlı hemşeri yoḲ mu burdurlu derke bize sa‿iP çıḳdı. 107 aldīsa bizi 

yemekhāneye geTdi. 108 dadduru dudduru şēlē çalıya. 109 çavuşlā 

yemeKborusu ḳalḲborusu. 110 biz ne bilelim. 111 orda bizi bi ġarnımızı 

doyurdu. 112 ondan kēri geldi beriye. 113 āldı bizi ordan kendi bölǖne, kendi 

taḳımına. 114 götürdü ordaņ soyunma yerine. 115 paramızĭ, elbisemizi āldı, 

şe‿eTdi. 116 yıḳandıḲ. 117 iki ay ikimiz bi yerde yaTdıḲ. 118 ondan kēri 

ayrıldıḲ. 119 ondan kēri bu merzífona geTdi, ben erzuruma. 120 ha gözünü 

sevdīĝim ġar hu biçim. 121 so‿uḲdeseŋ yerdenalıbgöKde savuruyo. 122 

eveli iki ay şēde ġaldım erzincanda şofor ġursunda. 123 āyīɁ dörday orda 

şeyi bitirdik, şoför ġursunu. 124 esas birlīmize geTdik. 125 ġāri ġalanī da orda 

erzurumda bitirdik, geldik.  

Avcılık yapılır mıydı köyde? 

126 av yoḲ ki. 127 nesli kesildi. 128 eveliki yövmiyeden doḳsan 

seksen cırıḲ tutardım. 129 bi çuval dolusu şȫle. 130 ȯnlar ġayboldu. 131 

hemen ciriKdutuyoŋ. 132 yeTmiş seksen ciriK çuvala doldurubgelīŋ. 133 

hem ördek hem ġazlar geliyȯ birerikişer. 134 onnarı hurubgeliyoŋ. 135 

hindi biTdi. 136 māĺuḲġalmadı memlekeTde. (cırıkları canlı mı tutardınız?) 

137 canlı dutus. 138 ġapan ġurardıḲ. 139 içine solucan dikerdik. 140 torb ya 

dolduruyȯS. 141 içine bire dāne alıbalıb kesibġoyuS. 142 nerde o 

cırrıḲlarıŋ dadı? 143 hindi biTdi. 144 sen bi çevirdiŋ mīdi ḳoḳuları yeterdi. 

145 emme hayaĺoldu gözlerimize. 146 ȫle ġara buba. 
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 -11- 

 Adı ve Soyadı: Dudu Safran 

 Yaş: 75 

 Derlenen Yer: Hisarardı 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Eski Düğün Âdetleri, 

Tarhana Yapımı, Günlük Konuşmalar, Harman İşleri, Eski Bayramlar) 

 

 Tahsilin var mı? 

 1 beni yazmışlarımış. 2 o zȯman bi dē satıli‿a çıḳarmış anam bubam. 

3 oḳuldan ġalmışın. 4 oḳullā yeŋi açılmışmış tā ilḳoḳullā. 5 yazılmışın. 6 

silmişlē hocalā o zȯman. 7 hindi anama bubama ilenen deyin. 8 biyōl da 

töbeye geliyon. 9 elinde mi yōdu, nāl oḳuTmadı? 10 eveli zordu dēzem. 11 

yoḲluḲcoġudu. 12 irezilliKcoġudu. 13 bubam ásgere geTdi‿inde hu 

gölden ġamış bıçallardı anamgil. 14 ben ufaḲ çocuḲlara baḳarĭdım. 15 anam 

bȫle hasır doḳūȷlarıdı. 16 eveli beliki sen bilirsiŋ. 17 bilmeSsiŋ dē mi yā? 18 

bazara hasır götürüllēdi de bazar harşlī edellēdi. 19 irezillī çekdik. 20 emme 

soŋura soŋurā benden güÇcüklerde aÇcıḲbubam toPlāndı. 21 o sıraları 

iyileşdi. 22 yoḲlū ben gördüm. 23 ilmi dayıŋla biz gördük, ȫlēdi. 

Tarhana nasıl yapılır? 

24 bulġuru, buydayı ġaynadırıS. 25 serer, ġurduruS de‿īmende. 26 

ǖdürüS. 27 o ȫle olur. 28 tārnayı da çeşiToTlā vardır. 29 oTları ġaynadırıS. 

30 būɍdayı ǖdür geliriS. 31 irisini bi yanna, incesini bi yanna ġararıS. 32 

yōrTġatarıS. 33 ayran gibi yōrdu ayran ėderiS. 34 ilēnde yūruS. 35 

çuvallara ġatarıS. 36 biray üÇ haFda durar. 37 ondan keri serer, dökeriS. 38 

bi de ufalarıS. 39 domatiz salçasınlā bȱber salçasınlā yūruS. 40 çuvalda üÇ 

haFda hile biray hile durduruS. 41 ēşi oluro da. 42 ēşisi geşsin dėye 

ġaTdı‿ımız yōrduŋ suları çıḳsın dėye çuvallādan onu beklediriS ēce. 43 

ondan kēri bȫle hasırları, çulları yazarıS. 44 çarşafları yazarıS. 45 onlāŋ üsüne 

topaḲ topaḲdedīŋ gibi dökeriS. 46 çeviriS, ġuruduruS. 47 ġurdu‿unda bi de 

elimizle ufalārıS. 48 bȫle bȫle cimciklēriS. 49 bȫn dökdük mǖɍdü yarın bȫɍle 

ėderiS. 50 o ġuru‿ūr.  

Eski düğünler nasıl olurdu? 

51 esgiki dü‿ünlē üş gün ederdik eveli. 52 hindiki gibi hȫle ėdmeK 

yoġudu. 53 üş gün ėdmeK idellerdi. 54 emme yuḳa emme darı, misir. 55 üş 

gün eveli davȯl geliridi. 56 hindi hePsi var, oluyu ya. 57 bȫle maşala derdik 

biz. 58 bāçalara çıradan şē yaḳallarĭdı. 59 husūsi oduna gėdeller dağa 

ġabadayılā, siziŋ gibi genşlē. 60 hȫle gece toplanTı dāɋȯlla oynallāɁdı 

gecelēde eveli. 61 hindī salonlāda oluyō, çeşiToluyo. 62 dēzem esgikī 
günnemiz bizim irezillīdik. 63 emme bu ġadā şeyimiz yōdu. 64 hasdalīmız 

sālīmız yoġudu. 65 hindi her şey yerinde. 66 her şēɍ hazır eliŋde. 67 emme 

ėdmeK emme yemeK isdedi‿iŋ zaman vār da tabī esgi günnēmiz arāyoz biz. 
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68 hindiki baḳ bizim çocuḲlarımız biz ġadā bile yaşayamāyo. 69 esgikī ben 

allāȭıma şükür hePsinden böyǖgün. 70 benim güÇcǖm ilmi dayıŋ. 71 undan 

kerī za‿iddayıŋ(..) eŋgüÇcǖ rayime neneŋ. 72 altı çocuġuz biz. 73 gine 

eveliki günnē bel berekeTi varıdı. 74 hindi para çoḲ, gėderĨ de çoḲ. 75 eveli 

para azıdı. 76 bubacīĝım ırāmaTlıḲbazara gėderidi de beşon ġuruş parāla 

gederdi. 77 biçoḲ her şēɍ alır gelirdi. 78 o zȯmanlar bȫle orTası delik sarı 

paralāɁ vardı. 79 bi de gedelli paralā varıdı. 80 kenarları gedelli gedelli. 81 

işde ni adını bilmē onluḲ mūdu beşliK mīdi? 82 orasını bilmēyin emme her 

şėyĨ çoḲalınırdı. 83 hindi para da çoḳ her şēde fiyeTli. 84 gine de hindiki 

günnerimiz gine iyi. 85 her şėyimiz hazır emme yalıŋız hasdalıḲ sālıḲ 

çoġoluyo.  

(…) 

86 onlā dünuçu bura gelcēz dėdilerdi benē. 87 bekledik dün sa‿i 

meralla ikimiz. 88 gelmedilē. 89 bura gelcēz diɍe bizi teleFon etTilēɁ. 90 

tarl da onlāŋ patatiSi vardı ya. 91 onu sökecēz siz de iniŋ dėdilerdi meralla 

bize. 92 e dün biz meralla gēldi burda bekledik bekledik gelmedilē. 93 gelce 

olsalā bura gelceklē hepimiz bir geTcēdik. 94 na‿āl canları isderse ȯnlā dedi. 

95 ben dīmedim de. 96 kendileri teleFon eTdilē. 97 biz varcāz yarın 

meralabama di dedi. 98 inelimov ya dedi. 99 olur dedik. 100 gelmedilē. 

101 işlēne mi gelmedi. 102 bi işleri mi çıḳdı. 103 seslenmedik ġāri. 104 işTe 

āşam geş da‿ılıyomuş da oḳul birez geş gediyȯmuş ondan aÇcıḲ ḳorḳalāyı 

yollāda. 105 dēzem de biyōl sözüm yabana köpeKlē hile sarmış. 106 

afedersiŋiz ondan aÇcıḲ ḳorḳalamış. 107 köpeKlē varımış. 108 oḳul geş 

da‿ıldīņdan hocaları geş  gelirimiş. 109 onlāɁda da ġaba‿āT yoḲda. 110 işde 

o şēden başḲa sorunum yoḲdedi ya. 111 zāten olanı bi şēleri veliye 

deyīmēyi.112 dese dēɍyi acından ölse geTse gine şe‿eTmēcek. 113 hani beş 

ġuruş kendi çalışmadī gibi onda çalışdırmācaḲ. 114 huyu bȫle, neTceŋ. 115 

acıḲda kendi çalışsa hiçolmaSsa ikisiniŋ şeyi bi araya girer. 116 kendi 

çalışmāyo. 
Çeyizler nasıl olurdu? 

117 çeyizlē bȫle iPgereridik. 118 iPlere çeyizleri sereridik. 119 

eveli bȫle işlemelerişlenirdi. 120 ocaḲlıḲ perdelere elbise örtüleri elile 

işlenirdi. 121 onları bȫle ipile bütün gereridik, mendilleri, her şēleri. 122 nėre 

gedéyon? 123 “çeyize gedeyoŋ.” dellerdi. 

Kız istedin mi? 

124 geTdim ōlanlara. 125 benisdemedim ki benīle 

gėdenlerisdedi. 126 dedeŋgil isdedi. 127 oturduḲ. 128 geTdik isdemeye. 

129 çaylāndıḲ, ġayfalāndıḲ. 130 gelcēmize yaḳın anaya bubaya dėdik. (Çiçek 

alınır mıydı?) 131 çicek soŋura isdedi kēri ikinci gedişde alınıyōdu. 132 

bitiriyȯŋ ġāri ya. 133 ilk biyōl gediyȯŋ üş dāfe gederdik bi isdemeyē bi de 

baḲmaya. 134 üşde soŋunda biterdi. (Kız önceden görülür müydü?) 135 eveli 
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geder görülürdük. 136 bȫn dǖn varsa filaŋġızı biziSdemē geTcez. 137 

eveli ōluŋa derdiŋ. 138 filaŋġızı dēcez sene yarārsa biziSdēcez, denirĨdi. 

139 o zȯman gederidik. 140 yarārısa verillēse allāȭıŋ emri, peyġamberiŋ 

ġavılı seniŋ ġızı bizimōlana mehel gördük. 141 siz ni decēsiŋiz. 142 onlā da 

“dürünelim, düşünelim, size habar verelim.” dellerĨdi. 143 bi isdemede 

biTmezidi. 144 tabī iki kere, üçüncüde biteridi. 145 “işlēne gelillēse 

buyursunlā gelsinlē.” delleridi. 146 nazedellēdi. 147 “ġızevi nazevi” 

dellēdi. 148 “bize bi hurmada çam yıḳılır mı?” delleridi. 149 hindi ġızıla ōlan 

da geziya. 150 eveli bizanamız bubamız görmezidik. 151 bilmezidik eveli. 

152 bayramlāɁda gelirdi. 153 ōlan ġızevine gederdi. 154 ġızlā ōlanevine 

gedēɁ mi birbirine habarı olmadan. 155 işde pusad çıḳarıllarĭdı. 156 

pusaddellerdi eveli elbise çıḳarm ya. 157 gedellēdi sena. 158 alıllādı bi 

ġaTdiPden başa her şeyiņle. 159 hindi de gine ȫle oluyu ya. 160 ġıza alıllādı. 

161 anassına bubassına alıllādı. 162 eTrāFına alıllarıdı. (bilezik takılır mıydı?) 

163 bileziK o ġadā yōdu. 164 āltın varıdı. 165 boyunlara daḳılan altınlā varıdı 

bȫɍyük bȫɍyük. 166 küpe müpe, yüssük müssük varıdı o zȯman. 

Harman işleri nasıl olurdu? 

167 harmanişlerī ekeridik, bıçarıdıḲ orāla. 168 būɍday, mancar, 

misir, arpa vārdır. 169 hePsinĨ ekerĨdik. 170 ġaŋlı derdik. 171 ġaŋlılarla 

çekerdik. 172 hindiki motur yōdu. 173 çekerdik harman yerine mallarla. 174 

döne döne döverĨdik. 175 savurcāz dėyĕ ġoca şeyi yaparıdıḲ. 176 savurcāz 

dėye on, ombeş gü varı geliridik. 177 geneyyi bi yanna samanı bi yanna. 

178 ileşberliK ȫlēdi. 179 hindiki gibi bi günde dēlidi. 180 hindi ėyi.  

Düğün yemeklerinde ne olurdu? 

181 eveli dü‿ün yemēni ġadınlā bişirīdi. 182 aynı fasillasī, eTli 

nohudū. 183 yalıŋız soğan eTli derdik. 184 ço‿u ço‿u biz çılḲ, nohuT yeŋi 

çıḲTı, tā ġarışdırma. 185 eveli çılḲ edelleridi. 186 esgi günnēde çılḲeT, 

sulu eT. 187 ȯnu mayalāyıllā. 188 ȫle ediyollā. 189 yuḳayı da yūrullā. 190 

bȫle seniTde yapıyollā. 191 āşamdan yu‿ūr. 192 hazır mayalā oluyo. 193 

sabahdan yu‿ūr ȫlene gelir. 194 toPlanırsıŋ börek çörek  edellē. 195 ġoŋşuları 

toPlallā. 196 yellē genşlē. 197 bişi gibi bişey yapallāɁ.  

Eski bayramlar nasıldı? 

198 esgiki fark böyǖ güÇcǖ gezellerdi eveli. 199 hindi o gezilmēya. 

200 aynı ġurbanlā kesiliyo. 201 her şėlē oluyo. 202 esgiki ġadā 

hörmeTbiribirine yoḲ. 203 herkez oldū yerde. 204 esgi hiÇevġalmadan 

gezellerdi. 205  ītiyarlara zíyāreT ėdelleridi.  

 

 

 

 

 

 



195 | GÖLHİSAR AĞZI 

 -12- 

 Adı ve Soyadı: Celal Korkmaz 

 Yaş: 68 

 Derlenen Yer: Asmalı 

 Derleme Konusu: Arıcılık, Anı 

Arıcılık nasıl yapılır? 

1 ya arī eyemi ní zıman bol bulūsa gelişme yaparsā u zıman oğūla 

yüklenir. (Eyem ne?) 2 eyem şindi burda çiçek buluya. 3 arı ordan normaĺ 
geldiyseŋ meselā ḳaş çıçā? 4 altı çıçā, yedi, sekiS, doḳuz çıçā geldīɍse burda 

birḳaş gün yayar. 5 undan sȯŋra baḳarın. 6 bȯrda düzeni iyīse hemen oğūla 

yerleşir. 7 yavaş yavaş beyemzīni atar. 8 ana beyyi ātar. 9 ḳaş günde 

gelcek? 10 temsil oniki günde. 11 onüş, ombeş gün, onaltı günde. 

12 ȯnuŋ bi sınırı olmaS. 13 dedīŋ gibi anasonda iyi arı süTverīse, 

süTdedīmiz yăní bal anasondanalır. 14 veyā‿udda dāda ne diyelim. 15 āç 

biz sarıyāyıḲdēriz. 16 sarıyayıḲ ıcabında basıroluya. 17 undanalıya 

yapıya balı. 18 payamlarda basıră oluya. 19 payamdan da alıya 

basıradanarı. 20 birarınıŋ alcā maTde vermezse arı almaS. (Kaç senedir 

yapıyorsun bu işi?) 21 otuSsenedir. 22 şindi arıcılī yalıŋız ben çalışıyȯn. 23 

ōlanıŋ üzerinde arı benim. 24 biz şu ānda balı onüçe satıyuS. 25 petek 

ombeşe satan vār. 26 yirmi beşe satan vār. 27 otuza satan var. 28 ḳırḳa 

satan da var. 29 şekēri çoḲverdiğīŋde o vaḳıd şeker balı olūru o. (Arıları ne 

zaman getirirsin?) 30 yā ben hindī bunuŋ ōlunla ġonuşcān. 31 ziyāla 

ġonuşcān. 32 veligil de bereber gidelim dēbdurūdu. 33 ní zıman ayarlācāz. 

34 giTcēz bi gün. 35 mūla çevresi basıralı yer. 36 suyla şerbeT yapıyuS. 37 

unū arınıŋ yemlī vāriçinde. 38 uno dökiyaŋ arı undanalıya. 39 şindi bu 

arḳadáş geTdi arıyā. 40 bu getirenler var. 41 biz de getircēz. 42 bu arı burda 

şeker vermeSseŋ şīndi bu arı randumanolmaS. 43 acıḳīr, üretim yaPmaS. 

44 ama bȯrda birḳaşsefer şeker vercēŋ de arı üretim yaPcaḳ. 45 undan sōņra 

anason zam nı yaḲlaştı mı veren veriya. 46 amma hindi ben vermez demiyēn. 

47 y lanaTmıyān. 48 adam dayanıyu şekerī. 49 arı o vaḳıdbalı yapıyā. 50 

o da şekerli baloluya. 51 arı unu arıtır ille. 52 içine veriyıŋa arı unu 

arıTmadan orıya sePmez. 53 şindi u zımanda milleT ȫlen gediya. 54 anasona 

arı şȫle hücúmedib otu. 55 adam nīdiya? 56 arıyı bi verī zehiri. 57 arı 

tamām. 58 urdā zehiri alanarı ȫlse o arı geldī z man ġovanĭ da zeȭirlēyi. 59 

ġovandā gelenarı dışdan gelen girdi mīɍdi o arı baḲTı ḳoḳulu una 

dalıyallār. 60 biribirini zeȭirlēyiler. 61 ġırılıyalar. 62 içerde arı ölüyå ya ġırıyå 

ya unu atan derke bi de ümzǖ dıḳāyållar. 63 içeri bunalıyā. 64 arı ġırılıya. 65 

yalıŋız şu ānda milleTde bilişlēndi. 66 āşam yapıya. 67 millēT arı 

çekildikden soŋŭra ȯ vaḳıdzāiyaTvermēyå. 68 zāten şindi devleT arıcısına, 

malcısına desdekleme veriya. 69 arıcılara da desdekleme veriya. 70 ama sen 

yapārsaŋ seni devleT seniŋ yaPdīŋı bildikdeŋgiri temsil bu adam yaparḳa 
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ben gördüm. 71 şu sa‿ad́de yapıyå dedim mī tamam. 72 sene cezāyı 

yapışdırıya. 73 zaten gelen zírādçılar biliyi unu.  

(…) 

74 gedǖcek olūsa bi gün ayarlārın yarın. 75 yarından keri gidemen. 76 

çüŋkü biz ordān fetiye varıyåz dā tarımilçeden lapur alıyaS. 77 lapırsız 

geldiŋ mi yolda yaḳalandıŋ mı cezā var. 78 ille lapur alcān. 79 lapursuz 

olmaS. 80 hindi mūȭtar kesmēyi. 81 tarımilçe kesiya. 82 şindi arıyī urdan 

sarcāza tarımilçē lapur veriya. 83 nere giTcēŋiz. 84 fētiyeniŋ 

melmeketine. 85 şurıya gidicēS. 86 ȫle gidiyaS. 87 ötekī bizi yolda ġaraġol 

durdurdū zāman lapuruŋ yōsa arabayı da alıbgidiya. 88 üçay araba yatıya 

ġaraġoluŋ yānda. 89 arıcı da alıyå üş beş milyar cezā. 90 arabacı da alıyå. 91 

sālıḲcı hasanıŋ ġarısını töbēŋ beriden ombirarıyı almışlar geTmişler. 92 

hādi bul. 93 nere eTdi, kim bilir? 94 ula adamāldı finikiye mi geTdi nere 

geTdi. 95 ȯra varıyå ġovan deŋişdirī. 96 bişīler ediyi, bulamāyı.  

Herhangi bir anın var mı? 

97 abduraman almanyadan gēldi. 98 bi gün eveli de unuŋ ȯrā benim 

ȯrayı da yēmiş doŋuzlar. 99 geTdik bizim köpeKler çoḲ kötǖydün. 100 u 

hindikī piknik yeriŋ üsdünde vardı. 101 köpeKler buldu. 102 doŋuz deresiniŋ 

ùti yanda hu yaḳada buldular. 103 köpeKler gece gēlmiş. 104 abdȯrāman dėdi 

“geTcēn ben alm nyada saŋki sabā dek uyḳu uyyaSbiz.” dedi. 105 ben beri 

yanna geTdim. 106 abdȯrāman maşdadan bi köpeK aldı gēldi. 107 benim tüfē 

de aldı geTdi. 108 yolda giderkine osmanıŋ köpē öŋünden gelivīyĨ geçīle. 109 

bi bōşuya iki köpeK. 110 köpē tüfē hurarḳana hȫle taġadaḲdüşüya. 111 

işde bu. 112 ġarısı başındādı. 113 yoḲsa çoḲadam döverdi ȯrda. 114 bene 

bişē demedi savcı. 115 ikimiz düŋürdük o vaḳıd. 116 bene savȯcu sordu: 

“neden verdiŋ, tüfē ne‿ē verdiŋ?” dedi. 117 dedimefendim “ben ibeciğe 

gediyadım.” “sen ibecikde tüfē gezdirib yōr muŋ, verdiŋ mi?” dedi. 118 ben 

de “vērdim.” dedi. 119 “verebilirsiŋ.” dedi. 120 “ikiŋiz de 

düŋürmüşüŋüz.”dedi. 121 bene hişbişi demedi. 122 “tüfēŋ ḳasīġası var mı?” 

123 ḳasīġa deniya ya. 124 “vār.” dedim. 125 soŋra hiÇ şe‿eTmediler 
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 Adı ve Soyadı: Adile Kaya 

 Yaş: 74 

 Derlenen Yer: Asmalı 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşmalar 

           1 eşşēle geliyaS. 2 ben de aynı ādil gibi toparın. 3 üş bere kere 

diŋŋendīm, gelemedim dē. 4 hu ayāmdan ırāssızın çoḲ çoḲ. 5 çoḲdoḲdura 

geTdīm. 6 ameleT eTcēz dēyaȷlar. 7 ben de “benim baḳanım yoḲ.” dedim. 8 

olmadīm. 9 deŋizliye de geTdim. 10 bollara da geTdim. 11 çoḲgeTdim. 12 

ihi elimde bi dēneK. 13 otura otura hordan ġayfalarıŋ yanā dar geldim mi 

yarım sāT oturȯyan. 14 ordan hȯra vārdım mı otura otura evime zor varıyan. 
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15 iki ġız vār. 16 unlar evlendi, geTdi. 17 e torunlar bene baḳar mı ġāri yā? 18 

iki ġız varıdı. 19 unlar da geTdi. 20 biri deŋizlide. 21 biri būrda. 22 dā ilerde. 

23 ta aşşāda, mehellede. (Sana yardımcı oluyordur.) 24 kendine olmāyı. 25 

kendine baḳamāyı bene baḳıncā ġadar. 26 kendine baḳamāyı. 27 nēTcēŋ 

canım. 28 çāramız var mı? 29 çāramız yoḲ. 

(…) 

          30 hu yanda tā kóy çoḲ, ādilden tarafda. 31 evler çoḲ. 32 u yanda ev 

çoḲ. 33 başġa bişī yoḲ. 34 āşam yatallar bȯranıŋ īsanı. 35 sabāla gedellēr. 36 

hindi toplánmeye başlallā. 37 hindi bıraz güneşalaḲ. 38 günaşmadan 

toplánmeye başlallā. 39 āşam ille eviŋe gelcēŋ ġāri canım. 40 nere geTcēŋ? 41 

dana, ġoyun, geçī var ȯllāda. 42 bizim yȯḲ. 43 bi hu var. 44 unu da yıḲdırdım 

çamırda. 45 yıḲdīdım babışları da ġodum. 46 yalıŋayaḲgeliyan baḲ.  

(…) 

          47 ādil seniyi olamadıŋ mı tahā? 48 āh, çoḲ çekersiŋ ādil tahā. 49 

ben neleroldum, neleroldum. 50 iki kere ġırıldı benimayaḲ. 51 āllahım 

çoḲzora. 52 oȷsun de. 53 nīdelim. 54 başa geleni çeKcēz. 55 ġırılır ġırılır. 

56 yıḳılır yıḳılır. 57 nīdelim. 58 ille yazılan yazıyı çeKcēz. 59 ömür yoḲ. 60 

benimmefa‿aTeden yoḲ. 61 ömür boyu dul ġarıyın. 62 evlendim işde 

undan kēri ayrıldīm tamamoldu. 63 tamamoldu. 64 o zumandan bu 

zumana çoġoldu çoḲ. (Dede öldü mü?) 65 öldü. (Evlendi mi?) 66 evlenme 

mi canīm? beni mi beklēcek? 67 borda dēli. 68 başġa yerdēdi, öldü. 69 beni 

mi beklesin canīm. 70 ille evlencēk. 

 

 -14- 

 Adı ve Soyadı: Bayram Bilgin 

 Yaş: 76 

 Derlenen Yer: Asmalı 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşmalar 

 1 tekerleriŋ ikisi de paTlaḲ. 2 hiş dūɍmadıŋız mı doḲdor yoḲ mu 

ollārda? 3 “īne huralım.” dedilēɁ. 4 bi īne hurdurdum. 5 haFta sonu bi dā 

vardım. 6 “na‿āl oldu?” dėdim ben. 7 “olmāyi.” dediler. 8 hurdurmadım. 9 

geTmedim ġāri, vazgeşdim. 10 otussekisliyin ben. 11 yeTmiş beş var mı 

bilmen. 12 ondan āĝıri bu ayaḲlar herálde. 13 geşmēcek de hindeŋkēri 

ayaḲ iyi mi olur? (Bu kadar mı hayvan var?) 14 bi teK aldıydım ben. 15 on 

dene oldu. 16 birini kesdim, doḳuz ġaldı. 17 bùyük erkek vārĭdı. 18 onu 

kesdim. 19 biri üş çıḳardı, biri iki çıḳārdı. 20 bunlarıŋ hePsi anassı bu. 21 

bıraġacān ben bunları da. 22 şu‿ullancaḲ yeri bulurun ben. 23 sālam bi 

müşderi bulsaḲdā vādevle versek. 24 bȫn bizim köɍlünüŋ birisi getirdī. 25 

ombeş mi ḳaş mal getirdi? 26 orda ahırda da var. 27 orda yuḳarda ahır var. 

28 oro ötürüyā. 29 hökǖmedden alıya biziŋkinler. 30 ġuşdilinde evler yapıldı 

mı onlar bē? 31 hePgöşdüler mi adamlar? 32 çoḲda la endē elli beş millar. 
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33 elli beş millara ben çoḲdēbbatiɍin. 34 sen yüz veriyållar dēb yùrüyåsa. 35 

hökǖmed ḳaça yapūri evi.  

(…) 

36 hu eviŋ sābına hökümed hindī ġaym ġam baḲdı. 37 ev yapūca 

oldu, bedava. 38 eb sābı yapTırmadı. 39 “yeter benimev dursun.” dėdi. 40 

el torpil yapıyå āmatāyı, mēmetāyı görüyŏ. 41 “benikini yapū.” 42 “beniki 

de esgi dēye.” 43 “olmaz.” dēye. 44 “ben bunu yapacān.” dēye ġaym ġam. 45 

ev sābı da deyyi “dürTmeŋ benimevi.” dēyyi. 46 “ben bȫle durarın.” dēyyi. 

47 celeliŋ ābisi vardı bȯrda, toparıdı. 48 orda ikisi duruyōȷlardı. 49 bi ġardaşı 

da‿ā vardı. 50 üçü duruyōȷlardı. 51 iki denesi öldü. 52 bi o ġāldı. 53 üçü de 

beḱar. 54 benim sekiz çocuḲvar. 55 sekiz çocūŋ ḳaş dene çocū var, bilmen. 

56 sayamācan. 57 våy bilmēyin deseŋ olcaḲ. 58 beliki sekiz çocuḲvara. 59 

unlarıŋ torunu ḳaçoldūnu bilmēyin. 

(…) 

60 hu siziŋ oturdūŋuz ġayvanıŋ üsdünde oturup atíke biz 

beşoŋkişi hȫle. 61 iki genş geldi siz gibi hurā. 62 az ġonuşduḲ. 63 

“hurda.” dedi. 64 “hamiT hocanıŋevi varımış, nērde.” dedi. 65 “ula 

ne‿eTcēŋ da hurda bi esgi ev.” dedim ben de. 66 “una bi görsek baḲsaḲ.” 

dedi. 67 ula boş ver moş ver derke “sen necisiŋ?” dedim ben. 68 ben 

hākimi‿in dedi. 69 benayaḲlarımı toPlādım u zaman dürüz oturmaya 

durdum. 70 “bu kim?” dedim ki ben. 71 “polís ġomseri bu.” dedi. 72 hullu 

toPlandım ben. 73 evi geli gösderiveriŋ hinci, ḳōrḲdum. 74 bazar yerinde 

yīmışlar, şemşiyeyī. 75 şemşiye satıyallar. 76 beş milyon eli beğendīŋ beş 

milyon de‿ēbdurular. 77 pırnazlı şēkir çavȯş vā. 78 “ula ne bu?” 79 arḳadaş 

“hoş geldiŋiz, hoş geldiŋiz.” dedi. 80 “ula beş milyona ney bu?” dedi. 81 aldı 

iki dene şemşiye. 82 bi satanıŋ birine verdi. 83 bi de birine verdi iki dene. 84 

birini de Kendi aldı. 85 “ula çavȯş.” dedim arḳasından. 86 “nēdiyaŋ sen?” 

dedim. 87 “ula arḳadaş unlā pȯlis yā.” dedi. 88 biz ne bilelim. 89 birisi para 

toPlāyı şemşiye alanlārdan. 90 birisi ȫle hȫle her taravı tanīyå. 91 hȫle geleni 

gedeni tanīyå. 92 öylēke hökümed haġġıŋdan gelemedi ȯnlarıŋ. 93 çoḲ iyi 

arāyiller. 94 iyi baḳıyållar.  

(…) 

95 aliniŋ loḳanTasına bardım ben. 96 yemek yēcen. 97 “başġa yēcek 

miŋ?” dedi. 98 ben de ġıyma geldi. 99 “seŋgeldiŋ mi ġaraġȯl ġumandanı 

geliyiŋ başıma.” dedim ben. 100 “senolmasaŋ üş tabaḲda yēcen ben.” 

dedim. 101 u zaman ḳalḲdı yörüdü, ġāri. 102 “sen geldiŋ mi yudamāyın.” 

dedim ben. 103 ḳalḲdı, geTdi. 104 ne bilen ben ba‿uruP atıyå orda.  

Tahsilin var mı? 

105 borda, benilḳoḳulu oḳudum ben. 106 våy üşden çıḲdım ben. 

107 orda bişē vardı. 108 niri eTdi o yā. 109 ġayboldu omaromar. 110 omar 

mıydınu? 111 orda birine bi zopa çaḳōdu da. 112 ulā neydin unadı yā? 

113 boyuna çoḲ çikin zopa aTmış endē våy. 114 ē çoḲ şike‿eT edēɁmiş. 115 
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hindi nirī eTdi. 116 ġayboldu geTdi ū. 117 biziŋkinlēɁ de borda geTdi üş beş 

kişi. 118 fetīyeyĕ birānaya vardılar. 119 orda birini öldürdülē, geldilē işde. 

120 orda beleyi bulmasa borda bulcaḲ, unlar ȫlesi. 121 hindi yaTsın ġāri. 122 

ni āda yaTcaḲlāsa. 

Emekli misin? 

123 emekli, bāḳurda. 124 ḳāç aldī mı da bilmēyin. 125 ula 

ḳārTvardı. 126 ḳaçoldūnu unuTmuşūn. 127 evde ġalmış ḳārT. 128 ne 

varısa verilērse alıbda yörǖrün işde bu. 129 ceP televȯnu var çocuḲlarıŋ. 130 

bene falanı arā‿uŋ, dēyiŋ ben. 131 ḳontórü yoḲ. 132 filanı arā‿uŋ şārzı yoḲ, 

dēɍibdurular. 133 ula siziŋkiniŋ hişbişīsi bulummācaḲ mı? 134 “ni zamană 

iyi olcaḲbu televon?” dēyin ben. 135 “bi de benalcān.” dedim. 136 

benalīsam köyden göçerin. 137 benalīsam yiterin dēb otular. 138 

geTdim, aldım, geldim. 139 iki sene oldu. 140 alıyı bulaman. 141 veliyi 

bilemen ben de. 142 ȫle cebde duruya. 143 eve ġodum yörǖdüm ȯnda. 144 

yanımda daşısam yitirecēn.  

(…) 

145 evcilere varsaŋ da ġonuşsaŋ  “vallā hȫle billā bȫle.” dellēɁ 

aşşālar. 146 biz de borda vallā diyenolmaz heç. 147 vallāyı ne demek 

bilmēyiz biz. 148 ȯnlarıŋ adeti ȫle. 149 onlarıŋ köyünde ġayfa yoḲTur. 150 

baġġal yoḲdur hiç. 151 perşembe gün bȯrası bizim bazar yerī ībi olur. 152 

herkez evcilerden geliller. 153 çökeleKden alıllar. 154 yoğurdalanolur. 

155 zebze alanolūr borda. 

Nene sağ mı?  

156 hanım mı? sā. 157 şeker hasdalī var. 158 ölüPgidi u da. 159 

anassı öleli ombeş günoldu, öldü. 160 yeni öldü dā. 161 doḲdura ötürdük 

cumártesi ǖn. 162 āşam getirdik. 163 āşamına ȫldü. 164 ēɁken evlendik ben 

çoḲ. 165 benim sekiz çocuḲvā ya. 166 hePsi borda. 167 biri evcilerde ġız 

çocū var. 168 unuŋ birini ura verdim. 

 

 -15- 

 Adı ve Soyadı: Necati Bilgin 

 Yaş: 74 

 Derlenen Yer: Asmalı 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşma 

 1 bāġurumuzu sildirdik. 2 emekli olamadıḲ. 3 az bişeylē 

ekiPdikiyaS gene yetebilcēmiz ġadā. 4 yeŋi yeŋi emekli olanlā vā da 

çō‿alcaḲ. 5 bize mūtarolduḲ,bilmen ni olduḲ ordan yaḳalıdılar bizi 

bāġura. 6 biz sildircēz deyĕ sildirdik. 7 ēli dörT yaşındēke emekli olcāŋ bi 

sene beklēp onüşsene file olcādı emekli olalı.  

(…) 

8 çavdırdan ben alūdum millede. 9 çavdırdādı mancar dēɍresi. 10 

burda yōdu. 11 müdȱrlik dē‿ildi eveli. 12 kȫlüyü götürdüm üçēr dölüm dāda 
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alūdum. 13 ollādan çavdırdan beri geliya. 14 ekerseŋiz mancar ekdircēz 

dediler. 15 ollādan başladıḲ. 16 dördü de dā ġarşıdā ġapandı öŋümüzde 

öŋümüzde asmı ȯlan yer. 17 evcilē āḳadaşım dilkiyi daḲsaŋ ölüyü zāten orda 

durar mı esnaf barınamaz. 18 borda perşembe gün biz ġurulya zebzesi her şē 

geliye. 19 orda bi esnaf satıcı bile geTmēyi. 20 şindi emin ırāmaTlīla otelde 

yatarḳına altında şē ġarġola ġırıldı. 21 eykötü düzeldik. 22 bizim tarlala 

toPlāPotu. 

 

 -16- 

 Adı ve Soyadı: Fatmana Teke 

 Yaş: 71 

 Derlenen Yer: Elmalıyurt 

 Derleme Konusu: Karışık konular (Eski Yaşam ve Düğünler) 

 Eski yaşantı nasıldı? 

 1 esgī īsanlar biribirine çoḳ mutluydu, çoḳ düşgündü. 2 

yardımseverlik vardı. 3 hindi sen geri ġal tarl da. 4 işleyēme hepimiz 

çoḲaşūrīdik. 5 hindi senorda geber para vermēnce kimse kimseyĕ bi 

çöbdutūmāyı. 6 eveli o yoġudu emme. 7 sene de yardımediyȯduḲ. 8 bene 

yardımediyȯduḲ. 9 yardımlaşıyȯduḲ. 10 ġoca adamcıḲlar oda vārdı. 11 

or yā çoḳaşıllārdı. 12 avır günlerdē ıramāzanda, bayramda, orda çoḳaşılır. 13 

bi yimek yenirdi. 14 hindi yoḲbişey olmāyı. 15 herkez evinde hindi herkez 

evinde. 16  yoḲluḲvār. 17 irezillik var. 18 hindi hēr şey bol. 19 çoḳ 

yoḲluḲvārdı. 20 işde ȫle ȫle olduḲ, geTdik.  

Düğünler nasıldı? 

21 verilme dersēŋ sormazlar. 22 sen varcaŋ mı varmācaŋ mı yoḳ. 23 

varcāŋ mı nasılsıŋ diyenolmadı. 24 olmaS. 25 körü körüne ġoc ya gediyoŋ. 

26 ben görmedim. 27 hindi ille görcek, ġonuşcaḳ. 28 eveliki işler yoḲ 

çocu‿um. 29 eveli ȫle. 30 henteri vardı eveli. 31 henteri‿i ben de görmedim. 

32 bizimorda ādeTde‿il. 33 ibejiķ taravında çoḳo. 34 bizim pırnazda 

da azdır hentēri işi. 35 hepisi gelinlere de dikdiriller. 36 hePsi kėyer. 37 işde 

bizim de borda bayā var henteri de. 38 gēņşler kėyme‿üdü. 39 kėyse olcādı 

borda da. 40 hindi başġa bişeyleroluyo. 41 esgi kėyimden hindi kėyim yoḲ. 

42 yataḲ yorġan bizim getirdīmiz. 43 iki yorġan getirdim ben. 44 yoġudu 

ōlum yoḲ. 45 fagirlik varo zaman yā. 46 yasdıḲları biz işleme mişleme 

yoḲ. 47 peyrazlı meyrazlı bişēɍdi. 48 hindikī gibi yoḲ. 49 bunlarıŋ gününde 

çēɍiz çōḲ. 50 ben yaPdım bȯnlara. 51 ōlana dāmāda ġonuyō anasına, 

bubasına ġonuyōdu. 52 elbise alan elbise alıyōdu. 53 işde necēse ġudretiŋ 

yetiyosa yapuyoduḲ. 54 dasdār ebür cubur işde. 
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 -17- 

 Adı ve Soyadı: Süleyman Salman 

 Yaş: 72 

 Derlenen Yer: Elmalıyurt 

 Derleme Konusu: Hatıralar 

 Askerlik anıların var mı? 

 1 bin doḳuzzüz aTmīş beşde asgerden geldim. 2 aTmışikide 

asgere geTdim. 3 bin doḳuzzüz ġırḲiki do‿ūmluyun. 4 asgere 

ūĝurlannırken ben ūĝurlamadan giTdim ben. 5 yalıŋız bizim zamanımızdā 

dinamid atallādı. 6 öyle bi ādeTvardı. 7 dinamid sesini duydu‿uŋda o adam 

asgere gediyȯ deye kȫylü habaralīɁdı. 8 allāsmarlādıḲ hesābıyla. 9 köylüye 

ġarşı meselā. 10 ȫle da‿anaḳ bizim köyümüz. 11 ȫle seniŋ benim topluluḲ 

olmazdı. 12 vurdȯlı dıdġına gidellerdi. 13 asgerlī otuzay yaPdım, iki bucuḲ 

yıl. 14 vanıŋ içindēɍdim. 15 Candarmaydım. 16 vaŋġalesine inerdik biz 

aşşāya, toPraḲġale vardı, ġarşıda. 17 o ġaleniŋ dibinde su çıḳar. 18 ġaledē 

menekşe ācı varmış esgi. 19 oranıŋ adamlarĭ sorardıḲbiz. 20 hazretí ali u 

zaman orayı feteTmiş, hazretí ali benim duyŭmuma göre. 21 orda bi şiy 

varmış. 22 menekşe ağıcı ġavaġgibi bi ġılıÇ atıyȯ. 23 kēşmiş bi ġılış da 

keşmiş a‿acı, 24 devrilmiş ḳompile. 25 şindi orda ȯnuŋ su aḳardı. 26 o şēɍden 

yāni adam gözüņ yaş çıḳar ya ȯ şekilde yāni çocu‿ū olmıyan kişilere bayanlār 

gelillēɁmiş. 27 o sudan yalallāmış. 28 derlerdi ordā adamlar. 29 ȫle bi 

inaşvardı. 

Avcılık anılarından anlatır mısın? 

30 aḳşamdan ḳar yādı, bundan yirmi sene önce. 31 undan sōra sabah 

toSḳar yāmış. 32 sabah ava geTdim ben, båbamla berāber, rāmetlīle. 33 

båbam dedi “sen yoḳardan geTbenaşşādan gidem.” dedi. 34 oldūmuz 

yerorman bizim, sarP yăni, rampa. 35 ordan sekiz keklik vārdı. 36 çıḲdım 

ben. 37 ġocıman bi daş var. 38 daşıŋ altındā keklikler bi yumaḲlaşmış bȫle. 

39 bi tüfeK sıḲdım. 40 keklīŋ hişbi tānesi uşmadı. 41 hePsi ġalmışorda. 42 

vardım keklikleri aldım doldurdum torb ya. 43 ilerde buluşduḲ. 44 o aşşādan 

geTdi, ben yoḳardan. 45 amca vardı kȫyde u da gelmişava. 46 bu‿ün dedi 

avolmaycaḲ,geri dönelim. 47 davşan ḳalḲmamış. 48 yāni toz ḳar ya‿ınca 

davşan gezmemiş, çıḲmamış. 49 båbam dedi ki “ōlum bizim tarlada keklik 

var, yedi sekiz keklik var. gidelim unları avlayalım.” dedi. 50 båba dedim 

“ben bunları öldürdüm.” 51 “nasīȷ öldürdüŋ yā?” 52 inanmadı bubam biliŋ 

mi? 53 “çıḳar torb yı.” dedi. 54 çıḳardım sekiz tāne. 55 geçi, davar yāni. 56 

ġara geçi, ġıl Keçisi. 57 içinde de birki ġoyun vār. 58 sabah giderken 

geçiler do‿uş do‿uş yapıyollāɁ hani üɁkecek gibi. 59 sa‿a sola ġaçıcaḲgibi. 

60 ben aḲlıma geldī üzerimde silah yoḲbenim. 61 yoḳarı ormana çıḲdıḲ 

şindi geçi bi taraFdan giTdi ben bi taraFdan giTdim. 62 geçi, ġoyunu toPlamış 

ġurT. 63 varıyo ġuzunuŋ birini dutuyō. 64 bi yoḲlāyı. 65 belinden bi yoḲlama 

yapıyū. 66 ġuzu da eT yoḲ. 67 unları bıraḲmış. 68 öŋüne toPlamış. 69 taŋġır 
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tuŋġur, taŋġır tuŋġur geçi gelī üzerime benim. 70 ula bi baḲdım şȫle (...) ġurT 

arḳasını toPlamış. 71 ormanıŋ içine ġaTdı‿ında bi yandan dutuP ye‿ecek. 72 

hayT huyT ordan yaḳalaTdırmadıḲ, aldıḲ, geTdik. 73 yoḳarı dāya hurdu 

çıḲdı geTdi. 74 zāten ëŋümde silah olsa vurucān. 75 fazla olmadıḲdan sōra 

ġurT adamı dal maz. 76 üş beş dene olūɁsa acolūɁsa ȯ zuman. 77 

teKgezer ġārın toġoldu mu adamdan ḳorḳar zāten.  

(…) 

78 işde biz daĝ kenarında oldūmuzdan ormanda oldūmuzdan sōra 

köylü çocūyuz. 79 işde avcılıḲ yapıyȯS. 80 çivTcilik reşberlik yapıyȯS. 81 

benava giTdim ben. 82 bi anımda şȫle oldu: 83 amcam rāmeTlik var. 84 

ikisi rāmeTli oldular ya. 85 yoḳarda zirveniŋ tepesine çıḲdıḲ yoḳarıya hȫlë 

şubad sırılarında, marta yaḳın. 86 tazılarımız var köpeklerimiz var heni. 87 biz 

çaḳır derizunlara. 88 davşanı ġaçırdılar tepeniŋ başına. 89 çıḳardılar 

yoḳarıya köpeklēr. 90 arġasından ġovuyuȷlar ya. 91 biz de arḳasından geTdik. 

92 tam Tepeniŋ başına çıḲmadan ben döndüm bi. 93 elimde tüfek müfek 

yoḲ. 94 merák variçimde çocūn u zāman. 95 onüÇ, on dörT 

yaşlarındayın. 96 bi ses duydum bán şindī uçaḲgeçiyȯ zanneTdim ben. 97 

alTım ayāmıŋ alTı da şȫle ġayĭyȯ. 98 rampa zāten dik. 99 yoḳardan ġar bi 

ġoPmuş. 100 çī ḳoPmuş yāni. 101 beni aldı da geçivedi aşşāya. 102 beliki 

üÇcüz dörT yüz metre giTmişīz biz. 103 ama arḳasından giTmişīn ben. 104 

bȯbamıŋ ordan biz bȯbamıŋ sesini duyu. 105 ba‿ırıPduru orda amcama. 

106 soŋra nefes āzımĭ ġar dolmuş benim. 107 yüzyoḳarı yaTmışın. 108 şȫle 

dedim ben nasıl ȯlsa nefesalamiyan yā. 109 nasılȯlsa ölecēz dedim ben. 

110 beliki yaḳındır yoḳarısı dedim. 111 şȫle bi el eTdīm. 112 elim hav ya 

çıḲdı yörüvedi ġarıŋ alTından. 113 āzımda ġarları toparlādım. 114 dePmiş 

zāten āzıma ġar depǖmüş. 115 bi anımda ȫle geşdi, ȫle ġurtulduḲ.  

(…) 

116 biz çoḲ fakir yetişdik. 117 meselē siz dē düņna ġadar elli aTmış 

dölüm arāzi var. 118 yapacaḲ īsanıŋ yoḲ seniŋ meselē. 119 ama beni 

çārıyȯsuŋ  seŋgel tarlam toḳadımı sür. 120 ek dik ortaḲbiçelim. 121 

yi‿elim u şekilde.   

 

 -18- 

 Adı ve Soyadı: Ali Akdağ 

 Yaş: 80 

 Derlenen Yer: İbecik 

 Derleme Konusu: Hatıralar 

 1 iki dene mi üş dene mi vardınā fırın. 2 falcınıŋ ora. 3 rayif 

dayımıŋ varordā. 4 ġara memĕdiŋ üş dene vārdın. 5 horda yėmek zatanlā 

ayrı gine. 6 ādil usda, undan sōņra ollarda. 7 yalanatī yalan. 8 sen bū 

yalanatā. 9 sen bilīsiŋdir bunū. 10 ula ben bi kere hadi ben tārayı almış 

çıḲmışındır. 11 resmen ġonuşmuşundur. 12 bı dōrūdur eme bi seFere māsuz 
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olmuşdur. 13 veresiyĨ gidī de hocam parayı ödemēyiler bilīŋ mi? 14 u zoman 

ȫlēdim vāy. 15 dā yirmi beş otuS yaşında ancādıḲ u zoman. 16 şindi sekisen 

yaşına varıbgirerin vīy. 

(…) 

17 işim yoḲ arḲadaş işim yoḲda ben or y geTmeyĕ ḳorḳuyūn. 18 ē 

gece gedilir mi or ya. 19 ȯnlar dērmende duruyu da benim dēzeōluduro. 20 

dǖĝünde adamaḳıllı ġaFayı bulmuş. 21 arḲadaşlarından ayrılamāyı, 

gedemēyi. 22 beni ça‿ārdı dedi “hadi bȫn çocuḲlarıŋ yanĭna geT, yaT.” dedi. 

23 “or yı bekle.” dedī. 24 ben zāten kendim ufaġın emmē işdĕ bi yoldaş 

gönderiyȯ orıyām. 25 ben or ya geTmeķ içi ḳorḳuyūn. 26 “benimişim var, 

ben gidemēcen.” dedim. 27 ben ȯ zamanda nışanlıyın bilīŋ mi? 28 u zaman 

bene dedī “sene çıra yaḳıb araTmazsam.” dedi. 29 o taraflı birez alcaḲ oldūm 

ġız. 30 bene bozuḲ çaldı. 31 “çıra yaḳıbda araTmazsam.” dedi.  

Askerlik anın var mı? 

32 bölük bȫle gėderkē biri yere baḲmış. 33 şȫle ġaFası aşşāya 

baḲmış. 34 ġaFadan duTdu yüzbaşı. 35 ula elaya gediɍi. 36 “sen nere 

gėTceŋ la.” dedī. 37 yānı yere baḲma demek isdedi. 38 “elaya gediɍi sen 

ne izlēyiŋ?” dedī. 39 ben u zaman borda bunu ġonuşdum, eb bunlarıŋ yaŋdā. 

40 “sen bunu borda ġonuşduŋ. başġa yerde ġonuşma ġāri.” dediler. 41 “aya 

mı gėdilirmiş yā!” deyīler herkeS. 42 dedi‿īm gibi belki üş dörday soŋra 

aya vardılar. 43 benim dedīme inanmadılar borda bunlar. 44 “sen delirmişiŋ.” 

dediler. 45 “başġa yerde ġonuşma ġāri.” dediler. 46 borda ġonuşduŋ ē ben 

duydūmu ġonuşuɍun. 47 ben görmüş de‿īlin. 48 üçay ētim yapdıḲa vāy. 

49 yaT, ḳaḲ, ġıvran. 50 bi dē soŋrāḳı dönemē ḳomutan olaraḲdan geTdik. 51 

e bizden iyi bişē ȫrenmişiSsangi dem. 52 şē yüzbaşı benī de seşdi. 53 orda 

biŋbaşı baḳıb otū. 54 “yüzbaşı da endē nōlcaḲ.” dedi. 55 “cımıḲ şē.” dedi. 56 

heni ben ufaḲboyluyun da “sen bunu unlara baḲma.” dedi. 57 bi moŋġo 

ḳomutanī bi tēmen bi de assubay vardın. 58 üş dene ġumandan vardın. 59 yāni 

ȫle deKgeldi.  

(…) 

60 para ġalmadı da vıy yorġana yatiyiz. 61 yaTdıḲ, esgi yorġana. 62 

ondan sōņra orda ġılıÇ çekib otanlar vardını, ġılıÇ çekillērdin. 63 ci‿arayı 

bizim üsdümüze aTmış geTmişadam. 64 bi uyandıḲ. 65 bizim yorġan 

utaşmış. 66 yanıyī bizalTında. 67 ulā şēkir pēlivan, “ḳaḲ ḳaḲ.” dedi. 68 biz 

yanıyıS. 69 bi ḳaḲdıḲ. 70 yorġanı arḲadaş söndürümedik. 71 öte sürTberi 

sürT. 72 soŋra malacıya ünnedik. 73 evi yoḲbilīŋ mi? 74 ünnedik evinē. 75 

oda ġarısını gönderdi. 76 üçümüz yorġanı sóndüremedik. 77 ġarı yorġanı aldı 

sulā bi verdi. 78 u da ȫle geTdi. 79 u da ġayboldu bizim. 80 şēkirle biz “ne 

yabacāz ne yabacāz.” 81 para yoḲ, yorġån geTdi. 82 sabah olubgider. 83 

para yoḲ çay ġāve işcek. 84 eb hu taravında bī şē var kȫ var ura geldik. 85 

çatā geldik. 86 orda tanıdīmız var. 87 gēldi, kel memĕdgēldi. 88 bizim 

durumumŭzu bilī zāten. 89 bize çay may büsgǖd müsgǖdgetirdi, yedirdi, 
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içirdi. 90 bi de şē vārdın motursikleTci. 91 u zaman motursikleT eŋ ėyi 

vasāɍid. 92 çārdı hazırāmadı. 93 “bunlara köve götür.” dedī. 94 “aTgel.” 

dedi. 95 “para alma.” dedi. 96 “benden alcaŋ par yı.” dedi. 97 bizi da ura 

getirdi, ġoyūdu. 98 biz ordanordan hoḳardan o geTdi. 99 benaşşādan eve 

geTdim. 100 belḳı aĺḳolluyun zāte. 101 adamaḳıllı işmişin. 102 gelirke 

düşmüşün. 103 çayıŋ içi zāten laḳa. 104 çayıŋ içine emme suyu aS.  105 ȫle 

çay çoḲdēli. 

 

 -19- 

 Adı ve Soyadı: Güllü Avcı 

 Yaş: 76 

 Derlenen Yer: İbecik 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Eski Düğünler, Günlük 

Konuşmalar, Keşkek ve Salça Yapımı) 

1 duru ben oturmānca duraman. 2 belimārıyı da. 3 sen de kȫlüsüŋ. 

4 gelenek, görenek ālcāŋ. 5 bȯranıŋ şeysi çoḲgözeldiranam. 6 bi gözēl 

görecēsiŋ. 7 yaḲıņda düğün var’a dē mi ıramazan? 8 ġızlar, gelinler 

çoḲgözel kiyiniller ōlum. 9 ȫle bi kiyimĨmiz vardır kī. 10 üÇeteKdēriz biz. 

11 bi de etekliKdīriz. 12 almucesden bürünüller heril bürǖrler üsdüne 

ġırablarıŋ. 13 almucesdan bürünürler. 14 bi görmeŋ ilāzım. 15 hantāri, dedīm 

üÇetek. 16 ȫle işde anam. 17 başġa ne anladūran ġuzum? 18 ben atatúk 

öldǖĝünde dünyaya gelmişīn anam. 19 benim yedi dene çocūm var. 20 benim 

de‿il allahıŋ. 21 torunum da çoḲ. 22 igi denesi aŋġarada. 23 igi denesi 

a‿usduryada. 24 igi denesi izmirdē. 25 biri hemşerī biri türkĨye ġazedesinde 

çalışíya. 26 emekli oldu emme gine bekcilik yapıyı. 27 hanımı ordan. 28 ev 

aldılar, eTdiler. 29 ordan ne ise. 30 ȯndan kericēzim eŋ yaḳın böyük ōlum 

var, horda buldurda. 31 ben de bi inecīm var. 32 ȯna çalışīn işde ben de 

çap dan gelīn. 33 ġarpȯz, keleKdikdim de. 34 unları eTdim,  çamur emme. 

35 çap dan acıḲ sıḳışacān da. 36 ȫle işde anajım. 37 yoruldum. (Kızın 

İzmirde çalışıyor mu?) 38 ōlu Tiştoḳturu. 39 undan kericēzim hemşeri 

hasdānede çalışī hasdānede. 40 sālıḲ ocāmı nīresi işde? 41 ōlan da gece 

bekcilī yapıyí. 42 gündüz de yapıyí. 43 teḳavvuda çıḲdı emme gine çalışī. 44 

beş dene çocū var. 45 undan kericēzim iKi dene de böyük oḳul oḳūyo. 46 

hanım da emekli oldu. 47 eveli acıḲ çalışmış da gelin. 48 ikisi de emekli 

oldular. 49 gine ākif çalışıyí ıramazan. 50 geçinceme zorōlum. 51 evleri 

vār. 52 evleriniŋ dibinde sontaCları var. 53 suyu ordan çıkī su. 54 üş ġaTlı 

evleri var. 55 bubalıḲ taravı zeŋgin de unları u evi bāĝaşlādılar. 55 üş ġaTlı 

evi ȫlü işde. 56 hindi ıramazan bilira ġaş dene gelcekler. 57 hePisi geliller. 

58 biri çaŋġırıda ebe hānım. 59 u oḳudu ġāri yümsek yümsek geTdi ıramazan. 

60 üş dörT kere geşdi yoḳarı. 61 çaŋġırıya verdik. 62 borda şefdi ġarısı da 

ȫreTmendi. 63 nėrden buldular bizi bilmen, zeḳā‿i boran. 64 amān ıramazan. 

65 görüldǖ gibi de‿illermiş, yeŋgem unlar. 66 çocūma çoḲ iş kesmişler. 67 
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hemşeri dā yümsek hemşeri da‿a yoḳarısına geTdi. 68 bişi olacaḲ neyise. 69 

hindi gine ġazanmış oḳulu da. 70 çocuḲları var hünüFersidede, 71 oḳūyu 

böyük ōlan böyük ġız. 72 birini torunuŋ çıḳardıḲ everdik, aŋġaradānıŋ. 73 

biri şēde oḳūyū. 74 ısdambȯlda oḳuyu. 75 böyük mīmarolcaḲ. 76 yümsek 

mīmarı ġız çocu‿u. 77 ėyiler bütün ėyiler oḳūyullar. 78 iki denesi 

a‿usduryada. 79 gelinlik ġızları olubbatī. 80 ōlanları olubbatī. 81 cavır 

türke dönmüş. 82 töbe yārabbi cavır da demeyen. 83 u da bora dǖĝüne 

geldiler. 84 benim ġız çocūnu görmüş. 85 ora varmış ille şo ġızı bene 

isde‿ǖcēsiŋiz. 86 türke de dönmüş ya ġāri. 87 türke dönmüş zıten, hiya. 88 

a‿usduryadan dāmadımız var, hiya. 89 bizeveli dǖĝünlerde ġadınnaɁ ėderdi 

yemekcilī. 90 biz yemekcilik yapardıḲ. 91 ura benim yanımā unuŋ 

arġadaşınla gelmiş. 92 nīcaTla u evi başında oturub otūdu. 93 ġız çocū da 

bizim yanımıza gēldi. 94 unu iyi bir tanımışū. 95 ȭorda seslenmemiş, 

bayramaliye de. 96 ora vardıḲlarında “ū yemekci dēzeniŋ ġızını 

isde‿ǖcēsiŋiz bene.” dēmiş. 97 bayramalıdan bi teleFon gēldi. 98 bȫle bȫle 

dėye. 99 bi danışdıḲ. 100 çoḲdediler “sívaP alcāsıŋız.” dediler “hem ıraz 

hem siz.” 101 dāmadı dili vardır āzı vardır dili yoḲdur. 102 hīçefendi bi 

adamdır. 103 ecȱk bücük ġonuşmaz, hiç. 104 sorāsaŋ lafıŋ cıvābını veri. 105 

türkÇeyi her şeyi ġonuşur. 106 ȫle işde ōlum. 107 torunlarımız böyüdü. 108 

bayā torunumuz var. 109 dede öleli hindi onuncu seniye girdi ġāri. 110 ben 

yalıŋız yaşāyın. 111 buldurda ōlan gelī. 112 bene biriKi ekǖri dikǖri. 113 

ıramazan inē bıraġamadım yiŋgem. 114 bıraġamācan. 115 üş dene oldu işde 

baḲ. 116 hacıya yazıldıḲ. 117 bu senede çıḲmazsa yeŋi seŋiye ġadar allah ne 

derse olur. 118 allah ya hora çı‿ırı ya ya ora çı‿ıri. 119 bi yere çı‿ırı. 120 

bizeveli ȫsüz ġaldıḲbubamızdan. 121 anam da hasda oldu. 122 

benadımı yazıb atīdım. 123 bi aḳıllīdım. 124 belki de ȫreTmen olcādım. 

125 ya da atılırdım almanyıyă bi yere. 126 oḳūr yazarolsaydım adımı yazıb 

atīdım o vaḳıT. 127 şē vāɁdı bayram ȫreTmen. 128 dayım ġāri “bȫle bȫle.” 

dėmiş. 129 “anassı hasda buna biz yimek, edmek yapdırcāz.” demiş. 130 yedi 

yaşında edmēŋ, yimēŋ  başına oturTdular beni. 131 icem bi de beni 

durdurumūdu yā? 132 sabāla ezenle yimē, edmē indirīdim. 133 zapur güpür 

rāfıḲ hocanıŋ yanına bi de namazlıcıḲ oḳumaya gederdim. 134 elemtaracā 

ġadar oḳudum namazlıḲ. 135 undan kericēzim hinde bi imzācīmı atabili‿īn. 

136 ufaġıddan çalışdıḲ. 137 ȫle çalışdıḲ. 138 çoḲ çalışdıḲ. 139 çoḲ ȫsüz 

ġaldıḲda. 140 çalışırsaḲ ȫlēdi edmek. 141 ötegi gibi yoġudu. 142 hindi ne 

var ayōlum. 143 her şėy bol. 144 hīş bī ayāmıza babȯşkiymeden 

gelinolduḲ, geTdik. 145 a‿aşlarlamacıḲ olur. 146 una bi yuluġ çaḳılır. 147 

nalin dēriz, nalin, nallama. 148 unlarla geldik, geşdik, hiÇ ayāmızı 

babȯşkiymeden. 149 çoḲ irezillik gördük. 150 hindi ne varōlum. 151 

hePsi bol. (eski yaşamınız güzel miydi?) 152 gözeldi yā. 153 gözelolma mı 

hiş? 154 esgiden bu ġadar bȫle hasdalıḲ mı var hem? 155 bişīleri ġuruduyuŋ 
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yazıŋḳī her şēleri. 156 ġışın yēyin. 157 hindi ȫle mi? 158 yimeselere orda 

serede ulaşanları hindī. 159 bütün hasdalıḲ yapıyi. 160 kimisi bişirdi‿inde 

yiyemēyi bile. 161 hiÇ alman ġışın hiÇ alman. (sağlığın yerinde mi?) 162 

benim sālīm çoḲ ėyi. 163 baḲ hindi oturuḳa belim hiÇārımāyī. 164 gīderke 

hu belim hu deyneK olmasa gidersem ȫle gidebili‿in, belimden. 165 amali‿ad 

oldum işde ya. 166 hora kemiKġırılmışlı. 167 kemī doldurdulara; ē, yā! 

168 ura ārımāyī ıramazan. 169 ora ārımāyī yiŋgem. 170 horamāri. 171 aşşā 

āri. 172 u amali‿ad yeri ārımāyī. 173 ȫlü işde ōlum. 174 hindi bi inecīm var. 

175 unuŋ yanına giderin ben. 176 sa‿ar şe‿ederin. 177 bi de danacī var. 178 

āşamüsdü biyul süTvėrmeye giderin. 179 inēm gözeldir. 180 mandafona 

beniminek. 181 hem ne ādara aldıḲbilīŋ mi? 182 mamadali dayıŋ 

ölmeden üşsene eveli, onüÇ yaşında. 183 bi inēm var. 184 bi de tosunu 

var. 185 u güze dōru üş dörd millar eder. 186 herişimi yapiyin. 187 

alışmışın emme dibinden ya. 188 hiÇellerim durmāyi. 189 işlēsim geliya. 

190 āşamdam ġoyană ıramazan ġaFaya ne işlecēsem yārın. 191 yarın 

patediS çapalācān. 192 dibini hȫlü bi çapalayan undan kēri bi de doldurun. 

193 eveli ben ābici‿imle ev yaparḳa ġollu bışġı vardı. 194 unlarĭ bilmezsiŋ 

eveli zamānda. 195 bȫle hizar mı var? 196 hizar yoḲ. 197 eviŋ daşcısı da 

ōldum çamaşırçısı da ōldum. 198 bışġınıŋ alTına icābene bışġı bışdırīdı. 

199 eŋer çırpıyĭ bi şaşırīsam neyi ǖredicēn bena paT küT paT küT şamarı. 200 

ālardım ġāri ben. 201 undan kerīcēzim ta dālardan öküzlere āġaşlara daḳıvrīdı. 

202 u zaman a‿aş boldu. 203 bȫle baḳıP bişē yoḲ. 204 öküzlerle ben o 

a‿aşları alır gelirdim. 205 erTesi günĕ bi dā hazırlayaġordu. 206 orda bi dā 

edürīdi bene. 207 hȫle engimelerden öküzleriŋ yan taraFına gederdim. 208 

öküzleri çekīn ġāri. 209 hura bi gider. 210 ȫlü olmısa bacāŋdan seni ġıracaḲ. 

(Çocuklarının yanına yaşlanınca gider misin?) 211 hayır, ben evimdēn hȫle 

imekliye imekleye bişirmeyi taşırmayı yaparın. 212 ocāŋ başında yaparın. 213 

milaŋġazıŋ öŋünǚ de şēyi sandályeyi ġoyarın. 214 orda bişirin. 215 bi yėmek 

bişirsem üş gün yiyebilirin ōlum. 216 hīş bi hasda olur da yatāɁsam gelsiņlē 

baḲsıņlā sırāla. 217 benollara geTmen. 218 vakídgeçiremeŋ ki ōlum 

benollarda. 219 yatā düşersem işde gelibde baḳacaḲlar ġāri. 220 sırāla 

baḲsınlar. 221 yedi dene çocuḳ bireray baḲsalāɁ yedi ay. 222 yaşacāmı 

allāȭ bilir dē mi? 223 evden hiÇ ayrılasım gelmezōlum. 224 ollarda 

vaḳıdgeçiremez, ollarda böyüme‿ēnce. 225 en yaḳın hu buldurda ōlancı‿ım 

var böyüK ōlan. 226 gelir, geldi işler mal mancar ekdi, darı ekdik hora, mal 

darısı. 227 u ormandan emekli oldu. 228 üş ġaTlı ev yaPdı. 229 undan 

kericēzim orda bī araba sürīyē. 230 bāzı u arabaya girī işde. 231 ȫle ȫle u da 

ȯrda idāre olubbatī. 232 gelinimiz de bȯralı. 233 izmirdē gelin bilmeS. 234 

u tarla işi bilmeS.  

(…) 



207 | GÖLHİSAR AĞZI 

235 çamırlıca mamırlıca ġāri batırdı mı seniŋ āleti. 236 endē keser 

gibi şēle, ıramazan bi yer çaPalaması oliyi emme. 237 iyi sā‿ol ōlum, çoḲ 

sā‿ol. 238 hora mal macāna geldīm de hunūla çapalācan. 239 yarın padedizi 

çapalayān da. 240 allāȭ izn veri de ölmeSsā olursam. 

Keşkek nasıl yapılır? 

241 keşgēŋ buydayını paḳlārız. 242 de‿irmene götürüS. 243 orda 

ıslārıS. 244 unu irice yarallar, keşgē. 245 undan kericēzim boră geldi‿inde bi 

elēriS ununu. 246 yü‿eriz pampaḳ, süzeriz suyunu. 247 undan kericēzim 

ġazana hurarıS. 248 avır bi ocāla alTına bi heŋke ġoyarız. 249 kül ġoyarız. 

250 ötekībi yanūru ıramazan. 251 unu gözel bişirdi‿inde soŋra acıḲ sede yāla 

acıḲ öteki yādan ġarışdırısıŋ. 252 içine edersiŋ. 253 bi de ayrı üsdüne 

ġızardırsıŋ. 254 çanā ġaTdı‿ıŋda bi ġaşşıḳ üsdüne ġoyūrusuŋ. 255 kēşek ȫle 

olur. 256 gözelolur. 257 keşşek sevilme mi ayōlum. 258 kendiŋiz bile 

yarmışolsaŋız da de‿irmende şeye yardırımışolsaŋız, bişirseŋiz olur.  

Salça nasıl yapılır? 

259 salçayī mı? 260 salçayī domatayı yü‿eriz, 261 dōrarıS. 262 

duzunu da çoḲca ġatarız. 263 undan kericēzim günece ġoyarız. 264 orda 

gelişdi‿inde sıḳarız. 265 iliştirden geçiriSiki kere. 266 undan kericēzim duz 

ġatarıziçine. 267 günece, zinilere ġoyarıS. 268 üsdüne de dülbendatarız. 

269 em öteki gibi ince sinēK çoḲgireriçine. 270 dülbendi alır alır sıḳarsıŋ. 

271 ginĕ ėdersiŋ. 272 bāzı yü‿ersiŋ. 273 ġoyarsıŋ derke ȫle ȫle. 274 salçayı 

kendim ederin ben. 275 hişsatın salça yemedim tā. 276 hişalmadım 

ıramazan. 277 hişsatınalmadım salça. 278 hadi ġuzum allāȭ sana 

yolaçıḲlī versin. 279 işleriŋi ırasgetirsiŋ.  

 

 -20- 

 Adı ve Soyadı: Raziye Yıldırım 

 Yaş: 73 

 Derlenen Yer: Çamköy 

 Derleme Konusu: Kıssa 

           1 esgi günnēden ne aŋnaTcāz nenem. 2 misir edmē ederdik. 3 ġırġı 

ġırmıya gederdik. 4 büssürü çocūmuz vardı. 5 sabah ḳalḳardıḲ. 6 biz bez 

yürǚdük. 7 hindi ḫazır bez vā. 8 loḳanta vā. 9 her gün sabāla edmēh ederdik. 

10 işci ġārı çekerdik. 11 yoḲsuzluḲvardı. 12 hindi deŋiz gibi her yē.  

(…) 

           13 çocuḲları ġatardıḲ. 14 “da‿a gederdik annem.” dedim. 15 “işci 

dutardıḲ.” dedim. 16 hindi ne vā? 17 çocuḲlā sulayōdun. 18 dādan 

oduŋgetiridik. 19 ġırġı ġırardıḲ. 20 hindi bålluḲ. 21 çocuḲlāŋ bezleri hazır. 

22 mamıları hazır. 23 eveli ȫle mīdi? 24 benim baḲ hindi deŋizlide ōlan, ġız, 

dāmad, torun. 25 hePsi de irezillīle bö‿üdü. 

(…) 
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           26 zēnebbizden üş dörT yaş böyüksüŋ, zēneb. 27 

yeTmişüşvāsıŋdır. 28 sen bizim duralıgiliŋ ırāmadlıḲ ḳırķ gülteniŋ 

yeTmişüj yaşındasıŋız. 29 biz yeTmiş birĕ girdik, benim anıġadın düŋürle. 

30 siz bunu dudduruŋ esgilere. 31 benim ġocı adam beklībduru. 32 bi 

torunum vā dünyanıŋ gözeli. 33 kendi ōlumuŋ torunum vā. 34 torunumuŋ 

torunu. 35 esgerden geldi. 36 aŋḳarayă çıḲdı tayınları ora giTceklē. 37 asger 

eTdi geldi beşay. 38 maşallā geziyolā. 39 hindi arıba almıyan varanam. 

40 īsan başına bi taḲsi hindi arabılā çoḲ.     

 

 -21- 

 Adı ve Soyadı: Anakadın Şahin 

 Yaş: 73 

 Derlenen Yer: Çamköy 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşma 

 1 çapıdan gelibaŋ ninēŋ. 2 onåson çapıladīḲ. 3 ceviz dibi çapılādıḲ. 4 

yoḲbu sene hiş cevizlēde. 5 cevize de mēşur. 6 so‿anı da mēşur, buydayı da 

onåsonu da. 7 buzim kö‿ümüz çoḲbolluḲlu. 8 temiz havası da vādır, 9 

bolluḲdū bizimoriy. 10 evelī adamlāmız maşılılāda oynallarıdı. 11 maşılı 

yaḳallardı, çarşı, ġayfanıŋ öŋüne. 12 dü‿ünde orda oynēyolārdı. 13 ġazanlar 

kėyellēdi, ōlan evinden ġızevinē. 14 efe olū gidellēdi. 15 oynallardı. 16 

orda oynallardı. 17 eTġavıTdırılardı. 18 iş kesellerdi. 19 ȫle ȫlĕ dü‿ünlē 

çoḲ şerefli olūdu. 20 hindi heşbişēɍ yoḲ. 21 amcaŋız öleli iki buçuḲ sene 

oldu o öleli. 22 benim heş bişe‿ē aḲlım da ermēyo. (Çocukların köyde mi?) 

23 çocuḲlā heb yabanda anam. 24 ikisi deŋizlide. 25 biri isvirnede, ikisi 

deŋizlide. 26 çocuḲlāŋ faydası oluyo. 27 dışdalā. 28 burdu işde ben canım 

sıḳılmasın deyĨ cımıḲbişēler ediyon. (Tarla var mı?) 29 ılġında vā. 30 üş 

dörTdölüm ġavaḲvā. […] 31 tā hiş gidilmedi. 32 īdelide vā beş dölüm 

ceviz bāçası. 33 işde or yı bi domaTaTdırdım bȫn amelelēm varĭdı. 34 

yīmbeş geTdi, gediyo. (Torunlar çalışıyor mu?) 35 ġız kimya mü‿endizi, 

yamancı dil. 36 deŋizli cam fabriḳasında çalışıyo. 37 ombeş gün bī 
ısdanbola iş görüşmesine yolleyelō. 38 ġı eviŋ içinde ġaTdēyo duymēyo mu? 

39 ġapı dış ġapı ġapaTdı dā. 40 hindi getiriveriŋ gelibātı dā. 41 güssünüŋ 

orıya eveli geTsin. 42  güssünüŋ orıya götǖ bunları. 43 güssün yavızedē bi. 

44 güsüne ayıbeTmez.  

(…) 

45 merkeblerĨ binerdik. 46 çocuḲları hēɍbe‿e ġatarıdıḲ. 47 ovåyı 

gederdik. 48 bu vaḳıTgelirdik. 49 yemek yapardıḲ. 50 çocuḲlarā yedirīdik, 

içirīdik. 51 yassı ezeni oḳunuverīdi. 52 bi dā yemek hazırlardıḲ saba‿ā. 53 

sabā oluverīdi ȫle ȫle ayanam. 
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 -22- 

 Adı ve Soyadı: Zeynep Alparslan 

 Yaş: 75 

 Derlenen Yer: Çamköy 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşmalar 

 1 duralī; dayım beni dördaylīḲa yardīmış, bendenolsun deye. 2 

dördaylıḲ çocuḲ yarılī mı? 3 anamıŋ südü çekilmemiş, südlǖmüş. 4 

hācarabaŋ ālamış. 5 “zēnebiŋ haġġı emme.” dēmiş. 6 yardırdı öngücü beni 

ekizleri. 7 “emzȱrü ġāri.” dēmiş. 8 hēni döşüşdü. 9 getīmiş ġāri. 10 ġocası 

çocuḲ uçu evlenmiş üsdünǚ ya. 11 cenābı allāȭ iki ekiz bi ōlan bi ġız onā da 

vēmiş. 12 o da besle‿ememiş. 13 südü azımīş. 14 benim südü emmiş ġāri 

duralī, yaşarla ikisī. 15 südġardeşi oluyoz ġāri. 16 işde hēbeleri ġaTdıḲ. 17 

benim bi ġız vardı. 18 çocuḲları hebēɍe ġatardıḲ, ġızıla ufaḲ ōlan var, 

deŋizlide; birē taraFgözüne. 19 üsdünü bi de eşek bineridik. 20 elimizde de 

birē sitil baḳır. 21 dayaḲ yerdik. 22 iyi edemediŋiz deye. 23 o da vā. 24 hindi 

gelinlē ġayınna. 25 gelinlē gelin. 26 benimeviŋ altını ġınamışıŋdır. 27 iki 

de ġuzu āldı gēldi.[…] 28 “namazları ġılām da…” dedī. 29 “toḳaddāvi odu 

bıçām gelēm.” dedi. 30 o ayvılāŋ ağışlēŋ diPleri bȫle sāmaşıḲa 

ürlenibduru. 31 sürdürücēmiş de. 32 “çelikbilē sürdürüve.” demiş. 33 o şēɍ 
düŋür. 34 onu eyi ōlan için alıveren. 35 o aḳıllı. 36 bizimkī gibi ġocı ġaFa mı? 

37 benimortanda ōlan dedi: 38 “buba beş millarını ben verēn.” dedi. 39 háni 

o beş millar o zuman bayă bi parēdi. 40 ȱküş, beşon sene oldu. 41 “hadí 

ıraz, gözüŋaydın baḳām torun gēldi.” 43 içene ġızıyon ben. 44 adamıla her 

gün ġavġa ediyoS. 45 doḳanıyo içiyo. 46 benden saḲlı içiyo. 47 onda bi 

ȫsürüK oluyo. 48 doḳanıyo doḳdur yasāķ eTdi. 49 işme desem almēyo. 50 

lafdan almēyo. 51 ōlancāzımıŋ bubā dedi “beş millarını ben ȫle yatırıveren.” 

dedi. 52 “emeKli ol.” dedi. 53 “para yatırām.” dedi. 54 dabi mancar 

ekdikeveli gencike. 55 ekdik, dikdik. 56 anasȯnaldı saTdı tekele. 57 

geŋiş yerolsa dikicek geliŋġayınna emme yerimiz dar. 58 şu ayvayı ben 

tā yeŋi dikdim. 59 eKmeK ayvası bu. 60 māsulumuz var, ta dedeŋ bubalīŋ 

gününden. 61 ben dikdim. 62 ben bubalī ırāmaTlıḲ öleli bi buçuḲ yaşındēdi. 

63 şeyi de hamilēdim, políse. 64 irezil böyüdük biz. 65 esgilēɁle hindi bi mi 

olū ōlum? 66 hindi eyi. 67 hindi namazı ġılıyoz, yatıyoz. 68 eveli yaTmek mi 

varıdı. 69 çalışıyōduḲ. 70 altı sene almanyıdı durdu benim bey. 71 ben 

bunları hebböyüTdǖm. 72 oḳuTdum ilḳoḳulu beşinē. 73 beşinci sınıfdan 

çıḳardım. 74 ortanca oḳudu. 75 huŋu ġurān ġȯrsuna ġodum geldim. 76 buna 

almanyıdan geldi‿inde aÇcıḲbenimadamıŋ ġaFası böyüKdür. 77 pek bişēɍ 

eTmez. 78 beş ġuruş parası varısa sene veriveri. 79 sen ġullanīsıŋ ġullanīsıŋ tā 

müddedi geçē de hȫlü veri. 80 baḲdedim ben dedim “sekiSsene müsefiriŋ 
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ayāķ ucunda yaTdım.” dedim. 81 bi ġucaḲlı müsefir yatardı. 82 bi ġucaḲlı 

beşiyīmilik ben yatardım. […] 83 eveli müsēfir çoḲgelirdi. 84 hindi 

vasāyidoldu‿undan müsēfir durmēyo. 85 “ben gelinimi” dedīm. 86 “ev 

yapıvēcen, eviŋ içine ġaTcen.” dedim. 87 “ġaFaŋa bunu ġaT.” dedim. 88 

“āmadı mēmedi para da‿ıdmek yoḲ.” dedim. 89 “tamam hanım.” dedi. 90 

“bu sözüŋü dudcēn.” dedi. 91 ōlan esgerden geldī. 92 temelini kendi ġazdı. 93 

daşını kendi çekdī. 94 derdi toPladī. 95 yaPdıḲ, şükür hindi. 96 safalānı 

sürübāla. 97 allah sürdürsün. 98 benim bubalıḲ ırāmaTlıḳ eveli ġazan 

ġurulurdu ya, küllü ġazan. 99 kül ġaynadırdıḲ. 100 onū yıḳardıḲ sabınıla. 

101 narayo tos, narayo makina. 102 ġoŋşu ordā. 103 ġazan ġurmuş. 104 ben 

sīĝır ġapıp geliban. 105 benim dedim “bubalıŋ çameşirleri vā.” dedim. 106 

“yüdürǚce miŋ?” dedim o ġadına. 107 “al gel, al gel yü.” dedi. 108 hu 

sülēɍmenıŋ bubassı esgere geTdi. 109 “sülēɍman suyŭ ġaT.” dedi. 110 

“ḳoḳulu sabın alıvedim.” dedi. 111 o ḳoḳulu sabını ben ömceye derim ben. 

112 cebime ġaTdım. 113 bubalıŋ telli‿i vā humāyından hoca. 114 o beyaz 

oldu‿undan çabıḲ kirleniyŏ. 115 onu eveli yǖvedim. 116 ben ġuruTdum, 

aldım geldim. 117 eveli ḳoḲdu telli‿i. 118 “sen bunu” dedi. 119 “neyile 

yüdüŋ ġızım?” dedi. 120 osman dedim “ḳoḳulu sabın alıvemiş.” 121 

“sülēɍman suyu ġaT.” dēvedim. 122 “ondan götǖɁdüm sürüvedim.” dedim. 

123 “güccücǖmüşüŋ emme.” dedi “seņ de aḳılımışıŋ.” dedi bene. 124 “allāh 

rāzi olsun.” dedi. 125 “ōluŋula orda ol.” dedi. 126 “ġızıŋıla ġomşu ol.” dedi. 

127 ġızımıŋ evi hu yandadır. 128 do‿āsı geşdi. 129 do‿ā edivedi bubalıḲ. 

(...) 

130 hurdan göverçilalıyo. 131 yoḳarınıŋ şeysi aḳıyo. 132 

hüneraTmēyo bu bizim şey. 133 ġolu çıḳıb yörüveci cımıḲdan oldu mu 

enerci. 134 onŭ da duvar övüyōrŭ. 135 velhāsılı bȯrda bēn iki sene mi 

yaTdım yalan sȫɍlemeyen. 136 iki buçuḳ seni mi yaTdım. 137 ābēmiŋ hanımı 

geldi benim yanıma. 138 ġı bıllı dedī “sen bȯrda nā yatıyoŋ?” dedī. 139 accıḲ 

rütübeT ḳoḳuyo ġāri. 140 ḳaldıraban havālansıŋ deyi. 141 “e ne‿eden yeŋgi.” 

dedim. 142 “allah böyüKdür.” dedim. 143 “zā bi nāsibbirallah.” dedim. 

144 “üssēne bi yaparıSbi ev.” dedim. 145 bi gözüņde de ġayınna vā. 146 iki 

gözünde de vā. 147 bu yerevinde de ben varın. 148 hepimiz depilip duruS. 

149 “amān bıllı.” dedi. 150 “sen heş canıŋı esirgemēyoŋ.” dedi. 151 e 

muTvaḲ mı nā‿ıl yaTceŋ. 152 yemek mi bişirceŋ. 153 muTvāmız sāte dar. 

154 hu tek gözlü pençire. 155 velhāsıl saḲ köyünde dosdumuz vardı. 156 bi 

teleFȯn eTdi. 157 dayī dedi. 158 “sovan ekēm mi bȯrdan?” dedi. 159 “güzel 

bi tāla vā.” dedi. 160 bizim de tō‿um çoğudu. 161 sovan tōmu, ġarıca. 162 e 

benim tōmum vā. 163 bi ekdik. 164 yīmi ton sovan geldi. 165 on tonȯnu 

bizev yaPdıḲ. 166 ō fāti bi araba aldı, on ton sovanla. 167 e para edivedi 

ġāri o seni ya. 168 o seni de bi para eTdi. 169 “allah böyükdür yeŋgi.” dedim. 

170 “zā bi.” dedim. 171 “bi nāsib bir allāhdı, yaparız.” dedim. 172 küccük 
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ōlan da orayı yapıvedik tā girişde. 173 hu avni vādır. 174 yoluŋ üsdünde evi 

vādır, o assırı ayvılāŋ ceviz bāçasınıŋ yanında. 175 onuŋ arḳasındē ev. 176 

biyōl ḳaḲdı, göşdü deŋizliye. 177 kirācı oturuyo ġāri sekizen millona. 178 dā 

bi köylü. 179 bi hatay yanna ḳaşdı. 180 bi ġız vādı ȫsüz. 181 anassı yoḲ. 182 

hu hatay yandıdı. 183 ġayınnasīņla geçinimemiş. 184 ġayınnası dȫymüş. 185 

burayı ḳaçıbgeliyo ġocasınıŋ ardından. 186 ollāda alışveriş ediyo ġocasī. 
187 şeysi vā. 188 burayı kiralādılā ġāri. 189 orda oturuyolā. 190 nēdem. 191 

“kirāyı yüzediŋ ġāri.” demiş. 192 “epē oturduŋuz.” demiş. 193 baḳām bu 

ay ġaşvēceklēr ġāri. 194 hindi‿e ġadā sekiSen verdilē yā. 195 biyŏl aTmış 

biŋĨni kesdilē. 196  nēTcēŋ ȫle ȫle olubgidibaz ġāri. 197 sālıḲolsun. 198 

bi buçuḲdölüm anasȯnumuz vā. 199 ikinci otunu aTlibaS. 200 o da accıḳ 

sērek çıḲdı. 201 biráz aralāna misir dikdim. 202 geçilē vā soŋra. 203 dolā 

molāsıŋ göbelēni falan ġıyıverin de‿i. 204 cımıḲ onu çapalādıḲ, geldik. 205 

namazları ġıldıḲ. 206 yemek yedik. 207 ġız teleFȯn eTdi. 208  ġızınıŋ bāçası 

vā hōɁda toḳaTdā evi vā. 209 ağeş dikivedīdim hȫle ayvī. 210 dipleri 

otolmuş bıçamadım. 211 dedim ġoyunlāŋ yesiŋ sāmeşiK. 212 iki çuval 

bışdım geldim. 213 onu bıçıbā ġāri benim ġız da. 214 bıçıvēba sürdürüvēcek 

boş yere. 215 öŋündē arsası vā da.  

(...) 

216 eveli biyol şaşdīdım ben ilhān tōmu kendime. 217 ġonum ġoŋşu 

bene vey bene vey bene vey. 218 kendim dikdim. 219 bu gelin dikdi. 220 

ġoŋşulara da‿ıddım. […] 221 cımıḲ tası açıvedim de hortumu çilēvedim. 222 

yāmır da bayayağıvedi üsdüne. 223 bayă ileli bāla. 224 onlārı dikiceS. 225 

hindi bunlā paḳlamaz ġāri. 226 biziŋkiler tevlikeli erken dikdik. 227 onlā 

çabȯḲdürülü, çabȯḲ paḳlā. 228 bu paḳlamaS. 229 benimōlanıŋ hurda 

arsası vā da polisuŋ. 230 oraya dikiyōduḲ. 231 bizimōlanıŋ ōlu vā, abdılla. 

232 memurlū ġazandı. 233 çalışıyo tādil günneri gelivēyo. 234 bubamıŋ adını 

vēdidi işde. 235 ābemiŋ torunu. 236 aynı bubecīmi çekmiş. 237 bubam da 

çoḲ çalışırdı. 238 geci gündüz çalışıyo. 239 altında motur. 240 ineK aldı 

kendisi, āɍrı. 241 bubassınıŋ vā. 242 kendiniŋ vā. 243 onŭ da acıpayamdam bi 

ġızıla nişanlandīdı. 244 benineKbaḲmēcen abdılla. 245 “ineKleri saT.” 

demiş. 246 “ben tā alcan nasıl satıyoŋ?” demiş. 247 “onlā benim gelir bağım.” 

demiş. 248 “bi aylīla olū mu?” demiş. 249 vazgeşdiler ġāri o ġızdan, ȫle 

duruyo. 250 “ineKleri saTcēsiŋ ille.” demiş. 251 halbūsem anassı baḲıvebā 

aldī ineKlere.  

(...) 

252 fidan ġarıġlānıŋ dibinĕ ġadā fidan ekdim, yere ġadā. 253 hanı 

buydey saşmış. 254 ġocı adam dedim çorcocuḲgeliyo. 255 fidansız 

olmēyo. 256 hurdan dedim buydē ġatılmıdan boydan boyă bi dölüm başı bi 

ġarıġdüz baken tomatizdiken, ȫlü kendi yi‿eb aTdīmız tomatizlēden, kȫ 

tometizi. 257 e tabi ō satın tomatizlē peKdadı olmaS. 258 biziŋkiler gibi 

olmaS. 259 iki ġarıġbüber ekdim. 260 onŭ da ġarahatmadan alamēban. 261 
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cımıḲ kepeyi eledim. 262 ne yaPcen anam. 263 allah güş ġuvaTvēsin ġızım 

nēdem. 264 gencike biz de çoḲ çalışdıḲ. 265 sizi de çalışdıŋ. 266 iki dene 

hindi bunuŋ.  

Hastalığın var mı?  

267 ben de bi alerci vā. 268 alerci oluyon güneJden. 269 zobå çoḲ 

yanıvedi mi hemeŋḳapatırınāzına. 270 üşǖyon. 271 ayaḲlām ısımmēyŏ 

abdasaldım mı bi zaman. 272 güneje  fazla gelemēyon. 273 hindi havalā 

serin de. 274 benim ġoca adam iki ġuzu aldı geldi avşardan. 275 bi de ōlaḲla 

geçi aldīɍdım ben. 276 hem sa‿ınam hem ōlānı satarız anassını ġurban ederiz 

deye. 277 iki de ġuzu aldıḲ. 278 şuhullancaz ġāri onlāla. 279 iki dölüm 

buydeyle bi buçuḲdölüm anasȯnumuz vā sāte. 280 başġa māsül yoḲ. 281 

ōlan ekiyȯ tarl ları. 282 hasda sā oluvedik mi uçuruyo. 283 bi yanna giÇcek 

olduḲ mu bindirivēyo, götürüyo. 284 allah rāzi olsun. 285 hindi ki dene ġızı 

vā. 286 biri oḳūba gölȱsarda. 287 biri antaĺyĕde, çalışıyo. 288 ȫle ȫle oluba 

işde. 289 ele amān demek zor. 290 ele mūtecolmek zor. 

 

 -23- 

 Adı ve Soyadı: Ümmü Özeren 

 Yaş: 78 

 Derlenen Yer: Sorkun 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Eski Düğünler, Ramazan 

Âdetleri, Asker Uğurlaması, Günlük Konuşmalar) 

 1 kiyelllerdi hȫle fes. 2 alnına hȫle bişī dolallardı. 3 üçetek kiyellerdi. 

4 ondan kerici‿im üçetēŋ üsdüne bi ġuşşaḳ ġuşanıllardı. 5 öŋüne hȫle gergi 

gerellerdi. 6 arḳası ġozalī. 7 peşdemel derdik biz’e. 8 ȫle dǖĝünlerde oynallar, 

ġalġırlardı. 9 erkek merke girmezdi hiciçine. 10 hicerkek girmezdi. 11 

hȫlü bi eviŋ içinde edellerĨdi. 12 hicerkekler oyunu görmezdi, ġadınlarıŋ  

oyununu. 13 erkeklē bi yanda oynardı. 14 ġarılar içerde oynārıdı. 15 şindiki 

dǖĝünler ōlum bi gelinlik geyyollar, oynāyiler. 16 ġalġīyollar. 17 üçetek üş 

denē etē hȫle parça parça ḳınadā çocuḳlar hile gėyyeyo hindi. 18 reŋkli reŋkli 

giyellerdi. 19 bi de öŋdende peşdemel gerinillerdi. 20 bi de arḳasına ġozası 

olurdununuŋ. 21 ġozasını bȫle bȫle çalpalı şeyĨ olurdu. 22 ȫlü ȫlü dǖĝünler 

olurdun eveli. 23 ata bindirilerdi gelinleri. 24 iki yandan adamlar dutarıdı. 25 

sādıÇ öŋünden atı çekeridī. 26 hayvanlarā sandıḳları sarallardī. 27 iki sandıḳ 

bi ġaTörtü. 28 örtü mü vardı hindiki ībi ōlum? 29 bi ġaTbi döşşeK, bi 

yasdıḳ, bi yorġan, bi çul işde. 30 onūla gedellerdi. 31 bizim hȫle çoḲböyük 

níşanolmazdı o vaḳıt. 32 yüssük yoḲ, küpe yoḲ. 33 hecȫle. 34 bi 

ġaTgeycek getirilerdi. 35 atallar, gedellerdi. 36 boğu dellerdi, boğu. 37 

ġızevinden ōlan evine götürüllerdi. 38 ōlan şēsi götürüȷlerdi. 39 ġız şēsi 

getirillerdi. 40 ȫlü ȫlü işde dǖĝünolurdu eveli.   

Başlık parası olur muydu? 
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41 yā. 42 ben başlıḲ parası duymadım. 43 gölisar mu‿itinde hiş dā 

ben başlıḲduymadım. 44 dō taraFında oluyȯ ȯ. 45 benim baḲ yaşım 

yeTmişaltı. 46 yeTmişaltı yaşındāyın. 47 da hiş bi başlıḲ parası 

duymadım. 48 bö‿ün geldim bora ben tā. 49 hu ev benimev. 50 

benimōlum vardı öldü de ya, yeŋi da. 51 ḳırḳını eTmiye geldik. 52 yeŋi 

öldü dā. 53 tolġayı biliyoŋuz mu? 54 tolġanıŋ bobassı. 55 eveli öküzle çivT 

sürülürdü. 56 hindi moturla sürülüyō. 57 öküzleri ġoşarsıŋ. 58 çivT sürersiŋ. 

59 eşşeKlerle harman dȫɋersiŋ. 60 buyday dȫɋersiŋ. 61 hePsi, eveliydinū. 

62 hindi yoḲġāri. 63 eveli öküzlerle çadma dövülürdü. 64 ġaŋġılarla buyday 

çekilirdi. 65 samanlar çekilirdi. 66 de moturlar çıḳın sırādar ȫle oldu. 

(bohça olur muydu?) 67 olur, olurdu. 68 bōçanıŋ içinde ōlanıŋ geycē olūr. 69 

elbisesi olūr. 70 evinde aḳrabāları, ġız ġardaşı, anassı, bobassı, unlarā geTcek 

her şey geder. 71 gömlēk, adlēd, dişōrd, hePsi gederdi. 72 ōlanıŋ bōçası 

gederdi. 73 ōlan evinden ġızevine gelirdi gine bocça. 74 ȫle ȫle olur 

gederdik. 75 çeyiz sereridik. 76 büTtün şēɍler çe‿issere ġocå ġocå urġanları 

gereridik. 77 unlara çorabvarısa çorab. 78 kese derdikeveli. 79 kese olurdu, 

ufacıḲ ufacıḲ, ġozalı ġozalı keseler. 80 unlarī çatarĭdıḲ. 81 unları asardıḲ. 82 

elbiseleri bǖtün asardıḲ. 83 yazmalar, dasdarlar. 84 eveli yazmayı da beyaz 

dasdarlar çoġolurdu. 85 unları sererdik bǖtün çeyiz gün. 86 çeyiz derdik. 87 

oynallar, ġalġırlardı orda. 88 ondan keri toPlalllar, düreller, bıḳallar ġorlardı. 

(Takı var mıydı?) 89 zeŋginleroluyodu. 90 zeŋginler daḳarıdı. 91 bizim 

gibi faġırlar daḳınmadıḲ. 92 ȫlē bileziK olmazdı da. 93 altın ḳırḳlıḳ dēri. 94 

ġırḳlıḳlār, doḳsanlıḳlār, yirmiliklēr. 95 esgiki göre hindiki şēle deŋişdi. 96 

esgi gözeloluyodu. 97 hindiki çoḲdeŋişik. 98 esgikinler iyīdi. 99 her şēde 

ġarmaŋġarışıḲ hindi. 100 evelī, hicōlanlar ġızı ġocaya verdi‿iŋde 

yavıḲlısını hiş görmeden varıydı ġocayā. 101 hindi ȫle mi? 102 hindi hePsi 

ġarmaŋġarışıḲ. 103 sen hindi dutuPgidesiŋ ġolundan. 104 öteki dutuPgide 

ġolundan. 105 ȫle ȫle işde görüyoz. 106 televizōnlarda hePgörüyoz 

bütünē. 107 eveli saḲlı oynanırdı. 108 ġarılarıŋ hicoyunuŋu erkekler 

görmezdi. 109 erkekler de ġarılarıŋ oyununu görmezdi. 110 bizimorda 

kilim serellerdi hȫle görmesinler dėye. 111 salonlar geŋiş olūsa salånda 

oynallardı. 112 öteki ībi salon ev daroldu mu ovaya hȫle şēdellerdi, aynı 

eviŋ öŋü ibi. 113 öŋüne bi kilimleri serellerdi. 114 ipiŋ üsdüne ardallardı. 115 

ġarıları görmezlerdi. 116 eveli ebmē biz kendimiz dǖĝünlerde kendimiz 

bişirīdik. 117 misir ebmē ederdik bizevelī. 118 misir ebmēni bişirīdik. 119 

eveli çoġudu. 120 eveli çoḲ misir ekilirdi. 121 buyday yoġudu eveli. 122 

buydayolsa da buydayebmē olmazdı. 123 her gün misir ebmē. 124 sabala 

ḳalḳıvrısıŋ. 125 misir ebmēni bişirisiŋ. 126 tarnayı da bişirisiŋ. 127 misir 

ebmēni ofalarsıŋ içine, bi yersiŋ. 128 çay yoḲeveli. 129 şeker yoḲeveli. 

130 olūsa bi ġayfa. 131 müsefiriŋ gelīse ġayfa bişirīdi. (Erkeğe kına yakılır 

mıydı önce?) 132 eveli olmazdı erkek ḳınası. 133 hindi oluyȯ. 134 moderin 

dǖĝünlerde oluyo. 135 ġızıla bi yere oturduyolar. 136 bizimorda çoḲ 
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maşala olurdu. 137 külcü olurudu. 138 deve olurŭdu. 139 atolurŭdu. 140 

deve idellerdi. 141 īsandan deve yapallarıdı. 142 onūla milleTi oynadıllardı. 

143 efe olullardı. 144 ġızlar ōlanlar efe olurdu. 145 ġızevi ayrı efe olurdu. 

146 ōlan evi ayrı efe olurdu. 147 adamlardanolur. 148 ġızlardanolurdu. 

149 hindi ōlan ġız ġarışdı ġaldı. 150 hicōlan mı ġız mı bilimmēyi hindi. 151 

gelin dāmadıŋ evine girerke bāȭşış isdeller. 152 hindi de varo. 153 hindi de 

alıyollā. 154 para veren para verī. 155 at veren at verī. 156 inek veren inek 

verī. 157 kimĨsi tavȯḲverī. 158 ġapıya girerke ora eline yā bulaşdırıllar. 

159 urfası deyiller işde. 160 sabāla demiri ġollar. 161 onuŋ üsdüne basdırıllar. 

162 dāmaT indirmezdi eveli gelini. 163 gelin boyuḲbobassı indirīdi aTdan. 

164 eve ġatardı. 165 dāmaT āşam girerdi eve. 166 niḱah ġıyılca‿ānda 

dāmaTgiredi eve. 167 o vaḳıdgirerdi. 168 erTesi gün sabāla el öpērsiŋ. 169 

çay bişiri, yemek bişirisiŋ. 170 sabāla aḳrabālarını gezdirillerĨdi. 171 elbise 

dedi‿i bōça getiriyolara bōçayı dēyi. 172 eveli atıla gelirdi gelin. 173 iki 

yandan dutallardı gelinleri. 174 sādış da atıŋ başını çekeridi. 175 neler olūdu 

eveli neler. 176 da ura bi yazġı yazallar. 177 üsdüne sādıcı, dāmadı 

dikeldiller. 178 çekedini geydiriller. 179 zatı pantulunŭ, iÇelbisesini geyer, 

çıḳarūru. 180 hoca bi şeyini çekedini geydiri. 181 do‿ā eder. 182 undan keri 

gelinalmaya gedeller.  

Ramazan âdetleri var mıydı?  

183 ādetimiz arfa gün bişi yaparız. 184 çörek da‿ıdırız. 185 dadlı 

ederiz. 186 ġabirlē gederiz. 187 do‿ā ederiz. 188 birinci bayram günde ġurban 

olmadī için bö‿üKgüÇcüK yanna gezmeye gedilir. 189 küÇçüKler benim 

yanıma ēlir. 190 büyükleriŋ yanına ben gederin. 191 ȫle ȫle bayram yaparıS. 

192 tarna bişiriz. 193 aş bişiriz. 194 pilavederiz. 195 āşamoldū içiņ 

ıscacıḲ yemek içi tarnayı çoḲbişiriz. 196 dadlı ederiz. 197 ġada‿ivederiz. 

198 baḲlava edennē ederiz. 199 biz çoḳçası baḲlava ederiS. 200 gelene 

gedene baḲlava ġatarız. 201 üçer musġā tabāŋ içine ġatar, yediriS. 202 

şekeralır, şeker dutarıS. 203 ġolanyā dutarıS.   

Asker uğurlamasında ne tür âdetler olur? 

204 do‿āla evimizden çıḳarıS. 205 bu ōlanı esgere yollādı. 206 biz 

bordan ilā ilā çıḳardıḲdā vuraya. 207 do‿āsını eTdirdik. 208 herkez 

hediyesini vērdi. 209 hediye verilē borda esgere geTcēnde cebine para 

ġatallar. 210 parayı ġaTdılar. 211 bizaldıḲgeTdik. 212 buldurdan 

bindirdik. 213 bizim borda beḱarısa ēlence edeller. 214 toplanlar esger 

arḳadaşları. 215 herkez d́āfededer esgerleri. 216 yemek yediri. 217 evine 

ünlersiŋ. 218 yemek yedirisiŋ. 219 esgere geTcek ōlanıŋ barmāna ġına 

vurallar. 

(...) 

220 hu da ġızım benim. 221 hunuŋ vār. 222 dördbunūŋ. 223 iki ōlan 

birinīŋ. 224 iki ġız bi ōlan gölüsarda vār. 225 üş dene buldurda var. 226 onlar 

yaSsıgümede. 227 malcılıḲ yapıyollar. 228 ġoyunları var. 229 arıları 
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varişde. 230 zātı ben ȫsüz böyüdüm. 231 bobaları öldü. 232 ȫsüz böyüdük. 

233 yetim böyüTdüm ben bunları. 234 dördġardaşdı bunlar. 235 bunuŋ 

bobasınla geldim bēn. 236 övey ġardaş bunlar. 237 dörd çocūla geldim. 238 

dördünü de everdi çıḳardı. 239 allah irāzi olsun. 240 bunlar çorcocuḲ sā‿ıbı 

oldular. 241 üş ġardaşıdı bunlar. 242 hePsi ġardaş, hePsi ȫle. 243 bi anadan bi 

bobadan gibidir unlar. 244 ölen bunuŋ ġardaşīdı. 245 bunuŋ ufā var gölüsarda. 

246 benim yerim köküm asmalı köyü var. 247 orda durdum.  

 

 -24- 

 Adı ve Soyadı: Mehmet Öztürk 

 Yaş: 89 

 Derlenen Yer: Sorkun 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Doğum ve Ölüm Âdetleri, 

Askerlik Anısı, Günlük Konuşmalar) 

            1 hindi üş gün dördgün durdu mūɍdu çocū duzlallar biyōl. 2 çoḳaşıllar 

ġoŋşularla barabār. 3 çocū duzlallar. 4 undan kēri ḳırḳı çıḲma ḳırḳ günü 

çıḲdı mīdi ġadın erkek birleşir. 5 u zaman ḳırḳ gün müsāde erkek ġadına 

yanáşmaz. 6 ḳırḳ gün demek u demek. 7 ḳırḳ gün ġadınla erkek çocuḲdōdu 

muydu birleşmez. 8 yāni haramdır dīnel. 9 şindikī kitaPlarda bȫle bir şī 
yogemme. 10 evelī evellerde bizim zamanlarımızda ḳırḳ günoldu mūɍdu 

bi öleŋkişiniŋ eTi kemīĝinden ayrılırmış, zorluḳlarla. 11 bȫle bi çörek 

üleşdiriseŋ de ġolaylıḲla olurmuş deye bȫle bişēɍ var. 12 unu devam eTdirilē 

bizim kȫlük yellerde ekseriyedden. 13 öteki ībi ben bi oḳudūĝum yellerde 

görmedim bȫle bi ḳırḳı çıḳıyoḳ. 14 elliikinci deye elliikincisi vardır kȫɍlerde. 

15 unu dābi mevlidgibi efendim bȫle dȯ‿ā gibi bişīlerle ġarşılāllar. 16 öteki 

ībi do‿an çocūŋ ölen īsanıŋ bȫle bişēɍleri olur. 17 emme şindi kȫlük 

yellerinde yapıyollar emme çoḲ yellerde de bu bātıl bi inaş deye yapmāyiller 

de. 18 yeme işme birleşme gibi bi şeyĨ oluyo. 19 u zuman bi hayredme bunlar. 

20 ḳırḳ çörē ḳırḳ gün bi adama vercēŋ yerde ḳırḳ çörek yapıyoŋ kȫlere. 21 

şindi biráz haĺva ġadıyollar. 22 unları da‿ıdıvrıyollar yāni. 23 eveli bizim 

zamanımızda ḳırḳ çörekedeller edeller ḳırḳ gün da‿ıdıllardı. 24 yāni ebmek 

bazlama ebmek vayā‿uddileller dileller bȫle bȫle çörekedellēr, 

da‿ıdıllar. 25 ben asmalılıyın aslında. 26 bu çaḲmaḲlı. 27 

çaḲmaḲdanaldıḲ indirdik bunu. 28 biz de bȯraya ḳırḳ sene oluyo aşşā 

yȯḳarı. 29 bizimorda geçim sıḳınTısı oluyo. 30 orda tarla, şu bu, ev 

sıḳınTısı şu bu. 31 eveli bizim zamanlarımızda bi buçuḳ meTre ġar yağārdı. 

32 sōna ev yaPmaḲbi zorolurdu o ġadar. 33 tāta yarardıḲ çamdan. 34 

undan ev yapardıḲda ȫle geçim sālanırdı. 35 bizimollarda çaḲmā 

çıḳdıḲbiz. 36 on sene orda ġaldıḲ. 37 undan sōna çorçocuḲ ço‿aldı. 38 

borası bi çivlik. 39 ȫlelikle aTmışaltı yılında geldim ben. 40 onlar hePsi 

oḳulda oḳuyollārdı. 41 orada biz ordayke iki dēnesi üssēnle irfan unları 

bilirsiŋ sen. 42 irfan mermelci ū. 43 bazar yeriniŋ alTında mermelci benim 
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irfaŋgil únler. 44 üssēn de bizim en böyük ōlumuz borda ḳoPratif başġanı. 45 

orda evi vardır beliki tanēyoŋdur. 46 fēzi biráz şergedelik yaPdı ya ėyi yanları 

da vardı fēziniŋ. (Köyde bakkal var mı?) 47 baġġal mı? 48 yoḲ. 49 biz her 

gün zāteņ bi mahaĺle gibi gölȱsara varıbgeliyollar. 50 yol durumu da ėyi. 

51 vāsta da çōḲ. 52 bütün gölȱsardan tēmin edellē, geliller. 53 zāten yarıŋḳı 

gün bazar. 54 kȫlüler bütün bȫn orda olullar. 

Hastalık var mı?  

55 çoḲ şükür. 56 bī ġaĺPġırizi geçirdim. 57 aşşā yoḳarı on 

ombeşsene oluyō. 58 ġaĺPġırizi geçirdik. 59 undan başġa allāizinle bi 

dahā gelmedi u hasdalıḲbizē. 60 faḳaTġaĺP teKlemesi vār. 61 ilaş 

ġullanıyoz ara sıra. 62 ya ırātız şindilik. 63 ġış günü geldi mīɍdi bi ġıriP 

yaḳalāyo. 64 ȫle bizi beklēyi. 65 ġışın oldumūɍdu hemen gelib yaḳalāyı bizi. 

66 öteki ībi bek şeyimiz yoḲ. 67 iyĨ kötü haPlā şunŭla bunŭla aTlādıyoS. 68 

şeye geTdik geldik hasda vardı. 69 bizden aḲrāba hāĺĺoca. 70 unuŋ yanĭna 

geTdik geldik. 71 bizim dāmādıŋ taḲsísinle. 72 ȫle çoḲgezemēyiz. 73 işde 

ordanorayă bȫle. 74 dāmādımızıŋ biri de horda zāten yaḳın. 75 şindi ben 

çocuḲlara tembīȭ ederin. 76 biz bobamızdan ȫle gördük. 77 

bobamırāmáTlik “arḳadaşlarını unuTmaŋ bunları ara sıra ziyāradediŋ.” 

derdi bize. 78 biz de çocuḲlara tembīȭ ediyō. 79 bizimarḳadaşları 

yamadına gediŋ ziyāradediŋ hunlara bi hörmedgösderiŋ. 80 “haĺ hadırını 

soruŋ.” dēriz bazı.   

Askerliği nerede yaptın? 

81 asgerlī ben candarma olalaḳ ḳırkiki yıllarında alman haŕbínde 

almanıŋ haŕbedibbaTdī zamanlarda asgerdeydim ben. 82 hataya geTdik 

orda candarmāɍdım. 83 altı ay ġaldıġorda. 84 yirmi beş dōĝumluyun ben. 

85 hesābet baḳām. 86 seksen yedi yaşındayın. 87 dörd sene asgerlik 

yaPdım ben; maraşda, ġāzianteb oralarda, maraşıŋ pazarlı ḳazası, narlıda. 88 

narlıdan tērisolduḲgeldik. 89 dörd sene asgerlik yaPdıḲ. 90 u zamanları 

candarmalar üşsene yapıyȯdu. 91 bizi de tabī alman haŕbí var diye unuTdular 

u zaman. 92 biz dörd seneye çıḳarūdular. 93 unuTdular herāĺde. 94 şindi 

asgerlik īsana bi görevoldū için ne ġadar zorolsa da unu yerine getirmek 

mecuburiyetinde oluyoŋ. 95 sen zāten orda göreviŋi yapmadıḲdaŋkēri geri 

tarav ıra‿ad yaşābilcek bi durum yoḲ.  

Hacca gittiniz mi? 

96 hacıya geTdik. 97 iki biŋ bir yılında hacıya geTdik geldik. 98 

bucaḲlı çoḲ kişiler vardı bizim yanımızda hacıya geTdīmizde. 99 iki dene 

ormancı emekli varıdı. 100 FaḳaT isimlerini bilemēyon. 101 bize biráz ācıḲ 

ters davrandılar. 102 unlar gencidi. 103 tabī biráz da ormancı oldūĝundan 

āçıḲbiz bi kȫlü biráz da pasivgeliyoz yaşītibārīle yaşlı geTdik. 104 

yeTmiş yedi yaşında hacıya geTdik. 105 eŋ yaşlı da beno ġāfileniŋ içinde 

ben vardım. 106 aŋḳaradan geTdik biz. 107 urada bi ġāzianteb hacılarına bi 

yamaḲ olmaḲ içī bi uçā doldurmaḲ içī ordan geTdik. 108 şindi ġāziantebden 
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gelen hacı uçā doldurmāyomuş. 109 yā bordan bi yamaḲ aldılar. 110 yānĨ ȫle 

pilāņlamışlar. 111 ȫle geTdik. 112 bucaḲlılar bayā gişiler varĭdı. 113 ikisini 

hatırlāyon, ormancīɍdı ikisi de. 114 uzun boylu bȫle. 115 ormandan emekli 

olmuşlar. 116 bi emeklilik parası almışlar. 117 onuyle gelmişler. 118 ȫle 

dellerdi. 119 bi īȭtiyarīsan ne deyibġodūnu da bilmez. 

 

 -25- 

 Adı ve Soyadı: Rabia Akan 

 Yaş: 55 

 Derlenen Yer: Kargalı 

 Derleme Konusu: Köyün Geçim Kaynakları ve Kuruluşu 

           1 çiFdçilik ōlum. 2 biz ġoyunculuḲ yaPdıḲ. 3 doḳuz yıl ġoyunculuḲ 

yaPdıḲ. 4 çobancılıḲ yaPdıḲ, baḲdıḲ. 5 hem ciFdcilik hem ġoyunculuḲ 

yaPdıḲ. 6 çoḲ tarlamız var. 7 ekilmiş dikilmiş çoġoluyodu. 8 emme 

arāzide iş ġalmadı ōlum. 9 doḳuSsene domatizçilik yaPdıḲ. 10 domatiz 

māfeddi bize. 11 domatizi satıyoz parası yoḲ. 12 ḳasasīɍla gidiyōr. 13 hiş 

bişēsi yoḲ. 14 devam biz hindi sürekli davarcılıḲ yapıyoz. 15  sāde 

davarüsdündeyiz biz. 16 burası ḳompile besici. 17 hani bùyük mal 

yapıyollar. 18 biz ufaḲ mal yapıyoS. 19 kiraz, bağı, bāçe yaPdıḲ. 20 heP 

çidlik yaPdıḲ. 21 aḲlıŋa ni gelīse hāni. 22 yeŋi dikdik yedi sēnelik tā. 23 şu 

an başlānda eşe dosda dağıdıyoz. 24  haġġından gelemēyoz yā. 25 bi nene 

dede ġaldıḲbiz. 26 bi ġızım var. 27 o da evlendi. 28 urıya giTdi. 29 yalıŋız 

ġaldıḲ. 30 olmayyå çobanım var hindi. 31 malımız var. 32 malcı gidiyȯ 

hullarda acıḲdolaşdırıPgeliyo. 33 evi yönlendiriyå. 34 eve çeviriyō. 35 

benişişlerine baḲıyon. 36 o dışişlerine baḲıyo. 37 nāpalım ōlum ȫle 

geçiniPgideriz. 38 bi arabamız vardı. 39 hurdaya verdik, unu saTdıḲ. 40 

allah çoḲverdi. 41 hindi bi dā araba aldıḲ. 42 tıransiTe beŋzēɁ bi araba aldıḲ 

[…] 43 allah çoḲveriyo. 44 yalıŋız çalış. 45 allah için çalış. 46 dōru çalış. 47 

eliŋ haġġını girme. 48 yüzleŋ yörüdüŋ mü allah yörü dediŋ mi yörǖyü, yörü 

ġulum dedi mi. 49 hiş biz de duraḳ yoḲ. 50 Sabah oldū ġayloluyoz biz.  

Köy nasıl ḳurulmuş? 

51 esgi bizimorası kȫɍmüş. 52 bizdenmiş ġāri orası bütǖn. 53 unlar 

yerleşmişler. 54 ġarışıḲbayā bi durmuşlar orda. 55 üçev birinden 

beşev birinden derke oro kȫ hāline gelmiş. 56 sōra unlar çōĝalmışlar. 57 

adanadan, mersinden her yaḲadan toPlanmışlar ōlum. 58 bizinkinler 

daşınmışlar. 59 baḲmışlar ki unlarıŋ ādeti āyrı. 60 neşhebi ayrı olunca 

bizinkinler çekilmişler. 61 ben elli üÇ yaşındayín. 62 dā benim öŋümden 

olanlar var meselā ġardeşlerimden hePbiz dōma bùyüme bȯrdayız. 63 eşim 

benim elli beş yaşında. 64 u bile bȯranıŋ yerlisi yāni. 65 üşsene biz 

hisarărdına oḳula geTdik. 66 esgi çoḲġarlar yāĝardı. 67 bobacīĝım 

öŋümüzden yeraçardı kürekle kürǖrdü. 68 biz arḳasından giderdik. 69 

dememisdedīm orayı üşsene oḳulumorda giTdi. 70 dördü beşi bȯrda 

bitirdim.  
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Köyde en çok ne ekilir? 

71 en çoḳ ekilen şu ānda ġuru māsul. 72 pazarcımız olmēyo. 73 

haĺden saTışlarımız olmēya. 74 önceden oluyodu yalıŋız. 75 herkezekdī 
için oluyodu. 76 geliPgidenimiz oluyodu. 77 şindi onlar da kesildi. 78 herkez 

kimse de ekmezoldu. 79 hePbazara paraya. 80 heP parayle. 81 milleT 

tembel işde yā. 82 ben iki senedir hindi eşim üşsene dörT sene oldu emekli 

olalı. 83 saçamēyin hiç. 84 evimde un yoḲ hindi benim. 85 iki ekmek 

yapūcek olsam un yoḲ. 86 gidiyon hazır. 87 fırıncılar bütün numuraları ben 

de ġayıdlı. 88 bayadekmek sipāriş veriyon, elli yüz tāne. 89 alıPgeliyon. 90 

dolduruyon olları. 91 poşedlēyon dolaPları ġoyŭyon. 92 gerekirse depōlara 

ġoyŭyon. 93 buz gibi havta da on gün yēyoz ōlum. 94 iki tāne köpe‿im var. 

95 bi tāne çobanım var. 96 bi eşim var. 97 bi kendim, beş kişi. 98 işiŋ 

ġolayına ġaşdıḲ anlaTabildim mi? 99 devledde milleTe el ġol verdi ōlum. 

100 bi adam buluPgelīsiŋ otuz milyara yȫmiye. 101 oturdū yeri işlemēya. 

102 gēņşlik zāten biTmiş. 103 gözünü açan geTmiş. 104 sen bene hindi 

otuSbin lira vercēŋ. 105 ben nāPcēŋ ya. 106 bi iş yapamēcēŋ ki. 107 demem 

istedīm herkezbiTdi. 108 gēņşlik bitince ciFdcilik de biTdi ōlum. 

 

 -26- 

 Adı ve Soyadı: Hasan Ali Akan 

 Yaş: 74 

 Derlenen Yer: Kargalı 

 Derleme Konusu: Anıları 

 1 ben dōmadan eveli yazaġomuşlāɁ beni. 2 bubam mūtarmış biliyoŋ 

mu? 3 bizimamca vār. 4 bubama demiş “yazdırıve.” deyō. 5 u da havāle 

eTmiş ḳātibe. 6 ḳātiPgötürüyō, yazdırıya. 7 bizimamcanıŋ benīle 

yaşıdbi dā çocūĝu oluyor. 8 yazdırmaya gediyo, baḳıyō yoḲ. 9 baḳıyo 

bubamıŋ üsdüne yazılıPduru, hasanali aḳan. 10 bi de o yazdırıvemiş. 11 

şindi o zåman ȫle oluyo. 12 bunuŋ anassı āşa. 13 beniki safiye. 14 şindi 

bunlarıŋ bi aḲrabāları vārdı. 15 hanımını ġovalamış. 16 ġovalānca da bi dā 

evlencek oluyȯ. 17 bi kö‿e varıyollar. 18 ġızıŋ birini bi dutȯyallar. 19 bizim 

dēze ōlu vārdı, mısdava ali. 20 bi kişi dā buluyollar. 21 ġızı olcaḳolan bi de 

benimemmōlu. 22 tam çamaşır yıḳallarḳa dutȯyallar. 23 kö‿e bi çokīyi 

hindi. 24 kȫden ġızı nasıl götǖɁceŋ? 25 birinde de dabanca vārmış. 26 

dabancıyı da sıḳıyŏ. 27 ġızıŋ dayısīmiş. 28 ölmedi de başdan geçiyor. 29 cezā 

aldılar. 30 biri yaralamadan dörd sene alıyor. 31 ötekinler ikişer sene alıyō. 32 

bu seFer ġaçıyor. 33 afdan yararlancān deyĕ bizimamca ōlu. 34 ġaça ġaça 

Şamelinden gölȱsara geldi ya āȷtmış da. 35 baḳıyollar la bu hasanali aḳan. 36 

bu ellem deyŏ. 37 bi celPgöndereġomuşlar bená. 38 posdacı geldi bȯrda 

oḳuyuPduru. 39 “ula beninu.” dedim ben. 40 biri şā‿iT yazdırmış ya bişī 
olmuş sanıyon ben. 41 āşdım, baḲdım. 42 cezā yazıb otu yirmay. 43 

arḳasīņdan kö‿e çıḲdım. 44 horda misir bıçıyodum. 45 vārdıḲ. 46 bu dedim 
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“ben de‿ilin.” 47 imzālādıŋ benalman.” dedi. 48 “niye?” 49 “savcı 

haĺledçek.” 50 geTdim ertesi gün gölȱsara vārdıḲ. 51 tıraşoluyodum. 52 

savcı geleġodu oraya. 53 benonu tanımıyån. 54 o da beni tanımi‿a da. 55 

“savcı geldi savcı geldi.” dediler. 56 dedim ben içeri girdim. 57 tıraşōldum 

ben. 58 u da gel. 59 savcı bey “şȫle şȫle bi durum var.” dedim. 60 delirdi 

çıḲdı. 61 bȯrası resmi dāyre mi? 62 carTcurT, özür diledik. 63 bi geTdim 

ben. 64 adliye vārdım ben. 65 ġat’ iyen dāyresine girmeyŏ. 66 beni 

tevkiveTcekcandarmaya verecek. 67 girecēn içeriye. 68 beni görünce bi 

ora gidiyo. 69 bi ora gidiyo. 70 oniki‿ē ombeş mĨ vārdı? 71 sāte baḲdım. 

72 ȫlen tādili olcaḲ. 73 huluḲ hākimi var. 74 oraya girdi bu. 75 hu masaya 

oturmuş hākim. 76 öteki de pençireye dayanmış. 77 ġapıyı vurdum. 78 girdim 

içeriye. 79 “bene çıḲdışarı.” dedi bu. 80 “niye çıḲcān?” dedim ben. 81 

adam dedi “suçişlemiş, cezā almış. bȯra derd yanmaya gelmiş.” 82 ȫle diyo 

bene. 83 “tamam ben de ġabuĺediyon suş benim.” dedim ben. 84 “benim 

yerime siz geTseŋiz yaTsaŋız olmaz mı?” dedim. 85 “ulān” dedī. 86 “bene 

haḳāred mi ediyoŋ?” dedi. 87 “haḳāred eTmiyån. ōlmuşunu söyleyeņ.” 88 

hākim dedi: 89 allā aşġına savcı bey, bi daġġa bi dur yāv dedi. 90 “e durem 

mādem.” dedim ben. 91 “bene aŋnaT şu meseleyi.” 92 “bȫle bȫle.” dedim. 93 

“ondaŋġoley ne var yā?” dedi. 94 “seŋgeT iki dene foturaf çekdir, gel.” 

dedi bene. 95 bi yāndan bi de öŋden. 96 “bizad ḱādı al gel bȯraya.” 97 

getirdim. 98 vērdik biz. 99 u zaman siyah beyaz çekiyo ġāri. 100 hȫle puTdaḳ 

içine giriyoŋ. 101 hindīki gibi foturaf nerden çekceŋ u zaman? 102 nēyse 

verdim. 103 “hadi geT sen.” dedi. 104 “masravı?” 105 “neTcīŋ masravı? 106 

“geT.” dedi. 107 bizimaḲrabālardan biri mūtarıdı. 108 çārıyollar. 109 

suşlu? 110 unuŋ foturafı da meydanda benikinde de. 111 “suşlu bu mu, bu 

mu?” soruyollar. 112 öteki de suşlu bu diyē. 113 ġurtulduḲbiz. 114 heni 

benim isimim çoġolmanıŋ zebebi o. 115 herkez hasan hüssēn biliyo ginē. 

116  hökümediŋ yanında hasanali. 117 nüfüS cüzdanımda ȫle. 118 hindi 

kö‿e varsaŋ hasanali kim deseŋ bililler de. 119 eni bȫle ġonuşduḲlarım 

bilir. 120 mūtar bilir mesele. 121 āza bilir. 122 çoğu bilir. 123 çoğu da 

bilmez. 124 hasanali deseŋ “ula sen hasan hüssēn de’ miŋ.” deller.  

125 sarı hasan vardı eveli, motur tamircisi. 126 unuŋ yanĭna 

gederdim. 127 o, gece beni otelde olsam pilaḳayı gördü mü beni bulurdu. 128 

gece varsam dā‿i götürür anaddarı sabālı teslimal derdi. 129 hindi nērde? 

130 beliki gine çalışma vardır orda. 131 bizim gölȱsarda āşam namazı oldu 

mu kitleller ġapıyı. 132 “yarın gel.” deller işde. 133 esgi sanāyiye geTdim 

ben. 134 yeŋi sanāyiyi soŋradan az geTdim de. 135 ilerde çarşınıŋ içindēdi. 

136 şöförlük yaPdım. 137 īrā geTdim mesele. 138 oniki onüşsefer īrā 

geTdim. 139 īranla īraḲ savaşediyodu u zaman. 140 erbille süleymāniye 

ātmış kilōmeTre. 141 toPaTdıḲları yerden būdan acıpayam. 142 ātmış 

kilōmeTre mesele. 143 u ġadar yaḳınlaşıyoduḲ. 144 boru götürüyoduḲ. 145 

çímento götürüyoduḲ. 146 tūlalar var yā o dolu tūlalalar, unları pakeTde 
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ediyolar portifle birer tonluḲ sür. 147 geTdīm yer çoġoldu bē. 148 zāten 

bucaḲ ekseriyed hindi ombeş pilaḳa oldu mu çoğu bucaḲlıdır. 149 deŋizli 

pilaḳayla ombeşe bi de antaĺya pilaḳayı buldular mı siŋirlerinden ölürdü 

doğudēnler. 150 e işde ollara geTdīmize ġızışıyollā. 151 seksenüşseksen 

dördlerde seksen beşlerde bȫle yolları molları kesiyȯllar da bene 

deKgelmedi heç. 152 ben isKenderŭna varıyon, varıyon bi gübre alıyon 

dıyarbaḳıra. 153 bismile gediyon. 154 ḳopratifiŋ gübresi vār. 155 “niye sarıp 

geliyoŋ bȯrda?” deyollar mesele. 156 hePsi bene hücümediya. 157 

ambarcılar vārdı. 158 dışdan gelenden para alıyolā yüK parası. 159 mesele 

ġarpuz sarıyosuŋ beşon bin lira para alıyo. 160 ondan bize desdeK çoḲ 

çıḳıyollardı. 161 biz ses çıḳarmālım veridik beşoŋġuruş. 162 ġarpuz 

sārdım büber türkēniŋ neresine olūsa isdanbȯla, ġaradeŋize, antaĺyayă, 

deŋizliye dēņKgeldī yere gedersiŋ. 163 ġarpuz zāten ordan çıḳıyo. 164 hiş 

bi yerde çıḲmasa dıyarbaḳırda çıḳıyo. 165 adanada soŋradan aya çıḳıyo. 166 

dedeŋ ḳamyonculuḲ yaPdīɍsa u da çoḲgezmişdir. 167 beliki īrā u da 

geTmişdir. 168 dil bilmezseŋ çoḲ ireziloluyo īsan da. 169 ben esgi 

türkceden az buz anlēyon. 170 araPca oḳuduḳa ufāḳan da esgi türkcēle. 171 

mesele bādaT, musul, erbil, kerkük yazıyo esgi türkcēle ȫle normaĺ türkcēle 

de‿il ki. 172 ilk getdīmizde dirmilde çalışıyodum ben. 173 dirmilde beş dene 

araba vārdı. 174 bi de benāltı araba getTik. 175 vārdıḲ tā asan üssēyniŋ 

mezarınıŋ oldū yere. 176 ḳufeye geTdik ḳufeye tūla götǖdük. 177 bādaTıŋ 

içine geldik. 178 bādaTda hiş baḲgölȱsarıŋ içinde hindi dönersiz 

gedéyoŋa. 179 orTada da döner var. 180 orda hiÇ yoḲdur. 181 isdanbȯlda 

dā kötǖdür. 182 mesele bi geTcēsiŋ yolu şaşırdıŋ mıydı bir sa‿ad́de iki 

sa‿ad́de zor çıḳıyoŋ ordan, yolu bilmezseŋ. 183 heni döner yoḲ aŋna. 184 

yaŋlış bi seFer girdiŋ miydi tamam. 185 kilōmeTreyi doldurusuŋ orda. 186 

dirmilli bi çocuḲvārdı. 187 “öŋden geTme.” dedim ben. 188 bi geTdi. 189 

geçǖdü lāfāyı görmedi. 190 benikinci arabēdim. 191 yolu bildimden bi 

geTdim. 192 ötekinlerde benimarḳama geTdilē hePsi. 193 u bekle allah 

bekle. 194 musula geTcēz. 195 yoḲ. 196 geTmiş bu, fapriḳaya vārmış. 197 

döneme‿ince vārdīŋda fapriḳaya ġapıyı aşdırmış. 198 içeri giɁcek, döncek, 

geTcek ḳufeye. 199 sāta baḳarmış araP. 200 “yarım sa‿ad́ bekle.” dermiş. 201 

“ben seni musula çíḳaren.” dermiş. 202 celal efendi bi baḲdıḲgeliPbatır. 

203 dirmillilere demedi de bene dedi. 204 dirmilliler çoḲ ēlenir adama. 205 

hindi bunlar diyå bȫlù bi duycaḲdiyå hapı yuTduḲdiyå. 206 “saḳın 

sȫleme.” dedi. 
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 -27- 

 Adı ve Soyadı: Nasuh Aksoy 

 Yaş: 60 

 Derlenen Yer: Yeşildere 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşmalar, Köyün Geçim Kaynakları 

 1 “hoş geldiŋ.” dedem. 2 “hoş geldiŋ bacı.” 3 “e ne vā ne yoḲ, 

nēdiyaŋız?” 4 ula ġārı, çocū ġarınıŋ çocūna hizmedġārız. 5 ġarınıŋ ōluna 

hizmedġarlıḲ yapıyız yā. 6 sen nerelisiŋ dedem? 7 neresinden? 8 yüre‿illi 

arḳadaşları vardır benim. 9 orda işlerler vardır, bucaḲda. 10 “hocanıŋ ōlu.” 

dellerdin, yılmaz. 11 moturu da vardır, ġaportacı. 12 taşḳayalā vardır, üsseyin. 

13 benim hanım da bucaḲda ameleT oldu da bel fıtīndan orda. 14 taşḳayalā 

vā benim cezā arḳadaşları da. 15 unlā çekdirdi. 16 sen ni görevinde yapıyŏŋ?  

Köyün geçim kaynakları var mı? 

17 hīş geçimi yoḲboranıŋ şē. 18 şindi borası emekli olanlā vā 

birki. 19 yozolan vā işde. 20 āşamılı tarlada cırmalāyı. 21 āşamüsdü tārna 

çorbası bulūȷsa unu içib yözǚ yoḳarı gidī zāten. 22 aş ġarna bişey yėmemişin. 

23 üş gündür tārna içince ölünme mi ġāri? 24 yözü yoḳarı gedilme mi? 25 bu 

belēşci işde. 26 hadimayın diye geldi cēnemden. 27 ora acıḳ para vāsa unu 

aldı. 28 bū demirçiyin diye cısTeder diye beş bin. 29 zāten senayda 

bulamāyıŋ beş bini. 30 valla biz neTcēmizi şaşırdıḲ. 31 beleşci yāɋ. 32 

yoḲborda aş mı yoḲ. 33 ha süpürge dutan mı yoḲ? 34 sus vay sus. 35 cinim 

ġadā hızım almāyı. 36 la bubassı orda yā. 37 oralıyın diyivriyi. 38 beleşci yā. 

39 ha bunuŋ ġadā süpürge dudcaḲvarorda oḳula. 40 su dudcaḲ ınsan 

var. 41 emek veriya da devleT oḳuTmuş kendi parasınla oḳusa‿a.  

(...) 

42 evelikī öredmenlē çoḲġaynaşıḲ olurdu millede. 43 kȫde ġaldı. 44 

mesele çoḲgùzel ġaynaşırdın. 45 ne yapılcāsa beraber olurdun. 46 ȫredmen 

başımızıŋ tacı. 47 ġanlı duşmanım ȫredmense başımıŋ tacı. 48 bene ġarşı gine 

hörmetim soŋsuzdur. 49 oḳuTmācāsa çocū oḳula salmācaŋ. 50 haberlēde 

sēreTdim, sa‿ad́ ombirde. 51 ȫredmeniŋ biri başörtülü diye “başıŋı aş da 

gel.” dēmiş. 52 suş duyurusunda bulunuyullā. 53 e bunu öredmeniŋ de bi üsdü 

vā yā. 54 başına de‿ilsiŋ ki sen. 55 seniŋ de bi üsdüŋ vā yā. 56 üsdüŋ 

emredmĕse bunu yapamazsıŋ. 57 ama seni suşlayıllā. 58 bȫle ḳānunuŋ da… 

59 çoḲ çoḲgeriyiz geri. 60 aşsın yā herkez hürdür. 61 hocam ȫredmen ōȷsun 

da nīden olūsa olsun. 62 hayadda zararı olmaz. 63 bi çocuḲ 

oḳuTmaḲdimek ġonuşması da çeşidolur. 64 “sen nerelisiŋ bacı?” 65 

uzaḳdan gelmişiŋ sen de be.  

(...) 

66 şindi benim bi torun vā, antaĺyada. 67 biri eveli sene vafāT eTdi. 

68 iki ġız vādı. 69 ikisi de antaĺyada. 70 eveli sene otuzüç yaşındāɍdı. 71 

unuŋ çocū ġaldı. 72 maraşlı birine vermişlē. 73 e çocuḲ unu sevmiş. 74 cocuḳ 

ezzācı benim torun. 75 öbürkǖ belediyede çalışīɍmış. 76 e tanışmışlā, e 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 222 

verildilē. 77 maraş kim bili neyiŋ nesi? 78 āmada dedim “ōlum bi ajıḳ 

tākibediŋ.” 79 “buba ayrılmāyı.” 80 “ayrılmāyise tamam.” 81 antaĺyada 

duruyu. 82 bubassı yōmuş çocūŋ. 83 bi annesi vāmış. 84 ben görmedim. 85 

zāten iki ġız vādın benim. 86 otuzüç yaşındāɍdın biri işde eveli sene 

vafādeTdi ḳanserden. 87 iki çocū vādı. 88 da çocūŋ eşşāları bordāɍdına 

ġızıŋ. 89 dāmat yarın gelcēmiş, götǖcek. 90 üçay şē tanımışlā, üçay 

soŋra çıḳaralım diye. 91 çocuḲ ayrılmānca nēTceŋ? 92 ciŋgeni sevse 

dāmātıŋ. 93 “ġoc manlā bucaḲda mı?” 94 şey vādın mȯsdafa sevim. 95 

ordan ȫredmen biliŋ mi senunu? 96 u zamanlā vāsıta mı vā? 97 bordan 

gölȱsară ınsan daşīrdı. 98 yol da yoḲ. 99 ē hasdasıŋ. 100 vasāyid yoḲ. 101 

“sen bugün izinliŋ de mi geldiŋ hanımıŋ yanĭna?” 102 “sıḳıldı ġaşdıŋ mı?” 

103 seŋkendi kendiŋe izin vēmişiŋ u zaman. 104 cumur vardınorda biliŋ 

mi? 105 emekli oldu ya hindi ȫredmen vādı, cumur. 106 müdürlüKbile 

yaPdı. 107 siziŋ oḳul yarın mı bitiyi?  

(...) 

108 valla aḲlıŋa ne gelīȷse nōȭut, ġarı fasille ekilirdin. 109 unŭ da 

mālúḲdan alınmāyi. 110 ulāf, arpa, būday mala yö‿eTdi. 111 milleT 

sılaşlıḲdarı. 112 kendi yēcēŋĨ zāten ınsan yıllıḲ yēcē iki çuval 

būdayoluyȯ. 113 unŭ da vȯrıncı yapıyı. 114 boranıŋ epidī gelir diye bişeyi 

yoḲ. 115 sendirsebelek sendirsebelek milled, uyū, uyanī, ḳalkī. 116 aş ġarna 

bişey cā‿il callāyı. 117 bulūȷsa ordan iki ġuru ebmek gevelēyi. 118 ibecīŋĨ de 

arāSisi biTdi. 119 arāSisi ibecīŋ çoḲgözeldi. 120 baraç ibecī bitirdi. 121 

ibecik güzeldin. 122 adamıŋ arāSisi vardı. 123 suyuŋ altında ġaldı. 124 bizim 

de ġaldı da biziŋkinlē fazlasınla parasını aldı. 125 yerini yurdunu saTsaŋ 

eTmezdi. 126 çay parası verdilē önce. 127 şindi dönümüne altı biŋ lira. 128 

mesela ora iki dönüm oniki biŋ lira. 129 bizim borda oniki biŋ lira ediyé. 

130 yirmi seniŋkisi geTse gine eTmez bu parayı. 131 işde devled su işleri 

verdi bunlara, yeŋ diye. 132 onlā da yi‿emez. yi‿emeden ölüllera. 133 

bulġur ġaşşıḲlādıḲ sabāla canım. 134 işde bu beleşciniŋ şeyyi. 135 ay yirmi 

doḳuz dedi mi alıya orda iki üş biŋ lira para. 136 ġafasını öŋüne geçilmēyi 

ġāli. 137 geldi‿inde zibidīdi. 138 huna baḲ. 139 bi de bene baḲ. 140 bi de 

huna baḲ. 141 geldi‿inde ayānda babȯş yoḲdun. 142 hindi günlük babȯş 

dēşdiriyĨ. 143 otuS demēyi yirmi doḲuzunda hemen para. 144 getīɁ getīɁ 

beleşciden dē mi? 145 ellerim ġabardı geTdi ben çapa çapalārḳa. 146 bunlā ne 

bilceklē. 147 tarla var. 148 işleyen yoḲ. 149 bi ebe vā. 150 u da belinden 

amaled oldu. 151 bacaḲ ḳāsdı. 152 damar ḳāsdı. 153 bȫle ġīrılmāyi. 154 

belden amaled olma çoḲ tevlikeli bişey. 155 bi ebeye senden eyi yoḲsuŋ diye 

şe‿eddiriP oturuS. 156 ācıḲ kötü de‿ǖsek ġoyŭP tāşucaḲzāten. 157 bi çocū 

vā, dāmātı. 158 çoḲġıymadlıdır. 159 hāli vaḲdi eyi çocu‿uŋ. 160 tāmir 

dükġanı vā. 161 ġalerisi vā. 162 işde[…] bȫle bȫɍüse alīɁ gider zāten. 163 

bene fazla şe‿edmēyi de bunu çoḲ sevillē. 164 nasıl göndermēceŋ 
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göTcüġaddı şeyyi. 165 sen de ġaybedeniŋ yanĭna vāsaŋ ben bungöTcēn 

dese nasıl göndermēceŋ? 166 ula işe düşȱnen mi vā? 167 ya bu çocā ȫle 

vēseŋ buna gine baḲmaz şēlere. 168 ben yimē gine kendim bişirin. 169 ġarı 

ebmek eTcen diye āşamüsdü hamȯr yumurām mı diye? 170 bi ebmek alīɁ 

geliriz diye yözǚ yoḳarı gidiyi zāten. 171 mānāya baḲıP otu. 172 yumur umur 

deseŋ beliki ġızına televon eTcek götüTcek. 173 yimē de bişirin. 174 öŋüne 

ġoyūrun. 175 dā nē dǖren. 176 vallā dayım alla‿ımaz söylemeyene 

körolsuņ, topalolsun eviŋde solū yanıŋda olsun. 177 hindi bōrda biráz 

hanımı ölenlē vā. 178 önce hanımına ebedi ġıymat vermēyin. 179 adam hindi 

mezerlikden gelmēyi. 180 hanımı geTdi yā. 181 bişēde bulumāyı. 182 nelli 

olūȷsaŋ ol. 183 eveli ġeTceŋ yā. 184 vallā solū yanıŋda olsun evde oturuP otu 

olsun ben geldi‿imde. 185 başġa şē iç. 186 e dayım ġazandīŋı nere ediyiŋ 

sen? 187 sen yimesini işmesini bilīŋ dē mi? 188 acıḲ ye iş bē. 189 erkek 

ḳısmına hora geçilmez. 190 ha işi bitincē ġadā ġarım ġarım der. 191 işi biter 

cavurun ḳaḲdırıllā. 192 hem ġazanı hem harcācaŋ. 193 mezerlikde ne araba 

var ne tarla var ne mal maşadvar. 194 götüren yoḲ. 195 ġazanīseŋ yimesini 

de bilceŋ. 196 meselā borda bunuŋ bȯbassı ırāmadlı vādı. 197 bu köyyü bir 

sene normaĺ idāre ederdi, yemede işmede, zērede, malında. 198 davar sürüsü 

bu kȫde bunuŋ bȯbassı ġadā yōdu. 199 mezerlē vādım. 200 hiş başında bişey 

yoḲ. 201 bir yıl bu köyü zēreden idāre ederdin adam, bȯbassı. 202 vārdın 

adām da ȫrek sürüsü. 203 hayvaŋġatır dēriz bizā. 204 eveli şē unla 

dö‿ülürdün harman. 205 ġoşardıŋ ayaḲlarıŋla ezceŋ de. 206 şēle aḲtarcaŋ 

kürēle. 207 ombeş günde mi ezcēŋ, yirmi günde mi? 208 örüzģar gelīȷse 

kürēle göğe atıP samanı götüTceŋ. 209 ȫleydi. 210 gölüsara bordan yayan 

gedilirdi. 211 gölüsara varcaŋ māȭkimeŋ mi vā? 212 yoḲsa yağıŋ mı biTdi? 

213 duzuŋ mŭ biTdi. 214 unu alcaŋ. 215 sarıncāŋ ertebi dā dönceŋ. 216 bu 

dādan da‿a. 217 boraya döncēŋ de ayāŋda çarıḲ, babȯş yoḲ. 218 mal 

derisinden çarıḲdikellēdin. 219 u da zāten yarı belide bölünǖrü. 220 nōlcaḲ 

malıŋ derisiniŋ şeyyi. 221 çoraP yoḲ ayāŋ ters gelǖri. 222 terslēyi de. 223 

yalıŋayaḲbora gel ġāri. 224 aḳar sırtıŋla. 225 o adamlā hasda olmāyidi. 

226 bizimorda kerim bayram diye biri vā. 227 eŋazından doḲsan yaşında 

var helā. 228 bir kilō tā bazardan bi zebze alıP ta yimemişadam. 229 kendi 

yedişdirdīni yemiş. 230 vallā hindi civd süriyi adam, malla. 231 bu yāla vay 

zeytinyā eŋ eyisi. 232 onuymuş yoḲ. 233 malıŋ yāĝını eridiyi. 234 yēyi 

adam. 235 tereyā ınsana doḳunū dellē. 236 adam ḳompile yēyi beliki. 237 

adam malla çivd sürüyü. 238 biz moturuŋ üsdünde nezirgeniyiz. 239 mesela 

bordan gidiyi tā u dāĝıŋ arḳasındā cayan vallā gediyi orda civd sürüPbi de 

geliyi bora. 240 doḲsan yaşındā adam. 241 hindi bizim hollarda bāçelē vā. 

242 tıraḲdörler hora ġoyyuz. 243 motusiKledle giTceŋ motusiKleti getirīŋ 

taḲsīle giTceŋ. 244 e vā gēȷ işde. 245 ġıdı ġadā yer. 246 ġayfeye vasā‿idle 

gelceŋ. 247 eveli köyüŋ içine tıraḲdörle gezdimişde orayı çap lamaya. 248 

eviŋ bi horda ahırlāy arḳasında. 249 biri de yoḳarda. 250 bora şeyle geldik 
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tıraḲdörle. 251 ama yayan gezelek gelseŋ hā olmacaḲ, hasāled şe‿edcek. 252 

mazuTcu geldi‿inde mazuTcunuŋ yözüne bakiyiz. 253 u bizim yüzümǚze 

bakiyi veresē vercek mi diye. 254 u da verese ġalsıŋ diyen yöz yoḳarı gediyin 

zāten. 255 ayāmıza adam geliyi. 256 adamına göre veriyi. 257 mesele biray 

iki ay, üçay bile veriyi. 258 e ben geçeŋgini ödememişin. 259 yoḲgi 

ödēcen. 260 olsa zāten ödēcen. 261 yıllıḲbi dana buzā yedişdirceŋ. 262 unu 

saTcaŋ. 263 unŭ da cēran parası televån parasına yetişmēyi. 264 bu beleşci 

gibi olsa yirmi doḲuzundan yirmi doḲuzuna alsaŋ televån elinden düşmēyi. 

265 acıḲġuvvatlı ye yā. 266 siziŋ yimek yēşiŋize ben zāten açölürün. 267 

orda bi çocuḲvā. 268 mesele mevlüdolsun dǖĝünolsun dörddene sofra 

ġoy dördüne de oturu. 269 bi dene iki dene ebmē yedim demez zāten. 270 onu 

ġoltūnuŋ altında giderke yiyelek gediyi iki tāne ebmē. 271 sabāla bizimōlan 

düdük çalıP otu da benula ben oḳullā dāĝıldı sanārın. 272 

ȫredmenlergeTdim dedi de. 273 ben dāĝılmış saniyin. 274 mūtarıŋ üçōlu 

vā. 275 biri muşda, haydar. 276 ordan ikisi polis biri de ȫredmen. 277 üçünǚ 

ġurtardı. 

Kaç çocuğun var? 

278 bi ġız vā. 279 ikīdinişde. 280 ḳanserden üş günüŋ içinde bitti. 

281 hişbişey yōdun. 282 ġaŋġanserīmiş. 283 orda benim cezāvi arḳadaşları 

vādın antaĺyada. 284 belediyeden ne ġadā ınsan vāsa toPladılā. 285 beliki elli 

kişiden hu ġadā ġan şe‿eddilē, köpüK. 286 ġanı bi vēɁdi çocā almadı. 287 

benim mutā‿idvādın bi. 288 “āĝırlına para ġoycan, çocū ġurtar.” dedi. 289 

doḳtur “yarına tederikli duruŋ.” dedi. 290 ben zāten hemen yıḳılmışīn. 291 

bene basmışlā īneyi basmışlā īneyi. 292 benaḲlımda olsa doḳtura dalcān 

zāten. 293 biray hīcaḲlım başımda yōdun benim. 294 vallā ġanlı 

duşmanıma evladacısı vēɁmesin. 295 benle ūraşsın vursun, yıḲsın. 296 

evlatınıŋ acısını gösdermesin adamă.  

(...) 

297 ayaġġabıŋı ȫredmenlēɁ mi getürǖdü? 298 işiŋ gücüŋ beleş yāv 

vallā billā. 299 gömlē de ȫredmeniŋ biri vēɁmişdir. 300 vallā oḳula vācan. 

301 ben süpürcēn bu oḳulu dēcēn müdüre. 302 beleşciye bi buçuḲveriyseŋiz 

bene biŋ lira  yeteɁ dēɍcen. 303 våy bora geldi‿inde lasdiḲbabȯcula 

geldīɍdin våy. 304 ütü nī pantȯlun zātan bilmezdin. 305 allah duddū yeri dutū 

töbe.  
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 -28- 

 Adı ve Soyadı: Necibe Ünal 

 Yaş: 75 

 Derlenen Yer: Yeşildere 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Eski Düğün ve Bayram 

Âdetleri, Doğum ve Ölüm Âdetleri, Isḳat Âdeti, Günlük Konuşmalar) 

 1 a gözelōlum. 2 sekizen dēĝili. 3 hora aldiriŋ mi lāņ sesimizi. 4 

ben yeTmişüç yaşındayın. 5 bilmēyin dōmŭmu bilmēyin. 6 ben yaşımı bile 

çocūḫla deyǖri de ȫle bilīn. 7 öteki ne bilēn ayōlum. 8 ē alıPda ben ne 

dēcen de alcaḲlā. 9 boranıŋ dǖnü hindi üçetek kiyellē. 10 al bürünüllē üsdüne 

heril bürünüllē, pullu heril. 11 ordan oynā bi çıḳallā erkekli ġarılı, ġızlı. 12 

sen sene ben bene veroyna allāh veroynallā. 13 indi ilk gecesi gün cumā 

gün dutulur. 14 cumā günǚ āşam nışanatılır. 15 nışan daḳallā. 16 ordan 

oynallā. 17 ġalġıllā. 18 dālıllā ertesi gün cumērtesi gün. 19 ḳına hurallā. 20 

baş ḳınası dēriz. 21 unuŋ ertesi gün āşam ḳınası olur. 22 ele ayaḲ ḳınası. 23 o 

biTdi miydi ertesi günde gelinalması olūɁ, bazar gün āşamüsdü, īȷkindin 

soŋnarı. (Eski kıyafetler hala kullanılır mı?) 24 ġullaniliyi. 25 esgī üçeteK 

kiyerdik. 26 bȫle başımıza tavuḲ tü‿ü daḳallādı. 27 hindi tavuḲ tü‿ü 

yoḲġāri. 28 hini oddan boyāyıllā, odları hȫle. 29 hȫle hȫle oluyu ġāri. 30 

ġaFaŋda bildiŋ açılíyi. 31 geŋşēyi unlā. 32 su çile‿üdüŋ mü geŋşēyi bȫle. 33 

dakíllā yüzüŋe de örtüllē. 34 biniyiŋ  taḲsiye haydi. 35 eveli ata binerdik. 36 

eveli atıla giderdik. 37 hindi taḲsīle gidiliyi. 38 ben de dēyin. 39 taḲsiye ne 

zaman her gün biniyíŋız, taḲsiye dēyin ben. 40 bi gelinolcaŋ biŋ yılıŋ başı 

hayvana biŋceŋ. 41 biŋseŋe atıla ḳayḳıla ḳayḳıla gėTse olma mı? 42 at doluP 

atī. 43 taḲsiye biniPde yuva gibi taḲside geTcēŋize dēyin ben. 44 ȫle 

olmuş ġāri. 45 hindi gelinlīle gediyi gelinlē. 46 ondan kerī gelinlik keydiriP 

alıPgedillē yüzü açıḲ. 47 hȫlǚ bi heril örtürillē. 48 e eveli zamanda yüzȱne 

ġuşşaḳ örtellēɁdi. 49 ondan keri ġıraPları her yellerine sallādlādı, örtellēɁdi 

arḳasına öŋüne. 50 al bürünüllēdi arḳasına, öŋüne örtellēdi. 51 üçetē de 

keydirillēdi geline. 52 bindirillēdi ata ōh ġuzum. 53 ḳayḳıl allah ḳayḳıl 

üsdünde. 54 bizimora geTsek de kölgecē otūsaḲ, ġonuşsāydıḲ ula borda. 

55 eveli ben dǖĝünlere geTcēn diye ālardım anacı‿ım ırāmadlıya. 56 tabī 

geŋşlik de dǖĝüne canıŋ istēyi. 57 geTceŋ eme sırT yoḲ keycek. 58 ne 

keyilcek? 59 anamıŋ bi göynekeTmişlē bȫle. 60 göynēŋĨ aşcān da hȫlü 

hȫlü yumurlamışlā. 61 boncuḲ oya eTmişlē gibi, bi de don. 62 hȫle don. 63 

anacı‿ım ȯ donu keydürǖridi bene. 64 o göynē de keydürǖridi. 65 ona gücüK 

urba derdik. 66 göynekcek dǖne giderdim. 67 ġıraPbürüdüllēdi. 68 e hindi 

üçetek keyyiŋ. 69 altına donŭnu keyyiŋ. 70 üsdüne zıbın keyyiŋ. 71 zıbını da 

getir bi tūçe. 72 tūçe zıbınla üçetē bōçasınla alıPgelǖ. 73 tūçeye bi 

keydürǖrem mi? 74 gȫdüŋ mü keyileri? 75 üçetek dedi‿im bu. 76 hindi 

baḲbu üçetek ġızım. 77 hēy nerde la hu? 78 bunuŋ çeşidleri olur. 79 yeşili 

olur. 80 gökü olur. 81 simlisi olur. 82 herkezde var. 83 tūçe key baḳan. 84 
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beŋkeyemēcen. 85 bunu da üsdüne bürüdürsüŋ. 86 heril dēriSbiz buna, 

pullu heril. 87 bunuŋ  üsdüne tā bi de ġıraPlā edersiŋ. 88 hu zıbın benim. 89 

dön arḳaŋı baḲ. 90 hanı neye bālādıŋ. 91 hindi ġuşşā da bȫle ġuşşādırsıŋ  

beline, ıhıcıḲ[…] 92 tūçe neneŋ bunları dutar da sana erişir de bunları 

bürüdür mü a ġızım? […] 93 hindi bu bȫle. 94 hindi bunuŋ altınıŋ donu da vā. 

95 hu donu da altına keyicek. 96 bu paça bu atılcaḲ. 97 alımız da vā ulā. 98 

çatalīneleri çoḲ yere daḲmışıŋız heyyere. 99 başaltını dellē ona. 100 

hindi bunuŋ fotarafını çeküŋ siz. 101 tūça çatalīneleri nereTdiŋ ġızım? 

102 beri gel, durō. 103 altınlā çıḲsın dışına. 104 tūçanıŋ fotarafını çekdiŋiz 

mi ōh ġāri ōh dē mi hāḳan? 105 hāḳan sen bȫle gelin aldıŋ mı? 106 allah 

şükür yārabbim. 107 baḲbu henteri. 108 da üçetēŋ altına bu keyilir. 109 bu 

göynek keyilir tā bunuŋ altına. 110 bunu kiyer altına üsdüne de üçetē, unuŋ 

üsdüne zıbını. 111 baḲġāri eyi baḲ tūçá. 112 gözel dur. 113 dēņk dur. 114 

endē tavū ġırabı niye ger eTmediŋiz? 115 yüzüne eTdiŋ. 116 tūçe gözel dur. 

117 gözel çıḲsıŋ ġızım.  

Bayram âdetleri güzel miydi? 

118 esgiden ayōlum bayramlā bi gözelolurdu bizim borda. 119 

hindi yoḲ ȯnlā. 120 deve yapılır. 121 ebe yapılır. 122 dede yapılır. 123 

dedeyle ebe güleşe güleşe o ocāŋ ġıyılarında. 124 deve çan daḳallā, laŋġırT 

laŋġırTdeve geTdikce. 125 deveniŋ üsdüne de bi gelin ėdellē. 126 

bindirillē. 127 ōlanları biril gelin ėdellē. 128 bȫle aynı keydirillē. 129 deveniŋ 

üsdüne bindirilē. 130 laŋġırT laŋġırT; hārT sena, hārTbena. 131 deve ȫle 

ėderdi. 132 hindī onları gine onları oluyu da deve ėdiyillē de evelkīne uymāyí. 

133 evelkinlere uymāyí. (Tatlı yapılır mıydı?) 134 dadlı yapılmaS. 135 borda 

yapmazlā. 136 ben görmedim hiÇ. 137 gerçi ben hindi bayrama da geTmēyin 

de. 138 eve gelen misēfir olūɁsa yaparıS. 139 hindi eve vāsaḲben size ne 

olsa ġōrun. 140 o zaman geldīŋizde çay bişirin. 141 loḳum ġōrun. 142 

büskǖdġōrun. 143 çekireKġōrun. 144 ordan ne unuŋ adı leblebi ġōrun. 

145 unlāɁdan he şīden ġōrun evimdē. 146 emme dışdā orå oḳuluŋ öŋüne 

götürmen. 147 oḳuluŋ öŋünde yapılır bāɍram. 148 her zaman orda yapılır. 149 

gine ȫle. 150 ıramazanda ōȷsun ġurban bāɍramında oḳuluŋ öŋünde yapılır. 151 

ibeCikden gelir. 152 pırnazdan gelir. 153 bizim kȫ olur. 154 zōraldan gelir. 

155 āşam yapallā, gece. 156 ġurbanda hindi herkezġurbanınĭ keser, ilk gün. 

157 yiyen yer. 158 tabī herkez kesen yer, içer. 159 āşamda orå toplanıllā. 160 

bāɍram yapallā benim hāḳancīmıŋ yanĭna. 161 hāḳancīm masaları sıralā. 162 

herkezgelenoturu, erişebilen. 163 erişimiyen ayaḲda; çalġı çılġı bȫle. 164 

erkek ġadın hePsi gelillē. 165 hurallā davulu zurnayı. 166 cıhaz bi yanda 

sȫler. 167 çoġoynallā ġāri. 168 aman bāzı sabahī duta yazīlā tān. 169 bi de 

bi şeyatillā ayōlum. 170 bi atillā tān. 171 ula ayōl eve dutāsa bu saşma vā 

bunuŋ içinde. 172 bize gelīse deyin. 173 göge gediyi der benimadam. 174 

çeşid çeşidoluyu o. 175 oḳarı geTdi mīdi çeşidlenīyi ışıl böcü gibi olȯġōyu 

bi dünye yer. 176 eŋ yaşlı bu vā. 177 yaşlı bu vā. 178 bu ġonuşcaḲ.  
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Doğum âdetleri var mıydı köyde? 

179 eveli bütün dōĝum borda ġarılā yaPdirīdi. 180 eveli ȫleydin ōlum. 

181 eveli bollarda ġarılara, ġadınlara hani bize dōĝurddirīdík. 182 hindi ārı 

dudmadan eveli hāydi toḳtura. 183 varıncıġadā hāydi sezeryanla kes. 184 

ula bu ġadına yazzıḲdē mi? 185 kesilir mi? 186 olcaḲ mı olcaḲ çocuḲ. 

187 kesilir de ġarnıŋdan alınūru mu? 188 bizim bu kȫde yarıya ben 

dōĝurdmişindir çocuḫları. 189 eveli hani şeylik zamanda hindi ġāri toḳtur vā. 

Cenazeler nasıl kaldırılırdı? 

190 cenēze ōlum işde ölüyuŋ. 191 kefinlē kefinĨni kesiŋ. 192 

hazırlāyiŋ. 193 yıḳāyiŋ. 194 ġatiyıŋ kefine. 195 ġatiyıŋ şeyiŋ içine tapıtıŋ 

içine ta üdde me‿ingdaşı vā. 196 ora ġadā varillā. 197 namazı ġılillā. 198 

ordan moturuŋ üsdünĕ ġaTdılāsa tapıtı. 199 hāydi yörillē işde bu. 200 bi 

mezerlik orda vā. 201 bi de horda yoḳarda vā ġoca daşıŋ dibin ȫle ġarşısında. 

202 başsālına çoḲgelillē. 203 gelillē beşoŋgün gelillē. 204 ondan kiri o 

beş gün oŋgün bir havTa bişi yaparız biz. 205 hamırı mayalārıS. 206 ilēnde 

bişiriS. 207 bȫle tavalāda ġocı ġocı tavalāda bişiriS. 208 gelene onu veriz. 209 

cumā günleri alí gider cāmılara, baḳırlara dolduruS. 210 cāmılarımıza öte 

yaḳa beri yaḳa. 211 alí gider heni üleşdirillē. 212 ḳola alıllā yanĭna. 213 ḳola 

bardaḲları alıllā. 214 ora varıla ġollā. 215 herkezbirer bardaḲ ḳola. 216 birer 

bişi yellē. 217 biray bile edenolur borda. 218 heni adamıŋ vaḲdına 

hāline baḲ. 219 mevlüdde oḳudulur. 220 yemek veris öldünde bi sene 

soŋra. 221 ḳırḳında da aynī. 222 her şėyi hazırlāyiŋ, yencek içilcek. 223 

getirīŋ unuŋ bi dȯ‿āsı oluyudur sāde. 224 ḳırḳıŋ dȯ‿āsı olur. 225 

elliekincesinde de ḳırḳında da oluyu işde yā. 226 ḳırķ çörē ediyiz ya. 227 ben 

dȯ‿āsını bilmēyin de oḳullā bi dȯ‿ā edellē. 228 bişi yaparız. 229 gine geleniŋ 

öŋüne hePġōruz. 230 çayınla, bişisinle ġōruz, loḳumunla, büskǖdünle. 231 

hindi bizim borday hēr gün mevlüdoḳudan olur, evinde. 232 bȫle īlan 

ėdellē. 233 hindi bizim borda arabaş deriS. 234 sizarabaşı bilmezsiŋiz. 235 

tavī keseriS. 236 tavıḲalırız. 237 hazır tavıḲ ōȷsun. 238 misir darı unundan 

unu bişiriS, ocaḲda ġazanda bȫle hamır. 239 bişiriSdāri Sinilēŋ üsdüne 

dökeriS. 240 o tavīla her şeysinle sōĝanla büberinle bişiriS. 241 bi ġazan hȫlǚ 

ġazanlara o suyunu bişiriS. 242 undan soŋra unu da indiriz. 243 bi habar veriS 

ȫle ġomşulara. 244 hocȯ getiriSbi iki hoca. 245 yediriS, içiriS. 246 bi dȯ‿ā 

ėdellē. 247 ḳalḳallā, gidellē. 248 emme çoḲ ėden olī. 249 beliki bizim kȫde 

yaPmıyan ġalmāyı. 250 iki girişgirīgen de oluyu. 

Iskat geçirme geleneği nasıl olur? 

251 e hindi sen öldüŋe. 252 hindi ısġatıŋı geçirceklere öldüŋde. 

253 hȫle bi çaPıda çıḳınlāyilē parayı. 254 hindī hocalā alcānı alır. 255 devri 

sürdüklerinde gerisini ev sāȭibına teslimėder. 256 nere veriseŋiz veriŋ. 257 

nere vercēseŋiz veriŋ. 258 alıllā gidellē, fakírlara, çora çocā, oḳuldā 

çocuḫlara. 259 ġalan parayı da ollara dāĝıdılır. 260 beşşüz dutīse beşşüz. 

261 bi millardan ėden de vā ısġaT parasını. 262 bi millar deyeġoyillā. 263 
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otuzüş kile buydaydan geçirimişeveli. 264 hindi gine vā. 265 

otuzüşden geçiren gine vā. 266 sen de bu para vā mı bi millar dimēyillē. 

267 ısġatı bi millardan etÇez deyillē işde bu. 268 niTceŋ? 269 veriyiŋ. 270 

ġıldīŋ namaz, duddūŋ orucā şeymiş, bedelimiş. 271 bi senelikmiş. 272 bi 

senelik namazāɍmış o ısġaT. 273 bizim hoca vā imam. 274 nerey orayı? 275 

yusȯfcada benim ġardaşım vā, ālim. 276 “ısġaT yoḲ.” dedi. 277 “bu ısġaT işi 

boşa.” dedi. 278 “ısġaTbi senelik namaza.” dedi. 279 ısġaT her yerde olur. 

280 yalıŋız şehir yerini bilmēyiS. 281 hȫlù hu bizim yaḳıŋkȫlēde 

ısġaTvādır, ibeCikde, uÇoluḲda, zohralda, pırnazda. 282 geT ayvacıḲda, 

şamelindē ollāda vādırısġaT işi. 283 öteki gibi şehiri bilmēyiS. 284 tabī 
ollāɁ neceP ediyi.  

(...) 

285 hindi baḲ yāmır dȯ‿āsı edilir bizim borda. 286 hava yāmadı mı 

yāmır dȯ‿āsı edilirdi. 287 elleriŋ bȫle dutulurdu. 288 yāmır yācaḲ allāȭım 

bȫle bȫle dȯ‿ā edilirdi. 289 hindi ȫle olmāyi. 290 yāmır yādı mı şükür dȯ‿āsı 

ediliyi. 291 aşcı dutiyin. 292 göleserden getiriyiŋ aşcısını. 293 kȫden herkez 

ni verise toPlāyıŋ, para. 294 bi öküSkesiyiŋ. 295 dana, öküS neyse böyük 

mal kesiyiŋ. 296 hē yerden ġarı geli. 297 emme bi görcēsiŋiz siz o mevlüdde 

gel’eni. 298 hele bu seneki tā bi çeşiddi. 299 deŋizliden bile geldilē. 300 

burdurdan bile vāli bile geldi. 301 ismāyil hē yere duyurmuş heraĺde bu sene. 

302 māşar yeri ġuruldu. 

Tahsilin var mı? 

303 narasın ayōlum. 304 ben oḳusam avuḳadolurdum. 305 ben 

oḳumuşolsam ōlum kö‿e avuḳadda olurdum. 306 oḳumadım. 307 hindi 

hordā zurnacınıŋ ōlu vā saliȭ. 308 yeŋge de bēh. 309 beliki bişeylē de deyiP 

oturu, hȫlù türkü gibi bi şēɍleden. 310 aldırCāmış ben ne bilēn. 311 “ōlum 

ben ne diyen?” dedim. 312 “ne bilīseŋ onu de.” dedi. 313 düşündüm, 

düşündüm. 314 “ben ġara ġāşlı yay, sȫyle dērdiŋi. 315 ni bileyīm ben seni 

cama geldīĝiŋi, camdan sēvdīĝiŋi” dedim bȫle. 316 acıḲdurduḲ. 317 geTmiş 

şeye bilgisayara ġomuş. 318 bi adam bi sȫlēyibatı emme eTme dedim, saliȭ 

dedim. 319 “ey!” dedi. 320 hindīki benim dedīm bu emme bunu erkek sȫlēyi. 

321 “ne gözel sȫlēyi.” dedim. 322 “eTme.” dedim. 323 “endē bemmiyin 

yōŋusa hindi?” dedim. 324 “tabī sensiŋ ya.” dedi. 325 “āh ben bȫle eTcēŋi 

bilsem ōlum eddīmezdima bunu.” dedim. 326 bi de bi gözel sȫlēyi adam. 

Kaç çocuğun var? 

327 üç. 328 ikisi göleserde, ġız. 329 biri ōlan, marmarısda şufer. 330 

beton çekiP atan arabalāɁda tırıla beton çekiyi. 331 unla evde çocuḫları vā. 

332 çocuḫlarınıŋ çocuḫları vā. 333 ġoca ġoca ġızlā oldu. 334 ōlanları oldu. 

335 ġızları ġocaya vādı benim ġızıŋ. 336 ikişerüçer buldulā. 337 ayōlum 

biz çoḲ yaşlanmişiz dē mi?  
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 -29- 

 Adı ve Soyadı: Sultan Ünal 

 Yaş: 87 

 Derlenen Yer: Yeşildere 

 Derleme Konusu:  Karışık Konular (Günlük Konuşmalar, Iskat 

Geçirme, Türkü) 

  1 bi senesinde geldilē bȫle. 2 bizim bȫle sesimizi aldılā, geTdilē 

dedeyle ikimiziŋ benimadamıla. 2 iki sene mi oldu, üş mü oldu bilmēyin. 3 

çeKdi geTdi müdür. 4 sesimizi aldı geTdi bi ġadın. 5 nacaPgelinolduŋ. 6 

nacaP nēɍle geçirdiŋ vaḲdını. 7 çobancılīla mı oḳumayla mı? 8 heP aldılā. 9 

ḳaş ġocaya vādıŋ. 10 ebeniŋ biri de bu. 11 inek dōĝurdur. 12 

çocuḲdōĝurdur. 13 ni yaPdırısaŋ yaPdır, bunu götür. 14 geberiPgiderdir 

emme maşşallā. 15 elinden gelmedik yoḲdur. 16 inek bızālad. 17 

çocuḲdōĝurddur. 

Cenaze âdeti ve ıskat çıkarma devam ediyor mu? 

18 ḳırḲgün öldü mü bi adam ḳırḲgün dedi mi çörek yapar da‿ıdırız. 

19 oḳuduruS dȯ‿ā eddiriShocalara. 20 cāmıdā olan hocalara 

mevlüdoḳudur gibi oḳuduruS. 21 hocayı getiriS. 22 unŭ da oḳur. 23 bȫle bi 

dȯ‿ādır o elliikinci gecesiniŋ dȯ‿āsı. 24 eveli eveli ȫle dēĝilidin ōlum. 25 

dūɁduḲca görenek çōĝaldı. 26 esKiden o ġadā yoḲdu. 27 adam bi ḳırḲ çörē 

üleşdürǖrü. 28 bi elliikinci edǖrü. 29 hȫle bi uFaḲ yollu. 30 hindi esKisinden 

ġuvvadlı. 31 köyümüz geTdikce ilerledi. 32 görenekleşdi. 33 bayabi 

gözelleşdi ādetimiz. 34 bi arabaşedellē. 35 bi hoca bulullā. 36 yedirĨle, 

içirĨle. 37 ȫle bi ādet de çıḳardılā. 38 devir sürǖlē. 39 sen oniki yaşında mı 

başlādıŋ namāza. 40 doḳuz yaşında mı başlādıŋ? 41 al ġuzum ver ġuzum. 42 

al ġuzum ver ġuzum. 43 devir sürellē. 44 deviri sürellē sürellē yaşıŋı yerine 

getirillē. 45 ceblerindē parayı alıllā. 46 dōram dōram edellē. 47 hocalar 

verillē. 48 ġur’an ġȯrsuna verillē. 49 hu ȫsüsse buna verillē, fakírlara. 

           Bildiğin bir maniyi okur musun? 

           50 gündōĝdu heP uyāndıḲ, siperlēre dayandıḲ. 51 isdikĺāliŋ ūrūnda 

alḳanlāra boyāndıḲ. 52 ülkēmiz türK ülkēsi aşı gīder herkeSi. 53 başımīzdan 

eksilmēsin ay yıldīzıŋ gȫlgesi. 54 sınandılār ki türK uyūrdu ġāzi cenKi 

buyūrdu. 55 türKün āslan oldū avrupāya duyuldu.  

(...) 

56 sen borda mı durīŋ? 57 hiya. 58 iyi ġızım iyi. 59 borda ġuru ġuru 

otuduḲ. 60 geTsek bizim horda hem ġonuşurduḲ. 61 çay da bişerdī. 62 benim 

çay zāten bi kimseye nāsiP olmaz. 63 ben eliŋ ollāɁda içiP yörün.  
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 -30- 

 Adı ve Soyadı: Adile Aksoy 

 Yaş: 67 

 Derlenen Yer: Yeşildere 

 Derleme konusu: Kıssa 

 1 hură gidiŋ maydam. 2 ġaşsene oldu ġızım bē dördbeşsene oldū. 3 

bel fıtī vā dedilē. 4 bel fıtīnı amelededēɁsek bacāŋa faydası olū dedilē. 5 

amelededdilē hişfaydası olmadı. 6 dā belimĨ arġıddılā. 7 tā zorlāyı. 8 ta oră 

gėdelim de çayiçelim. 9 öylü oluyullā da soŋra olma olmāyıllā ġızım. 10 

īkindi bȫlü oluyullā soŋraḲdan dönleşiyıllā. 11 ötekin de ȫle dedilē 

hīşolmadı geTdi. 12 bu ufacıcıḲdın evlendi‿inde. 13 benim ilk beyimi 

hurdulā da ġızım. 14 undan hȯra giden ōlancıḲvā bi. 15 ġadiriŋ dedessi 

hurdulā da iki senece geldim iki senece geçindik. 16 tamiki sene doldu 

hurdulā. 17 durdum durdum bu ufacıḲdın. 18 çocuḲda ȫsüz ġalcaḲ. 19 

kendim de ȫsüz böyüdüm dedim bunu bāri ȫsüz ġomayān. 20 buncāzı ufaḲ 

mufaḲvādım emme çekmedi‿im de ġalmadı. 21 bi çocūmuz hemen vādım 

bi çocūmuz ōldu. 22 bundan ȫldü. 23 bi tā ōldu. 24 u bayabi yaşında mīɍdın 

bi cezēevine geTdi. 25 bu çocuḲ oḳula girdi sekiz buçuḲ sene yāTdı 

cezēevde. 26 gēldi iki sene de asgerlik yaPdı gēldi. 27 undan kēri biz ġarı 

ġoca olduḲ iyilēşdik. 28 ilk gölisara girdi. 29 hücüre de yaTmış bu deŋizlide. 

30 bu dā ireziloldu. 31 evelki adama eyĨ kötü oldu dā buna dǖĝün mü olū 

ġāri? 32 hindi ediyillē ebelere bile emme. 33 eveli eyi kötücēz oldu. 34 evelki 

ġarı çıḳarmışın. 35 beni cebire sürdülē geldilē. 36 yaşı ofaḲbi çocuḲ. 37 

undan kēri eyĨ kötü birine yanaşdȯrudulā. 38 izinlemeli boşanmamış öteki 

ġarı. 39 hindi ōȷsa dǖĝün eTdirmezlē gine eTdirmedilē de. 40 eliŋkine 

yanaşdırudulā. 41 eyi ōlancīm eyi siḳortacīnı çoccām yatırī.  
 

 -31- 

 Adı ve Soyadı: Şeref Özturgut 

 Yaş: 52 

 Derlenen yer: Yusufça 

 Derleme konusu: Günlük Konuşmalar, Kıssa 

 1 ben hayvancılīlaņ ūraşȯyon işde. 2 genelde ġurban sezonu 

ġurbanlıḲ satıyoS. 3 ciFdciyiz. 4 at, eşşek alıb satıyōn. 5 eşşek südü bulunuyo 

devamlı. 6 türkiyeniŋ her TaraFından arayolā, dış devledden bile. 7 

iTternedde ismim vādır. 8 eşşek südünüŋ faydılānı iTternedde yazıyoru. 9 

doḲdōɁlā bile arıya beni. 10 bi ara tele‿īzonda anladdılā bunu; 

bilimadamları eşşek südünüŋ ana südüne eş dēĝeroldūna, ḳansere, asdım 

hastalīna iyi geldīne. 11 tabī vatandaş bunu duyan çāra arāyo kendine. 12 

bizim bi bilgimiz yoḲ. 13 emme insanları şıfā içün bulunsun dēyoS. 14 adam 

eşşek südünüŋ faydıları deyi baḳıyoru. 15 bütün şēsini yazıyoru. 16 gördǖ 

hasdalıḲlāŋ tedēvisine yāni yazıyı orda. 17 hayātımĭzı sürdürüyoz ābim be 
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nēdelimişde. 18 buranıŋ çiFcilī, zebzesi, tarla domatizi. 19 önceden havȯc 

mēşurdu. 20 şindi domatez, ḳarpuz. 21 şindi şu ānda domatez, büber, 

salaTalıḲ çıḲdı burda. 22 esgiden günnük onombeş ḳamyon ḳalḳādın 

būɁda. 23 izmire, istambola, aŋḳaraya, bursaya, mersine havȯcgiderdi emme 

şindi domatiz. 24 şūɁdan biray sōna geldīŋ zaman bütün būɁda ġāvelē fuĺ 
dolu olur. 25 zebze arabaları çoḲolūɁ, yāni. 26 türkiyeniŋ her taraFından 

gelillē, aynı finigi gibi. 27 şindi ḳonya elimizden aldı orayĭ. 28 ḳonya tā 

tekniK yapıyoru işe. 29 burda da yapıyolā şindi yavaş yavaş o şeye 

teknolojiyĨ uymayă başlādılā. 30 bizim kȫmüzüŋ tarlası çoḲ. 31 bi de turġud 

özal ırāmadlıḲburaya bu memlekede bi ėyilik yaPdı. 32 baraj vā. 33 

yapraḲlı barajı oldūndan bütün bu acıpayamı ġadā bütün sulanmayan arāzi 

yoḲ.   

(...) 

34 güzel türkü çekēɁ bu vay. 35 ară sıra çekdiriya mıŋ türkü? 36 

haġġı buluda benzēyi kerata. 37 benonu çoḲ severin. 38 o adamıŋ çoḲ 

māzileri geşdi, ōlundan başı derde.  

Çocukluğun nasıl geçti? 

39 yoḲsulluḲ içinde böyüdük, köy hayāTı. 40 şindi bizim 

benimōlanlā vā. 41 yāni hayadda yamalı pantulan keydiKlēni bilmen. 42 

ayaġġabı sāten onlāŋ artıḲlānı keyĨyon ben. 43 onlāŋ elbiselēni keyĨyon. 44 

şindi hayadȫle bi güzel ki çoğu yaḳınıyoru. 45 çalış ġardeşim çalış. 46 para 

vā. 47 ben öbür gibi ġāvede otūman. 48 çalışceŋ. 49 ben havtanıŋ üş günü 

dördgün dışda oluyon. 50 pēɁşembe gün gediyon. 51 çamálli, ġalıŋġoz bazarı 

vā. 52 eşşek, at götürüyün. 53 ōrdan çamálliniŋ bazarına gediyon. 54 ōrdan 

kelekciyi gediyon. 55 cumātesi gün yāni bugün saad́ onikide geliyon evime. 

56 bi de esgi ġaFa biz eveli bāḳurdan sıġordadan ġaçardıḲ. 57 hindikiy 

ġaFem olsīdi ben ōlum bi hayadgüvenceŋiz olūɁ. 58 çalışıŋ sıġordaŋızı 

yatırıŋ deyin.  

(...) 

59 benimōlan sıpōrcu, güleşci. 60 anlaşamadılā antırönle. 61 gēldi, 

burda gölüsardan meslek lisesinde oḳudu. 62 il birincisi ōldu, hāĺā il birincisi. 

63 iki yıllī duddurdu, geTmedi. 64 “beniki yıllī oḳumēcen. 65 olūsa dörd 

yıllıġ olsun.” dedi. 66 ē dersānĕye geTdi. 67 bu sene dersānĕye geTdi. 68 

üccüzelli milyon dersānĕye verdik. 69 üccüz ḳusur milyon yurdů 

verdik. 70 beden ēĝiti ȫreTmenlīni duddurdu, dörd yıllīnı. 71 dilim dönmēyi 

musabaḳa mı deyola? 72 ne deyola? 73 ondan bi geşmesi lāzımmış.  
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 -32- 

 Adı ve Soyadı: Rıza Özturgut 

 Yaş: 84 

 Derlenen Yer: Yusufça 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşmalar 

 1 ben şu ġarşımızda ālan vār. 2 daha giTmedim yalıŋız ḫaġġāri 

şemdilliye beş kere. 3 benaltı sene asgerlik yaPdım. 4 üşsene kendi 

asgerlīmi yaPdım. 5 üşsene uzman oluraḲġāldım. […] 6 şindi oḳuldan 

uzman ayrıldı mī merkeze veriler. 7 īcābeden yere ordan dağıdīȷlar. 8 gece 

arḳ dışlar sekiS gişīɍdik, uzman. 9 giTdiler ciŋgenlēŋ tavuġlānı çaldılā, 

geldilē. 10 yediler. 11 ben sabahlı görevi bıraḲTım. 13 emmē zor ġurtuldum 

oḳul ḳomȯtanīņdan. 14 yarbay irfan seÇer isminde bi oḳul ḳomȯtanīɍdi. 15 

sen vatandaşıŋ malını çal gel ye demeyo ordaya dēyo. 16 e bu olū mu? 17 

“ḳomutanım bu iş benim bıranCım dēĝil.” dedim. 18 ben kȫle gibi çalışırın ā 

gibi yerin. 19 hīş kimseniŋ bir kimseniŋ malına göz dikmen. 20 cenābı allāh 

“ben yaraddım sen yaratıcı ol.” dēmiş. 21 Parmām ġomuş. 22 hurda et, hurăya 

da bi kemiKġomuş, aşınmasın deye. 23 baḲ āferim. 24 baḲ nerden nereyĕ 

gelmişiŋiz de oḳuyōsuŋuz, şēdiyȯsuŋuz. 25 çalışīŋ. 26 anaŋız, bā sā mı, anaŋ 

båbaŋ? 27 ne şēlē çekiyolā kim bilir? 28 çoḲlāmız nasıl harjlī vā mı yoḲ mu?  

29 eliŋ memlikedin ne diyolā, kim biliy diye? 

(...) 

30 benim hanım buydȯ. 31 iki biŋ dördüŋ mayıSayınıŋ 

ombirindē burdanayrıldı. 32 getti, öldü. 33 çoḲosmanlı ḳadınıdı. 34 

çoḲefendĨ bi torun, en böyük torun. 35 buna bi ev verdim. 36 yirmi dölüm 

tarla verdim. 37 ā, āȭ otuz beş dölüm de ele verdim. 38 yekǖni yeTmiş dölüm 

tarla, bi ev, yüz yirmi milyara ommilyar vērdi. 39 daha ġayıblara ġarışdı. 40 

hindi dāvālıyız. 41 anassı dōĝurdu. 42 dünyāyă getirdi. 43 ombeş yaşına 

ġadā ben baḲTım. 44 yā, durum budur ġuzum. 45 çalışıŋ. 46 ekmēŋe devletīŋ 

bal tenikesiniŋ içersine şȫle bāmāŋ ucu dēĝil dibine ġadā soḳ.[...] 47 tabī 
yamīḲ, ortalıḲ çoḲ yamıḲ. 48 evelcē dos ġazanmışın. 49 evelcē merḫaba 

demişin. 50 dos ġazanmışın. 51 hėç zāhmad çekmēyon. 52 heş bazıra gediyon 

heş parasız o doslar çantama yapıyo, hazırlēyo. 53 ġoyyoru. 54 “hadi.” dēyo. 

55 baḲ toplumda yeralcāsıŋ yer. 56 toPlumda ismiŋ oḳuncaḲ. 57 hindi 

burdan çıḳarın kǖ‿e inerin. 58 işde çoḲlām, torunum bilir. 59 våy ĭrızā, våy 

rızā dayı, våy ola bi çayımızı iş de giT. 60 bu toPlumda bi sıradır. 61 benden 

böyük bu ḳasab da yedi kişi vār. 62 yedi ǖz hāne burası. 63 ho dibimiz 

gölüsar. 64 aramıS dörd kilōmeTre. 65 burdan beledīye yiTcek. 66 gidemez. 

67 kimse alamaz. 68 çüŋkü ḳaldırdılār. 69 biz mākimede ġazandıḲ. 70 başġan 

çoḲ ḳaFalıdır. 71 ben başġanıŋ amcasıyın. 72 üş tāne åvḳadduddu. 73 

ḫaḲlı çıḲdıḲ. 74 mākimede ġazanılan bi yer bi kimse menedemez. 75 o 

zuman yarġınıŋ heş dadı ġalmaz. 

(...) 
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76 bu evler benim. 77 burası devledormanı. 78 cebren aldım cebre. 

79 hākim dȫdüm. 80 ormancı dȫdüm, burda yā. 81 yā cipedemedim. 82 

çıḳarcaḲlā, sürceklē. 83 burdură geTdim. 84 iktāne bidån birisi aldı birisi 

üsde […] 85 altında bayraḲ sarılı. 86 alddaki bidånda “zāfer çalışanıŋ.” 

yazdım, kömürle. 87 geldi hākim. 88 “senden kērĨ çalışan yoḲ mu ula?” dedi 

bȫlü bȫlü. 89 “hākimseŋ hākimlīŋi bil.” 90 “izmir fȯ‿arından, fȯ‿arıŋ 

ġapısından girdiŋ mī birinci söz, ikinci söz de‿il, üçüncü söz, 

kemalatatürküŋ sözü” dedim ben. 91 “zafer çalışanıŋ.” yazıyo. 92 “kendiŋ 

gel.” dedim. 93 “zabıd ḳātıbına ġapaT taḳtiloyu.” dedi. 94 zabıddudmadı. 

95 bindiler araba. 96 o zuman vāsta yoḲ, aTmışaltıda. 97 bu vāsta yoḲ. 98 

bu memlikedde dördcip vār: iki gölüsarda, biri çamkȫde, bi burda. 99 ȫlü bu 

taḲsi yōḲ. 100 cåmız çivti vār. 101 öküz çivti var. 102 at çivdi vār. 103 ġaŋnı 

var, aTmışaltıda. 104 arabeye bincēŋ de eddi bene vārdım. 105 ben 

dutanāĝa aldey dutarın. 106 “āĝeş dik āĝeş.” dedi. 107 bur ya ġazma geşmez. 

108 āĝeş çoḲ sever […] 109 bu yaylayă giderlē mēmurlāɁ bütün āyilesinle. 

110 amca müsāde eT. 111 biz hurda bi oturām. 112 bi buçuḲ kilōmeTre 

yerden dāĝdan ġayanıŋ içine deldim girdim. 113 bu suyu getirdim. 114 

ġapınıŋ āzínde aḳan suyu gördüŋüz mü? 115 iki tāne belediyi başġanını 

yeŋdim. 116 köyüŋ sulůma suyundan rızā su çalmış gelmiş dėye mākimeye 

verdilē. 117 burůlāma cibile ezdilē bütün. 118 emme bütün her şeysini 

yaPdıḲları zararı bütünaldım. 119 belediyi başġanı olmuş amma ġafası 

çalışmĕyo. 120 ula eşşek heriFben suyu getirmişin. 121 bi kerĕ ġapımdan 

içeriyi ġomamışın. 122 yolu ġomuşun. 123 yolå ġonulan sū umūm halḳıŋdır. 

124 şahĭsıŋ dēĝildir. 125 burdan ġazandım. 126 avlısınıŋ içini su alanlar 

ġaybeTdi bütün. 127 yā sen nāȭıl ġazandıŋ. 128 “ē eviŋ içine avlıŋ içine 

ġoycāŋa eviŋ içine ġoysēdiŋa suyu.” dēyo. 129 boyŭl nālolcaḲ 130 yolå 

ġō. 131 halḲ o yoldan geçen hāl da barbınlansın o sudan. 132 o zuman ḳānun 

sene haḲveri.  

(...) 

133 dayım ombeş kişiyi geçik asgerde ȫrendim ben oḳūb yazmeye. 

134 ombeş kişiyi geçik de oḳūb yazma ȫretdim ḳuru cāhile. 135 elfabadan 

haFta içinde ȫredirdim. 136 undan salmadılā benē oḳuldan. 137 ġadiro 

bıraḲtırar. 138 ikinci devre üsdümȱze geldikden keri uzman ayırdılar. 139 

benorduyu ḫızmadedmişin. 140 maŋġ  ḳomŭtanı yazcāŋa uzman cavuş 

yaS, ommaşı. 141 hună baḲ. 142 heş bīɍşey görmemişdir. 143 işde tezkire bū, 

yā. 144 buna ommaşı yazcāna ommaşı yazcāna uzman çavuş yaSsa şindi para 

alcaḲtım.  

(...) 

145 baḲ aḲlı ermiyen bi şahıs var. 146 beni çoḲ sever. 147 ben de 

onu severiņ. 148 ola ırza dayī adam tarla saTcaḲ,bahalı deyyo. 149 

nasıleden, nēden dėye danışmayŏ, ge, ġalaycı ārif. 150 ārif tarlıyı al. 151 

anasından bȯbasından ġaldıysā yüKlen üsdüne. 152 “eŋer kendi ġazandı 
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aldıysā çekil ordan.” dedim. 153 bahasın düşmez. 154 anasından bȯbasından 

ġaldıysa dışdan gelmiş gibi olur. 155 ġaş para olūsa ōȷsun veri. 

Seçme İfadeler 

156 dīni bi. 157 çi‿irdiŋ ismīl. 158 hākimmız avŭḳaTmız gelir. 159 

cēpe açılsa beni cēPeye götürceŋ mi? 160 sen ça‿ırdıḲ sıra ben cávābını 

verin.  161 hindi ba‿ā yetē mi olları? 162 fōrmik ev yaPdı or ya. 

 

 -33- 

 Adı ve Soyadı: Ganime Şenyurt 

 Yaş: 82 

 Derlenen Yer: Yusufça 

 Derleme Konusu: Günlük Konuşma, Ramazan Âdetleri 

           1 yusufcuda gözē. 2 geldilē mi bura bēnīle. 3 bēnīle nenem burayĭ 
gözēdi bizim köyümüz. 4 gölüserde ȫlē. 5 ġarışıPduruS. 6 bȫn demīTten 

gölüserdēdik biz. 7 dǖĝün vā da oḳu eleddik. 8 işde namazabdas ġıldım. 9 

yaddım, diŋlēndim. (Yalnız mı yaşıyorsun?) 10 yalıŋız dē hu zēbeKvarā. 

11 torun bu. 12 bi iş kesiyå. 13 huncāzı alıŋ, gidiŋ. 14 beni ġurtarıŋ bundan. 

15 bi iş kesiyå bu benē. 16 bȯnuŋ ösdüne yoḲ. 17 bu çılıŋsız. 18 açendē 

ġapıya. 19 ıscāķ oldu ġapıya aç, ġapıya. 20 dörddene ōlum vā benim. 21 

herkez āɍrı āɍrı ev yaPdılā heb. 22 hebburaydılā. 23 yasınları vāɁmış da onu 

ünleyolā. 24 benim dörddene ōlan vā. 25 hebsi bu kȫde. 26 ḳamyonları vā 

ikisiniŋ. 27 ē ombeş günoldu. 28 iki ōlan gideliȭ. 29 evel birlīdi bunlā. 

30 yīmi beş sene bābā çalışdılā. 31 bu altıncı ḳamyondū. 32 onu geçēnden 

araları aÇcıḲbi açıldı. 33 aÇcıḲ ayrıldılā. 34 darġın durdulā. 35 böyüK 

ōlanıŋ hıssasınā başġı biri āldı. 36 benim güÇcük ōlanlām o hıssasınā o şē 

ḳamyonlādan bi ḳamyon alıvedilē, ḳırḳayāŋ.(...) 37 hindi çalışıyolā ikisi de. 

38 motūları vā, ortaḲ ikisiniŋ. 39 biriniŋ başınā motur vā. 40 gölüsardan bi 

üsseyin şenyurddeyē şē vardın. 41 haní çalışanlā olur. 42 taḲsīle deŋişdi. 

43 açıḳ arabēle ufaḲ. 44 eyi haĺlē vaḳıdlan. 45 bi ġız vā o fetiye gidiyi onlā. 

46 dörd sene oldulā. 47 serā vā orada. 48 ortaḲcılıḫ ediyolā. 49 hepisi de evli. 

50 eŋ ufaḲ hu varın, torun. (ḳaç torun var?) 51 hindi iki biriniŋ bi de bū. 52 

üş biriniŋ, iki biriniŋ bi de bȯ. 53 ikidi beriniŋ. 54 bay  çoḲ. 55 doḳuz dene 

mi ne bēn? 56 beni hura aldırıP otūmusuŋuz? 57 bȫle ġodulā eveli ni 

oluyōdu? 58 evel nāl ediyoduŋ? 59 buyȯl bi de ovıya giddīk. 60 çekimcilē 

geldi. 61 siz yoḲ mūɍduŋuz? 62 hindi onlā eveli bur yıdı. 63 ġoyun 

ġuşluḲlarıdı. 64 ġoyun, davar ġuşluḲlarıdı, baharın bȫlē, yāmıyyāsın diyē. 

65 hu yanna yaḳallāɁdı bi ateş. 66 bi ateş de ho yanna. 67 ġoyunlā ordan 

geçerdī. 68 iki ġarı hu yanna geçē. 69 iki ġarı su serperiz ġoyunlara. 70 ondan 

yālı yımırta olur. 71 göbeb gidē çobanlarā. 72 onŭ çekīm geldilē. 73 e bi de o 

gün televizyunu açıP kendimiz görmemişiz, yā. 74 kendimiz görmemişiz. 75 

bizi bilenlē gölüsarda hu dēPbā. 76 biz sizi gördük. 77 hu dēPbā. 78 biz 

sizi gördük. 79 e biz gȫmedik. 80 ġastede hile varmışız. 81 ȫle ȫle işde 
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gözeldi. 82 gelcek senē sāĝolunū nāsibolūsa yayl da yapcāla. 83 

çoḲgözeloldúydü. 84 emme bȫle havada yāĝışlı gibīdi. 85 bu bi sene oldu 

hemen. 86 dā eveli oluyodu hani bizim çocuḲlūmuzdan şeysine oluyōdu. 87 

onı bȯ yıl bī teşebüsedmişlē. 88 burede hȫle öŋde olanlā. 89 çamkȫɍ hile 

biliyo musuŋuz? 90 benim torun vā çamkȫde. 91 ġoc ya giddi orıya. 92 dün 

buraydılā bo zamān. 93 böreKedivedim. 94 düŋgelseŋiz böreK 

yesēɍdiŋiz size. 95 böreKedivedīm. 96 bişi edivedīm. 97 siz de 

yesēɍdiŋiza neneme. 98 ho çamkȫde ġızıŋ torunu ho. 99 çocū daha baḲ 

ho. 100 ho çocuḲ honuŋ. 101 geçen dǖĝünoldu. 102 hindī hu dāmad. 103 

hu, hu benim torun. 104 hu benim ġardeş. 105 hu da benīn. 106 gidive ışī 
yaḳıve. 107 ışī yaḲ. 108 geş mi görünüyon? 109 geçen hindi iki ıl oldu ġız 

gelinolalı. 110 beyi bu. 111 hu da benim torun. 112 hu belediçalışıyoru. 

113 hu benim ġardeş. 114 beliki tanırsıŋız otofüscǖ hasan demī, şereveddin 

demīgil vādır. 115 böyüK otofüsleri vādır. 116 onlāŋ anassı bu. 117 hu da 

benīn. 118 e hu da hu ġızın bebeyi. 119 hindi ġāri ufaḲlīŋ çekiyolā. 120 dün 

bi görēdiŋ hola (...) ȫle ȫle işde. 121 hu da benim ġız. 122 ho çocūŋ anassı. 

123 bu benim ġız. 124 bicēcik ġızım vā. 125 hunuŋ anassı ho ġāri. 126 aynı 

çocūna beŋzer. 127 he benzēyi. 128 nēdem? 129 çoḲ torunum çoḲ. 130 

dedeŋ on yedi biddi, on sekiS giddi. 131 erken öldü heç. 132 yoḳarı üzde ben 

hurdă yatarḳa horadā bi yıḳılıyå. 133 bi ġıriz geliyoru. 134 e işde ġıriz geldi. 

135 ḳaĺP yo‿udu. 136 aslım hasdalī vardı neFes darlī. 137 on yedi on 

sekiSsene heç hora yadmadı, ȫle ayaḲda. 138 öldü, ġodu giddi beni. 139 bēn 

bi bunuŋ bubassı ġaldīdi evlencēk. 140 onū evlendirdim. 141 bene çoḲ iş 

kesiyo. 142 ēleniyo bu bene. 143 baḲ hindi seni nere götürceKlē? 144 bu şeye 

baḲbeni ni‿e alıbā bunlā, bunlā seni. 145 hindi bu yedinci sınıf geşdi. 146 

yedi oḳīɍcaḲbu. 147 musdava şenyurdbu.  

Ramazanlarda nasıl vakit geçirilirdi? 

148 ırmızan nēdem ōlum? 149 sahur vaḲdında ḳalḳarıS. 150 

yememiziņ allah ne verdīse hazırlarıS. 151 davul ötē ḳalḳarıS. 152 

namazĭmızı abdasdımızı ġılarıS. 153 hindi gibi her şē bol mūdu? 154 hindi 

her şē bol. 155 eveli ne buldūɍsaŋ onu yerdiŋ. 156 hindi hurıyā ġōcaḲ yer 

bulamēyosuŋ her şeye. 157 evel yōdu bizim çocuḲlūmuzda tabī. 158 benim 

geldīm yer zeŋgindi. 159 bubacīm da ho. 160 hebmiz biz yabana vāmadıḲ. 

161 altı ġardaşız biz. 162 dördōlan, iki ġız. 163 hepimiz sağız. 164 anam 

bubam ȫldü. 165 dēzem vardı yanımızda, o ȫldü. 166 çoḲarāzisi varıdı. 

167 ben otŭziki dōĝumluyun. 168 ben böyüK yazılmışın. 169 assında bēn 

yedmiş dörd yaşında mı neymişin? 170 böyüK yazılmışın bēn. 171 yedmiş 

dördvarındır olma mın? 172 hem böyüK yazılmışın. 173 ḳaÇ yaşında 

oluyon? 174 ben çoḲ harekedederin. 175 heş dūman ben. 176 oturuġoyīn 

demen. 177 bi hu yanna gederin. 178 bi bu yanna gederin. 179 heçel bişēɍ 

vercek yēcen di‿e bāman. 180 ekē dikerin. 181 yă hu iş kesmezi dā 

gencolurun ben. 182 anassını bubassını diŋlēmiyo bu. 183 çocūŋ vā mı 
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seniŋ, evli miŋ? 184 yeŋi mi evlendiŋ? 185 seniŋ vā mı nenem? 186 ediniŋ 

nenem. 187 tamā edēsiŋiz. 188 hanımlāŋız hile ne yapıyoru? 189 ȫredmen 

mi? 190 gölüsardan çoḲgeliyo bȯraya ȫredmen. 191 hem gelenlē bȯradan 

çoḲ memnundur. 192 hani iŋsanı da eydir. 193 hindi kēndi köyümden dışdan 

gelen bizim köyümüz çoḲ sap çıḳā. 194 hörmed edēlē. 195 öredmenlē olsun 

bi mēmur ōȷsun çoḲ sevēlē bu köye. 196 geçeŋgün bȯrda bi dǖĝünoldu. 

197 gölüsara geddi o gelin. 198 dördcand rma hurda girmişlē. 199 hani 

dabanca atılī deye. 200 çayiçibālā. 201 ḳoli içibālā. 202 “hoş geldiŋiz 

nenem. esgerliŋiz hayırlı ūĝurlu ōȷsun.” dedim. 203 “sāĝol nene.” dedilē. 204 

siz dedim bēn “ne gözel yerdesiŋiz.” dedim. 205 “benim de iki dene torun 

esgere gidcek.” dedim. 206 do‿ā eddiz bizaynı bȫle yellere düşsün dedilē. 

207 “bura çoḲgözel gölüsā.” dedilē. 208 ēy ya bura gelen heni ırā‿ad olūɁ. 

209 hullāda esgēlik mi sayılīɁ? 210 bizim bu yannıŋ iŋsanı o yana gidiyō. 211 

benim de iki tāne torun vā. 212 esgere gidceklē. 213 bu sene bayramdan kēri 

mi gidceklē? 214 hayırlı yeller nāsibetsiŋ allāh. 215 allah ġorusun 

anarşıdġaydası olmısa ásgerlīŋ bişēɍsi mi vā? 216 ne polís ġoyyolā ne allah 

ġorusun herkeze. 217 eveli eŋ önemli esgēlik. 218 bireveli onu vatan borcu 

ödencek o. 219 dā beni ġonuşdurcāmıŋ dā sen. 

Nasıl evlendin? 

220 görücü usulu mu vardı anenem eveli? 221 evē anaŋ bubaŋ kim 

verdi ona varılırdın. 222 gȫme mīņ, eveli de aḳĭrıbā bizim bu. 223 ġaçılırdı, 

tȯn tȯn ġaçılırdı eveli. 224 edrāfından tarafından ġaçılırdı. 225 

dǖĝünoluPgelesiye ġadā. 226 nereT ġonuşuyoŋ eveli hindi her hedlē el ele 

dutuşuP yörǖ. 227 anaŋ bubaŋ nereye verdi biz or ya vardıḲ. 228 ȫle ȫle işde 

kim bilī ḳaşsene geçirdim? 229 dün bidmiş gibi. 230 arlışdı. 231 mekenleri 

cennedolsun. 232 allah cennedlēde ġavuşdūsun. 233 açıḲdūsun. 234 eyi 

geldi. 235 dumudsuz böyün yāmī hani yāġodu. 236 hunuŋ adı orhan. 237 

çocūŋ adı orhan. 238 dāmādıŋ adı onur. 239 hu musdava dedessiniŋ adı. 240 

hu fidan anassınıŋ adı. 241 hu da anassınıŋ ġuca‿indeyi çocuḲböbeK. 242 

aynı baḲbenzēyo. 243 bunŭ da çoḲ seviyon iş kesdīnden gȫmesin gözüm 

bunu. 244 bi dā iş kesme baḲ. 245 senden ötürü geldi bunlā. 246 beniş 

kesdīŋi biliyō. 247 yalan mı hiyā?  

Halı dokudun mu? 

248 ya’a. 249 buradă halı yoḲdur. 250 dā eveli vāmış biŋde bi. 251 

biziņki ileşbēlik. 252 ne halısı bu? ekin, arpa, buydey, nohud, anısōn, misīr. 
253 e hindi tomatiz çōĝaldı ġāri. 254 ebū havucedmēyo mūɍuz? 255 bi 

geliver demeddemedbiŋē demed parā foturanıŋ içinde. 256 hindi havuş da 

giddi. 257 parı da giddi. 258 tomatizġaldı. 259 o da eriyyo. 260 çùrüyyo. 261 

parı edmēyoru. 262 parı mı ediyo a nenem? 263 eveli sene bi para eddi, 

deŋişiyo. 264 baḳām bu sene edceh mi?  265 geçeŋgün allah berked  vēsiŋ 

eddi de tabī bi fidanā bī bi millōn yedi yüzelliye alıyolā bi dibine. 266 o 

ġāri olduḲ sură oluyo. 267 dökdük sürĕ döküyōru. 268 hani verim 
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çoḲoluyo. 269 ȫle olmısa bi diP fidān başōlū mu parasız? 270 

çoḲekiyolā bosdan ġarpız. 271 çoḲ ekenoluyo çoḲ hindi. 272 zerā 

çōĝaldı. 273 köyüŋ içi bütün zera bizimollā. 274 ē durġud özal baracı aldı 

geldi. 275 salıvedi ovayā. 276 adamĭ depesi üsdü dikdilē hemen. 277 ikȱ üş 

günoldu. 278 ölüm gününü eddilē hurda dā. 279 eveli duruP otūdu beton 

gibi. 280 “allahıŋ verdī cana kimse alımaS.” dēb söylēyo ya. 281 severdik. 

282 ġāsı çıḲdı ne gün semre özel. 283 ōlu vā, āmed. 284 biz çıḲdı mı 

baḳarıS. 285 sevme mīɍiz ayōlum? 286 ġuşcu işcek bi dımlam su yōdu. 287 

ġocı baracı neredenaldı geldi de nellere gidibārı, tā ġārīci ovasına ġadā. 288 

ġanal eddilē buradan geŋiş hem bi yannı yol bi yannı ġanal. 289 ġanalıŋ 

içinden geliyo sū. 290 her şeyiŋ başına onu ġodulā. 291 çoḲ hani tertiPli 

düzenlidir. 292 hindi varıveriS,su harıl harıl ne suláycāsaŋ.  

 

 -34- 

 Adı ve Soyadı: Cahit Yüce 

 Yaş: 72 

 Derlenen Yer: Yusufça 

 Derleme Konusu: Anıları 

           Kamyonculuk anılarını anlatır mısın? 

           1 beŋgeldiydim istambol toPġapıyă giddik. 2 toPġapıyı vārdıḲ. 3 

ben o arabanıŋ başında ġaldı. 4 ben yük baḲmıy  giTtim. 5 güzel bi şē  

bulduḲ; şėye aḳyıḳayă, mūla aḳyıḳayă, eveşşāsı. 6 geldim ālayıP otu 

arabanıŋ arḳasında. 7 ḳamyonuŋ ardında bȫle. 8 kendi görünmēyo. 9 

zıfırlamış arkiyĨ. 10 ne dirsekde ne öteki dirsekde tam ortıda bȫle. 11 lāy, ēy 

noldu lā? 12 ne ōlcaḲdȫdülē beni. 13 gedulā.[...] haŋgi dȫdü ulā? 14 

sȫlümedi. 15 vardım. 16 oturuP otūlā şēde içerde dükġanda. 17 

“selāmunaleyküm.” dedim. 18 “aleyküm selam.” eddi biri. 19 “hayırdır.” 

dėdi. 20 dedim “araba boşalmamış.” dedim. 21 “seniŋ de mi ardıŋ ġaşınıyå?” 

dedi bena. 22 ben dedim “arḳa mı ġaşīyosuŋuz?” dedim. 23 “eveT.” dėdi. 24 

ē o zuman acele edmeŋ. 25 “ġaşıddırcān.” dedim ben. 26 hem ȫlü ġonuşuyon 

hem [...] diŋneyo muŋ? 27 nēɍse uza’ma “ābiy” dedim ben. 28 “münkünse 

dedim yük aldım dēĝilse siz bilīsiŋiz.” dedim. 28 “hadi hadi.” dėdi, ikile. 29 

“ābiy edme.” dedim. 30 vallā şurdan yavaşce bi ġıvrıldım dördbıḳıldım, 

polısa haĺ ġaraġoluna. 31 u zuman da şöförleri şēleri tanıyyolā canım. 32 haḲ 

tanıyyolā meselā bȫlë başını ufaḲ tefeK iş gelīse. 33 vārdım polis ġaraġolunā. 

34 polis ġaraġoluna vārdım. 35 o nöbedci vā yā bȫle siTemli dışallāda bȫle 

volta atıP oturan. 36 vardım dedim ḳomserle bi görüşelim dėdim ben. 37 

görüşdür bene. 38 “hayırdır.” dedi. 39 “hayır.” dedim ben. 40 “bekle.” dedi. 

41 girdi içerī. 42 tıḲ tıḲ tıḲ tıḲgir. dedi. 43 ḳomserim dedī “şöförābey 

görüşcek.” dedi. 44 girdimiçeri. “ḳomserim, ḳomserīm ḳomserīm sen 

ȯlmısaŋ bizim nālımız nōlūɁ? 45 vallā biracındırdım, zorlādım ikiledim. 46 

filimi baḲġāri hindi filimē. 47 filim yanmasın hā. 48 endēne dikġaded. 49 
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aşmışıŋa. 50 “buyuramca” dedi. 51 ḳomserim dedim “bȫlü bȫlü bȫle 

bȫlē.” 52 “bizimarabe” dedim “ben arzīy yerine ġodular endirmēyi yüke.” 

53 alī, bayram dedi. 54 çāĝırdı polislere yāni. 55 onlā girdi. 56 “ged.” dedi. 57 

“filanı ünlē, filanı ünle.” dedi. 58 “derhal.” dedī. 59 “istēyni yerine getirin 

dayınıŋ.” dedi. 60 haym na kürdlēnden gelen polis. 61 poladlı, haym na 

vādır, aŋḳara. 62 haym na kürdlēnden birini ünledi geldi. 63 biz giddik 

ünledik hale. 64 benişi yirinden avların. 65 ben burnumu tiski yemedim. 66 

haŋḳı şöför varısā yalanatar. 67 billā yalanatar. 68 vārdıḲ hale. 69 içeri 

girdi polís. 70 “bu araba maḳdubunu ver.” dedi. 71 maḳdub, maḳdub yā. 72 

“bu arabanıŋ dedī domatizi eksik ḳasa yolsuzluḲvar mı?” dedi. 73 hāyır. 74 

“peki ni beklēyo araba?” dedi. 75 “ardiye mi bu?” dedi. 76 “sa‿ad́ 

veriyorum.” dedi. 77 ombeş daġġa. 78 vallā dişler ġıcıradıyolā. 79 beni de 

ellēcekler emme hē sıḳar biráz. 80 ondan sōŋa seniŋkileri hēmen hēmen bi 

taḳırtı çökdü. 81 üşsırı vā hȫlē. 82 bobaŋ mı dedeŋ mi ḳamyonculuḲ yaPdīsa 

biliyoŋdur. 83 hȫlü üşsırı vā ombirli şē doḳuzlu, aşşādan yoḳarı 

doḳuzadet. 84 endi gerisi hePde. 85 dedi bu dedi “ombeş daġġa.” dedi. 

86 “arabayĭ endir navlumu ödē.” 87 “enmedi” dedī “vallā ben bilirin.” dedi 

“endirmesine.” dedi. 88 “hāydi size bekliyorum.” dedi. 89 bir tıvıştı çökdǖ çıt, 

çut, çat, put, put, buT endi. 90 biddi, navlumu aldı geldi; bir, iki, üş, beş, altı, 

doḳuz, on. 91 bindik arabeya o da içindē. 92 biziŋkini dedim: “pǖh yüzüŋe ne 

ula?” dedim ben. 93 adam dayāḫ mı yē bunlādan, hē. 94 gini geldi baḲ erkē 

erkēŋ ġuşu hȫlü gidero, belānıŋ hemalTından hem üsdünden. 95 ġara 

bubā, yaşım yedmiş. 96 allah ġurān çāPsın hurama tiske yedīɍsem. 97 ben 

hemen hameylī yazarın. 98 seŋḳaş yaşındasıŋ? 99 otuz numura boyu 

hurarın ben sana hemen. 100 birinde badılcan sardıḲ incirliov dan, dökme 

badılcan. 101 hasırları bȫle ġıranlan dikdilē. 102 badılcan yēni olur. 103 

aŋḳaraya vārdıḲ. 104 afyȯnda lasdik padlādı.  105 ha gidivi, söküv, daḳuv, 

soḳuv, çeküv derke sabah oldu. 106 vardıḲvallā ellēnde hȫlü hȫlü zopılā.[...] 

107 “soḳucān bu badılcanı.” dēyoru. 108 “dişiŋi sökücen; addıŋ ġafaya 

dēyoru afyȯn emirdā maḳasını” dēyo. 109 hā ben de baḲġāri o ȫlü dedik sire 

ula ābi ayıbediyoŋ yā. 110 vallāhi billāhi baḲ. 111 şȫle var gücüme geldim. 

112 ılasdik padlādı. 113 “navlum yerine bunu alırsıŋ.” dedi. 114 “ula ābi 

navlum nōlcaḲ.” dedim yā. 115 “gel ben seniŋ bi ġarnıŋı doyurem yā.” 116 

“bıraḲ şindi.” 117 “ulan [...] bu naḲliye yēcez bereber heP.” dedim. 118 

“ulan ġarışma sen yā! geliŋ yaşıyalım hepimiz bi yā!” 119 “ulan adammışıŋ.” 

120 “çabıḲ endiriŋ lā arabeyi hā! 121 hasırı arkiye açıvedilē. 122 tıpır tıpır 

badılcan ēndi. 123 endirdik, navlumuzu aldıḲ. 124 “geliŋ buyruŋ” dedim. 125 

“hayırābi.” 126 iş biddi. 127 yaŋġın söndü. 128 işde ürmesini bilmeyen 

köpek af buyur sürüyǚ ġurdgetiri. 129 siz bu lafları bilmezsiŋiz. 130 bu 

ġonuşdūm kelimelēden bişey anlıyȯ musuŋuz? 131 şindi sen ȫredmen miŋ 

yōsa nerde oḳulda? 132 dersānede ȫredmensiŋ. 133 ḳurallarını bilemezsiŋ her 
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vaḳıdbacāŋı sarmaşıḲdolaşır. 134 bi ufaḲ su döken gelen mi ȫredmenim 

müsāde eder miŋ?  

(...) 

135 işde yaşım yēdmiş. 136 ombeşini şē çıḳar, geşlik payı beşini de 

asgerlik giddi, geldi. 137 yirmi mi eddi? 138 yedmişiŋ içinden yirmisini çıḳar, 

elli mi? 139 beş tā ısḳonto dışarıyı gidsin körōȷsun. 140 beş tā harca ḳırḳ. 

141 ḳırḳ sene ben bu gördǖŋ türküyde bȫlü yapTım. 142 baḲ heÇdünyaya 

ġāle edinmedim, heÇ. 143 beş ġız vā benim elleriŋizden öper. 144 yalıŋız şu 

gördǖŋ yalan dünyada bi tek memnūnum ġızlāmdan. 145 bi tek gerisi boş ver. 

146 onlā ne bilsin. 147 içinden bi dene birecī çıḲmadı. 148 hindi bāmāŋ beşi 

de birolmaz. 149 neler var sizȫredmenseŋiz bilīsiŋiz. 150 kimi beşşīŋ 

içine gömüba çocū, kimi ho yanna soḳuba, kimi hu yanna çekiba. 151 dünyā 

hasır bozuḲdē mi? 152 şindi bizim kȫde büssürü gelin dūmayba töbü 

töbü. 153 heP evlad sābı olcāsıŋız. 154 allah andīŋızı yerden ıraḲ,beş 

ġızımıŋ beşi de alnımaçıḲgeldi. 155 bu gördǖŋ türküyde bişēɍ bekledim 

yoḲ. 156 alnımaçıḲ yāni. 157 birisī ben bȫle gerini gerini gezē giderin. 158 

heÇbirisi deyemez yăní höcüntülü durman.  

(...) 

159 beni diŋle. 160 bi kelime ġonuşan. 161 ben türkȱyeniŋ haridasını 

cizenadamın dē mi? 162 bu adamdan bu adam ürmesini bilmēyo. 163 hepisi 

bu ġıdar. 164 ürmesini bilmēyo dedi‿im ne biliyo muŋ? 165 ē hırsızlıḲ 

arama. 166 iyi diŋle. 167 siz dışdan biliyosaŋız bunda dolandırıcılıḲ arama 

(...) faḳad ėyi niyedlilikden sınıfda ġalıyo devamlı. 168 her vaḳıdġalır.  

           169 ben diPlomayı na‿al aldım biliyo muŋ? 170 soŋrıdan 

aldım. 171 hindi biyōl ilk istanbola giTtim. 172 biriniŋ diPlomasınla vardım, 

istanboldan toPġapıya. 173 toPġapıda ēliyed alcan. 174 yā bi aḲlımı başıma 

toPlādım. 175 yav dedim ben. 176  āmadıŋ diPlomasını mēmed ēliyed 

nālolūɁ? 177 nīden allah? 178 can hasanıŋ dedim ben çeşmesi ġuvvadlı sel 

getīse küllük patlā mı patlāɁ. 179 u iş dedim yalnıç. 180 ordan bindim 

otobosa. 181 burŭ kö‿ü geldim. 182 “yalnıjiJ yapıyon.” dedim. 183 

bizimōlanıŋ diPlomasını götürdüm, bilāderiŋ. 184 nīden? 185 burdan yanī 
çekirdekden şöförün. 186 diPlomam yoḲ. 187 alamēyon. 188 burdan bi 

topuḲlādım gölisara. 189 vardımorda bī yeşilovalı bi ȫredmen vardı ilerki 

oḳulda. 190 ta ȯ armudlunuŋ böyǖ oḳul vara. 191 ȫredmeniŋ yanĭna 

soḳuldum. 192 “ȫredmenim.” dedim. 193 “sen bilīsiŋ, büssürü 

çorçocuḲdiPloma olūɁsa ēliyed alıyon olmassa alamēyon.” 194 vallā elli 

lirḳısdırdım avucunā. 195 “olmaz.” dedi. 196 “ȫredmenim sen bilīsiŋ.” 197 

dürdü ġaddı. 198 cāhid yücü geşdi. 199 diPlomayı ġaddıḲ. 

Seçme İfadeler 

200 başım baddāne bürüledim. 201 yebbo güneş ışılamış, böyün 

ölmeyiz ġāri. 202 ikimiz hımırdaşıP otuz bizim ōlanlā. 203 polus varmış 

bizim kȫlü. 204 naḲliyecılīm havuŞvardı burada. 205 ġapī kiliğlemeɍi 
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unu’muşun. 206 bayaysam damānı basıverīdim de. 207 valla‿a işi biliyoŋ be 

pezemeng. 208 ırbī suya doldu‿undan dönüvēyoŋ. 209 ēliyedveriliban. 210 

deli āşanıŋ hulīsiniŋ evinden yana dikildi. 211 çōḲ ḳaribanın dedim. 212 

burda iḳametģah yapıyon. 213 filan gün gel dedi. 214 yǖseklik geçiş emzemin 

geçiş. 

 

 -35- 

 Adı ve Soyadı: Azime Öztürk 

 Yaş: 87 

 Derlenen Yer: Konak Mahallesi 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Günlük Konuşmalar, Anıları, 

Kıssa) 

 1 altı. 2 maraŋġoShePsi de. 3 ġızıŋ biri yemekçi. 4 gerisi çivçi. 5 

ondan kerī ne devēcen ben size hindi.  

 Eski yaşantı nasıldı? 

 6 esgilēden mi sȫlēcen? 7 hePsini anlaTsaŋ āşamă ġadā biTmez. 8 

yaşiyışımdan bu yannā irezillīme sȫlüsem de seniŋ anlēceŋ bi şēlēden sȫleyin. 

9 esgi dü‿ünlēdemmi anladīn? 10 esgi dü‿ünlē işde ġızla görükmēyodu 

ōlanlara. 11 heş görünmēyodu. 12 ben bile ormanıŋ arḳasındī ḳıpḳırmızı 

bişdim būdayıŋ ġırızḳında. 13 ondan ġaçıyozişde evlinisī ġıdā hiş 

görükmēyoS. 14 ondan kerī tabī dü‿ün sırasındā eveli bi imece oluyo. 15 

odunu gidiyollā dāĝa. 16 on ombeş eşşek o bi geliyo. 17 genşlē güleşiyo. 18 

ertesi güŋġadınlā oynéyo davıl, çılġı. 19 ġarılā delbek hindiki gibde‿il 

ġāri. 20 ondan kerī tabī dü‿ün ġurulŭyo maşıla, gece maşıla. 21 devi 

yapıyollardı. 22 ondan keli külcü oluyodu. 23 üş dene dörddene efe oluyodu. 

24 biz damıŋ başına çıḳıyoduḲ ḳorḳumuzdan deve hat hat ediyo yā. 25 

ġaçıyoduḲ hani. 26 erkeklē oynéyo ġāri anlēcen. 27 deve de hat hat ortalāda 

bȫlē. 28 çoḲgùzel yaranlıḲ oluyudu yā. 29 hindi yoḲġāri. 30 fakirlik 

varanam o zuman. 31 ayāŋda babıç yoḲ ki. 32 tātıdan bi navlın ayāŋda. 33 

çoraP nerden gelsin? 34 örēseŋ olcek. 35 ne‿ise dü‿ünoldu. 36 atı 

biniyoduḲ. 37 heP öŋümüze şē şey poçu. 38 gelinalcılā oŋġadā at 

buluyoduḲ kendimiz gelinalca olmaḲ içün. 39 adamlā öŋünde beşon 

adım geTdi‿inde oyneyollardı gelinlēŋ önde, biz āḳılāda. 40 herkezbirē adam 

öŋünde çekiyodu hȫlē. 41 gelin de atda ȫle kö‿e lȫlü lȫlü lȫlü lȫlü 

dolaşĭyodu. 42 “atıŋ başındē ġız de‿īl atıŋ ġuyrū düz de‿īl, atıŋ başındē düz 

de‿īl, ġız de‿īl” ȫle yaranlıḲ çoḲTu. 43 hindi bunlā bitTi. 44 

dırıbgeçiveyollā işde bū. 45 ėyi mi ġāri? 46 biz evelī sülālēɍe sorardıḲ. 47 

iyi sülelden alām deyi ūraşırdıḲġıza. 48 e hindi bilen yoḲ ki. 49 dutan 

dutanı gidiyŏ. 50 kim bili kim? 51 üş gün sōna biTmiş şē biTmiş yā geçim 

biTmiş. 52 hem ġalanlā hindi ġaldı ġāri bunlā ġaldı. 53 evlenemiciklē yav. 54 

otuz yaşıntorun vā. 55 heni ġız bulumēyoz yā. 56 yoḲdē mi? 57 siz ḳaş 
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denesiŋiz hindi? 58 bunuŋunlā hePböyük. 59 baḲ evlenemedilē çoḲlā. 60 ē 

arlı olan hindi ġızlară yapışemēyĕ. 61 ar namȯs yapışırsa emme āhir zaman 

bu. 62 bȫlü olcek. 63 bilginlēmiz sȫɍlēyodu. 64 tā isdanbȯldan ġonuşceklē de 

burda. 65 “allah bize o günlēɁ gösdēmesin.” dēyodu hocalāmız. 66 hePsini 

gördük yā. 67 hePsi görüldü işde. 68 “deccaĺ meccaĺ” dēyodu. 69 “her şey.” 

deyollādı. 70 o hocalāŋ dedī oldu. 71 hindi bi ōlan vādı zıp gibi geddi işde. 72 

söS dudmuyolā ki. 73 dā ne deyveren ġāri. 74 āra ara bütün herkeziŋ bi şēsi 

var yā. 75 ōlu var. 76 herkeziŋ ġolunu dudmuş herkez yoḲ. 77 nāmıslı bişey 

yoḲ. 78 yalan mı söyleyen yā!  

Kız istemeye gittin mi? 

79 nerden görüyo ōlan yā. 80 biz aylecek be‿enīsek alıyoduḲ. 81 

be‿enilmezse neTceŋ canım olmecek işi dē mi? 82 āman o da māmır 

çıḲmeyo gine de. 83 nīdem bē bȫlë geldik geçiyo ġāri. 84 bāzan dā yaylıya 

gidiyoduḲ. 85 orda mēCbursuŋ, sallengecbiŋmeyĕ. 86 ōlan sallı da salla 

ġızenmez. 87 sallı da salla. 88 “bişey mi vercen?” 89 en, enmez. 90 ȫlü 

oluyodu baḲ. 91 dāmad oluyodu birbiriŋe. 92 tanışılıyodu. 93 hindi bilmiyoŋ 

ġāri. 94 hindi biz dedeŋile bu esgerden geldi tek başına. 95 meCbur ġaldı 

bizim yannă gelmēɍe. 96 ē bi buçuḲ sene bi yerde durduḲbiz. 97 öte ḳarş 

beri ḳaş. 98 üşsene esgerlī var. 99 gelmiş bubası ölmüş. 100 anası ölmüş. 101 

satan dōdūĝunda ölmüş bubassı. 102 ȫsüz ġalmīş. 103 irezilolmuş çoḲ. 104 

seniŋ beniŋ orda şēcilik yaPmış canım ne diyosuŋuz hindi. 105 esgerden 

geldi‿inde beni ġāri yalıŋız diyē bunu verdilē. 106 bu yirmi beş yaşında ben 

onüç. 107 buna ben şē derdim. 108 biz yörǖĝüz yörüK. 109 bir millar mal 

varĭdı, bi millar. 110 ōlaḲlara hemen anam daşşaḲlānı çeker. 111 onlāŋ 

buynuzu hu ġadā ġalır. 112 aynı giçi gibi oluronlā. 113 bu bilmezdi ni 

bīsiŋ. 114 ağılıŋ ȫne otutdurur. 115 biz süd sāyoz içinde. 116 onları dışınĭ 
çıḳarcez ġāri o ḳısırları biliyoŋ mu? 117 bunu bi devirilerdi. 118 varı ben 

oturun hadi baḳām dudgel onları. 119 onu yapışıveri yōḳ. 120 onu yapışeviri 

yōḳ. 121 onlā erkek yāɋ. 122 çoḲ iş keserdim buna çōḳ. 123 ōdē ōlan 

gülmeden bayılır ġāri bunuŋ. 124 acamıyā ne bīsin adam? 125 evlenisi ġadā 

çoḲgünle geşdi. 126 çoḲ ūreşdik anam çoḲ. 127 ondan keri ġāri 

ayrıldıḲgeldik buruya. 128 ḳasım yēcek yoḲ. 129 işcek yoḲ. 130 yüzon 

yaşında neneydi ġodulā mı? 131 hu ġadā bi hȫle çulu ser. 132 bi ocaḲzoba 

yoḲ. 133 bişēɍ yoḲ. 134 biTdēseŋ ġaynēyo; pire, biT o günde. 135 

ufaḲcocūŋ yā. 136 ağır müsāfirlēm gelirdi. 137 niTceklē kim bili bene hȫle 

esgi bi çikin bardaḲlā oluyodu ya. 138 çayı bişiriyŏn. 139 suyu 

ġaynadıbġatıyon. 140 lıŋġırd, ġatıveyon lıŋġırd. 141 uta’nıyodum ġāri. 142 

yaranlıḲ çōĝudu yāhu. 143 onlāŋ arasına gir sen de o cezvī bi ġaynadıvesem 

titreyon. 144 geri yaḳıda zaŋ zaŋ zaŋ zaŋ. 145 herkezbac Ḳlara oturmuş. 

146 orıya girsem bi ġaynadıvesem ona hay, hū. 147 altı sene ȫle. 148 ondan 

keri bu evi yaPdıḲġāri. 149 eykötü ikimisçoḲ irezilolduḲ anam 

çoḲ. 150 gölü götürdü gölē su gibi bene. 151 sülüklē yapışıyo mu bȫlē? 152 
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oralı sıyırıvēyosuŋ.(...) 153 ondan kēri su çekilmiş de ē hu şey ġadā. 154 

getirimedim mi ġayı‿a? 155 aldım ollāda ilanlā ġara ġara ilanlāŋ öŋden vıj, 

ḳorḳuyon. 156 ḳırmızı ḳırmızı böceklē ıssırıveya anamanam. 157 bunuŋ 

anassı da çoḲ ireziloldu, çoḲ. 158 dā o ufaḲ ya. 159 neneŋ dǖnü benden 

sō mu oldu? 160 ḳaşdıla onlā dedeŋ vardı bi tirel dedeŋ. 161 

yalıŋayaḲgėderdi oviye camızlāŋ arḳasında. 162 ben bütün mallan aldım 

tarlıları. 163 on dölümordan aldım, ombeş dölüm öte yaḳıdan. 164 

ovıdekinē iki danalı bi inek on sekiz davar. 165 tüvek ne isdéyoŋ yā? 166 son 

dörddölüm tā aldım. 167 iki millon para vardı onūla. 168 üşsefer tefenĨye 

götürdüle ġayıdolmaḲ içü bene. 169 ufaġın ya. 170 yüzsek ġundura 

keydiriyollā. 171 bullāŋ bi şeyle soḳuyollā. 172 neTcēdina. 173 aynı 

fikreTe benzemĕmiş mi gelin? 174 benim fikreT aynı ġız. 175 nasıl çekdiŋ? 

176 iki ġardeş deseŋ olcek yā. 177 evli miŋ? 178 beḳarsıŋ heral. 179 evli miŋ 

ana. 180 tamam canım fikreTgibisiŋ aynı. 181 o otuzüç yaşına vardı o. 

182 everemedi ġarı váy. 183 ikisini biz everdīdik. 184 bizim 

burnumuzdanaldı. 185 bubaŋ nēdiyo seniŋ? 186 ordı şēde de baḳam bi 

māni sȫle dedilē ōɁda. 187 ben sȫledim. 188 mēmede geldi sıra. 189 dikeldi 

ġaldī. 190 biddi dēvedilē. 191 küsdü. 192 milledi küsdü ġāri. 193 aman ben 

billek sȫledim ayanam. 194 ȫle bilcēm bişē mi geddīdim orıya. 195 uddum 

onu geddīdim. 196 aḲlıma gelivedi ġāri: 197 “acıpayam dediklerī iki tepe bi 

burun, çarşılānda vā bi fırın.” dedim. 198 o ġıdā dēbildim hani. 199 bȫle 

çıḲmış vaɍ. 200 “bȯrda baḳıyollāmış anā.” dedi. 201 tārm şēde avrȯpıda ordı 

da görmüşlē. 202 “nene neTdiŋ sen?” 203 yaranlıḲ ḳoḲdu. 204 çōḲlara 

baḲdım iki denesine böyüddüm. 205 ortooḳulu bitiresi ġ dā burdu baḲ. 206 

biri beşaylıḲgeldi. 207 biri yedi aylıḲgeldi, su gibi. 208 onları 

böyüddüm kendi çōḲlāmdan ayrı. 209 mȯsanıŋ iki dene. 210 iki dene de 

bunuŋ. 211 ḳaçı varıyo ġāri büssürü elimden geşdi bunlā. 212 āh, 

ölmicemişiz de. 213 e neTcēdik ġāri ġocadıḲ işde. 

Hastalığın var mı? 

214 var, var. 215 asdım var. 216 ondan keri ġaĺP yeTmezlī vā. 217 

dışlāŋ ārıyå ġocalıḲġāri. 218 yemek bişiriyodum dü‿ünlēde. 219 bu 

çucuḲbilī mi ki? 220 hindi ġızı verdim ġārĨ. 221 cennedbirincidir baḲ. 

222 biliyoŋ dē mi? 223 bilmez beliki. 224 dü‿ünlēde yemēk, milletiŋ bütün 

elbiselēni dikmek. 225 günnüz āşama ġadā oraḳ. 226 āşam geci fenerle 

onikide bitiveyo o şēɍ fener. 227 ġır, ġır, ġır, ġır sabā ġadā üş dene tāzen 

fisdan. 228 ȫle ȫle birikmişo iki millar iki millon. 229 hindi iki millar ġāri 

o. 230 günnüz āşama ġadā oraḳ ġāri. 231 nīdem anam zōrluḳ çoḲ çekdik. 232 

tātıda bişdim bu eviŋ tātılāna. 233 bu yoḳardan benaşşādan. 234 

hişişlemedīmiz ġalmadı bu yaşa ġadā. 235 bunlā baḲsın ġāri nīdem anam 

hinden kēri. 236 o soḳā gidenlē baḲcek mi bize? 237 ȫle yüzümüzü baḲmeye 

geliyollā. 238 ġardeşlēŋ vā mı seniŋ? 239 bilīsiŋ geldīŋi yüzüŋĕ baḳā baḳā 

gidē, nėTcek. 240 ōlanlā birayda geleni vā. 241 hindi yalan söylemēɍen 
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yalıŋız çoḲbaḳanı da vā. 242 bayramcım çoḲbaḳar. 243 mısıv birayda bi 

o geli. 244 çoḲ severizemme faydı yoḲ. 245 nīdem be’. 246 hepimiz bi 

yeydeyiz. 247 şükür şükür kimi aş kimi susus oluballā, neTceŋ? 248 hadiŋ 

baken içiŋ ġayfalāŋızı. 249 emirlē aḳıllı olur hā ōlum. 250 orda bi emir vā. 

251 yusufcalınıŋ haĺ efendilēŋ gelini biliyo muŋ? 252 hunu o emre, emreh 

mi? 253 ufecíkdan başlādı namaza. 254 hindi ȫredmen mi ni olmuş 

vayaḳıllı. 255 öteki biri yusuf ben gibīdi o ġāri o eveli ġavad. 256 o da bi 

yere girmiş heralddē mi? 257 nenem geldi de ġoşallā gelillē. 258 o çoḲlara 

baḲdım yā, cennetiŋkinlere. 259 işi gidiyollā bölë yemeye. 260 üş gün 

bekleyodum ollāda. 261 onlā da ġoşā gelī nenem geldi nenem geldi. 262 

bişirillē, içellē, yüllē, gidellē ġonşulā hani. 263 nīdem anam ėyi geçindik. 264 

hiÇ küslük ġavġa olmadı. 265 onum ġonşu ėyi geldik ėyi gidiyoz ġāri. 266 

emmē ġarınca çīnemişdir. 267 yalıŋız bağıları mağıları addım derelere. 268 

tabī günahlā vā bağı bilī miŋ? 269 yēyoz so‿anı sa‿ımsā yēyo neTcēz. 270 

meCburadceŋ deriye. 271 e günāmız vā. 272 laf da ediyoz soḳaḳlara 

oturuyoz da. 273 benikinlē defderde yazılı da benim iki üş ġarı vā. 274 oturuS 

dēneklēle. 275 üçadam oturuyo ġavāŋ dibinde. 276 vardım yaŋlāna 

oturdum biri saḳallı. 277 “bu saḳal neyi yarar nedir?” dedim ben. 278 o da 

dedi ġarı ḳısmı sorulū mu bu dē mi? 279 “bu gerdan süpürkesi.” deyi adam. 

280 unuTmuyolā vay. 281 hindi‿e ġadā tā sürüyollā işde nīdem be. 282 ondan 

bi hȯca geldi hurıya. 283 üş dēnekli nene oturdu. 284 nenē nediyosuŋuz? 285 

ordan ünleye. 286 “gel.” dedim ben “gē.” 287 geldi. 288 ellēmizi öPdü. 289 

“üş dēnekli neneniŋ elini öPdüm.” demiş. 290 hindi āşamıla oturuyoz orıya 

ġāri. 291 bāzan da bacāŋ ḳısa dēverisek yandıḲ, çoḲ kötü. 292 alla‿ıŋ 

yaraddīna ġarışmecez emme oluyo o işde. 293 hindi biz bi eddirméye geddik 

armȯdlıya. 294 dȫrdadam daḳıldı arḳamızdan ne bilelim. 295 ġadınız 

bilmeyozḳī ȫle duşmanlıḲ oldūna. 296 o hocanıŋ evinĕ ġaddılā bize. 297 

heni bişē yapımadılā da ḳorḳduḲ. 298 seŋḳoḳma mıŋ? 299 ōɁdan hocı bizi 

kendi bu köyü ġadā geçirivedi ġāri. 300 dā ondan kēli de accıḲ ėyileşdi 

ortalıḲ. 301 hindi ėyi ġāri. 302 eveli çoḲduşmanolduḲ, işde bu irēy 

işinden, ireyden işde. 303 hindi baḲ armudlu‿a geddi. 304 bizimorda olsa 

ėyi dē miydi? 305 işde milledȫle, ondan. 306 öteki bi ne duşmanolceklē 

ireyden. 307 hePsī orıya götürdü, ne varısa, hasdēne nerde, bi görüyoŋ dē mi? 

308 ortı de‿il tā ilerde. 309 bize uzaḲ,biz kö‿üŋ dışında ġaldıḲ. 310 kȫ 

ġaldıḲ kȫ. 311 ben sandēveren burayı kȫ. 312 hindi hu yol vā, çuḳur çuḳur 

oldu, lamburd, lumburd. 313 aradılā yā. 314 yoḲbaḳan yoḲ. 315 ordē 

bināları görüyoŋ dē mi? 316 háni burda. 317 adamlā çalışġan boş ver. 318 

sözleri geçiyō, herişi yaPdırdılā, yaPceklē de. 319 hadi duduŋuzu yeŋ 

bakin. 320 ėyilik olsun bē, her tıraf boş ver. 321 yarımız armudluda bizim 

çoḲlāmız hep. 322 eKmek dāvası anam nīdelim? 323 orda bi erar diye bi 

adam vardı, şaPġalı. 324 ben hasdāneden geliyon o da otobusta hȫle yanıma 

oturdu, dek geldik. 325 seŋkimsiŋ beŋkimin? 326 senīle ben gibiyin. 327 
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ben erar, ē! 328 “aylīŋ yıllīŋ vā mı?” 329 doḲdura gelmişiŋ ȫle ya bená. 330 

“yoḲ.” 331 gēl de dedi seni dedi aylıḲdedi. 332 götürmedilē vıy. 333 

götürselē olcēdik hindiye. 334 bū maraŋġozdu. 335 armudludu bi senē. 336 

şe‿eddi çalışdı. 337 böyük bi şēsi vādır baḲ, dibloması. 338 ḳaşsene ne bilen 

vergi verdi bū. 339 ben vemēcen ġāri deyi geddi, sizdāyı verdi geldi. 340 

ondan kēri üsdünü aramışolsa hindiye emekli olcēdi. 341 emme bi vaḳıd 

namaS geçirmedi, oruÇ. 342 ekini orā bıçar. 343 tepesinden güyüm suyu 

döker, orucunu hiş yemedi. 344 emme bi senedir, bi buçuḲ senedir yatıyō. 

345 her şeyi unuddu. 346 hindi hocılā gēȷdi, bunu dedilē “oturdūŋ yerden 

namazıŋı ġıl.” 347 abdas almeye geddīdi bu. 348 çoraPlāŋ üsdünden 

abdasalmış gēȷmiş. 349 adları ġuru ġalmış. 350 ȫli ġıldı, baḲdım o zuman 

dedim dursun ġāri, dursun ġāri ȫlü dē mi canım, ġılamēcek belli. 351 nīdem, 

çoḲdüşündü, sȫmedi. 352 hişsi‿ara işmedi. 353 geldi işinle aşınla bu geldik 

ikimiS. 354 üçaylıḲvā biz mal çoḲ yā. 355 benim üsdümde otuzüş 

dölüm tarla vā, hūŋ da vā. 356 nerden vēceklē. 357 hā bu donunu işēse, yatāsa 

durmuş bey geldi ötē gün o zuman bene bişeylē vēcek neyise. 358 almeyen de 

yaPmasın da geşdik. 359 geri yannı sorun yoḲ. 360 bi ḳaĺPġapaḲları 

ġaŋġaçırıyo. 361 amalıyadda olmeyo, yaşlı nēTcez? 362 yemesi işmesi 

her şeysi şükürallāȭa, yatıyo ġāri işde. 363 soḳa‿a çıḲmeyo. 364 orıya 

varıyō, öti yanna gidiyo, geliyo, bȫlē son duraḲ. 365 neriye sīcek o ġıdā çoḲ 

milled yaş vēse. 366 ölmeyi canıŋ istē mi canım? 367 o cımıcıḲ yere nā 

gircēŋ nenem? 368 o ġıdā yere girceŋ. 369 ōɁda ne dēcez ġāri? 370 işimiz 

zor. 

Ebelik yaptın mı? 

371 çoḲebelik yaPdım. 372 iki üş çocuḲdo‿uddūmuşundur, 

ebelik. 373 ollādan beliki allah ġorūr. 374 sōn  ġanalīdım, ġollāndan. 375 

üleşderim varĭdı. 376 ġolundan ġanalīdım hasdanıŋ, tedevi içi. 377 yarım 

kilo ġanaḳıdīdım ġolundan hasdılāŋ. 378 yarılānı delēɁdim. 379 çoḲlāŋ 

bullānda olūɁ. 380 her tırıfında yara oluP çıḳar. 381 unlara her şey tedevi 

ederdim. 382 ilaş yapardım kendim, kesi yōrdundān, loḳumundān, her 

maddiye ġatar, bi ġarar, ġarışdırın, o yarıyĭ yapışdırdım mı çıḳā gidē. 383 bu 

ayānı huriye şeye vūmuş, nacāŋ ibīne. 384 ordan bişēɍ çıḲmadı emme şişdi, 

bureyġadā ḳıpḳırmızı, ocaḳ gibi. 385 bunu ben ıscaḲ suyla havlıyı sarı sarı 

sarı sarı kȫ bütün daşındı burıyă, ölcēmiş ġaŋġıren olmuş deye. 386 bi gün 

nēddim. 387 ileşderi dēȭ dedim orıya bi çaḲdım. 388 bi dā çaḲdım çıḲmadı. 

389 duzulu balā gömeşli balı bi yapışdırdım oríye, adovū. 390 aḲmış, çıḲmış. 

391 ġūrtuluvedi adam. 392 a’mış beş senelik yā. 393 ben ġaşseneleroldu 

evleneli nenem. 394 nerdi doḲdur kimiŋ kö‿ünde? 395 çoḲderdġurtardım 

ȫlē. 396 ġocı ġocı yaralā, çoḲlā. 397 biriniŋ burasındı çıḲmış. 398 doḲdura 

ge’miş. 399 buldura ellimemiş. 400 ezbellēŋ üssēɍni bilīsiŋ. 401 ellimemiş 

delīɁmiş. 402 durumamış. 403 geci geldi burıya. 404 anassıgil bi çıḳarısıŋ. 

405 ci‿arān, parān ne varĭsa fıydırıya üsTüme. 406 sevinmiş ġāri. 407 ȫlülere 
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çoḲbaḲdım. 408 ben sana dēverīn. 409 hindi biddik ġāri. 410 doḲdurlā vā 

hindi. 411 nēdebilcēŋ heni? 412 bi eTbaḳām bi. 413 ġarınıŋ biriniŋ gȫysü 

ġayınna bi aş bişirmiş,  üsdünü hȫle ġaşşıḲlāla basdırmış bilmesin diye. 414 

gelin de onu yeyimemiş şişmiş. 415 doḲduru da götǖmemiş. 416 benim gibi 

fenē ġayınnīmiş heraldā. 417 baḲġāri. 418 gelive, nēTcēseŋ. 419 ileşderi de 

addım ben doḲdurlādan ḳorḳuma. 420 dabancă bili daşīyodum. 421 hāy 

genşlikde efīdim efe. 422 sen ne dėyiŋ yā. 423 baḲġāri. 424 cāmı ġırdım 

baḲ. 426 camı çatal dēnēŋ arasına geçirdim. 427 ipile ordanordan bōĝdum. 

428 ġarınıŋ gȫsüne bi hurdum. 429 ġurtuluvedi ġarı. 430 hā doḲdur götǖmedi 

vá, anā. 

431 eveli genşlik dēverem mi çocuḲ olmadı on sene benim. 432 

burdan çıḳıvedik istambȯla. 433 “bunuŋ bullāda olmīcin.” dedim ben. 434 

bişēɍ baḲdırmēcen buldurda hurda burda. 435 direk istambȯl sirkeci. 436 

istambȯlda o sirkeci otellēnde duruyoz ya. 437 ḳırḳ yaşında bi ġarı süpüntü 

süpürüyo bȫlē […] 438 “bildīŋ ėyi bi doḲdur vāɁ mı?” dedim ben. 439 ġarı 

düşündü. 440 “vār.” dedi. 441 “emme bene bulġur salāsıŋ.” dedi. 442 nerden 

buluP salceŋ bulġuru ollere. 443 “bıydīniŋ ayíci nālolū?” dēyo. 444 

gȫmemiş ki. 445 nerden gȫsün? öte yan deŋiz beri yan deŋiz. 446 bi dedi 

“içerden gelme doḲdur var.” dedi. 447 evili āɋruba demeyya pareygözü 

toḲ. 448 “yalıŋız” dedi “herkezbaḲdīnıŋ çocū oluyo.” 449 “tamam yazıve.” 

450 yāzdı. 451 “burdan tiren laylara biniŋ, direkmen orıya üsgüdere çıḳıveŋ.” 

452 oŋġuruş biniyosuŋ. 453 üsgüdere vardıḲvay. 454 ḳapıyı bulduḲ. 455 

dǖmeye basdıḲ. 456 bilmeyoS. 457 dǖme basması bilmeyoz yā, acemi. 458 

bunuŋ dōru dürüs oḳuması yoḲ hā. 459 giTmemiş heÇoḳula emme gini 

yazar hani. 460 şē varımış. 461 bi ġızaldı bizi. 462 şē yōmuş doḲdur. 463 o 

gelesi ġadā biz ġāri nelē vā biliyoŋ mu? 464 duduḲlu sa‿ad́lē vār. 465 

çeşidbalıḲlār var. 466 oturcēmiz yerde baḲıyoz ġāri. 467 görmedik ki būɁda 

bişē. 468 doḲdur geldi. 469 hadi baḳām mu‿aniye. 470 beni mu‿ane eddi. 

471 sabāla amalıyadgelceŋ. 472 “bunu da baḲdoḲdur bey.” dedim. 473 

“bunuŋ gözlēnden bile aḳıyo çocuḲ.” dedi. 474 “ġaba‿at seniŋ.” 475 ḳaş gün 

tedevi olcez? 476 ōŋgünde. 477 istambȯlda oŋgün durmaḲ  dā o zuman 

bīk iş. 478 ertesi gün geldik bi amalıyaddörd sa‿ad́ masada ġaldım mı? 479 

zaŋ zaŋ zaŋ zaŋ zapdedemeyon. 480 ondan keri taḲsīle ġāri otele. 481 ertesi 

gün bi sancı duddu mu? 482 hadi baḳām bi dā. 483 doḲdurlā ölmesin yāɋrum. 

484 çıḳıvedik ġāri bunuyla gezmeye, nereye olūsa. 485 gezibildīŋ ġadā gez 

ġāri. 486 oŋgün gezceŋ ġāri. 487 oŋgün gezdik geci gündüz. 488 nelleri 

derseŋ gezdik. 489 ondan kēri sekizinci gün biddi bizim şē tedevi. 490 

ombeş günde geldik burıya. 491 üç aylıḲ īne, haPverdi ġāri. 492 onları 

attıḳ tā bizim çocuḲ yoḲ. 493 çıḳıvedim burdan iki ġarı yanında. 494 çolāŋ 

ġāɁsı bir; bi de mērem varıdı, mısanıŋ ġāsı. 495 mısanıŋ anassı hindiki hu 

tecir mısa vā yā. 496 o ordan oldu. 497 üş ġarı burdan ġocıyayla, dabanca 

belde. 498 ondan keri bahar günü ağızımış oruş. 499 sular derilēden aḳıyo. 
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500 nā işceŋ ġāri? 501 ġocıyaylıdan alveren, sen biliyoŋ mu olları? 502 ȫlen 

namazı alverende. 503 ordan bi dā çıḳıvedik, kelekci. 504 āḫşam namazı oldu. 

505 orda sabāla baḳındıḲ. 

 

 -36- 

 Adı ve Soyadı: Dudu Çakar 

 Yaş: 81 

 Derlenen Yer: Konak Mahallesi 

 Derleme Konusu: Karışık Konular (Günlük Konuşmalar, 

Ramazan Âdetleri, Köyün Gelenekleri, Harman İşleri, Doğum ve Ölüm 

Âdetleri, Helva Yapımı) 

 1 ne ġonuşuveren ġāri ben hindi. 2 benimĨ ġonuşcaḲ halım mı vā ġāri 

işde? 3 yörümisem yörümisem olimēcen. 4 yörü deyyolā benē. 5 beniki yīȷ 
doḲdurvardım geldim. 6 ben dē bi ġaFı dönmesi vā, ḳaFı dönmesi. 7 ben 

bȫle oldūm yerde ġalıviriyon. 8 oldūm yerde ġalıyon. 9 orda aldılā vardılā 

orıya ōlanlā. 10 ōlanıŋ biri zātan ali īȭsan bilīsiŋ beledīde. 11 ali īȭsan çaḳā 

benim ōlumo. 12 vēdilē olan ilācı vēdilē bene. 13 aynı hamam aynı tas. 14 

hindi ġoŋşunuŋ biri ısPartıya vardı geldi. 15 ısPartıda deyyo beni deyyo “bi 

keT haP eyi geldi yeŋge.” dēyo. 16 “sen hiş durma.” deyyo ısPartıya 

geddeyyo bene. 17 o hindi ȯ ōlanıŋ beledīde ōlanıŋ hindi işcilē bütün da‿ıldı. 

18 kimisi tamuşalıya seFkeddilē. 19 kimisini belmen nėriye seFkeddilē. 

20 ali īȭsan ordı iki gişi nėri giTcek nėrīɍgelcek? 21 o götürüPgetiriyŏ 

benĕ. 22 başġa ınsan yoḲ. 23 bunuŋ halı belli. 24 biri dışda, alusdurda. 25 biri 

di deŋizlide, şofe’. 26 iki ġızım vā. 27 aynı bulda ġonaḲda. 28 böyǖ ōlan zāte 

öldü de. 29 işde hindi būɁda bi tek ali īȭsan vā. 30 biri dışda. 31 biri deŋizlide. 

32 bizi bi o baḲıyo. 33 ġızlā da gelī. 34 dāmadlāmda gelī, geliyollā geliyollā. 

35 alla rızı olsun geliyollā baḳıyullā gine. 36 halımız hatırımızı soruyullā. 37 

başġa baḳan eden olméycek. 38 yaşlandıḲgini hani şükür hālımızı da. 39 

hālımıza şükür gine şükür. 40 benim o ōlan öldü‿ünde o böyǖ ōlan öldü‿ünde 

üçaylīdı bu māmuddēb addīmız. 41 biz de onu onūɁ demiyem ġāri da bu 

adından geldi. 42 māmuddeyverem dedik. 43 māmuddedik. 44 e kütükde 

onūɁ deyi ünleniyo hindi o. 45 işde ȫle. 46 başġa ne dėyverin ġāri yā? 47 bu 

bacām şiş benim. 48 emme benim ne deyyȯlā biliyo muŋ ġızlā ōlanlā? 49 

yörü deyyolā, yörü deyyolā. 50 yörümek eyi deyyolā. 51 hindi deyyo böyük 

ġız “hūdan çıḲana.” deyyo. 52 “hȫlù” dēyo. 53 “hȫlù dolan gelana.” 

dēyo. 54 o dı ben nā gėdi‿in? 55 oldu da yoldu moldu bi ḳafam dönēse dēyon. 

56 “ollāda ġalīsam ayanam.” dēyon. 57 “o ġadā da nā gėdi‿in güssün?” 

dēyon. 58 ġızıŋ biri çeşmi yanda şēde çeşmide o ufaḲġız. 59 zate iki ġızım 

vā. 60 dördōlan biricez de öldü. 61 üçü ġaldı işde ȫle ȫle, nīdem? 62 hūɁda 

ġoŋşu vā. 63 oncāzıŋ gözü gȫmēyo, oturaḲ. 64 ġulaḲları duymēyo. 65 onuŋ 

yancāzınĭ varı geliri ekseriyeti. 66 o dā háni çoḲ şi dē. 67 “geldiŋ eyi dudu 
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yeŋge, yoḲla aşşā beni.” deraşşā. 68 ben de varı aşşārın orıya. 69 tā ne 

deyveri‿in ġāri ōlum.  

Eski Ramazanlar nasıl olurdu? 

70 esgi ramazanlā nā‿al olū biliyo muŋ? 71 ahlāmız olū. 72 “ahl  

bazarı” dēriz. 73 ahr  bazarı, bazar ġurulū. 74 ēɁtesi ün bayram namazı olū. 

75 nam zı gėdellē adamlāmız. 76 kȫlü gėdē sözüm. 77 ondan kēri geleniŋ 

gėdeniŋ çoḫ olū. 78 geleniŋ gėdeniŋ hile ġarı ōsun erke ōsun tabī ağırlārız, 

ederiS, ūĝurlarız. 79 biz de ollara gėdē geliriz ekiŋ köküŋ yanĭna. 80 

aḲrıbālara gėdilirdi. 81 aḲrıbālā hindi gini gelir. 82 aynı gini gelillē. 83 

yaşlılāŋ oll ra varırlā. 84 tabī mināsiP olan genşlēŋ yanna varırlā. 85 

mehálolan yeri gedilir. 86 hindi aḲrıbā unuduldu. 87 hanĨ arenmēyo hindi o 

ġıdā. 88 benim hindi ekim köküm bǖtün bayram namassı gün yalār. 89 

oturcek yer bulumazsıŋ. 90 çoḲgelillē. 91 canı işdeyen hurda oturu. 92 canı 

işTimeyen yoḳarda oturu. 93 biz hindi hurda aşşāda yoḳarĭ iniP çıḳımeyyoz 

deye aşşāda oturuS. 94 mēɁdimanda hindi ġışşın ġovi‿i movi‿i nā götüri‿in 

getiri‿in, çıḳaraman. 95 hindi deyyollā ġızlām hindi üş buçuḲgün 

çıḲdeyollā. 96 hindi būɁda yē içerin ben yoḳarçıḳarın. 97 dā hūɁda köş 

vā. 98 orĭya oturun. 99 geleni gideni sēredirin. 100 nėTceŋ? işimiz bu. 101 

hindeŋkēri bȫlġāri. 102 nere‿e gedcez, gelcēz ōlum? 103 geTcek yerimiz 

yoḲġāri. 104 götürüllē getirillēse arabeyle taḲsīle getiri götürü o belediyĨ 

ōlan. 105 öteki o ġızıŋ ōlu ayper vardır. 106 o moturla götürü getiri, ȫlü ȫlü. 

107 gediP yörüS ekiŋ kȫküŋ yanĭna ġāri, çoḲlāmızıŋ yanlānă ōlum, nīdem? 

108 hindeŋkēri bȫlü olcek ġāri nişleyen, nere gėdem? 109 şey beKlēyoz. 

110 günümüzü beKlēyoz, günümüze. 111 günümüzü beKlēyo. 112 düşünüyoz 

enē düşünülme mi heç? 113 allah gine cenābı allah ginē imanlı ġuranlı 

göçürsün. 114 allah ginĕ eşile dosdula göçürsün. 115 üş günde hasdalıḲ, 

alsanca ȫlüm, başġa dēli. 116 eddīmiz dȯ‿ā bu ōlum, nīdem hindeŋkēri? 

117 tā işde ȫlü ȫle ȫle ȫle. 

118 bizim ufaḲ şe ali īȭsanıŋ ufaḲvā. 119 huriyşi‿e ġaddılā. 120 

ni oḳuluŋ adı çocuḲlāŋ baḳılıP addī yer? 121 kiriş mi kíreş mi? 122 orıya 

ġaddılā. 123 adıysam çoḲ temizdir anassı da. 124 enē bi gün burdan beni 

aldılā, vardılā eve. 125 orçunu hurıya yatırmış gelin eviŋ içinde. 126 “ellē gini 

gȫmesin.” deyŏ. 127 anne deyyo orçun ellē gȫmesin ġınallā, beni deyyo 

yavrıcīm. 128 beş yaşında. 129 ġı gelin dedim “ne vā endi‿inde?” dedim. 130 

ayan dedī “ȫredmenler televon eddi.” dedi. 131 “bȫle bȫle olmuş da 

oturuġomuş.” dedi. 132 ali īȭsancāzım ilaş getirmiş. 133 banyoyu ġaddı ilācı 

eddi ḳaFasını bürmüledilē. 134 “ḳaFasına hȫlü eyĨce sarana.” dedi. 135 

“yavrıcım eyce sar.” dedi. 136 “ḳoḳusu çıḲmazın.” dedi. 137 “başdı ölsünlē 

başımda.” dedi. 138 iki dene dedi buldumanı dedi. 139 oyumuş, oyumuş. 

140 çocūŋ bilindi de o çocuḲda. 141 yamadıllı mı neyimiş? 142 o çocuḲdan 

gelmiş. 143 üş dörddene çocū bȫle vāmış bit. 144 ne dellē biliyo muŋ? 145 
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kördüren mi dellē, yediyasdıḲgeziyo dellē? yediyasdıḲgezerĨmişo. 

146 yedi yasdıḲgezermiş sabā ġadā. 147 inanılī mı bu? 148 nā gediyo? 149 

allāŋ işi, ȫle ȫle çoḲ şükür. 150 hindi bişeysi yoḲġāri. 151 işde  oyumuş ġāri 

o.  152 bi dā yoḲ.  

Köyün gelenekleri var mıdır? 

153 záhmeri olūɁ. 154 tohuḲ olūɁ. 155 ġar ya‿ar. 156 yāmır çoḲ 

ya‿ar. 157 ġapıdan dışarı çıḳılmaz. 158 yemēmiz yoḲ. 159 yemēmiz yoḲdur 

ōlum. 160 hani ġarımız yāĝmırımız ya‿ar. 161 hēş baḲ, tā dünyama geldim 

orucumu yemedim. 162 yemen de. 163 sekizenolsun, sekizenolsun 

aşşāyă düşürmēyo mu? 164 hindi nālı biliyo muŋ? 165 ben hindi bı yıl hap 

cohatıyona hunu hocıya danışdırcēn. 166 hindi benim haplām çoḲ. 167 

ümiddünnă hapım vā. 168 atıyon, āşam, sabah. 169 sözüm toḲġarn , aş 

ġarn  vā. 170 hocıyı danışdırcem buna. 171 soŋȯldu ya. 172 ödēbilirin ya 

ödeyemēmin? 173 nāl ederin? 174 gini dudmek niyeTimde vā, orucuma. 175 

bizimiçü zor, günlēde uzūn. 176 ben hindi hiçeKmek yemisem aḲlıma 

gelmēyo. 177 ben de bi hūɍ vā. 178 o eKmek yemiden iki çīnem eKmek 

yemiden de oruş dutulū mu ōlum zorlå. 179 onda hindi ha gini sabalā 

hapatıyon dėyi ġara zorları yēyon, ġara zorlāla. 180 ben hindi o ōlan ali 

īȭsan dēb addīm. 181 “ana zorla yēcēsiŋ, hapıŋı adcēsiŋ.” deyyoȷlā. 182 zorla 

eKmek yeŋī mi ōlum? 183 hindi iki çīnem bişey yedim. 184 iki çīnemile olū 

mu? 185 su doḲdur ni dedi, biliyō muŋ? 186 “südişcēsiŋ.” dedi. 187 

“yōĝurdu bol yēcēsiŋ.” dedi. 188 “suyu çoḲbol işcēsiŋ.” dedi. 189 nerdēɍse 

dedi “böbüreKlēŋ ġurum yapıcek.” dedi. 190 ben de o suyu ebedi hiçāzıma 

almēyon. 191 bu yaşıma ġadā bȫle mi olurun? 192 bu sene bȫle oldum. 193 

bu sene bȫle oldum. 194 hiçişmisem aḲlıma gelmēyo. 195 içersem hendi 

sarıdan içiyon, accıcıḲ. 196 ondan kēri suyu ebedi āzıma almēyon. 197 

işmēyon, hiçişmēyon ben. 198 su eyīmiş. 199 su eyīmişemme hadi vā iç. 

200 anı deyyollā, “zorlå yē.” 201 “suyuŋu iş.” deyyollā. 202 “suyuŋu bol iş.” 

deyyol. 203 içimēyon. 204 e nēden? 205 bȫle bȫle içemēyon. 206 su mu işceŋ 

halam? 207 al gel, şişeyi al gel. 208 bȫlü şişelē vā, oFaḲ şişelē vā. 209 demen 

háni hȫlü hȫlü ōlum.  

Harman işleri nasıl yapılırdı? 

210 harman hindi harmanişleri nāl olūɁ biliyo muŋ? 211 hindi 

şēmiz geldi mi buydeylāmız, erdi mi bıçılır, eveli harmanatılırdı, harman. 

212 ça’ma dö‿ülürdü. 213 hindi ça’ma mı vā? 214 hindi ça’ma yōḲ. 215 

hindi herif böyün tarl dā bıçarı veriyo, erinini alıbgeliyo. 216 samanını, 

taḳadediyo. 217 evine alıPgeliyo. 218 eveli biray harman dö‿ülürdü, 

biray. 219 biray harman dö‿ülürdü eveli. 220 erinlē gelirdi. 221 biray 

oraḲbıçılırdı. 222 hindi herif biray oraḲbışmēyo. 223 hēmen sapına 

samanını buydeysini alıPgeliP eve ġatıyoŋ. 224 her şēɍ ayrılıyo, her şēɍ, ȫle 

ȫle. 225 esKiden çoḲzorudu. 226 hindi çoḲ iyī. 227 motur yoḲ, ġatır yoḲ. 

228 sözüm yabana ádedcek, eşşēle giderdik, eşşēle. 229 eşşē binerdik, hȫle 
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hēbeleri ardardıḲ. 230 çoḲlāmız vārsa eşşīŋ götünü bindirirdik. 231 kendimiz 

semerĨne bindirirdik, ȫle ȫle. 232 hindi harman dermen arsanleşdi hindi. 233 

herif hindi ileşberlik yapıyi emme o bi günde hePsini alıPgeliPġatıyȯ eve. 

234 āzımızıŋ orucunla çoḲ oviye geddim, āzımıŋ orucunla. 235 hem de nālı 

biliyo muŋ? 236 āɁḳamda çocuḲda vādır, çoÇcām. 237 çoÇcoḲlām bütün 

ovȯda besledim, çoḲları ben. 238 altı denĕ çocū ovıda besledim. 239 ovıda 

ellēŋ işlēnde, yā. 240 allah dayaḲlıḲveriyo ġāri dayandıḲ. 241 hindi hádi 

gedbaḳām dā hurī bi işişle gē baḳām. 242 işlebilceK miŋ? 243 hindi 

cımıcīḲ ḳıprēyon, geliyon, avlu işlēnde de. 244 iki ġarıġ yer vā ollāda. 245 o 

ġadar oluyo. 246 o ġadā oluyo, yoruluyon. 247 dud yēcēseŋiz ihicik. 248 

harım içinde vā biri, hȫle hatır gibi. 249 zıvanıP oturu. 250 bizim bu 

nāloldu biliyo muŋ? 251 bi saḲsı vardı hurda saḲsınıŋ içine dud çıḲdı, erik 

çıḲdı. 252 erī kesdi bu dudu ellimedi, dudu ellimedi. 253 ben de hindi hēr gün 

süpürüyon. 254 duddökülen yelleri su sepiyōņ, yǖyon. 255 sinek ġonuP 

obmasın deye. 256 onu hindi nāl ediyon? 257 siliP süpürüPġatıyon. 258 

baḳıra onu gediPdöküPgeliyōn. 259 su sepiyon hȫle baḳırla, sinek ġonuP 

obmasın hē yēde deye. 260 “kesēm bunu.” dedim ben. 261 “bu bi yensin.” 

dedim. 262 yeŋi dikezem kesēm. 263 harım içündü dudumuz var. 264 yā hȫlü 

hȫlü ōlum.  

Halı dokudun mu hiç?  

265 hāyır. 266 yoḲ yoḲbulda halí doḳumek yoḲ. 267 evelī bi iki 

yerde ȫle şe‿eddilē de edimedilē. 268 adam tezġā‿ını söḲdü geddi, dedilē. 

269 ȫlü duyduḲbilmēyon. 270 eveli ȫɍleymişdir. 271 bizim bullāda ȫle şē 

yoḲ. 272 yapılan halı malı yoḲ.  

Doğum âdetleri nasıldı? 

273 ḳırḲgün soḳā geTmeyiS. 274 bi ekiŋ kȫküŋ yanĭna gedmeyiS, 

çıḳarmeyiS. 275 hā biŋde bī başımız dară gelī de bi hasdamız ölümüz sa‿ımız 

ȫlümüz dirimiz olūsa bi mecbūrí gederdik. 276 öteki gibi geTmezdik. 277 

gelenimiz olur çocuḲbaḲmıya. 278 gelenimiz olur, gedenimiz olū. 279 

öŋüne cerez ġoruS. 280 çayımızı ġōruS. 281 yellē, içellē, ḳaḳallā, gedellē. 282 

eveli ȫlēdi. 283 hindi gini aynıdır. 284 ḳırḲgün olmıdan üş gün dördgün 

geşdi mi çocū ġarafil döveriz. 285 gül ġurusu ederiz. 286 şeker ġatarız. 287 

occucuḲ suylan bābar onu ederi. 288 çocū bȫle duzlārıS. 289 o çocuḲ o 

duzuŋ içinde soŋra o çocūŋ vucudu ḳoḲmaz dellē. 290 onu ȫle yatırıS. 291 o 

ni ziman uyanīsa onu gine aynı günde yümeyiS. 292 onuŋ duzuna her şēɍsinĨ 

şekerini mekerini sili sili verĨriz, duzuna alsın deye. 293 elbisesini keydiriz. 

294 elbisesini keydiriz. 295 eveli eveli ölē. 296 hindi gini aynı olur. 297 

eveliki zamanı ȫleydi. 298 onā beşşī yatırız ġāri. 299 beşşīmiz olurdu, beşşik. 

300 duzunu her şēɍsini sili siliveriz, keydiriz. 301 ālayan ālā, ālımıyan duzu 

eyi geldi mi ḳıpĭramaz. 302 ona sili siliveriz, onu elbiselēni keydiriz. 303 

keydiriz beşşīni yatırız. 304 bağırdaḳlāmız olurdu, bağırdaḳ. 305 beşşīŋ 

ürümbecine bālardıḲ. 306 onda uyū ġāri. 307 üş gün dördgün soŋra o 
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çocū‿uŋ duzunu yürdük üş gün dördgün soŋura onuŋ duzunu yürdük. 308 

böyǖcēse böyǖr cenābı allah izin verise, ȫle ȫle ȫle ȫle eddik çoḲlara. 309 ȫle 

ȫle böyüddük. 

Ölüm âdetlerinde neler yapılırdı? 

310 cenēzeyi nā ḳaldırıllā? 311 eveli selāsını verillē. 312 eveli 

sel’ēsiní verillē ekiŋ kȫküŋ habar edellē, sözüm. 313 sen ben gelir. 314 ek kök 

toplanī. 315 öte yandan ginē ġalabalī olūɁ cenāzamız. 316 gelabalī olū. 317 bi 

yīḳallā cenāza arabasında. 318 yīḳallā, kefinlellē, alıllā, gedellē, ġara toprā 

ġollā. 319 cenāzamız bȫle o. 320 herkezgelī. 321 gine aynı onā. 322 cenēzeye 

nāl dellēɁ biliyo muŋ, kefiniŋ içine? 323 gül ġurusu dövellē. 324 ġarafil 

dövellē. 325 ġarafiline gül ġurusunu ekellē. 326 ḳoḳu döken ḳoḳu dökē, efil 

efil geTsin deye. 327 o gül ġurusuna ġarafilini bütün hȫle ekellē. 328 o kefini 

bȫle büğüllellē. 329 ayaḲ ucundan bālallā. 330 būdan bālallā, kefinine. 331 

üsdünǚ baddāne örTceklerse örtellē. 332 alıllā, gedellē. 333 ġar  toprā ḳollā. 

334 yemek öldǖ gün öldǖ gün yemeKveren yemeKveri. 335 

ġabrisdannıḲdan gelesi ġadā yemeyi hazırlallā, cenēzeŋ öldǖnde. 336 yoḲ 

yemeKvēmezlēse bide eddirillē gelillē, ayranla. 337 onu verillē. 338 āşam da 

çokíşması olūɁ. 339 sözüm ek kök birē zini yemeK edē alī gelīɁ. 340 ōɁda 

yenī, içilī. 341 sözüm oḳullā böyüK, küccüK oḳullā. 342 “allah 

ġabuĺeTsin.” dellē. 343 “yaddī yellē nurolsun.” dellē. 344 “allah ġabir 

geŋişlī vēsin.” dellē. 345 ḳırḳı ellisi olū. 346 elli iKisinde baḲeden 

ediyōmuş da eden ediyo eTmiyen eTmēyo elli ikisinde. 347 hindi böyüK 

mevlȱd oluyo. 348 böyüK mevlȱd oluyo hindi. 349 ünlenĨyo göymúyo muŋ? 

350 opaĺ ünlēyo yā. 351 bindi bi ediyollā. 352 hāli vaḲdı olan ediyo. 353 hāli 

vaḲdı olmıyan yapmēyo, 354 ȫle ȫle ȫle ōlum işde, nedcēŋ? 355 üş gün āzı 

açılır. 356 āzı açılır, bişi edellē. 357 hamır may lallā. 358 bütǖn ekiŋ köküŋ 

gelir. 359 ek kök dışdan da gelir; çayıla, peynirle, sētinile, yımırtasınla. 360 

onuyla bunuyla oḳudullā. 361 yenī içilī oḳullā. 363 milled yeriçer dāĝılır. 

364 ölüŋ öldǖŋ günǚ ġalmēyo biliyo muŋ? 365 sözüŋ arḳasından hayrını eden 

ediyo. 366 hayrını eTmiyen háni gücǖ yeTmiyenlē eTmez. 367 tā ne 

dēveri‿in ġāri tā ne dēveri‿in. 368 ne anladīĝin derke deŋizliden dutuvedik bu 

yanna ġadā. 369 hePsi de annaŋdı.  

Helva nasıl yapılır? 

370 havlıyā, ġırma havla edellē. 371 ġırma halva şerbetini ġaynadıllā. 

372 onīla bābā bȫle bȫle bulallā, ġarışdırırlā löPgibi oluro. 373 

ġaşşıḲġaşşıḲ tabaḲlara ġatallā, yellē. 374 un havlası edēseŋ o da aynı olū. 

375 unu ġavȯrısıŋ yağılan ilik gibi oluro un. 376 unu ġavırdīĝında gini 

şerbetini ġaynadīɁsıŋ. 377 şerbeti ġaynaddīĝıŋda gini onu da aynı bȫle 

tencireniŋ içinde ġarışdırısıŋ löPgibi oluro. 378 tabaḲlara aynı ġaşşīla  

ġatāsıŋ. 379 löPgibi hȫle yēsiŋ. 380 ġaşşıḲ halvası dellē. 381 evelī buydiy 

eTmē ġıyılırdı da o yuḳ yı yazāsın. 382 yuḳ yı bişirisiŋ. 383 o yuḳ ya 

ġıyāsıŋ incecik tātanıŋ üsdünde. 384 onu ġāri hȫle zininiŋ üsdün döşēsiŋ. 385 
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beKmez şerbedġaynadīsıŋ. 386 onu o ebme‿iŋ üsdünĕ dökēsiŋ. 387 

dü‿ünde eveli o yenīdi. 388 hindi o yolu, çanaḲdadlısı denirdi. 389 

çanaḲdadlısı, yalançı dadlı dellerdi ona. 390 hindī o yoḲ. 391 hárif satın 

halva alıyo. 392 satın oluyo hindi. 393 tā aḲlımın geldī yoḲġāri. 394 biz 

hindi arabaşı hindi tavūŋ varısa unu ġavırısıŋ gini aynı ona. 395 o arabaşınıŋ 

suyunu edersiŋ. 396 unu ġavurȯsıŋ teriya‿ınla. 397 teriyānĭ unu ġavȯrısıŋ. 

398 hamırı evelĨ ġarar dökēsiŋ ziniye, arabaşıya. 399 o haranınıŋ şīsinle 

bulumecini edēsiŋ, çorbasına. 400 çorbasını edēsiŋ. 401 soŋună içiniŋ tavūnu 

ġatāsıŋ. 402 sōnu iliman sıḳāsıŋ. 403 hamırını yēɁsiŋ. 404 hā baḳarna keseriS 

yımırtíla. 405 yūruz yımırtiye una. 406 onu hindi iki üş kişi söz temsili 

toTlanırız ek kök. 407 sözüm ġızlā gelī. 408 geliŋgelī. 409 o tāsıdīĝında üş 

dörd yukeyi ġameşdírız hölē. 410 bıçālan incecik baḳarna ederiz. 411 onuŋ 

çorbası da olur. 412 cevizlisi de olū, pēɍnirlisi de olū. 413 o da gözelolū. 

414 hēÇ yemeyiz biz ondan. 415 o dēb addīm hanıma gelin ali īȭsanıŋ 

hanımına öndǖ gün geldilē dud ye‿ēm deyĕ geldilē de. 416 gelin dedim 

“baḳarna edēm accıḲġāri ġı.” dedim ben. 417 “işlēden ġurtulumēbā 

mısıŋız?” dedim. 418 “anā hūda ġaldī bi günnüK iki günnüK.” dedi. 419 

“edēm.” dedi. 420 “evler mevler” dedim “oruşlar gelibā.” dedim. 421 

āzımızıŋ orucunlan dedim, iş kesmiyin dedim. 422 “evleri mevleri ediveŋ, 

çokeşiŋ de.” dedim. 423 eTcēzana aḲlımızda dedī. 424 “hu eveli hu 

baḳarna işini arıdan çıḳarāmıŋ heyaḳī.” dėdim. 425 şe‿edmiden dedim, 

ġıPradmadan dedim. 426 “tamam” dedilē. 427 baḳarna keseriz. 428 çorbasını 

bişiriz. 429 bi geleniŋ oldūĝunda hazır ġatıġolū. 430 çorbasını bişirisiŋ, bī 
şē baḳarnasını edēsiŋ cevizile. 431 ūĝurlāsıŋ, yediri içiri yollāsıŋ, işde hī ȫle. 

432 tā ne anlādıveri‿in, hePsinĨ anlādıvedim. 433 yetē size bu. 434 tā aḲlımĭ 
gelmediklē vādır da gelmiybā ġāri gelmiybā. 435 aḲlama gelmēyo. 436 hindi 

aḲlımız ermēyi bişeyĕ ōlum. 437 hindi huriyĨ hunu almıya geddiŋ dā hȯ 

yanna gediyosuŋ. 438 aḲlımız gini eyi. 439 allah aḲlımızı almasın. 440 ē 

görüyon mu yā? 441 siz dā genşsiŋiza. 442 ē tabī yā. 443 hī ȫle.  

 

 -37- 

 Adı ve Soyadı: Mehmet Başaran 

 Yaş: 88 

 Derlenen Yer: Konak Mahallesi 

 Derleme konusu: Tarihi Hikâyeler 

 1 o kiTabı sene vēsem biray şȫle incile. 2 gölüsarıŋ köyü, ḳasabası, 

yaylası efennim suyu her şēɍsi içinde fotoraflarıyla bābā oyunu türküsü havası 

hePsi vā içinde kidabıŋ, annadıŋ. 3 hindi gölüsarlı olıraḲda şifreŋ 

armuTlunuŋ ayrı, yusufca ayrı kȫle bile ayrı. 4 hindi bī ünüverside bi hoca 

vardı. 5 geçennēde burda bi ġonuşduḲ. 6 sōȭbed yaPdıḲ. 7 “ula amca sen 

hindeyĕ ġadar nerdeydiŋ? 8 ben seni niytanımadım? 9 bȫlü bȫlü derke ben 

birez bişīler sȫledim. 10 onīle ġonuşduḲ. 11 ben seniŋ yanıŋa hē zaman 
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gelcēn. 12 barışı alī gelī seniŋ yanıŋa. 13 beklēyin gelmedilē. 14 evciler 

köyünden yusuf erḳan deyi bi istambulda ȫreTmen var. 15 orda ȫreTmenlik 

yapıyō. 16 köyü buradı yāni. 17 hindi ō kidaP yazmaḲ isdemiş gölüsara ā‿id 

kidaP yazmā içü. 18 bȫle seŋgibi bilgi almaḲ isdedi. 19 ben birez bişēlē 

anladıvedim. 20 birez bilgilē vēdim. 21 kidabıŋ içini bi buçuḲ sayfa mı ni 

ġadā haġġında yazmış. 22 hindi tārīȭden, cōraFyadan ne sorcēseŋ sor. 23 

anadoludan efendim söyli‿in dünyanıŋ heyyerinden. 24 dirmil de ayrı bi 

sülāle vā. 25 mesē benimismimden iki tāne vādır. 26 biri antaĺyıdā sǖbper 

zeŋgin. 27 çoḲ şīdeTleri vā çoḲ. 28 sen nerelisiŋ? 29 bucāŋ öte yanda aḳġoş 

köyü vā. 30 hiş ġarışıḲsız sarıkeçilidir daha ġarışmadı. 31 bi de ḳorḳudeliniŋ 

yörükbedemlisi deye bi ufaḲ aḳkö vādır. 32 o kȫden ġızalıllā verilē. 33 

başġa yerden ġızalıPvēmezlē. 34 ġarışmayalım birbirimiz deyē o kȫden 

ġızalıllā verillē. 35 aḳġoşlu hoca varımış onlāŋ, aḳ hoca. 36 o köyüŋ 

hocasīmiş. 37 çoḲzaman tabī imamlıḲ yaPmış. 38 o köyǚ o hocanıŋ  ismini 

almış. 39 anadoludan ḳaş milledgeşmiş. 40 ḳaş devledġurulmuş. 41 mesele 

burdur vilāyeTi nasī bi aşīredden meydana gelmiş. 42 her sene benim yanımā 

bu zamanlā gelenlē olū. 43 yedi dene mi sekiz dene mi talebe geldi, ünüverse 

talebesi. 44 beni duymuşlā nēden duymuşlāsa beni burdan taḲsiye bindirdilē 

yaylıya. 45 ben sazcaların tǖkü sȫlerin. 46 orda aḲş ma ġadā yedik, işdik. 

47 hem saS caldım hem tǖkü sȫlēvedim. 48 her konuşmeya zamānı geldīĝinde 

bi fıḲra yapışdırın. 49 fıḲra anladıvedim. 50 onlā noTeddilē. 51 benden 

duyduḲlānı noTeddilē, yazdılā, çizdilē. 52 ȫredmenleri aTmışā puğan 

vēmiş. 53 yaz tadilinde yaPdīmız şeyĕ göre gezintilēden aTmışā puğan vēmiş. 

54 bayabilinīyon. 55 hindi anadoluda ġaş çeşid yörüKvā. 56 biz orTa 

asyadan gelen türklē burayı ġarışmış. 57 devledġurmuş beyliklē ġurmuş. 58 

onlā ciP yerlisidir. 59 türlü türlü devledlē ġurmuşlā beyliklē ġurmuşlā. 60 üş 

beş vilāyetiŋ bi beyi vā. 61 ordan sōna mentişe mūla, buranıŋ yarısı dāhil, ta 

izbire ġadā. 62 burdan başlıyō fediye, antaĺya hudūdundan. 63 bu beyliklē 

osmanlı devleTinden önce bu beyliklē kendi başlarına hökǖmedgibi hüküm 

sürüyolardı. 64 osmanlı devleTi büyü‿ünce devled hāline gelince bunlā birē 

birē kendini ilhāf eddi. 65 yani harPla dēȷ anlaşmāla. 66 dedīŋ ünüverside 

ȫredmeni nīdi adı? 67 neyise “sene bi soru soreŋ bil baḳām?” dedim ben. 68 

“sor.” dedi. 69 baḲbunlā ȫredmenoldū haldē atatürküŋ nereli oldūnu 

bilmeyolā. 70 ben dāca yörü‿ün ula çobanın ben. 71 atatürk ġonyanıŋ 

ġaramanilçesi ılıca köyünden. 72 o zuman ġonya vilāyetike ilçēdi. 73 

baḲdinlē. 74 atatürküŋ dedesi bobası dēli dedesi. 75 nenesi de sökeniŋ bi 

köyünden ġızılhāfız dē bi adamıŋ ġızı nenessi. 76 bunlā osmanlı devledi 

zamānında ollāda yāni atinasī efennim selānī ollā bizim. 77 dā bin yedi ǖzde 

ġuruldu. 78 ollāra geTmişlē yāni. 79 obå obå ollara göşmüşlē. 80 atatürk orda 

dōdu. 81 bubası tüTcarlıḲ yaPdı āş tüTcarlī. 82 ġaybeddi şu bu derke 

isdambulda askeri oḳulda oḳudu. 83 velāsılı bizim iŋgilizlē isdambulu almaḲ 
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isdediklēnde anadoluya öbür devledlē bȫle sarmış doleş eddiklēnde bizim o 

günkü vādeddin atatürkü endi ġaçıldırıyo saḲat bi vapurla. 

Seçme İfadeler 

84 oŋġuɋvatında zenzele olmuş. 85 londȯrodan geldīdi bi pȯrófësör. 86 

şehriŋize oŋarıŋ. 87 ikidi bi hapSi ġaTmış. 88 māńāɍa gelir. 

 

 -38- 

 Adı ve Soyadı: Fatma Kançeltik 

 Yaş: 84 

 Derlenen Yer: Fatih Mahallesi 

 Derleme konusu: Karışık Konular (Kıssa, Eski Düğün Âdetleri, 

Keşkek Yapımı) 

 1 bura ne deyyollā? 2 esgi dü‿ünlē yeŋgem ġızlā çeyiz iderdi, şēterdi. 

3 heni çēɋre edellērdi. 4 meselá erkeklēŋ doŋŭna uşġur ȯlurdu. 5 işlemeli 

ȯlurdu. 6 çeyiz ȫle donla aḳ don ȯlurdu. 7 unu urġana hȫle serellēɁdi. 8 çēɋre 

ȯlurdu. 9 çēyiz çorabı örülürdü yüŋden. 10 çēyiz çorabı yirmi çivt bile örülür 

de. 11 hindi çēz çorabı var ġāri. 12 hindi satı çoraP hazır hindi. 13 sōra bu 

gelinlē ata binērdi. 14 gelinācı olurdu, ciriddi olurdu. 15 hayvanlādan 

ġoşardı öŋden giderdi. 16 undan kēri ar ba oldu, atar bası. 17 gelinlē onīle 

dolaşıyōdu. 18 atarabası soŋra oldu. 19 çicekli gelinolūdu. 20 başına 

çicekle hȫle dizellēdi ġırabılā. 21 ordan atarabası soŋra oldu ġāri. 22 gelini 

ata bindirillēɁdi. 23 biri ġızevinden biri ōlan evinden dutallādı de ȫle 

doláşdırılādı. 24 yükü dē hayvana sarallārdı. 25 bi ġaTörtü oluyōdu zaTten. 

26 háyvana sarallādı. 27 üsdüne de bi kilim örtellēdi. 28 odurişde esgi bȫle. 

29 gelīn şē varū. 30 ummān şēt endē şē suyu keSsin yeŋgeŋ. 31 yitē ġāri 

doldū. 32 ilāna ovadan getīmiş ōlan da. 33 hora göllēm deyen geline de. 34 

ben kȫ içinde duruyon da hā arada gelivēyin ōlanıŋ yanĭna. 35 bi iki gün 

yatıPgediyon. 36 benim kȫ dū hu yanda deyīmenlēden ötede. 37 esgi 

dü‿ünle eyi gibi geliyo bene. 38 eveli olūdu. 39 imeci olūdu vå aḲlıma 

gelmēyȯ. 40 imeci olūdu. 41 herkezden eşşiK toplallādı. 42 herkezdādan 

odun edellē gelillē. 43 dü‿ün dışılcānda bi de inadınolūdu işde. 44 heni bi 

deŋgire geçi kelelik sarıllā. 45 bi deŋgine odun sarallā eşşē. 46 esgi dā eydi 

yiŋgem. 47 sen nēɁde borda mı ȫredmensiŋ, aşşāda? 48 ē dā evlenmemişiŋ 

ellēm? 49 ēɋlendiŋ mi? 50 ġarıŋ da orda mı? 51 u da ȫredmen. 52 benim 

torun da vā bi de. 53 o sūbay. 54 tā beş sa‿ad́ uzaḲ nışanlādıḲġāri biz di 

unu. 55 “emme yaḳınlādan olsa eydi.” dēyon. 56 nışanlandı. 58 keşge 

yaḳınlādan olseydi deyin. 59 torun da benim yanımda oḳudu dörd senē. 60 

beni ġıyamaz heç. 61 “nenē ā uslucaḲ olsa sene bī gelinlik usluca olsa ni vā 

ōlum?” dedim. 62 televon eddīnde “çabȯḲben seniŋ torunu görcēn çabȯḲġız 

bul baken.” derdi.  63 bulmuş ġāri dēvemiş biyōl televonda. 64 “nenē seniŋ 

adıŋda birini buldum.” demiş. 65 háTmadır benimadım da. 66 “nene seniŋ 

adıŋda birini buldum.” dedī, demiş. 67 ben anlamamişīn. 68 ben anlamamişīn. 
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69 geldilē gelinlīle bayramda. 70 ben dışāȷlara getdīdim. 71 hánī Fisdonu 

keydim. 72 çeket ġāri oturulcaḲ hazırlıyın. 73 ben onlā gelcek diye anassıgil 

de gelmiş de onlā da gelcek diyĕ bekliyōdum. 74 āşamoldu. 75 gelmedilē, 

gelemedilē. 76 huran ben odunnāla geddi‿imde gelinlīle gelmişlē oturmuşlē 

eve. 77 ōlum dedim. 78 u dışarı çıḳıvedi. 79 “kim vā evde?” dedim. 80 bi baḲ 

“bu kim vā diyĕ?” dedi. 81 “nene ben seni kȫmüze götürcēn.” dedī. 82 

“gedēm ōlum.” dedim ben. 83 bȯra geldik dayısınıŋ ora. 84 bȯra dayısınıŋ 

evi. 85 ordan giddik ġāri. 86 “neneŋ getirebilcek miŋ?” dedi dayısı. 87 

“böyün getiremen nene, dayı.” dedī. 88 bu da bayramda ġāri ben de bi yer 

gezmedim. 89 anamıŋ gezcē yer vardır diyē hemen geldi. 90 ōlan götürdü. 91 

unlā geliniŋ kȫne geddilē. 92 biz bora geldik. 93 benimaltı çocu‿um vā. 94 

benim torun da on sekiz ġadā vā, hīya. 95 torun da on doḳuza çıḲcaḲ 

yaḳında. 96 ikisi ġayıcıḲda. 97 biri çavırçinde, a‿usturyada biri. 98 bicēz 

ġızım vā āɋpada.  

Keşkek nasıl yapılır? 

99 keşgeKdēmende yarılıyō. 100 ġazanda bişiriyoŋ. 101 keşgeK 

oluyō. 102 sede yağınekiyoŋ. 103 sede yā olū. 104 şi‿iddīŋde sıTcāŋ sede 

yānı eTcēŋ üsdüne. 105 gözelolū. 106 bizimoranıŋ keşgē ėyi olur. 107 

bizim kö‿e hēɍyēden toplaşıyollā borā. 108 buríyseviyollā bizim kö‿ü. 

109 ben de geddim almanyıyă yiŋgem de orda başġā keşgeKgetirmişlē. 110 

aynı şē gibi amān tarnası bile bi çeşit. 111 bize uymēyȯ. 112 gözelolū 

bizimoranıŋ tarnası, hīya. 113 ē işde neTcēŋ. 114 gelinle birer kelle 

dürülünü alāȷlım bazardan. 115 ādda acıḲbundan sarma ėderiS. 116 

davşanlāda vā altevde. 117 davşanlā yiğem ōlum deyen bicez bile yemedik. 

118 baya üredi. 119 davşanlara baḲmek zoroluyo dēyon. 120 yāpıḲlādan 

bile baya alıPverivēyōdum. 121 yāpıḲlāda ġalmadı ġāri, hīya. 122 mērem 

bullā çocuḲlāŋ yanĭna geTmişmiş ayvazlā şo ġapiyi aşmadılā deyi. 123 zil 

basdım basdım dēyo gedibatı divāna. 124 kim bili evde yoḲlā mīdi? 125 

ġızıgiliŋ ora geTmiş. 126 giddi ġāri. 127 ev bulen ġāri. 128 enīsi evim 

diyelek geddi. 129 ben da yoḲarda şē sanıP yörün. 130 “nere gedibatıŋ.” 

dērin. 131 yoḳarda bi ġaTdā vā da. 132 ġoca ġarı sanıyon ben. 133 biz 

bullāda dura mı biliriz unu ġoyuPda? 134 ben bȯra dün çavırçinde ġızlā 

ġonuşcādıḲda hem ōlan televon eddim. 135 “götür beni.” dedim ben. 136 

āşam geldi götürdü. 137 iki gün yatarın bāzı iki üş gün yatarın gederin evime. 

138 benimōlan bene hiş ġıyamaz. 139 ben de ona ġıyaman. 140 bicēz ōlan 

olasıya beş ġız bi ōlan. 141 ōdun ōcam hePsine o baḳā. 142 esgiden ben çoḲ 

çalışdım a yiŋgem. 143 ov ları darı ekerdim. 144 unları sulārdım. 145 ekin 

ekērdim, şēderdim. 146 ōlum asgere geTcē sene beş dölümmancar ekdim. 

147 kendim işledim. 148 hindi çalışamaz oldum ġāri. 149 bendē böğükler 

çalışıyō hindi de. 150 benim ovı işim yoḲġāri. 151 dā ōlan götürmēyȯ, huyā; 

çalışamazsıŋ hasda olūsuŋ deyye. 
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 Adı ve Soyadı: Ayşe Erkaptan 

 Yaş: 88 

 Derlenen Yer: Armutlu Mahallesi 

 Derleme konusu: Eski Düğün ve Bayram Âdetleri 

 1 eveli ōlanla yetişdi mi ġızları istellēdi. 2 an sı bubası göŋlü olūsa 

verirdi. 3 göŋlü olmazsa “vermēɍcen.” derdi. 4 hindi ġızıla ōlan anlaşıveyollā. 

5 anıya bubaya ġalmēyo. 6 ē dü‿ün olcānda “böyün inodunu olcák yarın çeyiz 

olcák bir gün gelinalma olcák.” denirdi. 7 āşam ḳına yaḳılırdı, ġızlara. 8 

ālaşıllādı ġoŋşulā bile ālaşırdı. 9 gelin alcānda há bire ālaşıllādı. 10 ȯ edet 

yoḲġāri. 11 güle güle gediyollā. 12 ālıyın yoḲ. 13 seve seve gediyollā. 14 

güle güle gediyollā. 15 sevinelek gediyollā. 16 edet edet işde nāl şē kim bilī 
gibisine. 17 ālıyollā kim bilī ġoŋşulā da ālādı. 18 edet ȫlēɍdi. 19 bi de 

nışanlısından ġaçılırdı, tun tun ġaçılırdı. 20 hī ġaçılırdı. 21 görümce olcaḲdan 

ġaçılı.  21 ġayınna olcaḲdan ġaçılı. 22 sülēlesīņden ġaçılırdı. 23 hindi sevdīne 

gediyollā. 24 āleşma yoḲ. 25 eveli saferi vardı zıbın kėyilirdi. 26 hindi 

gelinlik keyyollā. 27 gelinlik yoḲ u zuman. 28 zıbın keyyollādı. 29 ē hindi 

inodun yoḲ. 30 imeci yoḲ. 31 dā oduna gedellēdi. 32 eşşeK toplallādı. 33 iki 

me‿elle eşşeK toplallādı. 34 odun edellē geler. 35 o edet yoḲ hindi. 36 ē hindi 

hayvan yoḲ. 37 yük yoḲ. 38 hayvanıŋ birine yük sarallā. 39 çan daḳallā. 40 

ciriTci olūdu öŋlēnde. 41 ȫlen gedilirdi. 42 hindi taḲsi vā. 43 edetlē çeşid 

çeşid tabī. 44 tun tun ġaçādı gelinden herif. 45 āşam eve gircekemme 

gündüz ġaçardı. 46 ikindin gelin gelibatīke siŋellēdi. 47 dāmad siŋerdi. 48 tun 

tun ġaçardı. 49 vācā ōlan yapışıPgediyoŋ. 50 hindi benim ġardaşım ġızı 

çıḲdī. 51 ikȱ üş günoldu. 52 ġolundan duddunla geddi ōlan. 53 eveli ȫle 

mi? 54 birbirinden ġaçılıyō. 55 başġa dutanolmadı. 56 dā seniŋ nışanlıŋ 

gelibatĭ deyĨ bilmēyon bile ben. 57 ilāna yǖb atīdim. 58 yemek bişirilcek. 59 

yalaḲda ġodum dā yörǖvedim. 60 háni aḳıbatı yere ġodum da yörǖvedim. 61 

o mallā geldi geldi yedi. 62 e heriFden ġaçarḳa bilmēyon dā seniŋ nışanlıŋ 

gelibatĭ dēvedilē ȫle bildim. 63 bilmēyadı. 64 çoban olūsaŋ ȫle bilinir. 65 

çoban olmadı bilmēyōdu. 66 edetle çeşid çeşid yaşasıḲsa çeşidleniyo. 67 

yaşasıḲsa çeşidleniyō. 68 herkezbirbirine yardımeder. 69 dādan āĝış 

gelcek bȫle kiremid yoḲ ki. 70 tāta dā yoḲ. 71 kölden ġamış biçiPgelcēsiŋ 

de onu bālēcēsiŋ birer dutam birer duTam. 72 basma olūdu. 73 yavmır 

geçmesin eve deye basılırdı u. 74 çaydan, deŋizden kesiklēden bıçılī gelirdi. 

75 ȫle edet mi vā? 76 soŋra bi şe‿e döndü. 77 tāta bışdılā. 78 tāta olūdu. 79 

evlēŋ kiremid yerine tāta olūdu. 80 tātadan bi de kiremide döndü. 81 eveli 

kiremid yōdu kī. 
(...) 

82 zordan dirliKbu. 83 bunuŋ mayşı böyüKdür. 84 kendi bȫle 

geddīne baḲma. 85 mayşı çoḲdur. 86 parası çoḲdur. 87 ġocası çavırçindēdi. 

88 bu ġocadāņ ġocası çoḲoldu öleli bȯnuŋ. 89 horda bizim ġoŋşu vādır. 90 
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ȯnuŋ dā aylī çoḲ. 91 ē param çoḲdeyye mi demeyo. 92 görküsüSlük mü 

oluyō, alışġanlıḲ mı oluyō? 93 esgiden ȫle alışġan ȫle gediyoŋ. 94 can 

durmēyŏ. 95 eykötü eykötü ōlanıŋ ġızıŋ sayasına oluPgederiz. 96 bi ġız 

vā bi ōlan vā. 97 baḳıyollā. 98 allā rāzı ōȷsun. 99 kendi kendimize baḳameyoz 

biz. 100 fenÇolduḲbiz de ikimiz de. 101 duTmēyȯ heni bi ġolum duTmēyȯ 

benim. 102 geri yannım ācıḲdutuyo da bi ġolum heş duTmēyo. 103 sol 

alímle yēyen eTme. 104 yaşlılıḲda hasdalıḲda. 105 zordan gediyon.  

Bayramlar eskiden nasıldı? 

106 esgi bayramlā böyün gezilirdi. 107 yarın gezilirdi. 108 bir güne 

haramolurdu. 109 dördünce güne ayaḲdışa çıḲmazdı. 110 evde 

oturullādı. 111 üş gün gezelirdi. 112 dördüncüsü gün haram gibi bişēɍ olūdu. 

113 geTmeyem ġāri böyün vāḳıt geşdi dellēdi. 114 orda bi dede vārdı. 115 üş 

gün geşdi mīdi bayram geşdi ġāri benimel öpülmez ġāri derdi. 116 

dördüncüsü güne terslēdi. 117 “nerdēdiŋ?” derdi. 118 bi gün geşdi ikindi gün 

gelmediŋ. 119 üçüncü gün gelmediŋ. 120 bi de bu bayramlā da üş gün yemek 

çıḳarırlādı. 121 hanıma hāsıma ȫle hārici dēl. 122 herkeze denir. 123 

yemekedillēdi. 124 böyün sen bayramda ne‿e geldiŋ? 125 yemek çıḳarām 

buna dellerdi. 126 hindi yoḲ. 127 bi tábaḲ şeker, alsaŋ al almasaŋ hadi. 128 

eveli benim heriF hasda olūdu. 129 ē geliniŋ ġocası geddī. 130 buldurda 

deŋizlide bekledi. 131 heriFiŋ biri demiş: 132 “sen çoḲbaḲdıŋ.” demiş. 133 

üş ġızım vā. 134 “birini veycēn.” demiş. 135 “haŋġını veycēn?” demiş. 136 üş 

ġızı vāmış bi evde. 137 geliŋ baḳıŋ ben görümcēle geddik. 138 bu mu? 139 

bu. 140 vādıḲ evine. 141 memedefendi demiş. 142 duzal gel deseŋ yoḲ. 

143 yā al gel deseŋ para yoḲ. 144 ē ēsik gedik getīseŋ para yoḲ. 145 hindi ȫle 

mi? 146 herkeziŋ yıllı vā. 147 herkeziŋ görevi eyī. 148 zeneyatı eyi. 149 barlī 
eyi. 150 hindi eyi. 151 eveli yoḲluḲda eyi mi olū? 152 kimisi kibirleni 

ġonuşmaz. 153 gedibatīke selem vēmez. 154 una darılıllā. 155 ē her hePsi bir 

canım. 156 hāh bunuŋ burnu böyüdü. 157 bene selem veymedi. 158 kimisi 

ġonuşmasa gibi. 159 saḳadlıḲ çōdu. 160 hindi ne vā? 161 hepisi yerinde. 162 

hePsi dolubotū. 163 eveli bu vaḳıdlar zebze bıla olmazdı. 164 hindi 

zebzeden bol bişē yoḲ. 165 yoġudu yoḲ. 166 sōĝuḲ yoḲ. 167 yaz günü 

gibhava. 168 varlıḲ hindi. 169 allah sālıḲvēsin hindikinlere. 170 

ġocalara īman ḳur’an. 171 genşlere sālıḲ sıvadlıḲ, sā‿olsunlā. 172 bizim 

dēcēmiz bu. 173 yaşımız aldıḲemme kim bili unu? 174 erken ölün deseŋ 

ölünmez. 175 geÇölen deseŋ ölünmez. 176 bene baḲceklē mi deseŋ yalan. 

177 baḳallāsa baḲceklē. 178 baḲmazlāsa dāveya mı geTceŋ evletiŋden. 179 

taḲdirini ne dēse olcek.    
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 Adı ve Soyadı: Sevim Hasural 

 Yaş: 75 

 Derlenen Yer: Ulucami Mahallesi 

 Derleme konusu: Karışık Konular (Kıssa, Günlük Konuşmalar, 

Düğün Yemekleri, Arabaşının Yapılışı, Çeyizler) 

 1 dayım vardı. 2 iki eşşē vardı. 3 iki eşşē yımırta sandıḲlāna sarā. 4 

diŋizliye saTmıya gederdi. 5 dayım ırāmadlıḲ anamıŋ ġardişi vardı. 6 orda 

yımırta satā gelīdi eşşeklēle. 7 yoḲ araba yoḲzāte. 8 öküzlēŋ çivT sürērdik. 9 

inēle çivT sürērdik. 10 bi yanı öküs bi yanı inek olū. 11 ȫle ȫle irezilliklē çoḲ 

çekildi eveli. 12 bȫle irezillik mi ayōlum hindi. 13 sabah namazı olmadan 

ekin tarlasınĭ bulurduḲ. 14 sabah namazınă bi dölüm ekin bıçardıḲ. 15 

çocūmuz da vā. 16 doḳuz dölüm çīɋTdölümü eveli çīTdölümü vādı. 17 

hindiki gibi hökǖmeddölümü dīdi. 18 ġoca dölüm vardı eveli. 19 ġoca 

dölümü dördbuçuḲgünde bışdıḲ. 20 henĨ dördgünde bışdıḲda.  

Hangi düğün yemekleri vardı? 

21 dü‿ün yemē mi? 22 esgiden yemekcī dutardıḲ. 23 yemekci 

yapardı. 24 çorbādır ötedir beridir. 25 fasille bişirilē, patatiz. 26 oviye enēsiŋ. 

27 misirlē vādır. 28 kimiŋ sīĝırla dön’e dön’ē sīĝırlāla şēde dövē. 29 kimisī 
birez īsan toPlā ġabadayı genÇ. 30 unları lobud’ula dȫdürü. 31 bi horaz kesē. 

32 bi arabaşı yapā. 33 lapırT lapırT lapırTgece yarısına ġadā darı dövellē. 

34 hindi bi horaza kesiveseŋ bi ġoyuŋgeçi gesseŋ inellē mi ġatıvemeye. 35 

yoḲsuzluḲvā ōlum.  

Arabaşı nasıl yapılır? 

36 misir ununla. 37 misir ununū eveli bi hamır ġararıS. 38 misir 

ununu hamırı ġararıS. 39 undan kērim etile sovanı ġavırıS. 40 ġuşetinle 

horazōȷsun ne olūsa ōsun. 41 sovanla barabā ġavırısıŋ. 42 unuŋ da ġavırısıŋ 

ayrı. 43 etini bi ġarışdırısıŋ. 44 bi çorba ėdersiŋ. 45 undan sōra misir ununuŋ 

hamırınī dökēsiŋ tePsiye. 46 ordan unu bölēsiŋ bıçāla. 47 içine ġatā ġatā 

yersiŋ unu. 48 cımıcıḲda ēşi ġatāsıŋ. 49 işde bū. 50 hamırı ġararıS otula. 51 

oTlā vādır. 52 çörtük dörekoTu deye oTla vādır. 53 dā hȯrda vā benim. 54 

horda bunu ġararıS uniyla. 55 ġaynadırıShunu. 56 ordan uniylá ġararıS. 57 bi 

değa vādır. 58 ikisini ġararıS, yēriS. 59 hamırını yēriS. 60 būdēɍ hamırını 

ġardīmızda hunīle ġaynadırıS gözel ḳoḳā. 61 çörtük deriSbuna. 62 bi de 

dörëk vādır. 63 uniyla ikisini şēderiS. 64 acıḲ endēnden ġatarıS. 65 undan 

kerĨ ġaynayġaynar suyu ireŋKlenir. 66 ireŋKliliKden kēri bıydē ununu 

ġatarıS. 67 hamırını yēriS. 68 hamırını yedikden kērim ū suyundan alaġōruS. 

69 bunuyla da tarnayı ġarā ġatarıSşēsinden. 70 kendimiz de yēriS. 71 ordan 

yağıla ederiS yēriS. 72 ondan kēri ġāri ġalanī hamırıŋ birázinde şē ġaTcāmıza 

şēderiS. 73 unuyla hamırını yōruS. 74 ġatarıSkesiye. 75 oldūnda serē ġurudur 

ġatarıS. 76 bunuŋ şēsini hamırını biz höşmerimli sede yā ġızardırız. 77 hamırı 

çimçi yēriS. 78 ilēnlere basarıS. 79 endē gibi alıPgeliyon. 80 ġuruduyon 

bālēPġōyon. 81 çorçocuḲ yecek oldūĝunda edellē yellē. 82 ġışın bile edē 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 258 

yeriSbazı. 83 ūnu üsdüne ekēriS. 84 ġoşaf bişiriS de ona ġatarıS. 85 fişneden 

bişiriS.  

(...) 

86 üşarḳadeş geldi bunuŋ bi eveli. 87 bu yoġudu. 88 eviŋdē yēcek 

yōḲ işcek yoḲ. 89 çayıŋ yoḲ. 90 şekeriŋ yōḲ. 91 bişēɍiŋ yōḲ. 92 ordan geldi 

adamlā. 93 yemē sovan dōrecek sovanım yōḲ. 94 salça ġaTmiye bişēɍim 

yoḲ. 95 bi bȫrülce çorbası bişirdim. 96 içinde sovan yōḲ. 97 salçası yōḲ. 98 

ġodum öŋlēne. 99 biribillēniŋ yüzlerinĕ baḲdılā baḲdılā yörǖvedilē adamlā. 

100 benim çocuḲda hasdeydi o z man. 101 halıl hasdeydi yā. 102 o zuman 

sen yoġuduŋ evde. 103 nere geddīdiŋ bile? 104 ordan baḲdılā baḲdılā 

biribillēne de ḳaḲdılā sofr ya. 105 sofrıdan ḳaḲdılā da yörǖvedilē. 106 

yemedilē hālen içime batīyodur hālen íçime batıyodur. 107 eykötü yērsiŋ 

yemedilē. 108 ḳaḲdılā da yörǖvedilē. 109 īsanıŋ ne fakirliklē geliyo 

ayōlum. 110 bi bulġur bişircēŋ bi tarna bi çorba, fasille çorbası. 111 bi de 

göK fasillesi ġurudursaŋ u. 112 unu yēceŋ. 113 hindi bizim yerimiz çoḲ hora. 

114 ben hindi her şēmoluyo. 115 hindi benimeviŋ öŋünde ne bol. 116 

eykötü hu duvarlāŋ dördduvarı çevirdik de buniyla çalışméyi geddik. 117 

çocuḲlara bora ġoduḲ. 118 anam vardı. 119 çam sāsına geddik. 120 fīdanlī 

paŋkeT yaPdıḲ ollāda. 121 anamā bubama dörddene çocūmuz vardı. 122 

nēdem iş para yoḲ. 123 üsdünü örtemedik. 124 bi inēmiz vardı saddıḲ. 125 

ȫle ġoduḲ yörǖvedik öle dördduvār. 126 anam ırāmadlıḲbeceriklīdi, 

anassı bunuŋ. 127 iykötǖ esgi ḳapıları daḲmış. 128 bȫle kerPice her yere 

bölmüş. 129 ōrdan geldi bu gine ev işi edemedik. 130 sōna ḳaḲdı da avrupiye 

bi geddi. 131 hindi boş duruP otu hindi. 132 ēlenen yoḲ. 133 çorumuz 

çocūmuz evine geddi. 134 birisi vā horda dörd yolda. 135 süTcünüŋ üsdünde 

benim ġız. 136 bi de horda ġavaḲdibinde vā. 137 öte yanda ōlum vā benim, 

eŋ yaḳın. 138 birisi horzum şēde. 139 ġabirlikden yandā cāmi. 140 orda biri 

de. 141 biri de hu yanda teparasında ōlanıŋ. 142 birisi de hu yanda 

toḲraTlıḲ yanda ġızıŋ. 143 birisi de horda ġarşıdīdi. 144 ġızım o cavırıçinde. 

145 altı denelē.  

Bayramlar nasıldı?     

146 bayramlāda gezerdik. 147 hınım hısım el gün gezerdik 

çocuḲluḲda. 148 tarla ġoŋşusu olları gezilirdi. 149 hindi yoḲ. 150 bizim 

evletimiz deyi benim elti. 151 kendisi baḲmadı ki bubamā, bu baḲsa. 152 una 

baḳallā mı? 153 bubam hasdēdi. 154 ölümcül hasdēke avrupiye ġodu da 

yörǖvedi. 155 bubā bu sefer vardım evine. 156 “āĝa” dedim. 157 bu yoġudu. 

158 bene dedim “bubam eT yēcek,  eT alıveseŋe.” dedim. 159 dolaPda 

varımış hunu verivedi. 160 ordan bişirdim de getirdim bubama ġoduydum 

ġāri. 161 “īh dedi evel dedi biri gödde ġuşuçuPgedirimiş.” dedi. 162 

“hurmuş dā ġoyuvemişimiş, yēvemişimiş.” dedi. 163 “yēvedim geldi, o 

sāTgelivedi yēvedim.” dedi ırāmadlıḲ. 164 ölümcül hasdēke geddi. 165 bi 

havta dā dursam üş gün dā dursa ölcēmiş. 166 “kimisi evletim vā deme.” 

demiş. 167 o hiş gelmēyȯ. 168 ebedi gelmēyȯ. 169 benikinlē havtada bi gelī. 
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170 bicēzi gelemeyo. 171 hȯ yanda yā. 172 gelillē. 173 biz musdıvānıŋ yanına 

geddīdik benim güccük ōlanıŋ yanına. 174 ora gelivedilē. 175 böyǖ ōlan ora 

geldi. 176 beridilēdi ileri geddilē onlā. 177 deŋizliden aldı dükġaŋı o. 178 o 

yanıŋ kirāsını beriyĕ veriyo. 

Çeyizler nasıldı? 

179 çeyizlē nālolurdu ayōlum. 180 hȫle bi hörtǚleri yığallardı. 

181 iki ġaT hörtümüz olurdu. 182 dā hȯra sandī derdike. 183 unlāŋ üsdüne 

yığallā hörtüleri. 184 hȫle elbise varısa öŋüne asallā ġadınlāŋ elbiselēni. 185 

hȫle çevre. 186 hȫle dolandırıȷlā urġanla. 187 serellē hȫlē. 188 iPle serellē. 

189 hōrdan gelinalcaḲġız da oturu sandīŋ dibine başı ḳınalı. 190 başıŋ 

ḳınasını bile yümeS örü oturu orıya. 191 gelinolcaḲġız da‿a dellē. 192 

hindi ȫle ḳınáyle şēle oturulū mu? 193 oturuyollā mı hindi? 194 ora oturusuŋ 

kirli dasdarla. 195 keysi bile yoḲdur arḳanda. 196 arḳanda keygīle oturulū, 

oturusuŋ çeyze. 197 oynallā, ġalġıllā. 198 dā dam başlāna ōlanlā çıḳā genşlē 

de ġadınlāŋ oyunŭna baḳıTmazlādı. 199 ilēnle oynallādı. 200 delbēle 

oynallādı ġadınlā. 201 hindi erkek çalġısı olmíyınca oynamazlāmış. 202 ben 

geTmeyen dǖne, geTmen. 203 ben dǖne geTmen. 204 eveli eveli bazara 

gederdim. 205 ābim ırāmadlıḲvardı bi. 206 ābem dedi “sen bazara gelme bi 

dā.” dedi. 207 unuŋ sözünü duddum. 208 bi yere geTmedim. 209 ābem öleli 

dörd sene mi ni oldu? 210 unuŋ sözünü duddum. 211 hindi hiş bi yere 

geTmen. 212 bi çocuḲlāŋ yanĭna gedirin. 213 bi de ġoŋşulāmıŋ yanına varın 

bi iki. 214 işde bu. 215 dönē gelirin evime.  

(...) 

216 yirmaltı yaşındēmiş ġız. 217 dā durduruyo. 218 bizim 

çocuḲda ordan ayrılmēyo. 219 ayıramēyoz, ayrılmēyo. 220 ȯ ġız motur sürē. 

221 taḲsi sürē. 222 üssēnde ögreddi. 223 dedessi bi günaldı motur 

sürdürdü. 224 moturu boturu sürüPgediyo. 225 bi orda ombeş yīɁmi 

dölüm tarlaları varmış onlāŋ. 226 unları ekiyō. 227 gelmēyi ordan. 228 orda 

yēP orda içiyo. 229 bu yanna geliyo pıreyle. 230 heni para buldu mu elindē? 

231 gediP orda yēP içiyo. 232 geliyo çalışıyo mobillēde. 233 ollāda oluP 

yörü. 234 bora getiremēyoS. 235 bayram soŋu bi nışan daḲdıḲ. 236 ȫle ġaldı 

işde.  

  

 -41- 

 Adı ve Soyadı: Aliye Kılınç 

 Yaş: 86 

 Derlenen Yer: Armutlu Mahallesi 

 Derleme konusu: Kıssa 

 1 yemē yedirdim mi dedeŋe vēr dünnā işinĕ şu‿ullanīȭ evimiŋ içinde. 

2 bi de accıḲbahÇám vā benim. 3 orda borda yorulurun, tām sād ikindiniŋ 

öŋüne ġadar. 4 ikindiniŋ öŋüne ġadā yoruldum mu abdasımı alırīn. 5 çayım da 

hazırdır. 6 namazımı ġıldīm mı oturun. 7 o zuman ben yorġunundūr. 8 
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ġonuşma isdemēn. 9 bunlā da bilī. 10 çay sātında gelmes. 11 ben 

çocuḲlāmdan saḲlāsam unlā benden utanī soŋra. 12 çocuḲlāmdan saḲlaman. 

13 ōlum yeŋ içiŋ ġızım emme ben sizīle ben bunu açarın. 14 unları baḳarın. 

14 undan soŋra işim tāmam. 16 bunnā annallā. 17 çayı işcēseŋiz muTlaḲda 

içiŋ. 18 hā ben eyīsem unları çaya çāĝırın. 19 hindi herkeziŋ bi laf eTme 

ġābiliyeTi vādır. 20 hindi ben size ȫredmenlī ögreTmīn. 21 gine ḳusura 

baḲmaŋ. 22 kimisi çoḲ susġundur. 23 kimisi çoḲġonuşur. 24 kimisi çoḲ 

hüzünsüzdür lafı diŋlenmeS. 25 kimisī işde normeldir. 26 ben ācıḲ normelden 

ġayġının. 27 háni gevezelik yaparın dā diŋlencek gevezelik yaparın. 28 bāzı 

bunuŋ içine limon sıḳāsıŋ. 29 undan soŋra baḲ nāl unuduyon görüyoŋ mu? 

30 aḳıllı sanmaŋ. 31 ya nazar ildirisiŋiz. 32 hindī bene çoḲdoslām arḳıdışlām 

işde çocuḲlā geliyō dā. 33 bi īsan birisinle küsüşdü. 34 kimi götürüsüŋüz unū 

barışdırcek īņsanları bulūsuŋuz. 35 çocuḲlā geliyō da sabāla tıpramēyon. 36 

çocuḲlā da geş ḳalḳıyo da işlē işiŋ şē ȫrēmiyo dā. 37 bāzan doslā der. 38 ben 

de unu ġadırgēyon ben. 39 ben de beliki faydamolur deye bunu söylēyon 

söylēbilcēme emme. 40 a ġızım endē sudan bene de. 41 eliŋden bi su içen 

bakīn. 42 ben ġızımıŋ hoca ānımıŋ elinden işcen suyŭ. 43 hindi bēn aynı 

vaḳıdımdā ḳaḳarın. 44 ne işlēcēn ne bişircēn ne iş yapcēn nere geTcēn. 45 ben 

bunlara ayarların.  

(...) 

46 eveli bīz bȯlcā çocuḲ yaPdıḲ. 47 bizim doḳuz tāne. 48 beş 

dünnāda iki āȭiredde bi telef vā. 49 hindī bilmēyoS işdē eline pēnir ekmek 

vēdīseŋ vēdik. 50 da fullāda hollāda ō ne oḳulu tepedē oḳul? 51 hā unuŋ 

ġarşısındā eve bi baḳıŋ. 52 bizim gelin girdīmev orası. 53 oḳula baḳan 

yerde bi kepek vardır. 54 böyükce pencirede kepek dēriSbiz. 55 hindi 

pancuroldu ya. 56 o dükgenīdi bura baḳan. 57 bizi çocuḲlara çoḲ önem 

verilmēyodu dēzem öŋceden ȫlēdi. 58 sen yeyemediŋ dēzem. 59 geşlere de 

peK önem verilmēyodu. 60 hindi el bebe gül bebē yüzü baḳa baḳa 

böyüdüyȯŋ. 61 allah hayıllısını nāsiP eTsin aŋlaşabilcēŋilē. 62 bıydayeken 

bıdraḲġaldırmaz. 63 on dörd yaş birez da‿a ufaḲ. 64 ginē biz ġayratımızla 

çaḳıla çuġula geşdi. 65 fāḳad ne çoḲ erken gine bunu allah bilir yazılcek 

geçibatıdır geçibatı. 66 ben deminten hu allahıŋ işine baḲdēyon. 67 şunū bī 
biri gözelolsa biri acıḲ çikin olseydí da bi gözel bi çikine olsey olmeya 

mūɍdu? 68 iki gözeli boyu boyuna huyu huyuna nāl verdiŋ bunu dēyon. 69 

ömmür boyu muTlu yaşaŋ. 70 hindi böyük ōlum oḳubatīḳa u bizim yoḳarı 

me‿ellede bi ḳasaPdayı derdik soŋra bunuŋ lafı da gözeldi. 71 gelir de 

hemen hoş beşden soŋra unları anladdirīdi ekseri. 72 bāzan bizim de müzümlü 

müzümsüz ġonuşmalarā siziŋ de bi ītiyacıŋız vā.  

(...) 

73 hāla tā baḳarnayı yaparın. 74 haddā dün dedīŋi yapıvedim. 75 

bizim eveli bū çorba türlēmiz yoḲ. 76 hasdeye unuŋ gine ġıyılmışından suyu 

hafıf duzulā ġaynadır una atardıḲ. 77 çoḲ sērek yaPdıḲda çoḲ sērek. 78 
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eveli deŋişik yālar yoḲ. 79 bizim boramızda tavī yımırTladırsaŋ yērsiŋ. 80 

undan soŋra yımırTlamış tavıḲlā dolubotu şēle. 81 ben amcāŋ eveli tavīŋ 

anassı eŋer yımırta alıncāsa tavīla zebze yetişdiriseŋ yērsiŋ.   

 

         -42- 

 Adı ve Soyadı: Meliha Öztürk 

 Yaş: 82 

 Derlenen Yer: Çakmak Mahallesi 

 Derleme Konusu: Eski Düğünler, Günlük Konuşmalar 

 1 ōlanlarıŋ eline, ordalarına ġına yaḳallā. 2 ondan kērim ḳadınıŋ eline 

ġına yaḳarḳına delbekci ġarı delbek çalar. 3 delbek çalan ġarı türkü ça‿īrı. 4 

unlara yaranlıḳ edivéri. 5 undan kērim ḳına zamānı gelir. 6 ġızıŋ başlarını 

öreller hullara deKli deKli. 7 ondan kērim yaḳım yaḳallar ġıza. 8 dü‿ün 

olca‿ānda geliller dü‿ün sāyíbi ordan gelir. 9 ōlan ġız gelir. 10 ġızıŋ iliKlerini 

sökellē. 11 yaḳım yaḳallar başına. 12 ḳınay hurallar. 13 erdezi ǖn gideller. 14 

incecikde ġalanları öreduru saçını ġızıŋ, emek çekmesi için. 15 ondan kēri 

başlallar ġıza yaḳım yaḲm ya. 16 erdezi ǖn iki gün sōna dolaşıllar, gelillēɁ, 

hayv nı hazırlallar. 17 gelini hazırlallar, foçularını her şeylerini. 18 gelini 

hazırlādıḲdan kēri hayv nıŋ hazırlallar gelin hazırlāɁ gibi. 19 kiydirillē. 20 

ellerini cicileller. 21 ġaFalarını musġalallar. 22 her şeylerini edellēɁ. 23 

unlarıŋ kimisiniŋ şeyini alıb atıllardır. 24 hȫle alıllar. 25 foturafını alıllar. 26 

onu gözden çıḳarıllā. 27 undan kērī dellēɁ ki yarın başlāyız dü‿üne deller. 28 

başlallar. 29 başlār ġāri anası ġızına yaḳım yaḲm ya. 30 bubaları 

işişlerdīɁkine çocuḲları şeyiTmedi ōlum. 31 bubası serddir. 32 içerde 

serddir bubasī. 33 benim ġaynatā hȫle laf bile geldirmez. 34 “şēlerden 

geçerkene bile bi yere dǖne mǖne geTce olsaŋ geTdiŋiz dē mi dü‿üne?” dēr. 

35 “bacaḲlarıŋızı ġırarın.” dēr. 36 nerden laf ġonuşabilceŋ ōlum ȫle. 37 

narasın? 38 ondan kērim yaḳımı yaḲdıḲdan kēri bindiriler gelini. 39 gelin 

ġāri uzageTcekdir tā aşşādā köyden köye geTcekdir ġāri gelin. 40 gelin 

başında iki yanlarından dutallar. 41 bi yandan ōlan taraFı dutar. 42 bi yandan 

ġız taraFı dutar. 42 gelin orTada atıŋ üsdündedir. 43 hurallar davulu. 44 

hurallar genşler. 45 her şeyĨ hurallar. 46 ē yaranlıḲ tüter ġāri. 47 cillikleniller 

ġāri. 48 hēy hāy deşiller deşiller. 49 veriller tırısı, tırısı veriller unlara. 50 

hāydi baḳalım. 51 alamadıŋ gedemediŋ tān tān. 52 eveli ȫɍle dü‿ün edilirdi. 

53 güleşciler güleş zamānında güleşiller. 54 biyŏl güleşe bel ġuşşā edersiŋ. 

[…] 55 dikme daşına götürüller unu. 56 kim hurabilirse o ġoca ġuşşā o alır. 57 

işlemeli ġoca ġuşşaḲ. 58 pullu çiçē başġa biri alır. 59 ȫleydi dü‿ünler eveli 

anam. 60 esgiden çoḲgözelidi. 61 hindi günü günü ḳısdılar. 62 eyi bişēɍ 

olmadı anam. 63 mesele uzaḲlara oḳu dağıdıyoŋ.  64 dam hurdan seniŋ oḳuŋ 

yabana geTcek. 65 adam getircek seniŋ oḳuyu emme dü‿ün biTmişolcaḳ 

adam geldīĝinde. 66 adama da anlaTcaŋ oḳuyu verīɁkene. 67 benim dü‿ün hu 
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vaḳıdbitiyō. 68 sen kendi çāraŋa baḲ. 69 gelmek isdērseŋ beni be‿enīseŋ 

gel. 70 be‿enmēseŋ gelme. 71 oḳu işi vardı eveli. 72 hem de ġocuman 

yālıḲlar olur ġoc  ġoc . 73 unu da şeyi alır gidersiŋ. 74 geçi alī gedersiŋ. 75 

boynuna basarsıŋ şeyyi buynuzlarına da aynayı geçirisiŋ. 76 ondan kērim 

aynayı geçirisiŋ. 77 borasını da boynuna dolānı dolāsıŋ geçiriŋ. 78 undan 

kērim hurdurusuŋ davȯla. 79 hādi baḳalım. 80 gedersiŋ varısıŋ  dü‿ün 

sāyibiniŋ yanına. 81 u da seni bi ġarşılār, tān tān bi birini bi birini. 82 undan 

kērim yaranlıḳ yaPdıralaḲda köyüŋ içine girivrīsiŋ. 83 gözelidi  esgi 

dü‿ünle gözelidi. 84 söyleŋ başġa nē? 85 başġa bişēɍ bilemēyin anam. 86 kim 

bili anam? 87 eveli aḲlımda mı durcaḲ?  88 ben doḳuz çȯcuḲ anasıyın.  

Buralı mısın? 

89 buralı dēlinanam ben. 90 benim köyüm asmalıda da. 91 ben 

asmalıya gelinoldum geldim. 92 biziki ġardaş iki ġardaşa vardıḲ. 93 ben 

böyǖne vardım. 94 benim küÇcük ġardaşım küÇcük ōlana vārdı. 95 “ġuzum 

benim sularımı kimısıdūsun?” deridi ırāmadlı. 96 undan kērim hayvanları 

mı kim gezidiri sar ġuzum? dēr. 97 ȫle bi hālimiz varıdı. 98 ırāmadlī 
yāşamadı yalıŋız. 99 o ḳanser buldu. 100 ḳanseraldı geTdi unu. 101 

beşon sene oldu. 102 tezeydi hem. 103 bi de ōlunu götürdü ḳansēr. 104 

tepesinnen şeyōldu. 105 undan kēri buncāz ırāmadlı orda bi de bu amcası 

ölüyå. 106 bö‿öŋkǖ geTdīĝimiz adam da ḳanserdi. 107 geşmiş olsuna geTdik. 

108 biz beş ġardaşız. 109 beş ġız ġardaşız. 110 dördōlan var benim. 111 

ikisi buldur taravda. 112 ikisini u yanna verdik. 113 ōlanıŋ ikisi orda şeyde 

horzum taravında ikisi ōlanıŋ, göliserinde. 114 ōlanıŋ da ikisi bȯrda. (sana 

yardımcı olurlar mı?) 115 çoḲanam çoḲ çoḲ faydası olur. 116 hindi varū 

gelǖ sā‿olsunlar. 117 ekmek getürüler bize. 118 undan kērim halimizi 

derdimizi sorallar. 119 nasılsız, eyi mi, su bu? 120 sorallar gedeller. 121 ikisi 

de gözeldir çocuḲlarımıŋ. 122 evled evleddir. 123 nolūsa olsun hePsi deK 

olmalı. 124 başġa bi adamdam dēli. (torun var mı?) 125 torun çoḲġāri bayā. 

126 heseb edemēcek ġadar çoḲġāri. 127 torunumuŋ biri ȫredmen 

çıḲcaḲġāri. 128 torunlarımıŋ torunları da malcılıḲ yapıyå. 129 sizden iyi 

ȯlmasın. 130 bȯrda hocanıŋ ōlu vardı seni una benzedi‿in ben. 131 īsanlar 

çivdoluyo ellēm. 132 hani bollara gelī gederdik. 133 borda benimōlana bi 

ev aldıḲda. 134 unlarıŋ birinden aldıḲ evi biz, ōlana. 135 işde bi diŋlerse 

uzaḳdaḳlarī diŋlerse torunlar benim torunlarımıŋ çoğu bütǖn dükgenlerde 

orda borda çalışıyıllar; dükgende, baġġalda, daşşımada deŋizli taravlarında. 

136 deŋizli taravlarında da var beni çocuḲ. 137 nesebim var dē mi? 138 

torunumuŋ birini tabī öldürdüler evel duyduŋuza. 139 iki ay ġadaroldu 

mu? 140 eller ġazā eddirdi anam düşmanlıḲ yaPdılar. 141 mēmeT 

öztürKvardı işde‿a. 142 sürenadam yapdırmış deyyålar mobalı boynuna. 

143 çeviTdirīmiş deller. 144 hu yanda da dāmādımızıŋ biri var. 145 demin 

hordan geşdi birisi. 146 hȫle yaḳın yaḳın çocuḲlarımız. 147 ta aşşāda da 

ōlumuŋ biri var, cāminiŋ yanında.  
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(...) 

148 samanı düzersiŋ. 149 samanı oḳunu moḳunu ġurarsıŋ. 150 

ardarsıŋ boynuna öküzleri. 151 boyunturū geçirisiŋ. 152 iPlēni bālarsıŋ. 153 

hādi baḳalım ōlum saÇ. 154 to‿umu saÇ, sür. 155 sürebildīŋ ġadā sür. 156 

yorulduŋ mūɍdu sal. 157 öküzüŋ geT. 158 güT öküzleriŋi ver dalları yesin 

öküzlēɁ. 159 veri‿iŋ moturlara. 160 moturlar sürdürüyoŋ. 161 esgi ȫle mi 

canım? 162 esgī irezillīle ġaldırılan bi şēɍ.   

 

 -43- 

 Adı ve Soyadı: Ferize Yüksel 

 Yaş: 81 

 Derlenen Yer: Asmalı 

 Derleme Konusu: Eski Köy Gelenekleri 

 Köyün gelenekleri var mıdır? 

 1 sabanlar varā, o sabanlara ġoşallardī. 2 geri taraFındā bi dē 

öventire dellērdi. 3 bi dēynek alıllardı. 4 unūla sürallāȭım sür. 5 iş 

kesellerdi. 6 bi dē āca āşam incir asallardı. 7 unu tüve tüve tüve kim ġaParsā 

unu u alırıdı. 8 āşam maşala gelirdi ġız yapallardı. 9 ciŋgen ġarĭsı yapallardī. 
10 deve yapallardı hörgüÇleniPbatī. 11 Tāmāt tıraşınī eTmeyȯllardı. 12 

bıraz tabā is ġatallardı tıraş ediyaS deye.  

13 hindi ġıramise de‿illerá. 14 yarımlıḲdoḳuzanlıḲderdik. 15 hanī 
ġıramise dellerdi. 16 buldurdanalırdıḲ ortı yirine edellerdi. 17 ġıyına 

altınlādan daḳallardı. 18 hindi bi zencir ediyallar. 19 aḳarabāları ġarīla 

oynācaḲ. 20 ġarılı ġocalı oynāyallar. 21 ondan kēri dedē nenē oynācaḲ. 22 ön 

keS. 23 parāl ḳaçısa.  

Seçme İfadeler 

24 elli ikide duvā ediyaŋ. 25 baracıŋaltındā çeşme‿e gediyållar. 26 

üccǖz dörddǖz para toPlanīɁ. 27 canāzayı ġārgelir millēT, sōna tekrer 

bi de‿a varı. 28 ėrkeklē büTǖn avcī gederdi dāda dāɋşan öldürü geliridi 

köycek. 29 ınsanaTlıdır bizim kö‿ümüz. 30 bizim kö‿ümüz hiş bişī buĺamasa 

o musāfirene salmaS. 31 ben çocuḲrara zobada çay bişirirüyȯdum. 32 u inē 

güde gelirdi, ünlērdik. 33 bi özēyållar unu bȫle halhasır Şente ördü‿üŋ gibi. 

34 ġocāsı esgeriyĕ eddi. 35 nasīl intāredelim gelinlerimiz kötü dėye. 36 

ömǖrüme hiŞ gelin ȫkünmedim. 37 ġazan, haranī unūla bişirīdi. 38 dayıŋ da 

çalarıdı ġaval zipĨzi. 39 eTmeK hindikī gibi Fȯrundan mı saşdan bişmēle. 40 

neşaTdėdim ben de geden o kö‿ü ben de görmek isdēyån. 41 a’bȯ o 

pıynarlīŋ içinde bi ev o pıynarıŋ. 42 adam hindi dıḲsınıyā. 

 

 

 

 

 



Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT | 264 

 -44- 

 Adı ve Soyadı: İbrahim Yılmaz 

 Yaş: 65 

 Derlenen Yer: Çamköy 

 Derleme Konusu: Seçme İfadeler 

 1 a’mış beşlik mayışlānı sildī. 2 hindi ikaydan ikaya dūy mayışı. 

3 cicciniŋ bi nafını eden yoḲ ābeɍ. 4 ālar ālar donunu bālar. 5 antallā giddik o 

gün biz.  6 yaylıkȫlü bi çucuḲvā. 7 ben ġıbĭrısdan geliban. 8 yemek yediri 

mecisde. 9 ne tıraşolubaŋ böyün. 10 hem Küs giTmēķ yoḲburunları 

dızmalı dızmalı meCbursuŋ geçimmeye. 11 otziki yıl oldu. 12 būdey, 

anıson nē ekēm haḳından gelebildīmiz ġadā. 13 anıson, göver, pancā tēmuzda 

avusdosda ancā olur. 14 zanātımızo. 15 esgiden cercefciler vādı. 

 

 -45- 

 Adı ve Soyadı: Recep Uysal 

 Yaş: 44 

 Derlenen Yer: Fatih Mahallesi 

 Derleme Konusu: Seçme İfadeler 

 1 dü‿ünlēde hizmeT edenlere sarayaḲderdin, 

ġarayaḲderdiŋ. 2 eveli ocaḲda siğek olurdu ocaḲlıḲ. 3 bene de sȫdüŋ 

ben nā unuTcēn, ġaTlancēz. 4 oturudurā. 5 kesmiş dikȱvmüş, gübüre ġomuş. 

6 ismīl zāta habarı yoḲ. 7 hindi hullāda enceŋiz. 8 sizi köɍe ġōvuran. 9 bēzin 

vēceŋ. 10 benimişim mi ġalıbatı. 11 vereseler belli. 12 arabasını binibā. 13 

kürüdürler. 14 toPraḲbasdı parası oluɁ mu? 15 asgere geTcekden kȫlü 

toPlanī. 16 oturaḲ yalanı. 17 müzük āşivvā. 18 zipizi, cura, bāla 

duTuşdurular. 19 illeriŋ baḲdī çorcocuḲ. 20 dimek sen una mavaḳa veriyoŋ. 

21 sȯmsü ġız. 

 

 -46- 

 Adı ve Soyadı: Mustafa Kılınç 

 Yaş: 85 

 Derlenen Yer: Armutlu Mahallesi 

 Derleme Konusu: Seçme İfadeler 

1 öküzleri güTmē gedecen mecubur. 2 tekisTil faPriḳasına getti. 3 esgiden 

bīdī tıras yapardıḲ. 4 tınası esen esdi‿idinde hoyraz escek di‿e beklerdik.  5 

yabalā vā. 6 hindi o tınasda tene varısa savȯrdunda tene ayrılır. 7 Şantī getir. 8 

fasille ġurusu ġatıyullā. 9 dili yalīɍdı onuŋ da mīlet ēlenirdi ona. 
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SÖZLÜK 

A 

ā (7-21): ağa; geniş toprakları olan, 

sözü geçen, varlıklı kimse  

a‿aş (19-202): ağaç 

a‿aşlarlamacıḲ (19-145): ağaçtan 

yapılan bir tür ayakkabı, nalın 

ābe (2-5): ağabey 

ābē (22-137): bk. ābe 

ābeɍ (44-3): bk. ābē 

ābiy (34-27): bk. ābiy 

abū (4-148): sıkıntı, usanç, 

bıkkınlık ünlemi 

abu (2-25): bk. abū 

abıla (9-217): abla 

abdȯrāman (12-104): 

Abdurrahman 

abdılla (22-231): Abdullah 

abdasal- (22-271): abdes al- 

acamı (35-124): acemi 

acámi (4-150): acemi 

acıcıḲ (4-13): azıcık 

acıḳ (2-113): bk. acıcıḲ 

acıḲ (9-135): bk. acıḳ 

ācıḲ (41-26): bk. acıḲ 

ācıl (2-111): acil 

aÇcıḲ (33-32): bk. ācıḲ 

açıḳ (33-43): bk. aÇcıḲ 

açıḲdū- (33-233): açık dur- 

addıraman (8-36): Abdurrahman 

ādar (19-181): kadar 

adıysam (36-123): oysa, halbuki, 

haniya 

adlēd (23-71): atlet; kolsuz, askılı 

fanila 

adovū (35-389): şaşırma 

anlamında kullanılan bir ünlem 

āġaş (19-201): ağaç 

ağeş (22-109): bk. āġaş 

āĝeş (32-106): bk. ağeş 

āĝaş (4-138) bk. āĝeş 

āĝır- (14-12): ağrı- 

āĝış (39-69):  bk. āĝaş 

ağış (22-30): bk. āĝış 

ahırlāy (27-248): ahırların  

āȭired (41-48): âhiret 

ahl  bazarı (36-72): bayramlardan 

önce alışveriş için kurulan pazar 

ahr  bazarı (36-72): bk. ahl  

bazarı 

āḫşam (35-504): akşam 

ā‿id (37-17): ait; ilgilendiren, 

ilişkin  

ajıḳ (27-78): azıcık 

āḳadaş (15-17): arkadaş 

aḳarabā  (43-19): akraba 

aḳġoş (37-29): Akkoç; Antalya 

iline bağlı bir köy 

aḳıbat (3-15): akıbet; bir iş veya 

durumun sonu, sonuç 

āḳı (35-39): arka 

aḳılı (22-123): akıllı 

aḳĭrıbā (33-222): akraba 

aḲrabaT (9-164): akraba 

aḲrıbā (36-80): bk. aḳĭrıbā 

åla (2-47): ulan  

ālan (32-1): alan; meydan 

alaTġıpıT (1-78): çok çabuk  

aldey (32-105): al gel 

aleddirik (2-100): elektrik 

alerci (22-267): alerji 

āleş- (39-24): ağlaş- 

alı (14-140): Ali 

ālıyın (39-12): ağlayan 

alí (28-209): Ali 

alınū- (28-187): alınıver- 

al (39-103): el 

aĺḳollu (18-100): alkollü  

alla (36-35):  Allah 

allā (8-72): bk. alla 

allāȭ (4-133): bk. allā 

allāizinle (24-59): Allah’ın 

izniyle 
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allāsmarlādıḲ (4-96): ayrılanın 

kalan veya kalanlara söylediği bir 

iyi dilek sözü 

alma (6-100): elma 

almancı (3-15): Avrupa'da 

genellikle de Almanya'da çalışan 

Türk vatandaşı 

almanyı (38-109): Almanya 

almucesden (19-12): tel ve pulla 

işlenmiş gelin duvağı 

alū- (15-8): alıver- 

alusdur (36-24): Avusturya 

amali‿ad (19-165): ameliyat 

āmat (1-27): Ahmet 

āmatā (14-40): Ahmet Ağa 

ameleT (13-6): bk. amali‿ad 

ameleded- (30-4): ameliyat ed- 

amma (32-119): ama 

anaddar (26-128): anahtar 

anajım (19-36): anacığım 

anarşıdġaydası (33-215): anarşi 

düzeni 

anasıgīr (5-42): anasıgil 

anıġadın (20-29): Anakadın (özel 

isim) 

ānım (41-42): hanım 

anı (39-5): ana 

ancā (44-13): ancak 

anladū- (19-17): anladıver- 

anısōn (33-252): anason; 

maydanozgillerden, kokulu 

tohumu hamur işlerinde ve rakı 

yapımında kullanılan bir bitki 

anna- (37-2): anla- 

annaḲdīŋ gün (4-57): gelinin 

bahşiş alarak evinden çıktığı 

zaman 

annaŋ- (36-369): anlaşıl- 

antaĺĺa (4-167): Antalya 

antaĺya (26-162): bk. antaĺĺa 

antálye (8-31): bk. antaĺya 

antaĺyĕ (22-287): bk. antálye 

antaĺyı (37-26): bk. antaĺyĕ  

antırön (31-60): antrenör; 

çalıştırıcı 

aŋġara (19-22): Ankara 

aŋḳara (20-36): bk. aŋġara 

aŋnaT- (20-1): anlat- 

arabaşı (40-32): çokça tavuk veya 

koyun etiyle yapılarak, tepside 

dondurulmuş hamurla kışın, sıcak 

içilen ekşili, biberli bir çeşit çorba 

arabē (26-191): araba 

araPca (26-170): Arapça 

ārasā dar (4-176): ağarasıya kadar 

arāSi (27-118): arazi 

arā‿u- (14-130): arayıver- 

ard- (6-139): art-; yükü hayvana 

ya da bir yere yüklemek, dengeli 

asmak 

ārdaş (1-45): kardeş 

arġıd- (30-6): ağrıt- 

arfa (23-183): arife; belirli bir 

günün, olayın bir önceki günü 

veya ona yakın günler 

arġadaş (9-106): arkadaş 

arġa (17-90): arka; art 

ārı (28-182): ağrı  

ārı (4-100): karı 

arı buɍday (5-1): yabancı 

şeylerden arınmış, katışıksız, saf 

buğday 

arḳadáş (12-39): bk. arġadaş 

aɁḳıdaş (1-65): bk. arḳadáş 

arlış- (33-230): aralaş-, ayrıl- 

arsanleş- (36-232): değişmek, 

modernleşmek 

arzīy (34-52): ardiye; saklanılan 

eşya için ödenen ücret  

aS (18-104): az 

asan üssēyn (26-175): Hasan 

Hüseyin 

āsar (9-91): hisar; kale 

ásger (4-149): asker 
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aslım (33-136): astım; bronşların 

daralmasından ileri gelen nefes 

darlığı asmı (15-16): asma  

assında (33-169): aslında; esasen 

assırı (22-174): sıralı 

assubay (18- (57): astsubay 

astēmen (8-34): asteğmen 

a‿usturya (38-97): Avusturya 

āş (37-81): ağaç 

āşa (26-12): Ayşe 

āşam (4-173): akşam 

āşama ādar (7-14): akşama kadar 

āşamüsdü (19-178): akşamüsdü 

āş- (26-41): aç- 

aş- (29-52): yüksek, uzak veya 

geçilmesi güç bir yerin öte yanına 

geçmek 

aşlī (8-47): harçlık 

aş ġarn (27-22): aç garın 

āşiv (45-17): arşiv  

āşşa (1-36): aşağı 

aşşā yȯḳarı (24-28): aşağı yukarı 

atatúk (19-18): Atatürk 

atliye (9-198): adliye 

ātmış (26-140): altmış 

aTmışiki (17-2): altmış iki 

a‿usdos (2-108): ağustos 

a‿usdurya (19-23): bk. a‿usturya 

avır (16-12): ağır 

åvḳaddud- (32-72): avukat tut- 

avlı (32-126): avlu 

āɋpa (38-98): Avrupa 

avuḳadda (28-305): avukat da 

avŭḳaTmız gelir (32-158): avukat 

vız gelir 

avrȯpı (35-201): bk. āɋpa 

āɋruba (35-447): bk. āɋruba 

avrupi (40-130): bk. āɋruba 

avusdos (44-13): bk. a‿usdos 

aɋusdurya (3-25): bk. a‿usdurya 

ayaġġabı (27-297): ayakkabı 

ayan (36-130): ayen; dost, arkadaş, 

yeğen anlamında hitap 

āyır (1-3): hayır 

āyīɁ (10-123): bk. āyır 

āyile (32-109): aile 

ayle (35-80): bk. āyile 

ayní (5-89): aynı 

ayōl (28-171): genellikle 

kadınların kullandığı bir seslenme 

sözü 

ayper (36-105): Alper 

āyret (9-198): ahiret 

ayvı (22-174): ayva 

āz (32-114): ağız 

a’bȯ (43-40): şaşma bildiren bir 

ünlem 

a’mış (44-1): bk. ātmış 

 

B 

bā (32-26): baba 

bābā (37-2): beraber 

båba (4-83): bk. bā  

bābar (36-287): bk. bābā 

babȯcı (4-169): pabucu 

babıç (35-31): pabuç 

babış (13-45): bk. babıç 

babȯş (19-144): bk. babış 

bāça (9-159): bahçe 

bāçe (25-19): bk. bāça 

bādaT (26-171): Bağdat 

baddāne (34-200): battaniye 

badılcan (34-100): patlıcan 

baġġal (14-150): bakkal 

baġģal (10-40): bk. baġġal 

bağıl (8-49): çorap, mendil gibi 

eşyalara verilen isim 

bağı (35-267): bağ 

bağırdaḳ (36-304): bağıldak; 

beşikteki çocuğun düşmemesi için 

beşiğe sarılıp bağlanan, kumaştan 

yapılmış enli bağ 

bāġur (15-1): Bağkur 

bāĝaşlā- (19-54): bağışla- 
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baha (32-153): paha 

bahÇá (41-2): bk. bāçe 

bāȭşış (23-151): bahşiş 

bāȭşiş (4-56): bk. bāȭşış 

baḳarna (36-404): makarna 

bāla (45-18): bağlama 

bālē- (39-71): bağla- 

bålluḲ (20-20): bolluk 

baly  (9-281): iyi cins erkek sığır, 

boğa 

bāma- (33-179): bakma- 

bāmā (32-46): parmak 

bán (17-96): ben 

bancar (7-82): pancar 

barabā (6-81): bk. bābar 

barabār (1-156): bk. barabā 

barabar (5-1): bk. barabār 

barac (33-247): baraj 

baraç (27-110): bk. barac 

barbınlan- (32-131): herhangi bir 

durum veya hizmetten 

yararlanmak 

bar- (14-95): var-; ulaş- 

bārin (1-23): bari; hiç olmazsa 

barlī (39-149): varlık 

barmaḲ (6-56): parmak 

basıra (12-19): kahverengi suyu 

olan ve yenilebilen sızırılmış ağılı 

bal 

båş (10-48): boş 

başaltını (28-99): düğünlerde 

gelinin boynuna takılan altın 

başġı (33-35): başka 

başlaŋġıc (9-19): başlangıç 

ba‿ur- (14-104): bağır- 

bayă (22-39): bayağı; epeyce, bir 

hayli, oldukça 

bay  (33-54): bk. bayă 
bayaysam (34-206): halbuki 

oysaki 

bayramalı (19-97): Bayram Ali 

bayram namassı (36-88): bayram 

namazı 

bayramcım(35-242): Bayramcığım 

bāzan (41-72): bazen 

bazar (11-18): pazar 

bazır (32-52): bk. bazar 

be‿en- (42-69): beğen- 

beledī (36-10): belediye 

belediyi (32-115): belediye 

bele- (5-91): bulamak, bulaştırmak 

belē- (6-57): bk. bele- 

bence‿āz (1-78): benceğiz 

beden ēĝiti (31-70): beden eğitimi 

beK (7-68): pek 

beḱar (9-296): bekar 

beKmez (36-385): pekmez 

bele (14-120): bela 

beliki (14-58): belki 

belḳı (18-100): bk. beliki 

bena (9-112): bana 

bená (26-37): bk. bena 

bene (1-113): bk. bená 

bēn- (33-2): beğen- 

beŋa (9-224): bk. bene 

beŋe (9-167): bk. beŋa 

beŋzēɁ (25-42): benzer 

ber var berekeTvar (4-81): 

bolluk veya varlık içinde 

olunduğunu belirtmek için 

kullanılan bir söz 

bereber (12-32): bk. barabar 

beri (33-53): biri 

berked (33-265): bereket 

besle‿eme- (22-12): besleyeme- 

beşiyīmilik (22-80): yaşça büyük 

anlamına gelen bir söz 

beşşik (36-299): beşik 

beşşüz (28-259): beş yüz 

bey (33-110): eş, koca 

bēzin (45-9): benzin 

bı (18-12): bu 

bĨ (5-103):  bk. bı 

bıç- (6-28): biç- 

bıçarı ver- (36-215): tarladaki 

ekini biçmek 
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bīdī (46-3): buğday 

bıla (39-163): bile 

bıllı (22-138): hanım, kadın, abla 

gibi anlamlara gelen bir seslenme 

sözü 

bıŋar (8-8): pınar 

bıraḳū- (3-30): bırakıver- 

bıraz  (13-37): biraz 

bıranC (32-17): branş 

bış- (36-222):  bk. bıç- 

bışġı (19-193): bıçkı; testere  

bıydayeken bıdraḲġaldırmaz 

(41- 62): “ne ekersen onu 

biçersin.” anlamında kullanılan 

yöreye özgü bir atasözü  

bıydē (40-66): bk. bīdī 
bıydī (35-343): bk. bıydē 

bızā (1-216): buzağı 

bızālad- (29-16): buzağılat-; ineği 

doğurtma işi 

bi (9-251): bir 

bȱber (4-15): biber  

bicēcik (33-124): bir kez, bir defa 

bidån (32-84): bidon 

bide (36-336): pide 

bi hurmada çam yıḳılır mı (11-

148): “bir isteğin gerçekleşmesi 

için ısrarcı davranmak gerekir.” 

anlamında kullanılan bir söz 

bi nāsibbirallah (22-143): 

nasip, kader anlamında kullanılan 

bir söz 

bi şiy (17-21): bir şey 

bicēz (4-159): bk. bicēcik  

bilāder (34-183): birader; erkek 

kardeş  

bili (35-420):  

bilebillā (14-145): billahi; "inan 

olsun" anlamında kullanılan bir 

söz  

billek (35-193): bilerek 

bilimmē- (23-150): bilinmeme- 

bilişlēn- (12-65): bilinçlen- 

biliy (32-29): bilir 

bīk (35-477): büyük 

binǖ- (10-96): biniver- 

biŋ (28-40): bin  

biŋbaşı (18-53): binbaşı 

biŋ- (33-255): bin- 

birāna (14-118): birahane; 

genellikle bira içilen, aynı 

zamanda çabuk hazırlanan bazı 

sıcak veya soğuk yemeklerin de 

yenildiği yer 

birē (22-20): birer 

birecī (34-147): bir tane, bir tek 

birez (37-20): biraz 

biribillē (40-99): birbirleri 

biril (28-127): biri 

birki (17-57): bir iki 

birḳaş (12-4): birkaç 

bir şī (24-9): bir şey 

bisēl (4-34): bir parça, azıcık, biraz 

bişi (28-204): pişi; yağda kızartılan 

hamur, ekmek 

bişirirü- (43-31): pişiriver- 

bişīr- (6-60): pişir- 

bitȱn (1-65): bütün 

bitincē ādar (9-84): bitinceye kadar 

biyōl (34-170): ondan sonra 

biɍol (7-19): bk. biyōl 

biyul (19-178): bk. biɍol 

bizad (26-96): bizzat; kendisi 

olarak 

bizimiçü (36- (175): bizim için 

bizimollā (33-273): bizim oralar 

bizimoriy (21-9): bizim ora 

bo (33-92): bu 

bobacīĝım (25-67): babacığım 

bȯba (1-14): baba 

bocça (23-73): bohça 

bōça (28-72): bk. bocça 

bodura (2-102): bordro; bir 

hesabın ayrıntılarını gösteren 

çizelge 

boğu (23-36): gelinin eşyası 
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bora (1-166): bura 

bȯra (14-151): bk. bora 

borda (9-67): burada 

borday (28-231): bk. borda 

borşlu (1-158): borçlu 

bȯtun (4-42): bir parça, bir miktar 

boyna (7-100): boyuna; ara 

vermeden 

boyuḲboba (23-163): büyük 

baba 

boyŭl (32-129): bk. biyōl; ondan 

sonra  

boyunturū (42-151): boyunduruk; 

çift süren veya arabaya koşulan 

hayvanların birlikte yürümelerini 

sağlamak için boyunlarına 

geçirilen bir tür ağaç çember 

böbe (8-14): bebek 

böbeK (33-241): bk. böbe 

böbüreK (36-189): böbrek 

böcü (28-175): böcek 

böğük (38-149): büyük 

bȫle (14-145): böyle 

bȫlù (26-205): bk. bȫle 

bölünǖ- (27-219): bölünüver- 

bȫn (9-81): bugün 

bȫnkȫ (4-46): bugünkü 

bö‿öŋkǖ (42-106): bk. bȫnkȫ 

bö‿ü- (20-25): büyü- 

bö‿ün (23-48): bk. bȫn 

bö‿üKgüÇcüK (23-188): büyük 

küçük 

böyǖ (34-190): büyük 

böyü- (22-64): büyü- 

böyük (20-26): bk. böyǖ 

böyün (33-235): bk. bö‿ün 

bȫɍyük (11-165): bk. böyük 

bȯ (33-87): bu 

buba (4-153): baba 

bubecīm (22-236): babacığım 

bubů (7-87): baba 

bucuḲ (17-13): buçuk; yarım  

būday (27-110): buğday 

būdey (44-12): bk. būday 

būdēɍ (40-60): bk. būdey 
buldur (1-120): Burdur 

bulummā- (14-133): bulunmama- 

bulumeci (36-399): bulamaç 

bungöT- (27-165): bunu götür- 

buncāz (30-20): buncağız 

burŭ (34-181): bura 

burede (33-88): burada 

bureyĕ (8-5): bk. burŭ 

bureyġadā (35-384): buraya 

kadar 

buríysev- (38-108): burayı sev- 

bu‿ün (17-46): bk. böyün 

buyday (4-35): buğday 

buydey (22-253): bk. buyday 

buydē (22-256): bk. buydey 

buydiy eTmē  (36-381): buğday 

ekmeği 

buyȯl (33-59): ondan sonra 

buynuz (6-165): boynuz 

buyol (1-148): bk. buyȯl 

bùyük (25-17): büyük 

buzā (27-161): buzağı 

büğülle- (36-328): herhangi bir 

nesne veya kavramı bir yere 

sarmak, bağlamak 

bürgün (7-5): bir gün 

bürüle- (34-200): ört- 

bürmüle- (36-133): saçına krem 

veya ilaç türü nesneleri sürmek 

büsgǖd (18-89): bisküvi 

büssürü (20-4): bir sürü 

büTtün (23-76): bütün 

bǖTtün (9-181): bk. büTtün 

 

C 

cāȭil (1-18): cahil 

cāhid yücü (34-198): Cahit Yüce 

cā‿il callā- (27-116): vaktini 

boşuna harcamak anlamında 

kullanılan bir deyim 
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cāmı (28-209): cami 

cåmız (32-100): camız 

canāza (43-27): cenaze 

cand rma (33-198): jandarma 

Candarma (17-15): bk. cand rma 

canı işde- (36-91): canı iste- 

cávābı (32-160): cevap 

cavır (19-81): gâvur 

cavur (27-191): bk. cavır 

cavuş (32-140): çavuş 

cayan (27-239): yayan 

cebir (30-35): zor, zorlamak 

cebre (32-78): zorla, zorlayarak 

cebren (32-78): bk. cebre 

cēȭendem (2-135): cehennem 

celb (1-150): celp; çağrı belgesi 

celel (14-47): Celâl 

cemse (9-138): askerleri taşıyan 

bir tür araç 

cēnem (27-26): bk. cēȭendem 

cenēze (2-116): cenaze 

cenK (29-54): cenk; savaş 

cēpe (32-159): cephe 

ceP televȯnu (14-129): cep 

telefonu 

cēran (27-263): cereyan; elektirik  

cerez (10-58): çerez 

cercef (44-15): gergef; üzerine 

kumaş gerilerek nakış işlemeye 

yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde 

olan çerçeve  

cezāvi (27-283): cezaevi 

cezēevine (30-24): bk. cezāvi 

cıhaz (28-166): cihaz 

cılā (9-204): cila 

cımıcıḲ (1-185): azıcık, çok az 

cımıḲ (7-18): bk. cımıcıḲ 

cırıḲ (10-128): serçeye benzer bir 

çeşit kuş 

cırmalā- (27-20): çok çalışmak, 

didinmek, uğraşmak 

cırrıḲ (10-142): bk. cırıḲ 

cıvaP (2-133): cevap 

ci‿ara (18-63): sigara 

cib (32-117): cip; her türlü arazide 

kullanılabilen motorlu taşıt  

cicci (44-3): çiftçi 

cicile- (42-20): temizlemek, 

süslemek 

ciFdcilik (25-5): çiftçilik 

cilliklen- (42-47): oynamak, 

eğlenmek 

cimciklē- (11-48): çimdikle- 

cinim ġadā hızım almāyı (27-35): 

muhatap olunan kişiden 

hoşlanılmadığını belirtmek için 

kullanılan bir söz 

ciŋgen (27-92): Çingene 

ciP (37-58): içine, arılığını, 

saflığını bozacak hiçbir şey 

karışmamış olan, saf, arı, öz  

cipedeme- (32-81): düzenini, 

durumunu bozamamak 

ciriddi (38-14):  ciritçi 

ciriK (10-131): bk. cırıḲ 

civd (27-230): çift 

ciz- (34-161): çiz- 

cocuḳ (27-74): çocuk 

cohat- (36-165): çok at- 

cōraFya (37-22): coğrafya 

cumātesi (31-55): cumartesi 

cumērtesi (28-18): bk. cumātesi 

cumártesi ǖn (14-161): cumartesi 

günü 

cumur (27-104): Cumhur 

cura (45-18): mızrap ile çalınan iki 

veya üç teli olan halk sazı 

 

Ç 

ça‿ār- (18-22): çağır- 

çabıḲ (34-120): çabuk 

ça‿īr- (42-3): çığır- 

çaḳıla çuġula geş- (41-64): 

zorlayarak, ite kaka bitirmek  

çaḳō- (14-111): çakıver- 

çalġı çılġı (28-163): çalgı; eğlence 
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çalpalı (23-21): renkli, gösterişli 

çamaşırçı (19-197): çamaşırcı 

çamálli (31-51): Çameli; 

Denizli’nin bir ilçesi 

çameşir (22-105): çamaşır 

çamır (7-79): çamur 

çanaġġale (4-152): Çanakkale 

çanaḲdadlısı (36-388): peynir, 

şeker gibi malzemelerden yapılan 

bir tür helva 

çaŋġırı (19-58): Çankırı 

çapı (21-1): çapa 

çaPı (28-253): bk. çapı 

çapı çeleŋ (9-2): işe yaramayan 

ufak tefek şeyler için kullanılan bir 

söz 

çapıT (7-53): çaput; eskimiş bez 

parçası 

çār- (18-92): çağır- 

çāra (13-28): çare 

çarıḲ (27-217): işlenmemiş sığır 

derisinden yapılan ve deliklerine 

geçirilen şeritle sıkıca bağlanan 

ayakkabı  

çatā (18-85): Çatak; Burdur’un 

Altınyayla ilçesine bağlı bir köy 

çavȯr (4-161): gâvur 

çavış (1-27): çavuş 

çayrı (8-35): çayır; üzerinde gür ot 

biten düz ve nemli yer 

ça’ma (36-212): çatma; bir arada 

bağlı bulunan hayvanlara düvensiz 

harman dövdürme  

çeket (38-72): ceket 

çekireK (28-143): çekirdek  

çegirge (1-218): çekirge 

çe‿is (23-76): çeyiz 

çeküv- (34-105): çekiver- 

çeŋe (1-6): çene 

çerve (6-42): çevre; mendil 

çeşmi (36-58): Çeşme Mahallesi 

çeviTdir- (42-142): çevirttir- 

ÇeyĨz (6-2): çeyiz 

çēɋre (38-3): bk. çerve 

çēz (38-11): bk. ÇeyĨz 

çī (17-100): çığ 

çıçā (12-3): çiçek 

çılbaġ (4-130): çıplak 

çılġı (35-18): çalgı 

çılıŋsız (33-17): işe yaramaz kişi 

çılḲeT  (11-186): eski 

düğünlerde sadece etle pişirilen bir 

yemek türü  

çīrış bārış (2-60): çığırış bağırış 

çicekli (38-19): çiçekli 

çiFci (31-18): çiftçi 

çidlik (25-20): çiftlik 

çiFdçilik (25-1): çiftçilik 

çikin (9-212): çirkin 

çile‿ü- (28-32): çileyiver-; 

saçmak, serpmek, ekmek  

çilēve- (22-221): bk. çile‿ü- 

çīnem (36-178): lokma 

çīTdölümü (40-16): çift dölümü 

çimçi (40-77): çimçiğ 

çivçi (35-4): çiftçi 

çivdol- (42-131): çift ol- 

çivlik (24-38): çiftlik 

çivt (7-13): çift; toprağı sürmek 

için birlikte koşulan iki hayvan 

çivT (23-55): bk. çivt 

çivTcilik (17-80): çiftçilik 

çīɋTdölümü (40-16): bk. 

çīTdölümü 

çō (8-5): çok 

çocā (1-83): çocuk 

çoccām (30-41): sevgi, acıma, 

sahiplenme anlamları veren 

çocuklar için söylenen bir söz 

çoÇcām (36-236): bk. çoccām 

 çoÇcoḲlām (36-237): bk. çoÇcām 

çocūḫ (28-6): çocuk 

çoġol- (13-64): çok ol- 

çoġoyna- (28-167): çok oyna- 

çoḫ ol- (36-77): çok ol- 

çoḲ (13-5): çok 
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çoḳaş- (16-12): toplanmak, 

birikmek, üşüşmek, kalabalık 

etmek 

çokeş- (36-422): bk. çoḳaş- 

çoḲaşū- (16-4): çokaşıver- 

çoḲ (35-59): çocuk 

çȯvaş- (6-64): çokaşmak; 

toplanmak 

çöb (16-5): çöp 

çökeleK (14-153): yağı alınmış bir 

çeşit peynir 

çörtük (1-178): pancargillerden 

kökü yenilen bir çeşit bitki 

çucuḲ (35-219): bk. çocūḫ 

çüŋkü (32-68): çünkü 

 

D 

dā (33-219): daha 

dā (9-271): “ta” ünlemi 

da‿a (9-15): bk. dā 

da‿ā (14-49): bk. da‿a 

da‿anaḳ (17-10): dayanak; 

birliktelik ve beraberlik 

da‿ār (9-286): davar 

dabancı (26-26): tabanca 

dāca (37-70): daha; henüz 

dabi (22-54): tabi 

dabī (8-31): bk. dabi 

dābi (24-15): bk. dabī  
dadlı (3-17): tatlı 

dadduru dudduru (10-108): 

üflemeli çalgılardan çıkan sesler 

için söylenen bir ikileme 

dāfe (11-133): defa 

d́āfeded- (23-215): davet et- 

daġġa (26-89): dakika 

daĝ (17-78): dağ 

da‿ıdıv- (24-22): dağıtıver- 

da‿ıl- (11-104): dağıl- 

dā‿i (26-128): dahi 

daḳım (6-76): takım elbise 

daḳıv- (19-201): takıver- 

dak- (28-33): tak- 

daḳuv- (34-105): takıver- 

dāmaT (1-97): damat 

dane (5-44): tane; adet 

darā- (8-17): tara- 

daTlı (1-205): tatlı 

daḳū- (9-215): takıver- 

dam (42-64): tam 

darı (11-54): mısır 

dāri (28-239): gayrı 

dasdār (16-54): bir tür başörtüsü 

daşı- (14-144): taşı- 

daşşaḲ (35-110): taşak; erkeklik 

bezi, haya 

daşşıma (42-135): taşıma 

dåvar (4-148): davar; keçi sürüsü 

dāve (39-178): dava 

davşan (2-73): tavşan 

davıl (2-21): davul 

davȯl (9-27): bk. davıl 

dāvra (1-169): ta ora 

dayāḫ (34-93): dayak 

dayaḲlıḲver-(36-240): 

dayanıklık ver- 

dāyima (1-154): daima 

dāyre (26-61): daire; ev 

dē (33-10): değil 

dė- (9-151): de- 

de‿a (1-76): daha 

de‿ā (2-1): bk. de‿a 

de‿e (1-66): deye 

de‿ēl (10-73): değil 

de‿eme- (9-141): diyeme- 

de‿ermen (5-1): değirmen 

değa (40-57): daha 

dēĝili (28-2): değil 

de‿il (19-20): bk. dēĝili 

de‿īl (35-42): bk. de‿il 

de‿īmen (11-24): bk. de‿ermen 

de‿irmen (1-165): bk. de‿īmen 

deKgel- (18-59): denk gel- 
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deKli deKli (42-6): süslü, 

gösterişli 

dēȷ (37-65): değil 

delbekci (42-2): delbek, tef çalan 

kişi 

dēli (37-74): değil 

dem (18-51): “de” bağlacı 

demed (33-255): demet 

dememisde- (25-69): demek 

iste- 

dēmen (10-81): bk. de‿irmen 

deminten (41-66): demin, biraz 

önce 

demirçi (27-28): demirci 

demīTten (33-6): bk. deminten 

dene (2-13): tane 

dēņk (28-113): denk 

deŋgire (38-44): denk; ağırlık 

bakımından eşit olan 

deŋiş- (23-95): değiş- 

deŋişik (41-78): değişik 

deŋişdir- (12-95): değiştir- 

deŋiz (4-171): deniz 

deŋizli (13-9): Denizli 

deŋkci (1-78): tam olarak, doğru 

bir şekilde 

deP- (17-114): tep- 

depǖ- (17-114): tepiver- 

depe (33-276): tepe 

derd (26-81): dert 

derĨneK (4-33): dernek; toplantı, 

düğün  

dērmen (4-1): değirmen 

dēşdir- (27-144): değiştir- 

deş- (42-48): yeri eşmek, kazmak 

de‿ǖ- (27-156): deyiver- 

devi (35-21): deve 

devǖ- (10-8): deyiver- 

dēvü- (7-47): bk. devǖ- 

dēɍ (1-118): değil  

dėye (19-98): diye 

deyi (31-14): bk. dėye 

deyil (4-186): değil 

deyīmen (38-36): değirmen 

deyneK (19-164): değnek 

dēynek (43-3): bk. deyneK 

dēɍre (15-9): daire; ev 

deyúS (9-13): deyyus 

deyǖ- (28-6): deyiver- 

de’ (26-124): değil 

dēze (11-10): teyze 

dı (36-54): “da” bağlacı 

dıḲdeme-(2-137):ses 

çıkaramamak, konuşamamak 

dıḲsın- (43-42): tiksin- 

dımlam (33-286): damla 

dıyarbaḳır (26-152): Diyarbakır 

dızmalı (44-10): hızmalı 

di (38-54): “de” bağlacı 

dīme- (11-95): diyeme- 

dibloma (35-337): diploma 

di‿e (33-179): diye 

dikȱv- (45-5): dikiver- 

dikǖ- (19-112): bk. dikȱv- 

dilki (15-17): tilki 

dimek (45-20): demek 

dinamid (17-5): dinamit 

diŋel- (10-103): dikel- 

dīnel (24-8): dinen; din ile ilgili 

dīni- (32-156): dinle- 

diŋizli (40-4): Denizli 

diŋlēn- (33-9): dinlen- 

diŋne- (34-26): bk. diŋlēn- 

diŋŋen- (13-3): bk. diŋne- 

direkmen (35-451): direktmen 

dirmil (2-1): Burdur’un Altınyayla 

ilçesine yörede verilen isim 

dirTme (6-72): çocuklarda yeni 

çıkmaya başlayan diş için 

benzetme amacıyla kullanılan bir 

söz 

dişōrd (23-71): tişört 

dīv- (4-156): deyiver- 

diyiv- (27-37): bk. dīv- 

dō (23-44): doğu 
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dȯ‿ā (10-21): dua 

doḳtur (27-289): doktor 

doḳuS (3-26): dokuz 

doḳuzüS (9-183): dokuz yüz 

doḳuzzüz (9-18): bk. doḳuzüS 

dolānı (42-77): dolak; atkı 

domariḳa (9-203): masa, sıra gibi 

ahşap yapıların üzerine sürülen bir 

cila türü 

domaTaTdır-(21-33): domates 

attır- 

domata (19-260): domates 

domadiz (6-82): bk. domata 

domatizaşı (5-101): domates ve 

bulgurla yapılan bir tür yemek 

domatizçilik (25-8): domatesçilik 

dōm (28-5): doğum 

doŋ (38-4): don; vücudun belden 

aşağısına giyilen uzun veya kısa iç 

giysisi 

doŋuz (12-99): domuz 

dōram dōram (29-46): parça parça 

edilmiş 

dorōtu (5-5): dereotu 

dos (32-48): dost 

do‿ūm (17-3): doğum 

do‿uş (17-58): keçilerin 

korktukları zaman çıkardıkları ses 

dȫ- (1-69): döv- 

dög- (1-183): dök- 

dölüm (7-13): dönüm 

dȫm (7-13): bk. dölüm 

dömel- (7-66): domal- 

dönleş- (30-10): zamanla hâl ve 

tavırlarında değişiklik olmak 

dörd (19-185): dört 

dörddǖz (43-26): dört yüz 

dörëk (40-62): çörek 

dörekoTu (40-52): çörek otu 

döşşeK (23-29): döşek 

dȫy- (22-184): döv- 

dū- (33-175): dur- 

dud (36-247): dut 

dudġalal- (9-220): tutkal al- 

dumudsuz (33-235): umutsuz 

duralī (22-1): Durali 

duralı (20-28): bk. duralī 
durġud özal (33-274): Turgut Özal 

durō (28-102): duruver- 

duşman (1-137): düşman 

duşmanlıḲ (35-295): düşmanlık 

dut- (26-22): tut- 

duT- (2-126): bk. dut- 

dutanāĝ (32-105): tutanak 

dutū- (27-304): tutuver- 

dutus (10-137): tutuyor 

duvā (43-24): dua 

dūy (44-2): dul 

duyár- (2-96): duyur- 

duz (1-175): tuz 

duzlā- (36-288): tuzla- 

dükgen (41-56): dükkân 

dülbend (19-268): tülbent  

dǖn (9-7): düğün 

dünnā (41-1): dünya 

düņna (17-117): bk. dünnā 

dünuçu (11-86): dün için  

düŋür (20-29): dünür 

dünye (28-175): dünya 

dǖr- (27-175): ediver- 

dürü (38-114): düğüne çağrılanlara 

düğün sahibi tarafından verilen 

armağan 

dürüs (9-184): dürüst 

dürüz (14-69): bk. dürüs 

dü‿ün dışılcānda (38-43): 

düğünden önce   

düven (6-27): harmanda ekinlerin 

sapı ve tanelerini ayırmak için 

kullanılan, önüne koşulan 

hayvanlarla çekilen, alt yüzünde 

keskin çakmak taşları dikine çakılı 

bulunan, kızak biçiminde araç 

 

E 

eb (18-39): bir seslenme ünlemi 
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eb (14-38): ev 

ebe (5-12): pıhtılaşan kalın 

kaymak 

ebmē (23-117): ekmek 

ebū (33-254): şaşma bildiren bir 

ünlem 

ebür cubur (16-54): ebür cübür; 

öteberi 

ebüKgübüK (10-37): aslı astarı 

olmayan 

ēce (11-42): iyice 

ecȱk bücük (19-103): saçma, 

sıradan anlamında kullanılan bir 

ikileme 

edam (5-81): adam 

eddiz (33-206): edin, ediniz 

edet (39-10): âdet; görenek  

edmēh (20-9): ekmek 

edmek (2-16): bk. edmēh 

edmeK (4-39): bk. edmek 

ėdmeK (11-52): bk. edmeK 

edrāf (33-224): etraf; çevre  

edǖ- (1-21): ediver- 

efennim (37-2): efendim 

efī (35-421): efe; kabadayı 

efil efil (36-326): temiz, parlak 

ekiz (22-6): ikiz 

ekǖ- (19-112): ekiver- 

ēlen- (8-41): eğlen- 

ēlence (23-213): eğlence 

elfaba (32-135): alfabe 

ēli dörT (15-7): elli dört 

ēl- (23-189): gel- 

ēliyed (34-173): ehliyet 

ellem (26-36): herhalde, galiba, 

zannerdersem 

ellēm (2-87): bk. ellem 

elemtara (19-134): “elemtera” 

suresi 

ellieki (28-225): elliiki; ölen bir 

kişinin elli iki gün sonrası yapılan 

mevlit, dua 

elli lirḳısdır- (34-194): elli lira 

kıstır- 

ellime- (35-399): elleme- 

em (19-269): hem 

eme (28-57): ama 

emma (10-26): bk. eme 

emme (1-9): bk. emma 

emmi (9-299): amca 

emmōlu (26-21): amca oğlu 

emreh (35-252): Emrah 

emzemin (34-214): hemzemin; 

aynı düzeyde olan 

emzȱrü- (22-7): emziriver- 

endē (19-236): o, oradaki 

endī (8-46): bk. endē 

endi (37-83): şimdi 

enē (36-112): şaşkınlık bildiren bir 

ünlem 

enerci (22-133): enerji 

engime (19-207): büyük tepelerin 

küçük iniş yerleri 

eni (26-119): hani 

enī (38-128): en iyi 

enuzu bismillā (6-53): eûzu 

besmele 

eŋ (19-30): en 

eŋer (32-150): eğer 

eŋŋire (4-125): ora 

ëŋ (17-34): ön 

epē (22-192): epey 

epidī (27-114): ebedi 

erdezi ǖn (42-13): ertesi günü 

ereceb (1-204): Recep 

erin (36-215): biçilmiş ekin 

erke (36-78): erkek 

ertebi dā (27-215): ertesi gün bir 

daha 

esen (46-4): rüzgâr 

esge (8-20): eski 

esgēlik (33-209): askerlik 

esger (4-150): asker 

esgeriyĕ ed- (43-34): askerlik yap- 

esgi (2-20): eski 
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ēsik (39-144): eksik 

esKi (29-26): bk. eski 

ēşi (11-41): ekşi 

eşşā (8-1): eşya 

eşşeK (23-59): eşek 

eşşiK (38-41): bk. eşşeK 

ētim (18-48): eğitim 

eTmek (6-11): ekmek 

eTġavıT- (21-17): et kavurt- 

evē (33-221): evvel 

eveşşāsı (34-5): ev eşyası 

evciler (14-145): Evciler; 

Gölhisar’a bağlı bir köy 

evel (4-40): bk. evē 

evled (42-122): evlat 

evlet (39-178): bk. evled 

eyce (36-135): iyice 

eydi (38-46): iyidi 

ėyi (3-2): iyi 

eyīdi (8-60): bk. eydi 

eydir (33-192): iyidir 

eyem (12-1): arının bal yapmak 

için topladığı çiçek veya bitki 

eykötü (39-95): iyi kötü 

ezen (21-51): ezan 

ezzācı (27-74): eczacı 

 

F 

faġır (23-91): fakir 

fagirlik (16-45): fakirlik 

faḲkir (9-187): bk. faġır 

fāti (22-166): Fatih 

fapriḳa (26-196): fabrika 

fasilla (11-182): fasulye 

fasillá (5-101): bk. fasilla 

fasille (1-172): bk. fasillá 

faydı (35-244): fayda 

fediye (37-62): Fethiye 

fenÇ (39-100): felç 

fenē (35-416): fena 

fennilleş- (5-75): değişerek 

modern hale gelmek, gelişmek 

fesliken (5-5): fesleğen 

feteT- (17-20): fethet- 

fetiye (12-76): bk. fediye 

fetīye (14-118): bk. fetiye 

fēzi (24-46): Fevzi 

fında (7-80): Funda 

Fȯrun (43-39): fırın 

fıtī (30-3): fıtık 

fıydır- (35-405): kaldırıp atmak, 

fırlatmak 

file (15-7): filan 

filen (1-127): bk. file 

filim (34-46): film 

finigi (31-26): Finike 

fisdan (35-227): fiston; kadınların 

giydiği elbise 

Fisdon (38-71): bk. fisdan 

fişne (40-85): vişne 

fiyeT (11-83): fiyat 

fȯ‿ar (32-84): fuar 

foçu (42-17): poşu 

forlandırma- (1-182): pas 

tutmasını engellemek 

fōrmik ev (32-162): bir tür 

koruyucu özelliğiyle ahşaptan 

yapılmış ev 

fotaraf (28-100): fotoğraf 

fotoraf (37-2): bk. fotaraf 

fotura (33-255): fatura 

foturaf (26-94): bk. fotoraf 

fuĺ (31-24): ful; tamamen dolu 

fullāda (41-50): buralarda, 

etrafında, dolayında 

 

G 

ġaba‿at (35-474): kabahat 

ġaba‿āT (11-109): bk. ġaba‿at 

ġabız (5-103): tahıl tanelerinin 

kabuğu, kapçık 

ġabrisdannıḲ (36-335): 

kabristanlık 

ġabuĺed- (26-83): kabul et- 

ġabüleT- (1-78): kabul et- 
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ġabze (9-114): kabza; silah, kılıç 

vb. şeylerde tutulacak yer, tutak, 

sap 

ġaç- (1-64): kaç- 

ġaçıldır- (37-83): kaçırt- 

ġadā (2-100): kadar 

ġada‿ived- (23-197): kadayıf et- 

ġaday (2-13): kadar 

ġadırgē- (41-38): yadırga- 

ġadife (6-20): kadife 

ġadiro (32-137): kadro 

ġaFı (36-6): kafa 

ġaFe (31-57): bk. ġaFı 

ġal- (4-150): kal- 

ġalġır- (23-8): oynamak, atlamak, 

sıçramak 

ġāle edinme- (34-142): dert 

etmemek, umursamamak 

ġāli (27-136): gayrı 

ġaĺPġırizi (24-56): kalp krizi 

ġambır (8-29): kambur 

ġameşdír- (36-409): karıştır- 

ġamış (11-13): kamış 

ġanālā- (1-94): kan ağla- 

ġandır- (9-284): kandır-; aldat- 

ġanī (6-33): kağnı 

ġanılıma- (1-149): düşmanlık ve 

dargınlığın kolay kolay geçmemesi 

anlamında kullanılan bir deyim 

ġaŋġaçır- (35-360): kan kaçır- 

ġaŋġanserī (27-282): kan 

kanseri 

ġaŋġı (23-64): kağnı 

ġaŋġıren (35-385): kangren 

ġaŋlı (11-170): kağnı 

ġaŋnı (32-103): bk. ġaŋlı 

ġaPcī (5-103): kapçık; tahıl 

tanelerinin kabuğu  

ġar (36-155): kar 

ġarbur (5-22): kalbur 

ġara (8-2): kara; siyah 

ġarahatma (22-260): karafatma; 

hamam böceği  

ġara zorları (36-179): zorla, ite 

kaka yapılan 

ġarayaḲ (45-1): düğünlerde 

hizmet eden kişilere verilen isim 

ġaradeŋiz (26-162): Karadeniz 

ġarafil (36-284): karanfil 

ġaray (10-32): kara; siyah 

ġardaş (14-49): kardeş 

ġardiş (40-5): bk. ġardaş 

ġarġıl- (6-44): zıplamak, 

hoplamak, oynamak 

ġarġola (15-18): karyola 

ġarı (1-47): karı; kadın 

ġārı (20-10 ): kahır 

ġarı fasille (27-108): kara fasulye 

ġarıca (22-161): bir tür soğan 

tohumu 

ġarı ġız (10-1): kara kız 

ġarıġ (36-244): karık; bağ ve 

bahçe sulamak için açılmış su 

yolu, ark 

ġarn (36-169): karın 
ġarınca (2-77): karınca 

ġāri (27-23): gayrı 

ġarpȯz (19-30): karpuz 

ġarrı (2-85): karı 

ġāɁsı (35-494): bk. ġarrı 

ġarşı (17-9): karşı 

ġāsı (33-282): bk. ġāɁsı 

ġaste (33-80): gazete 

ġaş (9-4): kaç 

ġāş (28-314): kaş 

ġaşma (5-79): kaçma 

ġaşşıḳ (19-254): kaşık 

ġaşşıḲlā- (27-133): kaşıkla-; 

yemek yemek 

ġaTdılmā- (1-201): katılma- 

ġatıġol- (36-429): katık ol- 

ġatır (36-227): katır 

ġat’ iyen (26-65): katiyen; 

kesinlikle 

ġatuv- (6-32): katıver- 

ġavaġgibi (17-22): kavak gibi 
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ġāve (18-83): kahve 

ġavġa (22-44): kavga 

ġavıl (11-140): kavil; söz  

ġavır- (40-41): kavur- 

ġavırġa (10-84): kavurga; kabuğu 

alınmış ve dövülmüş buğdaydan 

yapılan yiyecek 

ġavȯrġa (6-161): bk. ġavırġa 

ġavlıcıḲ (5-103): tahıl tanelerinin 

kabuğu, kapçık 

ġavli (6-37): bk. ġavıl 

ġayfa (13-13): kahve 

ġayġı (41-26): kaygı 

ġayınnā (4-56): kaynana 

ġayış (9-102): kayış 

ġayıdlı (25-87): kayıtlı 

ġaylol- (25-50): kaybol- 

ġayĭn (7-110): kayın; kadın veya 

kocaya göre birbirlerinin erkek 

kardeşi 

ġaym ġam (14-36): kaymakam 

ġaymaḳam (1-49): bk. ġaym ġam 

ġaynata (4-56): kaynata 

ġaynē- (35-134): kayna- 

ġaynı- (1-193): bk. ġaynē- 

ġayrat (41-64): gayret 

ġayva (14-60): kahve 

ġazan (27-192): kazan 

gē- (35-286): gel- 

geci (35-226): gece 

geçe‿ān (3-33): geçen 

geçeŋgi (27-258): geçenki 

geçi (4-163): keçi 

geçi kelelik (38-44): küçükbaş 

hayvanların yemesi için toplanan 

bitki, ağaç dalı 

geçim- (44-10): geçin- 

geçǖ- (26-189): geçiver- 

ged- (2-67): git- 

gėd- (9-51): bk. ged- 

gedelli (11-79): çizgili ve süslü 

olan 

gelabalī (36-317): kalabalık 

gel’en (28-297): gelen 

gelinācı (38-14): gelin ağacı 

gelincā ādar (9-178): gelinciye 

kadar 

gelivi- (8-61): geliver- 

gelǖ- (4-135): bk. gelivi- 

geneyyi (11-177): harmanda 

savurma işinden sonra kalan 

buğday vb. tohumu 

genş (6-6): genç 

gēņşlik (25-102): gençlik 

geŋiş (23-111): geniş 

geŋşē- (28-31): gevşe- 

geŋşlik (28-56): bk. gēņşlik 

ge‿örmeden (5-76): görmeden 

ger eT- (28-114): gergin duruma 

getirmek, örtmek 

gergi (23-5): gerilen veya üste 

örtülen giysi 

ges- (40-34): kes- 

geş (1-66): geç 

geş (33-108): genç 

geşlik (34-136): gençlik 

geşmiş (42-107): geçmiş 

gey- (23-15): giy- 

ge’ (35-398): git- 

ġı (21-38): kız 

ġıbĭrıs (44-6): Kıbrıs 

ġı‿ām (6-87): kıvam 

ġıdā (35-198): kadar 

ġıdı (27-245): gıdık; mesafesi az 

olan  yer 

ġıdar (34-163): kadar 

ġılış (17-23): kılıç 

ġına (42-1): kına 

ġına- (22-26): kına-; ayıplamak  

ġıPrad- (36-426): kıpratmak; 

hafifçe sallamak, oynatmak  

ġır (9-63): kır 

ġır- (20-3): kır- 

ġırab (19-12): üstünde gelin 

duvağı bulunan bir çeşit giysi 

ġıraP (28-49): bk. ġırab 
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ġıramise (43-13): eski düğünlerde 

yarımlık, doksanlık gibi türleri 

olan bir çeşit altın 

ġıran (34-101): kenar, kıyı 

ġırca (1-165): bulgurun ince kısmı 

ġırcı (10-84): bk. ġırca 

ġırġı (20-3): kesilmiş ağaç dalı, 

çalı çırpı yığını 

ġırġır geç- (4-144): dalga geçmek, 

alay etmek 

ġırızḳı (35-12): buğdayın 

biçilmeye en uygun zamanı  

ġıriP (24-63): grip 

ġırmızı (4-15): kırmızı 

ġışı (7-49): kişi 

ġışşın (36-94): kışın 

ġıvran- (18-49): kıvran- 

ġıyı (43-17): kıyı 

ġıymadlı (27-158): kıymetli 

ġız (1-12): kız 

ġızıl (2-8): kızıl 

giÇ- (22-283): git- 

giçi (35-112): keçi 

gideliȭ (33-28): gideli 

gidivi- (34-105): gidiver- 
gine (1-57): yine 

gini (36-82): bk. gine 

girişgirīgen (28-250): girişken; 

kendi kendine iş, uğraş 

yaratabilen, bir işe çekinmeden 

girebilen, başkalarıyla kolayca 

ilişki kurabilen 

giriv- (42-82): giriver- 

ġo- (13-45): ko- 

ġoca (2-70): koca, eş 

ġȯca ġȯca (5-111): kocaman, 

büyük 

ġocå ġocå (23-76): bk. ġȯca ġȯca 

ġoca ārı (4-100): koca karı 

ġoc man (27-93): kocaman 

ġocē (1-191): göce 

ġocı (33-287): koca 

ġocıman (17-37): bk. ġoc man 

ġocıyayla (35-497): Kocayayla; 

Gölhisar ilçesinin Horzum 

yaylasındaki göl  

ġocuman (42-72): kocaman 

ġolanyā (23-203): kolonya 

ġonşu (4-125): komşu 

ġonuŋġonşū (10-69): konu komşu 

ġoŋşu (40-148): bk. ġonşu 

ġoşaf (40-84): hoşaf 

ġōvur- (45-8): goyuver- 

ġoyunculuḲ (25-2): koyunculuk 

ġoyuŋgeçi (40-34): koyun keçi 

ġoyun ġuşluḲla- (33-63): 

yağmurun yağması için yakılan 

ateşin üzerinde koyunların 

geçirilmesiyle yapılan bir tür 

gelenek 

ġozalī (23-6): havlu, peştamel gibi 

eşyaların kenarlarındaki püskül 

ġozāş (5-97): Kozağaç; Burdur’un 

Çavdır ilçesine bağlı bir köy 

göbe (22-203): göbek 

göbeb (33-71): bk. göbe 

göce (1-170): tarhana, bulgur 

yapmak için kullanılan kabuğu 

soyulmuş ve kırılmış buğday   

gö‿e (1-155): gök 

göge (28-173): bk. gö‿e 

göleser (28-292): Gölhisar 

göliser (42-113): bk. göleser 

gölísāɁ (1-189): bk. göliser 

gölȱsar (26-34): bk. gölísāɁ 

gölüsā (33-207): bk. gölȱsar 

gölüsar (1-13): bk. gölüser 

gölüser (33-4): bk. gölüsā 

göllē- (38-33): yere gömmek, 

dikmek 

gömeş (35-389): kömeç; papatya 

ve ayçiçeğinde olduğu gibi, sapın 

yassılaşmış ve genişlemiş ucu 

üzerinde çiçeklerin yan yana 

toplanmasıyla oluşan çiçek 

durumu 
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göŋlü (39-2): gönül 

göŋnü (6-61): bk. göŋlü 

gȫ- (33-222): gör- 

görküsüSlük (39-92): görküsüzlük 

görǖ- (5-78): görüver- 

göş- (37-79): göç- 

göTcüġaddı (27-164): kısa boylu 

olanlar için küçümseme yollu 

söylenen bir söz 

göTġazmaca (10-7): çelik 

çomak oyunun yöre çevresindeki 

adı 

götüT- (27-172): götürt- 

göve (7-74): gök 

göver (44-13): tohumluk küçük 

soğan, arpacık soğanı 

göverçil (22-130): güvercin 

gȫysü (35-413): göğüs 

göymú- (36-349): görme- 

göynek (28-109): iç çamaşırı, 

fanila 

gözē (33-1): güzel 

gözel (5-17): bk. gözē 

ġuca‿inde (33-241): kucağında 

ġul (25-48): kul 

ġumandan (9-108): kumandan 

ġundura (35-170): kundura 

ġuran ġȯrsu (1-91): Kur’an kursu 

ġurT (17-62): kurt 

ġurum (36-189): kurum 

ġur’an ġȯrsu (29-48): bk. ġuran 

ġȯrsu 

ġuruş (8-72): kuruş 

ġuşan- (23-4): kuşan- 

ġuşluḲ (4-180): kuşluk 

ġuşşād- (28-91): kuşatmak;  

bağlamak, dolamak 

ġuşşaḳ (23-4): kuşak 

ġuvat (6-132): kuvvet 

ġuvvadlı (29-30): kuvvetli 

ġuvvatlı (27-265): bk. ġuvvadlı 

ġuzu (17-66): kuzu 

gùzel (9-56): güzel 

gü (11-176): gün 

gübüre (45-5): gübre 

gübǚre (6-82): bk. gübüre 

güccük (2-85): küçük 

gücüK (28-65): bk. güccük 

güccücǖ (22-123): küçücük 

güleşci (31-59): güreşçi 

günec (2-26): güneş 

günej (22-232): bk günec 

güneJ (22-268): bk. günej 

güneşalaḲ (13-37): güneş alarak 

günled- (5-36): güneşte bekletmek 

günnük (31-22): günlük 

günnǚk (4-65): bk. günnük 

günnüK (36-418): bk. günnǚk 

günnüz (35-225): gündüz 

güp (9-94): küp 

güssün (21-41): Gülsüm 

güsün (21-44): bk. güssün 

güş ġuvaTvē- (22-263): güç 

kuvvet ver- 

güyüm (35-343): güğüm 

  

H 

habar (6-36): haber 

ha bir eTmişler (4-165): saldırmak, 

yüklenmek 

ha bubam de bubam (9-150): 

gayretle, zorlayarak anlamına 

gelen bir ikileme 

hācaraba (22-4): Hacer abla  

haddā (41-74): hatta 

hadır (24-80): hatır 

hadí (22-41): haydi 

hadi (2-35): bk. hadí 

hadima (27-26): hademe 

haFda (11-36): hafta 

hafıf (41-76): hafif 

haftı (5-28): bk. haFda 

ḫaġġāri (32-2): Hakkâri 

haġıġgibi (1-196): iyi pişmiş 

yemek için söylenen bir söz 

hāḳancīm (28-161): Hakancığım 
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haḳāred (26-86): hakaret 

hāḳıdaş (7-67): arkadaş 

haḲgeTden (9-10): hakikaten 

hāl (32-131): halk 

halbūsem (22-251): halbuki 

haĺbǖsem (1-32): bk. halbūsem 

haĺ efendi (35-251): Halil Efendi 

halhasır (43-33): halı hasır 

halıl (40-101): Halil 

halíl (8-24): bk. halıl 

haĺled- (26-49): hallet- 

hāĺĺoca (24-69): Halil Hoca 

haĺva (24-21): helva 

hameylī (34-97): hamallık 

hamır (1-175): hamur 

hamȯr (27-169): bk. hamır 

hanı (1-38): hani 

haní (33-41): bk. hanı 

hánī (38-71): bk. haní 

háni (6-1): bk. hánī 
hantāri (19-15): entari 

haŋġı (6-78): hangi 

haŋgi (34-13): bk. haŋġı 

haŋḳı (34-66): bk. haŋgi 

haralda (2-144): heralde 

haran  (5-107): kazandan küçük 

derin tencere 

haranı (5-57): bk. haran  

harım (36-248): sebze ya da 

meyve bahçesi  

hārici (39-121): yabancı 

harjlī (32-28): harçlık 

harşlī (11-18): bk. harjlī 
hasāled (27-251): asalet 

hasde (41-76): hasta 

hasır (8-2): saz, kabuk, yaprak vb. 

bir bitki maddesiyle örülmüş taban 

veya tavan örtüsü 

hasıraltı (8-21): Hisarardı; 

Burdur’un Gölhisar ilçesinin bir 

köyü 

hāta (4-116): hafta 

haTd́ā (9-264): hatta 

hatır (36-249): kaba, iri ve geniş 

anlamında kullanılan bir söz 

haTma (1-50): Fatma 

háTma (38-65): bk. haTma 

havȯc (31-19): havuç 

havla (36-370): helva 

havlı (36-370): bk. havla 

havlı (35-385): havlu 

havta (4-24): hafta 

havTa (28-204): bk. havta 

havuş (33-256): havuç 

havuŞ (34-204): bk. havuş 

hayad (27-62): hayat 

haydāɁpaşayġadā (7-99): 

Haydarpaşa’ya kadar 

hayred- (24-19): hayret- 

hayT huyT (17-72): herhangi bir 

hayvanı uzaklaştırmak için 

söylenen bir tür ünlem 

hayvaŋġatır (27-203): hayvan 

katır 

heb (21-23): hep 

hēbe (6-139): heybe 

hebisi (1-179): hepsi 

hebmiz (33-160): hepimiz 

hebsi (33-25): bk. hebisi 

heç (14-145): hiç 

hėç (32-51): bk. heç 

hedi (7-44): haydi 

helā (27-227): herhalde 

heleşeng (1-40): şenlik, gürültülü 

eğlence 

helle mellē (5-14): yemeğin 

kıvamına gelmesi, pişmesi  

hemşeri (10-106): hemşehri 

hemşerī (19-25): hemşire 

hendi (36-195): şimdi 

heni (17-87): hani 

hení (4-41): bk. heni 

hēni (22-8): bk. hení 

henteri (28-117): entari 

heŋke (19-248): teneke 

heP (25-79): bk. heb 
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hepisi (33-50): bk. hebisi 

hePisi (19-57): bk.  hepisi 

hePsi (14-166): bk. hePisi 

hepzem (8-81): halbuki oysaki 

heral (35-178): heralde 

herálde (14-12): bk. heral 

her hed (33-226): her yer 

here (3-36): hele 

heril (28-10): tel ve pulla işlenmiş 

kırmızı veya yeşil renkte örtü 

herkeS (29-52): herkes  

herkez (3-8): bk. herkeS 

heseb (42-126): hesap 

heş (22-150): hiç 

heyaḳī (36-424): hemen, hızlı bir 

şekilde anlamında kullanılan bir 

söz 

hēɍyē (38-107): her yer 

heyyer (37-23): bk. hēɍyē 

hımırdaş- (34-202): birlikte vakit 

geçirmek 

hınım hısım (40-147): hısım 

akraba anlamına gelen bir ikileme 

hȯra sandī (40-182): çeyiz, örtü 

vb. konulan sandık 

hıssa (33-35): hisse 

hıyat (9-211): heyet 

ḫızmaded- (32-139): hizmet et- 

hiÇ (28-136): hiç 

hij (1-17): bk. hiÇ 

hile (6-133): hele 

hinci (14-73): şimdi 

hindeŋkēri (14-13): bundan 

sonra, şimdiden sonra 

hindi (21-40): bk. hinci 

hindiki ībi (23-28): şimdiki gibi 

hindikiy (31-57): şimdiki 

hīş (27-17):  hiç 

hiŞ (43-36): bk. hīş 
hiya (9-40): “evet” anlamına gelen 

bir ünlem 

hĨyad (9-238): heyet 

hizar (9-102): ağaç işleriyle 

uğraşılan ve ağaçtan çeşitli eşya 

yapılan yer, marangozhane 

hizmáTed- (9-118): hizmet et- 

hizmedġār (27-4): hizmetkâr 

ho (32-63): şu 

hocȯ (28-244): hoca 

hoḳar (18-98): yukarı 

hola (33-120): ulan 

hollā (41-50): şuralarda, etrafı 

hora geç- (27-189): beğenilmek, 

hoşa gitmek, makbule geçmek, 

kendisine verilen kimsenin işine 

çok yaramak 

horaz (40-31): horoz 

horda (13-13): şurada 

ȭorda (19-95):  bk. horda 

hoyraz (46-4): poyraz 

horzum (42-113): Horzum 

Mahallesi; Gölhisar ilçesinin bir 

mahallesi 

höcüntülü (34-158): üzüntülü 

hökǖmed (14-29): hükümet 

hȫle (14-90): öyle 

hȫlë (17-85): bk. hȫle 

hȫlü (22-79): bk. hȫlë 

hȫlù (36-52): bk. hȫlü 

hȫlǚ (28-241): bk. hȫlù 

hörgüÇlen- (43-10): giydiği 

kıyafetlerle deve gibi büyük ve 

gösterişli bir hâl almak 

hörmet (27-48): hürmet 

hörtü (40-181): örtü 

hörtǚ (40-180): bk. hörtü 

hör var hörmeTvar (4-82): saygı 

ve anlayış göstermek anlamında 

kullanılan bir deyim 

höşmerim (1-191): ısıtılarak, 

koyulaştırılan kaymak 

hu (33-10): şu 

hulīsi (34-210): Hulusi 

hullu (14-72): öyle 

huluḲ (26-73): hukuk 
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humāyın (22-113): eskiden dini 

eğitim verilen yerler için 

kullanılan bir söz 

hunāl et- (1-82): söyleneni ciddiye 

almamak, umursamamak 

ȭunca‿āz (1-117): şuncağız 

hur- (2-75): vur- 

huran (38-76): ora 

hurı (35-282): ora 

huri (35-383): bk. hurı 

husīsi (6-67): hususi 

hücümed- (26-156): hücum et- 

hücüre (30-29): hücre; tutukluların 

veya hükümlülerin yalnız olarak 

kapatıldıkları küçük oda 

hünüFerside (19-70): üniversite 

hüssēn (26-115): Hüseyin 

hüzünsüz (41-24): lafı 

dinlenmeyen, çekingen, pısırık kişi 

 

I 

ıcabında (12-16): icabında 

ıhıcıḲ (28-91): “işte” anlamında 

yer veya yön göstermek için 

söylenen bir ünlem 

ıl (33-110): yıl, sene 

ılasdik (34-112): lastik 

ınsan (27-40): insan 

īņsan (41-34): bk. ınsan 

ınsanaTlı (43-29): doğru dürüst 

insana yakışır durum, adamlık, 

insanlık 

ırahmaTlıḲ (4-167): rahmetlik 

ıraḳ (2-16): uzak 

ırāmadlı (27-196): rahmetli 

ıranza (9-152): ranza 

ırāmaTlī (15-18): bk. ırāmadlı 

ıramazan (4-172): Ramazan  

ırasgetir- (19-279): rast getir- 

ırāt (24-62): rahat 

ırāssız (13-4): rahatsız 

ıraz (19-100): Raziye 

ırāzi (8-72): razı 

ırbī (34-208): ibrik; su koymaya 

yarayan kulplu, emzikli kap 

ĭrızā (32-59): Rıza 

ırmızan (33-148): bk. ıramazan 

ırza (32-148): bk. ĭrızā 

īsan (2-41): bk. īņsan 

ıscacıḲ (23-195): sıcacık 

ıscāķ (33-19): bk. ıscacıḲ 

ısdanbol (21-37): İstanbul 

ısdambȯl (19-74): bk. ısdanbol 

ısġaT (28-261): ölenlerin 

kılınmamış namazları ve 

tutulmamış oruçları için verilen 

sadaka 

ısımmē- (22-271): ısınma- 

ısḳonto (34-139): iskonto 

ıslā- (19-243): ıslat- 

ısPartı (36-14): Isparta 

ıssırıve- (35-156): ısırıver- 

ışıla- (34-201): güneşin doğması, 

havanın aydınlanması 

 

İ 

ibecik (9-94): İbecik; Gölhisar 

ilçesine bağlı bir köy 

ibeCik (28-151): bk. ibecik 

ibejiķ (16-33): bk. ibeCik 

ibi (23-112): gibi 

ibī (35-383): ibik; köşe, kenar, uç 

icem (19-131): bir seslenme edatı 

içi (18-25): için 

içī (24-107): bk. içi 

içü (37-17): bk. içī 
içün (35-38): bk. içü 

id- (23-140): et- 

igi (19-22): iki 

ihi (13-12): “işte” anlamıyla 

kullanılan bir tür edat 

ihicik (36-247): bk. ihi 

ikȱ (33-277): bk. igi 

ȱküş (22-40): iki üç 

ikidi bi (37-87): ikide bir 

īkindi (30-10): ilkin, ilk olarak 
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iktāne (32-84): iki tane 

ilā ilā (23-206): ilahi 

ilāna (38-32): lahana 

ilan (35-155): yılan 

ilaş (24-61): ilaç 

ilāzımol- (1-144): lazım ol- 

ildir- (41-31): değdirmek, 

dokundurmak 

ilēn (8-4): leğen 

ileşbēlik (33-251): rençperlik 

ileşberliK (11-178): bk. ileşbēlik 

ileşberlik (36-233): bk. ileşberliK 

ilhāf ed- (37-64): itlaf et-; yok et- 

iliman (36-402): limon 

ilişdir (6-85): ilistir 

iliştir (19-265): bk. ilişdir 

ilkindin (1-72): ilk olarak, ilk önce 

ille (12-51): illa 

il (45-19): el; yabancı 

ilen- (11-7): birinin kötü bir 

duruma düşmesi dileğini 

gönlünden geçirmek veya açıkça 

söylemek, beddua etmek 

īȷkindin (28-23): ikindi; öğle ile 

akşam arası 

ilmi (11-23): Hilmi 

ilmī (6-115): irmik helvası 

imamatíb (1-88): imam hatip 

inadın (38-43): düğünlerden önce 

köyün gençlerinin toplanarak 

dağdan odun toplaması 

inaş (24-17): inanç 

inaş (17-29): inanış 

incile- (37-1): incele- 

indi (28-13): şimdi 

īne (14-3): iğne 

intāred- (43-35): iftira et- 

iŋgiliz (37-83): İngiliz 

iŋsan (33-192): insan 

irāzi (23-239): razı 

ireŋKlen- (40-65): renklen- 

irēy (35-302): rey; oy 

ireys (1-71): reis 

irezillik (1-110): rezillik 

irfaŋgil (24-43): İrfangil 

īsan (13-34): bk. insan 

ismāyil (28-301): İsmail 

ismāyilā (9-107): İsmail Ağa 

ismīl (45-6): bk. ismāyil 

isde‿ǖ- (19-85): isteyiver- 

istambol (34-1): İstanbul 

isdanbȯl (26-162): bk. istambol 

isvirne (21-25): İsviçre 

iş- (9-12): iç- 

işKi (10-39): işki 

işme (22-49): içme 

itimaT (7-37): itimat; güven 

ītiyar (11-205):  ihtiyar 

iTterned (31-7): internet 

iykötǖ (40-127): iyi kötü 

izbir (37-61): İzmir 

izn (19-240): izin 

 

K 

ḱādı (26-96): kağıt 

ḳaḲ (18-49): kalk- 

ḳalḳıv- (23-124): kalkıver- 

ḳamara (4-186): kamera 

ḳammon (8-62): kamyon 

ḳapusġa (7-122): kapuska; etle 

pişirilmiş bir lahana yemeği 

ḳarş (35-97): kaç- 

ḳasīġa (12-122): tüfek, tabanca 

gibi silahların ruhsatlarına verilen 

isim 

ḳaş (14-25): kaç 

ḳaş- (35-160): kaç- 

ḳātıb (32-93): kâtip 

ḳayḳıl- (28-41): yaslanmak 

Keçi (17-56): keçi 

kefin (2-34): kefen 

kenā (7-119): kenar 

kepek (41-53): kepenk 

kepeyi (22-261): kepek 

kerata (31-36): sevgi ile söylenen 

bir sitem sözü 
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kēricēzim (4-4): sonra 

kerPice (40-128): kerpiç 

keS- (38-30): kes- 

kesi (35-382): kese 

kesik (39-74): tarla, bağ ve bahçe 

çevresine açılan hendek, ark 
kesǖ- (4-10): kesiver- 

kēşek (19-255): keşkek 

keşgeK (5-102): bk. kēşek 

keT (36-15): kat 

key- (28-83): giy- 

kėy (16-36): bk. key- 

keygī (40-196): giysi 

keyi (28-74): giysi anlamında 

kullanılan yöreye özgü bir kelime 

kėyme‿ü-(16-38): giymeyiver- 

ḳıprē- (36-243): kıpra- 

kíreş (36-121): kreş; çocuk yuvası 

ḳırḲ (5-40): kırk 

ḳırķ (28-226): bk. ḳırḲ 

ḳırḲ- (7-120): saç, sakal veya tüyü 

kesmek 

ḳırḳayā (33-36): bir tür kamyon 

ḳırḳını eT- (23-51): bir kişinin 

ölümünü izleyen kırk günde veya 

daha sonrası günlerde yapılan 

yemekli yas töreni 

ḳırḲlan- (5-45): birçok defa sudan 

geçirmek, çok yıkamak 

ḳırḳlıḳ (23-93): eski düğünlerde 

gelinlere takılan bir tür altın 

ki dene (22-285): iki tane 

kidaP (37-17): kitap 

kiliğle- (34-205): kilitle- 

kiliklen- (4-66): kilitlen- 

kimısıdū- (42-95): kim ısıdıver- 

kirez (1-192): kiraz 

kiri (28-204): keri 

kitle- (26-131): bk. kilitle- 

kiydir- (4-108): giydir- 

kiyin- (19-8): giyin- 

ḳoli (33-201): kola 

ḳompile (17-24): komple 

ḳomser (34-36): komiser 

ḳontór (14-131): kontör 

ḳopratif (26-154): kooperatif 

ḳoPratif (24-44): bk. ḳopratif 

ḳorḳalā- (11-104): herhangi bir 

kişi veya hayvandan korkmak 

ḳorḳudeli (37-31): Korkuteli; 

Antalya’nın bir ilçesi 

kóy (13-30): köy 

kȫ (1-55): bk. kóy 

köl (39-71): göl 

kölge (28-54): gölge 

kȫlük (24-12): köylük 

köpüK (27-285): köpük 

kördüren (36-145): bit için 

söylenen bir söz 

körfüz (2-99): körfez 

köş (36-97): köşk 

köv (18-93): köy 

küccük (22-172): küçük 

külcülüK (10-2): eskiden oynanan 

bir çocuk oyunu 

Küp (6-112): küp 

kürǖ- (25-67): kar, çamur, toprak 

vb. şeyleri kürekle sıyırarak atmak 

Küs (44-10): küsmüş, dargın 

 

 

L 

la (14-32): lan 

laçġa (9-219): laçka; gevşemiş, 

verimsiz duruma gelmiş, düzeni 

bozulmuş 

lāfā (26-189): levha 

laḳa (18-103): yol üzerinde oluşan 

çukur 

lāņ (28-3): bk. la 

laŋġırT (28-130): bir cam türünün 

kırıldığını anlatan bir söz 

lapır (12-77): rapor 

lapur (12-76): bk. lapır 

lasdiḲbabȯc (27-303): lastik 

pabuç  
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lay (35-451): ray 

laylon (5-25): naylon 

lobud (40-30): lobut; kalın, kısa ve 

düzgün sopa 

londȯro (37-85): Londra 

löküs (2-103): lüks lambası 

löküs (8-6):  lüks; giyimde, 

eşyada, harcamada aşırı gitme, 

gösteriş, şatafat,  

lȫlü lȫlü (35-41): atın yavaş 

yürüşüyü için söylenen bir ikileme 

 

M 

māçuPol (1-124): mahçup ol- 

maddi (35-382): madde 

māfed- (25-10): mahvet- 

māȭgemelik (1-149): mahkemelik 

mākime (32-69): mahkeme 

māȭkime (27-211): bk. mākime 

maḳdub (34-70): mektup 

mallan (35-162): malla 

mālliyeci (1-29): maliyeci 

mal maşad (27-193): sahip olunan 

eşya anlamında kullanılan bir 

ikileme 

māĺuḲ (10-136): mahluk 

mālúḲ (27-109): bk. māĺuḲ 

mamadali (19-182): Mehmet Ali 

mamı (20-22): mama 

māmır (35-82):  mamur; işe 

yarayan, derli toplu kişi 

mānā (27-171): bahane 

māńā (37-88): mana, anlam 

mancar (1-28): pancar 

mandafon (19-180): montofon; 

dünyanın en çok süt veren inek 

türlerinden biri 

maŋġ  ḳomŭtanı (32-140): manga 

komutanı 

maraŋġoS (35-2): marangoz 

marmarıs (28-329): Marmaris; 

Muğla’nın bir ilçesi 

masarrıf (2-151): masraf 

masırıf (2-150): bk. masarrıf 

masırıv (1-202): bk. masırıf 

māsȯs (1-141): mahsus 

māsız (8-81): bk. māsȯs 

masī (9-206): māsa 

masrav (26-103): bk. masırıv 

māsul (25-71): mahsul 

māsül (22-280): bk. māsul 

māsuz (18-12): bk. māsız 

maşala (11-57): düğünlerde, köy 

meydanında yakılan ateş 

māşar (28-302): mahşer 

maşıla (2-39): bk. maşala 

maşda (12-106): Burdur’un 

Altınyayla ilçesine bağlı Ballık 

köyüne verilen diğer isim 

maşīllah (1-119): maşallah 

maşşallā (29-14): bk. maşīllah 

maTde (12-20): madde 

mavaḳa (45-20): nafaka 

maydam (30-1): madem 

mayış (44-1): maaş 

mayş (39-83): maaş 

mazaraTbul- (1-141): mazeret 

bul- 

mazuTcu (27-252): mazotçu 

meCbur (44-10): mecbur 

mēCbur (35-85): bk. meCbur 

mecis (44-8): meclis 

mecubur (46-1): bk. mēCbur 

me‿elle (41-70): mahalle 

mefa‿aTed- (13-60): vefat et- 

mehálol- (36-85): meyil ol-; 

uygun olan, ilgi duyulan yer 

mehel gör- (11-140): münasip 

bulmak, yakıştırmak  

mehelle (13-23): bk. me‿elle 

me‿ingdaşı (28-195): mihenk 

taşı 

meken (33-231): mekân 

melmeket (12-84): memleket 

mēmed4-130): Mehmet 

memliked(32-29): bk. melmeket  
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mentişe (37-61): menteşe 

mērem (35-494): Meryem 

merkeb (21-45): merkep 

merdiman (7-95): merdiven 

mēɁdiman (36-94): bk. merdiman 

merdimen (2-129): bk. mēɁdiman 

merḫaba (32-49): merhaba 

merkeP (7-2): eşek; merkep 

mermelci (24-42): mermerci 

mesē (37-25): mesela 

mesele (26-120): bk. mesē 

meselē (17-117): bk. mesele 

mesenā (9-45): bk. meselē 

meşȯr (5-100): meşhur 

mēşur (21-5): bk. meşȯr 

mevlȱd (1-158): mevlit; doğum 

veya ölüm zamanlarında yapılan 

dini tören 

mevlüd (29-297): bk. mevlȱd 

mezerlik (27-179): mezarlık 

mȱnāsıP (6-37): münasip 

mısdā (8-86): Mustafa 

mȯsdafa (27-94): bk. mısdā 

mısdava ali (26-19): Mustafa Ali 

mısıv (35-243): bk. mȯsdafa 

mīlet (46-9): millet 

millar (14-33): milyar 

milled (27-115): bk. mīlet 

millon (22-177): milyon 

millōn (33-266): bk. millon 

mināsiP (36-84): bk. mȱnāsıP 

misēfir (28-138): misafir 

misireKmē (1-60): mısır ekmeği 

mobal (42-142): vebal; günah 

mobilet (1-85): motosiklete verilen 

bir isim 

mobillē (40-232): mobilya 

moderin (23-134): modern 

moŋġo (18-57): manga; on kişilik 

askeri birlik  

motȯrsikleT (1-141): motosiklet 

motū (33-38): motor; traktör 

motur (1-83): bk. motū 

motusikleT (8-28): bk. 

motȯrsikleT 

mu‿ane ed- (35-470): muayene et- 

mu‿aniye (35-469): muayene 

mu‿āzzaf (4-150): muvazzaf; 

Silahlı Kuvvetlerde görev başında 

olan subay ve astsubaylarla 

askerlik hizmetini yapan erler 

mu‿it (23-43): muhit; çevre 

mūla (12-35): Muğla 

murtar (7-59): muhtar 

mȯsa (35-209): Musa 

musabaḳa (31-70): müsabaka 

musāfir (43-30): misafir 

musdıvā (40-173): Mustafa 

musġā (23-201): muska 

musġala- (42-21): muska asmak 

mūsin (2-89): Muhsin 

mūtar (1-26): bk. murtar 

mūtecol- (22-290): muhtaç ol- 

mutā‿idvā (27-287): müteahhit 

var 

muTlaḲ (41-17): mutfak 

muTvaḲ (22-151): bk. muTlaḲ 

müdded (22-79): müddet; süre 

müdȱrlik (15-11): müdürlük 

mü‿endiz (21-35): mühendis 

münkün (34-28): mümkün 

müsāde (34-134): müsaade 

müsefir (22-80): bk. musāfir 

müslümen (2-72): müslüman 

müşderi (14-23): müşteri 

müzük (45-17): müzik 

müzümlü müzümsüz (41-72): 

lüzumlu lüzumsuz 

 

N 

nā (45-3): nasıl 

na adar (4-84): ne kadar 

nāl (9-267): ne hal, nasıl 

na‿al (1-81): bk. nāl 

na‿āl (14-6): bk. na‿al 
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nacā (35-383): nacak; küçük balta 

nacaP (29-6): nasıl, ne biçim 

naf (44-3): laf 

nāȭal (3-13): bk. na‿āl 

nāȭıl (32-127): bk. nāȭal 

nā‿ıl (22-151): bk. nāȭıl 

nāl (11-9): bk. nā‿ıl 

nāl (34-44): hal 

nālı (36-164): ne hal, nasıl 

nalin (19-147): nalın; takunya 

nallama (19-147): takunya 

nālol- (34-176): nasıl ol- 

namaS (35-341): namaz 

namazlā (6-77): namazlık 

namazlıḲ (1-55): bk. namazlā 

namazlıcıḲ (19-133): namaz sure 

ve duaları 

nāmıs (35-77): namus 

namȯs (35-61): bk. nāmıs 

nana (6-99): nane 

nanā (5-5): bk. nana 

nāP- (25-105): ne et- 

narasın (42-37): öyle değil, hayır, 

yok  

narayo (22-101): bk. narasın  

narīyyo (2-103): bk. narayo 

navlın (35-32): bk. nallama 

navlum (34-86): navlın; taşıyıcı 

tarafından, taşınacak yük için 

istenen ücret 

neceP (28-284): bk. nacaP 

neller (33-287): nereler 

nelli (27-182): nereli 

nereT (33-226): nere 

nereT- (28-101):  nereye git- 

nėrīɍgel- (36-20): nereye gel- 

neseb (42-137): nesep; soy  

neşaT (43-40): Reşat 

nēş- (10-54): değiş- 

neşheb (25-59): mezhep 

nezirgen- (27-238): vakit 

geçirmek, oyalanmak 

ní (12-33): ne 

nı‿ımat (2-63): nimet 

nışan (28-15): nişan  

ni (2-23): bk. ní 

ni āda (14-122): ne kadar 

nīcaT (19-92): Necati 

ni‿e (33-144): niye 

nikē (4-50): nikah 

nīrem (1-122): yaklaşık olarak, 

kadar 

nirī eT-(14-115): bk. nereT- 

niytanıma- (37-8): niye tanıma- 

noȭuT (5-86): nohut 

normaĺ (12-3): normal 

normel (41-25): bk. normaĺ 
nōT (4-34): bk. noȭuT 

noTed- (37-50): not et- 

nōTġavır- (10-75): nohut kavur- 

numura (25-87): numara 

núfuS cüzdáni (9-117): nüfus 

cüzdanı 

nüfüS (26-117): nüfus 

 

O 

ō- (40-40): ol- 

obå obå (37-79): kalabalık 

occucuḲ (36-287): azıcık 

ō dar (6-8): o kadar 

odunimecisi (2-30): 

düğünlerden önce köyün 

gençlerinin toplanarak dağdan 

odun getirmesi 

odun mejlisi (9-20): bk. 

odunimecisi 

oFaḲ (36-208): ufak 

ofaḲ (30-36): bk. oFaḲ 

ofala- (23-127): ufala- 

oġġa (6-31): okka 

oğūl (12-1): bir ana arıyla birlikte 

kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı 

topluluğu 

oḳarı (28-175): yukarı 

oḳī- (33-146): oku- 

oḳu (2-89): davetiye 
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oḳu eled- (33-7): düğünlerde 

verilen davetiyenin karşılığı olarak 

düğün sahibine verilen hediye 

ola (32-148): ulan 

ōla (9-292): oraya 

ȯla (7-103): bk. ola 

olaḲ (7-11): olarak 

ōlaḲ (35-110): oğlak 

olalaḳ (24-81): bk. olaḲ 

ollā (37-76): oralar 

ollāɁ (28-284): oralar 

oller (35-342): bk. ollāɁ 

olū- (12-29): oluver- 

omar (14-110): Ömer 

ombeş (1-183): on beş 

ombir (27-50): on bir 

ommaşı (32-140): onbaşı 

ommilyar (32-38): on milyar 

ommilyon (1-122): on milyon 

onåson (21-2): anason 

ȯn (5-15): un 

ȯnda (14-143): bk. onda 

oŋar- (37-86): onar- 

onüş (12-11): on üç 

oŋġadā (35-38): on kadar 

oŋgişi (7-55): on kişi 

oŋġuruş (35-452): on kuruş 

oŋġuɋvatı (37-84): on kuvveti 

oŋgün (4-24): on gün 

opaĺ (36-350): hoparlör 

orādar (4-161): oraya kadar 

orda (42-1): orta 

ordı (35-186): orada 

orıyām (18-24): oraya 

oríye (35-389): bk. orıyām 

ortı (35-308): orta 

ortı yėr (2-62): orta yer 

ortooḳulu (35-205): ortaokulu 

oruş (35-498): oruç 

otobos (2-151): otobüs 

otobus (35-324): bk. otobos 

otofüscǖ (33-114): otobüsçü 

otū (7-26): otuz 

otussekis (14-10): otuz sekiz 

otuS (2-38): bk. otū 

otŭziki (33-167): otuz iki 

otziki (44-11): bk. otŭziki 

ovı (35-164): ova 

ovi (35-161): bk. ovı 

oynallāḲ (2-41): oynayarak 

oynē- (21-12): oyna- 

 

Ö 

öFge (2-68): öfke 

ögred- (40-223): öğret- 

ögreTmī- (41-20): öğretme- 

öğüreTmen (1-38): öğretmen 

ȫkün- (43-36): birinin yaptıklarını, 

söylediklerini yineleyerek alay 

etmek 

öküs (40-10): öküz 

öküS (28-294): bk. öküs 

ȫlen (26-72): öğlen 

öleŋkişi (24-10): ölen kişi 

ölgülǖ (4-111): başsağlığı 

ȫli (35-350): öyle 

ölǖle deli sābına bālıdır (1-125): 

“korunmaya muhtaç kişilerin 

bakımları, ihtiyaçları ailesi 

tarafından karşılanmalıdır” 

anlamına gelen bir atasözü 

ölmi- (35-213): ölmeme- 

ȫlü (32-99): öyle 

ömceye (22-111): kokulu sabun 

ömmür (41-69): ömür 

öndǖ gün (36-415): önceki gün 

öŋ (23-19): ön 

öngücü (22-6): engücü; sonunda, 

sonuç olarak 

ȫredmen (27-47): öğretmen 

ȫrek (27-202): bir çobanın otlattığı 

öküz, manda, at, eşek vb. 

hayvanların karışımından oluşan 

sürü  

ȫrē- (41-36): üre- 

örgeT- (1-133): öğret- 
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örüzģar (27-208): rüzgâr 

ösd (33-16): üst 

ȫsürüK (22-47): öksürük 

ȫsüs (29-49): öksüz 

ȫsüS (10-86): bk. ȫsüs 

ȫsüz (19-119): bk. ȫsüS 

ötē gün (35-357): öteki gün 

ötegi (19-141): öteki 

ötekinler (9-112): ötekiler 

öteŋgün (1-22): bk. ötē gün 

öte ün (9-82): bk. öteŋgün 

öti (35-364): öte 

ötekībi (19-250): öteki gibi 

ötür- (14-161): götür- 

övelemej (5-87): övelemeç; unla et 

suyundan yapılan çorba 

öventire (43-2): üvendire; çifte 

koşulan öküzleri yürütmek için 

kullanılan, ucuna nodul çakılmış 

uzun değnek 

övey (23-236): üvey 

övün (2-56): öğün  

öv- (22-134): ör- 

öylü (30-9): öyle 

özē- (43-33): özen- 

 

P 

paḳlā- (19-240): temizle- 

paleT (8-36): otları sökmek için 

kullanılan bir çeşit makine 

pambıḲ (8-63): pamuk 

pamıḲ (8-62): bk. pambıḲ 

pancā (44-13): pancar 

pancur (41-55): panjur  

paŋkeT (40-120): banket 

pantȯlun (27-304): pantolon 

pantulan (31-41): bk. pantȯlun 

pantulun (23-179): bk. pantulan 

parāl- (43-23): para al- 

parē (22-39): para 

parı (33-257): bk. parē 

Parmā (32-21): parmak 

pasivgel- (24-103): pasif gel- 

patatiS (11-90): patates 

patediS (19-191): bk. patatiS 

paTlaḲ (14-1): patlak 

payam (12-18): badem 

pēli (5-89): köfteye benzer bir tür 

yemek 

pençire (22-154): pencere 

pēnir (41-49): peynir 

peşdemel (23-7): peştemal 

peyraz (16-47): pervaz; yastıkların 

üzerindeki işlemelerin 

kenarlarında bulunan çizgiler 

pezemeng (34-207): pezevenk 

pıre (40-229): bk. parı 

pırnaz (14-77): Gölhisar’ın 

Elmalıyurt köyünün eski ismi 

pȯrófësör (37-85): profesör 

pȯsula (7-73): pusula; askerlik 

görevinin başladığını gösteren 

belge 

pıynar (43-40): pınar; kaynak 

pilaḳa (26-127): plaka 

pilāņla- (24-110): planla- 

poçu (6-17): poşu 

portif (26-146): forklift; 

ağır yükleri çatalları aracılığıyla 

kaldırmak ve özellikle bir araca ya 

da rafa yüklemek için kullanılan 

bir çeşit iş makinesi  

posdacı (26-38): postacı 

polís ġomseri (14-71): polis 

komiseri 

polís (33-216): polis 

polus (34-203): bk. polís 

poşedlē- (25-91): poşetle- 

puğan (37-52): puan; başarı değeri 

pusad çıḳar- (11-155):  

düğünlerden önce elbise 

göstermek 

puTdaḳ (26-100): fotoğraf 

çektirmek için girilen dar yere 

benzetme yollu verilen bir isim 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C3%BCk&action=edit&redlink=1
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R 

radiyō (2-146): radyo 

randumanolma- (12-42): 

randıman olma-; verim alamamak 

rāt (8-60): rahat 

rayif (18-3): Raif 

rayime (11-71): Rahime 

reŋkli reŋkli (23-18): renkli renkli 

rer (1-111): yer 

reşberlik (17-80): rençperlik 

rızı (36-35): razı 

rütübeT (22-139): rutubet 

 

S 

sā (32-26): sağ  

sa‿ad́ (12-71): saat 

Sabā dar (9-10): sabaha kadar 

sabbā (2-101): sabah 

saban (43-1): çift süren 

hayvanların koşulduğu demir uçlu 

tarım aracı 

sābgėd- (9-290): sağıp git- 

sabın (22-110): sabun 

sābı (14-36): sahip 

sāde (25-15): sadece 

sādıÇ (23-25): sağdıç 

sādış (1-132): bk. sādıÇ 

safa (22-96): sefa; rahatlık 

saferi (39-25): bir tür giysi, zıbın 

safiye (26-13): Safiye 

sāȭib (28-255): bk. sābı 

sā‿ıb (23-240): bk. sāȭibı 

sa‿ımsā (35-269): sarımsak 

sa‿ın- (22-276): sağın-  

sa‿i (11-87): sahi 

sā‿il (9-131): sahil 

sa‿iP (10-106): sahip 

sālam (14-23): sağlam 

salån (23-111): salon 

sālıḲ sıvadlıḲ (39-171): sağlık 

sıhhatlik 

saliȭ (28-307): Salih 

sallengecbiŋ- (35-85): salıngaca 

bin- 

sāmaşıḲ (22-30): sarmaşık 

sāmeşiK (22-211): bk. sāmaşıḲ  

sandalle (9-214): sandalye 

saŋki (12-104): sanki 

sa‿ol- (1-128): sağ ol- 

sā‿ol (19-237): bk. sa‿ol- 

sap (33-193): sahip 

sarayaḲ (45-1): düğünlerde 

hizmet eden kişilere verilen isim 

sarġuzum (42-96): sarı kuzum; 

genellikle sarışın veya kumral 

çocuklar için söylenen bir sevgi 

sözü 

sarıyayıḲ (12-16): arının bal aldığı 

çiçek 

sarmış doleş (37-83): sarmaş dolaş 

sarP (17-34): sarp; dik, çıkması ve 

geçilmesi güç yer 

saS cal- (37-47): saz çal- 

sası (4-2): değirmende öğütülen 

tarhananın kalan çöpü  

saş- (22-253): saç- 

saş (43-39): sac; üzerinde yufka 

yapılan dışbükey pişirme aracı 

saşġın (1-1): şaşkın 

saşma (28-171): saçma; fişeklerin 

içine konulan, türlü boylardaki 

küçük ve yuvarlak kurşun tanesi 

sāt (26-71): saat 

sāT (13-14): bk. sāt 

satan (35-101): zaten 

sāte (22-153):  bk. satan 

sāten (31-42): bk. sāte 

satı çoraP (38-12): satılık çorap 

satıli‿a (11-2): satılık 

savcu (2-116): savcı 

savȯcu (12-116): bk. savcu 

savır- (6-68): savur- 

savȯr- (9-199): bk. savır- 

saya (39-95): saye 

sāyíb (42-8): sahip 
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sazcal- (37-45): bk. saS cal- 

sede yā (19-251): sade yağ 

seFked- (36-18): sevk et- 

sekeret (4-101): sekaret; ölüm 

durumunda olan 

sekiS (32-8): sekiz 

sekisen (18-16): seksen 

sekiSen (22-194): bk. sekisen  

sekizen (4-75): bk. sekiSen 

sekizeno- (36-163): seksen ol- 

selçıḲġalesi (4-158): Selçuk 

Kalesi; eskiden Denizli’de bulunan 

bir kale  

selem (39-153): selam 

sel’ē (36-312): sela;  cenaze için 

kılınacak namazı haber vermek 

amacıyla minarelerde okunan dua 

semēver (5-57): semaver 

semre özel (33-282): Semra Özal 

sendirsebelek (27-115): 

sersemlemiş, dengesizce 

seniT (11-190): senit; üstünde 

yufka açılan tahta 

seŋgibi (37-18): senin gibi 

sere (19-158): sera 

sērek (41-77): seyrek 

seş- (18-52): seç- 

sētin (36-359): zeytin 

Sētinya‿ı (6-88): zeytinyağı 

sever (1-207): sefer 

sıġorda (31-56): sigorta 

sılaşlıḲdarı (27-111): silajlık 

darı; ince ince kesilen yeşil 

bitkilerin tanklarda sıkıca 

istiflenmesi ve fermente 

edilmesiyle hazırlanan bir yem 

sȯmsü (45-21): sümsük; uyuşuk 

davranan, miskin, aptal, mıymıntı, 

sünepe, pısırık kimse 

sırı (34-81): sıra 

sırılarında (17-85): sıralarında; 

zamanlarda 

sıT- (38-104): sıt-; yağı yemeğin 

içinde ezmek, yedirmek 

sívaP (19-100): sevap 

si‿ara (35-352): sigara 

siğek (45-2): bir ocaklık türü 

siḳorta (30-41): bk. sıġorda 

simli (28-81): gümüş renginde 

olan 

Sini (28-239): sini 

siŋ- (1-61): sin-; kendini 

göstermemek için büzülmek, 

saklanmak, pusmak 

siŋir (26-149): sinir 

siTemli (34-35): öfkeli ve üzgün 

duran kişi 

sitil (22-20): büyük bakraç, su 

kovası 

sizdā (35-339): imza 

sō (35-160 ): sonra  

so‿an (21-6): soğan 

sofrı (40-105): sofra 

soğan eTli (11-183): eskiden 

düğünlerde yapılan etli bir 

yemeğin adı 

sōȭbed (37-6): sohbet 

soḳuv- (34-105): sokuver- 

somud- (5-51): somurt- 

sōna (1-30): sonra 

sōn  (35-374): bk. sōna 

sóndür- (18-76): söndür- 

sontaC (19-52): sondaj; su ve su 

kaynağı çıkarmak için toprağı veya 

kayayı parçalama yöntemi 

soŋ (28-23): son 

soŋȯl- (36-171): son ol- 

sōņra (18-6): bk. sōna 

soŋra (26-134): bk. sōņra 

soŋraḲdan (30-10): sonradan 

sȯŋra (12-5): bk. soŋra 

soŋrı (34-170): bk. sȯŋra 

soŋsuz (27-48): sonsuz 

soŋura (11-20): bk. soŋrı 

soŋŭra (12-67): bk. soŋura 
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sōra (8-62): bk. soŋŭra 

so‿uḲ (10-121): soğuk 

sovan (40-39): soğan 

söküv- (34-105): söküver- 

sȫlü- (34-14): söyle- 

söS (35-72): söz 

söz yalımı (2-70):  “lafın gelişi” 

anlamında kullanılan bir söz 

su bu (42-119): şu bu 

sulá- (33-292): sula- 

sulā (18-77): suluk 

sulůma (32-116): sulama 

susus (35-247): susuz 

suş (27-52): suç 

suşlu (26-109): suçlu 

sǖbper (37-26): süper 

süd (22-15): süt 

sülel (35-47): sülale 

sülüs (9-241): kişinin asker 

olduğunu gösteren kağıt, belge 

süpüntü (35-437): süpürüntü 

süpürke (35-279): süpürge 

süren (2-74): eskiden tavşan avına 

ve bunun için birlikte yapılan 

yemeğe verilen isim   

 

Ş 

şā‿iT (26-40): şahit 

şamar (19-199): açık elle yüze 

vurulan tokat 

şameli (28-282): Çameli; 

Denizli’nin bir ilçesi 

Şameli (26-34): bk. şameli 

Şantī (46-7): çanta 

şaP (8-17): kesilmiş ve düzgün 

taranmış saç 

şaş- (22-216): saç-; tohumu ekmek 

şē (1-81): şey 

şe‿ēr (1-217): dikkat çekici, tuhaf 

şēkir çavȯş (14-77): Şakir Çavuş 

şemdilli (32-2): Şemdinli; 

Hakkâri’nin bir ilçesi 

şemşiye (14-74): şemsiye 

Şente (43-33): çanta 

şereveddin demī (33-114): 

Şerafettin Demir 

şergedelik (24-46): zorbalık, 

serserilik yapma 

şēt- (38-2): şey et- 

şėy (28-222): şey 

şeyiT- (42-30): bk. şēt- 

şıfā (31-13): şifa 

şī (4-188): bk. şėy 

şīdeT (37-27): şirket 

şi‿ē (9-11): şişe 

şi‿id- (38-104): bk. şeyiT- 

şike‿eT (14-114): şikayet 

şindi (9-30): şimdi 

şifre (37-3): şive; söyleyiş özelliği 

şo (19-85): şu 

şōbá reyisi (9-104): şube reisi 

şōbe (9-103): şube 

şofe’ (36-25): şoför 

şofor (10-122): bk. şofe’ 

şofór (9-140): bk. şofor 

şorda (9-151): şurada 

şȫle (18-33): şöyle 

şu ādar (9-231): şu kadar 

şūba (7-55): bk. şōbe 

şubad (17-85): şubat 

şūbi (7-50): şube 

şufer (28-329): bk. şofór 

şuhullan- (22-278): vakit 

geçirmek, oyalanmak 

şūle (9-200): bk. şȫle 

şu‿ullan- (14-22): bk. şuhullan- 

 

T 

tā‿arna (5-100): tarhana 

tadil (37-53): tatil 

taġadaḲdüş- (12-110): takkadak 

düş-; birden yere düşmek 

taġġa (2-21): takla 

tahā (13-47): daha; henüz 
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taḳad (1-7): takat; hâl, derman, 

kuvvet 

tākibed- (27-78): takip et- 

taḳtilo (32-93): daktilo 

tāla (22-159): tarla 

talebe (37-43): öğrenci 

tamā ed- (33-187): tamah et; sahip 

olmak 

Tāmāt (43-11): damat 

tān (28-168): hernangi bir nesneye 

vurulduğunda çıkan ses 

tanē- (24-45): tanı- 

taŋġır tuŋġur (17-69): tangır 

tungur 

tapıt (28-195): tabut 

tāra (18-10): bağ budamaya ya da 

ağaç kesmeye yarayan, eğri bir 

çeşit bıçak 

TaraF (31-6): taraf 

tarav (14-90): bk. TaraF 

tarlam toḳad (17-119): sahip 

olunan mal, tarla anlamında 

kullanılan bir ikileme 

tarlı (32-150): tarla 

tārm (35-201): tam 

tarna (6-93): bk. tā‿arna 

tārna (1-59): bk. tarna 

tāta (9-201): tahta 

tātı (35-232): bk. tāta 

tavuġ (32-9): tavuk 

tayın (20-36): tayin 

tederik (27-289): tedarik 

tedēvi (31-16): tedavi 

tēdi eT- (9-192): seçmek 

tefene (7-84): Tefenni; Burdur’un 

bir ilçesi 

tefeni (7-83): bk. tefene 

telef (41-48): zayi olma, ölme 

teḳavvud (19-43): tekaüt; emekliye 

ayrılma 

tekisTil (46-2): tekstil 

tekmil ver- (9-195): bir ast veya 

bir üste bir iş, bir durum üzerinde 

bilgi vermek 

tekrer (43-27): tekrar 

tele‿īzon (31-10): televizyon 

televån (27-263): telefon 

televīzon (7-108): bk. tele‿īzon 

televizōn (23-106): bk. televīzon 

televizyun (33-73): bk. televizōn 

televizzon (10-37): bk. televizyun 

televon (27-172): bk. televån 

telli‿i (22-113): tellik; kumaştan 

ya da yünden örülerek yapılan 

takke 

tembīȭ (24-75): tembih 

tēmuz (44-13): temmuz 

tencire (36-377): tencere 

tene (46-6): tane; tahıl tanesi 

teneşir (4-107): üzerinde ölü 

yıkanan ayaklı tahta, salacak, ölü 

salı, kerevet 

tenike (32-46): teneke 

tenkin (9-49): bk. tenike 

teparası (40-141): Tepearası; 

Gölhisar’da bir yerleşim yeri 

Tepe (17-92): tepe 

tērisol- (24-88): terhis ol- 

terdiP (10-85): tertip 

tesbikġoy- (6-78): tespih koy- 

teşebüsed-(33-87): teşebbüs et- 

tevlikeli (22-226): tehlikeli 

tevkiveT- (26-66): tevkif et-; bir 

suç dolayısıyla birini tutuklama 

tezġā (36-268): tezgâh 

tezkire (32-143): tezkere; askerlik 

görevinin bittiğini bildiren belge 

tınas (46-4): savrulacak duruma 

getirilmiş dövülmüş ekin yığını 

tıpra- (41-35): kıpırda- 

tıraf (35-320): taraf 

tıraḲtór (1-96): traktör 

tıras yap- (46-3): bk. tınas 

tırıf (35-380): taraf 
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tırıs (42-49): düğünlerde yapılan 

eğlence 

tırPşıntı (4-193): haber, söylenti 

tıvıştı (34-89): yüksek ses, takırtı 

Tikili (4-138): dikili 

tiren (9-266): tren 

tiski (34-65): fiske 

Tiştoḳturu (19-38): diş doktoru 

toġol- (17-77): tok ol- 

tohuḲ (36-154): soğuk 

toḳtur (28-182): doktor 

tōm (7-27): tohum 

tomal (7-27): toprağı ekip biçme, 

işleme 

tomatız (4-9): domates 

tomatiz (22-256): bk. tomatız 

topalaḲ (5-86): eski düğünlerde 

yapılan bir tür köfte 

toPġapı (34-1): Topkapı 

toPraḲbasdı (45-15): gelinin güvey 

evine ayak basmasıyla geline 

verilen bahşiş, para 

toPraḲġale (17-16): toprak kale 

tos (22-101): toz 

toSḳar (17-31): toz kar 

toTlan- (36-406): toplan- 

to‿um (42-152): bk. tōm 

tō‿um (22-160): bk. to‿um 

töbe (11-8): tevbe 

töbü (34-152): bk. töbe 

tūça (28-101): Tuğçe 

tūçá (28-111): bk. tūça 

tūçe (28-71): bk. tūçá 

turizim (9-291): turizm 

turşu çīne- (2-88): “hata yapmak, 

suç işlemek” anlamına gelen bir 

deyim 

tǖkü (37-45): türkü 

türK (29-52): Türk 

türkce (26-169): Türkçe 

türkē (26-162): Türkiye 

türküy (34-141): bk. türkē 

tüTcarlıḲ (37-81): tüccarlık 

tü‿ü (28-26): tüy 

tüv- (43-7): tüğ- 

tüvek (35-165): tüfek 

 

 

U 

u (2-98): o 

uÇoluḲ (28-281): Üçoluk; 

Gölhisar’ın Yeşildere köyünde 

bulunan bir mahalle 

uçu (22-10): için 

ud- (35-195): unut- 

ufā (23-245): ufak 

ufacıcıḲ (30-12): ufacık 

ufaġıd (19-136): bk. ufacıcıḲ 

ufecík (35-253): bk. ufaġıd 

ula (10-101): ulan 

ulāf (27-110): yulaf 

ullu (2-58): uğurlu 

ummān (2-81): Ummahan 

únler (24-43): onlar 

unȯdunu (2-32): düğünlerden 

önce köyün gençlerinin toplanarak 

dağdan odun toplaması  

unu’- (34-205): unut- 

unŭ (29-22): onu 

unuŋ (12-98): onun 

ura (3-30): ora 

urba (28-65): giysi, elbise 

uruba kes- (4-32): düğünlerden 

önce gelin, damat ve aileleri için 

elbise almak 

ūreş- (35-126): uğraş- 

urfa (23-159): hamurun üzerine 

serpilen un 

urı (25-28): ora 

usul (33-220): usül 

uş- (17-40): uç- 

uşġur (7-53): uçkur 

utaş- (18-65): tutuş- 

ùti (12-102): öte 

uzageT- (42-39): uzağa git- 

uza’- (34-27): uzat- 
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Ü 

üccǖz (43-26): üç yüz 

üccüzelli (31-68):  üç yüz elli 

üÇcüz (17-102): bk. üccǖz 

üçetek (23-3): düğünlerde 

kadınların giydiği bir tür elbise 

üÇetek (19-15): bk. üçetek 

ǖd- (10-82): öğüt- 

üd (28-195): üst 

üleşder (35-375): ilistir 

üleşdir- (24-11): paylaştırmak, 

bölüştürmek 

üleşdürǖ- (29-27): üleştiriver- 

ümiddünnă (36-164): sayıca 

fazla olan 

ümzǖ (12-62): arı kovanının 

emziği 

ǖn (9-84): gün 

ǖnle- (1-22): yüksek sesle 

çağırmak, seslenmek 

ünne- (18-72): bk. ǖnle- 

ünüverse (37-43): üniversite 

ünüversi (37-4): bk. ünüverse 

ǖn- (5-15): öğüt- 

ǖred- (19-199): öğret- 

üɁk- (17-58): korkmak, çekinmek 

ürümbec (36-305): çocuk beşiği 

üsd (32-84): üst 

üsēn (1-54): Hüseyin 

üsgüder (35-451): Üsküdar; 

İstanbul’un bir ilçesi 

üssēn (40-223): bk. üsēn  

üsseyin (33-40): bk. üssēn 

üs (11-45): üst 

üş (1-23): üç 

üşarḳadeş (40-86): üç arkadaş 

üş lir  (8-50): üç lira 

ǖ- (1-161): yu-; yıkamak 

ǖz (32-62): yüz 

 

 

V 

vā (27-3): var 

vāda (4-133): vade 

vādeddin (37-83): Vahdettin; 

Osmanlı padişahlarından VI. 

Mehmet Vahdettin 

vafādeT- (27-86): vefat et- 

vaḳıd (12-29): vakit 

vaḳıT (9-54): bk. vaḳıd 

vallā (14-145): vallahi 

vaŋġalesi (17-16): Van Kalesi 

varıncıġadā (28-183): varıncıya 

kadar 

varō- (2-117): var-; ulaşmak 

varū (42-116): bk. varō- 

vasāyid (27-100): vesait; araç, 

otomobil 

vasāɍid (18-91): bk. vasāyid 

vasta (2-53): bk. vasāɍid 

vāsta (32-96): bk. vasta 

vastē (2-54): bk. vāsta 

veyā‿ud (12-14): veyahut 

vazgeş- (14-9): vazgeç- 

vazíyeT (9-29): vaziyet; hâl, 

durum 

velāsıl (7-128): velhasıl; sözün 

kısası 

velāsıl (37-83): bk. velāsıl 

veresiyĨ (18-13): veresiye 

vey- (39-134): ver- 

vȯrıncı (27-113): fırıncı 

viyet (9-209): heyet 

volta at- (34-35): sürekli aşağı 

yukarı gidip gelme, yürüme, 

dolaşma 

vucud (36-289): vücut 

vura (4-14): ora 

vura (23-206): ora 

 

Y 

ya’a (33-248): hayır, olmaz 

anlamında bir ünlem 
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yaba (46-5): harman savurmakta 

kullanılan, çatal biçiminde, 

tahtadan tarım aracı 

yaban (42-64): dışarı, uzak yer, 

gurbet 

yaḳım (42-7): önemli olaylar, 

acılar, ayrılıklar, seviler üstüne 

yakılmış türkü, ağıt 

yaḳıŋkȫ (28-281): yakın köy 

yalā- (36-88): uğramak, hâl hatır 

sormak 

yalaḲ (39-59): yalak; hayvanların 

su içtikleri taş veya ağaçtan oyma 

kap 

yala- (17-27): su içmek, suya 

dokunmak 

yalançı dadlı (36-389): çanak 

tatlısı; peynir, şeker gibi 

malzemelerden yapılan bir tür 

helva 

yālıḲ (42-72): yağlık; mendil 

yalıŋayaḲ (27-223): ayağında 

ayakkabısı olmayan 

yalıŋayaḲgel- (13-46): 

ayakkabısız yürümek 

yalıŋız (2-81): yalnız 

yalnıç (34-179): yanlış 

yalnıjiJ (34-182): yanlış iş 

yaltı (8-61): altı 

yamadıllı (36-141): Yamadılı; 

Gölhisar’ın Yamadı köyünden 

olan 

yamancı (21-35): yabancı 

yāmī (33-235): yağmur 

yamīḲ (32-47): yamuk 

yāmȯr (10-49): bk. yāmī 
yāmıyyā- (33-64): yağmur yağ- 

yāmȯr do‿āsı (9-33): yağmur 

duası 

yanā dar (13-13): yanına kadar 

yanadı (9-39): Yamadı; Gölhisar’a 

bağlı bir köy 

yanáş- (24-5): yanaş- 

yanaşdȯr- (30-37): yanaştır- 

yānı (18-37): yani 

yăní (12-13): bk. yānı 

yanna (42-112): yana 

yanū- (19-250): yanıver- 

yaŋġın (34-127): yangın 

yaŋlış (26-184): yanlış 

yāpıḲ (38-120): yaprak 

yapū- (25-85): yapıver- 

yarā- (9-102): yarala- 

yarānlıḲ (10-3): yarenlik; dostluk, 

muhabbet 

yarı (35-378): yara 

yasın (33-23): Yasin; Yasin Suresi 

veya Kur’an okuyarak yapılan dini 

tören 

yaS- (32-144): yaz- 

yassı (21-51): yatsı 

yaSsıgüme (23-226): Yassıgüme; 

Burdur iline bağlı bir köy 

yaşasıḲsa (39-66): yaşadıkça 

yaşiyış (35-8): yaşayış 

ya‿uT (9-1): yahut 

yavaşce (34-30): yavaşça 

yavȯḲlu (4-30): yavuklu; 

nişanlanmış kız 

yavızed- (21-43):  yardımcı 

olmak, hoş karşılamak 

yavmır (39-73): yağmur 

yay (28-314): yar; sevgili 

yaylı (37-44): yayla 

yazġı (23-176): alın yazısı, kader 

yazıçı (9-170): yazıcı 

yazzıḲ (9-241): yazık 

yē (20-12): yer 

yebbo (34-201): bir sevinç ünlemi 

yēcē (27-112): yiyecek 

yekǖni (32-38): toplam 

yel (36-343): yer 

yėmek (18-5): yemek 

yēni (34-102): yeğni; ağır 

olmayan, hafif  

yeŋ- (32-115): yen- 
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yeŋge (19-65): yenge 

yeŋi (2-144): yeni 

yerī ībi (14-152): yeri gibi 

yeTmişüj (20-28): yetmiş üç 

yēv- (1-62): ye- 

yey (35-246): yer 

yeyi- (35-414): yiye- 

yıllıġ (31-65): yıllık 

yımırta (33-70): yumurta 

yımırti (36-405): bk. yımırta 

yīn (4-185): yığın; bir şeyin 

yığılmasıyla oluşturulan küme, 

tepe� 

yi‿eb (22-256): yiyip 

yīmbeş (21-34): yirmi beş 

yimek (16-13): bk. yėmek 

yīmi (9-250): yirmi 

yiŋge (38-108): bk. yeŋge 

yir (34-64): yer 

yirmaltı (40-216): yirmi altı 

yirmay (26-42): yirmi ay 

yitē (38-31): yeter 

yit- (14-137): kaybolmak 

yiT- (32-65): git- 

yiyelek (27-270): yiyerek 

yog (24-9): yok  

yoḳar (9-54): yukarı 

yoḳarĭ (36-93): yukarı 

yoḳarı üz (33-132): yukarı yüz; üst 

taraf, üst kat anlamında kullanılan 

söz 

yoḲ (27-259): bk. yog 

yoḲluḲ (11-11): yokluk  

yoḲsuzluḲ (40-35): yoksulluk 

yolle- (21-37): yolla-; göndermek 

yȯnan (4-152): Yunan 

yōŋusa (28-323): yoksa; aksi 

takdirde 

yōrT (7-18): yoğurt 

yōrTġat- (11-32): yoğurt kat- 

yōsam (4-144): bk. yōŋusa 

yö‿eT- (27-110): yönel- 

yȫmiye (25-100): yevmiye 

yörükbedemli (37-31): 

Yörükbademli; Antalya’nın 

Korkuteli ilçesine bağlı bir köy 

yörü- (14-101): yürü- 

yörüve- (22-133): yürüyüve- 

yövmiye (10-128): bk. yȫmiye 

yözǚ yoḳarı (27-21): yüzü yukarı 

yud-- (14-102): yut- 

yuḳa (4-38): yufka 

yuke (36-409): bk. yuḳa 

yuluġ (19-146): sahtiyan, meşin 

yumaḲlaş- (17-38): yuvarlak bir 

biçim alarak toplanmak 

yumur- (27-169): yuğur- 

yumurla- (28-60): yuvarla- 

yūrā- (4-22): yıkamak 

yusȯfca (28-275): Yusufça; 

Gölhisar’ın bir köyü 

yusufcu (33-1): bk. yusȯfca 

yü- (2-16): yu-; yıkamak 

yümsek (19-59): yüksek 

yüŋ (38-10): yün 

yürā- (6-82): yıka- 

yüre‿il (27-8): Yüreğil; Burdur’un 

Bucak ilçesine bağlı bir köy 

yǖseklik (34-214): yükseklik 

yüssük (11-166): yüzük 

yüSsük (10-5): bk. yüssük 

yüzsek (35-170): bk. yümsek 

yüzyoḳarı (17-107): bk. yözǚ 

yoḳarı 

 

Z 

zā(22-143): zahir; kuşkusuz, 

elbette, şüphesiz 

zāhmad (32-51): zahmet 

záhmeri (36-153): zemheri; kara 

kış 

zåman (26-11): zaman 

zanāt (44-10): zanaat 

zapur güpür (19-133): hızlı bir 

şekilde, çarçabuk anlamında 

kullanılan bir ikileme 
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zāta (45-6): zaten 

zātá (7-16): bk. zāta 

zātan (27-304): bk. zātá 

zatan (18-5): satan 

zate (39-59): bk. zātan 

zāte (18-100): bk. zate 

zāteņ (24-49): bk. zāte 

zatı (23-179): bk. zāteņ 

zātı (2-119): bk. zatı 

zaTten (38-25): bk. zātı 

zebeb (26-114): sebep 

zēbeK (33-10): zeybek 

zebze (14-155): sebze 

zencir (43-18): zincir 

zeneyat (39-148): bk. zanāt 

zenzele (37-84): zelzele; deprem 

zeŋgin (19-55): zengin 

zerā (33-272): sera 

zēre (10-58): tahıl 

zıbın (39-25): kadınların giydiği 

üçetek giysisi 

zıfırla- (34-9): sıfırla- 

zıman (12-33): zaman 

zıten (19-87): bk. zaTten 

zıvan- (36-249): sıvan- 

zibidī (27-137): parasız, işsiz, 

başıboş 

ziman (36-291): bk. zåman 

zini (5-35): sini 

zipizi (45-18): sipsi 

zipĨzi (43-38): bk. zipizi 

zírādçı (12-73): ziraatçı 

zíyāreT (11-205): ziyaret 

zoba (9-101): soba 

zobå (22-269): bk. zoba 

zohral (28-281): Denizli’nin 

Çameli ilçesine bağlı Sofular 

köyünün eski adı. 

zoman (18-14): bk. ziman 

zȯman (11-2): bk. zoman 

zopa (14-111): sopa 

zopı (34-106): bk. zopa 

zōral (28-154): bk. zohral 

zȫli- (9-247): söyle- 

zuman (13-64): bk. zȯman
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