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Çalışmada Afyonkarahisar ilinin Bolvadin, Çay ve Çobanlar ilçelerinin köyleriyle 

birlikte ağız özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İlçelerin ağız özelliklerinin tespiti 

için ilçe merkezleri ve köylerinden derlemeler yapılmıştır. Derlenen malzemeleri Türk 

Dil Kurumu tarafından tavsiye edilen “Ağız Araştırmalarında Kullanılacak Fonetik 

Transkripsiyon Alfabesi”ndeki sisteme göre yazıya geçirdik. Metinlerimizde yaptığımız 

ses bilgisi, şekil bilgisi ve sözlük çalışmalarının sonucunda Bolvadin, Çay ve Çobanlar 

yöresi ağzının özelliklerini ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca Kütahya ve Yöresi Ağızları, 

Uşak İli Ağızları, Afyon Merkez Ağzı, Isparta Merkez Ağzı ve Sandıklı Yöresi Ağzı, 

Başmakçı ve Dazkırı Ağzı, İscehisar ve İhsaniye Ağzı, Sultandağı Ağzı ve Emirdağ 

Ağzı ile karşılaştırmalara giderek  Bolvadin, Çay ve Çobanlar yöresi ağzının bölgeye 

göre farklılaşan veya benzerlik gösteren yönlerini ortaya koyduk. 
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ABSTRACT 
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September 2007 

                                        

         Adviser: Doç.Dr. Erdoğan BOZ 

 

    In this study, the dialect characteristics of Afyonkarahisar with the 

villages of Bolvadin, Çay and Çobanlar towns were tried to determine. Collections 

from town centres and villages were arranged to determine the dialect characteristics 

of the towns. We dictated the compiled materials according to the system in ''The 

Phonetic Transcription Alphabet That Will Be Used In Dialect Searches'' , advised 

by The Turkish Linguistic Society. We tried to explain the dialect characteristics of 

Başmakçı and Dazkırı Region in the search of phonetics, morphology and dictionary 

studies that we arranged in our texts. Additionally, we explained the differentiating 

or showing similarity sides of Bolvadin, Çay and Çobanlar Region dialect accordig 

to region by comparing with Kütahya and Its Region Dialects, Uşak Dialects, Afyon 

Centre Dialect, Isparta Centre Dialect, Sandıklı Region Dialect , Başmakçı and 

Dazkırı Dialect, İscehisar and İhsaniye Dialect, Sultandağı Dialect, Emirdağ Dialect 

Characteristics.  
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ÖN  SÖZ 

Ülkemizde ağız araştırmaları Büyük Önder'in 1932 yılında Türk Dil Kurumunu 

kurmasıyla başlamıştır. Lakin küçük bir araştırma yapıldığında, aslında bu tarihin ilk 

Türk dilcisi Kaşgarlı Mahmut' a kadar uzandığı görülmektedir. Kaşgarlı'nın Divanu 

Lügati't-Türk isimli eserinde çeşitli Türk boylarının kullandığı kelimelere ve yaşayış 

şekillerine yer verilmiştir. 

İçinde yaşadığımız dünyada vuku bulan teknolojik anlamdaki gelişmeler 

dünyayı neredeyse bir küçük köy haline getirmekte, ülkeler, milletler ve en önemlisi 

diller arasındaki farklılıklar adeta kaybolmaktadır. Küresel dünya içerisinde 

milletimizin varlığını devam ettirebilmesi ancak kendini oluşturan değerler sistemini 

tanımasıyla mümkündür. Bu nokta itibariyle Ahmet Buran'ın "Ağızlar yazı dilinin 

bozulmuş bir şekli değil, onun yanında fakat ondan bağımsız olarak yaşayan ve nesilller 

boyu devam edegelen dil değeridir."1 görüşü önem kazanmaktadır. 

Son yıllarda ağız araştırmaları üzerine yapılan çalışmalar bir hayli artmış, dilin 

taşıyıcılık vasfı ile günümüze kadar aktarılan dil özellikleri kayıt altına alınmıştır. 

Ancak teknolojik gelişmeler ve  iletişim araçlarının yaygınlaşması,  bu çalışmaların 

daha fazla ve  daha hızlı bir şekilde yapılmasını da gerektirmektedir. Zira “5 yıl önce 

derlenen bir metnin aynı bölgede tekrar derlenemeyeceği, bugün yapılmayan 

derlemelerin 10 yıl sonra yapılamayacağı gibi gerçekler ağız araştırmalarının vakit 

geçirmeden yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.” 2  Yapılan ağız çalışmaları dilin 

diğer alanlarına da ışık  tutacak, dilin gelişimini ve  değişimini ortaya koymaya 

yardımcı olacaktır.  

Ünlü Fransız dil bilgini Antoine Meillet’in de ifade ettiği gibi “lehçe bilimsiz ve 

özellikle tam ve iyi düzenlenmemiş bir dil coğrafyası yapılmaksızın dil tarihi 

yapılamaz.”3  

İşte biz de bu amaçlar doğrultusunda yüksek lisans tez konumuzu ağız 

araştırması olarak belirledik. Bolvadin ve Çay üzerine daha önce kısmi bir çalışma 

yapılmış, (Osman GÖKER, Bolvadin Krabağ Türkmen Ağzı ve Ahmet AKÇATAŞ, Çay 

                                                
1 Ahmet BURAAN, Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hal) Ekleri AAİÇE, Türk Dil Kurumu yayınları, 
Ankara, 1996, s.3'deki 5 nolu dipnottan (J.Lyons, Introduction to Theorictical Linguistics, Cambridi 
1968i s.35) 
2 Gürer GÜLSEVİN, Ağız Araştırmalarında Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (1): “bu+ra” mı “bu ara” mı? Prof. 
Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir 2005.  
3 GEMALMAZ, ABAÜG, AABŞ, s.5. (12 nolu dipnottan) 
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Yörük Ağzı) ancak Çobanlar üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Biz de tezimizin 

alanını belirlerken, Bolvadin ve Çay'ın çalışma yapılmamış diğer köyleriyle Çobanlar 

ilçesinin tamamını seçtik. Alanı belirledikten sonra bölgenin etnik yapısıyla ilgili olarak 

geniş bir araştırmaya girdik. Bölgenin etnik yapısı belirlendikten sonra derleme 

yapılacak yerleşim yerlerini titizlikle tespit ettik. Üç ilçe merkezi ve ilçelere bağlı on 

kasaba ile on bir köyden toplam altmış dokuz kişiyle görüşerek dokuz kasetlik bir 

malzeme elde ettik. Metinleri seçerken özellikle dil değerleri bozulmamış, yaşça büyük 

ve yerleşim yerinden dışarı çok fazla çıkmamış, okuma yazma bilmeyenlerden seçmeye 

gayret ettik. 

Tezimizin birinci bölümünde Bolvadin, Çay ve Çobanlar'ın coğrafyası, tarihi, 

ekonomisi ve etnik yapısı ile ilgili bilgiler verilmiştir. İnceleme kısmında Türk Dil 

Kurumu tarafından tavsiye edilen “Ağız Araştırmalarında Kullanılacak Fonetik 

Transkripsiyon Alfabesi”ndeki sisteme göre yazıya aktardığımız metinlere dayalı olarak 

bölgenin ses ve şekil özellikleri üzerinde durulmuştur.Buna göre I. Ağız Bölgesi Yörük, 

II. Ağız Bölgesi Türkmen olarak derlediğimiz metinlerdir. Sözlük kısmında ise 

metinlerimizde geçen, ilk bakışta kolayca anlaşılmayan ve yazı dilinden farklı olan 

kelime ve kelime gruplarına yer verilmiştir. Ayrıca Derleme Sözlüğü ile karşılaştırmaya 

giderek Derleme Sözlüğü’nde olmayan örnekler (*) işareti ile gösterilmiştir.    

Derlemeler sırasında yöre halkından gördüğümüz sıcak ilgi dolayısıyla yöre 

halkına ve özellikle Bovadin'de derleme yaparken desteğini esirgemeyen Sayın Osman 

GÖKER'e teşekkür ediyorum. 

Çalışmam boyunca benden hiçbir yardımını esirgemeyen, bana sabırla yol 

gösteren sevgili hocam Doç Dr. Erdoğan BOZ’a teşekkürü bir borç bilirim.               

 

 Afyonkarahisar 

Erhan SOLMAZ 

Eylül-2007 
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GİRİŞ 

 
1. BOLVADİN, ÇAY VE ÇOBANLAR’IN COĞRAFİ VE TARİHİ 

DURUMU 

 

1.1. GENEL  COĞRAFYA 

 

Bolvadin, Afyon-Konya karayolundan 13 km içeride, il merkezine 61 km 

uzaklıkta, Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş, Afyon'un 

merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir. Yüzölçümü 926 km2'dir. 

Bolvadin 3.ve 4. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. Güneyden Sultandağları 

(2519 m), kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 

m)yla çevrilidir. 

İlçenin, Sultandağları, Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. Eber Gölü havzası 

teknotik bir çukur olup, Akarçay'ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve 

zamanla su dolarak oluşmuştur. Tek akarsuyu Akarçay'dır. Ahır dağlarından doğar ve 

Eber Gölü'ne dökülür. Üzerinde Altıgöz, Develi, Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler 

vardır. 

Coğrafî olarak İç Ege Bölgesinde bulunan ilçede kara iklimi hüküm sürmektedir. 

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçmektedir. İlçenin dağlarında sarı meşe, 

ardıç ve çam ormanları vardır.4  

İç Ege bölgesinde; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh 

üzerinde yer alan Çay ilçesi, bağlı olduğu Afyon ilinin doğusunda, Sultandağlarının 

kuzey eteklerinde kurulmuştur. İdarî sınırlar olarak doğuda Sultandağı, güneyde Yalvaç, 

batıda Şuhut ve Afyon, kuzeyde Bolvadin'le çevrilidir. 

Geniş ve düz alanları ile ova görünümünde olan Çay ilçesi, aslında 1010 

metrelik rakımı ile İç Anadolu plâtosu karakterini taşır. İlçenin eteklerine yeleşmiş 

olduğu Sultandağları ilçenin yegâne dağlık alanı olup, bir silsile üzerinde yer alan 2610 

metre rakımlı Gelincikana Tepesi, 2519 metre rakımlı Toprak Tepe ve 2063 metre 

rakımlı Kırkkaya Tepe yörenin en yüksek noktalarını oluşturmaktadır. Geniş bir ova 

                                                
4 ht://www.afyonhaber.com/ilceler/bolvadin.htm (29.08.2007) 
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görünümünde olan zemini III(Neojen). ve IV. zamanların alüvyon topraklarından 

oluşmuştur. 

Arazisinin %20'sine varan bölümü (yaklaşık olarak 16.243 hektar) göl ve 

bataklıklarla kaplıdır. Bozan ve Karakuş dağlarından inen sularla beslenen Karamık 

bataklığı denizden 1000 m yüksekliktedir. İlçenin kuzey doğusundaki Eber Gölü 

denizden 967 m yükseklikte olup 125 km²'lik bir alanı kaplamaktadır.  

İlçe, iklim bakımından İç Anadolu'ya uyum gösteren tipik kara iklimi 

özelliklerine sahiir. Yazları sıcak, kışları sert ve soğuktur.  

İlçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 49.981' dir. Bunun 20.111'i ilçe 

merkezinde yaşamaktadır. Yüzölçümü 790 km2'dir.5 

Afyon'un 25 km. doğusunda düz arazi üzerinde yeni kurulmuş bir ilçe olan 

Çobanlar'ın kuzeyinde Bayat, kuzeydoğusunda İscehisar, güneydoğusunda Çay, 

doğusunda Bolvadin ilçeleri bulunur. Yüzölçümü 422 km²'dir. İlçe nüfusu 2000 nüfus 

sayımına göre 13.283'tür. Bunun 9.126'sı ilçe merkezinde bulunur. Merkezde, tipik 

Osmanlı mimarisinde inşa edilmiş avlulu evler dikkat çeker.6 

 

 1.2.TARİH 

10 bin yıllık bir geçmişi olan Bolvadin, Anadaolu’daki bütün devirleri 

yaşamıştır. Çevrede bulunan malzemeler arkaik ve antik çağın bütün devirlerinin 

yaşandığını gösterir.  

Selçuklular zamanında camiler, mescidler çeşmeler, hanlar, hamamlar, 

mektepler, medreseler, köprülerle süslenmiştir. Bu eserlerden yalnız Alaca Camisi 

(1271) günümüze kadar gelebilmiştir.  

Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra Karaman, Germiyan, Eşrefoğulları ve 

Sahipata Beyliği arasında el değiştirdi.  

Bolvadin’i Sultan I. Murat 1362 yılında Osmanlı topraklarına katmış, 1402 

Ankara Savaşından sonra kısa bir süre el değiştirmiş, 1429 yılında kesin olarak Osmanlı 

topraklarına katılmıştır. 

Osmanlılar Döneminde çevrenin kültür merkezi haline gelmiştir. Bilhassa 

Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan Abdülhamit zamanında yapılan eserler günümüze 

                                                
5 ht://www.afyonhaber.com/ilceler/cay.htm (29.08.2007) 
6 ht://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87obanlar,_Afyonkarahisar (29.08.2007) 
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kadar gelmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın önemli stratejik yerlerinden birisi olan Bolvadin, 

Cumhuriyet Döneminde gelişerek çevrenin en gelişmiş şehirlerinden birisi olmuştur.7  

İlk kuruluşuna ait kesin bilgi ve belgelerine henüz rastlanılmayan Çay İlçesi’nin 

geçmişi Milattan önceye uzanmaktadır. İlçede bakır çağının yaşandığı Cumhuriyet 

Köyü Höyüğü, Karamık Köyü Höyüğü, Geneli Köyü Höyüğü, Geneli Gölbaşı Höyüğü, 

K. Karacaören Kara Musa Höyüğü, Devederesi Höyüklerinden anlaşılmaktadır. 

Helenistik dönemde Gelene'nin son safrafı Alezyez’in daha İskender gelmeden önce 

İran'a kaçtığı, İskender’e elçi gönderdiği savaşmak istemediklerini bildirdiğini 

bilmekteyiz. Bu zamanda General Antigon eski Kral Yolundan (M.Ö. 333) Çöl Ovası 

Metropolis (Tatarlı), Holmi (K. Karacaören), İpsos (Çay), Gaysterpediom (Bolvadin Üç 

Höyükler), Abasion (Gömü) yoluyla Gardion'a varmıştır. (Tarihte İskender’in 

kördüğümü çözdüğü rivayet bu zamanda oluşmuştur.)  

Selçuk Türklerinin Anadolu'yu fethi sırasında Bekçioğlu Emir Afşin Orta 

Anadolu'da Ameria (Emirdağ) önlerine kadar geldi. Bölgenin ne şekilde kimler 

tarafından fethedildiğini bildiren kayıtlar olmamasına rağmen Emir Ahmet Şah, Emir 

Sanduk ve Dolathan kuvvetleri tarafından fethedildiği sanılmaktadır.  

Germiyan Beyi II. Yakup samimi bir Osmanlı dostu olup beyliğini vasiyet 

yoluyla II. Murat'a bırakmış ve böylece Germiyan Beyliği içinde bulunan bölge de 

Osmanlı'ların idaresine geçmiştir.  

2 Nisan 1921 günü Yunan ordusunca işgal edilen Çay, bir gün sonra 3 Nisan 

1921 günü ordumuzca geri alınmıştır. Daha sonra 21 Ağustos 1921 günü Yunan 

ordularınca ikinci kez işgal edilen Çay 35 gün şanlı ordumuzca 24 Eylül 1921 günü 

kurtarılmış ve o günden sonra ulusal Kurtuluş Savaşımızın sevk ve idaresinde önemli. 

karargâh merkezlerinden biri olmuştur.  

Çay Bolvadin ilçesine bağlı bir nahiye iken 1958 yılında ilçe olmuştur.8 

Çobanlar, Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak 

ve Ali Çetinkaya Paşalar tarafından 1926 yılında nahiye yapılmış 1955 yılında halkla 

oylaması yapılarak belediye olmuş 1990 yılında 20 mayıs 1990 gün ve 20523 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe olmuştur.   

                                                
7 Muharrem BAYAR, Bolvadin Tarihi, (Kurumları- Yöneticileri, Yetiştirdiği Kişiler), Bilge Yay., 

İstanbul 2004. s.31 
8 ht://www.cay.bel.tr/tanitim/tarihana.html 29.08.2007 
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Çobanların tarihçesine bakıldığında geniş ve detaylı bilgi bulunmamaktadır. 

Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar 

uzandığı bilinmektedir. Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti 

kurulmuştur. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan Artemis heykeli buradan 

çıkarılmıştır. Kayacık Mevkiinin olduğu yerde şehir  kalıntıları Mezarlık kalıntılarının 

olması,  İlçe Merkezinde 2003 yılında İnşaat kazısı esnasında ortaya çıkan M.Ö. 400. 

yıllarda Romalılar tarafından yapıldığı,  yaklaşık 5000 kişilik olduğu tahmin edilen çok 

katlı yer altı şehrinin bulunması bu bölgenin M.Ö. yıllarda yerleşim alanı olarak 

kullanıldığının kanıtıdır.9 

 

1.3.EKONOMİ 

Bolvadin'de ekonomik hayat tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayiye bağlıdır. 

Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. Buğday, arpa, mısır, 

nohut, fasulye, yeşil mercimek, şekerpancarı, haşhaş, ayçiçeği yetiştirilmekte; elma, 

armut, kayısı, vişne, kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Hayvancılıkta özellikle 

küçük baş hayvan yetiştiriciliği yaygındır. Bolvadin, il ve ilçelere sanayi mamulleri 

pazarlamaktadır. Bunlar emaye ürünleri, işlenmiş kereste, teneke, demir doğrama, 

kaymak, sucuk, yumurtadır. 

 

Bolvadin'deki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyon Alkoloid 

Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir. Türkiye'deki tek Alkoloid 

fabrikasıdır. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin, 

hidrat, kodein v.s.) imal edilmekte ve bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmektedir. 

Diğer bir önemli sanayi kurulularından biri de emaye mutfak eşyaları üretimi yapan 

Avşar Emaye Sanayidir. Bu fabrikada yaklaşık 500 işçi çalışmakta olup, imal edilen 

mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika 

ülkelerine ihraç edilmektedir. Bunların dışında kereste, yem, un ve tuğla fabrikaları 

bulunmaktadır.10 

Çay'ı jeopolitik açıdan incelediğimizde tarıma elverişli olduğu hemen göze 

batmaktadır. Fakat Çay'ın coğrafi konumu Akdeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgesinin 

kesiştiği nokta da bulunması nedeniyle etkin karasal iklim görülmekte olup hava şartları 
                                                
9 ht://www.cobanlar.bel.tr/cobanlar.htm 29.08.2007 
10 ht://www.bolvadin.bel.tr/Bolvadin/Genel_Bilgiler (29.08.2007) 
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sert geçmektedir. Bu sebeen dolayı her türlü bitki yetiştirmek mümkün olmamaktadır. 

Çay'ın en belirgin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.  

 

İlçe merkezinde halkın yaklaşık %25'i ticaretle geçimini sağlamaktadır. Ayrıca 

çevre fabrikalarda iş istihdamı sağlanarak ilçe halkını % 15'i gelirini buralardan temin 

etmektedir. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde bulunan göller ve bataklıklardan su ürünleri 

ve kamıştan bir kısım halk gelir sağlamaktadır.11 

 

Topraklarının büyük bir bölümü sulanan Çobanlar, Afyonkarahisar Şeker 

Fabrikasının pancar deposudur. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı almaktadır. 

Hayvancılık da büyük ve küçük baş hayvancılığı olarak yapılmaktadır. Becerisi büyük 

olan bu küçük ilçede Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Su 

motorundan taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan "PAAT" adlı römork-pikap 

karışımı araçlar, ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir. Ayrıca ilçede 2 adet un 

fabrikası mevcuttur. 12 

 

1.4.ETNİK YAPI 

1071 yılında Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu Türler'e 

açmasıyla birlikte birçok Oğuz boyu Anadolu'ya gelip yerleşmiştir. 

Anadalo'nun Türklere açılmasından sonra Oğuz boylarının gelip yerleştikleri 

önemli yerlerden birisi de Bolvadin Çay ve Çobanlardır. 

Daha önce Bolvadin ve Çay üzerine yapılan ağız çalışmalrından da gördüğümüz 

üzere Yörük ve Türkmen nüfuzu önemli ölçüdedir. Yaığımız yüksek lisans çalışmasında 

gördüğümüz üzere Çobanlar' da da Yörük nüfuzu önemli ölçüdedir. 

Araştırma yaığımız yöreyle ilgili olarak, yörede yaşayanların ve yaşam şekilleri 

dikkate alındığında Bolvadin'in (Dişli, Özburun, Yörükkaracaören, Dipevler, 

Kurucuova, Kemerkaya, Taşlıdere, )  ve Çobanlar'ın (Kocaöz, Göynük, Akkoyun, Kale) 

köylerinin Yörük, Çay'ın (Eber, Deresenek, Çayırpınar, Pınarkaya, Pazarağaç, 

Karamıkkaracaören, İnli, Akkonak) köylerinin ise Türkmen olduğu tespit edilmiştir. 

 

 
                                                
11 ht://www.cay.gov.tr/tanitim06.html (29.08.2007) 
12 ht://www.afyon-bld.gov.tr/tr/Tab.aspx?TabID=51 (29.08.2007) 
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2. İLKELER 

 

2. 1. PROBLEM 

 

Afyonkarahisar’a bağlı, çok eski bir geçmişi olan Bolvadin ve Çay ilçeleri ile 

1991 yılında ilçe teşkilatı kurulan Çobanlar ilçesi Türklerin Anadolu’ya göçleriyle 

birlikte iskan edilmiş yerleşim yerleridir. Ancak bu ilçelerden Bolvadin, Çay ve 

Çobanlar merkez dışındaki yerleşim yerlerinin Afyonkarahisar ili ile bağlantıları 

zayıftır. Bölge bu özelliğiyle Afyonkarahisar geneline göre bazı ağız farklılıkları 

gösterebilmektedir. Bölgenin bu özellikleri göz önüne alındığında yörenin ağız 

özellikleri üzerinde, Bovadin Karabağ Türkmenleri Ağzı ve Çay Yörük Ağzından başka 

bir çalışma yapılmadığı görülmektedir.      

 

2.2. AMAÇ 

 

Yapılan bu çalışma Bolvadin, Çay ve Çobanlar ilçelerinin merkez ve köylerinin 

ağız özelliklerinin belirlenmesine ve bu yolla ağız özellikleri açısından bölgenin 

Afyonkarahisar ili içerisindeki yerinin  tespitine ve ayrıca Türkiye Ağız Haritası’nın 

ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.   

 

2.3. ÖNEM 

 

Teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarının yaygınlaşması ile kaybolmaya 

başlayan  ağız özelliklerinin ve mahalli söz varlıklarının bir an önce yerinde tespiti 

önem arz etmektedir. 

 

2.4. SINIRLILIKLAR 

 

Yapılan bu çalışma Afyonkarahisar iline bağlı Bolvadin, Çay ve Çobanlar 

ilçelerinin merkez ve köylerini kapsamaktadır. Derleme yapılacak yerlerin tespitinde 

etnik yapıyı belirleyici unsur olarak kabul ettik. Ayrıca derleme yapılacak yerlerin ilçe 

merkezlerine yakınlık ve uzaklıkları da derleme yapılacak yerlerin seçiminde etkili 
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oldu. Bu doğrultuda yukarıda adı geçen ağız çalışmalarının dışında kalan üç ilçe 

merkezi ve ilçelere bağlı on kasaba ve on bir köyden derlemeler yaptık. 

  

2.5. YÖNTEM 

Derlemelerimizi sözlü derleme metodu ile elde ettik. Sözlü derlemelerimizi ses 

kayıt cihazıyla gerçekleştirdik. Konuşmanın doğallığı için bazen gizli derleme 

yöntemine başvurduk. Derleme çalışmalarımızda 9 tane atmışlık kaset doldurduk. 21 

yerleşim yerinden 69 kişiyle görüşme yaık. Yaığımız görüşmeleri   Türk Dil Kurumu 

tarafından tavsiye edilen “Ağız Araştırmalarında Kullanılacak Fonetik Transkripsiyon 

Alfabesi”ndeki sisteme göre yazıya aktardık. Bu metinler üzerinden ses bilgisi, şekil 

bilgisi ve sözlük bölümleri için fişlemeler yaık ve  bölgenin ağız özelliklerini ortaya 

koyduk.   

Çalışmamızın iskeleti ise Doç. Dr. Erdoğan Boz’un  Afyon Merkez Ağzı adlı 

araştırmasında uyguladığı metoda göre oluşturuldu.  

1.  Giriş 
2.  Dil İncelemesi 
2.1. Ses Bilgisi 
2.2. Şekil Bilgisi (Görev değiştirici ekler, kelime yapıcı ekler) 
2.3. Kelime Bilgisi 
3.  Çeviriyazılı Metin 
4.  Sözlük 
5.  Sonuç 
6. Kaynakça 
7. Haritalar 
 

İncelememiz çoğunlukla tasvirî bir çalışma olmakla beraber, yeri geldikçe 

diğer Anadolu ağızları ve özellikle komşu ağızlar (Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, 

Sandıklı, Bayat, Başmakçı, Dazkırı, İscehisar, İhsaniye, Emirdağı ve Sultandağı ) ile 

karşılaştırma yoluna gidilmiştir. 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİL İNCELEMESİ 
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I.SES BİLGİSİ 
 

SESLER 
    
1.1. ÜNLÜLER13

 

    
ÜNLÜ ÇEŞİTLERİ 
Bolvadin, Çay ve Çobanlar  Ağzı’nda (bundan sonra BÇÇA) Ölçünlü Türkiye 

Türkçesindeki (ÖTT) sekiz ana ünlü (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) den başka şu ünlüler 

bulunmaktadır: á, à, ů, è, ä, í, ò, ù, ú, ǘ.  kısa ve uzun ünlüler ünlüler bahsinde 

açıklanacaktır.  

 

1.1.1.1. á ünlüsü: 1.1.1.1. á ünlüsü: 1.1.1.1. á ünlüsü: 1.1.1.1. á ünlüsü: a-e arası bir ünlüdür. 14 

aşçı tutulū, buláşikçi tutulur . (I-I.9) 

aslında sarāycıķ olaráķ geçer; sarăciķ deyiveriįz ķısacası. (I-5.8) 

var∪amma bu gördüǖn bu báldalarde hiç başġa bu bēgden başġa kimse yoķ. (I-

24.3) 

meselá yaz gününde üzüm, ġarpuz getirirler yāni yemeįn sōŋu geldi işāreti o. (II-

2.15) 

avāç filán yoūdu bôle şindi türedi bu kiraz. (II-14.22) 

hayváncılıķ süt üreticiliģį de var, besĩcilik de var yāni. (II-18.12) 

 

                                                
13 Geniş bilgi için bkz. Erdoğan BOZ, “Afyon ve Yöresi Ağızlarında Ünlüler”, AKÜ, Sosyal Bilimler 
Dergisi, C. II, S. I, Afyon, Nisan 2000,  s.50-57.;  Mukim SAĞIR; “Anadolu Ağızlarında Ünlüler”, 
TDAY (Belleten) 1995, TDK Yay., Ankara, 1997,  s.377-392. 
14 krş. Tuncer GÜLENSOY; Kütahya ve Yöresi Ağızları KYA, TDK Yay., Ankara, 1988, s.19;  BOZ, 
Afyon Merkez  Ağzı AMA, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yay., Afyon 2002, s.25.; Osman YILDIZ, 
Isparta Merkez Ağzı IMA, Fakülte Kitabevi Yay., Isparta, 2002, s.11.; Eda  ŞAHİN, Bayat Merkez Ağzı 
BMA, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamış yüksek lisans tezi), Afyon, 
1999, s.7; Talat DİNAR, Başmakçı ve Dazkırı Ağzı BDYA, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (basılmamış yüksek lisans tezi), Afyon, 2006, s.9.; Mehmet YILMAZ, İscehisar ve 
İhsaniye Ağzı İİA, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamış yüksek lisans 
tezi), Afyon, 2006, s.11., Fatih ÖRNEKKOL, Emirdağ Ağzı EAEAEAEA, , , , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (basılmamış yüksek lisans tezi), Afyon, 2006, s.13., Yavuz ŞENYİĞİT, Sultandağı 
Ağzı SA,     Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamış yüksek lisans tezi), 
Afyon, 2006, s.2 



 11 

1.1.1.2. à ünlüsü: 1.1.1.2. à ünlüsü: 1.1.1.2. à ünlüsü: 1.1.1.2. à ünlüsü: a-ı arası bir ünlüdür.15 

hocà mendil açarımış, hocàya varan atıyō oràya paràyı. (I-19.26) 

ћā ortà asyadan geliyolar. (I-24.11) 

dedemin bubası geliyō buràya. (II-23.32) 

yılandan durulmamış buràya ènmiş derler. (II-29.24) 
 

 

 

1.1.1.3. ů ünlüsü1.1.1.3. ů ünlüsü1.1.1.3. ů ünlüsü1.1.1.3. ů ünlüsü: : : : a-u arası bir ünlü, u’ya kayarak yuvarlaklaşmış a ünlüsüdür.16 

damāt alıyor meselá, genelde gelini eskiden bůbası sāsa bůbası alırdı. (I-2.70) 

dā sonra dāmat da bu doadan sonra herkesin∪elini öper dışarıya artıķ baķlůwa 

beklenirdi. (I-2.107) 

başlıķ bizim ġız bůbalarınıŋ çoģūnluģū yāni almıyan azınlıġdadır. (I-32.22) 

  

1.1.1.4. è ünlüsü:1.1.1.4. è ünlüsü:1.1.1.4. è ünlüsü:1.1.1.4. è ünlüsü: e-i arası bir ünlü; daralmış e, yaygın söyleyişle kapalı e olarak 

bilinen bir ünlüdür.17171717 Ancak bu ünlüyü iki alt başlıkta incelemek gerekecek: 

Eskiden beri devam edegelen ve ilk hecede görülen èEskiden beri devam edegelen ve ilk hecede görülen èEskiden beri devam edegelen ve ilk hecede görülen èEskiden beri devam edegelen ve ilk hecede görülen è    

yèmek∪olayı vādır.  (I-1.2) 

āzı açık èderiz āynı ondan èderiz ġatġı ġatmıyız. (I-12.22) 

sekiz ay sōna şu ayaģīnın şurasını acıķ yara etdįdi oràyı èyi etdik.  (I-18.45) 

hindi èl tarlada yörüyen maķıne aldı  (I-19.47) 

onnar∪oràya gèdiyolar. (I-24.37) 

oŋdan soŋa her evden ölü olan yere yèmek gider. (I-24.96) 

ġadın ve èrkek gideriz burda. (I-24.109) 

āmin, āmini getir dēr, āmini getirdi mi muћāķķaķ yèmek bitmişdir yāni. (II-2.18) 

ķızın da  èllerine ķına yaķılır. (II-6.16) 

                                                
15 krş. GÜLENSOY; KYA, s19; Gürer GÜLSEVİN; Uşak İli Ağızları UİA, TDK Yay., Ankara, 2002, 
s.13; BOZ, AMA, s.26; YILDIZ, IMA, s.11.; İbrahim ÖZKAN, Sandıklı ve Yöresi Ağız Özellikleri 
SYAÖ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamış yüksek lisans tezi), Afyon, 
2001, s. 22.;  ŞAHİN, BMA, s.7; DİNAR, BDYA, s.9., YILMAZ, İİA, s.11; ÖRNEKKOL, EA, s.13., 
ŞENYİĞİT, SA, s.8. 
 
16 krş. GÜLENSOY, KYA, s.20.; GÜLSEVİN, UİA, s.13.; BOZ, AMA, s.26; DİNAR, BDYA, s.10., 
YILMAZ, İİA, s.12; ÖRNEKKOL, EA, s.14.; ŞENYİĞİT, SA, s.9. 
17 krş. Muharrem ERGİN; Türk Dilbilgisi, TDB, İstanbul, 1972, s.62.; GÜLENSOY, KYA, s.21.; 
GÜLSEVİN, UİA, s.13.; BOZ, AMA, s.27; YILDIZ, IMA, s.12.; ÖZKAN, SYAÖ, s.22; DİNAR, BDYA, 
s.10., YILMAZ, İİA, s.12; ÖRNEKKOL, EA, s.14.; ŞENYİĞİT, SA, s.10. 
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vatandaşın durumuna göre yème∪įni verįler. (II-13.8) 

şindi erkekler èdiyō gāli. (II-16.2) 

pişmāne dèdiģįn senin, ћē yapallardı, onu bilmèyom ġarılar bilir onu.  (II-19.6) 

 

İlk hecenin dışında ve diğer seslere bağlı olarak görülen èİlk hecenin dışında ve diğer seslere bağlı olarak görülen èİlk hecenin dışında ve diğer seslere bağlı olarak görülen èİlk hecenin dışında ve diğer seslere bağlı olarak görülen è    

bizim yaprāģĭmız var yörèye has. (I-1.12) 

yāni o ekmé∪į ekmè∪į bôyle dilim dilim dilerleridi. (I-2. 128) 

at arabasıynan ekin biştim, tarla sürdüm, haşgèş ektim, pancar çektim. hepisini 

yaım. (I-8.15) 

miyānèyi de yāyı ġuyarıS. (I-8.25) 

ġırķ∪altıda müzekkère virdik. (I-15.10) 

isdemèyince nası verin? (I-19.93) 

çeşmèye ġadar bį kere gören dedim sôlemiş, gelmedi baķ tamām mı yāni. (I-

28.72) 

yazın olmaS hanı olur da ufaķ tepsilernen dökersèn buzdolabında 

dondurabilirsin. (I-31.9) 

varıdı ġoláy askerlik olū mu? dipi altındā nöbet beklemèk canım çıķıyōdu 

dipide. (I-33.22) 

ћāh onu da sôliyèm. (II-6.27) 

kesèye dökeriS devāmlı sulu sulu yo∪ūrt etmèyiS. (II-16.6) 

tabi tabi ћērkèş birbirine dutġundur. (II.18.30) 

onu bilmèyom ġarılar bilir onu. (II-19.6) 

sizin çocuģūnuzu isdemèye anādın mı? (II-20.5) 

ķaş dene odanın müşterisi varısa hepsi getirį yimèģį. (II-31.20) 

 

1.1.1.5.  ä ünlüsü:1.1.1.5.  ä ünlüsü:1.1.1.5.  ä ünlüsü:1.1.1.5.  ä ünlüsü:    açık e;  normalden açık, yarı uzun yayvan bir eeee ünlüsüdür.18
 

käsin∪ōlmaS.  (I-1.5) 

taķılan∪altınların häpsi ödüş gibidir yāni.  (I-2.29) 

ävįnde çocu∪ū vāŕsa durucaķ.  (I-7.19) 

                                                
18 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 14; BOZ, AMA, s.27;  ŞAHİN, BMA, s.7; DİNAR, BDYA, s.11.; YILMAZ, 
İİA, s.13; ÖRNEKKOL, EA, s.15. 
 



 13 

biz bunu geçen sene aldıķ baķ gälin bu bizim.  (I-18.11) 

onnan sōna gelinin eyer zülüf käsdiriyōsa gelinin burlarından zülüf käserler.  (I-

31.114) 

äski düyünner işde bį kemāne bį tef alır gidiverirlēdi.  (II-16.17) 

 

1.1.1.6.  í ünlüsü:1.1.1.6.  í ünlüsü:1.1.1.6.  í ünlüsü:1.1.1.6.  í ünlüsü:    ı-i arası bir ünlüdür.19
 

 

dā öŋceden dā öŋceki senelerde ama şimdi damāt da gidíyoŕ. (I-2.70) 

sílāycıķ mısır, fįl, yonca bu şekil yāni şeynernen geçiniyōlā, hayvancılıķ da 

yoūndur yāni. (II-18.11) 

ћā biraz daћā bu gelenek buranın geleneģį atàya itaātdír. nesil bozulmuş. (II-

27.22) 

 

1.1.1.7.  ù ünlüsü:1.1.1.7.  ù ünlüsü:1.1.1.7.  ù ünlüsü:1.1.1.7.  ù ünlüsü:    u-ı arası bir ünlüdür. 20
 

ġatmeri hamùrı yo∪ūruS, açarıS, haşġeşleris saca bıraķırıS ôle  yaparıS. (I-

27.11) 

tavuķ ћāşlarıS tavùģūn suyuynan    çorbasını bişiriS. (I-31.6) 

seksen yaşını geçįn seksen yaşını geçįn yavrùm. (II-16.11) 

 

1.1.1.8. 1.1.1.8. 1.1.1.8. 1.1.1.8. ǘ ünlüsü:ǘ ünlüsü:ǘ ünlüsü:ǘ ünlüsü: ü-i arası bir ünlüdür.  

mǘsāfirden daģīn ardına  ġaçarsınız, cenāzelerinizi de yolun üzerine gömersiniz 

demiş.  (II-7.56)    

āslı köyün aķhǘrrem.  (II-20.33) 

 

1.1.1.9.  ò ünlüsü:1.1.1.9.  ò ünlüsü:1.1.1.9.  ò ünlüsü:1.1.1.9.  ò ünlüsü:    o-u arası bir ünlüdür.21
 

buradan hiç kimsèyi geçirmezimiş yòķarı dişli çoban diye, bunuŋ dişli çoban adı 

ġalmış. (I-4.4) 

onu ederiz babò o mayalı ћāmurdan olur. (I-12.18) 

                                                
19 krş. GÜLENSOY; KYA, s.21; BOZ, AMA, s.28; YILDIZ, IMA, s.12.; ÖZKAN, SYAÖ, s.23. ; DİNAR, 
BDYA, s.11., YILMAZ, İİA, s.13; ÖRNEKKOL, EA, s.16., ŞENYİĞİT, SA, s.11. 
20 krş. BOZ, AMA, s.28. ; DİNAR, BDYA, s.12., YILMAZ, İİA, s.14; ÖRNEKKOL, EA, s.16.; 
ŞENYİĞİT, SA, s.12. 
21 krş. BOZ, AMA, s.29.; ÖZKAN, SYAÖ, s.23.; ŞAHİN, BMA, s.8 ; DİNAR, BDYA, s.13., YILMAZ, 
İİA, s.12; ÖRNEKKOL, EA, s.14.; ŞENYİĞİT, SA, s.13. 
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suyun üsdüne ġòyarıS onu da ôyle bişirįS. (I-13.3) 

yònannan saváşiyō gibi saváşiyoS. (I-19.43) 

çalgıyı òna göre çalāŕlardı, işde onu diyom. (II-19.5) 

o günde ôle bişey yò∪ūdun, dē ћāķ ћǖrmet varıdın. (II-22.22) 

 

1.1.1.10.  ú ünlüsü:1.1.1.10.  ú ünlüsü:1.1.1.10.  ú ünlüsü:1.1.1.10.  ú ünlüsü:    u-ü arası bir ünlüdür.22 

yā māћalleniŋ∪imāmı ya da emekli imām veya bi imām mutlaķa olúr. (I-2.105) 

ћā süleymān beyden úrayannar baķ. (I-24.144) 

eber gölüne ġuyru∪ū túylü at girmeyecek diye padįşāh tarafından fermān 

verilmiş. (I-24.146) 

ġumpúri pateyi bişiriS, ġatarıs onu ћāmıra ō geldiģį zaman dökeriS. (II-25.1) 

 

1. TABLO: ÜNLÜLER1. TABLO: ÜNLÜLER1. TABLO: ÜNLÜLER1. TABLO: ÜNLÜLER    
DÜZDÜZDÜZDÜZ    YUVARLAKYUVARLAKYUVARLAKYUVARLAK    

YARIYARIYARIYARI    

GENİŞGENİŞGENİŞGENİŞ    

    

YARIYARIYARIYARI    

YUV.YUV.YUV.YUV.    

    

GENİŞGENİŞGENİŞGENİŞ    

D
Ü

Z
D

Ü
Z

D
Ü

Z
D

Ü
Z

    

Y
U

V
Y

U
V

Y
U

V
Y

U
V

    

G
E

N
G

E
N

G
E

N
G

E
N

    

D
A

R
D

A
R

D
A

R
D

A
R

    

D
A

R
D

A
R

D
A

R
D

A
R

    GENİŞGENİŞGENİŞGENİŞ    YARIYARIYARIYARI G G G GENİŞENİŞENİŞENİŞ    DARDARDARDAR    

KALINKALINKALINKALIN    a à ů  ù ı o ò u 

YARIN  YARIN  YARIN  YARIN  

KALINKALINKALINKALIN    

á     í   ú 

İNCEİNCEİNCEİNCE    e è   ǜ i ö  ü 

YARI YARI YARI YARI 

AÇIKAÇIKAÇIKAÇIK    

ä         

 

Kısa ve uzunKısa ve uzunKısa ve uzunKısa ve uzun ünlüler tabloya dahil edilmemiştir. ünlüler tabloya dahil edilmemiştir. ünlüler tabloya dahil edilmemiştir. ünlüler tabloya dahil edilmemiştir.    

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.UZUN ÜNLÜLERUZUN ÜNLÜLERUZUN ÜNLÜLERUZUN ÜNLÜLER    
BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da uzun ünlüler, birincil ve ikincil uzun ünlüler olmak üzere iki ayrı 

                                                
22 krş. GÜLENSOY, KYA, s.22; BOZ, AMA, s.29; YILDIZ, IMA, s.12.; ÖZKAN, SYAÖ, s.23.; ŞAHİN, 
BMA, s.8; DİNAR, BDYA, s.13., YILMAZ, İİA, s.15; ÖRNEKKOL, EA, s.19., ŞENYİĞİT, SA, s.14. 
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başlık altında işlenecektir. 

1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.Birincil (Aslî) Ünlü Uzunlukları Birincil (Aslî) Ünlü Uzunlukları Birincil (Aslî) Ünlü Uzunlukları Birincil (Aslî) Ünlü Uzunlukları 23232323    
Eski Türkçe’den beri varlığı bilinen birincil uzun ünlüler, tarihî ve çağdaş 

şivelerimizin bir kısmında  varlığını devam ettirmekle beraber ÖTT’deÖTT’deÖTT’deÖTT’de  yoktur. Anadolu 

ağızları ise, söz konusu uzun ünlüleri sayılı örneklerde koruyor görünümündedir. 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da birincil  uzun ünlülerin görüldüğü bir ağızdır. BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da birincil uzun ünlü 

olarak tespit ettiğimiz bazı örnekler aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

2.TABLO UZUN ÜNLÜLER2.TABLO UZUN ÜNLÜLER2.TABLO UZUN ÜNLÜLER2.TABLO UZUN ÜNLÜLER    

                                                
23 Zeynep KORKMAZ; “Eski Anadolu Türkçesinde Aslî Ünlü (vocal) Uzunlukları” EATAÜU, Türk Dili 
Üzerine Araştırmalar TDÜA,  Ankara, 1995, TDK Yay., C.1, s.443-458.; KORKMAZ; “Batı Anadolu 
Ağızlarında Asli Ünlü Uzunlukları” BAAÜU, TDÜA TDK Yay., C.2, s.197-203; Talat TEKİN; Ana 
Türkçede Aslî Uzun Ünlüler ATAUÜ, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 1975, YILMAZ, İİA, s.17; 
ÖRNEKKOL, EA, s.21., ŞENYİĞİT, SA, s.15. 
24 DİNAR, BDYA, s.15 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA    BDYBDYBDYBDY

AAAA24242424
 

ATAUATAUATAUATAU

ÜÜÜÜ25  

BAAÜBAAÜBAAÜBAAÜ

UUUU26262626
 

EATAÜUEATAÜUEATAÜUEATAÜU
27

 

KYKYKYKY

AAAA28
 

UİAUİAUİAUİA
29

 

AMAAMAAMAAMA30                                                

āldıķ  (I-

19.64) 

āldı    āl- āl- āldım 

āltın (I-9.42) āltın āltun āltın    āltın 

ārdında (I-

35.1) 

ārdınd

a 

ārt     ārd 

ātdık  (I-

20.14) 

āTdı  āt- āt-    

āyrı  (II-

4.14)  

āyrı    āyır

d 

 āyrı 

ōrdan  (II-

27.1) 

ōrda    ūrda ōrda

n 

ōrda 

vārdır (I-

14.58) 

vārdı bār vār vār  vār vār 
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1.1.2.2. İkiz Ünlüler:1.1.2.2. İkiz Ünlüler:1.1.2.2. İkiz Ünlüler:1.1.2.2. İkiz Ünlüler:                
1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1. Eşit İkiz Ünlüler1. Eşit İkiz Ünlüler1. Eşit İkiz Ünlüler1. Eşit İkiz Ünlüler31313131    
a∪a: sa∪at (I-28.40) sa∪a (I-3.17)  

o∪u: yo∪urur (II-6.55) 

a∪ı: topra∪ı (I-14.66) 

 

1.1.2.2.2. Yükselen İkiz Ünlüler1.1.2.2.2. Yükselen İkiz Ünlüler1.1.2.2.2. Yükselen İkiz Ünlüler1.1.2.2.2. Yükselen İkiz Ünlüler32323232    
dö∪ǖlür (I-20.7) sö∪ǖt (I-24.18) bö∪ǖn (I-25.15) dö∪ǖlür (I-26.15) avcılı∪ī (I-

21.26) de∪įl (II-6.37) ya∪ūt (II-20.21)  

 

1.1.2.2.3. Alçalan İkiz Ünlüler1.1.2.2.3. Alçalan İkiz Ünlüler1.1.2.2.3. Alçalan İkiz Ünlüler1.1.2.2.3. Alçalan İkiz Ünlüler33333333    
mū∪ămmer (I-5.4) mū∪itte (I-6.7) müsā∪it (I-9.40) yō∪uruyōlar (I-11.10) 

ġurudū∪unda (I-11.12) ayā∪ı (I-22.24) dā∪ut (I-24.7) dā∪ĭlır (II-2.23) aşşā∪ı (II-4.8) 

yemē∪i (II-6.29) veya∪ŭt (II-20.11)  

 

1.1.2.3.1.1.2.3.1.1.2.3.1.1.2.3. İkincil Ünlü  İkincil Ünlü  İkincil Ünlü  İkincil Ünlü Uzunlukları Uzunlukları Uzunlukları Uzunlukları 34343434    
1.1.2.3.1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.1.Ses Olaylarına Bağlı Ünlü UzunluklarıSes Olaylarına Bağlı Ünlü UzunluklarıSes Olaylarına Bağlı Ünlü UzunluklarıSes Olaylarına Bağlı Ünlü Uzunlukları    
Ses olaylarına bağlı ünlü uzunlukları, yalnızca Türkçe asıllı kelimelerde değil, 

dilimize girmiş alıntı kelimelerde de görülebilmektedir. Bu tür ünlü uzunluklarını üç 

ayrı başlık altında işleyeceğiz: 

 

1.1.2.3.1.1. Ünsüz Erimesine Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.1. Ünsüz Erimesine Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.1. Ünsüz Erimesine Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.1. Ünsüz Erimesine Bağlı Uzun Ünlüler    
herkes dışarı çıkmeyō evinde. (I-1.53) “çıkmıyor” 

meselā bu şekilde bį ziyāfetli düyünümüz olur. (I-14.16) “bir” 
                                                                                                                                          
25 TEKİN, ATAUÜ ,  s.  249-271  
26 KORKMAZ, BAAÜU, s. 123-127 
27 KORKMAZ, EATAÜU, s.  448-456 
28 GÜLENSOY, KYA, s. 26 
29 GÜLSEVİN, UİA, s. 11 
30 BOZ, AMA, s.31 
31 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 29-30. 
32 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 29. 
33 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 30. 
34 krş. BOZ, AMA, s.33; DİNAR, BDYA, s.16., YILMAZ, İİA, s.19; ÖRNEKKOL, EA, s.22.; 
ŞENYİĞİT, SA, s.17. 
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şindi cumā günü aşçısı olū canım, cumā günü aşçısı olū. (I-22.2) “olur” 

onnan sōna söz yüzǖ diye bişey vādır burda. (II-1.7) “ vardır” 

būdey tam zamānı, hasat zamānı, biçer alıyō gidįyo. (II-3.2) “ alıyor” 

orda bį bāça yapmış onun hèssesinde onnarın hèsselerine ēýce bilemeyon 

ġoçum. (II-19.22) “bahçe” 

ġonuşuluyō, muћābbetler oluyō, şindi ġāvede millet. ġāvelerde oturuyōlar. (II-

29.1) “ kahvelerde” 

 

1.1.2.3.1.2. Büzülmeye Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.2. Büzülmeye Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.2. Büzülmeye Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.2. Büzülmeye Bağlı Uzun Ünlüler    
dō∪umda vallā hazırlanır∪iki taraf da ġayınna da hazırlanır. (I-1.24) “doğumda” 

ā∪īrlıķlı oláraķ bunu yapılır. (I-5.56) “ağırlıklı” 

güzel çoķ sulu di∪įl güzel ġatı haşġışnan haşgışlarıS. (I-27.22) “değil” 

meselá yaz gününde üzüm, ġarpuz getirirler yāni yeme∪įn sōŋu geldi işāreti o. 

(II-2.15) “yemeğin” 

şe ġundāna bıçaķ soķardın şôle uFaķ bıçaķ. (II-10.34) “kundağına” 

vallā bilmiyom nerenin yorüģǖ oldūnu da sarı geçili derler yāni. (II-26.1) 

“olduğunu” 

 

1.1.2.3.1.3. Ünlü Kaynaşmasına Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.3. Ünlü Kaynaşmasına Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.3. Ünlü Kaynaşmasına Bağlı Uzun Ünlüler1.1.2.3.1.3. Ünlü Kaynaşmasına Bağlı Uzun Ünlüler    
kimi cuma, cumārtesi, pazaŕ. (I-1.2) “cumaertesi” 

ölünüŋ nōlcaķ, ölü ävįnde ôldü. (I-7.19) “ne olacak” 

nārasın anam ben caћįlim yavrım. (I-37.1) “ne arasın” 

başķa nōlcaķ yā. (II-3.4) “ne olacak” 

beni nētcen sen yaw. (II-3.6) “ne edeceksin”    

bū osandıķ nēttik biliyōn mu? (II-20.59) “ne ettik” 

 

1.1.2.3.1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.1.Vurgu ve Tonlamaya Bağlı Ünlü Uzunlukları Vurgu ve Tonlamaya Bağlı Ünlü Uzunlukları Vurgu ve Tonlamaya Bağlı Ünlü Uzunlukları Vurgu ve Tonlamaya Bağlı Ünlü Uzunlukları 35353535    
Bu tür uzunluklar da hem Türkçe asıllı kelimelerde hem de dilimize girmiş alıntı 

kelimelerde görülebilmektedir. Bu uzunlukların süresi daha çok konuşan kişinin 

psikolojisine bağlıdır.36 

                                                
35 krş. BOZ, AMA, s.34; DİNAR, BDYA, s.17., YILMAZ, İİA, s.20; ÖRNEKKOL, EA, s.23.; 
ŞENYİĞİT, SA, s.20. 
36 Geniş bilgi için bkz. Erdoğan BOZ, “Türkiye Türkçesinde Uzun Ünlülerde Vurgu”, 
İlmi Araştırmalar, S. 14, İstanbul, 2002, s.29-36. 
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Pek uyūmazlar yani.  (I-2.50) 

düyünlerimiz de şôyledir. (I-4.15) 

zāten adı da topraķçılār dērler, kepįrliler dērler. (I-14.62) 

şey ôrten donnuķ  ôrten onu ôrter, ġor gidērler.  (I-19.7) 

ġave falan yōķtu.  (I-21.13) 

yǖz  yirmi sene önce filán ayrılıyō burdan.  (I-24.66) 

kömeden yapārsaķ adamınan, ġadınnarnan yapārıķ.  (I-25.14) 

yörük di∪įl burası tǖrk yāni.   (II-7.95)  

ē şindi bizim bū normal  (II-9.12) 

pidēlik hamurları bôle hazırlarlar.  (II-11.4) 

sū, göl oldū için, sū basıyō yāni.  (II-12.8) 

gölden gēlmiş būza çıķmış evelā.  (II-14.1) 

dā evelā adama yirmi milyōn verįsin yaw (II-27.29) 

  

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.Kısa ÜnlülerKısa ÜnlülerKısa ÜnlülerKısa Ünlüler    
Telaffuz süreleri normalden daha kısa olan ünlülerdir. Türkçede diğer ünlülere 

göre biraz daha kısa olan “ı” ünlüsünün yanında, ağızlarda  sayıları az olmakla beraber 

diğer ünlülerin  de kısa örnekleri vardır. BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’daki örnekler : 

 

ă: zerdăli hoşafı ossun, vişne hoşafı ossun meselá onlar ġonur. (I-2.44) 

ĕ: işde şindi bį ĕfendileşdi millet de bek ġavġa etmeyōS yāni. (II-7.94) 

ĭ: hiç∪āza yapışmıyōdu bāzĭları yapışıyō ķaşıģā yapışıyō o maķbul de∪įl. (II-6.44) 

Ĩ: izlēýĩp  duruyom ben sizi ôyle yā. (I-18.16) 

ŏ : ķuŕcu∪ŏva da sonradan yerleşmedir. (I-5.22) 

ŭ: nō∪ut atarıġ içine bişerken tarhānanın no∪ŭtla berāber bişiririk şôyle ġon. (I-13.17) 

ǚ : köyǚ ora götürmüş dā yerlerimiS bellidir orda. (II-7.50) 
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1.2. ÜNSÜZLER1.2. ÜNSÜZLER1.2. ÜNSÜZLER1.2. ÜNSÜZLER    
1.2.1. ÜNSÜZ ÇEŞİTLERİ1.2.1. ÜNSÜZ ÇEŞİTLERİ1.2.1. ÜNSÜZ ÇEŞİTLERİ1.2.1. ÜNSÜZ ÇEŞİTLERİ    
BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da yazı dilimizdeki kullanılan 21 ünsüz (b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, 

p, r, s, ş, t, v, y, z)den başka, şu ünsüzler bulunmaktadır: F, ģ, ћ, ħ, ġ, K, ķ, ľ, ŋ, ŉ, P, ŕ, 

S, T, ť, w. Bu ünsüzler, çoğunlukla ortak dildeki temel ünsüzlerin kısmen değişmiş 

şekilleridir. 

 
 

1.2.1.1. F ünsüzü: 1.2.1.1. F ünsüzü: 1.2.1.1. F ünsüzü: 1.2.1.1. F ünsüzü: f-v arası ünsüzdür 37
 

reçel yapılır, hoşaF∪olur bu ķadar. (I-1.35) 

her soFrada olurdū bunnar. (I-4.20) 

ya bulgur pilaFı di∪įl, piriş pilaFı. (I-7.2) 

ћāFta geldiŋ miydi yarın bolavadın bazarından ġınàyı ġōŕduK. (I-11.29) 

türkmen Filān de∪įl bu köyün aslī  şeyden gēmiş şu ġarageçi gelen kôlerden. (I-

18.8) 

hindi ilkin beygir çiFtiynen tam yirmi sene çit sürdüm ben. (I-19.44) 

köse ġoca oluyo, ġurt ōlān adı mustàFa. (I-24.141) 

Faġat şindi teknoloji ilērledi, taķsi maķsi bįşeylē şēdiyō. (I-30.8) 

bu asFalt filan o zaman susu yolu dērdik. (II-7.39) 

halā dā benden Fazla çalışır. (II-9.23) 

mēzilerin içinden hem āģır maķıne tüFek varıdı hem top varıdı. (II-14.34) 

şindi falanın ġızı bununķu uFaķ olundū ћērkes bilebiliyō yāni. (II-20.2) 

orda bizim bu köyün etrāFında in çoķ o yönden inli demişlē ôle ġalmış. (II-23.1) 

Fişne benim baķ hunnarı da ediyōS, faķat dōruyu edelim üretimimiS para 

etmeyō. (II-27.4) 

 

1.2.1.2. ģ ünsüzü:1.2.1.2. ģ ünsüzü:1.2.1.2. ģ ünsüzü:1.2.1.2. ģ ünsüzü: yarı belirsiz ğ ünsüzüdür. 38
 

bizim yaprāģĭmız var yörèye has.  (I-1.12) 

acı dāģıtdıģīŋ zaman acı olur.  (I-2.131) 

bu, yörǖģün didi baķ.  (I-3.23) 
                                                
37 krş. GÜLSEVİN; UİA, s.19; BOZ, AMA, s.35; DİNAR, BDYA, s.19., YILMAZ, İİA, s.21; 
ÖRNEKKOL, EA, s.24. 
 
38 krş. BOZ, AMA, s.35.; ÖZKAN, SYAÖ, s.56; DİNAR, BDYA, s.19., YILMAZ, İİA, s.21; 
ÖRNEKKOL, EA, s.25., ŞENYİĞİT, SA, s.23. 
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çaybazar gün çocuģūn bārını bayā dōldururlāŕ bôle.  (I-18.29) 

hanı çocuģū Toķdura hanı götürüp de masķıra etdirmiyoS şindi.  (I-19.39) 

hiç sa∪at on bir buçuķ on iki gibi daģīlıyōlā yāni.  (I-28.49) 

ķızılcıķ deris ķırmızıca şône fişnenin ufaģī.  (I-30.36) 

hayırlı uģūrlu olsun dērler bıraķır geliller.  (II-1.14) 

çünkü ekşiliģį gitmesin diye.  (II-6.64) 

işde bu yiģēnim dā iyi bilir yāni.  (II-7.8) 

gôlde balıģī da mütāћide satarlāŕdı devlet, mütāћide satardı.  (II-14.23) 

o zaman türk kültürünü türklüģǖ küçümsedik yaw resmen.  (II-15.20) 

 

1.2.1.3. 1.2.1.3. 1.2.1.3. 1.2.1.3. ġ ünsüzü:ġ ünsüzü:ġ ünsüzü:ġ ünsüzü: Art damak g’si. 

ġızıŋ∪anası da hazırlanır.  (I-1.24) 

ġonu ġomşuya herkese dāģıtılırdı o baķlawa.  (I-2.129) 

ġırķ basāŕ çocu∪ū dēŕlēŕ.  (I-12.7) 

yedi, sekiz ћānenin ġurucularından biz.  (I-15.20) 

başıda∪ī ġumandana verilen emir; bo∪āzı kes, getir kelleýį.  (I-24.48) 

ġatmeri de bükmeyi de tabiki ône ederiS.  (I-27.24) 

ġoyunun bône dereyi sürüvēdim.  (I-30.36) 

afyondan ġonyàya günde bi dene iki dene araba geçerdin.  (II-7.40) 

ġaymā edeŕdim, yā edēŕdim.  (II-10.2) 

ġına yapma yoķ yāni bizim bū bū şeyde askere giderken  (II-12.20) 

bizim bū ġadıköyünde aģīrlıķ yoķdur yāni.  (II-17.8) 

ēskiden ġoçum baķ davul getirįlerdi.  (II-19.1) 

yörük yāni bizim yāni sarı geçili mi? ġara geçili mi bilmįyom.  (II-22.27) 

 

1.2.1.4. ћ 1.2.1.4. ћ 1.2.1.4. ћ 1.2.1.4. ћ ünsüzü:ünsüzü:ünsüzü:ünsüzü: yarı belirsiz h ünsüzüdür.39
 

şimdi dāmat gidip gelini filánı alīyō konyo ћālinde.  (I-2.96) 

ġaşşīnan ћā babam ye.  (I-3.15) 

onuŋ ћāricinde yoķtur.  (I-5.35) 

şu tāћta dē mi.  (I-11.7) 

                                                
39 krş. BOZ, AMA, s.35; DİNAR, BDYA, s.19., YILMAZ, İİA, s.22; ÖRNEKKOL, EA, s.25., 
ŞENYİĞİT, SA, s.24. 
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büyükler toplanırdı, sōћbet vardı.  (I-21.13) 

çobancılıķ aşşā yuķarı otuz senemi ћārcadım.  (I-30.35) 

ћēpisi  yörüktür türkiye biz orta asyadan geldik.  (II-7.36) 

köý ћālķını, köý ћālķını, hiç seçilmeS.  (II-11.6) 

o günün ћôrmeti iyįdin bôle yāni.  (II-22.35) 

dört dene cāmi yapdıķ dördünün de ћōcası var.  (II-23.26) 

 

1.2.1.5. 1.2.1.5. 1.2.1.5. 1.2.1.5. ħ ünsüzü:ħ ünsüzü:ħ ünsüzü:ħ ünsüzü: hırıltılı h(a); sızıcı, ötümsüz bir arka damak ünsüzüdür.40
 

ōlan evį ġız∪evįne bôýle önceden bi ħabar∪eder.  (I-2.2) 

on adet māћālle muħtarlı∪ī vardır  (I-5.54) 

onu keser ortadan mercimek ħāşlanmış mērcimeįn arasına ķor.  (I-14.53) 

 

1.2.1.6.  K ünsüzü:1.2.1.6.  K ünsüzü:1.2.1.6.  K ünsüzü:1.2.1.6.  K ünsüzü:  k-g ve k(a)-g(a)  arası ünsüz; yarı ötümlü, patlamasını 

kaybetmiş bir ünsüzdür.41
 

bāýramlarda gidilir, arife günü daha çoK gidilir. (I-1.29) 

ekserį ziraātçiliK∪işte bunnarna ūģreşiriS biS. (I-3.29) 

bekliyōS ķaķasıya o sāћına döKdǖmüz ķaKtı mıydı arabaşı oldu. (I-11.23) 

ġış sezonunda dā çoK∪olur. (II-1.18) 

eKserį arpa būday başķa bişey yoķ. (II-3.1) 

 

1.2.1.7. ķ ünsüzü:1.2.1.7. ķ ünsüzü:1.2.1.7. ķ ünsüzü:1.2.1.7. ķ ünsüzü: art damak k’si. 

eskiden ķavǔrulmazdı ķavurma yeni ōldu. (I-1.6) 

tāranàyı da içine ġatarıS acıķ onun. (I-18.3) 

acıķ ġurur oŋdan soŋa şey olur ġalan. (I-25.4) 

evini temizler, baķlavaları yapılır. (II-2.1) 

yaķasenek ћāriç buranın hepsi türkmendir. (II-13.13) 

baķ şū benim en birinci āћbabımıdı şu, şu adam. (II-19.14) 

 

                                                
40 krş.GÜLSEVİN, UİA, s18; BOZ, AMA, s.35; YILDIZ, IMA, s.30; DİNAR, BDYA, s.20., YILMAZ, 
İİA, s.13; ÖRNEKKOL, EA, s.16., ŞENYİĞİT, SA, s.11. 
 
41 krş. GÜLENSOY, KYA, s. xıx; GÜLSEVİN, UİA, s.19; BOZ, AMA, s.36; YILDIZ, IMA, s.30. 
ÖZKAN, SYAÖ, s.55.; ŞAHİN, BMA, s.27; DİNAR, BDYA, s.20., YILMAZ, İİA, s.23; ÖRNEKKOL, 
EA, s.26., ŞENYİĞİT, SA, s.26. 
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1.2.1.8. ľ ünsüzü:1.2.1.8. ľ ünsüzü:1.2.1.8. ľ ünsüzü:1.2.1.8. ľ ünsüzü: yarı belirsiz l, ünsüzüdür. 42  

onuŋ üzerine biŕ paŕça baķlawa kesip baķlawa oľuŕ yā.  (I-2.128) 

ben dē aľtmış dört yaşımdayın.  (I-6.3) 

yǖz  yirmi sene önce filán ayrılıyō burdan, taşā∪īlľa berāber.  (I-24.67) 

onnan sōna diyeľimki ġızı bitirdin, nāsib∪oldu aldın.  (II-4.4) 

 

1.2.1.2.1.2.1.2.1.9. 1.9. 1.9. 1.9. ŋ ünsüzü:ŋ ünsüzü:ŋ ünsüzü:ŋ ünsüzü: nazal g ünsüzü; genzel art damak g’sidir, bir çok Anadolu 

ağızlarında görülebilen bir ünsüzdür.43
 

sen de ücretini ödēsiŋ. (I-1.11) 

al birip bālardıķ basmasıŋ diye. (1-18.27) 

aman benim bi düyünüm oldu görēydiŋ. (I-22.3) 

soy∪ismi cumurįyette çıķtı kendiŋ biliyoŋ. (I-24.4) 

bolvadiniŋ köyündendik biz. (II-19.18) 

burıya yalıŋız tarįћleri yoķ elimizde bį ћāh tarįћleri yoķ. (II-20.35) 

ben saŋa bişey anādım, sôliyem mi? (II-27.23) 

 

1.2.1.10.  1.2.1.10.  1.2.1.10.  1.2.1.10.  ŉ ünsüzü:ŉ ünsüzü:ŉ ünsüzü:ŉ ünsüzü: yarı belirsiz n, ünsüzüdür. 44  

bāŉyo filán vāŕ ya o artık dāmatla. (I-2.145)  

hocam şindi yuvasını yıķsam nēyden iki geŉş birbirini sēvmiş. (I-9.44) 

şeyde sivas yānīŉda suda bo∪ūluyor, ertuğrūl gazi buràya geliyor. (I-24.12) 

bį iŉşāt oldu mu mūћtarı ait onu yaırırlādı. (II-14.32) 

yaz gününe bôle deŉk geldi, yaz gününde. (II-21.2) 

didiģįŉ gibi ћēpsinden ekēlē. (I-23.19) 

 

1.2.1.11. P ünsüzü:1.2.1.11. P ünsüzü:1.2.1.11. P ünsüzü:1.2.1.11. P ünsüzü: p-b arası ünsüz; yarı ötümlü, patlamasını kaybetmiş bir 

ünsüzdür.45
 

                                                
42 krş. BOZ, AMA, s.37.; ŞAHİN, BMA, s.28; DİNAR, BDYA, s.21., YILMAZ, İİA, s.24; ÖRNEKKOL, 
EA, s.27., ŞENYİĞİT, SA, s.27. 
43 krş.GÜLENSOY; KYA, s.49-50, GÜLSEVİN; UİA; s.18; BOZ, AMA, s.37; YILDIZ, IMA, s.30; 
DİNAR, BDYA, s.21., YILMAZ, İİA, s.24; ÖRNEKKOL, EA, s.27., ŞENYİĞİT, SA, s.27. 
 
44krş.  GÜLENSOY; KYA, s.49-50.; GÜLSEVİN, UİA; s.18.; BOZ, AMA, s.37.; YILDIZ, IMA, s.30; 
DİNAR, BDYA, s.22., YILMAZ, İİA, s.24; ÖRNEKKOL, EA, s.28., ŞENYİĞİT, SA, s.28. 
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ben kendim Pek müttelāsı dēyliŋ. (I-3.18) 

Pazar gün sekizde doķuzda çalġıcı çalar. (I-14.17) 

 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.12.  ŕ ünsüzü:12.  ŕ ünsüzü:12.  ŕ ünsüzü:12.  ŕ ünsüzü: yarı belirsiz r, ünsüzüdür. 46  

bizde sarı tülbent∪örteŕler. (I-1.25) 

gimisi bide verįŕ (I-10.6) 

ēski selçuklulāŕdan ġalma. (I-24.2) 

ve amįn diye bį üzüm hoşāfı getirįŕler amįn derler. (II-1.26) 

yā yā annamadın sen ēski düzeni bôle işde edēŕdik. (II-7.3) 

un tarānasını yavrum ћēŕ ocāķta bį çeşit oluyō. (II-16.1) 

düyünümüS bįŕ ћāfta sürē. (II-25.5) 

 

1.2.1.13. S ünsüzü:1.2.1.13. S ünsüzü:1.2.1.13. S ünsüzü:1.2.1.13. S ünsüzü: s-z arası yarı ötümlü, bir ünsüzdür. 47  

oŋdan soŋra aķçal deriS; şu büyük tepe. (I-5.25) 

oraya dökeriS fırına ġuyāŕıS. (I-11.6) 

hindi baķ biray önce bi yaķarıS. (I-19.12) 

biz ramazānda açarıS hayır için. (I-24.167) 

duydun mu biz edemēyiS yūķayı. (II-16.13) 

iýį bį çāý, ġāve bişirin baķalım dèyōS. (II-17.14) 

bilemiyōS yaw hiç aráşdırmadıķ dā onu, onu bilemiyōruS. (II-30.1) 

yemek ciћētimiS çoķ boldur. (II-31.14) 

 

1.2.1.14. T ünsüzü:1.2.1.14. T ünsüzü:1.2.1.14. T ünsüzü:1.2.1.14. T ünsüzü: t-d arası ünsüz; yarı ötümlü, patlamasını kaybetmiş bir 

ünsüzdür.48
 

çocuķ henüz dünyaya geldi∪įnde Tuzlallar. (I-14.25) 

                                                                                                                                          
45 krş. GÜLENSOY, KYA, s. xx; GÜLSEVİN, UİA, s.19.; BOZ, AMA, s.38.; YILDIZ, IMA, s.31.; 
ÖZKAN, SYAÖ, s.55.; ŞAHİN, BMA, s.28; DİNAR, BDYA, s.22., YILMAZ, İİA, s.25; ÖRNEKKOL, 
EA, s.28., ŞENYİĞİT, SA, s.29. 
46 krş. BOZ, AMA, s.37.; ÖZKAN, SYAÖ, s.56.; ŞAHİN, BMA, s.28; DİNAR, BDYA, s.22., YILMAZ, 
İİA, s.25; ÖRNEKKOL, EA, s.28., ŞENYİĞİT, SA, s.29. 
47 krş. BOZ, AMA, s.38; DİNAR, BDYA, s.22., YILMAZ, İİA, s.25; ÖRNEKKOL, EA, s.29., 
ŞENYİĞİT, SA, s.30. 
48 krş. GÜLENSOY, KYA, s. xıx; GÜLSEVİN, UİA, s.19; BOZ, AMA, s.38; YILDIZ, IMA, s.31; 
DİNAR, BDYA, s.23., YILMAZ, İİA, s.25; ÖRNEKKOL, EA, s.29., ŞENYİĞİT, SA, s.31. 
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Toķdur ne gerēiyosa yapıyo. ķazaıyna oŋa göre bişiyler yapıyo dē mi.  (I-14.32) 

Tadil gün gelin iner. ōlān tarafı gider. (I-21.4) 

onnan sōna Tatlanıyō. (II-11.30) 

 

1.2.1.15.  ť ünsüzü:1.2.1.15.  ť ünsüzü:1.2.1.15.  ť ünsüzü:1.2.1.15.  ť ünsüzü: yarı belirsiz t, ünsüzüdür. 49
 

benim yaşım hemen hemene oťŭS iki de ôle bişiynen. (I-29.51) 

onnan sōna da herkes evine varī, eş dosť ziyāreti başlar. (II-10.10) 

eveli öŋden şe edērler; aģīz ťādı götürülēdi. (II-10.5) 

 

1.2.1.16. w ünsüzü:1.2.1.16. w ünsüzü:1.2.1.16. w ünsüzü:1.2.1.16. w ünsüzü: çift dudak v’si; ötümlü, sızıcı ve çift dudakta boğumlanan 

bir ünsüzdür.50
 

 yıķılmadı da çoķ ew vā  baŋa baķ şôle duvādan ayrıldı. (I-33.34) 

ћēh anādın mı toplanma yaw bū kôy asırlıķ toplanma. (I-34.3) 

yawrum başlıģīnda ne var. (I-37.8) 

şindi gittikçe artıya yawrum ġāli. (II-16.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 krş. GÜLENSOY, KYA, s. xıx; GÜLSEVİN, UİA, s.19; BOZ, AMA, s.38; YILDIZ, IMA, s.31; 
DİNAR, BDYA, s.23., YILMAZ, İİA, s.26; ÖRNEKKOL, EA, s.30., ŞENYİĞİT, SA, s.32.  
50 krş. BOZ, AMA, s.38; DİNAR, BDYA, s.23., YILMAZ, İİA, s.26; ÖRNEKKOL, EA, s.30., 
ŞENYİĞİT, SA, s.32. 
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3. TABLO: ÜNSÜZLER3. TABLO: ÜNSÜZLER3. TABLO: ÜNSÜZLER3. TABLO: ÜNSÜZLER    
SÜREKSİZ SÜREKLİ 
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Yarı  belirsiz  ünsüzler tabloya alınmamştır.Yarı  belirsiz  ünsüzler tabloya alınmamştır.Yarı  belirsiz  ünsüzler tabloya alınmamştır.Yarı  belirsiz  ünsüzler tabloya alınmamştır.    

2.1 2.1 2.1 2.1 S E S   D E Ğ İ Ş M E L E R İS E S   D E Ğ İ Ş M E L E R İS E S   D E Ğ İ Ş M E L E R İS E S   D E Ğ İ Ş M E L E R İ    
2.1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ 2.1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ 2.1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ 2.1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ     
2.1.1. Ü n 2.1.1. Ü n 2.1.1. Ü n 2.1.1. Ü n l ü   U y u m l a r ıl ü   U y u m l a r ıl ü   U y u m l a r ıl ü   U y u m l a r ı    
2.1.1.1. Damak Uyumu:2.1.1.1. Damak Uyumu:2.1.1.1. Damak Uyumu:2.1.1.1. Damak Uyumu: ÖTT’ÖTT’ÖTT’ÖTT’nde çok ileri durumda  olan kalınlık-incelik 

uyumu; Anadolu ağızlarında  yörelere göre farklılık gösterebilmektedir. Hem BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da 

hem de komşu ağızlarda (KYA, UİA, AMA, IMAKYA, UİA, AMA, IMAKYA, UİA, AMA, IMAKYA, UİA, AMA, IMA) söz konusu uyum ileri safhadadır. 

Ancak bu uyumun iki farklı yönünü belirtmekte fayda var: 
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2.1.1.1.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun İleri Olduğu 2.1.1.1.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun İleri Olduğu 2.1.1.1.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun İleri Olduğu 2.1.1.1.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun İleri Olduğu 
DurumlarDurumlarDurumlarDurumlar    

Kök ve tabanlarda uyum oldukça ileridir.  

2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.1.1. Kök ve TabanlardaKök ve TabanlardaKök ve TabanlardaKök ve Tabanlarda    
2.1.1.1.1.1.1. İlerleyici Benzeşme İle:2.1.1.1.1.1.1. İlerleyici Benzeşme İle:2.1.1.1.1.1.1. İlerleyici Benzeşme İle:2.1.1.1.1.1.1. İlerleyici Benzeşme İle:    
KalınlıkKalınlıkKalınlıkKalınlık::::    

davāt   (I-2.3)     habarı  (I-17.11) 

ataşlanırımış  (I-1.26)    āfat  (I-15.11) 

cumartásı  (I-12.37) 

 

İncelik: İncelik: İncelik: İncelik:     

mezere  (I-7.13)    birez  (II-6.53)    

ezeni  (I-12.11)    filen  (II-7.37) 

evele  (I-24.80) “evvelā”  

 

2.1.1.1.1.2. Gerileyici Benzeşme İle:2.1.1.1.1.2. Gerileyici Benzeşme İle:2.1.1.1.1.2. Gerileyici Benzeşme İle:2.1.1.1.1.2. Gerileyici Benzeşme İle:    
KKKKalınlık:alınlık:alınlık:alınlık:    

nışanlılık  (I-2.79)                                        musāfır  (II-7.57)    

asas  (I-3.22)                                                fılān  (I-11.39) 

    

İncelik: İncelik: İncelik: İncelik:     

tene  (I-2.146)     ġudüretine  (I-24.111)  

sedece  (I-20.18)     tebi  (II-9.12) “tabi’i” 

 

2.1.1.1.2. İki Yönlü Benzeşme İle:2.1.1.1.2. İki Yönlü Benzeşme İle:2.1.1.1.2. İki Yönlü Benzeşme İle:2.1.1.1.2. İki Yönlü Benzeşme İle:    
barābar  (I-8.5)                                                 hālvasıynan  (I-25.10) 

 

2.1.1.2. Ek, Bağlaç ve Edatlarda:2.1.1.2. Ek, Bağlaç ve Edatlarda:2.1.1.2. Ek, Bağlaç ve Edatlarda:2.1.1.2. Ek, Bağlaç ve Edatlarda:    
iiii---- fiili çekimleri fiili çekimleri fiili çekimleri fiili çekimleri    

varımış  (I-4.2)    yaparlardın (II-10.24) 

ālaşıyolarıdı  (I-13.30)   olursa  (II-13.4) 

yapıyōsa  (I-14.52)    satarlāŕdı  (II-14.23) 
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+i+i+i+i----ken+  (zarfken+  (zarfken+  (zarfken+  (zarf----fiil)fiil)fiil)fiil)    

yaķılırķan  (I-2.23)    sāġıķan  (I-5.10) 

yavrudayķan  (I-3.35)    çocuğuķan  (I-2.149) 

saġīķan  (II-10.19)     oynarķan  (II-22.23) 

mūћtārlıģīķan (II-20.40)   yaġārķan  (II-23.57) 

 

    

+ki++ki++ki++ki+    (aitlik)(aitlik)(aitlik)(aitlik)    

yüzyıldaķı  (I-16.7)    adamlarınķı  (II-10.35)    

mezārdaķı  (I-18.25)    oranınķı  (II-20.42) 

 

    

ile(n)  (bağlaç)ile(n)  (bağlaç)ile(n)  (bağlaç)ile(n)  (bağlaç)    

āģacınan  (I-8.7)    ħalķınan  (I-14.14) 

hamırınan  (I-12.27)     çalġıynan  (II-17.21) 

sabānan  (I-13.19) 

 

2.12.12.12.1.1.1.2.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun Geri Olduğu  .1.1.2.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun Geri Olduğu  .1.1.2.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun Geri Olduğu  .1.1.2.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun Geri Olduğu  
DurumlarDurumlarDurumlarDurumlar    

ÖTT’nde kalınlık-incelik uyumunun var olduğu bazı kök ve tabanlarda, BÇÇA’ 

itibarıyla uyumsuzluk görülebilir. Bunlar sınırlı sayıda kelimelerdir. Ancak ekleşme 

sırasında özellikle inceltici ünsüzler (c, ç, n, s, ş, y) komşuluğunda kalın sıradan 

kelimelerde uyum bozulabilmektedir.  Bunun yanında birkaç ekin de çoğu kere ince 

ünlülü şekillerinin kullanılması uyumu bozmaktadır.51 

2.1.1.1.2.1.1. Kök ve Tabanlarda: 2.1.1.1.2.1.1. Kök ve Tabanlarda: 2.1.1.1.2.1.1. Kök ve Tabanlarda: 2.1.1.1.2.1.1. Kök ve Tabanlarda:     
buláşikçi  (I-1.10)    būdeyi (II-3.1) 

būydey  (I-12.14)     ћāşgeş  (II-23.18) 

arķádeş  (I-34.42)  

 
                                                
51 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 33.; GÜLSEVİN, UİA, s.21.; BOZ, AMA, s.48.; YILDIZ, IMA, s.24; 
DİNAR, BDYA, s.25.; YILMAZ, İİA, s.30; ÖRNEKKOL, EA, s.34; ŞENYİĞİT, SA, s.39. 
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2.1.1.1.2.1.2. Eklerde:2.1.1.1.2.1.2. Eklerde:2.1.1.1.2.1.2. Eklerde:2.1.1.1.2.1.2. Eklerde:    BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da  çoğu kere ince ünlülü kullanılarak kalın 

sıradan kelimelerde uyum bozan ekler şunlardır: 

 

----ce(K)+  (gelecek zaman eki)ce(K)+  (gelecek zaman eki)ce(K)+  (gelecek zaman eki)ce(K)+  (gelecek zaman eki)    

yolcez  (I-9.22)     alcen  (II-20.3) 

olcen  (I-34.29) 

 

----memememe----////----mimimimi---- (fiilden fiil yapan ek) (fiilden fiil yapan ek) (fiilden fiil yapan ek) (fiilden fiil yapan ek)    

durmeyōla  (I-1.3)    baķmeyōn  (I-35.46)   

çıkmeyō  (I-1.53)     almeyō  (II-27.6) 

ġoymeyō  (I-19.53) 

 

+lAş+lAş+lAş+lAş---- (isimden fiil yapan ek) (isimden fiil yapan ek) (isimden fiil yapan ek) (isimden fiil yapan ek)    

yozleştik  (I-2.114)    bayrámleşir  (II-21.20) 

yaķláşiķ  (I-5.44)    topláşmişler  (II-29.24) 

anláşmeye  (I-9.39) 

    

Şimdiki zaman eki de ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde  olduğu gibi ince sıradan kelimelerde uyum 

bozar: 

----yo+ (şimdiki zaman eki)yo+ (şimdiki zaman eki)yo+ (şimdiki zaman eki)yo+ (şimdiki zaman eki)    

çıkmeyō  (I-1.53)    gidįyo (II-3.2) 

ediyōlar  (I-11.11)    ediyolar  (II-4.27) 

bişiyō  (I-12.29)    döküyolar  (II-6.43) 

evleniyo  (I-15.30)    bilmiyom  (II-14.6) 

gelįyo  (I-17.10)    biliyō  (II-15.15)    

isteyō (I-19.90)    sürüyor  (II-29.15) 

 

2.1.1.2. Dudak Uyumu:2.1.1.2. Dudak Uyumu:2.1.1.2. Dudak Uyumu:2.1.1.2. Dudak Uyumu: Düzlük-yuvarlaklık uyumu ÖTTÖTTÖTTÖTT’ne göre ileri 

durumdadır. Bu uyum, özellikle BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’ ile komşu ağızlar (KYA, UİA, AMA, BDYAKYA, UİA, AMA, BDYAKYA, UİA, AMA, BDYAKYA, UİA, AMA, BDYA)52 

                                                
52 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 31; GÜLSEVİN, UİA, s.25; BOZ, AMA, s.46 ; DİNAR, BDYA , s.31.; 
YILMAZ, İİA, s.33; ÖRNEKKOL, EA, s.35; ŞENYİĞİT, SA, s.40. 
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arasında paralellik gösterirken  diğer Anadolu ağızlarında  da benzer durumlar söz 

konusudur. ÖTTÖTTÖTTÖTT’inde düzlük-yuvarlık uyumunu bozan hem “çamur, hamur” gibi 

kelimeler hem de alıntı kelimeler BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da   uyuma girmiştir: 

Toķdurlar  (I-17.29)   yavrım  (II-16.2) 

fasılle  (I-18.23)   ġabıl  (II-20.38) 

ġavırıS  (I-20.21)    ġavırması  (II-22.44) 

ġabıģīnı  (I-28.8)     moturunan  (II-27.3) 

hamır  (I-31.35) 

tavıġ  (I-33.44) 

 

Yukarıda verdiğimiz bazı örneklerin ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde olduğu gibi uyumu bozan 

şekilleri, BÇÇA BÇÇA BÇÇA BÇÇA’da ikili şekil bulunmaktadır: 

hamur  (I-1.37)    ġabul  (II-7.67) 

fasulle  (I-25.9)    yavrum  (II-16.18) 

ġavuruS  (I-31.4) 

 

2.1.2 Ünlü Türemeleri:2.1.2 Ünlü Türemeleri:2.1.2 Ünlü Türemeleri:2.1.2 Ünlü Türemeleri: 53         

2.1.2.1. Ön Seste Ünlü Türemesi:2.1.2.1. Ön Seste Ünlü Türemesi:2.1.2.1. Ön Seste Ünlü Türemesi:2.1.2.1. Ön Seste Ünlü Türemesi: Daha çok “l, r” ünsüzleriyle başlayan alıntı 

kelimelerde, ön seste hiçbir organik bağı olmayan düz-dar ünlülerin türemesi olayıdır. 

Bu olay, bir çok Anadolu ağzında olduğu gibi hem BÇÇA BÇÇA BÇÇA BÇÇA’da hem de komşu ağızlarda 

(KYA, UİA,  AMA, IMAKYA, UİA,  AMA, IMAKYA, UİA,  AMA, IMAKYA, UİA,  AMA, IMA) yaygın bir eğilimdir:54
 

    

    

llll---- ünsüzü önünde türeme: ünsüzü önünde türeme: ünsüzü önünde türeme: ünsüzü önünde türeme:    

įlimon  (I-13.11)     ili∪ēni  (II-10.25) 

ilāna  (I-26.9) 

 

rrrr---- ünsüzü önünde türeme: ünsüzü önünde türeme: ünsüzü önünde türeme: ünsüzü önünde türeme:    

                                                
53 Sadettin ÖZÇELİK “Türkçede Kullanılan Arapça Kelimelerde Görülen Ses Olayları Üzerine Bazı 
Tespitler” Türk Dili, TD, S. 634, Ankara, 2004, s.550-562.; ÖZÇELİK “Türkçedeki Farsça Kelimelerde 
Görülen Ses Olayları”TFKGSO, TD, S. 612, Ankara, 2002, s.1033-1041. 
54 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 43; GÜLSEVİN, UİA, s.26; BOZ, AMA, s.47; YILDIZ, IMA, s.28. ; 
DİNAR, BDYA , s.32.; YILMAZ, İİA, s.34; ÖRNEKKOL, EA, s.36; ŞENYİĞİT, SA, s.42. 
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ırāmetlik  (I-8.18)    ireşberlik  (I-30.29) 

ıramazan  (I-22.20) 

 

2.1.2.2. İç Seste Ünlü Türemesi:2.1.2.2. İç Seste Ünlü Türemesi:2.1.2.2. İç Seste Ünlü Türemesi:2.1.2.2. İç Seste Ünlü Türemesi:    İç seste, kelimeyle hiçbir organik bağı olmayan 

düz-dar ünlülerin türemesi olayıdır. 55
 

tepisįye  (I-12.27)    ücüretini  (I-17.18)   

metire  (I-15.38)    metire  (II-14.34) 

 

2.1.3. Ünlü Düşmesi:2.1.3. Ünlü Düşmesi:2.1.3. Ünlü Düşmesi:2.1.3. Ünlü Düşmesi:    BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da daha çok iç seste düz-dar ünlüler 

düşebilmektedir. Ön seste ünlü düşmesi etspit edilememiştir.  

 

2.1.3.1. İç Seste Ünlü Düşmesi:2.1.3.1. İç Seste Ünlü Düşmesi:2.1.3.1. İç Seste Ünlü Düşmesi:2.1.3.1. İç Seste Ünlü Düşmesi: Bu olay hem tabanlarda hem de ekleşme sonucu 

vurgusuz orta hecede genellikle düz-dar ünlülerin düşmesi şekliyle görülmektedir.56  

 

----øøøø---- <  <  <  < ----eeee---- /  /  /  / ----aaaa----                        

olcák  (I-1.39)     ġaynanama  (I-28.71)  

nerde  (I-4.14)     burdan  (II-26.13)  

orda  (I-5.41)     şurda  (II-27.29)  

ġazcak  (I-9.13)    nerde  (II-29.26) 

 

----øøøø---- < < < <----ıııı---- /  /  /  / ----iiii----        

kısmına  (I-2.8)    fikrimce  (II-15.79) 

èrkeklerle  (I-2.3)    āslı  (II-20.33)    

aslı  (I-14.33)     yanna  (II-27.1)  

dışarda  (I-24.115)    ilērde  (II-29.9) 

yanna  (I-31.71)    aķlına  (II-31.10) 

    

----øøøø---- < < < <----uuuu---- /  /  /  / ----üüüü----        

                                                
55 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 44; GÜLSEVİN, UİA, s.27; BOZ, AMA, s.47; YILDIZ, IMA, s.28. ; 
DİNAR, BDYA , s.33; YILMAZ, İİA, s.35; ÖRNEKKOL, EA, s.37; ŞENYİĞİT, SA, s.42. 
56 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 41; GÜLSEVİN, UİA, s. 28; BOZ, AMA, s.48; YILDIZ, IMA, s.27. ; 
DİNAR, BDYA , s.34; YILMAZ, İİA, s.36; ÖRNEKKOL, EA, s.37; ŞENYİĞİT, SA, s.43. 
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gôģsü  (I-1.41)     gönlü  (II-5.2)    

oģlū  (I-5.30) 

2.1.3.2. Son Seste Ünlü Düşmesi:2.1.3.2. Son Seste Ünlü Düşmesi:2.1.3.2. Son Seste Ünlü Düşmesi:2.1.3.2. Son Seste Ünlü Düşmesi:    Kök ve tabanlardan ziyade eklerde daha çok 

görülen bir ses olayıdır.  

ney  (I-37.25) “neyi” 

 

2.1.4. Yuvarlaklaşma:2.1.4. Yuvarlaklaşma:2.1.4. Yuvarlaklaşma:2.1.4. Yuvarlaklaşma: Bazı dudak ünsüzleri komşuluğundaki düz ünlüler, söz 

konusu ünsüzler etkisiyle yuvarlaklaşırlar.57
 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da, ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde damak uyumunu bozan yuvarlak ünlülü örneklerin düz 

ünlülü olarak kullanıldığını yukarıda görmüştük. (bkz. 2.1.1.2.) 

Yuvarlaklaşma örnekleri:Yuvarlaklaşma örnekleri:Yuvarlaklaşma örnekleri:Yuvarlaklaşma örnekleri: 58
 

bůbası  (I-2.76) “baba”    yürmi  (II-7.52) “yirmi”   

musāfirler  (I-31.95) “misafir”  yunnuş  (II-19.23) “yanlış”   

polüsümüş  (I-35.16) “polis”   bubası  (II-20.3) “baba” 

 

2.1.5. Geçişme:2.1.5. Geçişme:2.1.5. Geçişme:2.1.5. Geçişme:  Çoğu kere bir arada kullanılan, biri son seste diğeri de ön seste 

ünlü barındıran iki kelimenin ünlülerinin kaynaşarak tek kelime haline gelmesidir.59 Bu 

olay daha çok “et-, eyle-, ol-” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiillerde görülür. Bu 

birleşik kelimelerden kalıplaşmış olanları bitişik yazılırken diğerleri ulama “B∪B” işareti 

ile ayrı yazılmışlardır: 

sütlaş  (I-1.4) “sütlü aş”   cumartesi  (II-1.22) “cuma ertesi” 

doŋduğu∪çin  (I-1.52) “donduğu için”   burası  (II-12.2) “bu ara”   

orıya  (I-7.11)  “o araya”   nēder  (II-27.13) “ne et-“ 

nēderdik  (I-12.5) “ne  et-”   oldū∪çin  (II-29.39) “olduğu için”  

şura  (I-18.20) “şu ara”   nolcāķ  (II-31.13) “ne ol-” 

nōldu  (I-37.21) “ne ol-”        

                                                
57 bkz.KORKMAZ; Gramer Terimleri Sözlüğü GTS, TDK Yay., Ankara, 1992, s. 174 (Korkmaz, bu 
terimi yuvarlaklaşma olarak vermiştir, aynı kavram için dudaklılaşma terimi de yaygın olarak 
kullanılmaktadır.) 
58 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 29; BOZ, AMA, s.49; DİNAR, BDYA , s.36; YILMAZ, İİA, s.37; 
ÖRNEKKOL, EA, s.39; ŞENYİĞİT, SA, s.45. 
59 bkz. Osman Nedim TUNA; Türk Dilbilgisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitimi Bölümü (basılmamış ders notları) TDDN, Malatya, 1986, s.43; KORKMAZ; GTS, s. 160 
(Korkmaz bu terimi ünlü kaynaşması olarak vermiştir.) 
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2.1.6. İncelme:2.1.6. İncelme:2.1.6. İncelme:2.1.6. İncelme: Çeşitli sebeplerle bir kelimedeki kalın sıradan ünlülerin ince 

sıraya geçmesi olayıdır.60 BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’daki ünlü incelmelerini Ölçünlü Türkiye TürÖlçünlü Türkiye TürÖlçünlü Türkiye TürÖlçünlü Türkiye Türkçesine kçesine kçesine kçesine 

Göre Damak Uyumunun Geri Olduğu DurumlarGöre Damak Uyumunun Geri Olduğu DurumlarGöre Damak Uyumunun Geri Olduğu DurumlarGöre Damak Uyumunun Geri Olduğu Durumlar bahsinde genişçe işlemiştik (bkz.    

2.1.1.1.2.1.) Burada ise; kalın ünlülü iken bir nevi sıra değiştirerek ince ünlülü hale 

gelen ancak damak uyumunu bozmayan örnekler verilecektir. Bu örneklerin bir kısmı 

ikili şekle sahiir:  

emme  (I-4.20) “amma”   ecik  (II-19.8) “azıcık” 

2.1.7. Kalınlaşma:2.1.7. Kalınlaşma:2.1.7. Kalınlaşma:2.1.7. Kalınlaşma: Çeşitli sebeplerle bir kelimedeki ince sıradan ünlülerin kalın 

sıraya geçmesi olayıdır.61 Yukarıda işlediğimiz incelme olayında olduğu gibi, burada 

ince ünlülü iken bir nevi sıra değiştirerek kalın ünlülü hale gelen ancak damak uyumunu 

bozmayan örnekler verilecektir.  

çızma  (I-5.70) “çizme”   çīynarlar  (I-14.71) “çiğne-” 

hızmat  (I-34.34) “hizmet”   çınomar  (II-22.64) “çin ömer” 

 

2.1.8. Daralma:2.1.8. Daralma:2.1.8. Daralma:2.1.8. Daralma: Çoğu kere daraltıcı etkisi olan “c,ç,n,s,ş,y” ünsüzleri 

komşuluğundaki geniş ünlülerin yerlerini dar ünlülere bırakmasıdır.62  

2.1.8.1.  İlk Hecede Daralma:2.1.8.1.  İlk Hecede Daralma:2.1.8.1.  İlk Hecede Daralma:2.1.8.1.  İlk Hecede Daralma: Eski Türkçe’de (bundan sonra ETETETET), kapalı e olarak 

kabul edilen ancak Eski Anadolu Türkçesi (bundan sonra EATEATEATEAT) metinlerinde varlığını 

bilmemize rağmen imlâ olarak tespit edemediğimiz söz konusu ünlünün BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da 

yerini i’ye bırakmasıdır. 63 Bu olay hem komşu ağızlarda (KYAKYAKYAKYA, UİA ve AMAUİA ve AMAUİA ve AMAUİA ve AMA) hem de 

diğer Anadolu ağızlarında sıkça görülür. 64  

 

i  < èi  < èi  < èi  < è    

nirde  (I-24.45)     didiģįni  (I-38.7)  

it  (I-24.46)      virin  (II-27.7)  

iderik  (I-25.15)    nį  (II-27.10)    

                                                
60 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 87; YILMAZ, İİA, s.38; ÖRNEKKOL, EA, s.40; ŞENYİĞİT, SA, s.46. 
61 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 95; YILMAZ, İİA, s.38; ÖRNEKKOL, EA, s.40; ŞENYİĞİT, SA, s.47. 
62 bkz. KORKMAZ; GTS, s.159 (Korkmaz, bu terimi ünlü daralması olarak vermiştir.) 
63 Geniş bilgi için bkz.Gürer GÜLSEVİN, Erdoğan BOZ, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 
2004, s.96. 
64 krş. GÜLENSOY; KYA, s. 37,  GÜLSEVİN; UİA, s. 30, BOZ, AMA, s.50. ; DİNAR, BDYA , s.38; 
YILMAZ, İİA, s.38; ÖRNEKKOL, EA, s.41; ŞENYİĞİT, SA, s.47. 
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yidin  (I-30.36)  

 

    

i  < ei  < ei  < ei  < e    

kiri  (II-25.10)     defnidiyoS  (I-24.86) 

şiy  (I-28.31)     şiye  (II-21.7) 

 

è <eè <eè <eè <e    

èћtiyarladıķ  (I-2.41)    kèri  (I-8.22) 

èye  (I-3.9)     èllerine  (II-6.16) 

 

à  < aà  < aà  < aà  < a    

tàhtā  (I-24.87)     yàyār  (II-27.24) 

ġàdaķ  (I-31.40) 

 

u <ou <ou <ou <o    

ġuyması  (I-2.101)    ġuyduķ mūdu  (I-31.7) 

    

2.1.8.2. İç Seste Daralma: 2.1.8.2. İç Seste Daralma: 2.1.8.2. İç Seste Daralma: 2.1.8.2. İç Seste Daralma:     
Bu ilk hecede kapalı e’ye mahsus ünlü daralması dışında, kelime içinde çoğu 

kere daraltıcı etkisi olan “c,ç,n,s,ş,y” ünsüzleri komşuluğunda daralmalar da vardır. Bu 

daralmalar hem SSTSSTSSTSST’nde hem de diğer Anadolu ağızlarında oldukça sık görülmektedir. 

 

à  < aà  < aà  < aà  < a    

paràyı  (I-2.124)    artmàya  (II-4.19) 

çorbàyı  (I-3.14)    oràya  (II-7.23) 

mıntıķàya  (I-5.6)    almàyıS  (II-9.2) 

oràya  (I-9.30)     bayràģī  (II-15.54) 

ayġàz  (I-10.1)    odàyı  (II-22.38) 

tāranàyı  (I-18.3)    ustàya  (II-29.40) 

bursàya  (I-24.27) 
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i  < ei  < ei  < ei  < e        

yidiriceksen  (I-1.18)    gelincik  (I-24.7) 

heybiyi  (I-2.136)    istiyen  (II-5.37) 

domatis  (I-5.57)     gidicek  (II-8.2) 

kèfine  (I-7.13)    şişincik  (II-12.7) 

etmiye  (I-9.22) 

 

è  < eè  < eè  < eè  < e    

kimsèyi  (I-4.3)    istèmiyen  (II-5.37) 

mercimèkden  (I-12.24)   sôliyèm  (II-6.27) 

müzekkère  (I-15.10)    erkèģį  (II-11.5) 

vermèyōlar  (I-19.67)    ћērkèş  (II-14.16) 

tenèke  (I-26.13)    kesèye  (II-16.6) 

 

 

u <ou <ou <ou <o    

motur  (I-28.50) 

 

2.1.8.3. Son Seste Daralma:  2.1.8.3. Son Seste Daralma:  2.1.8.3. Son Seste Daralma:  2.1.8.3. Son Seste Daralma:  Belirli bir sebebe bağlanamayan ve sınırlı sayıda 

örnekleri bulunan bir daralmadır:  

ı < aı < aı < aı < a 

alıncı  (I-3.4)          

ġalmayıncı  (I-24.60) 

    

à < aà < aà < aà < a    

meselà  (I-15.39)    yanà  (II-14.38 

 

    

2.1.9. Genişleme: 2.1.9. Genişleme: 2.1.9. Genişleme: 2.1.9. Genişleme: İç veya son sesteki dar ünlülerin çeşitli sebeplerle 

genişlemesidir.65  

                                                
65 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 160 (Korkmaz, bu terimi ünlü genişlemesi olarak vermiştir.) 
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ä<eä<eä<eä<e    

mävlit  (I-2.16)    ävi  (I-9.33) 

häpsi  (I-2.29) 

 

e<ie<ie<ie<i    

heç  (I-8.25)     şeћēr  (I-31.20) 

 

ŏ, o <ŏ, o <ŏ, o <ŏ, o <ū, uū, uū, uū, u    

do∪a  (I-9.7) “dua”     ġordelasını  (II-1.11) “kurdela” 

podura  (I-12.6) “pudura”   yonan  (II-7.61) “Yunan”  

ofalarız  (I-12.25) “ufala-”   yokarı  (II-12.2) “yukarı”  

       osandık  (II-20.58) “usan-” 

ö<üö<üö<üö<ü    

öfeleriS  (I-20.15) “üfele-”   ћôrmeti  (II-22.25) “hürmet” 

höküm  (I-24.62) “hüküm”   göyā  (II-26.17) “güya” 

      

ö<uö<uö<uö<u    

bögün  (II-4.2) “bugün” 

 

2.1.10. Düzleşme:2.1.10. Düzleşme:2.1.10. Düzleşme:2.1.10. Düzleşme: Çeşitli fonetik sebeplere bağlı olarak yuvarlak ünlülerin, 

yerlerini düz ünlülere bırakmasıdır.66 BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da birkaç örneği tespit edilmiştir. Bu 

konuda daha çok örnek için bk. (2.1.1.2) 

ı<u ı<u ı<u ı<u     

tavıK  (I-3.13)     hamırı  (I-25.5) 

yavrım  (I-17.29) 

 

2.1.11. Alıntı Kelimelerdeki Uzun Ünlülerin Kısalması2.1.11. Alıntı Kelimelerdeki Uzun Ünlülerin Kısalması2.1.11. Alıntı Kelimelerdeki Uzun Ünlülerin Kısalması2.1.11. Alıntı Kelimelerdeki Uzun Ünlülerin Kısalması    
BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da    alıntı kelimelerdeki uzun ünlülerin korunması veya normal süreli ünlü 

olarak telaffuz edilmesi,    birkaç örnek dışında ÖTTÖTTÖTTÖTT ile paralellik göstermektedir. Normal 

süreli ünlü olarak telaffuz edilen örneklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

                                                
66 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 160 (Korkmaz, bu terimi ünlü düzleşmesi olarak vermiştir.) 
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adetimiz  (I-2.46)     hatta  (II-4.20) 

beraber  (I-2.48)    rahat  (II-8.10)   

nişan  (I-4.15)     mesela  (II-9.2)   

zaman  (I-24.13)     veliden  (II-15.83) 

bazı  (I-25.13)     nüfus  (II-21.2)  

mesela  (I-27.4) 

 

ÖTTÖTTÖTTÖTT’nden farklı olarak kısa telaffuz edilen örnekler: 

yăni  (I-5.26)     ădet  (I-5.54)  

 

2.2. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 2.2. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 2.2. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 2.2. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ     
2.2.1. Ötümlüleşme: 2.2.1. Ötümlüleşme: 2.2.1. Ötümlüleşme: 2.2.1. Ötümlüleşme: Ötümsüz ünsüzlerin yerlerini ötümlü karşılıklarına 

bırakmasıdır....67    Ötümlüleşme, hem ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde hem de bütün Anadolu ağızlarında çok 

yaygın olarak görülen bir değişmedir. Bu değişmelerin bir kısmı yarı ötümlüleşmelerdir. 

Ötümlüleşmeyi üç başlık altında işleyeceğiz: 

    

2.2.1.1. Ön seste Ötümlüleşme: 2.2.1.1. Ön seste Ötümlüleşme: 2.2.1.1. Ön seste Ötümlüleşme: 2.2.1.1. Ön seste Ötümlüleşme:     
#g  < #k #g  < #k #g  < #k #g  < #k     

ETETETET’deki  #k’lerin Oğuz lehçelerinde #g’ye değişmesi yaygın bir fonetik 

eğilimdir. ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde  de gördüğümüz bu değişme Anadolu ağızlarının bir kısmında 

oldukça ileri durumdadır. Komşu ağızlar (KYA, UİA, AMA) KYA, UİA, AMA) KYA, UİA, AMA) KYA, UİA, AMA) da söz konusu değişme 

için güzel bir örnek teşkil etmektedir.68
 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da ise bir iki örnek dışında ÖTTÖTTÖTTÖTT ile bir paralellik söz konusudur.  

göce  (I-1.17)     gecesi  (II-1.23) 

gitmez  (I-2.67)    girmiş  (II-4.46) 

geçirmezimiş  (I-4.3)    gülerler  (II-5.14) 

giriş  (I-5.41)     gitmeden  (II-6.26) 

gelin  (I-9.35)     gün  (II-7.1) 

geri  (I-11.26)     gönderirler  (II-8.14) 

                                                
67bkz. KORKMAZ; GTS, s.151 (Korkmaz, bu terimi tonlulaşma olarak vermiştir.); TUNA; TDDN, s. 
27-28. 
68 bkz. GÜLENSOY; KYA, s.53, UİA, s. 36, BOZ, AMA, s.55; YILDIZ, IMA, s.37. ; DİNAR, BDYA , 
s.43; YILMAZ, İİA, s.43; ÖRNEKKOL, EA, s.47. 
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genç  (I-13.28)    gerçekten  (II-9.30) 

gelir  (I-14.5)     güzelcene  (II-11.26) 

gözü  (I-14.41)     görenekleri  (II-13.7) 

gündüzlü  (I-15.23)     gölden  (II-14.1) 

gece  (I-19.17)    gelennerin  (II-15.23) 

gelme  (I-21.7)    gidiyōn  (II-17.29) 

geneli  (I-27.14)    gezdik  (II-20.65) 

götürür  (I-28.29)     göremedik  (II-21.3) 

güveyį  (I-31.141)    geliyō  (II-23.32) 

gününü  (I-32.7)    geçimi  (II-26.4) 

güzel  (I-38.10)    geş  (II-28.4) 

 

ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde ötümlüleşmeyip #k’li kalan kelimelerden birkaçı, BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da hem 

ötümsüz hem de ötümlü şekilde kullanılmaktadır:69
 

#g(a)  < #k(a)#g(a)  < #k(a)#g(a)  < #k(a)#g(a)  < #k(a)  (Listeye alıntı kelimeler de dahil edilmiştir): 

ġızın  (I-1.24)     ġaydı  (I-15.9) 

ġız  (I-2.12)     ġadir  (I-15.19) 

ġopan  (I-2.15)    ġaFasına  (I-19.9) 

ġış  (I-3.1)     ġurudur  (I-20.15) 

ġaķtı  (I-4.25)     ġardeşiniŋ  (I-24.149) 

ġarıştıraraķ  (I-5.44)    ġoyunda  (I-35.10) 

ġadar  (I-6.8)     ġordelasını  (II-1.11) 

ġaymaķ  (I-7.7)    ġapıt  (II-4.4) 

ġalıbı  (I-8.5)     ġurutdūndan  (II-6.63) 

ġaçcādım  (I-8.18)    ġadın  (II-7.24) 

ġuranını  (I-9.7)    ġoláy  (II-8.17) 

geçi  (I-9.28)     ġaranlıģīna  (II-9.25) 

ġuzgunuŋ  (I-9.33)    ġamyon  (II-10.12) 

ġuyāŕsıŋ  (I-10.1)    ġonmuşlar  (II-11.12) 

ġaķtı  (I-10.9)     ġındırā  (II-12.9) 

                                                
69 krş. GÜLSEVİN; UİA, s.40; BOZ, AMA, s.56; DİNAR, BDYA , s.44; YILMAZ, İİA, s.44; 
ÖRNEKKOL, EA, s.48. 
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ġabarī  (I-11.5)    ġıldıķdan  (II-14.17) 

ġuruŕ  (I-11.17)    ġadar  (II-15.24) 

ġatġı  (I-12.15)    ġoçum  (II-19.1) 

ġatmıyız  (I-12.22)    ġızınķı  (II-20.24) 

ġarıştırdıķ  (I-13.19)    ġurban  (II-21.19) 

ġalanını  (I-13.22)    ġarşılıķlı  (II-28.26) 

ġuruş  (I-14.9)     ġarşılıyōdu  (II-29.7) 

ġuruş  (I-14.33)    ġalmaS  (II-31.18) 

 

ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde ötümlüleşmeyip #k(a)’lı kalan kelimelerin büyük bir kısmı BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da 

Ötümlüleşirken, bazı örneklerde ya ötümlüleşme olmamış ya da ikili şekiller ortaya 

çıkmıştır:  

ķadar  (I-1.35)     ķabarır  (II-6.57) 

ķavururlar  (I-1.6)    ķoyun  (II-6.60) 

ķarpuz  (I-2.43)    ķaldırdıķdan  (II-9.2) 

ķalan  (I-15.16)    ķuranı  (II-15.13) 

ķaldırır  (I-29.10)     ķullanılcaķ  (II-15.75) 

ķuruluyō  (I-30.3)     ķomşu  (II-18.22) 

ķalē  (I-33.14) 

    

#d < ##d < ##d < ##d < #tttt    

ETETETET’deki  #t’lerin Oğuz lehçelerinde #d’ye değişmesi yaygın bir fonetik 

eğilimdir. ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde de gördüğümüz bu değişme Anadolu ağızlarında da ileri 

durumdadır. Söz konusu değişme, BÇÇA BÇÇA BÇÇA BÇÇA ile komşu ağızlar (KYA,KYA,KYA,KYA, UİA AMA ve IMA, UİA AMA ve IMA, UİA AMA ve IMA, UİA AMA ve IMA, 

BDYABDYABDYABDYA)70  ve ÖTTÖTTÖTTÖTT arasında bir paralellik göstermektedir. 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA ile ÖTTÖTTÖTTÖTT arasında bir paralellik söz konusudur. 

 

de-  (I-1.15)     dinlemiş  (II-7.44)   

doķuz  (I-2.58)     doķuz  (II-14.3) 

                                                
70 krş. GÜLENSOY; KYA, s.53-54; GÜLSEVİN; UİA, s. 36; BOZ, AMA, s.58; YILDIZ, IMA, s.38. ; 
DİNAR, BDYA , s.46; YILMAZ, İİA, s.46; ÖRNEKKOL, EA, s.49. 
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dibi  (I-10.2)     daģīn  (II-20.50) 

demir  (I-19.82) 

düz  (I-24.88) 

dizip  (I-31.71) 

 

Aşağıya ÖTTÖTTÖTTÖTT’’’’nde ötümlüleşmeyip #t’li kalan örneklerin BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da 

ötümlüleşerek #d’li olanları alınmıştır:  

dakcam  (I-2.89)    datlı  (I-1.25) 

daşīdıģī  (I-2.142)    daşlıdere  (I-21.8) 

dutmuş  (I-4.2)    daşġınlıķlā  (I-28.27) 

duz  (I-11.2)     duzlu  (II-15.76) 

daşıynan  (I-14.39)    daşınalım  (II-17.17) 

dabanca  (I-14.12)    daķar  (II-20.20) 

dutmadı  (I-15.17)    dutġun  (II-23.35) 

dutarıS  (I-18.10) 

 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da ötümlü #d’li şekillerinin yanında ötümsüz  #t’li şekilleri de olan 

örnekler şunlardır: 

tuzlu  (I-1.31)     tutġun  (II-18.27) 

taşınmıya  (I-15.12)    tat  (II-31.25) 

 

ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde ötümlü olan alıntı bir kelimede BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’nın genel fonetik 

eğiliminin aksine ötümsüzdür: 

tomatisi  (I-13.3) 

 

#c  < #ç#c  < #ç#c  < #ç#c  < #ç    

coķ  (I-11.32)     cizerler  (I-31.106) 

cember  (I-11.38)     cevirįler  (II-27.14) 

 

#z  < #s#z  < #s#z  < #s#z  < #s    

zabāћīnan  (I-25.11)    zebzecilik  (II-23.16) 

zopa  (I-33.8)     zabāћdan  (II-25.5) 
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#f  < #v#f  < #v#f  < #v#f  < #v    

fişne  (I-3.25) 

    

Ön Seste Yarı Ötümlülük Ön Seste Yarı Ötümlülük Ön Seste Yarı Ötümlülük Ön Seste Yarı Ötümlülük     
#F  < #f#F  < #f#F  < #f#F  < #f    

Filān  (I-18.8)     Faķat  (II-7.63) 

Faķat  (I-24.160)    Fazla  (II-9.23) 

 

#P  < #p#P  < #p#P  < #p#P  < #p    

Pek  (II-16.9) 

 

#T  < #t#T  < #t#T  < #t#T  < #t    

Tutar  (I-5.31)     Tepsiye  (I-25.6)    

Tatil  (I-12.38)     Tutġunnuk  (II-29.38)    

Tuzlallar  (I-14.25) 

 

2.2.1.2. İç Seste Ötümlüleşme2.2.1.2. İç Seste Ötümlüleşme2.2.1.2. İç Seste Ötümlüleşme2.2.1.2. İç Seste Ötümlüleşme    
2.2.1.2.1. Tabanlarda:2.2.1.2.1. Tabanlarda:2.2.1.2.1. Tabanlarda:2.2.1.2.1. Tabanlarda: ETETETET’de ötümsüz olan bazı örneklerin EATEATEATEAT ve ÖTTÖTTÖTTÖTT’de 

ötümlüleştiğini biliyoruz. Söz konusu değişme hem BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA hem de diğer Anadolu 

ağızlarında da görülebilmektedir. Bununla birlikte ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde ötümsüz olan bazı alıntı 

kelimeler BÇÇA BÇÇA BÇÇA BÇÇA’da ötümlüleşmiştir: 71
 

    

----gggg----  <   <   <   < ----kkkk----    

deliġanlı  (I-2.39)    ayaġçı  (I-27.17) 

hakġaten  (I-2.114)    esgiden  (I-29.59)    

yetişgin  (I-2.135)    Faġat  (I-30.25) 

yapıldıġdan  (I-4.16)    asgere  (I-34.11) 

ēġşi  (I-7.9)      keşge  (I-35.55) 

atġı  (I-7.13)      esgisi  (I-36.17) 

                                                
71 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 43; BOZ, AMA, s.60; YILDIZ, IMA, s.38; DİNAR, BDYA , s.48; YILMAZ, 
İİA, s.47; ÖRNEKKOL, EA, s.52; ŞENYİĞİT, SA, s.55. 
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ġatġı  (I-12.15)     egseriye  (II-20.1) 

daķġa  (I-14.30)     deliġannılar  (II-20.10)  

laġap  (I-24.4)     esgiye  (I-27.2) 

ēsġi  (II-30.1)     başġa  (II-31.3) 

ocaġda  (I-27.15) 

 

----KKKK----  <   <   <   < ----kkkk---- (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme)    

ķaKtı  (I-1.4)     ġopuKluġ  (I-24.26) 

mezarlıKlar  (I-1.30)    arKadaşlar  (I-29.4) 

döKdǖmüz  (I-11.23)     olduKlarım  (I-38.7) 

bôyleliKçe  (I-17.19)     anaşdıKdan  (II-1.21)    

yorüKġaraca∪örene  (I-21.9)    eKserį  (II-3.1) 

    

----cccc----  <   <   <   < ----çççç----    

bütcemiS  (II-15.62)    güçcükden  (II-28.4) 

kücük  (II-16.8)     olduķca  (II-31.15) 

 

----dddd----  <   <   <   < ----tttt----    

işde  (I-13.6)     işde  (II-1.5) 

üsdüne  (I-19.21)    üsdüne  (II-21.14) 

Tadil  (I-21.4)    

hatdā  (I-30.35) 

ürediyoruS  (I-31.38) 

südün  (I-38.9)    

 

----TTTT----  <   <   <   < ----tttt---- (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme)    

süTü  (I-18.5) 

 

----FFFF----  <   <   <   < ----ffff---- (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme) (Yarı ötümlüleşme)    

soFrada  (I-5.20)                                              ћāFtadan  (II-1.21) 

ћāFta  (I-11.11)      asFalt  (II-7.38) 

etrāFınıŋ  (I-15.4)    şeFikler  (II-7.96) 
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uFaġ  (I-15.41)      taraFlı  (II-9.6) 

tüFek  (I-17.18)      uFaķ  (II-11.2) 

taraFlarda  (I-19.109)      deFteri  (II-28.30) 

öFeleriS  (I-20.15)      şeFtāli  (I-31.5) 

dēFtere  (I-24.31)      musāFir  (I-31.17) 

mustàFa  (I-24.141) 

 

2.2.1.2.2. Ekleşme Sırasında Ötümlüleşme:2.2.1.2.2. Ekleşme Sırasında Ötümlüleşme:2.2.1.2.2. Ekleşme Sırasında Ötümlüleşme:2.2.1.2.2. Ekleşme Sırasında Ötümlüleşme: İki şekilde olmaktadır. Birinci şekil; 

sonu ötümsüz bir ünsüz ile biten bir kelimeye, ünlü ile başlayan bir ek getirilmesi 

(VK#+V(VK#+V(VK#+V(VK#+V≠)≠)≠)≠). İkinci şekil ise; sonu ötümsüz bir ünsüzle biten bir kelimeye ünsüz ile 

başlayan bir ek getirilmesi (VK#+K(VK#+K(VK#+K(VK#+K≠)≠)≠)≠)    

 

 VK#+V VK#+V VK#+V VK#+V≠ :≠ :≠ :≠ : ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde olduğu gibi hemen bütün Anadolu ağızlarında görülen bir 

değişmedir. Bu değişme BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da oldukça ileri ve yaygın durumdadır.72
 

 Vğ#+V Vğ#+V Vğ#+V Vğ#+V≠ < Vg#+V≠  < Vk#+V≠≠ < Vg#+V≠  < Vk#+V≠≠ < Vg#+V≠  < Vk#+V≠≠ < Vg#+V≠  < Vk#+V≠ : Değişmenin seyri bize kkkk’lerin ötümlüleşip 

önce gggg, sonra da gggg’lerin süreklileşip ğğğğ olduğunu gösteriyor. BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da bir sonraki 

safhada ğğğğ’ler çoğu kere komşu ünlülerin açıklığında uzayarak kaybolmaktadırlar: 

çocuģā  (I-2.135)    çocuģūn  (II-11.18) 

asgerliġį  (I-33.21) 

 

KK#KK#KK#KK#+V+V+V+V≠  < Kk#+V≠ (Yar≠  < Kk#+V≠ (Yar≠  < Kk#+V≠ (Yar≠  < Kk#+V≠ (Yarı Ötümlüleşme)ı Ötümlüleşme)ı Ötümlüleşme)ı Ötümlüleşme)    

ķaKan  (I-24.113) 

 

 

Vd#+VVd#+VVd#+VVd#+V≠  < Vt#+V≠≠  < Vt#+V≠≠  < Vt#+V≠≠  < Vt#+V≠    

südüynen  (I-19.33)    milledin  (I-32.15) 

    

 

VKd#+VVKd#+VVKd#+VVKd#+V≠  < VKt#+V≠≠  < VKt#+V≠≠  < VKt#+V≠≠  < VKt#+V≠    

                                                
72 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 44; BOZ, AMA, s.61; DİNAR, BDYA , s.51; YILMAZ, İİA, s.50; 
ÖRNEKKOL, EA, s.55; ŞENYİĞİT, SA, s.58. 
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üsdüne  (I-13.10)    üsdüne  (II-2.17) 

dosdu  (I-32.27)    

    

VF#+VVF#+VVF#+VVF#+V≠  < Vf#+V≠(Yar≠  < Vf#+V≠(Yar≠  < Vf#+V≠(Yar≠  < Vf#+V≠(Yarı Ötümlüleşme)ı Ötümlüleşme)ı Ötümlüleşme)ı Ötümlüleşme)    

tuћāFımıza  (I-19.86)     etraFıma  (I-30.38) 

hoşaFını  (I-25.9)     taraFı  (II-7.30) 

sınıFa  (I-37.1) 

    

ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde olduğu gibi kök ünsüzlerinden sonra çoğu kere ötümlüleşme 

olmamıştır: 73
 

getiriyorsuŋ  (I-1.36)    dutāŕlar  (II-1.21) 

yeter  (I-9.41)     atıyōsuŋuz  (II-5.31) 

satarlardı  (I-14.64)    batdıdır  (II-31.22) 

yatıyodun  (I-15.13)  

 

2.2.1.2.2.2. Bazı Ek Başındaki Ünsüzlerin Sürekli Ötümlü Bulunması:2.2.1.2.2.2. Bazı Ek Başındaki Ünsüzlerin Sürekli Ötümlü Bulunması:2.2.1.2.2.2. Bazı Ek Başındaki Ünsüzlerin Sürekli Ötümlü Bulunması:2.2.1.2.2.2. Bazı Ek Başındaki Ünsüzlerin Sürekli Ötümlü Bulunması:  ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde 

ünsüz uyumu sebebiyle ötümsüz-ötümlü ünsüz çifti yan yana bulunamazlar. Ancak hem 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da hem de Anadolu ağızlarının birçoğunda böyle bir uyum yaygın bir şekilde 

söz konusu değildir. Ek başındaki sürekli ötümlü ünsüzler dolayısıyla, ötümsüz-ötümlü 

ünsüz çiftlerini görmek mümkündür: 

 

t#+dt#+dt#+dt#+d≠ ≠ ≠ ≠     

gitdim  (I-18.42)                    bitdikden  (I-30.12)   

                                                                     gitdik  (II-20.66)  

g#+dg#+dg#+dg#+d≠≠≠≠    

yapıldıġda  (I-4.16)    azınlıġdadır  (I-32.22)  

ocaġda  (I-27.15)    çayırlıġdır  (I-36.3)    

çıġdı  (I-30.47)    ġıldıġdan  (II-30.9) 

                                                
73 Geniş bilgi için bkz. Erdoğan BOZ, “Türkçe Asıllı Kelimelerde Son Ses ç,k,p,t Ünsüzlerinin 
Ötümlüleşme veya Ötümsüz Kalma Sorunu” TD, S. 605, Ankara, 2002, s.447-455.; Erdoğan BOZ, 
“Doğu  Kökenli Kelimelerdeki Kelime Sonu (b,c,d,g) Ünsüzlerinin Türkiye Türkçesinde Ötümsüzleşme 
Meselesi” Türkbilig Dergisi, S.2, Ankara 2001, s.11-22. 
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oruçluġda  (I-31.32)    yapdıġdan  (II-30.30) 

 

ķ#+d≠ķ#+d≠ķ#+d≠ķ#+d≠    

çıķdıktan  (I-2.52)    çıķdı  (II-4.11) 

ortalıķdan  (I-5.23)    alındıķdan  (II-5.13) 

yūduķdan  (I-7.12)    olaráķdan  (II-7.8) 

bozmaķdan  (I-9.44)                börekdir  (II-8.20) 

ocaķda  (I-13.16)                                           ķaldırdıķdan  (II-9.2)    

yaķtıķdan  (I-14.8)    yükseklikde  (II-9.6) 

Toķdurlar  (I-17.29)    ķaķdı  (II-10.6) 

 

K#+cK#+cK#+cK#+c≠≠≠≠    

ôlelikce  (I-35.11)           

    

f#+df#+df#+df#+d≠≠≠≠    

ћērifde  (I-19.66)    etirafda  (II-20.49) 

hafifden  (I-31.116)    dēfdir  (II-31.7) 

posōfdan  (I-34.17)        

 

s#+gs#+gs#+gs#+g≠≠≠≠    

basġın  (II-20.54) 

 

ş#+dş#+dş#+dş#+d≠≠≠≠    

ödüşdür  (I-2.28)    bitmişdir  (II-2.17) 

pirişden  (I-7.9)    cümbüşde  (II-5.9) 

çalışdıķ  (I-19.54)    sarıġamışda  (II-19.24) 

ġarışdıra  (I-20.10)    bişdik  (II-22.60) 

dönüşde  (I-28.54)    aģīrláşdı  (II-23.4) 

ġalabalıķláşdı  (I-29.17)   yerleşdi  (II-26.2) 

düşdü  (I-30.66) 

ġavuşdu  (I-31.14)    
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ş#+g, ş#+g, ş#+g, ş#+g, ġ≠ġ≠ġ≠ġ≠    

yetişgin  (I-2.135)    işġi  (II-8.17) 

başġa  (I-12.15)    başġādı  (II-15.94) 

daşġınlıķlā  (I-28.27) 

gelişgin  (I-31.4) 

    

p#+dp#+dp#+dp#+d≠≠≠≠    

yapdırmaSlar  (I-19.15)   yapdım  (II-7.11) 

harpden  (I-19.50)    yapdırĭcāsaŋ  (II-17.19) 

çarpdı  (I-30.42)    yapdıķ  (II-21.7) 

yapdırmış  (I-30.47)    yapdıķdan  (II-25.15) 

yapdım  (I-31.10) 

 

p#+cp#+cp#+cp#+c≠≠≠≠    

yapcáksın  (I-28.39)    yapcān  (II-10.18)    

yapcāz  (I-34.12)    yapcaķ  (II-13.8) 

 

s#+ds#+ds#+ds#+d≠≠≠≠    

isdedi  (I-19.92)    dosdu  (II-7.12)  

mayısda  (I-26.28)    basdıķdan  (II-12.1) 

gösdermiş  (I-31.29) 

ķarsdan  (I-34.17) 

 

 

 

k#+dk#+dk#+dk#+d≠≠≠≠    

pişirdikden  (I-1.39)    geldikden  (II-5.5)    

āminlikde  (I-4.24)    indikden  (II-6.28) 

türkmencikde  (I-5.18)   yedekden  (II-7.27) 

hüyükde  (I-5.49)    yörükdür  (II-7.93) 

mercimèkden  (I-12.24)   börekdir  (II-8.20) 

dibekde  (I-13.15)    dökdükden  (II-11.24) 
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çekdik  (I-19.58)    yörükden  (II-12.3) 

elèkden  (I-20.19)    götürdükden  (II-15.73) 

temizlikden  (I-27.29)   diyelekden  (II-20.14) 

gördükden  (I-28.17)    yakàsinekden  (II-22.28) 

 

2.2.1.3. Son Seste Ötümlüleşme:2.2.1.3. Son Seste Ötümlüleşme:2.2.1.3. Son Seste Ötümlüleşme:2.2.1.3. Son Seste Ötümlüleşme:    
2.2.1.3.1. Son Seste Yarı Ötümlüleşme:2.2.1.3.1. Son Seste Yarı Ötümlüleşme:2.2.1.3.1. Son Seste Yarı Ötümlüleşme:2.2.1.3.1. Son Seste Yarı Ötümlüleşme:    
    

K# < k#K# < k#K# < k#K# < k#    

çoK  (I-1.29)     yöruK  (I-24.153) 

yèmeK  (I-4.18)     ışıK  (II-1.4) 

ġōŕduK  (I-11.29)    yüzüK  (II-1.8) 

 

 

g, g, g, g, ġ# < k#ġ# < k#ġ# < k#ġ# < k#    

ķalabalıġ  (I-1.30)    uFaġ  (I-15.41) 

māfıġ  (I-4.14)    ġaynadıġ  (I-22.7) 

acıġ  (I-11.3)      buçuġ  (I-24.77) 

damnatdıġ  (I-11.22)     başlıġ  (I-30.8) 

 

d# < t#d# < t#d# < t#d# < t#    

milled  (I-24.54)    dörd  (I-29.10) 

 

T# < t#T# < t#T# < t#T# < t#    

dāmaT  (I-2.99)    dosT  (II-8.2) 

dörT  (I-24.169) 

 
Ç, c# < ç#Ç, c# < ç#Ç, c# < ç#Ç, c# < ç#    

sāc  (I-14.49)      ondüc  (II-14.28) 

oruc  (I-19.98)    sādıc  (II-22.71) 

üc  (I-37.9)      genc  (II-26.14) 

      

F# < f#F# < f#F# < f#F# < f#    



 47 

zivāF  (I-2.64)     ġadāyiF  (I-27.31) 

teF  (I-17.18) 

    

2.2.1.4. Kelime Sonunda Ulanmaya Bağlı Ötümlüleşmeler: 2.2.1.4. Kelime Sonunda Ulanmaya Bağlı Ötümlüleşmeler: 2.2.1.4. Kelime Sonunda Ulanmaya Bağlı Ötümlüleşmeler: 2.2.1.4. Kelime Sonunda Ulanmaya Bağlı Ötümlüleşmeler:     
Sonu ötümsüz bir ünsüz ile biten bir kelimeyi, ünlü ile başlayan bir kelime takip 

ettiğinde (K#+#V), (K#+#V), (K#+#V), (K#+#V), ilk kelimenin sonundaki ötümsüz ünsüz ötümlüleşir. Anadolu 

ağızlarının birçoğunda olan bu değişme,  ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde de olmakla beraber imlâda 

gösterilmez.74
 

 

 c#c#c#c#B∪∪∪∪B#V    < ç##V    < ç##V    < ç##V    < ç#B∪∪∪∪B#V#V#V#V    

sādıc∪anası  (I-31.99)    ondüc∪eden  (II-14.29) 

 

d#d#d#d#B∪∪∪∪B#V    < t##V    < t##V    < t##V    < t#B∪∪∪∪B#V#V#V#V    

süd∪inekçiliklerle  (I-28.3)   memēd∪alinin  (I-34.14) 

dörd∪įћtiyar  (I-29.10)    mesūd∪etsin  (II-13.2)     

dörd∪ay  (I-33.24)     dosd∪işde  (II-29.35) 

 

F#F#F#F#B∪∪∪∪B#V    < f##V    < f##V    < f##V    < f#B∪∪∪∪B#V#V#V#V    

etraF∪odanıŋ  (I-2.122)   sırF∪onunla  (II-4.41)    

örf∪anăne  (I-5.44)    sırF∪undan  (II-6.58) 

pilaF∪aşımıS  (I-11.36)   teF∪alırlāŕdı  (II-15.91) 

deF∪ettiler  (I-19.74) 

tāriF∪ediyō  (I-28.64) 

esnāF∪oldūmuS  (I-29.23) 

sınıF∪oķudurdu  (I-33.3) 

    

T#T#T#T#B∪∪∪∪B#V    < t##V    < t##V    < t##V    < t#B∪∪∪∪B#V#V#V#V    

eT∪içine  (I-3.21)    filōrT∪ederek  (I-28.74) 

şerbeT∪içilir  (I-4.15)      eziyeT∪ediyōdu  (I-29.14) 

ameliyāT∪ider  (I-19.82)    dāveT∪ederler  (I-30.13) 

                                                
74 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 44.; BOZ,  AMA, s.64; DİNAR, BDYA , s.56; YILMAZ, İİA, s.56; 
ÖRNEKKOL, EA, s.61; ŞENYİĞİT, SA, s.61. 
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no∪ūT∪eder  (I-20.18)      äT∪edērdiS  (II-10.8) 

sōbeT∪edērlerdi  (I-21.13)      yo∪ūrT∪etmèyiS  (II-16.6) 

 

g#g#g#g#B∪∪∪∪B#V    < k##V    < k##V    < k##V    < k#B∪∪∪∪B#V#V#V#V    

ķalabalıġ∪olur.  (I-1.30)   atarıġ∪içine  (I-13.17) 

tavıġ∪atarıS  (I-11.27)   uFāġ∪uFāġ  (I-18.14) 

döveriġ∪elimizde  (I-13.15)    çoġ∪iyidir  (II-31.42) 

 

K#K#K#K#B∪∪∪∪B#V    < k##V    < k##V    < k##V    < k#B∪∪∪∪B#V#V#V#V    

zevK∪alcam  (I-9.44)    bôreK∪ardından  (II-3.8) 

yemeK∪arıyōlar  (I-10.8)   türK∪asıllımış  (II-7.71) 

tüFeK∪atāŕlardı  (I-17.18)   küçüK∪aldım?  (II-9.14) 

    

b#b#b#b#B∪∪∪∪B#V    < p##V    < p##V    < p##V    < p#B∪∪∪∪B#V#V#V#V    

nāsib∪itsin  (I-31.146)   ġarib∪ise  (II-13.9) 

 

P#P#P#P#B∪∪∪∪B#V    < p##V    < p##V    < p##V    < p#B∪∪∪∪B#V#V#V#V    

hesăP∪it  (I-24.46)    ġırıP∪atarlārdı  (II-14.26) 

salıP∪içine  (I-35.71) 

 

 

2.2.2. Ötümsüzleşme:2.2.2. Ötümsüzleşme:2.2.2. Ötümsüzleşme:2.2.2. Ötümsüzleşme:    Ötümlü ünsüzlerin yerlerini ötümsüz karşılıklarına 

bırakmasıdır. Anadolu ağızlarında çok yaygın görülen bir değişmedir. Bu değişmelerin 

bir kısmı yarı ötümsüzleşmedir:75
 

    

2.2.2.1. Ön Seste Ötümsüzleşme2.2.2.1. Ön Seste Ötümsüzleşme2.2.2.1. Ön Seste Ötümsüzleşme2.2.2.1. Ön Seste Ötümsüzleşme    
    

#p < #b#p < #b#p < #b#p < #b    

pakla (I-7.21)      pıçak  (I-27.38) 

#t < #d#t < #d#t < #d#t < #d    

                                                
75 bkz. KORKMAZ; GTS, s.151 (Korkmaz, bu terimi tonsuzlaşma olarak vermiştir.); TUNA; TDDN, s. 
28. 
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tomātis  (I-11.9)    Toķdur  (II-14.3)    

tā  (I-18.18)  

 

#f < #v#f < #v#f < #v#f < #v    

fişnenin  (I-30.36)    fişnelik  (II-7.37) 

 

2.2.2.2. İç Seste Ötümsüzleşme2.2.2.2. İç Seste Ötümsüzleşme2.2.2.2. İç Seste Ötümsüzleşme2.2.2.2. İç Seste Ötümsüzleşme    
    

----pppp---- <  <  <  < ----bbbb----        

fapriķasına  (I-5.73)    

 

----T,T,T,T,----tttt---- <  <  <  < ----dddd----    

atnan (I-15.13) “adnan ile”   

vücūtunu  (I-19.33) 

 

----ÇÇÇÇ---- <  <  <  < ----cccc----        

davulçularnan  (I-14.10)   pençireye  (II-7.47)  

       ēlençe  (II-18.25) 

 

----ssss---- <  <  <  < ----zzzz----    

çerkesler  (II-31.1) 

2.2.2.3. Son Seste Ötümsüzleşme2.2.2.3. Son Seste Ötümsüzleşme2.2.2.3. Son Seste Ötümsüzleşme2.2.2.3. Son Seste Ötümsüzleşme    
S # < z#S # < z#S # < z#S # < z#    

ōlmaS  (I-1.5)     aslımıS  (II-7.35) 

aS  (I-1.14)     olmaS  (II-8.1) 

asarıS  (I-11.34)    keseriS  (II-10.8) 

yaķarıS  (I-19.13)    geliriS  (II-13.5) 

olmaS  (I-38.6)    almaS  (II-23.50) 

      dökeriS  (II-25.1)    

 

2.2.3. Ünsüz Kaybolmaları:2.2.3. Ünsüz Kaybolmaları:2.2.3. Ünsüz Kaybolmaları:2.2.3. Ünsüz Kaybolmaları:    BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da çoğunlukla “ğ,h,l,r,v,y” ünsüzlerinin 
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komşu ünlülerdeki açıklık76 sebebiyle kaybolmaları çok yaygın ve ileri durumdadır. Bu 

kaybolma BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da olduğu kadar komşu ağızlar AMA, UİA ve BDYAAMA, UİA ve BDYAAMA, UİA ve BDYAAMA, UİA ve BDYA’da da çok 

yaygındır.77 Bunların dışında çeşitli sebeplerle ünsüz kaybolmaları olabilmektedir.78
 

Ünlülerin açıklığı sebebiyle beş şekilde oluşmaktadır:79
 

 

2.2.3.1. Erime:2.2.3.1. Erime:2.2.3.1. Erime:2.2.3.1. Erime: Kelime içinde veya sonunda “ğ, h, l, r, v, y” ünsüzlerin, komşu 

ünlülerdeki açıklık sebebiyle kaybolmasıdır.  Bu esnada komşu ünlü çoğu kere uzar. 

Ancak yer yer ünlünün uzamadığı örnekler de tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.1.1 Kelime İçinde2.2.3.1.1 Kelime İçinde2.2.3.1.1 Kelime İçinde2.2.3.1.1 Kelime İçinde    
----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VğKVğKVğKVğK----    

ķānısı  (I-2.58)    ōlu  (II-4.21) 

sāmayō  (I-6.11)    ēlenir  (II-4.23) 

dōru  (I-9.5)     ôleden  (II-7.25) 

būdayını  (I-9.16)    bālarlar  (II-11.18) 

ālar  (I-14.36)     ōlan  (II-15.71) 

ôretmene  (I-15.14)    ēlençe  (II-18.25) 

dādan  (I-17.5)     dōruyu  (II-27.4) 

çįnerim  (I-19.48)    būdayda  (II-29.7) 

bālıymış  (I-21.9) 

ôlenden  (I-31.82) 

ôretmen  (I-33.3) 

ōlum  (I-34.1) 

ōlan  (I-35.29) 

 

----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VhKVhKVhKVhK----    

ırāmetlik  (I-8.18)    āmetten  (II-4.26) 

mūtārlıķ  (I-9.13)    rāmetlik  (II-7.76) 
                                                
76 Ünlülerde açıklık için bkz. KORKMAZ; GTS, s. 3. 
77 krş. GÜLENSOY; KYA, s.64-66.; GÜLSEVİN, UİA, s. 47-55.; BOZ, AMA, s.67-72; DİNAR, BDYA , 
s.60; YILMAZ, İİA, s.60; ÖRNEKKOL, EA, s.64; ŞENYİĞİT, SA, s.64. 
78 Erdoğan BOZ; “Ünsüz Düşme ve Kaybolmalarında Terim ve Tasnif Sorunu” TD, S.600, Ankara, 2001, 
s. 856-864. 
79 Ünsüz kaybolmaları ünlülerin açıklığı sebebiyle “erime, büzülme, derilme, yutulma ve ünsüz yitimi” 
olarak beş başlık altında işlenirken KORKMAZ, bu değişmeyi “ünsüz düşmesi” adıyla tek başlıkta 
birleştirmiştir. bkz. KORKMAZ; GTS, s. 162-163. 
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tāsillisiŋ  (I-24.11)    ķāve  (II-8.9) 

įtiyārladıķ  (I-34.36)    mūtarlıķ  (II-12.21) 

 

----VKVKVKVK---- < VğK < VğK < VğK < VğK---- <   <   <   <  ----VkKVkKVkKVkK----    

āşamınan  (I-18.27    ēsik  (II-7.21) 

dōsan  (I-24.67)    ēşir  (II-16.7) 

ēşi  (I-31.35)     āşam  (II-22.8) 

       ôsüz  (II-22.19) 

 

----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VlKVlKVlKVlK----    

ķaKtı  (I-1.4)     atmış  (II-7.81) 

 

----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VVVVŋŋŋŋKKKK----    

sōra  (I-18.25)     sōra  (II-15.21)    

 

----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VnKVnKVnKVnK----    

dek  (I-30.56) 

 

----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VrKVrKVrKVrK----    

eziyōsun  (I-1.40)    pēşembe  (II-5.11)     

bitēdi  (I-7.6)     damlatıyōlar  (II-5.28) 

ētesi  (I-8.21)     afedēsin  (II-15.3) 

yidirįler  (I-9.2)    alıştırıyōsun  (II-15.18) 

yürǖlü∪e  (I-15.11)    gelįdin  (II-26.10) 

oluyōdu  (I-17.4)     yimbeş  (II-31.31) 

oturūdum  (I-19.70) 

diyōlar  (I-24.9) 

gèyēlē  (I-27.8)  

dūmuşlā  (I-34.13) 
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----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VfKVfKVfKVfK----    

yukūyu  (I-13.11)    yūķa  (II-16.12)    

----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VvKVvKVvKVvK----    

yômiye  (I-19.107)    mēzilerin  (II-14.39) 

dôme  (I-20.12) 

    

----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----VyKVyKVyKVyK----    

ġomuşlar  (I-18.7)    bôle  (II-7.59) 

kôlerin  (I-18.16)    ķoşbēli  (II-7.96) 

bôle  (I-18.21     ġāri  (II-27.23) 

ôlelilce  (I-19.62)     

gônük  (I-30.25)     

kôlüyüm  (I-35.15)        

 

----VKVKVKVK----  <    <    <    <  ----V’KV’KV’KV’K----    

yāni  (I-12.29) “ya’ni”   bazı  (II-12.13) “ba’zı” 

 

2.2.3.1.2. Kelime Sonunda2.2.3.1.2. Kelime Sonunda2.2.3.1.2. Kelime Sonunda2.2.3.1.2. Kelime Sonunda    
KV# < KV# < KV# < KV# < ----KVğ#KVğ#KVğ#KVğ#    

dā  (I-9.29) 

çį  (I-35.77) 

 

KV# < KV# < KV# < KV# < ----KVh#KVh#KVh#KVh#    

allā  (I-29.44)     allā  (II-20.65)    

 

KV# < KV# < KV# < KV# < ----KVl#KVl#KVl#KVl#    

nası  (I-1.3) nası  (II-27.16)    

 

KV# < KV# < KV# < KV# < ----KVr#KVr#KVr#KVr#    

verį  (I-5.74)     bį  (II-1.6) 

ölüyō  (I-6.4)     getirį  (II-2.7) 

edįyo  (I-7.9)     çalarlā  (II-3.3) 
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açıyolā  (I-8.2)    getiriyō  (II-5.5) 

vā  (I-9.2)     veriyō  (II-6.13) 

manca  (I-10.9)    daķıvē  (II-7.8) 

başlıyō  (I-12.27)    yinmeyō  (II-8.8) 

oluyō  (I-14.32)    duruyō  (II-11.29) 

yapıyō  (I-17.29)    oluyō  (II-12.13) 

bį  (I-18.12)     geçē  (II-13.7) 

götürǖ  (I-24.21)    dē  (II-15.99) 

dünǖ  (I-28.61)    geçiniyōlā  (II-18.11) 

sefē  (I-29.42)     gèydirį  (II-20.25) 

bunnā  (I-34.12)    durū  (II-24.6) 

      māfediyō  (II-31.17) 

 

KV# < KV# < KV# < KV# < ----KVy#KVy#KVy#KVy#    

şé  (I-2.27)     şē  (II-9.10) 

 

2.2.3.2. Büzülme:2.2.3.2. Büzülme:2.2.3.2. Büzülme:2.2.3.2. Büzülme:    Kelime içinde iki ünlü arasındaki bir ünsüzün, ünlülerin 

açıklığı sebebiyle kaybolup, komşu ünlülerle birlikte çoğu kere tek bir uzun ünlü haline 

gelmesidir. Bazen uzun ünlü yerine ikiz ünlü de görülebilir.80  

 

----V / VV / VV / VV / VB∪∪∪∪BVVVV----  <    <    <    <  ----VğVVğVVğVVğV----        

dō∪umda  (I-1.24)    yemēmiz  (II-3.9)  

de∪įşti  (I-2.60)                                             de∪įşti  (II-4.10) 

so∪ūr  (I-3.11)     ķılīna  (II-5.9) 

ā∪īl  (I-4.2)     yō∪urur  (II-6.60) 

ā∪īrlıķlı  (I-5.56)    de∪įl  (II-7.92) 

so∪ūdu  (I-12.25)    āzına  (II-9.28) 

geldįnde  (I-14.64)    yu∪ūruS  (II-11.2) 

āzına  (I-18.35)    yaşlandīna  (II-19.5) 

sı∪āra  (I-24.121)    ayāma  (II-20.63)  

                                                
80 bkz. TUNA; TDDN, s. 42,  krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 51; BOZ, AMA, s.70; DİNAR, BDYA , s.64; 
YILMAZ, İİA, s.63; ÖRNEKKOL, EA, s.68; ŞENYİĞİT, SA, s.68. 
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di∪įl  (I-27.22)     do∪ānnā  (II-23.27) 

yu∪ūrursun  (I-31.13)    yo∪ūsa  (II-30.11) 

 

 

----V / VV / VV / VV / VB∪∪∪∪BVVVV----  <    <    <    <  ----VhVVhVVhVVhV----        

mu∪āfaza  (I-5.63)    abdıllanın  (II-19.21) 

mū∪itte  (I-6.7)    veyā∪ūt  (II-20.22) 

yo∪ūt  (I-12.25)    eskişįre  (II-21.7) 

no∪ŭtla  (I-13.17)    ibrām  (II-22.65) 

sabānan  (I-13.19)    mālif  (II-23.37) 

ilāna  (I-15.53)    macurlar  (II-31.1) 

ba∪ār  (I-15.10) 

besāneden  (I-35.7)            

 

----V / VV / VV / VV / VB∪∪∪∪BVVVV----  <    <    <    <  ----VrVVrVVrVVrV----        

üzülülēdi  (I-13.31)    gelįlēdin  (II-22.9)    

bilmeyōm  (I-19.26)    balalādı  (II-26.10) 

 

----V / VV / VV / VV / VB∪∪∪∪BVVVV----  <    <    <    <  ----VnVVnVVnVVnV----        

ba∪ā  (I-9.22) 

 

----V / VV / VV / VV / VB∪∪∪∪BVVVV----  <    <    <    <  ----VvVVvVVvVVvV----        

ē∪įmizde  (I-12.30)     dā∪ūt  (I-24.7) 

a∪ūcunun  (I-13.33)     dö∪ērler  (I-25.1) 

dā∪ul  (I-18.10)     oķlānın  (I-35.66) 

dö∪ǖlür  (I-20.7) 

 

2.2.3.3.  Derilme:2.2.3.3.  Derilme:2.2.3.3.  Derilme:2.2.3.3.  Derilme:    Kelime sonunda iki ünlü arasındaki bir ünsüzün, ünlülerin 

açıklığı sebebiyle kaybolup, komşu ünlülerle birlikte çoğu kere tek bir uzun ünlü haline 

gelmesidir. Bazen uzun ünlü yerine ikiz ünlü de görülebilir: 
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V# /  VV# /  VV# /  VV# /  VB∪∪∪∪BV  <  VğV#V  <  VğV#V  <  VğV#V  <  VğV#    

bayā  (I-1.30)     yüzǖ  (II-1.7) 

yatà∪ī  (I-2.84)    yeme∪į  (I-7.25) 

aşā  (I-3.34)     yürǖlü∪e  (I-15.11) 

ötē  (I-4.5)     dē  (I-17.32) 

ba∪ī  (I-5.41)     oca∪ā  (I-18.1) 

yeme∪į  (I-5.67)     yörü∪ǖ  (I-21.12) 

bôrǖ  (I-6.1)      ā  (I-34.33) 

ya∪ī  (I-7.6)      bayā  (II-7.16) 

söyledi∪į  (I-9.3)     ġoncā  (II-15.66) 

mercimē  (I-13.1)    aşşā  (II-18.4) 

dį  (I-27.40) 

 

V# /  VV# /  VV# /  VV# /  VB∪∪∪∪BV  <  VhV#V  <  VhV#V  <  VhV#V  <  VhV#    

sabā  (I-2.48)     tarį  (II-2.27) 

wallā  (I-2.113)    allā  (II-23.55) 

valā  (I-6.4)     dā  (II-28.1) 

dā  (I-7.8)     vallā  (II-28.28) 

illā  (I-8.8) 

tāri∪į  (I-24.35) 

    

    

V# /  VV# /  VV# /  VV# /  VB∪∪∪∪BV  <  VyV#V  <  VyV#V  <  VyV#V  <  VyV#    

ora  (I-18.20) “oraya”    izlē  (I-24.38) “izleye” 

oķumā  (I-28.12) “okumaya` 

 

2.2.3.4. Yutulma:2.2.3.4. Yutulma:2.2.3.4. Yutulma:2.2.3.4. Yutulma:  İç seste kapalı hece komşuluğundaki bir ünsüzün, komşu bir 

ünlünün açıklığında kaybolmasıdır. Bilindiği gibi ETETETET’de aynı durumdaki g’lerin 

yutulması Oğuz lehçelerinde yaygın bir değişmedir. BÇÇA BÇÇA BÇÇA BÇÇA’da çoğunlukla “h” 

yutulmaları tespit edilmiştir:81
 

                                                
81 bkz. TUNA; TDDN, s.42, krş. GÜLSEVİN; UİA, s.56; BOZ, AMA, s.72; DİNAR, BDYA , s.68; 
YILMAZ, İİA, s.67; ÖRNEKKOL, EA, s.71; ŞENYİĞİT, SA, s.71. 
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----KVKVKVKV----  <   <   <   < ----KKKK’VVVV----    

defa  (II-11.30) “def’a”    

 

----KVKVKVKV----  <   <   <   < ----KhVKhVKhVKhV----    

herālda  (I-1.27)     meşur  (II-3.8) 

memēt  (I-6.10)    tarānayı  (II-16.2) 

cumurįyette  (I-24.4) 

 

2.2.3.5. Ünsüz Yitimi:2.2.3.5. Ünsüz Yitimi:2.2.3.5. Ünsüz Yitimi:2.2.3.5. Ünsüz Yitimi: Ünsüzün bulunduğu çevre şartı bakımından “yutulma” ya, 

kaybolurken ünlülerden birini uzatması bakımından da (nispeten) “erime” ye 

benzemektedir.“Ünsüz yitimi” olayının örnekleri incelendiğinde, özellikle, “r”, “l”, 

“n”den sonra gelen “h” ünsüzünün kaybolduğu görülür. arapçadaki “ayın” ünsüzü de 

“l” sesinden sonra kaybolabilir. “h”den önceki ünsüzler “r”, “l”, “n”değilse, ortaya 

çıkan olay “ünsüz yitimi” değil, “yutulma” olmaktadır.82
 

 

----KVKVKVKV----  <   <   <   < ----KlVKlVKlVKlV----    

tāranamıS  (I-11.18)    anādın mı  (II-7.54)  

dįniyor  (I-24.112) 

    

----KVKVKVKV----  <   <   <   < ----KrVKrVKrVKrV----    

sōna  (I-5.13)    

 

                                    ----KVKVKVKV----  <   <   <   < ----KhVKhVKhVKhV----    

tārana  (I-26.9) 

 

2.2.3.6. Ü2.2.3.6. Ü2.2.3.6. Ü2.2.3.6. Ünsüz Düşmesinsüz Düşmesinsüz Düşmesinsüz Düşmesi    
2.2.3.6.1. Kelime İçinde2.2.3.6.1. Kelime İçinde2.2.3.6.1. Kelime İçinde2.2.3.6.1. Kelime İçinde    
----φφφφ---- <  <  <  < ----kkkk----    

yumuşacıķ  (II-16.15) 

                                                
82 Geniş bilgi için bkz. G. GÜLSEVİN, “Bir Ünsüz düşmesi Tipi Daha: Ünsüz Yitimi”, TDAV, Prof.Dr. 
Osman Nedim Tuna Hatıra Sayısı, S. 139, Ağustos 2002,  s.133-136.  



 57 

----φφφφ---- <  <  <  < ----tttt----    

abdáslādım  (I-7.12)     çifçilik  (II-18.10)  

çifçilik  (I-29.24)            abdēsli  (II-23.25) 

hizmeķar  (I-30.60) 

 

2.2.3.6.2. Kelime Sonunda2.2.3.6.2. Kelime Sonunda2.2.3.6.2. Kelime Sonunda2.2.3.6.2. Kelime Sonunda    
ø #  < t #ø #  < t #ø #  < t #ø #  < t #    

dos  (II-1.8) 

üs  (II-2.2) 

turis  (II-12.1) 

    

    

2.2.3.6.3. Grup Düşmesi:2.2.3.6.3. Grup Düşmesi:2.2.3.6.3. Grup Düşmesi:2.2.3.6.3. Grup Düşmesi:    Bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan birden fazla sesin 

düşmesidir. Çok az görülür: 

ıcıķ  (I-25.15) “azıcık”    bitdin  (II-7.10) “bitirdin”   

götdü  (I-35.49) “götürdü”    yatdılar (II-31.8) “yatırdılar” 

  

2.22.22.22.2.3.7. Hece Tekleşmesi:.3.7. Hece Tekleşmesi:.3.7. Hece Tekleşmesi:.3.7. Hece Tekleşmesi: Bir kelimede benzer sesleri taşıyan iki hecenin 

kaynaşması ve dolayısıyla hece sayısının azalmasıdır.83  

 

----øøøø----  <   <   <   < ----(I(I(I(IP

4444
P)r)r)r)r----84

 

 

 

 

 

yūruS < yoğururuz  (I-7.12)   ġavırıS < ķavururuz  (I-11.26) 

gönderiS < göndeririz  (II-12.22)   yōruS < yoğururuz  (II-16.7) 

verįS < veririz  (I-12.29)   çevįriS < çeviririz  (II-24.8) 

bişįrler < pişirirler  (I-18.1)   götürüS<götürürüz  (II-25.15) 

süzdürǖS < süzdürürüz  (I-20.13)   
 

 

 

 

 

 

----øøøø----  <   <   <   < ----(I(I(I(IP

4444
P)n)n)n)n----    85

 

                                                
83 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 79 (Korkmaz, bu terimi hece kaynaşması olarak vermiştir.); TUNA; 
TDDN, s.44-45. 
84 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 68; BOZ, AMA, s.73; DİNAR, BDA, s.70. YILMAZ, İİA, s.68; 
ÖRNEKKOL, EA, s.74; ŞENYİĞİT, SA, s.73. 
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onna< onunla  (I-27.23) 

 

 

2.2.3.8. Ünsüz Tekleşmes2.2.3.8. Ünsüz Tekleşmes2.2.3.8. Ünsüz Tekleşmes2.2.3.8. Ünsüz Tekleşmesi:i:i:i:    İç seste, çoğu kere alıntı kelimelerde aslî ikiz 

ünsüzden birinin kaybolmasıdır.86 BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da örnekleri fazla değildir:  

 

 ----llll----  <   <   <   < ----llllllll----    

valā  (I-6.4) “vallahi ” 

    

 ----nnnn----  <   <   <   < ----nnnnnnnn----    

sünet  (I-18.41) “sünnet”   

 

 ----ssss----  <   <   <   < ----ssssssss----    

esāhtan  (I-19.51) “essahtan”  

 

----vvvv----  <   <   <   < ----vvvvvvvv----    

evelā  (I-4.15) “evvela”     ġuvatı  (I-19.30) “kuvveti”   

evelce  (I-18.38) “evvelce”   

    

 

 ----yyyy----  <   <   <   < ----yyyyyyyy----    

ġatiyēn  (I-19.66) “katiyyen”   

    

2.2.4. Ünsüz Benzeşmeleri:2.2.4. Ünsüz Benzeşmeleri:2.2.4. Ünsüz Benzeşmeleri:2.2.4. Ünsüz Benzeşmeleri: Bir ünsüzün yakın veya uzaktaki bir başka ünsüze 

etki ederek onu kendine benzeştirmesi olayıdır.87 Hem BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da hem de diğer Anadolu 

ağızlarında çok yaygın ve ileri durumda görülen bir değişmedir.88 Ünsüz 

                                                                                                                                          
85 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 68; BOZ, AMA, s.74; DİNAR, BDA, s.70. YILMAZ, İİA, s.69; 
ÖRNEKKOL, EA, s.74; ŞENYİĞİT, SA, s.73. 
86 bkz. KORKMAZ, GTS, s. 163; TUNA; TDDN, s. 33; BOZ, AMA, s.73; DİNAR, BDA, s.70. 
YILMAZ, İİA, s.69; ÖRNEKKOL, EA, s.74; ŞENYİĞİT, SA, s.74. 
 
87 bkz. KORKMAZ, GTS, s.162, TUNA; TDDN, s. 34-36. ; DİNAR, BDYA , s.71; YILMAZ, İİA, s.71; 
ÖRNEKKOL, EA, s.75; ŞENYİĞİT, SA, s.74. 
88 krş. GÜLENSOY, KYA, s.60-61.; GÜLSEVİN, UİA, s.56-60.; BOZ, AMA, s.75-80.; YILDIZ, IMA, 
s.42-47. 
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benzeşmelerini, eklenme ve ulanmaya bağlı benzeşmeler ile tabanlardaki benzeşmeler 

olarak üç ana başlık alında işleyeceğiz. 

    

2.2.4.1. Eklenmeye2.2.4.1. Eklenmeye2.2.4.1. Eklenmeye2.2.4.1. Eklenmeye Bağlı Benzeşmeler: Bağlı Benzeşmeler: Bağlı Benzeşmeler: Bağlı Benzeşmeler: Bu benzeşme şekli, benzeşmenin yönüne 

göre ilerleyici ve gerileyici olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır.  

 

2.2.4.1.1. İlerleyici Benzeşme: 2.2.4.1.1. İlerleyici Benzeşme: 2.2.4.1.1. İlerleyici Benzeşme: 2.2.4.1.1. İlerleyici Benzeşme:     
----n + n + n + n + ≠n  < ≠n  < ≠n  < ≠n  < ----n + n + n + n + ≠l≠l≠l≠l    

+lAr+lAr+lAr+lAr    

düyünnerde (I-1.1)    ķadınnarınķı  (II-4.36)    

onnarıŋ  (I-1.7)    tencerenernen  (II-6.6) 

günnerį  (I-2.16)    televizyonnara  (II-7.45) 

bunnar  (I-4.20)    insannar  (II-15.107) 

günnük  (I-14.66)    gelenner  (II-20.53) 

şunnar  (I-24.135)    bunnarı  (II-27.15) 

bugünnerde  (I-28.3)    zamannarda  (II-28.6) 

 

    

+lI+lI+lI+lI    

yannış  (I-15.34)    yonannırana  (II-7.76) 

nişannılıķla  (I-28.69)    meydannıķda  (II-8.12)    

tabannınā  (I-30.44)                                       bolávadınnınarın  (II-23.2)    

deliġannınar  (I-33.6)    insannıķ  (II-29.22)    

çobannıķda  (I-34.24)    

düşmānnıģīnan  (I-35.21)    

çobannıķ  (I-36.19)    

    

    

+lA+lA+lA+lA----    

cannandır  (I-1.21)    annamadan  (I-16.13) 

uzunnamasına  (I-1.31)   nişannandıķdan  (I-28.64) 

annadın  (I-4.3)     annaden  (II-7.38) 
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annadabildim  (I-15.21)    annadın  (II-27.2) 

 

+lIK+lIK+lIK+lIK    

donnuķ  (I-19.29)    günnük  (II-4.28) 

 

+(i)lA(n) edatı+(i)lA(n) edatı+(i)lA(n) edatı+(i)lA(n) edatı    

şeylerinnen  (I-2.37)    ћāparlesinnen  (II-2.6) 

suyunan  (I-3.7)    tencerenernen  (II-6.6) 

atġıynan  (I-7.13)    diliynen  (II-7.73) 

tefinen  (I-12.35)    pidēynen  (II-11.4) 

deneynen  (I-18.5)    şekerinen  (II-14.19) 

südüynen  (I-19.33)    yükünen  (II-15.66) 

atınan  (I-22.2)    emrįnen  (II-17.7) 

ġadınnan  (I-25.13)    büyüklerįnen  (II-22.13) 

bıçaķnarnan  (I-32.4)    ismįýnen  (II-31.40) 

 

    

    

+n + +n + +n + +n + ≠n  < +n + ≠d≠n  < +n + ≠d≠n  < +n + ≠d≠n  < +n + ≠d    

+dAn+dAn+dAn+dAn    

ikinniden  (I-2.16)    onnan  (II-4.30) 

bunnan  (I-21.9) 

onnan  (I-27.33) 

    

2.2.4.1.2. Gerileyici Benzeşme:2.2.4.1.2. Gerileyici Benzeşme:2.2.4.1.2. Gerileyici Benzeşme:2.2.4.1.2. Gerileyici Benzeşme:    
 

----s + s + s + s + ≠s  < ≠s  < ≠s  < ≠s  < ----l + l + l + l + ≠s≠s≠s≠s    

ossun  (I-5.77)    ossa  (II-31.35) 

 

----l + l + l + l + ≠l  < ≠l  < ≠l  < ≠l  < ----r + r + r + r + ≠l≠l≠l≠l    

şullarda  (I-6.7)    geliller  (II-1.4) 

bullarına  (I-12.5)    hazırlallaŕ  (II-2.12) 

ġıyallar  (I-15.49)    bullardan  (II-7.42) 
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ġurtarıyollardı  (I-17.30)    alıllar  (II-14.8) 

kesįyollar  (I-22.17)     varıyōllar  (II-15.50) 

geliller  (I-25.6)     oynallar  (II-19.4) 

alıyōllār  (I-37.5)     bullar  (II-29.9) 

 

    S + S + S + S + ≠s  < ≠s  < ≠s  < ≠s  < ----z + z + z + z + ≠s≠s≠s≠s    

veremeSsiniz  (I-19.96)    gitmeSse  (II-15.29) 

beklemeSsin  (I-20.23)     

geçemeSsin  (I-31.56)         

 

2.2.4.2. Ulanmaya Bağlı Benzeşmeler:2.2.4.2. Ulanmaya Bağlı Benzeşmeler:2.2.4.2. Ulanmaya Bağlı Benzeşmeler:2.2.4.2. Ulanmaya Bağlı Benzeşmeler: Bu benzeşme şekli de, benzeşmenin 

yönüne göre ilerleyici ve gerileyici olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır.  

2.2.4.2.1. Gerileyici Benzeşme: 2.2.4.2.1. Gerileyici Benzeşme: 2.2.4.2.1. Gerileyici Benzeşme: 2.2.4.2.1. Gerileyici Benzeşme:     
    

K#K#K#K#B∪B####ġ  < k#ġ  < k#ġ  < k#ġ  < k#B    ∪B####ġġġġ    

ġaşıK∪ġullanan  (I-1.54) 

    

s#s#s#s#B∪B#s  < z##s  < z##s  < z##s  < z#B    ∪    B#s#s#s#s    

deviriS so∪ūnan  (I-20.22)    otuS sene  (II-7.52) 

 

2.2.4.3. Kök ve Tabanlardaki Benzeşmeler2.2.4.3. Kök ve Tabanlardaki Benzeşmeler2.2.4.3. Kök ve Tabanlardaki Benzeşmeler2.2.4.3. Kök ve Tabanlardaki Benzeşmeler    
2.2.4.3.1. Ünsüz2.2.4.3.1. Ünsüz2.2.4.3.1. Ünsüz2.2.4.3.1. Ünsüz----ünsüz Benzeşmesiünsüz Benzeşmesiünsüz Benzeşmesiünsüz Benzeşmesi    
2.2.4.3.1.1. İlerleyici Benzeşme2.2.4.3.1.1. İlerleyici Benzeşme2.2.4.3.1.1. İlerleyici Benzeşme2.2.4.3.1.1. İlerleyici Benzeşme    

 

nnnn----n  < nn  < nn  < nn  < n----llll    

yannış  (I-15.34)    annāden  (II-7.18) 

annādın  (II-15.4)    yunnuş  (II-19.23) 

    

nnnn----n  < nn  < nn  < nn  < n----rrrr    

sonna  (I-15.31)    
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llll----l  < ll  < ll  < ll  < l----yyyy    

fasılle  (I-18.23)    millon  (II-17.8)  

 millar  (I-32.20)    sandalleler  (II-20.16)  

 millōnnuķ  (I-34.22)     mandalleler  (II-20.16)    

     

2.2.4.3.1.2. Gerileyici Benzeşme2.2.4.3.1.2. Gerileyici Benzeşme2.2.4.3.1.2. Gerileyici Benzeşme2.2.4.3.1.2. Gerileyici Benzeşme    
    

cccc----c < zc < zc < zc < z----cccc    

accıġ  (I-1.20)        

 

nnnn----d < md < md < md < m----dddd    

şindi  (I-2.1)     şindi  (II-15.21) 

ġonşusundan  (I-19.3)  

 

tttt----t < pt < pt < pt < p----tttt    

müttelāsı  (I-3.18)        

 

2.2.4.3.2. Ünlü2.2.4.3.2. Ünlü2.2.4.3.2. Ünlü2.2.4.3.2. Ünlü----ünsüz Benzeşmesiünsüz Benzeşmesiünsüz Benzeşmesiünsüz Benzeşmesi    
Ünsüz değişmelerinin bir kısmında, komşu ünlülerin etkisi olmaktadır.  

2.2.4.3.2.1. Dudaklılaşma:2.2.4.3.2.1. Dudaklılaşma:2.2.4.3.2.1. Dudaklılaşma:2.2.4.3.2.1. Dudaklılaşma: Yuvarlak ünlüler komşuluğundaki ünsüzlerin dudak 

ünsüzlerine değişmesidir.89
 

    

----vvvv----  <    <    <    <  ----ğğğğ----    

sovan  (II-11.24) “soğan” 

avāç  (II-14.22) “ağaç” 

    

----vvvv----  <    <    <    <  ----yyyy----    

köv  (I-33.37) “köy”    

 

----vvvv----  <    <    <    <  ----’-    

duvalàr  (I-2.9)             duvaynan  (II-20.25) 
                                                
89 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 48 (Korkmaz, bu terimi dudaksıllaşma olarak vermiştir.); TUNA, TDDN, s. 
29. BOZ, AMA, s.80; DİNAR; BDA, s:76; YILMAZ, İİA, s.75; ÖRNEKKOL, EA, s.80; ŞENYİĞİT, SA, 
s.78. 
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2.2.4.3.2.2. Nazallaş2.2.4.3.2.2. Nazallaş2.2.4.3.2.2. Nazallaş2.2.4.3.2.2. Nazallaşma:ma:ma:ma:    Geniz ünsüzlerinin benzeştirme yolu ile yakınındaki 

ünsüzleri kendi boğumlanma noktasına çekmesi olayı. Türk dilinin eski metinlerinde, 

bugünkü lehçelerde ve Anadolu ağızlarındayer alan bir olaydır.90
 

öne  (I-35.76) “öyle” 

    

2.2.4.3.2.3. Diş Damaklılaşma2.2.4.3.2.3. Diş Damaklılaşma2.2.4.3.2.3. Diş Damaklılaşma2.2.4.3.2.3. Diş Damaklılaşma:::: Bir sesin boğumlanma noktasını değiştirerek 

damak sesine dönüşmesi.91
 

ћērkēşin  (II-7.80) “herkesin” 

 

2.2.4.3.2.4. Diğer Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4. Diğer Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4. Diğer Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4. Diğer Ünsüz Değişmeleri    
2.2.4.3.2.4.1.  Ön Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.1.  Ön Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.1.  Ön Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.1.  Ön Seste Ünsüz Değişmeleri    

 

≠ h≠ h≠ h≠ h---- <  <  <  < ≠≠≠≠şşşş----    

hunu  (I-14.64) 

 

2.2.4.3.2.4.2. İç Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.2. İç Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.2. İç Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.2. İç Seste Ünsüz Değişmeleri    

 

----pppp----< < < < ----hhhh----    

sulpa (I-8.24) 

 

----pppp---- <  <  <  < ----ffff----    

apyona  (I-33.38) 

 

----llll---- <  <  <  < ----rrrr----    

keli  (I-12.32)      selbest  (II-23.59) 

hālıçdan  (I-19.87)     diyelek  (II-31.16) 

diyelek  (I-27.12) 

bāli  (I-32.23) 

                                                
90 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 103 (Korkmaz, bu terimi genizsilleşme olarak vermiştir.) 
91 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 63 (Korkmaz, bu terimi damaksıllaşma olarak vermiştir.) 
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----llll---- <  <  <  < ----nnnn----    

derneyon  (I-30.38) 

 

----nnnn---- <  <  <  < ----llll----    

ôyne  (I-8.25)      kasetne  (I-28.33)   

    

+r + +r + +r + +r + ≠y  < +r + ≠r≠y  < +r + ≠r≠y  < +r + ≠r≠y  < +r + ≠r    

durūýdu  (I-7.7) 

bişirįydik  (I-7.21)    

    

2.2.4.3.2.4.3.  Son Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.3.  Son Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.3.  Son Seste Ünsüz Değişmeleri2.2.4.3.2.4.3.  Son Seste Ünsüz Değişmeleri    

    

llll≠ < r≠≠ < r≠≠ < r≠≠ < r≠    

ķumpil  (I-31.30)    

 

2.2.5. Bağıntılı Değişme:2.2.5. Bağıntılı Değişme:2.2.5. Bağıntılı Değişme:2.2.5. Bağıntılı Değişme: İç sesteki sesleri, benzer sesli bir başka kelimedeki 

seslere dayanarak değişik telaffuz etmektir.92  

verāsıl  (I-24.39) “velhasıl” 

 

2.2.6. Benzeşmezlik:2.2.6. Benzeşmezlik:2.2.6. Benzeşmezlik:2.2.6. Benzeşmezlik: Bir kelimede yan yana veya birbirine yakın duran ve 

boğumlanma nitelikleri bakımından birbirinin tıpkısı veya benzeri olan iki ünsüzden 

birinin, kendi boğumlanma noktasını ötekinden ayırarak başka bir ünsüze dönüşmesi 

olayı.Bu olay daha çok  r  ve  n  akıcı seslerinin tetrarını önleme çabasından doğmuştur. 

Yazı dilinde seyrek ağızlarda daha sık rastlanır.93
 

bilāderim  (I-15.22) “birader” 

 

----ķķķķġġġġ---- <  <  <  < ----ķķķķķķķķ----    

daķġa  (I-14.27) 

    

                                                
92 bkz. TUNA; TDDN, s. 31,32; DİNAR; BDA, s:78; YILMAZ, İİA, s.77; ÖRNEKKOL, EA, s.83; 
ŞENYİĞİT, SA, s.78.  
93 bkz. KORKMAZ; GTS, s.42 
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----ssss----z < z < z < z < ----ssss----ssss----    

esaz  (I-16.10)    

 

2.2.7. Süreklileşme:2.2.7. Süreklileşme:2.2.7. Süreklileşme:2.2.7. Süreklileşme: Patlayıcı ünsüzlerin çeşitli sebeplerle sızıcı ünsüzlere 

değişmesidir.94
 

 

2.2.8.1. Ön Seste Süreklileşme2.2.8.1. Ön Seste Süreklileşme2.2.8.1. Ön Seste Süreklileşme2.2.8.1. Ön Seste Süreklileşme    
şekiyō  (I-34.22) “çekiyor”       

    

2.2.8.2. İç Seste Süreklileşme2.2.8.2. İç Seste Süreklileşme2.2.8.2. İç Seste Süreklileşme2.2.8.2. İç Seste Süreklileşme    
    

    

2.2.8.2.1. Kök Ünlüsünden Sonra2.2.8.2.1. Kök Ünlüsünden Sonra2.2.8.2.1. Kök Ünlüsünden Sonra2.2.8.2.1. Kök Ünlüsünden Sonra    
ş/ < ç/ş/ < ç/ş/ < ç/ş/ < ç/    

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da yaygın olarak görülen bir değişmedir. Söz konusu değişme komşu 

ağızlarda da yaygındır.95
 

ôşmen  (I-1.45) “ölç-”   göşmüş  (I-32.27) “göç-”  

iş  (I-2.78) “iç-”    reşber  (II-1.16) “rençber” 

üş  (I-3.36) “üç”    hįş  (II-7.18) “hiç” 

biştim  (I-8.15) “piş-”    aşmış  (II-7.43) “aç-” 

geşlē  (I-28.46) “gençler”   işcek  (II-7.86) “iç-” 

geşsin  (I-29.42) “geç-”  

      

2.2.8.2.2. Tabanlarda2.2.8.2.2. Tabanlarda2.2.8.2.2. Tabanlarda2.2.8.2.2. Tabanlarda    
 

----şşşş----  <   <   <   < ----cccc----, , , , ----çççç----    

pirişliye  (I-1.15)    sevişli  (I-31.118) 

sādışları  (I-2.55)    kerpişden  (II-7.67) 

 

                                                
94 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 135, TUNA; TDDN, s. 28; DİNAR, BDYA , s.79; YILMAZ, İİA, s.77; 
ÖRNEKKOL, EA, s.83; ŞENYİĞİT, SA, s.79. 
95 krş. GÜLENSOY; KYA, s. 64, GÜLSEVİN; UİA, s. 62; BOZ, AMA, s.81; YILDIZ, IMA, s.40; 
DİNAR, BDYA , s.79; YILMAZ, İİA, s.77; ÖRNEKKOL, EA, s.83; ŞENYİĞİT, SA, s.78.  
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2.2.8.2. Son Seste Süreklileşme2.2.8.2. Son Seste Süreklileşme2.2.8.2. Son Seste Süreklileşme2.2.8.2. Son Seste Süreklileşme    
    

ş# < ç#ş# < ç#ş# < ç#ş# < ç#        

piriş  (I-7.2)     ķaş  (II-7.52) 

hiş  (I-28.63)                                                  ilaş  (II-9.21) 

ķaş  (I-35.49)     heş  (II-21.1) 

 

2.2.9.  Süreksizleşme:2.2.9.  Süreksizleşme:2.2.9.  Süreksizleşme:2.2.9.  Süreksizleşme:    Sızıcı ünsüzlerin çeşitli sebeplerle patlayıcı ünsüzlere 

değişmesidir. BÇÇBÇÇBÇÇBÇÇAAAA’da birkaç örneği tespit edilebilmiştir: 

 

----cccc---- < < < <----zzzz----    
acıcıķ  (I-20.21)    ıcīcıķ (I-23.5) 

    

#ş <#ç#ş <#ç#ş <#ç#ş <#ç    

şapıt < çaput  (II-10.11) 

----ffff---- < < < <----pppp----    

apyona  (I-33.47) 

 

----gggg---- < < < <----hhhh----    

haşġaş  (I-13.21)    ћaşġeş  (II-14.22) 

haşġışnan  (I-27.22) 

 

2.2.10. İkili Şekil2.2.10. İkili Şekil2.2.10. İkili Şekil2.2.10. İkili Şekil: : : : Bir kelimede iki ayrı ünsüzün biri birinin yerine kullanılması96
 

r ~ lr ~ lr ~ lr ~ l    

ġāli  (I-2.47)     ġari  (II-22.57)  

 

 r ~ kr ~ kr ~ kr ~ k    

ġadaķ  (I-31.32)    ġadar  (I-2.112) 

 

                                                
96 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 83-84; TUNA; TDDN, s. 31; BOZ, AMA, s.84.; DİNAR, BDYA , s.82; 
YILMAZ, İİA, s.81; ÖRNEKKOL, EA, s.87; ŞENYİĞİT, SA, s.84.  
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2.2.11. İkizleşme:2.2.11. İkizleşme:2.2.11. İkizleşme:2.2.11. İkizleşme: İç seste, iki ünlü arasında ve vurguyu üzerinde bulunduran 

ikinci hece başındaki ünsüzün tekrarlanmasıdır.97 Anadolu ağızlarının bir çoğunda 

görülen bir olaydır, daha çok Doğu grubu ağızlarında görülür. 

 

----çççççççç----  <   <   <   < ----çççç----    

güççük  (I-9.39)    güççükler  (II-12.27) (II-28.4) 

    

----ķķķķķķķķ----  <   <   <   < ----ķķķķ----    

doķķuz  (II-27.28) 

    

----mmmmmmmm----  <   <   <   < ----mmmm----    

emme  (I-4.20)    amma  (II-8.18)  

    

    

----nnnnnnnn----  <   <   <   < ----nnnn----    

yanna  (I-29.49) 

    

----şşşşşşşş----  <   <   <   < ----şşşş----    

ġaşşīnan  (I-3.15)    aşşaģī  (II-7.60) 

aşşā∪ī  (I-5.24)    aşşā  (II-8.11) 

döşşek  (I-37.30)       

 

----tttttttt----  <   <   <   < ----tttt----    

ādettimiz  (I-2.68)  

    

----yyyyyyyy----  <   <   <   < ----yyyy----    

kesiyyo  (I-3.34)    yapıyyōn  (I-25.16) 

olūyyo  (I-31.37)    goyyoS  (I-31.37) 

geliyyo  (I-24.6)     ġalıyyōn  (I-37.10) 

yazıyyō  (I-24.145)     oluyyō  (I-37.14) 

giriyyo  (I-24.11) 
                                                
97 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 163 (Korkmaz, bu terimi ünsüz ikizleşmesi olarak vermiştir.);  TUNA, 
TDDN, s. 32. 



 68 

 

----zzzzzzzz----  <   <   <   < ----zzzz----    

bilezzikleri  (II-17.18) 

    

2.2.12. Örnekseme:2.2.12. Örnekseme:2.2.12. Örnekseme:2.2.12. Örnekseme: Bir kelimedeki bir ses veya şeklin örnek alınarak bir başka 

kelimeye aktarılmasıdır.98 BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da özellikle nazal g (ñ) örnekseme yoluyla 

kullanılmaya uygun bir sestir. Bu olay komşu ağızlarda da yaygındır.99
 

seŋ  (I-9.25)     

 

2.2.13. Göçüşme:2.2.13. Göçüşme:2.2.13. Göçüşme:2.2.13. Göçüşme: İç seste komşu veya uzak ünsüz ve ünlülerin yer 

değiştirmesidir:100  

 

2.2.13.1. Ünlü Göçüşmesi2.2.13.1. Ünlü Göçüşmesi2.2.13.1. Ünlü Göçüşmesi2.2.13.1. Ünlü Göçüşmesi    
----aaaa----eeee----  <   <   <   < ----eeee----aaaa----    

hālel  (II-15.25) 

 

2.2.13.1 Ünsüz Göçüşmesi2.2.13.1 Ünsüz Göçüşmesi2.2.13.1 Ünsüz Göçüşmesi2.2.13.1 Ünsüz Göçüşmesi    101
 

----llll----zzzz---- <  <  <  < ----zzzz----llll----    

zelletli  (I-3.23) (II-22.16) 

 

2.2.14. Yarı Ünlüleşme2.2.14. Yarı Ünlüleşme2.2.14. Yarı Ünlüleşme2.2.14. Yarı Ünlüleşme: 102 Kimi sürekli ünsüzlerin yerlerini yarı ünlü olan y 

ünsüzüne bırakmasıdır. Bütün örnekleri iç seste görülmüştür: 

y < ğy < ğy < ğy < ğ    

çocuya  (I-1.26)    eyer  (II-1.3) 

                                                
98 bkz. KORKMAZ; GTS, s.168 (Korkmaz, bu terimi yakıştırma olarak vermiştir.); TUNA; TDDN, 
s.50-52; BOZ, AMA, s.86.; DİNAR, BDYA , s.83; YILMAZ, İİA, s.83; ÖRNEKKOL, EA, s.88. 
99 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 64; BOZ, AMA, s.86.; DİNAR, BDYA , s.83; YILMAZ, İİA, s.83; 
ÖRNEKKOL, EA, s.88. 
100 bkz. Ahmet CAFEROĞLU; “Anadolu Ağızlarında Metathese Gelişmesi” TDAY Belleten 1955, T.D. K 
Yay., Ankara, s.1-7.; EREN, “Türk Dilinde Metathese Olayı”, TDAY, Belleten 1953, T.D.K Yay., Ankara, 
s.161-180.;KORKMAZ, GTS, s. 74; TUNA; TDDN, s. 38-39. 
101 bkz.  Önder ÇAĞIRAN; “Türkiye Türkçesi Ağızları Ünsüz Göçüşmelerinin Kuruluş Sistemi”,  3. 
Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (1996), TDK Yay., Ankara, 1999, s.239-277. 
102 krş. BOZ, AMA, s.88; DİNAR, BDYA , s.86; YILMAZ, İİA, s.85; ÖRNEKKOL, EA, s.90; 
ŞENYİĞİT, SA, s.86.  
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deyil  (I-1.50)     düyün  (II-5.25) 

düyünlerimiz  (I-2.12)    deyliŋ  (I-3.18) 

eylenir  (I-2.45)     eylence  (I-5.48) 

çeyizler  (I-2.60)     yāyı  (I-11.25) 

diyer  (I-2.65)     ôylèn  (I-14.48) 

èyer  (I-3.9) 

 

y < gy < gy < gy < g    

böýün  (II-31.35) 

    

y < ’ y < ’ y < ’ y < ’     

ayle  (II-1.9) 

    

----yyyy---- < < < <----ğğğğ----< k< k< k< k    

öŋlüye  (I-11.12)     āyşamdan  (I-11.18) 

    

2.2.17. Uzunluk Kayması:2.2.17. Uzunluk Kayması:2.2.17. Uzunluk Kayması:2.2.17. Uzunluk Kayması:    Şimdiki zaman ekindeki -r ünsüzünün erimesi sonucu 

o ünlüsü üzerinde bulunması gereken uzunluğun bir önceki ünlüye kaymasıdır. 

bilmēyon  (I-I.54)    gidįyoS  (II-1.5) 

verįyo  (I-3.22)    yaķīyo  (II-4.23) 

edįyo  (I-7.9)     dökǖyolar  (II-6.43) 

götüŕǖyoS  (I-11.36)    yatīyo  (II-13.11) 

etmįyo  (I-13.30)    bilįyo  (II-15.93) 

bitįyo  (I-13.32)    ètmēyo  (II-16.3) 

olmāyodu  (I-17.20)    oynūyo  (II-19.3) 

sarmāyolar  (I-18.32)    yįyo  (II-22.15) 

yūyoS  (I-19.40)     

olūyo  (I-27.4)     

 

2.2.18. Ünsüz Uyumu:2.2.18. Ünsüz Uyumu:2.2.18. Ünsüz Uyumu:2.2.18. Ünsüz Uyumu: Türkçe kelimelerde komşu ünsüzler arasındaki bu uyum, 

ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde geçerli bir kural iken birçok Anadolu ağzında kural olmaktan çıkmıştır. 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da ünsüz uyumsuzluğu yönü ile dikkat çeker: 
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----KdKdKdKd----    

pişirdikden  (I-1.39)    geldikden  (II-5.5) 

olárakdan  (I-2.138)    indikden  (II-6.28) 

āminlikde  (I-4.23)    yedekden  (II-7.27) 

türkmencikde  (I-5.18)   börekdir  (II-8.20) 

bişdikden  (I-7.5)    inekden  (II-11.23)    

döKdǖmüz  (I-11.23)    yörükden  (II-12.3) 

mercimèkden  (I-12.24)   yèmekden  (II-14.17) 

dibekde  (I-13.25)    yèndikden  (II-15.81) 

çekdik  (I-19.58)    dikdim  (II-22.62) 

elèkden  (I-20.19)    seyrekdir  (II-23.46) 

temizlikden  (I-27.19)   böyükden  (II-28.4) 

büyükdür  (I-28.2)    

 

----KsKsKsKs----    

eKserį  (II-3.1)    

 

----PdPdPdPd----    

yapdırmaSlar  (I-19.15)   yapdırĭcāsaŋ  (II-17.19)  

çarpdı  (I-30.42)    yapdıķdan  (II-25.15)  

yapdım  (I-31.10) 

öpdürǖrlēr  (I-31.134) 

yapdırıvēdi  (I-33.36) 

 

-sdsdsdsd----    

salmaSdık  (I-2.151)    isdiyen  (II-6.13) 

isdedim  (I-19.91)    ġabrisdānıdın  (II-7.37) 

isdeyen  (I-20.17)    basdıķdan  (II-12.1) 

kesdirmeden  (I-26.19)   filisdine  (II-14.27) 

pasda  (I-27.26)    fısdıģī  (II-17.23) 

üsdün  (I-29.55)    isdanbula  (II-21.5) 
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gösdermiş  (I-31.29)    ġasdediyōn  (II-27.9) 

dosdu  (I-32.27)    dosdu  (II-31.34) 

 

----şdşdşdşd----  

ödüşdür  (I-2.28)    işde  (II-1.9) 

işde  (I-13.6)     bitmişdir  (II-2.17) 

bişdikçe  (I-17.4)    hoşdu  (II-4.13)  

çalışdıķ  (I-19.54)    cümbüşde  (II-5.9) 

şişdi  (I-19.79)    güneşde  (II-6.64) 

 

bayramlaşdıķ  (I-24.115)   üşde  (II-14.35) 

ġarışdırīlā  (I-27.17)    geşdi  (II-17.30) 

dönüşde  (I-28.54)    sarıġamışda  (II-19.19) 

atmışbeşde  (I-30.17)    ardışdan  (II-22.29) 

ġavuşdu  (I-31.14)    deģįşdi  (II-26.5) 

 

----şgşgşgşg----    

yetişgin  (I-2.135)    işginin  (II-8.16) 

gelişgin  (I-31.4)    bişgini  (II-15.77) 

keşge  (I-32.23) 

eşgiyā  (I-34.20)    

 

----TdTdTdTd----    

nōhutdan  (I-1.22)    ādetdir  (II-6.31)    

dāģıtdıģīŋ  (I-2.131)    bitdi  (II-7.9) 

sa∪ātda  (I-12.29)    gitdiģį  (II-8.9) 

gitdim  (I-18.42)    hayatda  (II-9.29) 

ılītdım  (I-19.35)    dutduķlarını  (II-14.27) 

elbetde  (I-27.13)    bitdi  (II-17.29) 

artdı  (I-28.11)    įzmitden  (II-21.8) 
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IIIIIIII---- ŞEKİL BİLGİSİ ŞEKİL BİLGİSİ ŞEKİL BİLGİSİ ŞEKİL BİLGİSİ    
    
1.1.1.1.EKLEREKLEREKLEREKLER    
    
1.11.11.11.1 Ç E K İ M  E K L E R İ Ç E K İ M  E K L E R İ Ç E K İ M  E K L E R İ Ç E K İ M  E K L E R İ    
    
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.İSİM ÇEKİMİİSİM ÇEKİMİİSİM ÇEKİMİİSİM ÇEKİMİ    
    
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ÇOKLUK EKİ ÇOKLUK EKİ ÇOKLUK EKİ ÇOKLUK EKİ    
    
+lAr 

Aynı türden birçok varlıkları anlatmak görevindedir.103 İşlev olarak ÖTTÖTTÖTTÖTT ve 

diğer Anadolu ağızlarındaki kullanımlarından bir farkı yoktur. Yalnızca hem BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da 

hem de diğer Anadolu ağızlarında değişken şekilleri  (allamorf)104 çok fazladır.  

n#+lAr durumunda ekin bir çok değişken şekli ortaya çıkmaktadır. Öncelikle ek 

başındaki “l” ünsüzü benzeşme ile “n” olur (≠n < ≠l),  ardından ek sonundaki “r” 

ünsüzü kaybolur bu esnada çoğu zaman komşu ünlüyü uzatır:105105105105 

 

+lĀ(r) ,+nĀ(r) 

1.1.1.1.1. İşlevleri1.1.1.1.1. İşlevleri1.1.1.1.1. İşlevleri1.1.1.1.1. İşlevleri    
1.1.1.1.1.1. Çokluk anlamı verir:1.1.1.1.1.1. Çokluk anlamı verir:1.1.1.1.1.1. Çokluk anlamı verir:1.1.1.1.1.1. Çokluk anlamı verir:    
yemeklerimiz ilk∪önce çorbayla başlar  (I-2.31) 

düyünnerde yemekler bunnardır.  (I-10.6) 

onu dökēŕler tabıķların üstünde onu yiller.  (I-15.49) 

sellektörleri gelį, maķıneleri gelį.  (I-30.33) 

bilenner ġuran oķur  (II-2.5) 

heviklere ġorduķ.  (II-10.32) 

pidē fırınnarımıS var bizim maћālle fırınnarımıS.  (II-11.3) 

düyün sonunda da o bayraģā daķılan hediye taķıları da satılıyō.  (II-15.43) 

sandalleler mandalleler, gündüzden hazırlarlar masayı.  (II-20.16) 

namazdan  gattıķdan sōna çocuķlar bayrámleşir, evleri gezerler eş, dosd giderler 

yāni.  (II-29.16) 

                                                
103 bkz. ERGİN, TDB,  s. 218-219.; KORKMAZ, GTS, s. 39. 
104 Değişken şekil (Allamorf) kavramı için bkz. KORKMAZ, GTS, s.42. 
105 krş. GÜLENSOY, KYA, s. 86.; GÜLSEVİN, UİA, s. 81.; BOZ, AMA, s.90.; YILDIZ, IMA, s.62. 
ÖZKAN, SYAÖ, s.126.; ŞAHİN, BMA, s.57. 
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1.1.1.1.1.2. Sınıf, kategori yapar:1.1.1.1.1.2. Sınıf, kategori yapar:1.1.1.1.1.2. Sınıf, kategori yapar:1.1.1.1.1.2. Sınıf, kategori yapar:    
bāýramlarda gidilir, arife günü daha çoK gidilir.  (I-1.29) 

yalıŋız bizim çocuķlar bazĭ kendileri canı istedi mi yapāŕlar.  (I-3.19) 

ordan ondan soŋa özburunlulā kör.  (I-4.10) 

dāvet verirler askerlere ôyle bi şenlik hazırlanmaz yāni  (I-21.1)    

tabi gidē gelirįS kôý odalarına bayram yemeģįne toplanır erkeklēmiS.  (I-27.32) 

çalġı olmadıģī için odalarda arKadaşlar veyā düyün salonnarına toparlanırlar.  

(I-29.4) 

başlıķ bizim ġız bůbalarınıŋ çoģūnluģū yāni almıyan azınlıġdadır.  (I-32.22) 

çayda bayram birkaç gün önceden hazırlıķları başlar.  (II-2.1) 

yāni diyō sa∪ōl diyō bizim köylüler.  (II-7.87)    

türkmenner gelmişler zamānında bôle yèrleşmişler  (II-11.7) 

gelen musāfirleri yabandan onnan keri şē edērsiniz ādet yerini bulūr.  (II-17.3) 

düyün salonuna düyüne gider ġadınnar.  (II-20.13) 

şindi üç günde iki günde bitiyō da ēskiden düyünner bį ћāFta.  (II-22.1) 

atalarımız bôle der bize de.  (II-29.10) 

ћē bayramlar güzel bį bayram olūr, güzel bį bayram yaparıS.  (II-30.12) 

 

1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.İYELİK EKLERİİYELİK EKLERİİYELİK EKLERİİYELİK EKLERİ    
İsmin karşıladığı nesnenin bir kişiye veya nesneye ait olduğunu belirten 

eklerdir.106 İşlev olarak ÖTTÖTTÖTTÖTT ile aynıdır, ekin değişken şekillerinin de ÖTTÖTTÖTTÖTT’nden bir 

farkı yoktur, yalnızca ET, EATET, EATET, EATET, EAT ve diğer Anadolu ağızlarında da gördüğümüz, II- teklik 

ve çokluk kişilerdeki asli nazal g “ŋ” ünsüzü korunmuştur.  

 

1.1.1.1. tk. : +(Itk. : +(Itk. : +(Itk. : +(I4444)m)m)m)m    

benim de vā ġoyunum ġatanı hįç sāmayō adam.  (I-6.12)    

ben on dört yaşımda geldim buràya uFaķ geldim.  (I-19.74) 

benim nerelįýdi yarābbi, aķlım gıyıtıyo  (I-22.13) 

düyünner benim aķlımın erdįnde üç gün önceden başlardı.  (II-4.29) 

ōlum bu sıģīr nerenin demiş?  (II-7.52) 

un tarānasını yavrum ћēŕ ocāķta bį çeşit oluyō.  (II-16.2) 
                                                
106bkz. ERGİN, TDB,  s. 220-223.; KORKMAZ, GTS, s. 92. 
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ōn dört dene subay varıdın başımda albáy, dört dene yarbáy, iki dene binbaşı.  

(II-21.9) 

 

2.2.2.2. tk.: +(Itk.: +(Itk.: +(Itk.: +(I4444))))ŋ, ŋ, ŋ, ŋ,     

ôyle köyümüzüŋ ādeti.  (I-12.30) 

soy∪ismi cumurįyette çıķtı kendiŋ biliyoŋ.  (I-24.4) 

 

3.3.3.3. tk.tk.tk.tk.+(s)I+(s)I+(s)I+(s)I4444(n)(n)(n)(n)    107107107107    

döşeme yasmasını bilir yāni.  (I-8.11) 

o topraġ o üzümün şiresinin ēşisini alaġoyuyo.  (I-14.74) 

üçünde bir; bį de yedisinde verilir bizim burda.  (I-24.98) 

irisini eden irisini eder, ortasını eden ortasını eder.  (I-25.2) 

bunnan bu yannà gelmānisi var.  (II-14.38) 

insan hayatının dünyaya geliş ķapısı evlenmeden geçiyō.  (II-15.37) 

zabāћ çehįz arabasını dolandırīS, başını bozarīS.  (II-25.6) 

şindi perşembesini edēriS, öldǖ gün ölü yerinde ġonşular toplanır.  (II-29.34) 

 

1. çk. : +(I4)m I4z 

ķas∪sofralıķ büyük sofralarımız vādır.  (I-1.7) 

bizim zamānımızda öynēydi de herālda şimdi de bôyle olması lāzım.  (I-2.110) 

ġatmēŕimiz de pek gözel tāranamıS da pek gözel.  (I-11.8) 

budūyu dibekde döveriġ elimizde şôyle bį a∪āç parçası olūr.  (I-13.15) 

meselā cumā gün ôleden sōna davulcumuz gelir çalar oynarlar.  (I-14.6) 

bizim bi de düzenimiz yoķ yā.  (I-19.44) 

oķudum oķullar o zaman açıldı bizim günümüzde.  (I-38.2) 

bizim yemeklerimiz yāni bunnardır yāni.  (II-3.9) 

şen ōlumuz şen  (II-15.98) 

yāni bôle odaları geziyōduķ büyüklerimizi yāni.  (II-22.15) 

biraz dalgalı olsa dā  daћį yāni düz yerimiS de çoķdur.  (II-23.13) 

hiç aķlımıza gelib sormadıķ da.  (II-30.34) 

                                                
107 3. tk. İyelik eki üzerine hal ekleri getirildiğinde ortaya çıkan –n- sesi için bkz. TUNA, TDDN, s. 20-
22; Gürer GÜLSEVİN, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler EATE, TDK yay., Ankara, 1997, s.12-15.; 
TEKİN, “Üçüncü Kişi İyelik Eki Üzerine” Genel Dilbilim Dergisi, S.7-8, Ankara, 1980, s.10-17. 
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2. çk. : +(I4)ŋŋŋŋ I4z, +(I4)nnnn I4z  

ћāni kendi gözünüzle de görün ilerde de gelecek olursaŋız yardımcı oluruS. (I-

5.53) 

höküm allaĥ başıŋız sa∪ōlsun diye mezárdan çıķılır.  (I-24.93) 

mǘsāfirden daģīn ardına ġaçarsınız, cenāzelerinizi de yolun üzerine gömersiniz 

demiş.  (II-7.56) 

 

3. çk. : +lArI(n) 

bizim çocuķlar bazĭ kendileri canı istedi mi yapāŕlar.  (I-3.19) 

şu ayaķları şōnnar gibi.  (I-8.4) 

yıķanınca bişik diye duz ekēŕdik bullarına.  (I-12.5) 

ġış∪aylarında yapılırdı.  (I-15.31) 

tabi asker uģūrlamalarında burā bį ēlençe düzenleriS askerlere.  (II-18.25) 

onnan sōna gelin arabaları sıralanī ġāli.  (II-20.26) 

 

1.1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması:1.1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması:1.1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması:1.1.1.2.1. İyelik Eki Yığılması: 3. teklik kişi iyelik ekinin üst üste gelmesidir.108 

bizim sülāleden ķırışō∪ūllarından birisini vurur.  (I-5.31) 

hepisini yaım.  (I-8.15) 

kimisi kerpiç ġor.  (I-24.88) 

hāzır şindi hepisi hazır.  (II-16.15) 

aķ ismi ġābitmek olmasın kimisi aķsaray ġuyalım kimisi aķhǘrrem der kimisi.  

(II-20.44) 

 

1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. HAL EKLERİ HAL EKLERİ HAL EKLERİ HAL EKLERİ109109109109    
1.1.1.3.1. Yalın Hal: 1.1.1.3.1. Yalın Hal: 1.1.1.3.1. Yalın Hal: 1.1.1.3.1. Yalın Hal:     
sen de ücretini ödēsiŋ.  (I-1.11) 

bu, yörǖģün didi baķ.  (I-3.23) 

ben dē aľtmış dört yaşımdayın.  (I-6.3) 
                                                
108 Ek yığılması için bkz. KORKMAZ; GTS, s.53-54. 

109 Yön eki,  hem ÖTT’nde hem de diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi BDYA’da da kalıplaşmış 
olarak kullanıldığı için, hal ekleri bünyesinde işlenmemiştir. (bkz. 1.2.2.3.1.2.  +rA, 1.2.2.3.1.3.  
+ArI). 
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o neşe bitįyo.  (I-13.32) 

düyǖn ġurulcā gün tā gelin alasıya bayraķ durur dāmda.  (I-18.8) 

hoca dāmadınan sādıcı gèydirir.  (I-31.124) 

beş sınıf beş sınıf oķudurdu bį ôretmen oķudurdu.  (I-33.3) 

çayda bayram birkaç gün önceden hazırlıķları başlar.  (II-2.1) 

ben gidiyom vallā len.  (II-3.7) 

arabaşı aslā çįnenmez.  (II-6.50) 

dürü demek ne demek biliyōn mu?  (II-7.15) 

vallā yavrum ben de dışādan gelmeyim bilmeyōn ollarını.  (II-16.18) 

 

1.1.1.3.2. Belirtme Hali:1.1.1.3.2. Belirtme Hali:1.1.1.3.2. Belirtme Hali:1.1.1.3.2. Belirtme Hali: İsmi kendisine tesir eden geçişli fiile bağlayan haldir110 

+(y)I+(y)I+(y)I+(y)I4444  

ÖTTÖTTÖTTÖTT’ndeki belirtme hali eki ile aynı durumdadır:  

ķavurdūktan sonra onu eziyōsuŋ.  (I-1.40) 

şimdi dāmat gidip gelini filánı alīyō konyo ћālinde.  (I-2.96) 

bizde sarı cemberle beleriS çocu∪ū.  (I-12.4) 

benim helvāyı deden doķudu.  (I-15.53) 

siz tāsillisiŋiz dā iyisini  bilirsiŋiz.  (I-24.13) 

arabaşıyı; unuŋ içine çalārıS, bişiri∪įz, tepsilere dökerįS.  (I-26.1) 

ġaynanama şu ġızını göndē çeşmèye ġadar bį kere gören dedim sôlemiş.  (I-

28.72) 

ĥanı onuŋ verįlcek yemeģįnin masrafını da ōlan evi ġarşılar bizim burda.  (I-

32.10) 

işTe bi gün iki gün önceden üç gün önceden  bir ћāFtadan çalġıyı dutāŕlar.  (II-

1.21) 

adam şapķanın içine bıraķır gidērmiş parayı.  (II-4.25) 

önce işde hamurunu hazırlıyōsuŋuz sōra da şey suyunu.  (II-5.27) 

o aģānın hanımı pençireyi aşmış şindi şôle dinlemiş onu biliyō musun.  (II-7.44) 

güveyį de şennendirirler güvenin ġınasını yaparlar.  (II-20.19) 

 

1.1.1.3.2.1. İşlevleri:1.1.1.3.2.1. İşlevleri:1.1.1.3.2.1. İşlevleri:1.1.1.3.2.1. İşlevleri: ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde olduğu gibi cümlede nesne görevindedir.111 

                                                
110 bkz. BURAN; AAİÇE, s. 99-133; ERGİN, TDB,  s. 229-230;  KORKMAZ, GTS, s.175. 
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1.1.1.3.2.2.  Diğer Hal Eklerinin Görevinde Kullanılışı1.1.1.3.2.2.  Diğer Hal Eklerinin Görevinde Kullanılışı1.1.1.3.2.2.  Diğer Hal Eklerinin Görevinde Kullanılışı1.1.1.3.2.2.  Diğer Hal Eklerinin Görevinde Kullanılışı    
 

1.1.1.3.2.2.1. Yönelme Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.2.2.1. Yönelme Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.2.2.1. Yönelme Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.2.2.1. Yönelme Hali Yerine Kullanılışı: 112 

oràyı bi ā∪īl dutmuş.  (I-4.2) 

ama ķafıyı vurma oláyında herāngi bi şey yoķtur.  (I-5.69) 

çocu∪ū basmadı anasını bastı canım.  (I-22.27) 

ne ġadaķ sene sōŋa verildįse burda onu.  (I-24.132)     

bunu düyünü bį anlat yaw ben gitcen allā∪ın aşķīna yaw.  (II-3.7) 

ћā bunu da biz ocaķ derler.  (II-9.7) 

onu diderdin yāni, onun içine şiy ederlerdi, suyunu acı biber atarlardı.  (II-10.20) 

 

1.1.1.3.3. Yönelme Hali:1.1.1.3.3. Yönelme Hali:1.1.1.3.3. Yönelme Hali:1.1.1.3.3. Yönelme Hali: İsmin, fiilin gösterdiği hareketin kendi yönünde 

yapıldığını belirlediği haldir.113 

+(y)A+(y)A+(y)A+(y)A    

ÖTTÖTTÖTTÖTT’ndeki yönelme hali eki aynı durumdadır. 

 

1.1.1.3.3.1. İşlevleri:1.1.1.3.3.1. İşlevleri:1.1.1.3.3.1. İşlevleri:1.1.1.3.3.1. İşlevleri:114114114114    
1.1.1.3.3.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde:1.1.1.3.3.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde:1.1.1.3.3.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde:1.1.1.3.3.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde:    
al basmasın diye onu anıya  örterler.  (I-1.26) 

cumartesi gün∪akşamleyin dāmada taķılár taķılır.  (I-2.26) 

bunu satın alıncı bunuŋ parasını bi kişiye verseŋ ġalın gelir.  (I-3.5) 

eli yaķışan taràfından, tābıda ġonur, musallā daşına ġonur.  (I-24.83)    

gölden gēlmiş būza çıķmış evelā.  (II-14.1) 

 

1.1.1.3.3.1.2. Cümlede Zarf Tümleci Görevinde:1.1.1.3.3.1.2. Cümlede Zarf Tümleci Görevinde:1.1.1.3.3.1.2. Cümlede Zarf Tümleci Görevinde:1.1.1.3.3.1.2. Cümlede Zarf Tümleci Görevinde:    
çocukken oķulda geziye geliriz ve bütün çocuklar buràya ilkokul çağında 

getirilįŕ yāni.  (I-5.2) 

daћā şindi biraz daћā antalyaya dōru açılmaya başladılar.  (I-28.7) 

                                                                                                                                          
111 Belirtme ekinin Anadolu ağızlarındaki işlevleri üzerine geniş bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s.128-
130. 
112 Geniş bilgi için bkz. Zeynep KORKMAZ; “Batı Anadolu Ağızlarının Yazı Dilinden Ayrılan İsim 
Çekimi Ekleri ve Fonologie-Morphologie Bağlantısı” , I- Milli Türkoloji Kongresi, Tebliğler, 6-9 Şubat 
1978, İstanbul, 1980, s. 29-49. 
113 bkz. BURAN, AAİÇE, s. 134-176; ERGİN, TDB,  s. 230-231.;  KORKMAZ; GTS, s.173. 
114 Yönelme ekinin Anadolu ağızlarındaki işlevleri üzerine geniş bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s.165-
172. 
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o bināya git, yedi tāne hizmeķar var, bi de sen  olcán sekiz.  (I-30.61) 

çarşamba günü, perşembe gününe gelcek yapraķ sarmaya kişilere hazırlıķ 

yapılır.  (II-6.1) 

ġına gecesi şeyinde söz loķumunda bį götǖdüm hamama.  (II-10.14) 

ō kôýle yapamamış bizim büyüklerimiS bū köye gelmişler.  (II-18.3) 

    

1.1.1.3.3.2. Diğer Hal Ekleri Görevinde Kullanılışı1.1.1.3.3.2. Diğer Hal Ekleri Görevinde Kullanılışı1.1.1.3.3.2. Diğer Hal Ekleri Görevinde Kullanılışı1.1.1.3.3.2. Diğer Hal Ekleri Görevinde Kullanılışı    
1.1.1.3.3.2.1. Belirtme Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.3.2.1. Belirtme Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.3.2.1. Belirtme Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.3.2.1. Belirtme Hali Yerine Kullanılışı:    
işde ona un tarānasına ôle derler.  (I-19.24) 

sarı inek südünü vücūduna yūyoS çocuģūn.  (I-19.40) 

bį de hamamlara götürįdik, ġamyon dutādıķ üş dene ōlana etdik.  (II-10.12) 

 

1.1.1.3.3.2.2. Bulunma Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.3.2.2. Bulunma Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.3.2.2. Bulunma Hali Yerine Kullanılışı:1.1.1.3.3.2.2. Bulunma Hali Yerine Kullanılışı:    
odalara ēskiden yemek çıķardı.  (II-12.25) 

 

1.1.1.3.4. Bulunma Hali:1.1.1.3.4. Bulunma Hali:1.1.1.3.4. Bulunma Hali:1.1.1.3.4. Bulunma Hali: Fiilin gösterdiği hareketin yerini bildiren haldir.115 

+DA+DA+DA+DA    

 

1.1.1.3.4.1. İşlevleri1.1.1.3.4.1. İşlevleri1.1.1.3.4.1. İşlevleri1.1.1.3.4.1. İşlevleri116116116116    
1.1.1.3.4.1.1. Cümlede Do1.1.1.3.4.1.1. Cümlede Do1.1.1.3.4.1.1. Cümlede Do1.1.1.3.4.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde:laylı Tümleç Görevinde:laylı Tümleç Görevinde:laylı Tümleç Görevinde:    

sarmanārda piriş kullānılıŕ.  (I-1.14) 

nere gitçek tabį, ävįnde çocu∪ū vāŕsa durucaķ.  (I-7.19) 

baķ bį; şindi ben orda hizmeķarım.  (I-8.14) 

şindi bolvadında oturuyō iç güveli∪į gibi.  (I-9.37) 

şindi  az  evelden dā çoķ oturūlāmış düyünde.  (I-27.41) 

ķadınnar ķīz evinde  erkekler de  ōlan evinde veyā uygun bį yerde toplanırlardı.  

(II-4.16) 

şō depenin ardında demiş.  (II-7.53) 

tabi her yerde yemek yinmeyō yā şôle yinmeyō.  (II-8.8) 

orda temizlik diye bişey de yoķmuş aslında.  (II-15.23) 

                                                
115 bkz. BURAN, AAİÇE, s. 177-201; ERGİN, TDB,  s. 231-232;  KORKMAZ, GTS, s. 29. 
116 Bulunma ekinin Anadolu ağızlarındaki işlevleri üzerine geniş bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s.195-
199. 
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orda bizim bu köyün etrāFında in çoķ o yönden inli demişlē ôle ġalmış.  (II-

23.1) 

 

1.1.1.3.4.1.2. Cümlede Zarf Tümleci Görevinde:1.1.1.3.4.1.2. Cümlede Zarf Tümleci Görevinde:1.1.1.3.4.1.2. Cümlede Zarf Tümleci Görevinde:1.1.1.3.4.1.2. Cümlede Zarf Tümleci Görevinde:    
tarhànıyı äskiden göcèynen yaparlardı unnān göcèyi ġarıştırıŕdı benim 

çocukluğumda.  (I-1.16)    

ġırķ∪altıda müzekkère virdik  devlete āfat∪işlerine onnan sōŋa hızlanıldı,  (I-

15.11) 

atmış üşte yāni atmışta taşınmıya başlanmış.  (I-16.2) 

bį günde edįyolā artıķ ġınası olū.  (I-22.2) 

meselá yaz gününde üzüm, ġarpuz getirirler yāni yeme∪įn sōŋu geldi işāreti o.  

(II-2.15) 

şindi allāћın emrįyne bį günde bitiveriyō onna sōna  (II-17.26) 

benim günümde yani elli üşlēde, elli ikilēde, ķırķ sekizlēde.  (II-22.5) 

 

1.1.1.3.4.1.3. Diğer Hal Ekleri Yerine Kullanılışı1.1.1.3.4.1.3. Diğer Hal Ekleri Yerine Kullanılışı1.1.1.3.4.1.3. Diğer Hal Ekleri Yerine Kullanılışı1.1.1.3.4.1.3. Diğer Hal Ekleri Yerine Kullanılışı    
1.1.1.3.4.1.3.1. Ayrılma Hali Yerine Kullanılışı1.1.1.3.4.1.3.1. Ayrılma Hali Yerine Kullanılışı1.1.1.3.4.1.3.1. Ayrılma Hali Yerine Kullanılışı1.1.1.3.4.1.3.1. Ayrılma Hali Yerine Kullanılışı    
çünkü öS kendi üretti∪į ürünlerle orda yir içerlērdi.  (I-5.46) 

evlerde fazla çıķmıyō ēskisi gibi, vidiōlar şindi, visidi, bilmem neler.  (II-29.2) 

 

1.1.1.3.5. Ayrılma Hali:1.1.1.3.5. Ayrılma Hali:1.1.1.3.5. Ayrılma Hali:1.1.1.3.5. Ayrılma Hali: Fiilin gösterdiği hareketin yerini bildiren haldir.117 

+DAn+DAn+DAn+DAn    

1.1.1.3.5.1. İşlevleri1.1.1.3.5.1. İşlevleri1.1.1.3.5.1. İşlevleri1.1.1.3.5.1. İşlevleri118118118118    
    

1.1.1.3.5.1.1. Cümlede Dol1.1.1.3.5.1.1. Cümlede Dol1.1.1.3.5.1.1. Cümlede Dol1.1.1.3.5.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde:aylı Tümleç Görevinde:aylı Tümleç Görevinde:aylı Tümleç Görevinde:    
bunnar loķantadan, hālıçtan yemeK∪arıyōlar.  (I-10.8) 

çorbasını; tavū∪ı keseriS horūzu biz horuzdan yaparıS suyunu.  (I-13.8) 

ġaraca∪örenden güneyköy, ġutlu, daşlıdere, nusrātlı bu köyler de 

ġaraca∪örenden ayrılma.  (I-24.12) 

sa∪at onda falan gelin ġızı evinden getirįlē ōlan evinin ġapısına diŋeldirler.  (I-

31.88) 

                                                
117 bkz. BURAN, AAİÇE, s. 202-234; ERGİN, TDB, s. 232-234.;  KORKMAZ, GTS, s. 37. 
118 Ayrılma ekinin Anadolu ağızlarındaki işlevleri üzerine geniş bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s. 223-
231. 
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ķīz tarafından erkek tarafına; erkek tarafında ķīz tarafına dürü gider.  (II-4.37) 

ordan duyuşumuş bôle yāni.  (II-13.12) 

    

1.1.1.3.5.1.1.2. Fiilin ve Nesnenin Başlangıcını, 1.1.1.3.5.1.1.2. Fiilin ve Nesnenin Başlangıcını, 1.1.1.3.5.1.1.2. Fiilin ve Nesnenin Başlangıcını, 1.1.1.3.5.1.1.2. Fiilin ve Nesnenin Başlangıcını, Çıkış Noktasını Bildirir:Çıkış Noktasını Bildirir:Çıkış Noktasını Bildirir:Çıkış Noktasını Bildirir:    
onu da bi gün ıslādıŋ āyşamdan bişiŕcēseŋ, yarına bişiŕįceseŋ ıslādıŋ.  (I-11.18)    

afyondan ġonyàya günde bi dene iki dene araba geçerdin.  (II-7.40) 

yıķıldīnı, yumuldūnu yabandan geldim ben burā.  (II-16.19) 

    

1.1.1.3.5.1.1.3. Zarf1.1.1.3.5.1.1.3. Zarf1.1.1.3.5.1.1.3. Zarf1.1.1.3.5.1.1.3. Zarf Tümleçleri Yapar: Tümleçleri Yapar: Tümleçleri Yapar: Tümleçleri Yapar:    
kimi cumadan başlā, kimi cumārtesi, pazā gidiliŕ.  (I-1.2) 

eskiden köy ço∪ū köyü idi.  (I-15.9) 

baķ benim barnāģīm ilāncıķdan yarım oldu.  (I-19.78) 

ēsgiden çıġardıyōlardı, şindi cehizi bir ћāFta önce çaķarıS.  (I-20.4) 

bir haFta önceden bayraķ asılır.  (I-21.3) 

evelden tābudınan götürürdük şindi, vasā∪ite ġoyuyoS.  (I-24.84) 

işTe bi gün iki gün önceden üç gün önceden  bir ћāFtadan çalġıyı dutāŕlar.  (II-

1.21) 

çayda bayram birkaç gün önceden hazırlıķları başlar.  (II-2.1) 

bį tepsi bôrek düzülür o gün sabāћleyin∪ērkenden.  (II-6.3) 

babamınan anamın ardından gelmişiz bu bôle.  (II-27.29) 

 

1.1.1.3.5.1.1.4. Eşyanın Neden Meydana Geldiğini Bildirir:1.1.1.3.5.1.1.4. Eşyanın Neden Meydana Geldiğini Bildirir:1.1.1.3.5.1.1.4. Eşyanın Neden Meydana Geldiğini Bildirir:1.1.1.3.5.1.1.4. Eşyanın Neden Meydana Geldiğini Bildirir:    
biz göceden yapāŕdıķ tarānayı.  (I-17.2) 

ardışdan, şamdan ġatran yapıyōmuş o günde yörük ona deresenek senek diye 

onnan ġalmış yāni.  (II-22.30) 

    

1.1.1.3.6. Vasıta Hali:1.1.1.3.6. Vasıta Hali:1.1.1.3.6. Vasıta Hali:1.1.1.3.6. Vasıta Hali: İsmin, fiilin kendi vasıtası veya  iştiraki ile yapıldığını 

bildiren haldir.119 

+(y)IlA(n), +(y/I)nA(n)+(y)IlA(n), +(y/I)nA(n)+(y)IlA(n), +(y/I)nA(n)+(y)IlA(n), +(y/I)nA(n)120120120120    

Vasıta hali için, yukarıdaki eklerin dışında iki ek daha kullanılmıştır: 

    

                                                
119 bkz. BURAN, AAİÇE, s. 235-265.; ERGİN, TDB,  s. 234-236.; KORKMAZ, GTS, s. 165. 
120 Ek üzerine geniş bilgi için bkz. KORKMAZ, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması 
Olayları,  TEKKO, TDK yay., Ankara, 1994, s. 31-34. 
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+leyi+leyi+leyi+leyinnnn121121121121    

EATEATEATEAT’nde tanık olduğumuz bu ek,  hem ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde hem de Anadolu ağızlarında 

yaygın bir kullanıma sahiir. 

cumartesi gün∪akşamleyin dāmada taķılár  taķılır.  (I-1.26) 

sabāleyin meselá gendilįnden geliyō.  (I-2.56) 

cuma gün ôleyin yemek olur.  (II-4.30) 

 

+ I+ I+ I+ Iŋ, ŋ, ŋ, ŋ,  +In +In +In +In122122122122    

ETETETET’de yaygın ve canlı olarak kullanılan bir vasıta eki iken, sonradan bu vasfını 

kaybetmiştir. EATEATEATEAT ve ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde olduğu gibi Anadolu ağızlarında da ekin ancak 

kalıplaşmış şekilleri kullanılmaktadır. 

yazın hiç∪ādetimiz deyil ķışın∪ādetimiz onu da kar yağınca     başka zaman yoķ.  

(I-1.51) 

o da henüz ġurur meselā ķışın da bir yemek olur.  (I-14.48) 

gene ķışın düyün ћāricı olabilir yani şuanda yoķ.  (I-29.20) 

ķışın, yazın gitmez zāten donmaz çünkü o.  (II-6.21) 

bôle ķışın yāni mart on beş yirmisinden sōna hayvan gübresiyle gübrelerler bi 

avuç çıķarırlar.  (II-9.4) 

ġāli  onu  bi canı isdiyen ġışın, yazın yapardın.  (II-10.21) 

 

1.1.1.3.6.1. İşlevleri1.1.1.3.6.1. İşlevleri1.1.1.3.6.1. İşlevleri1.1.1.3.6.1. İşlevleri123123123123    
1.1.1.3.6.1.1. Vasıta Bildirir:1.1.1.3.6.1.1. Vasıta Bildirir:1.1.1.3.6.1.1. Vasıta Bildirir:1.1.1.3.6.1.1. Vasıta Bildirir:    
mezere endirmiye atġıynan dutulur.  (I-7.13) 

bi tefinen oynadırlardı.  (I-12.35) 

merkebinen bolvadine satarlārdı.  (I-14.65) 

deneynen edērsek dene ôyle durūŕ diri diri.  (I-18.6) 

ben düyüne gittim ġoŋyàya ôle gördüm yollārda arabàynan minübüsünen.  (I-

18.40) 

sarı inek südüynen vücūtuna çalarım ben.  (I-19.33) 

irmik∪irmik∪olmasın diye az suyla onu eziyōsunuz belli miktārda.  (II-6.38) 

                                                
121 Ekin etimolojisi için bkz. KORKMAZ, TEKKO, s. 70-71. 
122 Ek üzerine geniş bilgi için bkz. KORKMAZ, TEKKO, s. 26-31. 
123Vasıta ekinin Anadolu ağızlarındaki işlevleri üzerine geniş bilgi için bkz. BURAN, AAİÇE, s.260-264. 
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ē işde onu şekerinen, unnan bôle şey edēŕdi, edēŕlerdi.  (II-14.20) 

o ġına ġoncā gün ġız evine yükünen gidelim derlēŕdi geşler.  (II-15.66) 

    

1.1.1.3.6.1.2. Hal1.1.1.3.6.1.2. Hal1.1.1.3.6.1.2. Hal1.1.1.3.6.1.2. Hal----Durum Zarfı Yapar:Durum Zarfı Yapar:Durum Zarfı Yapar:Durum Zarfı Yapar:    
yāni orda dāmat sādıcıyla beraber bi do∪a edeŕ.  (I-2.97) 

ћā kendi parasıynan geçinen üzülür ġopmaS, üzülür ġopmaS.  (II-27.25) 

    

1.1.1.3.6.1.3. Birliktelik Bildirir:1.1.1.3.6.1.3. Birliktelik Bildirir:1.1.1.3.6.1.3. Birliktelik Bildirir:1.1.1.3.6.1.3. Birliktelik Bildirir:    
gelin almıya gideriS ћālķınan berāber.  (I-14.18) 

ben güneýköyden geldim atınan geldim, atınan canım.  (I-22.2) 

hamurıynan çorbasını içerik ћā.  (I-23.2) 

dedeminen filan  yaşıdımışımış rāmetlik nur içinde yatsın.  (II-7.76) 

bi meydannıķda köylünen berāber birleşirler bį duvāsını yaparlar gönderirler.  

(II-8.13) 

bubāmınan aģāmgil yaparlardın.  (II-10.24) 

evelā tabi ōlannan ġızın şeyi.  (II-20.2) 

 

1.1.1.3.7. Eşitlik Hali:1.1.1.3.7. Eşitlik Hali:1.1.1.3.7. Eşitlik Hali:1.1.1.3.7. Eşitlik Hali: İsmin, fiilin nasıl ve ne şekilde  olduğunu belirtmek için 

girdiği haldir.124 

+cAnA+cAnA+cAnA+cAnA    

iki üç gün durūýdu, üşǖŕdü ġaymaķ, döndere döndere fırını çıķāŕdırdıķ sarıcana 

yā olūrdu.  (I-7.8) 

satın alırıS süTü onu çalarıS, bişįriS ġadıncana.  (I-18.5) 

 

+ÇA+ÇA+ÇA+ÇA125125125125    

1.1.1.3.7.1. İşlevleri1.1.1.3.7.1. İşlevleri1.1.1.3.7.1. İşlevleri1.1.1.3.7.1. İşlevleri126126126126    
1.1.1.3.7.1.1.Kadar 1.1.1.3.7.1.1.Kadar 1.1.1.3.7.1.1.Kadar 1.1.1.3.7.1.1.Kadar     
ve türkiye genelinde defālarca dişli pilot bölgeli∪įni mu∪āfaza  etmiştir.  (I-5.76) 

 

1.1.1.3.7.1.2.  Pekiştirme:1.1.1.3.7.1.2.  Pekiştirme:1.1.1.3.7.1.2.  Pekiştirme:1.1.1.3.7.1.2.  Pekiştirme:    
èrkeklerde isē, sādece loķum ve şeker yénir.  (I-2.9) 

                                                
124 bkz. BURAN, AAİÇE, s. 266-285.; ERGİN, TDB, s. 236-238.;  KORKMAZ, GTS, s. 56-57. 
125 Ek üzerine geniş bilgi için bkz. KORKMAZ; “Türk Dilinde +ça Eki ve Bu Ek ile Yapılan İsim 
Teşkilleri Üzerine Bir Deneme”, TDÜA,  C.1, s.12-84; KORKMAZ, TEKKO, s. 40-41. 
126Eşitlik ekinin Anadolu ağızlarındaki işlevleri üzerine geniş bilgi için bkz. BURAN, AAİÇE, s.293-294. 



 83 

sādece şūrda çay aķıyō geşler baћārın bôle olursa beş on balıķ dutuyōlar.  (II-

29.27) 

 

1.1.1.3.7.1.3. Gibi Anlamı Verir:1.1.1.3.7.1.3. Gibi Anlamı Verir:1.1.1.3.7.1.3. Gibi Anlamı Verir:1.1.1.3.7.1.3. Gibi Anlamı Verir:    
ķızılcıķ deris ķırmızıca şône fişnenin ufaģī.  (I-30.36)    

ћa bizim kôýde yūķayı o şepiti çuķurca tandır yapıyōlar.  (I-31.62) 

    

1.1.1.3.7.1.1.1.3.7.1.1.1.3.7.1.1.1.3.7.1.4. Göre Anlamı Verir:1.4. Göre Anlamı Verir:1.4. Göre Anlamı Verir:1.4. Göre Anlamı Verir:    
hoşdu bence şuan ki düyünner çoķ hoş dēģil eskiler çoķ hoşdu.  (II-4.13) 

şindi onnar yinse bu kanserler oluşmaS sanıyorum ben hani kendi fikrimce.  (II-

15.79) 

 

1.1.1.3.8. Aitlik Eki:1.1.1.3.8. Aitlik Eki:1.1.1.3.8. Aitlik Eki:1.1.1.3.8. Aitlik Eki: (bkz. 1.2.1.1.3.)(bkz. 1.2.1.1.3.)(bkz. 1.2.1.1.3.)(bkz. 1.2.1.1.3.)    

 

1.1.1.3.9. Soru Eki 1.1.1.3.9. Soru Eki 1.1.1.3.9. Soru Eki 1.1.1.3.9. Soru Eki     
+mI+mI+mI+mI4444    

istemeSseŋ bēn bi şey diyemem dēy mi?  (I-3.18) 

dolabda salatalıķ büyür mü?  (II-9.16) 

arķada gelenin gördüģǖn zaman haķķın geçiyō oŋa annādın mı?  (II-15.4) 

 

Soru ekinin zarf görevinde kullanımı için (bkz. 1.2.1.1.3.2.10) 

 

1.1.1.3.  1.1.1.3.  1.1.1.3.  1.1.1.3.  İSİM TAMLAMASIİSİM TAMLAMASIİSİM TAMLAMASIİSİM TAMLAMASI    
İyelik bağlantısı ile birbirine bağlanmış iki veya daha çok isimden oluşan 

tamlama.127 İsim tamlamaları iki şekilde yapılmaktadır. Bunun yanında genetif grubu 

şeklinde kullanımlar da mevcuttur.     

 

1.1.1.4.1. Birinci Şekil (Belirtili İsim Tamlaması):1.1.1.4.1. Birinci Şekil (Belirtili İsim Tamlaması):1.1.1.4.1. Birinci Şekil (Belirtili İsim Tamlaması):1.1.1.4.1. Birinci Şekil (Belirtili İsim Tamlaması):    
Tamlayan+  (n)ITamlayan+  (n)ITamlayan+  (n)ITamlayan+  (n)Iŋ (ŋ (ŋ (ŋ (İlİlİlİlgi eki )  Tamlanan+ iyelik Ekigi eki )  Tamlanan+ iyelik Ekigi eki )  Tamlanan+ iyelik Ekigi eki )  Tamlanan+ iyelik Eki    

bunuŋ cesaretinden şerrįnden demeyelim de cesaretinden bu mıntıķàya 

gelemezlerimiş.  (I-5.6) 

onda ōlanın sādıcının ġarısı eliynen yu∪ūra yu∪ūra yu∪ūrur.  (I-13.25) 

şu televizyonun yarısı ġadar ġayàyı ġopartdı yüzüne çarpdı ġurşun.  (I-30.42) 
                                                
127 bkz. ERGİN, TDB,  s. 364-368.; KORKMAZ, GTS, s. 90.  
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buranın bölgesel yimekleri vādır; sarma, dolma onnarı hazırlalaŕ.  (II-2.12) 

iki tāne kesērdim üş tāne kesēŕdim bugünün yüzüne.  (II-10.4) 

onun da başına orıya varınca ġız evi bôle aģīr bişey örtēŕdi.  (II-15.72) 

onnan kēri ō odanın büyükleri gine odada oturū.  (II-22.38) 

 

1.1.1.4.2. İkinci Şekil (Belirtisiz İsim Tamlaması):1.1.1.4.2. İkinci Şekil (Belirtisiz İsim Tamlaması):1.1.1.4.2. İkinci Şekil (Belirtisiz İsim Tamlaması):1.1.1.4.2. İkinci Şekil (Belirtisiz İsim Tamlaması):    
Tamlayan+ ø (İlgi eki )  Tamlanan+ iyelik EkiTamlayan+ ø (İlgi eki )  Tamlanan+ iyelik EkiTamlayan+ ø (İlgi eki )  Tamlanan+ iyelik EkiTamlayan+ ø (İlgi eki )  Tamlanan+ iyelik Eki    

akşam∪ezànından sonra herkese yemek yédirilir.  (I-2.103) 

ve şuanda on beş yirmi gün soŋra  afyon ķozası vāŕdır.  (I-5.65) 

düyün ћādisesi bôylece ķapanır.  (I-14.24) 

ingiliz subayı varımış onnarın başında.  (II-7.71) 

köý ћālķını, köý ћālķını, hiç seçilmeS.  (II-11.5) 

 

1.1.1.4.3.Genetif Grubu 1.1.1.4.3.Genetif Grubu 1.1.1.4.3.Genetif Grubu 1.1.1.4.3.Genetif Grubu     
bizim dāmat da gitméye başladı.  (I-1.68) 

şō depeden bizim çete onun binbaşıyı vuruyō yōnanın.  (II-7.64) 

 

1.1.2. FİİL ÇEKİMİ1.1.2. FİİL ÇEKİMİ1.1.2. FİİL ÇEKİMİ1.1.2. FİİL ÇEKİMİ    
Fiil çekiminde iki özellik öne çıkar; bunlardan birisi şekil, diğeri de işlevdir. 

BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da fiil çekiminde eklerin işlevleri –ki buna zaman kaymaları128 dahildir- ÖTTÖTTÖTTÖTT ile 

paraleldir. Buna karşılık eklerin değişken yapıları oldukça farklılık göstermektedir. 

 

1.1.2.1. BASİT ÇEKİMLER1.1.2.1. BASİT ÇEKİMLER1.1.2.1. BASİT ÇEKİMLER1.1.2.1. BASİT ÇEKİMLER    
1.1.2.1.1. ZAMANLAR1.1.2.1.1. ZAMANLAR1.1.2.1.1. ZAMANLAR1.1.2.1.1. ZAMANLAR    
1.1.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman:1.1.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman:1.1.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman:1.1.2.1.1.1. Görülen Geçmiş Zaman:129129129129    
----D+D+D+D+130130130130    

    

    

    

                                                
128 Zaman kaymalarında geniş bilgi için bkz. Ertuğrul YAMAN; Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, 
TDK yay., Ankara, 1999. 
129 bkz. ERGİN, TDB,  s.290.;  KORKMAZ, GTS, s. 74. 
130 Görülen geçmiş zamanın çekimi ve değişken şekilleri için krş. GÜLENSOY; KYA, s. 105-106, 
GÜLSEVİN; UİA, s.97-99.; BOZ, AMA, s.102-103; YILDIZ, IMA, s.82.; ÖZKAN, SYAÖ, s.157.; 
ŞAHİN, BMA, s.74. 
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KİŞİ     KİŞİ     KİŞİ     KİŞİ     TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            ÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUK    

1.1.1.1.    -DI4m -DI4K,  

2.2.2.2.    -DI4ŋ,-DI4n -DI4ŋ I4z,-DI4 nI4 z 

 

3.3.3.3.    -DI4 - D I4lA(r) 

 

 

1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.1. Birinci Teklik Kişi:    

onu bilen yoķ ben şāћsıma bilmōn da duymadım da.  (I-4.9) 

len amca dedim baŋa ayıp olur lā.  (I-9.36) 

ben düyüne gittim ġoŋyàya ôle gördüm yollārda arabàynan minübüsünen.  (I-

18.40) 

hah ordan geldim  gelin olaraķ.  (II-16.21) 

 

1111.1.2.1.1.1.2. İkinci Teklik Kişi:.1.2.1.1.1.2. İkinci Teklik Kişi:.1.2.1.1.1.2. İkinci Teklik Kişi:.1.2.1.1.1.2. İkinci Teklik Kişi:    

ћēh anādın mı toplanma yaw bū kôy asırlıķ toplanma.  (I-34.3) 

onnan kēri yidiŋ mi tamam.  (II-22.37) 

 

1.1.2.1.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi:    

baŋā şu benim şindiki hānımımı bunu saŋa edelim dedi baŋā.  (I-8.17) 

yaşeyō, yaşıyō da ō yoķarı gitdi ķaleye gitdi ġalèye.  (I-33.47) 

simsiyāћ çıķdı şey ayāmın dırnaģī simsiyāћ çıķdı sızıláyō.  (II-20.64) 

 

1.1.2.1.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi:    

on kişi et yidik, bunu satın aldıķ.  (I-3.4) 

çevre köylerimizde de ôyne bişey duymadıķ.  (I-14.32) 

kemerġayanıŋ oldu∪ū meydanlıģā taşınmıya başladıķ.  (I-15.12)    

isdanbul baķırkôýüne geldik.  (I-34.18) 

bu oķulun olduģū yer vā yā bôle ġabrisdānıdın şindi oràya fişnelik filen etdik.  

(II-7.37) 

atmışda indik buràyā biz.  (II-19.18)    

gelibolu elli sekiz piyāde alayında asker olduķ.  (II-21.6) 
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1.1.2.1.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi:    

siz ya da kendiniz atdıŋız dedim.  (I-35.9) 

neye geldiniz deyō biz de soruyōS?  (II-17.15) 

 

1.1.2.1.1.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi:    

gelini  düyününü etdiler bu gelinin.  (I-18.46) 

nerden ġazandılar bu ķupayı  dērimiş.  (I-31.26) 

ben buŋa gelmicēdim bayā zorūnan verdiler.  (I-37.8) 

burdā evleri filān varımışımış yā evlerini satın aldılar, evlerini sattılar.  (II-

19.26) 

 

1.1.2.1.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman:1.1.2.1.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman:1.1.2.1.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman:1.1.2.1.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman:131131131131    
----mImImImI4444şşşş132132132132    

KİŞİKİŞİKİŞİKİŞİ    TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK                ÇOKLUÇOKLUÇOKLUÇOKLUKKKK    

1.1.1.1.    -mI4şI4n -mI4şI4z 

2.2.2.2.    -mIşsIn -mI4şsI4ŋI4z 

3.3.3.3.    -mI4ş -mI4şlA(r) 

    

1.1.2.1.1.2.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.1. Birinci Teklik Kişi:    

mavzeri şône ġayàya ġodum ġızılcıķ derneyōn etraFıma sekiz on kişi hiş 

görmemişįn.  (I-30.38) 

 

1.1.2.1.1.2.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.2. İkinci Teklik Kişi:    

baķarlardın şunu ēsik getirmişsin.  (II-7.21) 

 

1.1.2.1.1.2.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.2.3. Üçüncü Teklik Kişi:    

oŕda barınamamış.  (I-6.2) 

da esās atmış üşte yāni atmışta taşınmıya başlanmış.  (I-16.2) 
                                                
131 bkz. ERGİN, TDB,  s.291-292.;  KORKMAZ, GTS, s. 49. 
132 Öğrenilen geçmiş zamanın çekimi ve değişken şekilleri için krş. GÜLENSOY, KYA, s. 105-106; 
GÜLSEVİN, UİA, s. 99-101; BOZ, AMA, s.103.; YILDIZ, IMA, s.82.; ÖZKAN, SYAÖ, s.159.; ŞAHİN, 
BMA, s.73. 
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o suyun∪üzerinde donarsa un∪aman dökülen pēlte o bilmiş ki ōlmuş.  (II-6.42) 

ardışdan, şamdan ġatran yapıyōmuş.  (II-22.30)    

    

1.1.2.1.1.2.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.4. Birinci Çokluk Kişi:    

babamınan anamın ardından gelmişiz bu bôle.  (II-27.29) 

 

1.1.2.1.1.2.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.5. İkinci Çokluk Kişi:    

gelmişsiŋiz (sor.) 

 

1.1.2.1.1.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi:    

büyük bį dere geçer daşlı onnan daşlıdere demişler.  (I-21.8) 

gelmişler burda sū var diye, orıya ġonmuşlar.  (II-11.12) 

 

1.1.2.1.1.3. Şimdiki Zaman1.1.2.1.1.3. Şimdiki Zaman1.1.2.1.1.3. Şimdiki Zaman1.1.2.1.1.3. Şimdiki Zaman133133133133    
----(I(I(I(I4444)yō(r))yō(r))yō(r))yō(r)134134134134    

KİŞİKİŞİKİŞİKİŞİ    TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK                ÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUK    

1.1.1.1.    -(I4)yom,- (I4)yōm, (I4)yorI4m,  

 

-(I4)yoS,  

-(I4)yōS, -(I4)yos,  

2.2.2.2.    -(I4)yoŋ, yōsuŋ -(I4)yōŋuz 

3.3.3.3.    -(I4)yō(r) -(I4)yola(r), 

-(I4)yollā(r),   

 

1.1.2.1.1.3.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.1. Birinci Teklik Kişi:    

şimdi kullanılıyo mu bilmiyom accıġ∪azaldı.  (I-1.20) 

ben ôyle ķabul ediyom ama cenābı allah ne ġabul eder bilmiyōm.  (I-9.47) 

onnan sōna gelin düyünü hatırlāmayom bir haFta oldu∪ūnu.  (I-15.25) 

işte onu anādıyom şindi.  (I-24.63) 

her tarafın bį bilmiyorum yāni.  (I-29.8) 

                                                
133 bkz. ERGİN, TDB,  s.287-289.;GÜLENSOY, “Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki”, 
Türkoloji Dergisi, VIII/1/1979, Ankara, s.169-190.;  KORKMAZ; GTS, s.143 
134 Şimdiki zamanın çekimi ve değişken şekilleri için krş. GÜLENSOY; KYA, s. 102-105, GÜLSEVİN; 
UİA, s.101-107.; BOZ, AMA, s.104-106; YILDIZ, IMA, s.81.; ÖZKAN, SYAÖ, s.153-157.; ŞAHİN, 
BMA, s.77. 
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ēski yerleşim de hangisi ēski onu bilmiyorum yāni.  (II-2.25) 

ben gidiyom vallā len.  (II-3.7) 

işde onu bilemiyorum.  (II-30.33) 

 

1.1.2.1.1.3.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.2. İkinci Teklik Kişi:    

bulamáci iyice pişirdikden sona yıkanmış tepsiye döküyōsuŋ.  (I-1.39)    

sen devāmlı gidiyōŋ mu burlāŕda mısın sen?  (I-3.17) 

gendiŋ tāsillisiŋ biliyōŋ bizim büyüklerden∪intiķāl∪idilen bôyle.  (I-24.20) 

    

1.1.2.1.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi:    

sabāleyin meselá gendilįnden geliyō.  (I-2.56) 

duva oldu mu ġaķıp gidiyō.  (I-4.26) 

şindi adam alıyor cebine parayı ordan satıcılardan bişeyler  alıyor.  (I-5.46) 

bi sene geziyo aŋlaşabilirse evleniyo aŋlaşamazsa ayrılıyō.  (I-15.30)    

hiç durmadan sancı yiyō.  (I-19.83) 

süleymān şah, şeyde sivas yānīŉda suda bo∪ūluyor.  (I-24.12) 

yalıŋız beni ġızdırıyō ôkelendiriyō.  (I-35.47) 

būdey tam zamānı, hasat zamānı, biçer alıyō gidįyo.  (II-3.2) 

o şekilde yapılırdı artıķ şindi yapılmıyō.  (II-4.42) 

ō yonannırana söz annādıyor yāni.  (II-7.76) 

şindi dômesin kimse benim çocūmun eline ekmèģį sen mi dürüvēdin diyō.  (II-

22.21) 

çoçlar geziyōr dā ō gezme de devām hemen sürüyor.  (II-29.15) 

 

1.1.2.1.1.3.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.3.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.3.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.3.4. Birinci Çokluk Kişi:    

dā soŋa nışanlılık döneminde biŕ de buŋnarı da atlīyoS.  (I-2.79)    

ō şindi bişdi mįydi o saћàna damnatdıġ ya onu bekliyōS ķaķasıya.  (I-11.23) 

bükme ġuyuyōs patatisten, mercimèkden, onnarı ôyne ideriS.  (I-12.24) 

ekrem hoca da göstertti baŋa oķudum ben, ordan biliyoS.  (I-15.5) 

hanı çocuģū Toķdura hanı götürüp de masķıra etdirmiyoS şindi.  (I-19.39) 

yeterince unumuzu teknemize ġōyyōS.  (I-31.37) 

oyalanma oyalanıyōS işde yaw anadın mı.  (I-34.44) 
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būdeyi şindi işde ġaldırıyoS.  (I-3.1)    

işde şindi bį ĕfendileşdi millet de bek ġavġa etmeyōS yāni.  (II-7.91) 

bizler edemēyoS onu.  (II-16.13) 

iýį bį çāý, ġāve bişirin baķalım dèyōS.  (II-17.14) 

çoķ istifāde ediyōS ġanelden yāni su bol.  (II-23.47) 

 

1.1.2.1.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi:    

siz gözleme dē gözleme dįyoŋuz.  (I-18.15) 

alıyōŋuz alıyōŋuz ben biliyōm.  (I-37.5) 

 

1.1.2.1.1.3.6. Üçün1.1.2.1.1.3.6. Üçün1.1.2.1.1.3.6. Üçün1.1.2.1.1.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi:cü Çokluk Kişi:cü Çokluk Kişi:cü Çokluk Kişi:    

dā yavrudayķan vuruyōlar.  (I-3.35) 

onun adı közleme diyōlar başġa yerde.  (I-12.21) 

şindi ôyle de∪įl, şindi nişānnanıyollar, mektuplaşıyollar, tēlefonna ġonuşuyollar. 

(I-15.29) 

hindi un tarānası yapıyollar.  (I-17.22) 

vermiyōllar ћēy yawrım vermiyōllar.  (I-37.14) 

ondan sōra suyu çoķ döküyōlar, artıķ bulamaç gibi.  (II-6.39) 

eveli üç gün yapardıķ şindi bi gün yapıyōlar, bi sa∪at yapıyōlar.  (II-7.1) 

sílāycıķ mısır, fįl, yonca bu şekil yāni şeynernen geçiniyōlā.  (II-18.11) 

manav diyōlar, yörük de∪įl bu köy.  (II-30.42) 

 

1.1.2.1.1.4. Gelecek Zaman:1.1.2.1.1.4. Gelecek Zaman:1.1.2.1.1.4. Gelecek Zaman:1.1.2.1.1.4. Gelecek Zaman:135135135135    
 

----(y)AcAK(y)AcAK(y)AcAK(y)AcAK136136136136    

KİŞİKİŞİKİŞİKİŞİ    TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK                ÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUK    

1.1.1.1.    -(I/y)cAm, -(I/y)cAn  -(y)(A/I)cĀz 

2.2.2.2.    -(I)ceŋ, -ceKsiŋ -Cāŋız 

3.3.3.3.    -(y)(A)cAK -(y)(A/I)cAKlA(r) 

                                                
135 bkz. ERGİN, TDB,  s.292-293;  KORKMAZ; GTS, s. 67. 
136 Gelecek zamanın çekimi ve değişken şekilleri için krş. GÜLENSOY, KYA, s. 106-108.; GÜLSEVİN, 
UİA, s. 107-111.; BOZ, AMA, s.107-109; YILDIZ, IMA, s.81.; ÖZKAN, SYAÖ, s.160-162.; ŞAHİN, 
BMA, s.78. 
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1.1.2.1.1.4.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.1. Birinci Teklik Kişi:    

arasını bozmaķdan ne zevK∪alcam.  (I-9.44)    

ћa onu diyecen topalla beni hastalıķ geçirdim ben.  (I-15.32) 

ben yapĭcan ekmèģįmi onnan sōna da sen arķama.  (I-31.57) 

len ne pişmān olcen hayātı yedik ōrlarda yaw.  (I-34.39) 

bunu düyünü bį anlat yaw ben gitcen allā∪ın aşķīna yaw.  (II-3.7) 

evelā tabi ōlannan ġızın şeyi onnar mesela ōlan ben onu alcen.  (II-20.3) 

onnan kēri deyivēcen ġāyi yā dū bį.  (II-25.7) 

yüz elli ġuruşa ġaysı vercem ben.  (II-27.5) 

ēn ēskiyi bilemįcen.  (II-29.42) 

 

1.1.2.1.1.4.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.2. İkinci Teklik Kişi:    

yalıŋız∪oŋu iyice pişiriceksiŋ∪işte. (I-1.48) 

iki üç gün tarlàdayıS nètceŋ.  (I-19.61) 

ћēpsini bį aràya toplįcáķsın yemek yapcáksın.  (I-29.39) 

onnan sōna āşama çorbayı bizde işceŋ.  (I-31.83)    

ћānı ayaķķabı eskitceŋ dēŕlerdi bizde biliyon mu sen.  (II-4.4)    

pişmāne şekerini ġaynatcaŋ.  (II-10.23) 

 

1.1.2.1.1.4.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.4.3. Üçüncü Teklik Kişi:    

çeyįz ġānnısınıŋ peşine düşēŕdi gāŕi millet ceyįz gelcek! ceyįz gelcek! diye.  (I-

2.148) 

veya∪ūt belediye, mutārlıķ şordan hayrına su ġazcak.  (I-9.13) 

ama öŋünden∪üç gün devām∪idicek.  (I-15.42) 

    

1.1.2.1.1.4.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.4.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.4.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.4.4. Birinci Çokluk Kişi:    

yarın da seŋ adam götürece∪įŋ zaman ћādi ġonşu arpa yolcez.  (I-9.22) 

do∪anıŋ neticesinde sōna ĥalķa denilir ki siz da∪īlmayıŋ yemek yiycez aynen 

bôyle.  (I-14.23) 

gine çekcēz biz.  (I-19.48) 
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beygir toķadı yapcāz bunnā yapdırmācaz onnā yapıcaz bį gürültü anādın mı?  (I-

34.13) 

dökdükden sōna mesela dört kilōdan yapcāz.  (II-11.24) 

    

1.1.2.1.1.4.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.4.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.4.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.4.5. İkinci Çokluk Kişi:    

yörük di∪įl Faġat şindi gônük de yörük di∪įl gitçēŋiz yer.  (I-30.25) 

 

1.1.2.1.1.4.6. Üçüncü Çokl1.1.2.1.1.4.6. Üçüncü Çokl1.1.2.1.1.4.6. Üçüncü Çokl1.1.2.1.1.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi:uk Kişi:uk Kişi:uk Kişi:    

çeyiz indiricekler yā.  (I-31.91) 

erkek arķadaşlarīnan gelinin evinde oynīcaķlar, silah atıcaķlar.  (I-31.112) 

ġoca kôýlü üsdüme yörüdü vallā ōrda baķdım dövǖceklē ōlum valla dövüceklē 

baķ  (I-34.26) 

 

1.1.2.1.1.5. Geniş Zaman1.1.2.1.1.5. Geniş Zaman1.1.2.1.1.5. Geniş Zaman1.1.2.1.1.5. Geniş Zaman137137137137    
----(V)r(V)r(V)r(V)r138138138138    

KİŞİKİŞİKİŞİKİŞİ    TEKLİK  TEKLİK  TEKLİK  TEKLİK                                              ÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUK    

1.1.1.1.    -*(V)rI4n, -(ı)rım -(V)rI4z, (v)rI4S 

2.2.2.2.    -(V)rsI4ŋ,  -(V)rsI4n -(V)rs I4ŋ I4z,-(V)rs I4n I4z- 

3.3.3.3.    -(V)r -(V)rlAr 

 

*Birer örneği tespit edilmiştir 

 

1.1.2.1.1.5.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.1. Birinci Teklik Kişi:    

sarı inek südüynen vücūtuna çalarım ben.  (I-19.33) 

ana anadan dōma arķádeş bôle dam dum ġātiyen gitmen varırın.  (II-7.32) 

ha metisena edersem yalan sôlerim yalanı sevmem ben.  (II-27.32) 

 

 

                                                
137 bkz. ERGİN, TDB,  s.283-287;  KORKMAZ, GTS, s. 69. 
138 Geniş zamanın çekimi ve değişken şekilleri için krş. GÜLENSOY; KYA, s. 101-102, GÜLSEVİN; 
UİA, s. 111-115.; BOZ, AMA, s.109; YILDIZ, IMA, s.80.; ÖZKAN, SYAÖ, s.150-153.; ŞAHİN, BMA, 
s.75. 
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1.1.2.1.1.5.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.2. İkinci Teklik Kişi:    

ћā o zaman farķına vardıŋ mı  tepsilere dökēŕsiŋ.  (I-3.11) 

ne taràf ġısaysa oŋa göre atāŕsıŋ döşemeyi yāni.  (I-8.9) 

onnān kēli tepsiye de acıķ su dökēŕsin dökēŕsįn.  (I-10.3)    

ћērkeş kendi yįce∪įn yūķaŋ yapar yersin.  (I-13.14)    

onu ġıvāmını sırçayı ısladırsın ters tarafını.  (I-23.5) 

şindi mesela unu elersin.  (I-31.34) 

pidē mesela biz şindik aķşamdan hamuru mayalarsın.  (II-11.1) 

gelen musāfirleri aģīrlarsın.  (II-17.3) 

veyā∪ūt da herāngi bį şeker, datlı, şerbet içersin.  (II-20.7) 

dā evelā adama yirmi milyōn verįsin.  (II-27.29) 

 

1.1.2.1.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi: 

şôyle atsaŋ uzun olur yasma yapar.  (I-8.10) 

hāmırı üstüne dökēŕsin o donar.  (I-10.3) 

onuŋ kepiģį çıķar.  (I-11.15) 

da ġurudu mu kendi kendine geri dā∪ılır o.  (I-13.20) 

vatandaş toplanır gelin arabası düzülür.  (I-14.18) 

bamyā sarılır şey gèlir bişer, pilāv aşı bişer.  (I-18.26) 

ġaynar suynan etdinmįdi dā çabuķ olur.  (I-20.23) 

adam soruşdurū veyā bį eşine dosduna dedirį.  (I-32.2) 

ġış sezonunda dā çoK∪olur.  (II-1.18) 

ћālķa ћālinde bôle millet birbiriyle bayramlaşıp safālaşır.  (II-2.9) 

dā deģįşik oyunnar da çıķar.  (II-5.10) 

yalıŋız dāvet onnan sōna giderken tabi aķrabăsı gider.  (II-12.20) 

sadıcīnan berābar bi sādıcına acıķ para ona da altın daķıverį.  (II-20.21) 

    

1.1.2.1.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi:    

oŋdan soŋra aķçal deriS; şu büyük tepe.  (I-5.23)    

dāvet verįS ölülere.  (I-18.24) 

ĥamama giderįS üş gün sōna düyün başlā yāni.  (I-27.5) 

asma yaprāģnı haşlarıS.  (I-1.12) 
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mayasız etçēsek şepit etçēsek yo∪ūruS acıġ ġatı gibi şepitli.  (I-11.3) 

yazarız ōŕda bişiri∪įz.  (I-12.15) 

ġadın ve èrkek gideriz burda.  (I-24.109) 

ћā benim hamurım gelmemiş aŋláşırıS.  (I-31.58) 

ġına götürǖS ġāli adam oķuruS.  (II-10.10) 

bôle ķaynıyasıya ķarıştırıS.  (II-11.35) 

nānesini atarıS onu bį bişirįS biliyōn mu ocaķta susuz.  (II-16.10) 

niķāћīnı ġıydırıS.  (II-17.10) 

 

1.1.2.1.1.5.5. İkinci Çokluk Kiş1.1.2.1.1.5.5. İkinci Çokluk Kiş1.1.2.1.1.5.5. İkinci Çokluk Kiş1.1.2.1.1.5.5. İkinci Çokluk Kişi:i:i:i:    

meselá birisi size sa∪āt altın Taķdıysa öbür düyününde veyā şeyinde siz de oŋa 

sa∪āt altın Taķarsıŋız.  (I-2.30) 

ķasabanın gelir düzeyini sormaķ  istersiniz belki.  (I-5.56) 

mǘsāfirden daģīn ardına ġaçarsınız, cenāzelerinizi de yolun üzerine gömersiniz 

demiş.  (II-7.56) 

yaşlılarımızdan dā sālıķlı bilgi alırsınız.  (II-28.5) 

işde düyünnerde ġolunuzu ġaldırmayın aman imānsız gidersiniz.  (II-15.35) 

 

1.1.2.1.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi:    

arābaşı bizde de yapārlar.  (I-1.35) 

dolaştıķlarında her ķapıdan meselā belirli bi cüzį ücret∪alırlar.  (I-2.15) 

āşamınan onu yįrler.  (I-7.17) 

ölü gitti mįdi çocu∪ū getirirler ardından.  (I-12.9) 

ġışın olūr dā çoķ genelde bôle şēlē ōrda yerlē.  (I-28.40) 

len nası olcáķ işde verirlē aģīrlıģī ġızı bitirįlē ġınasını ġorlā.  (I-34.5) 

nābıcaz sôleyin de biz de ona göre işimize  baķalım dērler.  (II-1.6) 

onnan kēri hadi git, düyüne de şū zamān başlıyacaģīS derler onnan sōra başlarlā.  

(II-17.10) 

pazar gün gelin alırlar.  (II-18.8) 

amma bize vaћāblar  derlē.  (II-22.66) 

sarılıķ olmasın diye sarı yazma ôrterlē çocuģūn yüzüne.  (II-25.16) 
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1.1.2.1.2. KİPLER1.1.2.1.2. KİPLER1.1.2.1.2. KİPLER1.1.2.1.2. KİPLER    
1.1.2.1.2.1. Emir1.1.2.1.2.1. Emir1.1.2.1.2.1. Emir1.1.2.1.2.1. Emir----İstekİstekİstekİstek    
Kipler (Tasarlama Kipleri), gramer kitaplarının bir çoğunda “dilek-şart”, “istek”, 

“gereklilik” ve “emir” alt başlıklarıyla işlenmektedir. Ancak ne var ki bu kalıplaşmış 

tasnif, kiplerin gerçek işlevlerini verme bakımından yetersiz kalmaktadır. Bugün, bazı 

gramercilerin yeni yeni tasnifler oluşturduklarını ve kiplerin işlevleri hakkında geniş 

araştırmalar yaıklarını görmekteyiz.139 Gürer Gülsevin, söz konusu kipleri, Eski 

Anadolu Türkçesinde Ekler adlı eserinde “İstek Kipi”140; Uşak İli Ağızları adlı eserinde 

ise “Emir –İstek” ve “Dilek”141 başlıkları altında birleştirerek işlemiştir. Buna sebep 

olarak da, mevcut gramerlerde “emir” diye verilen eklerin çoğu zaman “istek” ifade 

ettiğini, “istek” olarak verilenlerin de yine çoğu zaman kullanılmadığını söyler. 142  

Ayrıca  “dilek-şart” kipinin şart işlevli kullanılışlarının bir cümle oluşturmadığını 

belirterek, bu kipi “dilek” başlığı ile işlemiştir.143 Erdoğan Boz da Afyon Merkez Ağzı 

adlı eserinde kipleri, Emir-İstek ve Dilek başlıklarıyla incelemiştir.144 Biz de bu 

çalışmamızda kipleri; “emir-istek” ve “dilek” alt başlıklarıyla işleyeceğiz. 

 

KİŞİKİŞİKİŞİKİŞİ    TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK                ÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUK    

1.1.1.1.    -(y)An/m, -(y)AyIm  -(y)AlIm 

2.2.2.2.    -ø -(y)I4n 

3.3.3.3.    -sI4n, -sIŋ -sI4ŋnA(r), -sI4nLAr 

 

1.1.2.1.2.1.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.1. Birinci Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.1. Birinci Teklik Kişi:    

dedemiŋ bi ekmè∪įni yidirem.  (I-9.9) 

belki yersiz bişey amma buràyı çıķarabilirsin bacaķ çekişdirme diyeyim.  (I-

28.52) 

veyā böyüklerimize bį danışam der anasına.  (I-32.6) 

nere giden deyō yaw.  (I-34.40) 

ћāyır şey nēden başlıyen.  (II-5.1) 
                                                
139 Fatma Türkyılmaz; Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, TDK yay., Ankara, 1999, XI+131 s.,  Ahmet Bican 
Ercilasun; “Türkçede Emir ve İstek Kipi Üzerine” TGS II, s. 61-66.; KARAHAN “Fiil Terimi Üzerine” 
TGS II, s. 47-55. 
140 GÜLSEVİN; EATE, s. 105-114. 
141 bkz. GÜLSEVİN, UİA, s.115-119. 
142 bkz. GÜLSEVİN; UİA, s.115. 
143 bkz. GÜLSEVİN; UİA, s.119. 
144 bkz. BOZ; AMA, s.109. 
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ne bilem vallā.  (II-10.31) 

mesela nası anlatem.  (II-15.42) 

ama dā ēskiden ne bilem.  (II-31.28) 

 

1.1.2.1.2.1.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.2. İkinci Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.2. İkinci Teklik Kişi:    

bu, yörǖģün didi baķ.  (I-3.23) 

vallāћi o ћārmanı baŋa deme de kime dersen dè.  (I-19.43)    

dā ne söylin sôle.  (II-20.9) 

    

1.1.2.1.2.1.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.2.1.3. Üçüncü Teklik Kişi:    

şôle şurıya ġo da soģūsuŋ.  (I-38.8) 

allāћ ћērkese nāsib etsin.  (II-20.66) 

 

1.1.2.1.2.1.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.4. Birinci Çokluk Kişi:    

işi dorū ġonuşalım.  (I-24.7) 

onnar  ermiş murādına biz çıķalım kerevįzine.  (I-31.146)    

biz burda ġonuştuķ ne ġoyalım?  (II-20.43) 

 

1.1.2.1.2.1.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.5. İkinci Çokluk Kişi:    

bunu alın yani ġayda deģēr.  (I-28.76) 

osmān yiģįdin murādının düyünü oluyō buyurun gelin düyüne.  (I-31.81)    

    

1.1.2.1.2.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi:    

sōra gelinle dāmada tavuķ götürülür yesiŋner diye.  (II-5.24) 

burdan iyi geçinmiş nūr içinde yatsınnar bizim büyüklerimiz.  (II-7.63) 

 

1.1.2.1.2.2. Dilek1.1.2.1.2.2. Dilek1.1.2.1.2.2. Dilek1.1.2.1.2.2. Dilek----ŞartŞartŞartŞart    
  

KİŞİKİŞİKİŞİKİŞİ    TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            ÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUK    

1.1.1.1.    -sAm -sAK  

2.2.2.2.    -sAŋ,  -sAŋIz, sAnIz 

3.3.3.3.    -sA -sAlAr 
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1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.2.2.1. Birinci Teklik Kişi:1.2.2.1. Birinci Teklik Kişi:1.2.2.1. Birinci Teklik Kişi:1.2.2.1. Birinci Teklik Kişi:    

hocam şindi yuvasını yıķsam nēyden iki geŉş birbirini sēvmiş.  (I-9.44) 

hanı tanıdıķ seni tanımasam ben bū çocuģū nerden tanıyan dē mi amma.  (I-

35.13) 

nası desem tomurcuķlanıyō bôle.  (II-5.29) 

 

1.1.2.1.2.2.2. İkinci Teklik K1.1.2.1.2.2.2. İkinci Teklik K1.1.2.1.2.2.2. İkinci Teklik K1.1.2.1.2.2.2. İkinci Teklik Kişi:işi:işi:işi:    

şindi de yaırsaŋ olur.  (I-3.16) 

 

1.1.2.1.2.2.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.2.2.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.2.2.3. Üçüncü Teklik Kişi:1.1.2.1.2.2.3. Üçüncü Teklik Kişi:    

isdese veriS belki, isdemiyō veremiyōS.  (I-19.63) 

çocuķ dāћi gelse oŋa sofra ķonulur ama bu ādetdir käsin.  (II-6.31) 

 

1.1.2.1.2.2.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.4. Birinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.4. Birinci Çokluk Kişi:    

eyvah dèrdim ayrılsaķ  nèyderiS ki dèrdim.  (I-19.56) 

 

1.1.2.1.2.2.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.5. İkinci Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.5. İkinci Çokluk Kişi:    

isderseniz oķun.  (I-30.6)    

āĥ o gün bį olsa da siz yemek de olsa da bį görseŋiz.  (II-8.10) 

dek gelse de gitseŋiz nāsib olsa da.  (II-31.14) 

    

1.1.2.1.2.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi:1.1.2.1.2.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi:    

gelseler (sor.) 

 

1.1.2.2. BİRLEŞİK ÇEKİMLER1.1.2.2. BİRLEŞİK ÇEKİMLER1.1.2.2. BİRLEŞİK ÇEKİMLER1.1.2.2. BİRLEŞİK ÇEKİMLER    

Birleşik çekimlerde, ÖTT ÖTT ÖTT ÖTT ’nin mevcut gramerlerindeki geleneksel tasnif üzerine 

çok değişik görüşler olduğunu biliyoruz.145 Ancak ne var ki, bu farklı görüşlerin ekseri 

gramercilerce kabul görüp kitaplara alınması uzun sürmektedir. Biz burada geleneksel 

tasnif üzere birleşik çekimleri işleyeceğiz. 

 

                                                
145 bkz.Gürer GÜLSEVİN; “Türkiye Türkçesindeki Kip ve Zaman Çekimlerinde Birleşik Yapılar 
Üzerine” VIII- Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 1999. 
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1.1.2.2.1. HİKAYE1.1.2.2.1. HİKAYE1.1.2.2.1. HİKAYE1.1.2.2.1. HİKAYE    
1.1.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi    
 

1.1.2.2.1.1.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.1. Birinci Teklik Kişi –––– DI DI DI DI4444(y)dI(y)dI(y)dI(y)dI4444mmmm    

geldiydim (sor.) 

 

1.1.2.2.1.1.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.2. İkinci Teklik Kişi –––– DI DI DI DI4444(y)dI(y)dI(y)dI(y)dI4444ŋŋŋŋ    

geldiydiŋ (sor.) 

1.1.2.2.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.1.3. Üçüncü Teklik Kişi –––– DI DI DI DI4444(y)dI(y)dI(y)dI(y)dI4  4  4  4      

geldiydi (sor.) 

 

1.1.2.2.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.1.4. Birinci Çokluk Kişi –––– DI DI DI DI4444(y)dI(y)dI(y)dI(y)dI4444KKKK    

işde birine yirmi verdįdik o zaman.  (I-38.25) 

 

1.1.2.2.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.1.5. İkinci Çokluk Kişi –––– DI DI DI DI4444(y)dI(y)dI(y)dI(y)dI4444ŋIŋIŋIŋI4444zzzz    

geldiydiŋiz (sor.) 

 

1.1.2.2.1.1.6. Üç1.1.2.2.1.1.6. Üç1.1.2.2.1.1.6. Üç1.1.2.2.1.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi üncü Çokluk Kişi üncü Çokluk Kişi üncü Çokluk Kişi –––– DI DI DI DI4444lĀ(r)dIlĀ(r)dIlĀ(r)dIlĀ(r)dI4444    

geldiydiler (sor.) 

    

1.1.2.2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi    
1.1.2.2.1.2.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.2.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.2.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.2.1. Birinci Teklik Kişi –––– mI mI mI mI4444şdIşdIşdIşdI4444mmmm    

gelmişdim (sor.) 

 

1.1.2.2.1.2.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.2.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.2.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.2.2. İkinci Teklik Kişi ––––  mI  mI  mI  mI4444şdIşdIşdIşdI4444ŋŋŋŋ    

gelmişdiŋ (sor.) 

 

 

1.1.2.2.1.2.3. Üçüncü Teklik 1.1.2.2.1.2.3. Üçüncü Teklik 1.1.2.2.1.2.3. Üçüncü Teklik 1.1.2.2.1.2.3. Üçüncü Teklik Kişi Kişi Kişi Kişi –––– mI mI mI mI4444şdIşdIşdIşdI4444    

gelmişdi (sor.) 

 

1.1.2.2.1.2.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.4. Birinci Çokluk Kişi –––– mI mI mI mI4444şdIşdIşdIşdI4444KKKK    

yāni işte nerde ķalmıştıķ.  (I-2.90) 
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1.1.2.2.1.2.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.5. İkinci Çokluk Kişi –––– mI mI mI mI4444şdIşdIşdIşdI4444ŋIŋIŋIŋI4444zzzz    

gelmişdiŋiz (sor.) 

 

1.1.2.2.1.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi –––––––– mI mI mI mI4444şlşlşlşlĀ(r)dIĀ(r)dIĀ(r)dIĀ(r)dI4444    

gelmişlerdi (sor.) 

 

1.1.1.1.1.2.2.1.3. Şimdiki  Zamanın Hikâyesi1.2.2.1.3. Şimdiki  Zamanın Hikâyesi1.2.2.1.3. Şimdiki  Zamanın Hikâyesi1.2.2.1.3. Şimdiki  Zamanın Hikâyesi    
1.1.2.2.1.3.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.1. Birinci Teklik Kişi –––– yodI yodI yodI yodI4444mmmm    

beŋ altı aylı∪īnı biŋ liràya duruyodum o zamanlarda.  (I-8.25)    

ölen ġalan olmadı ben bu evde oturuyōdum çocūnan.  (I-33.33) 

az eveli boluyŭ kendi kendime ġonuşuyōdum.  (I-34.38) 

ben onnarı yörük diyōdum onnar da türkümüş baķ.  (II-7.99) 

 

1.1.2.2.1.3.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.2. İkinci Teklik Kişi ––––yodIyodIyodIyodI4444ŋŋŋŋ    

geliyoduŋ (sor.) 

 

1.1.2.2.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.3.3. Üçüncü Teklik Kişi ––––yodIyodIyodIyodI4 4 4 4 , , , , ----yodIyodIyodIyodI4444n n n n ----    

ēskiden oluyodu.  (I-9.40) 

göcē sarı būdáyden oluyodu.  (I-17.3) 

al bir ip bālardıķ basmasıŋ diye. gine de bastı mı basıyodu.  (I-17.27) 

hele hele yirmi yaşına geldiģįn zaman ġart oluyōdun.  (I-28.57) 

yarım yarım çeyrek çeyrek üleşdiriyōdun.  (I-36.4) 

onnan bütün ķomşular yemek getiriyōdun.  (II-22.12) 

    

1.1.2.2.1.3.4. Birinci Çokluk K1.1.2.2.1.3.4. Birinci Çokluk K1.1.2.2.1.3.4. Birinci Çokluk K1.1.2.2.1.3.4. Birinci Çokluk Kişi işi işi işi –––– yōdI yōdI yōdI yōdI4444K, K, K, K, ----    

camı açıp baģīrıyō, çıģīrıyōduķ yā niye geçiyō bū diyōduķ.  (I-29.43) 

su ġaynadıb salıveriyōduķ yāş indi yāynan ġavurıp  üsdüne.  (I-35.71)    

altı yedi yaşlarında ō oķul talebelerini getiriyōduķ.  (I-36.3) 

varıdı yā canım ћāzır ћāzır tam tacizāt yatıyōduķ.  (II-14.35) 

üş gün çalġı çaldırıyōduķ eveli.  (II-17.4) 

ē tabi o günde bayramlāda odalara toplanıyōduķ mesela ķomşu odalara.  (II-

22.12) 
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1.1.2.2.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.3.5. İkinci Çokluk Kişi ––––yōdIyōdIyōdIyōdI4444nInInInI4444zzzz    

bįşey bulunmadı şē yapıyōdunuz siz evrāķ dutuyōdunuz dedim.  (I-35.10) 

 

1.1.2.2.1.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi –––––––– yo(r)lĀ(r)dI yo(r)lĀ(r)dI yo(r)lĀ(r)dI yo(r)lĀ(r)dI4444    

hattā bu sene biraz dā mesela afyōna açılıyōlādı.  (I-28.6) 

şuanda yoķ, şuanda yoķ yāni eskiden yapılıyōlādı.  (I-29.19) 

 

1.1.2.2.1.4. Gelecek  Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.4. Gelecek  Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.4. Gelecek  Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.4. Gelecek  Zamanın Hikâyesi    
1.1.2.2.1.4.1. Birinci Teklik 1.1.2.2.1.4.1. Birinci Teklik 1.1.2.2.1.4.1. Birinci Teklik 1.1.2.2.1.4.1. Birinci Teklik Kişi Kişi Kişi Kişi –––– cĀdIm cĀdIm cĀdIm cĀdIm    

ġızını alıp ġaçcādım.  (I-8.18) 

ben buŋa gelmicēdim bayā zorūnan verdiler.  (I-37.8) 

 

1.1.2.2.1.4.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.4.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.4.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.2.1.4.2. İkinci Teklik Kişi ––––cĀdIŋcĀdIŋcĀdIŋcĀdIŋ    

benim ġaysıdan vercēdiŋ yiyen hā.  (II-27.13) 

    

1.1.2.2.1.4.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.4.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.4.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.4.3. Üçüncü Teklik Kişi ––––cĀdIcĀdIcĀdIcĀdI    

bu çāda belki yüz elli yaşına gircēdi bu ķuşaķ.  (II-7.109) 

 

1.1.2.2.1.4.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.4. Birinci Çokluk Kişi –––– cĀdIK cĀdIK cĀdIK cĀdIK    

gelcēdik (sor.) 

 

1.1.2.2.1.4.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.5. İkinci Çokluk Kişi ––––cĀdIŋIzcĀdIŋIzcĀdIŋIzcĀdIŋIz    

gelcēdiŋiz (sor.) 

 

1.1.2.2.1.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi –––––––– cĀdIlAr cĀdIlAr cĀdIlAr cĀdIlAr    

gelcēdiler (sor.) 

 

1.1.2.2.1.5. Geniş  Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.5. Geniş  Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.5. Geniş  Zamanın Hikâyesi1.1.2.2.1.5. Geniş  Zamanın Hikâyesi    
1111.1.2.2.1.5.1. Birinci Teklik Kişi .1.2.2.1.5.1. Birinci Teklik Kişi .1.2.2.1.5.1. Birinci Teklik Kişi .1.2.2.1.5.1. Birinci Teklik Kişi –––– (V)rdIm (V)rdIm (V)rdIm (V)rdIm    

cenāzeyi ben yıķārdım ōlūm.  (I-7.11) 

şurama ġadak da şişdi, gece gündüz ālardım.  (I-19.83) 

ġoyunun altına oturūŕ saģārdım.  (II-10.1) 
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iki tāne kesērdim üş tāne kesēŕdim bugünün yüzüne.  (II-10.4) 

 

1.1.2.2.1.5.21.1.2.2.1.5.21.1.2.2.1.5.21.1.2.2.1.5.2. İkinci Teklik Kişi . İkinci Teklik Kişi . İkinci Teklik Kişi . İkinci Teklik Kişi ––––(V)rdI(V)rdI(V)rdI(V)rdIŋŋŋŋ    

gelirdiŋ (sor.) 

 

1.1.2.2.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi 1.1.2.2.1.5.3. Üçüncü Teklik Kişi ––––(V)rdI(n), (V)rdI(n), (V)rdI(n), (V)rdI(n),     

gelenler de şeker getiŕįrdi bizde, şindi şekēŕ fılān ķaKtı.  (I-11.39) 

evelden ġolun çıķtı mı filāncı ġırıķ çekērdi yā.  (I-14.42) 

āilesi giderdi isterdi gôýnü olursa virįdi.  (I-15.28) 

ġarışdırıb bį künteyįnen ġaFasına ġordun maşalā dolanırdın  (I-30.17) 

gelin düşmesin diye aķrabalarından bi kişi de yedekden çekērdin  davul bôle.  

(II-7.27) 

onnan kēri kilōnan kilō hesābı onnardan şey alırdı mütāћid.  (II-14.25) 

 

1111.1.2.2.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi .1.2.2.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi .1.2.2.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi .1.2.2.1.5.4. Birinci Çokluk Kişi ––––(V)rdIK(V)rdIK(V)rdIK(V)rdIK    

göceniŋ incesini alırdıķ irisini tārına edēŕdik.  (I-7.3) 

helva doķurduķ, bekmezinen ēskiden.  (I-15.50)    

arabaşıyı çoķ yapardıķ.  (I-17.4) 

orda damda dururduķ ġaynınamla.  (I-26.31) 

meselā ônce sāli gün başlā perşembe gün şē edē gelin alırdıķ cumayā.  (I-30.10) 

çomu dikerdik şorıya ġarşıdan vururduķ.  (I-33.27) 

ne bilem vallā nere ġorduķ getirir yirdik.  (II-10.32) 

 

1.1.2.2.1.5.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.5.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.5.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.5.5. İkinci Çokluk Kişi ––––(V)rdI(V)rdI(V)rdI(V)rdIŋIzŋIzŋIzŋIz    

gelirdiŋiz (sor.) 

 

1.1.2.2.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.2.1.5.6. Üçüncü Çokluk Kişi ––––––––(V)rlardI, (V)rlardI, (V)rlardI, (V)rlardI, ––––––––(V)rlArdI(n)(V)rlArdI(n)(V)rlArdI(n)(V)rlArdI(n)    

boyun bişēlē yaparlādın.  (I-30.19) 

beş on dane mendil altına para bişēlē filan edērlerdin.  (I-30.24) 

filan yōlladı beni de ĩmāme dēŕlēdin.  (I-30.61)    

adam aģīrlarlardın bį gün iki gün ġış günü oldu mu bį gün iki gün.  (I-36.15) 

o şalvaların üsdüne bôle gelirlēdin.  (II-7.29) 



 101 

börek ettirį gelįlēdin.  (II-22.9) 

babasının∪adı vaћābımış o vaћāblar derlēdin bize de yāni.  (II-22.60) 

 

1.1.2.2.1.6. İsteğin Hikâyesi 1.1.2.2.1.6. İsteğin Hikâyesi 1.1.2.2.1.6. İsteğin Hikâyesi 1.1.2.2.1.6. İsteğin Hikâyesi ––––    
gelēydiŋiz (sor.)  

 

1.1.2.2.1.7. Dileğin Hikâyesi 1.1.2.2.1.7. Dileğin Hikâyesi 1.1.2.2.1.7. Dileğin Hikâyesi 1.1.2.2.1.7. Dileğin Hikâyesi ––––    
gelsēdiŋ (sor.) 

  

1.1.2.2.2. RİVAYET1.1.2.2.2. RİVAYET1.1.2.2.2. RİVAYET1.1.2.2.2. RİVAYET    
1.1.2.2.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti ––––mIşImIşmIşImIşmIşImIşmIşImIş    
güçcük ġaynını da ġaynıtam rāmetlik işlerine evlatlıķ gibi almışımış.  (I-35.35)    

bizim köylüye ķadıŉ, ķız bôle; geş, yaşlıya, įtiyār, çocuķ, çoluķ yāni 

mafetçēmişimiş.  (II-7.70) 

 

1111.1.2.2.2.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti .1.2.2.2.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti .1.2.2.2.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti .1.2.2.2.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti ––––(I)yōmU(I)yōmU(I)yōmU(I)yōmUşşşş    
zannedersem çoban köyü  diye  geçiyōmuş.  (I-29.31) 

düyünün belli yāni filan düyün ediyōmuş gibi ôŋden bį hanı milledin bį ĥabarı 

olūr bôle yāni.  (I-32.15) 

dā ne söylin sôle, nası oynuyōlarımış, ћa oyun.  (II-20.9) 

o günde o yorük o ardışlarla filan şey şū ġatran yapıyōmuş.  (II-22.29) 

geçi ġoyun tabi, malınan geçimi sāláyomuş.  (II-26.4) 

ôle ġābir parasıdır, şū, bū başķa köylerde ôle oluyōmuş.  (II-29.33) 

 

1.1.2.2.2.3. Geniş Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.3. Geniş Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.3. Geniş Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.3. Geniş Zamanın Rivayeti ----(V)rImIş(V)rImIş(V)rImIş(V)rImIş    
herālda atáşlanırımış∪ana.  (I-1.27) 

meselá herkes birbiriniŋ cebine dolmā sokarımış.  (I-2.119) 

şindi senin dediģįn işkembèye yatırırlarımış dediģįn.  (I-18.37) 

hocà mendil açarımış, hocàya varan atıyō oràya paràyı.  (I-19.26) 

o sırada iki ōrdu, büyükler bôyle anādırlārdı; ovada harp edērlerimiş.  (I-24.15) 

felį∪ōlu tarafından inşā ilk saћįbisi felē∪ōlu derlerimiş.  (I-30.2) 

onnan sōna eveli zülüf kesilirimiş gelinnere şurlardan şôle.  (I-31.106) 

işde toplarlarımış geşlik ya ēlence ē onnan sōna da helva getirirlerimiş mesela 

akşeћįrden.  (II.15.59) 
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1.1.2.2.2.4. Gelecek Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.4. Gelecek Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.4. Gelecek Zamanın Rivayeti 1.1.2.2.2.4. Gelecek Zamanın Rivayeti ----cĀmIcĀmIcĀmIcĀmIşşşş    
ālarķa sarılmıcāmış.  (I-13.36) 

yāni baķ atáşe vercēmiş.  (II-7.70) 

    

1.1.2.2.3. ŞART 1.1.2.2.3. ŞART 1.1.2.2.3. ŞART 1.1.2.2.3. ŞART     
Fiilerin birleşik çekimlerindeki bu yapı aslında çoğu kere bir temel yüklem  

oluşturmaz. Yukarıda Emir-İstek bahsinde; “dilek-şart” kipinin şart işlevli 

kullanılışlarının bir cümle oluşturmadığını belirterek, söz konusu kipi “dilek” başlığı ile 

işleyeceğimizi belirtmiştik, bkz. (1.1.2.1.2.1.). Temel yüklem yapmayan ve dolayısıyla 

temel cümle olmayan şart çekimli yapılar, bugün artık araştırmacılarca zarf tümleci  

olarak değerlendirilmektedir.146 

    

1.1.2.2.3.1. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.1. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.1. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.1. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı ----dIysAmdIysAmdIysAmdIysAm    
yaķın dediysem de ġarayoķuş     yǖz  yirmi sene önce filán ayrılıyō burdan.  (I-

24.66) 

 

1.1.2.2.3.2. Şi1.1.2.2.3.2. Şi1.1.2.2.3.2. Şi1.1.2.2.3.2. Şimdiki Zamanın Şartı mdiki Zamanın Şartı mdiki Zamanın Şartı mdiki Zamanın Şartı ––––(I)yosA(I)yosA(I)yosA(I)yosAŋŋŋŋ    
eldeŋ alıyōsaŋ dōģrusuŋu söyliyceŋ.  (I-11.34) 

 

1.1.2.2.3.3. Geniş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.3. Geniş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.3. Geniş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.3. Geniş Zamanın Şartı ––––(V)rsA(V)rsA(V)rsA(V)rsA    
hindi ben kimi isdersem ôle diyō, ġız bilene.  (I-19.95) 

cümbüşünen ēlence pek bį ēlence yoķ zannèdersem yā.  (I-29.18) 

şindi sıķılırsa yedi gün içinde bir ġocaķarı ġocaġarı ilāçı bunnar aslı olmaması 

lāzım.  (I-34.33) 

ama iћracāt tıķanırsa māylesef türk milletiniŋ mayasında vādır işler geri deper.  

(I-5.61) 

altı ay, üç∪ay dā olmazsa bi sene geziyo aŋlaşabilirse evleniyo aŋlaşamazsa 

ayrılıyō.  (I-15.30) 

kim gelirse gelsin, çoluķ çocuķ ћērkes yemek yiyebilir o ēvde.  (II-6.32) 

                                                
146 bkz. Leyla KARAHAN; “-sa/-se Hakkında” TD, S. 516 , Ankara, 1994, s. 471-474.; Gürer 
GÜLSEVİN; “Türkçede Şart Gerundiumu Üzerine” TD, S. 467, Ankara, 1990, s. 276-279.;  Hayati 
Develi; “ (sA) Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerine Bir 
Deneme”, TDAY (Belleten 1995), Ankara, 1997, s. 115-152. Ayrıca ek hakkında geniş bilgi için 
bkz.KORKMAZ; “-sa/-se Dilek –Şart Kipi Eklerinde Bir Yapı Birliği Var mıdır?” TDÜA, s. 160-167. 
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1.1.2.2.3.4. Gelecek Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.4. Gelecek Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.4. Gelecek Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.4. Gelecek Zamanın Şartı ––––(y)AcAKsA(y)AcAKsA(y)AcAKsA(y)AcAKsA    
gelecekse (sor.) 

    

1.1.2.2.3.5. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.5. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.5. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 1.1.2.2.3.5. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı –––– mIşse mIşse mIşse mIşse    
gelmişse (sor.) 

    

1.1.2.3. KATMERLİ ÇEKİM1.1.2.3. KATMERLİ ÇEKİM1.1.2.3. KATMERLİ ÇEKİM1.1.2.3. KATMERLİ ÇEKİM    
Bu çekimiBu çekimiBu çekimiBu çekimin sadece bir örneği tespit edilmiştir.n sadece bir örneği tespit edilmiştir.n sadece bir örneği tespit edilmiştir.n sadece bir örneği tespit edilmiştir.    

    

1.1.2.3.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayetinin Rivayeti:1.1.2.3.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayetinin Rivayeti:1.1.2.3.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayetinin Rivayeti:1.1.2.3.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayetinin Rivayeti:    
kēklik öŋceden ço∪ūmuş biz çocuķķan kēklikler eve girerimişimiş bullarda 

babamgil.  (I-21.27) 

cirit oyunnarı oynarlarımışımış.  (I-24.164) 

o zaman aşşaģīda da bį bēý varımış bēy baķarımışımış.  (I-33.5) 

 

1.1.2.4. EK FİİLİN ÇEKİMİ1.1.2.4. EK FİİLİN ÇEKİMİ1.1.2.4. EK FİİLİN ÇEKİMİ1.1.2.4. EK FİİLİN ÇEKİMİ    
1.1.2.4.1. Görülen Geçmiş Zaman1.1.2.4.1. Görülen Geçmiş Zaman1.1.2.4.1. Görülen Geçmiş Zaman1.1.2.4.1. Görülen Geçmiş Zaman    
    

1.1.2.4.1.1. Birinci Teklik Kişi1.1.2.4.1.1. Birinci Teklik Kişi1.1.2.4.1.1. Birinci Teklik Kişi1.1.2.4.1.1. Birinci Teklik Kişi    

bugün tarladàydım  ben.  (I-19.61) 

işde sarıġamışdādım.  (II-19.25) 

 

1.1.2.4.1.2. İkinci Teklik Kişi1.1.2.4.1.2. İkinci Teklik Kişi1.1.2.4.1.2. İkinci Teklik Kişi1.1.2.4.1.2. İkinci Teklik Kişi    

eveli evdediŋ.  (I-17.29) 

    

1.1.2.4.1.3. Üçüncü Teklik Kişi1.1.2.4.1.3. Üçüncü Teklik Kişi1.1.2.4.1.3. Üçüncü Teklik Kişi1.1.2.4.1.3. Üçüncü Teklik Kişi    

geçi var, sı∪īr var ēskiden dombáy varıdın.  (I-9.28)    

bi çit ġuldur beygirimiz varıdı.  (I-19.55) 

bizim zamanımıSda o yo∪ūdu.  (I-30.52) 

vallā bizim burda yoķdun.  (I-36.2) 

çoķ güzelidi yāni.  (II-12.14) 

o günde ôle bişey yò∪ūdun.  (II-22.22) 
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1.1.2.4.1.4. Birinci Çokluk Kişi1.1.2.4.1.4. Birinci Çokluk Kişi1.1.2.4.1.4. Birinci Çokluk Kişi1.1.2.4.1.4. Birinci Çokluk Kişi    

biz doķuz ġārdeşidik.  (I-19.73) 

 

1.1.2.4.1.5. İkinci Çokluk Kişi1.1.2.4.1.5. İkinci Çokluk Kişi1.1.2.4.1.5. İkinci Çokluk Kişi1.1.2.4.1.5. İkinci Çokluk Kişi    

güzeldiŋiz (sor.) 

 

1.1.2.4.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.1.6. Üçüncü Çokluk Kişi    

güzeldiler (sor.) 

 

1.1.2.4.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman1.1.2.4.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman1.1.2.4.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman1.1.2.4.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman    
1.1.2.4.2.1. Birinci Te1.1.2.4.2.1. Birinci Te1.1.2.4.2.1. Birinci Te1.1.2.4.2.1. Birinci Teklik Kişiklik Kişiklik Kişiklik Kişi    

güzelimişim (sor.) 

 

1.1.2.4.2.2. İkinci Teklik Kişi1.1.2.4.2.2. İkinci Teklik Kişi1.1.2.4.2.2. İkinci Teklik Kişi1.1.2.4.2.2. İkinci Teklik Kişi    

lán ōlum demiş amma yaman adamımışsın demiş.  (II-7.55)    

    

1.1.2.4.2.3. Üçüncü Teklik Kişi1.1.2.4.2.3. Üçüncü Teklik Kişi1.1.2.4.2.3. Üçüncü Teklik Kişi1.1.2.4.2.3. Üçüncü Teklik Kişi    

bu şekildeymiş.  (I-5.7) 

gine başķa yerlerde o taraFlarda ōn milyonumuş.  (I-19.109) 

köy öŋceden birimiş.  (I-21.9) 

her aģācıŋ ġolu eŋ∪aşa∪ī yirmi metreymiş hesăP∪it.  (I-24.46) 

dünür gitdiler nāsibmiş oldu.  (I-28.68) 

yuķarda afyōna bālı bį yerimiş herālde.  (I-29.32) 

yāni silaћī elimden almáķ amáşları oyūmuş.  (I-30.39) 

onnan sōna nāsib buyumuş buna geldik.  (I-35.40) 

çoķ fakirmiş adam yani yįcek ekmek yoķmuş.  (II-4.21) 

sesi de o ġıdar güzelimiş yāni.  (II-7.44) 

 

1.1.2.4.2.4. Birinci Çokluk Kişi1.1.2.4.2.4. Birinci Çokluk Kişi1.1.2.4.2.4. Birinci Çokluk Kişi1.1.2.4.2.4. Birinci Çokluk Kişi    

güzelimişiz (sor.) 

 

1.1.2.4.2.5. İkinci Çokluk Kişi1.1.2.4.2.5. İkinci Çokluk Kişi1.1.2.4.2.5. İkinci Çokluk Kişi1.1.2.4.2.5. İkinci Çokluk Kişi    

güzelimişsiŋiz (sor.) 
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1.1.2.4.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.2.6. Üçüncü Çokluk Kişi    

dedesinden gelmelik der dedem bilmeyōn devāmlı burdāmışlár.  (II-29.44) 

 

1.1.2.4.3. Şart1.1.2.4.3. Şart1.1.2.4.3. Şart1.1.2.4.3. Şart    
1.1.2.4.3.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.4.3.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.4.3.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.4.3.1. Birinci Teklik Kişi     

güzelisen (sor.) 

 

1.1.2.4.3.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.4.3.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.4.3.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.4.3.2. İkinci Teklik Kişi     

güzeliseŋ (sor.) 

 

1.1.2.4.3.3. Üçüncü Teklik Kişi  1.1.2.4.3.3. Üçüncü Teklik Kişi  1.1.2.4.3.3. Üçüncü Teklik Kişi  1.1.2.4.3.3. Üçüncü Teklik Kişi      

başlıķ ne varsa bitti.  (I-9.41) 

 

1.1.1.1.1.2.4.3.4. Birinci Çokluk Kişi1.2.4.3.4. Birinci Çokluk Kişi1.2.4.3.4. Birinci Çokluk Kişi1.2.4.3.4. Birinci Çokluk Kişi    

güzelisek (sor.) 

 

1.1.2.4.3.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.3.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.3.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.3.5. İkinci Çokluk Kişi     

güzeliseŋiz (sor.) 

 

 

1.1.2.4.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi1.1.2.4.3.6. Üçüncü Çokluk Kişi    

güzeliseler (sor.) 

 

    
1.1.2.4.4. GENİŞ ZAMAN (BİLDİRME EKLERİ)1.1.2.4.4. GENİŞ ZAMAN (BİLDİRME EKLERİ)1.1.2.4.4. GENİŞ ZAMAN (BİLDİRME EKLERİ)1.1.2.4.4. GENİŞ ZAMAN (BİLDİRME EKLERİ)    
    

    

KİŞİKİŞİKİŞİKİŞİ    TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK            TEKLİK                ÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUKÇOKLUK    

1.1.1.1.    +(y)Im +(y)Iz 

2.2.2.2.    +sIn + sIŋIz 

3.3.3.3.    +ø, +dI4r +dIrlAr 
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1.1.2.4.4.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.4.4.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.4.4.1. Birinci Teklik Kişi 1.1.2.4.4.1. Birinci Teklik Kişi     

bin doķuz yüz elli doķuz do∪ūmluyum.  (I-16.1) 

ben sizin yanınızdayım.  (I-35.20) 

 

1.1.2.4.4.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.4.4.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.4.4.2. İkinci Teklik Kişi 1.1.2.4.4.2. İkinci Teklik Kişi     

yāni sen de bartunnı gibisin, aķsisin.  (I-30.54) 

 

1.1.2.4.4.3. Üçüncü Te1.1.2.4.4.3. Üçüncü Te1.1.2.4.4.3. Üçüncü Te1.1.2.4.4.3. Üçüncü Teklik Kişi  klik Kişi  klik Kişi  klik Kişi      

ķas∪sofralıķ büyük sofralarımız vādır.  (I-1.7) 

şindi o teknik yoķ.  (I-9.19)    

başlıķ bizim ġız bůbalarınıŋ çoģūnluģū yāni almıyan azınlıġdadır.  (I-32.22) 

bayraķ dikme ādeti yoķdur bizde.  (II-8.20) 

yoķ o da oynanmazdı.  (II-14.10) 

un çuvalı ō ķonyada da meşurdur o.  (II-15.85) 

 

1.1.2.4.4.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.4. Birinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.4. Birinci Çokluk Kişi     

beş bacıyız hepimiz de ôle.  (I-19.97) 

biz∪işde ōlumuza siziŋ ġızıŋızı düŋürcüyüz.  (II-1.2)    

 

1.1.2.4.4.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.5. İkinci Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.5. İkinci Çokluk Kişi     

bizim siz tāsillisiŋiz dā iyisini  bilirsiŋiz.  (I-24.13) 

 

1.1.2.4.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi 1.1.2.4.4.6. Üçüncü Çokluk Kişi     

güzeldirler (sor.) 

1.1.2.4.5. Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zamanının Rivayeti1.1.2.4.5. Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zamanının Rivayeti1.1.2.4.5. Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zamanının Rivayeti1.1.2.4.5. Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zamanının Rivayeti    
ciridi bilmiyom ben öŋceden varımışımış.  (I-21.23) 

 

1.1.2.4.6. Ek Fiilin Olumsuz Çekimi: de1.1.2.4.6. Ek Fiilin Olumsuz Çekimi: de1.1.2.4.6. Ek Fiilin Olumsuz Çekimi: de1.1.2.4.6. Ek Fiilin Olumsuz Çekimi: deģil, deyil, dēy, dēģil, deyil, dēy, dēģil, deyil, dēy, dēģil, deyil, dēy, dē∪∪∪∪il, dįil, dįil, dįil, dį    
yazın hiç∪ādetimiz deyil ķışın∪ādetimiz.  (I-1.50) 

istemeSseŋ bēn bi şey diyemem dēy mi?  (I-3.18)    

yalıŋız hindi ôle deģįl.  (I-19.95) 

erkekleri  şey dē∪il.  (II-4.39) 

şindi aķġonaķ oldu dį mi emin orası?  (II-7.94) 
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1.1.2.4.7. ki  < erki Pekiştirme Edatı1.1.2.4.7. ki  < erki Pekiştirme Edatı1.1.2.4.7. ki  < erki Pekiştirme Edatı1.1.2.4.7. ki  < erki Pekiştirme Edatı147147147147    
ETETETET’de er- fiilin pekiştirme, şüphe ve sorma edatı olan “erki”, BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da “ ki ve 

genişlemiş olarak kI(n)(A)”  şeklinde yaşamaktadır: 

ben evlencek oldum āģā dedi kine baŋa.  (I-8.16) 

ћa mesela birine demişlē kine  (I-31.21) 

diyelim kine bugün pazar.  (II-28.18) 

 

1.1.2.4.8. y(I1.1.2.4.8. y(I1.1.2.4.8. y(I1.1.2.4.8. y(I4444)KA(n) < )KA(n) < )KA(n) < )KA(n) < iiii----ken Ekken Ekken Ekken Ek----fiilin Zarffiilin Zarffiilin Zarffiilin Zarf----fiil Ekifiil Ekifiil Ekifiil Eki148148148148    
Ek-fiilin, zarf-fiil eki –ken ile oluşturduğu  yapının  bir çok değişken şekilleri 

vardır 

yā yavruyķan vuruyōla, dā yavrudayķan vuruyōlar.  (I-3.35) 

dişli çoban sāġıķan gelemezler yāni.  (I-5.10) 

    
1.2. YAPIM EKLERİ1.2. YAPIM EKLERİ1.2. YAPIM EKLERİ1.2. YAPIM EKLERİ    
1.2.1. GÖR1.2.1. GÖR1.2.1. GÖR1.2.1. GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLEREV DEĞİŞTİRİCİ EKLEREV DEĞİŞTİRİCİ EKLEREV DEĞİŞTİRİCİ EKLER    
Ekleri iki bölümde ele alıyoruz; birincisi “asıl görev değiştirici ekler” –ki bunlar 

ya kelimenin çeşidini  ya da kategorisini değiştirirler- ikincisi ise “kelime yapıcı ekler” 

–ki bunlar da bir kelimeden yeni bir kelime türetirler. 

 

1111.2.1.1. ASIL GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLER.2.1.1. ASIL GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLER.2.1.1. ASIL GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLER.2.1.1. ASIL GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLER    
1.2.1.1.1. Fiilimsiler:1.2.1.1.1. Fiilimsiler:1.2.1.1.1. Fiilimsiler:1.2.1.1.1. Fiilimsiler: Fiil kök ve gövdelerine getirilen “–mA, -mAK, -(y)I4ş” 

ekleri, daha çok geçici isim, sıfat ve zarflar yaparlar. Bu haliyle fiilimsiler; geçici isim, 

sıfat ve zarf anlam ve görevinde bulunabilirler. Bununla beraber söz konusu eklerin, 

kimi zaman  kalıcı isim, sıfat ve zarflar  da yaıkları olur. Bu tür işlev gösteren ekleri, 

“Kelime Yapıcı Ekler” başlığı altında işledik. 

 

1.2.1.1.1.1. Mastar:1.2.1.1.1.1. Mastar:1.2.1.1.1.1. Mastar:1.2.1.1.1.1. Mastar: Fiil kök ve gövdelerinin karşıladıkları oluş, kılış ve 

durumları şahıs ve zamana bağlı olmadan göstermek üzere –mAK, -mA ve -Iş ekleri ile 

kurulan fiil ismI-149 

 

                                                
147 Geniş bilgi için bkz. Saadet ÇAĞATAY; “Türkçe’de ki  < erki” TDAY (Bellten 1963), Ankara, 1988, 
s. 245-250, Sabahattin KÜÇÜK; “Türkçede Şüphe Bildiren ki  Edatı Üzerine” TD, S. 426, Ankara, 1987, 
s 367.; ÜSTÜNER, , s.162-167. 
148 krş.GÜLENSOY; KYA, s. 113.; GÜLSEVİN, UİA, s.130.;BOZ, AMA, s.120.; ÖZKAN, SYAÖ, 
s.180.; ŞAHİN, BMA, s.82. 
149 KORKMAZ; GTS, s. 109 
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1.2.1.1.1.1.1. 1.2.1.1.1.1.1. 1.2.1.1.1.1.1. 1.2.1.1.1.1.1. ––––mAmAmAmA150150150150    
şu anda salatalıķ ve domatis üzerine çalışma vaŕdıŕ.  (I-5.57) 

demir ġapıların beklemesi bizm aláya a∪it.  (II-14.40) 

asker uģūrlaması çoġ∪iyidir bizim.  (II-31.42) 

 

1.2.1.1.1.1.2. 1.2.1.1.1.1.2. 1.2.1.1.1.1.2. 1.2.1.1.1.1.2. ––––mAKmAKmAKmAK151151151151    
ķasabanın gelir düzeyini sormaķ istersiniz belki.  (I-5.56) 

hamır yāni mayalı mayalandırmaķ üçu hamırı ēşi hamùr olurumuş türk dilince.  

(I-31.35) 

bôle şindi süt satmaķ falan yo∪ūdu.  (I-35.81) 

ķalben de olsa o adamı ayıplamaķ dinen yasaķ.  (II-15.8) 

senek demek de onnan ġalma.  (II-22.31) 

ķına yaķmaķ için ћāzırlıķlar yaparlar.  (II-28.23) 

 

1.2.1.1.1.1.3. 1.2.1.1.1.1.3. 1.2.1.1.1.1.3. 1.2.1.1.1.1.3. ––––(y)I(y)I(y)I(y)I4444şşşş    
ordā kemerġayanıŋ ġuruluş ћāritasını, etrāFınıŋ ћāritası bulutlar var.  (I-15.4) 

ordan duyuşumuş bôle yāni.  (II-13.12) 

insan hayatının dünyaya geliş ķapısı evlenmeden geçiyō.  (II-15.37) 

 

1.2.1.1.1.2. SIFAT1.2.1.1.1.2. SIFAT1.2.1.1.1.2. SIFAT1.2.1.1.1.2. SIFAT----FİİLLLERFİİLLLERFİİLLLERFİİLLLER152152152152    
Sayı ve şahsa bağlı fiil çekimine girmeyen, fakat aldığı eklerle fiilin zamanına 

bağlı olarak taşıdığı kavramı sıfatlaştırdığından kendisinde sıfat ve fiil niteliklerini 

birleştiren fiil şeklI-153  

 

1.2.1.1.1.2.1. 1.2.1.1.1.2.1. 1.2.1.1.1.2.1. 1.2.1.1.1.2.1. ––––(y)An (y)An (y)An (y)An     
bôyne dışarıda onuŋ sırtına çıķan o gezdirirmiş onu.  (I-2.126) 

avcilik yapan arkèdaşlar da var.  (I-3.29) 

                                                
150 bkz. Tahsin BANGUOĞLU, Türkçenin Grameri, TG, TDK yay., Ankara, 1974, s. 266-277.;  ERGİN; 
TDB, s. 181-182.; Vecihe HATİPOĞLU, Türkçenin Ekleri, TE,  TDK yay., Ankara, 1974, s.110-112.; 
Hamza ZÜLFİKAR; Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TSTYY, TDK yay., Ankara, 1991, s. 116-
119. 
151 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 269-270.;  ERGİN, TDB, s.181.; HATİPOĞLU; TE, s. 114-115, 
ZÜLFİKAR; TSTYY, s. 121-122 
152 Anadolu ağızlarındaki sıfat-fiil ekleri üzerine daha geniş bilgi için bkz. Ahat ÜSTÜNER; Anadolu 
Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, TDK yay., Ankara, 2000, XXIII+196 s. 
153 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 132-133, Kemal ERASLAN; “Türkçede İsim Fiiller” TGS II, s. 119-125.; 
Bilâl YÜCEL; “Sıfat-Fiil Terimi ve Başlıca Dil Bilgisi Terimleri Sözlüklerindeki İşlenişi” TGS II s. 81-
89. 
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onu bilen yoķ.  (I-4.9)    

yūķa yapan yūka yapar.  (I-25.10) 

çalġīýnan eden hocāýnan eden ilāћiler ġorlar bantlara  (I-31.83) 

yabana ôle pek giden yoķ bizim yāni.  (I-32.28) 

şindi şôle; do∪ūm yapan ķadına evelā şe edeŕler.  (II-11.16) 

mesela şōrda bį gelene bi şeker veyā bi sigara dutuyoS.  (II-15.62) 

yapan börek yapıyō, yapmıyan yapmayo.  (II-16.12) 

 

1.2.1.1.1.2.2. 1.2.1.1.1.2.2. 1.2.1.1.1.2.2. 1.2.1.1.1.2.2. ––––(V)r /V (V)r /V (V)r /V (V)r /V     
anam ırāmetlik o ġaynar suyun içine salardı bôle.  (I-35.60) 

 

1.2.1.1.1.2.3. 1.2.1.1.1.2.3. 1.2.1.1.1.2.3. 1.2.1.1.1.2.3. ––––cAK, cAK, cAK, cAK,     
gelcek adamnar zāten sana gelir, çekisini ôrter gider.  (I-19.6) 

çobannāda şindiden sōna herālda oķūycaķ ilçelerimiS çıķā.  (I-28.20) 

ĥanı onuŋ verįlcek yemeģįnin masrafını da ōlan evi ġarşılar bizim burda.  (I-

32.10) 

çoķ fakirmiş adam yani yįcek ekmek yoķmuş.  (II-4.21) 

askere gidicek kişileri dāvet yaparlar..  (II-8.2) 

mercimek veyā o düyünde ķullanılcaķ göce deyōs biz ō būdáyin soyulmuşuna.  

(II-15.75) 

cümbüş, dēfdir nèse bū ēlencek yerleri bulunur yaparlar askerler.  (II-31.38) 

 

1.2.1.1.1.2.4. dI1.2.1.1.1.2.4. dI1.2.1.1.1.2.4. dI1.2.1.1.1.2.4. dI4444K K K K     
hindi ekdįmiS elin tarlası.  (I-19.105) 

yani küçük çoban dedįmiS arķàdaş.  (I-29.31) 

ġuran oķutdūmuz zamannarı yedirdįmiz yemeklerin hemen hemen aynısı.  (II-

8.16) 

o kese yo∪ūrduynan o bişirdįmiSi ġarar ġarar ġarar onu hāmuru yōruS.  (II-16.7) 

 

1.2.1.1.1.2.5. 1.2.1.1.1.2.5. 1.2.1.1.1.2.5. 1.2.1.1.1.2.5. ––––mImImImI4444ş ş ş ş     
bulamáci iyice pişirdikden sona yıkanmış tepsiye döküyōsuŋ.  (I-1.39) 

ħāşlanmış mērcime∪įn arasına ķor.  (I-14.53) 

şekerinen ķarıştırılmış şerbet verilēdin.  (II-22.14) 
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1.2.1.1.1.3.      ZARF1.2.1.1.1.3.      ZARF1.2.1.1.1.3.      ZARF1.2.1.1.1.3.      ZARF----FİİLLLERFİİLLLERFİİLLLERFİİLLLER    
Cümlede yüklemin anlamını çeşitli yönlerden etkileyen, fiilden bazı eklerle 

yapılmış, şahıs ve zaman belirtmeyen zarf görevindeki kelime.154 Zarf-fiilleri iki başlık 

altında işleyeceğiz: Birincisi; görevi fillerden geçici zarflar yapan “Asıl Zarf-Fiiller”, 

ikincisi ise; asıl görevleri başka olup ya diğer eklerle ya da edatlarla birleşip fiillerden 

geçici zarflar yapan “Birleşik Zarf-Fiiller”dir.  

 

1.2.1.1.1.3.  1.2.1.1.1.3.  1.2.1.1.1.3.  1.2.1.1.1.3.      Asıl ZarfAsıl ZarfAsıl ZarfAsıl Zarf----fiillerfiillerfiillerfiiller    
1.2.1.1.1.3.1.  1.2.1.1.1.3.1.  1.2.1.1.1.3.1.  1.2.1.1.1.3.1.  ––––(y)A/I(y)A/I(y)A/I(y)A/I4444            
bişiriŕkēn de suyuŋ içinde buluya buluya buluya bişiriS ġoyulaşsın diye.  (I-

11.13) 

ġarıştıra ġarıştıra ġarıştırā bişiriS hāmurunu.  (I-18.1) 

 

1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.(y)ArAK  ~(y)AlAK (y)ArAK  ~(y)AlAK (y)ArAK  ~(y)AlAK (y)ArAK  ~(y)AlAK     
yine de ôyle ġarıştıraraķ de∪įl de bu yaķláşiķ on yıldır on beş yıldır olmuyor.  (I-

5.45) 

sö∪ǖt mıntıķāsı seniŋ diyo uç beyi olaraķ gönderįyo.  (I-24.19) 

göce denilerek satılır.  (I-26.15) 

gerçi ikisi de filôrtle evlendilē bu da filōrT∪ederek evlendi de küçük de filôrt 

ederek evlendi.  (I-28.74) 

āmin∪olaraķ da hoşaf verįler.  (II-6.13) 

benden önceki dönemden tā köy yapısından gelerek  şindi dā sālıķlı bilgiye 

sahib olūr.  (II-28.31) 

ôle bį ücret ķarşılıģī filan olaraķ de∪įl bunu. insannıķ şeysi olaraķ yaparlar.  (II-

29.22) 

    

+dAn eki ile g+dAn eki ile g+dAn eki ile g+dAn eki ile genişletilmiş şekli de kullanılır:enişletilmiş şekli de kullanılır:enişletilmiş şekli de kullanılır:enişletilmiş şekli de kullanılır:    

köylü ķadın ġız toplu olaraķdan ġız evine gideriS.  (I-14.11) 

insanımıS çoķ da fazla di∪įl çobannarda az sayı olaraķdan nufusūna göre bayā 

az yāni.  (I-28.10) 

ben topçūdum ben er olaraķdan yaım, üç sene yaım ben erzurumda.  (II-19.24) 

                                                
154 KORKMAZ; GTS, s. 178-179 



 111 

 

1.2.1.1.1.3.1.1.  1.2.1.1.1.3.1.1.  1.2.1.1.1.3.1.1.  1.2.1.1.1.3.1.1.  ––––(y)I(y)I(y)I(y)I4444p p p p     
duva oldu mu ġaķıp gidiyō.  (I-4.26) 

ġızını alıp ġaçcādım.  (I-8.18) 

şôyle çarşàfa serip ġurudū∪unda bôyle bôyle ufalanıyō.  (I-11.12) 

ġıyallar, bişirįler, gelip giden yir canım.  (I-22.19) 

şindi gene oluyō da artıķ gurup gurup oluyō.  (I-28.24) 

camı açıp baģīrıyō.  (I-29.43) 

ћālķa ћālinde bôle millet birbiriyle bayramlaşıp safālaşır.  (II-2.9) 

ē burdan yįycek, įşcek tarları ĕkip de oràya daşıyamamışlar.  (II-7.86) 

mezāra götürüp, getirip onnan sōna bunu aķşam yemèģįni yirler.  (II-18.22) 

bizim bidįmis ôle bį yabandan göçüp gelip de burā yerleşen ћēmen ћēmen hiş 

yoķ.  (II-29.47) 

 

1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.––––(y)I(y)I(y)I(y)I4444nca nca nca nca     
ћā suyuna gelince; unu, yaģīna ġavırısın.  (I-3.12) 

düyün başlıyınca dikēŕler.  (I-11.33) 

yıķanınca bişik diye duz ekēŕdik bullarına.  (I-12.5) 

bi aylıģīn, beyliģįn olmàyınca.  (I-19.68) 

herkes gendi ġarārınca yapıyōlar.  (I-31.33) 

ôle ha deyince ġız vermezlerdi ēskiden.  (II-4.2) 

yāni iş bitdin bitince o ānda bir ћāFta sōna ona ne  diyōlar lán emin?  (II-7.11) 

onun da başına orıya varınca ġız evi bôle aģīr bişey örtēŕdi.  (II-15.72) 

şindi soyadı çıķınca dā de∪įşdi tabi.  (II-26.8) 

düyünnere gelince bizde düyünner çoķ aģīr olūr.  (II-30.14) 

 

1.2.1.1.1.3.1.11.2.1.1.1.3.1.11.2.1.1.1.3.1.11.2.1.1.1.3.1.1––––mAdAn mAdAn mAdAn mAdAn     
käsinlikle parıyı almadan salmaSdık.  (I-2.151) 

şindi düyün salonuna geliyor iki sa∪at∪içinde noldūnu annamadan esas orda.  (I-

16.14) 

gece gündüz hiç uyumadan sancı yiyōdum.  (I-19.79) 

onnan eyice kesdirmeden bişirirsiŋ.  (I-26.19) 

yirmi iki yaşımda di∪įl dur, on yedi askere gitmeden evel evlendim.  (I-29.52) 
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ķaynana gitmeden birazcıķ tartışmalı olur, ķaynana gitmezse huzursuzluķ∪olur.  

(II-6.26) 

o yol filan dā belli olmadan burdā kervan yolu varıdın şindi biraz devām ediyō.  

(II-7.41) 

 

1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.––––AlIAlIAlIAlI    
yalıŋız şu gün benim akrābăm öleli ķırķ gün olmuş.  (I-9.6) 

biçērler çıķalı yatıda ġalma diye bişey yok.  (I-9.25) 

şu gelini iki sene oldum∪alalı ēltim yaķtı ġaFasına.  (I-19.9) 

şindi bu televizyon filán çıķalı köy odaları ġaķtı.  (I-21.14) 

bura geleli yetmiş sene olmuş ben yetmiş doķķuz yaşlerindeyim.  (II-27.28) 

 

1.2.3.1.1.1.3.1.1.1.2.3.1.1.1.3.1.1.1.2.3.1.1.1.3.1.1.1.2.3.1.1.1.3.1.1.sA+ kişi eki sA+ kişi eki sA+ kişi eki sA+ kişi eki     
acıķ bir     iki elden oķūrsan oķun.  (I-19.11) 

eyvah dèrdim ayrılsaķ  nèyderiS ki dèrdim.  (I-19.56) 

belediyenin tarihçesini deyiveren isdersen, belediyenin tarihçesi bū.  (II-20.47) 

 

1.2.3.1.1.1.3.1.2.3.1.1.1.3.1.2.3.1.1.1.3.1.2.3.1.1.1.3.    8.8.8.8.    ––––(I)KAn(+A) (I)KAn(+A) (I)KAn(+A) (I)KAn(+A) ∼∼∼∼ (I (I (I (I)KIn(+A))KIn(+A))KIn(+A))KIn(+A)    
Zaman ekleri üzerine gelen ek-fiilin zarf-fiil eki BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da  –a/-e ünlülerini 

alarak genişlemiş şekline rastlanır. 155 

ateşiŋ üzerine ġaynárķan onu bōýna ġarıştırīŕsın.  (I-3.8) 

bu fermān burda hüküm sürerkene, beyiŋ ġardaşları, bey∪amcasını vuruyolar.  

(I-24.26) 

şindi bē hiş görmedim eşimi ћā alırķan ĥaġġaTan hiş görmedim yāni  (I-28.64) 

ordan geçerkene türkü çaģīrıyō geşler.  (I-33.8) 

onu da tencere bişerkene yaģīnı dökeriS.  (II-11.33) 

yatcaķları zaman ġına yaķarıS gelini eline övērkene bône yaparıS.  (II-25.12) 

 

                                                
155 Ekin –a/-e ünlülerini alarak genişlemiş şekilleri için  Ahat ÜSTÜNER, “Türkçenin eski dönemlerinde 
olduğu gibi hayret ve şaşkınlık bildirme, dikkat çekme kuvvetlendirme amacıyla kullanılan bir edat olarak 
karşımıza çıkmaktadır” görüşünü bildirir. Geniş bilgi için bkz.ÜSTÜNER, ,  s.195; krş. GÜLENSOY; 
KYA, s. 113,  GÜLSEVİN; UİA, s. 136.; BOZ, AMA, s.125.; YILDIZ, IMA, s.89. 
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1.2.1.1.1.3.2.1.2.1.1.1.3.2.1.2.1.1.1.3.2.1.2.1.1.1.3.2.Birleşik ZarfBirleşik ZarfBirleşik ZarfBirleşik Zarf----fiillerfiillerfiillerfiiller156156156156    
Asıl görevleri başka olan eklerin,  ya diğer eklerle ya da edatlarla birleşip 

fiillerden geçici olarak yaıkları zarf şeklidir. 

 

1.2.1.1.1.3.2.1. An+dAn  so(1.2.1.1.1.3.2.1. An+dAn  so(1.2.1.1.1.3.2.1. An+dAn  so(1.2.1.1.1.3.2.1. An+dAn  so(ŋra)ŋra)ŋra)ŋra)    
aķrabasĭnın durumuna göre bu arada yapāndan sōna burda bir ġanada var deriS.  

(I-14.10) 

vurandan soŋā bi ġopuKluġ∪oluyor.  (I-24.26) 

dutāndan sōna biraz ġaynadıllar dôkerler.  (I-26.12) 

    

1.2.1.1.1.3.2.2. AsI+(y)e1.2.1.1.1.3.2.2. AsI+(y)e1.2.1.1.1.3.2.2. AsI+(y)e1.2.1.1.1.3.2.2. AsI+(y)e    
onu bekliyōS ķaķasıya o sāћına döKdǖmüz ķaKtı mıydı arabaşı oldu.  (I-11.23) 

bi saat yarım sa∪at anası bi kendini toplıyasıya bu şekilde bį.  (I-14.30) 

düyǖn ġurulcā gün tā gelin alasıya bayraķ durur dāmda.  (I-18.18) 

şe dolanır kim vurdu∪ūnu bulasıya ortada ġalır.  (I-21.17) 

o iyice bişecek o ġızarasıya ġırmızı ћālini alasıya.  (I-23.4) 

ġış yiyesiye.  (I-25.19) 

onnan bişirirsiŋ eyice bişesiye.  (I-26.18) 

suynan bôle ķarıştıra ķarıştıra ġarıştıra ġıvamına gelesiye.  (II-11.34) 

 

1.2.1.1.1.3.2.3. AsI(+(y)e) kadar1.2.1.1.1.3.2.3. AsI(+(y)e) kadar1.2.1.1.1.3.2.3. AsI(+(y)e) kadar1.2.1.1.1.3.2.3. AsI(+(y)e) kadar    
biz bu ћāle gelesiye ġadaķ neler çektik.  (I-19.56) 

 

1.2.1.1.1.3.2.4. dIKÇA 1.2.1.1.1.3.2.4. dIKÇA 1.2.1.1.1.3.2.4. dIKÇA 1.2.1.1.1.3.2.4. dIKÇA     
millet ġāli şe etdikce şe etdikce şindi her şey şē oluyō.  (I-35.75)    

o tepsērdikce ufalar ufalar eleyiveriS.  (II-16.8) 

 

1.2.1.1.1.3.2.5. dIK+iyelik+dA1.2.1.1.1.3.2.5. dIK+iyelik+dA1.2.1.1.1.3.2.5. dIK+iyelik+dA1.2.1.1.1.3.2.5. dIK+iyelik+dA    
çocuķ henüz dünyaya geldi∪įnde Tuzlallar.  (I-14.25) 

                                                
156 Geniş bilgi için bkz. GÜLSEVİN; “Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-fiiller” Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, c. II, S. 2, Afyon, 2001, s. 125-143.; KARAHAN, “Anadolu 
Ağızlarında Kullanılan Bazı Zarf-Fiil Ekleri”, TKAE, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl XXXII/1-2 1994, 
Ankara 1996, s.206; Erdoğan BOZ, “Bir Birleşik Zarf-Fiil; Fiil+Sıfat-Fiil Eki+(iyelik eki)+  Hal Eki 
Yapısı Üzerine” İlmi Araştırmalar, S.19, İstanbul 2005, s.43-48.; Nesrin BAYRAKTAR, Türkçede 
Fiilimsiler TF, TDK yay. Ankara. 2004. 
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şindi eskiden benim∪aķlım∪erdi∪įnde benim bi bilāderim vardı doķtor.  (I-

15.22) 

albastı∪īnda benim çocu∪ūm öldü canım.  (I-22.23) 

düyünner benim aķlımın erdįnde üç gün önceden başlardı.  (II-4.29) 

yāni ētli yaıģīnda da benim mesela bůbamın arķadaşının biz görmedik.  (II-6.30) 

    

1.2.1.1.1.3.2.6. dIK+iyelik+dAn1.2.1.1.1.3.2.6. dIK+iyelik+dAn1.2.1.1.1.3.2.6. dIK+iyelik+dAn1.2.1.1.1.3.2.6. dIK+iyelik+dAn    
orman ġalmadı∪īndan maĥlūķ yoķ  (I-21.29) 

 

1.2.1.1.1.3.2.7.  dIK+ iyelik için1.2.1.1.1.3.2.7.  dIK+ iyelik için1.2.1.1.1.3.2.7.  dIK+ iyelik için1.2.1.1.1.3.2.7.  dIK+ iyelik için    
büyük olduģū için daћā çoķ tarımla tarıma dayalı hayvancılıķla 

süd∪inekçiliklerle filan bu şekilde daћā çok geçįnilir.  (I-28.3) 

şey rāmetlik babam kendi caћįl ķaldıģī için yani oķula gitmediģį için kendi 

ġardeşleri iş saћįbi oldu mesela babam olamamış.  (I-28.13) 

burda oturaķ, çalġı olmadıģī için odalarda arKadaşlar veyā düyün salonnarına 

toparlanırlar.  (I-29.4) 

bôyük çobannar çoban diye ġaldıģī için herālde büyük çobannar.  (I-29.35) 

hayvancılıķ yaıķları için mandırādı yāni.  (II-12.4) 

büyük kitap var ama kitaplar deģįşdirildiģį için hanı öbür kitap deģįşdiriliyō 

diyelim.  (II-15.12) 

sennen ġonşu evi yaķın olduģū için bunnan sōna bū birbirine dutġundur yāni.  

(II-18.29) 

 

1.2.1.11.2.1.11.2.1.11.2.1.1.1.3.2.8. dIK+ iyelik gibi.1.3.2.8. dIK+ iyelik gibi.1.3.2.8. dIK+ iyelik gibi.1.3.2.8. dIK+ iyelik gibi    
dediğiŋ gibi ķız∪evine bu yardım∪için yardım maħsadıyla.  (I-2.7) 

her yerde olduğu gibi bizim burda da altın mutlaķa taķılır.  (I-2.88) 

biraz önce mū∪ămmer ābeniŋ de dedi∪į gibi; beş dene çocu∪ū varımış.  (I-5.5) 

esaz, esaz orada bildįmiz gibi orda bi uzun yol varımış.  (I-16.10) 

sizin  dedįniz gibi yāni o mutlaķa o gün sekiz çeşit olūrdu.  (II-15.81) 

bi benim ettįm gibi sen ètmēyon, şō ètmēyo.  (II-16.3) 

didiģįŉ gibi ћēpsinden ekēlē.  (II-23.19) 
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1.2.1.1.1.3.2.9. dIK+DAn sōŋa, sō1.2.1.1.1.3.2.9. dIK+DAn sōŋa, sō1.2.1.1.1.3.2.9. dIK+DAn sōŋa, sō1.2.1.1.1.3.2.9. dIK+DAn sōŋa, sōna, sōrana, sōrana, sōrana, sōra    
yūduķdan sōŋa bi dā abdáslādım, ondan sōna kèfine sarāŕdıķ.  (I-7.13) 

millet daģīldıķdan sōna kendi ālemizden oynıyan olursa ġarışıķ ôle oynar.  (I-

19.85) 

güzēlcene ēşi hamurı ġatdıķdan sōna bį saat yarım saat yuūruS.  (I-31.42) 

dôverdik bunu bį     yīķardıķ  suyunan yīķadıķdan sōna ġurudur.  (I-35.58) 

düyün gününü anaşdıKdan sōna ķartlā dādıKdan sōna, ġurban oldūm gidērler 

çalġıcıyı dutārlar.  (II-1.22) 

gelin∪ērtesi de gelin∪alındıķdan sōra ama şey∪anlatmadıķ dā.  (II-5.13) 

su basdıķdan sōna yoķarı çıķıyōlar, burası kuruluyō.  (II-12.2) 

bayram namāzını ġıldıķdan sōna yèmek yerler odalarda.  (II-14.17) 

 

1.2.1.1.1.3.2.10. DAn kAri, kelli1.2.1.1.1.3.2.10. DAn kAri, kelli1.2.1.1.1.3.2.10. DAn kAri, kelli1.2.1.1.1.3.2.10. DAn kAri, kelli    
oŋdan kèri şu kirişleri ôrēŕler.  (I-8.4) 

ondan kèlli onu dört  ġatlarız, yazarız.  (I-12.28) 

    

1.2.1.1.1.3.2.11. dIķ+1.2.1.1.1.3.2.11. dIķ+1.2.1.1.1.3.2.11. dIķ+1.2.1.1.1.3.2.11. dIķ+DAn keriDAn keriDAn keriDAn keri    
vāŕdır, do∪ūmu yapdıķdan kēri ķadın, bi pēlte götürüS.  (II-25.15) 

    

1.2.1.1.1.3.2.12. 1.2.1.1.1.3.2.12. 1.2.1.1.1.3.2.12. 1.2.1.1.1.3.2.12. ––––sA  bile sA  bile sA  bile sA  bile     
gelse bile (sor.) 

    

1.2.1.1.1.3.2.13. dIK+iyelik zaman1.2.1.1.1.3.2.13. dIK+iyelik zaman1.2.1.1.1.3.2.13. dIK+iyelik zaman1.2.1.1.1.3.2.13. dIK+iyelik zaman    
dātlı dāģıtdıģıŋ zaman dātlı olur meselá tamam mı? acı dāģıtdıģīŋ zaman acı 

olur.  (I-2.131) 

onuŋ bişme tavına gēldįni hissettiģįŋ zaman ġaşīnan bandırıŕlar şôýle bi alt üst 

edēŕleŕ.  (I-3.9) 

hele hele yirmi yaşına geldiģįn zaman ġart oluyōdun yāni tamām mı.  (I-28.57) 

onnan sōna bitdi mi ġız bitirildiģį zaman bį loķum yįrlerdin.  (II-7.9) 

babam yoķ deyivĕ dediģįn zaman çocuģū neye alıştırıyōsun yalana alıştırıyōsun 

dēy mi.  (II-15.18) 

 

1.2.1.1.1.3.2.14. dI+kişi eki mI 1.2.1.1.1.3.2.14. dI+kişi eki mI 1.2.1.1.1.3.2.14. dI+kişi eki mI 1.2.1.1.1.3.2.14. dI+kişi eki mI     
bizim çocuķlar bazĭ kendileri canı istedi mi yapāŕlar.  (I-3.19) 
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ћāmur teknede geldi mi dökeriz, sacda onu da bişiriS.  (I-12.19) 

şindi ō çocuķ hastalandı mı bi su var, ya de∪įlse sıķılıyo.  (I-14.37) 

onnan ķaķtı mı tepsiye dôkeriS.  (I-19.22) 

bu olay oldu bôle gitdi mi bį çocuķ ormanda ġoyun yaķalatdı.  (I-35.52) 

dāmat ķaçtı mı ћāpı yuttun sādıç ћāpı yutar.  (II-4.18) 

imece ķonusu mesela köyde iş yapıldı mı ћāporladan ilān yaparıS.  (II-18.18) 

gelin indi mi iş bitiyō ġāli tamam.  (II-20.30) 

bizim ufaķlīmızda böyüklerin önünden geçemezdik ћēt dedi mi orda biterdi.  (II-

31.30) 

 

1.2.1.1.1.3.2.15. mA dAn  önce, evvel1.2.1.1.1.3.2.15. mA dAn  önce, evvel1.2.1.1.1.3.2.15. mA dAn  önce, evvel1.2.1.1.1.3.2.15. mA dAn  önce, evvel    
dāmat gerdeğe girmeden∪önce do∪a ettirilir.  (I-2.106) 

kemerķaya göçmeden evel ço∪ū köyüýkene.  (I-15.9) 

on yedi askere gitmeden evel evlendim.  (I-29.52) 

ō cuma gün çalġı gelmeden eveli gine ôle hazırlanılĭcaķ.  (II-15.84) 

 

1.2.1.1.1.3.2.16. mAz+dAn  önce, evvel1.2.1.1.1.3.2.16. mAz+dAn  önce, evvel1.2.1.1.1.3.2.16. mAz+dAn  önce, evvel1.2.1.1.1.3.2.16. mAz+dAn  önce, evvel    
gelmezden önce (sor.) 

 

1.2.1.1.1.3.2.17. 1.2.1.1.1.3.2.17. 1.2.1.1.1.3.2.17. 1.2.1.1.1.3.2.17. ––––(V)r gibi (V)r gibi (V)r gibi (V)r gibi     
biraS küçük yuvalānıŕ∪aynı nōhut pişēŕ gibi pişiriŕsiŋ.  (I-1.23) 

 

1.2.1.1.2. ÇATILAR1.2.1.1.2. ÇATILAR1.2.1.1.2. ÇATILAR1.2.1.1.2. ÇATILAR    
Çatı; özne veya nesnenin fiilin gerçekleşmesindeki farklı durumları belirtmek 

üzere, fiil tabanına, fiil çekiminden önce fiilden fiil türeten belirli eklerin getirilmesiyle 

meydana gelen değişik görünüşteki  fiil şeklidir.157 Gramerciler arasında çatı kavramı ve 

çatı yapan ekler konusunda tam bir birlik yoktur. Bu konuda Bilâl Yücel’in Türk 

Gramerinin Sorunları toplantısında sunduğu tebliğ dikkate değerdir.158 

    

                                                
157 KORKMAZ; GTS, s. 35 
158 bkz. Bilal YÜCEL; “Türkiye Türkçesinde Fiil Çatıları” TGS II,  s.156-202. 
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1.2.1.1.2.1. Oldurgan1.2.1.1.2.1. Oldurgan1.2.1.1.2.1. Oldurgan1.2.1.1.2.1. Oldurgan----EttirgenEttirgenEttirgenEttirgen    
Geçişsiz fiillerin, fiilden fiil yapan “–Ar-, –dIr-, -Ir-, -It-, -T-” eklerle geçişli 

hale getirilmesiyle  oldurgan çatı ; yine geçişli fiillerin  aynı eklerle geçişlilik 

derecelerinin artmasıyla ettirgen çatı oluşur. 

 

1.2.1.1.2.1.1. Oldurgan:1.2.1.1.2.1.1. Oldurgan:1.2.1.1.2.1.1. Oldurgan:1.2.1.1.2.1.1. Oldurgan:    
 

1.2.1.1.2.1.1. 1.1.2.1.1.2.1.1. 1.1.2.1.1.2.1.1. 1.1.2.1.1.2.1.1. 1.––––DIDIDIDI4444rrrr----    
nōhut gibi, no∪ūtu cannandır∪aynı nōhut.  (I-1.22) 

ayaķlarına ћēr yanına doldururlar paràynan.  (II-20.24) 

gelirlē gelini şeye evine indirįrlē gelini indirįŕlē.  (II-20.29) 

 

1.2.1.1.2.1.1.21.2.1.1.2.1.1.21.2.1.1.2.1.1.21.2.1.1.2.1.1.2––––ArArArAr----    
sāvırıŕıķ, käpē∪i çıķar  (I-13.16) 

 

1.2.1.1..2.1.1.3. 1.2.1.1..2.1.1.3. 1.2.1.1..2.1.1.3. 1.2.1.1..2.1.1.3. ––––IIII4444rrrr----    
suyuŋ içine güzelcene salāllar bişirirler hamırı.  (I-25.5) 

adam aydında da ossun burda eşi dosdu vardır ġızını bitirį alī gidē yāni.  (I-

32.32) 

yā meselā ne olurdu dāmadı ķaçırırlarıdı.  (II-4.18) 

bu çıķdıķdan sōna bunu tekrar yatırırlar.  (II-9.9) 

 

1.2.1.1.2.1.1.4. 1.2.1.1.2.1.1.4. 1.2.1.1.2.1.1.4. 1.2.1.1.2.1.1.4. ––––(I)T(I)T(I)T(I)T----    
ō şindi bişdi mįydi o saћàna damnatdıġ ya onu bekliyōS ķaķasıya.  (I-11.23) 

böyük ōlanın gözüne atom dèyōlar ne o patlattı.  (I-19.57) 

ķuruturlar bunu ekim zamānı.  (II-9.3) 

geçen sene  ķompile bôle poşedi patlatçaķ ћāle gelmiş.  (II-9.18) 

 

1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.1.Ettirgen:Ettirgen:Ettirgen:Ettirgen:    
    
1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.1.2.1.––––DIDIDIDI4444rrrr----    
kepiģįni aldırıS, ġuruduruS bi de getirį ġırdırıS maķınede.  (I-11.15) 

hanı çocuģū Toķdura hanı götürüp de masķıra etdirmiyoS şindi.  (I-19.39) 

yirmi yirmi beş gişi, hocayı ça∪īrır gözelce yedirir.  (I-24.127) 

bunnarın dedeleri ћēr köye çeşme yapdırmış.  (I-30.45) 
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sırf ġoyun yō∪urdundan çāldırır bi ķova.  (II-6.53) 

küpē, altın, sa∪at ettiriyōlar işde bu ġadak.  (II-17.20) 

 

1.2.1.1.2.1.2.11.2.1.1.2.1.2.11.2.1.1.2.1.2.11.2.1.1.2.1.2.1––––(I(I(I(I4444)T )T )T )T ----    
onuŋ nāmına bi ġuran oķutursuŋ.  (I-9.10) 

ġuran oķutdūmuz zamannarı yedirdįmiz yemeklerin hemen hemen aynısı.  (II-

8.16) 

 

1.2.1.1.2.2.  İşteş:1.2.1.1.2.2.  İşteş:1.2.1.1.2.2.  İşteş:1.2.1.1.2.2.  İşteş: Geçişli veya geçişsiz fiillerin, fiilden fiil yapan  ““““----(I(I(I(I4444)ş)ş)ş)ş----”””” eki 

alarak oluşturduğu çatıdır. İki işlevi vardır; birliktelik ve karşılıklılık.  

 

1.2.1.1.2.2.1.  Birliktelik:1.2.1.1.2.2.1.  Birliktelik:1.2.1.1.2.2.1.  Birliktelik:1.2.1.1.2.2.1.  Birliktelik:    
genç ķızlar hısım∪akrabaları dolaşırlar.  (I-2.14) 

eveli ediyolarıdı şindi etmįyo ālaşıyolarıdı.  (I-13.30) 

vē o şekilde ġararlaştırīŕlar.  (II-1.19) 

 

1.2.1.1.2.2.2. Karşılıklılık:1.2.1.1.2.2.2. Karşılıklılık:1.2.1.1.2.2.2. Karşılıklılık:1.2.1.1.2.2.2. Karşılıklılık:    
dā öŋceden şakalaşma şeylerinde filán oyunlar çıķartırılmış.  (I-2.119) 

henüz ôyle bişeyle ġarşılaşmadıķ.  (I-14.31) 

gēldik biz burda ġonuştuķ ne ġoyalım?  (II-20.43) 

 

1.2.1.1.2.3. Meçhul1.2.1.1.2.3. Meçhul1.2.1.1.2.3. Meçhul1.2.1.1.2.3. Meçhul----Edilgen:Edilgen:Edilgen:Edilgen: Fiillerin, fiilden fiil yapan ““““----(I(I(I(I4444)l)l)l)l----, , , , ----(I(I(I(I4444)n)n)n)n----”””” eklerle 

oluşturdukları çatıdır. 

 

1.2.1.1.2.3.1. Meçhul:1.2.1.1.2.3.1. Meçhul:1.2.1.1.2.3.1. Meçhul:1.2.1.1.2.3.1. Meçhul: Geçişsiz fiillere söz konusu eklerin getirilmesiyle oluşan 

bu çatıda, özne belli değildir.  

bāýramlarda gidilir, arife günü daha çoK gidilir.  (I-1.29) 

onnan sōra baş bozumundan sōra eve gelinir.  (II-5.17) 

 

1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.3.2. Edilgen:3.2. Edilgen:3.2. Edilgen:3.2. Edilgen: Geçişli fillere, fiilden fiil yapan ““““----(I(I(I(I4444)l)l)l)l----, , , , ----(I(I(I(I4444)n)n)n)n----”””” ekler 

getirilmesiyle oluşan çatıdır. 
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1.2.1.1.2.3.2.1. 1.2.1.1.2.3.2.1. 1.2.1.1.2.3.2.1. 1.2.1.1.2.3.2.1. ––––(I(I(I(I4444)l)l)l)l----    
onuŋ bi de bastısı yapılır.  (I-1.32) 

duvalàr∪edildikten soŋrā para atılır.  (I-2.10) 

ā∪īrlıķlı oláraķ haşhaş, afyon ekilir.  (I-5.62) 

onnan kelli çalgıcısı vurulūŕdu.  (I-11.30) 

afet arķa bulmaķ ġorķusuna bu kôyler soŋradan ġuruluyor.  (I-24.53) 

dā sōra ķızın babasının gönlü olursa söz verilir.  (II-5.2) 

sonunda da o bayraģā daķılan hediye taķıları da satılıyō.  (II-15.43) 

    

1.1.1.1.2.1.1.2.3.2.2. 2.1.1.2.3.2.2. 2.1.1.2.3.2.2. 2.1.1.2.3.2.2. ––––(I(I(I(I4444)n)n)n)n----    
ōlán∪evi hazırlanır dāvet.  (I-1.1) 

üç gün davul çalınır.  (I-4.17) 

esās kültür etkinlikleri, yerleşim orada yaşanmış.  (I-16.6) 

onnar  şôyle sıralanır yaķınnarı, ölü yaķınnarı.  (I-24.91) 

cirit oynanmazdı.  (II-14.10) 

meyvelerin hepsi bulunur aşaģī yuķarı.  (II-31.6) 

 

1.2.1.1.2.4. Dönüşlü:1.2.1.1.2.4. Dönüşlü:1.2.1.1.2.4. Dönüşlü:1.2.1.1.2.4. Dönüşlü: Fiillerin, fiilden fiil yapan ““““----(I(I(I(I4444)n)n)n)n----, , , , ----(I(I(I(I4444)l)l)l)l----”””” eklerle 

oluşturdukları çatıdır. Kendi kendine olma veya yapma bildirir. 

 

1.2.1.1.2.4.1. 1.2.1.1.2.4.1. 1.2.1.1.2.4.1. 1.2.1.1.2.4.1. ––––(I(I(I(I4444)n)n)n)n----    
yeme∪į yenilenden sōna aķşam yine ĥalķ toplanır.  (I-14.4) 

işde onu diyom ben nè de olsa yaşlandīna ћērşèyi  unuduyon.  (II-19.6) 

 

1.2.1.1.2.4.2. 1.2.1.1.2.4.2. 1.2.1.1.2.4.2. 1.2.1.1.2.4.2. ––––(I(I(I(I4444)l)l)l)l----    

tunçlar vāŕdır ēskiden yerleşilen.  (I-5.3) 

 

 

1.2.1.1.2.4.3. 1.2.1.1.2.4.3. 1.2.1.1.2.4.3. 1.2.1.1.2.4.3. ––––(I(I(I(I4444)ş)ş)ş)ş----        
oklavaynan da ġarıştırırıķ bāzı.  (I-23.4) 

kendimiz yetiştirįS mesela bunnar ķārtır.  (II-9.2) 
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1.2.1.1.2.5. Çatı Eklerinin Üst Üste Kullanılması1.2.1.1.2.5. Çatı Eklerinin Üst Üste Kullanılması1.2.1.1.2.5. Çatı Eklerinin Üst Üste Kullanılması1.2.1.1.2.5. Çatı Eklerinin Üst Üste Kullanılması159159159159    
Fiil tabanlarına bir çatı eki gelebildiği gibi çoğu zaman bir veya birkaç çatı eki 

de gelebilmektedir. Böyle durumlarda çatı, en son gelen eke göre belirlenir.    

1.2.1.1.2.5.1. 1.2.1.1.2.5.1. 1.2.1.1.2.5.1. 1.2.1.1.2.5.1. ––––(I(I(I(I4444)n)n)n)n----dIdIdIdI4444rIlrIlrIlrIl    
dişli haķķında bilgilendirilir.  (I-5.2) 

 

1.2.1.1.2.5.2. 1.2.1.1.2.5.2. 1.2.1.1.2.5.2. 1.2.1.1.2.5.2. ––––(I(I(I(I4444)n)n)n)n----IIII4444llll----    
dā önce düyünlerde beknenilirdi.  (I-2.111) 

o günün şeyiyle aģīr elbise deniliyō.  (II-15.48) 

 

1.2.1.1.2.5.3. 1.2.1.1.2.5.3. 1.2.1.1.2.5.3. 1.2.1.1.2.5.3. ––––(A)r(A)r(A)r(A)r----TTTT----    
onuŋ için bu mesįre yèrine sizi çıķarttıķ.  (I-5.52) 

    

1.2.1.1.2.5.4. 1.2.1.1.2.5.4. 1.2.1.1.2.5.4. 1.2.1.1.2.5.4. ––––(I(I(I(I4444)t)t)t)t----DIDIDIDI4444rrrr----    
acıķ kendi yaķınnarına suyu çıķartdırdı bizlere şona şuna yoķ.  (I-19.103) 

sôletdiriyō bunnā bizi şįye alıyō ћā.  (I-37.4) 

 

1.2.1.1.2.5.5. 1.2.1.1.2.5.5. 1.2.1.1.2.5.5. 1.2.1.1.2.5.5. ––––(A)r(A)r(A)r(A)r----IIII4444llll----    
birinci gün çalġı çalır, ōynar ertesi gün ġına ġānısı çıķarılır.  (I-33.42) 

    

1.2.1.1.2.5.6. 1.2.1.1.2.5.6. 1.2.1.1.2.5.6. 1.2.1.1.2.5.6. ––––(I(I(I(I4444)r)r)r)r----IIII4444llll----    
cumartesi aķşam ġına gecesi çalar pazar günü gelin alınır bitirilir.  (II-1.23) 

 

1.2.1.1.2.5.7. 1.2.1.1.2.5.7. 1.2.1.1.2.5.7. 1.2.1.1.2.5.7. ––––(I(I(I(I4444)ş)ş)ş)ş----DIDIDIDI4444rrrr----        
unnān göcèyi  ġarıştırıŕdı benim çocukluğumda.  (I-1.16) 

nāneyi  yo∪ūrdu ġarışdırdīdı ĭrāmetlik onu bôle örtüverįdi.  (I-35.61) 

 
1.2.1.1.21.2.1.1.21.2.1.1.21.2.1.1.2.5.8. .5.8. .5.8. .5.8. ----DIDIDIDI4444rrrr----IIII4444llll----    
bunda dā yine yemek yédirilir herkese.  (I-2.102) 

çocuķlara üs baş alınır, çocuķlar sevindirilir.  (II-2.3) 

 

1.2.1.1.3. Aitlik Eki +kI(n)+ 1.2.1.1.3. Aitlik Eki +kI(n)+ 1.2.1.1.3. Aitlik Eki +kI(n)+ 1.2.1.1.3. Aitlik Eki +kI(n)+     
Türkiye Türkçesi  gramerlerinde çoğunlukla isim çekim ekleri içerisinde 

                                                
159 bkz. Gürer GÜLSEVİN; “Çatı Ekleri Üzerine Kullanılabilen Ekler” TGS II, TDK yay., Ankara, 1999, 
s. 203-223. 
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gösterilen aitlik eki160, bazı özellikleri dolayısıyla diğer isim çekim  eklerinden ayrılır. 

Aitlik ekinin, bulunma eki ve ilgi eki üzerine gelerek sıfat ve zamirler oluşturması, onun 

çekim eki olarak kabulünde ciddi bir engeldir. Aitlik eki, isim sıfat veya zamir yaparken 

kelimenin anlamını değiştirmez yalnızca görevini değiştirir. Bu sebeple söz konusu eki, 

“görev değiştirici ekler” başlığı altında işledik.161 

meselá benim hatırımda ġalan, benimki  ôyle.  (I-15.36) 

ama bunu işte yaşlı kesimden ordaķı yaşıyan insanlar var yani.  (I-16.9)  

mezārdaķı ölülere dāvet verįS.  (I-18.25) 

bizimki vallāћi bayā harpden çıķmışa dönǖyoS.  (I-19.51) 

mesela illā da senin cüzdanındaķı parayı almaķ haķ deģįldir yāni.  (II-15.5) 

bēnimki gibi bį başķa şindi gittikçe artıya yawrum ġāli.  (II-16.19) 

önümüzdeki işde aģūstos, eylül ayında düyünneri olcaķ nāsib olūrsa tabi.  (II-

28.10) 

 

1.2.1.2. ÇEKİM EKLERİNİN GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EK İŞLEVİNDE 1.2.1.2. ÇEKİM EKLERİNİN GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EK İŞLEVİNDE 1.2.1.2. ÇEKİM EKLERİNİN GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EK İŞLEVİNDE 1.2.1.2. ÇEKİM EKLERİNİN GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EK İŞLEVİNDE 
KULLANILMASIKULLANILMASIKULLANILMASIKULLANILMASI    

1.2.1.2.1. Hal Eklerinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.1. Hal Eklerinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.1. Hal Eklerinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.1. Hal Eklerinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması    
 

1.2.1.2.1.1. Yönelme Hali :1.2.1.2.1.1. Yönelme Hali :1.2.1.2.1.1. Yönelme Hali :1.2.1.2.1.1. Yönelme Hali :  Zarf tümleçleri oluşturur. 

gelin almıya gideriS ћālķınan berāber.  (I-14.18) 

temsil sekiz milyōna yômiyeye gidiyō.  (I-19.107) 

bulları yaymıya gelmiş.  (II-7.51) 

varırsın allaћīn emriyle seni ġızı isdemeye geldik.  (II-13.3) 

pazar gün gelin almaya gidiyōlar.  (II-17.5) 

    

1.2.1.2.1.2. Bulunma Hali:1.2.1.2.1.2. Bulunma Hali:1.2.1.2.1.2. Bulunma Hali:1.2.1.2.1.2. Bulunma Hali: Zarf tümleçleri oluşturur.    

ġış aylarında otūŕulādı.  (I-3.1) 

mayısda o aralarda gidilirdi bu vaķıtlarda gelinįrdi geri.  (I-26.28) 

meselá yaz gününde üzüm, ġarpuz getirirler.  (II-2.15) 

her iki tarafı da yani bi deyimle şu zamanda soyŭcaķ.  (II-15.53) 

                                                
160 ERGİN bu eki hem çekim ekleri hem de yapım ekleri kategorisinde göstermiştir. bkz.  ERGİN; TDB, 
s. 159-161, 223-224 
161 krş. GÜLSEVİN; UİA, s. 146.; BOZ, AMA, s.133; YILDIZ, IMA, s.64. 
 



 122 

 

1.2.1.2.1.3. Ayrılma Hali :1.2.1.2.1.3. Ayrılma Hali :1.2.1.2.1.3. Ayrılma Hali :1.2.1.2.1.3. Ayrılma Hali :  Zarf tümleçleri oluşturur. 

genelde çarşambadan başlar bizim düyünle.  (I-2.11) 

ēskiden oluyodu.  (I-9.40) 

biz şindik aķşamdan hamuru mayalarsın.  (II-11-1) 

ћē zabāћdan başladın mı dörd günde filan bitiyōdu  (II-17.26) 

bayramdan bi gün eveli iki gün eveli hazırlıķlar olur.  (II-21.15) 

 

1.2.1.2.1.4. Vasıta Hali :1.2.1.2.1.4. Vasıta Hali :1.2.1.2.1.4. Vasıta Hali :1.2.1.2.1.4. Vasıta Hali :  Zarf tümleçleri oluşturur.    

ateşiŋ üzerine ġaynárķan onu bōýna ġarıştırīŕsın bi kepçèyle, veyāvut Ta temiz 

bir aģācinen.  (I-3.8) 

pekmezle, tatlıyla ķarılır çoķ güzel lezzeti olur yăni.  (I-5.67) 

belediye kendi otöbüsleriyle götürǖŕ milleti orıya.  (II-2.7) 

irmik∪irmik∪olmasın diye az suyla onu eziyōsunuz belli miktārda.  (II-6.38) 

    

1.2.1.2.1.5. Eşitlik Hali1.2.1.2.1.5. Eşitlik Hali1.2.1.2.1.5. Eşitlik Hali1.2.1.2.1.5. Eşitlik Hali    
1.2.1.2.1.5.1. Zarf Yapar:1.2.1.2.1.5.1. Zarf Yapar:1.2.1.2.1.5.1. Zarf Yapar:1.2.1.2.1.5.1. Zarf Yapar:    
düyün ћādisesi bôylece ķapanır.  (I-14.24) 

hocayı ça∪īrır gözelce yedirir.  (I-24.127) 

ķaşıķla ķarıştıra ķarıştıra ķaynatıyosuŋuz ama iyice  pişiriyōlar.  (II-6.41) 

 

1.2.1.2.2. İyelik Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.2. İyelik Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.2. İyelik Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.2. İyelik Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması    
Üçüncü teklik kişi iyelik ekini alan bazı kelimeler zamir görevinde kullanılırlar. 

ortada∪ī gişiye biri vurur sırtına hemen buradan şe dolanır.  (I-21.17) 

baķ bunu dā vallāћi iki millar falan şē etdik de mapusāneden ġurtardıķ.  (I-35.4) 

mādur adam mecbur gidiyō çōģu.  (I-19.112) 

yapraķ dolmasından ћāriç zengin kişiler çift yemek ġor; biri yapraķ, biri biber 

dolması.  (II-6.12) 

 

 

 

 



 123 

1.2.1.2.3. Bildirme Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.3. Bildirme Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.3. Bildirme Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması1.2.1.2.3. Bildirme Ekinin Görev Değiştirici Ek Olarak Kullanılması    
Üçüncü teklik kişi bildirme eki, çoğu kere zaman bildiren kelimelerden sonra 

zarf tümleci olarak görev yapar. 

bu yaķláşiķ on yıldır on beş yıldır olmuyor.  (I-5.45) 

yāni çoķ şēlē oluyōdu, ama şu üç, beş yıldır, yedi yıldır bayā bayā allā şükür 

düzeldi.  (I-29.44) 

işde on beş senedir filan belediyēlik.  (II-23.22) 

 

1.2.2. KELİME YAPICI EKLER1.2.2. KELİME YAPICI EKLER1.2.2. KELİME YAPICI EKLER1.2.2. KELİME YAPICI EKLER    
Eklendikleri kelimenin anlamını değiştirerek yeni kelime yapan ekler. 

 

1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.ASIL KELİME YAPICI EKLERASIL KELİME YAPICI EKLERASIL KELİME YAPICI EKLERASIL KELİME YAPICI EKLER    
1.2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler1.2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler1.2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler1.2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler    
 

1.2.2.1.1.1. +āne+<+hane1.2.2.1.1.1. +āne+<+hane1.2.2.1.1.1. +āne+<+hane1.2.2.1.1.1. +āne+<+hane    
osmanlı döneminde osmanlınıŋ cepānesi de türkmencik şu tepeniŋ arkasında.  (I-

5.18) 

sekiz ay bekledim hastānede çayda.  (I-18.44) 

baķ bunu dā vallāћi iki millar falan şē etdik de mapusāneden ġurtardıķ.  (I-35.4) 

oda didįm misāfirāne.  (II-19.10)    

    

1.2.2.1.1.2. +caķ+1.2.2.1.1.2. +caķ+1.2.2.1.1.2. +caķ+1.2.2.1.1.2. +caķ+    
işde bį genelde yüzük oyunnarı olūrdu yāni bį oyuncaķ olūrdu.  (I-28.36) 

 

1.2.2.1.1.3. +c1.2.2.1.1.3. +c1.2.2.1.1.3. +c1.2.2.1.1.3. +cIK+IK+IK+IK+162162162162    
meselā şindi arabamıla götürecem sarāycıķ var.  (I-5.8) 

bāmya çorbası olur, ārpıcıķ çorbası olūr onnāŕdan verįŕler.  (I-10.6) 

ġocaġarı deler, ýılancıķ ebesi işde çocuķ sıķılmīcaķ, ālarķa sarılmıcāmış.  (I-

13.36) 

çorbası azcıķ miyāne şeklinde un ķavuruyōlar.  (II-6.46) 

şeker pancarı, haşhaş, mısır, sílāycıķ mısır, fįl, yonca bu şekil yāni şeynernen 

geçiniyōlā.  (II-18.11) 

 

                                                
162 bkz. KORKMAZ, TTG, s.42. 
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1.2.2.1.1.4. +CI1.2.2.1.1.4. +CI1.2.2.1.1.4. +CI1.2.2.1.1.4. +CI4444    163163163163    
oķūcular ћē oķucu gezerler bizim de gezerler.  (I-18.27) 

ama aģānın ġapının öŋünde de nöbetçi dururumuş baķ güvendiģį bį adam kişi.  

(II-7.43) 

 

1.2.2.1.1.5. +dAş+1.2.2.1.1.5. +dAş+1.2.2.1.1.5. +dAş+1.2.2.1.1.5. +dAş+    
beyiŋ ġardaşları, bey∪amcasını vuruyolar.  (I-24.26) 

çalġı olmadıģī için odalarda arKadaşlar veyā düyün salonnarına toparlanırlar.  

(I-29.4) 

gelenek, görenekleri vatandaş yapar düyünü geçē gidē bū.  (II-13.7) 

 

1.2.2.1.1.6. +dım+1.2.2.1.1.6. +dım+1.2.2.1.1.6. +dım+1.2.2.1.1.6. +dım+    
geldilē, baķdılā ћôkümetden yardım oldu para verdilē, verdilē.  (I-33.35) 

 

1.2.2.1.1.7. +dI1.2.2.1.1.7. +dI1.2.2.1.1.7. +dI1.2.2.1.1.7. +dI4444z+z+z+z+    
içērler işilicek yerdēse sandalleler mandalleler, gündüzden hazırlarlar masayı. 

(II-20.16) 

    

1.2.2.1.1.8. +ey+1.2.2.1.1.8. +ey+1.2.2.1.1.8. +ey+1.2.2.1.1.8. +ey+    
biŋ doķuz yüz seksen∪altıda güneye ayrıldı.  (I-24.67) 

 

1.2.2.1.1.9. +ga+1.2.2.1.1.9. +ga+1.2.2.1.1.9. +ga+1.2.2.1.1.9. +ga+    
ama başġa yere var ķumpil dē bilmes başġa  yer.  (I-31.31) 

    

1.2.2.1.1.10. +gil+1.2.2.1.1.10. +gil+1.2.2.1.1.10. +gil+1.2.2.1.1.10. +gil+    
ilk yeri şu çaķırgilin yıķılan ēski ev.  (I-6.1) 

ben ufādım essāћdan da anamgilin çocūģu ço∪ūdu.  (I-19.73) 

bizim de ġoyunumuS ġuzumuS ço∪ūdu bubamgilin bāķ tuluģā döküyōduķ.  (I-

35.79) 

bu ġara dayı∪ōlugilin bunnarın dediģįmin oda, çürükmēmedin oda.  (II-22.40) 

mesela dedemin bubası geliyō, dedemgil geçiyōlā, bubam geşdi, ben de yāni.  

(II-23.33) 

 
                                                
163 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 162-163.;  ERGİN; TDB, s. 157.; HATİPOĞLU, TE, s. 53-55.;  
ZÜLFİKAR, TSTYY, s. 66-68. 
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1.2.2.1.1.11. + I1.2.2.1.1.11. + I1.2.2.1.1.11. + I1.2.2.1.1.11. + I4444nlInlInlInlI4444K+K+K+K+    
başlıķ bizim ġız bůbalarınıŋ çoģūnluģū yāni almıyan azınlıġdadır.  (I-32.22) 

 

1.2.2.1.1.12. +kek+1.2.2.1.1.12. +kek+1.2.2.1.1.12. +kek+1.2.2.1.1.12. +kek+    
erkekler de  ōlan evinde veyā uygun bį yerde toplanırlardı.  (II-4.16) 

 

1.2.2.1.1.13. +la+< + lA1.2.2.1.1.13. +la+< + lA1.2.2.1.1.13. +la+< + lA1.2.2.1.1.13. +la+< + lA----G+G+G+G+    
māћsuller biçildi mi yayladan iŋerler.  (I-9.31) 

 

1.2.2.1.1.14. +la1.2.2.1.1.14. +la1.2.2.1.1.14. +la1.2.2.1.1.14. +lak+ <+lak+ <+lak+ <+lak+ <+la----k+k+k+k+164164164164    
fazla bi şey yoķ; bāçe filan edemiyō millet, sulaķ de∪įl.  (I-19.102) 

 

1.2.2.1.1.15. +lI1.2.2.1.1.15. +lI1.2.2.1.1.15. +lI1.2.2.1.1.15. +lI4444++++        
şindi bayā neşeli geçer yani.  (I-2.39) 

arkasından datlı, hoşaf veyā hēlva durum bundan ibāret.  (I-24.105) 

ne diyim sütlaç yapılır tatlı olaraķ.  (II-6.13) 

hacı ġadı ġurtarıyō bizim köylü geri gelmiş.  (II-7.80) 

 

1.2.2.1.1.16. +lIK+1.2.2.1.1.16. +lIK+1.2.2.1.1.16. +lIK+1.2.2.1.1.16. +lIK+165165165165    
burlar sazlıķ gibi.  (I-5.7) 

veya∪ūt belediye, mutārlıķ şordan hayrına su ġazcak.  (I-9.13) 

başlıķ yatardı, başlıķ hemi  a∪īrıdı.  (I-15.33) 

başķa yerlerde alıyōlar aģīrlıķ, ķırķ elli millon alıyōlāmış bizde yoķ  (II-17.8) 

askerliģįmi ōrda altı ay orda askerlik yapdıķ.  (II-21.7) 

 

1.2.2.1.1.17. +(I)ncI+1.2.2.1.1.17. +(I)ncI+1.2.2.1.1.17. +(I)ncI+1.2.2.1.1.17. +(I)ncI+    
ikinci, üçüncü kôý yörükdür.  (I-30.26) 

genel oláráķ ālenin yaķınnarı gider birinci derece yaķınnarı.  (II-28.12) 

 

1.2.2.1.11.2.2.1.11.2.2.1.11.2.2.1.1.18. +ndi+n+.18. +ndi+n+.18. +ndi+n+.18. +ndi+n+    
ikindin oldū mudu gelinin saçını ayırma diye bį ādet var burda.  (I-31.104) 

                                                
164 bkz. KORKMAZ, TTG,  s.50. 
165 bkz. BANGUOĞLU, TG, s. 194-196.; ERGİN, TDB, s. 155-157.; HATİPOĞLU, TE, s. 102-106.;  
ZÜLFİKAR, TSTYY, s. 110-112.; KORKMAZ, TTG, s.55. 
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1.2.2.1.1.19. +şAr+1.2.2.1.1.19. +şAr+1.2.2.1.1.19. +şAr+1.2.2.1.1.19. +şAr+    
yāni şindi diyelim ki daћā önce ellişer kişi gidiyōsa şindi biraz yüz seksen kişi 

gidiyō.  (I-28.25) 

 

1.2.2.1.1.20. +sIz+1.2.2.1.1.20. +sIz+1.2.2.1.1.20. +sIz+1.2.2.1.1.20. +sIz+166166166166    
hamırı yā máyasız.  (I-12.16) 

belki yersiz bişey amma buràyı çıķarabilirsin bacaķ çekişdirme diyeyim.  (I-

28.53) 

bi ķonşu erkeģį hani bi haķsız yerimi bulsa dôse bişey demezdin.  (II-22.20) 

 

1.2.2.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler:1.2.2.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler:1.2.2.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler:1.2.2.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler:    
    

1.2.2.1.2.1. +A1.2.2.1.2.1. +A1.2.2.1.2.1. +A1.2.2.1.2.1. +A----    
ekmè∪į bôyle dilim dilim dilerleridi.  (I-2.128) 

hayatdan memnun olūrduķ da yalıŋız çōķ meşaķķātli yaşadıķ bolu da ben de.  (I-

34.12) 

vallā bône oynarıS işde.  (II-25.14) 

 

1.2.2.1.2.2. +et1.2.2.1.2.2. +et1.2.2.1.2.2. +et1.2.2.1.2.2. +et----167167167167<+A<+A<+A<+A----tttt----    
baŋa baķ bį motura yüklēlē, eletįlē ġapısına.  (I-33.42) 

    

1.2.2.1.2.3. +IK1.2.2.1.2.3. +IK1.2.2.1.2.3. +IK1.2.2.1.2.3. +IK----168168168168    
yāşlılar birikirdi muћābbet olurdun tabi.  (I-36.11) 

ō bozan gözükmüyō.  (II-7.100) 

 

1.2.2.1.2.4. +Al1.2.2.1.2.4. +Al1.2.2.1.2.4. +Al1.2.2.1.2.4. +Al----169169169169    
o ћōcanıŋ dibine diŋeliyor.  (I-24.114) 

çoķ çoķ düzeldi yāni.  (I-29.41) 

zāti devler her sene şeyi ķısıyō yāni ķotàyı. daralıyō.  (II-18.16) 

    

                                                
166 bkz. BANGUOĞLU, TG, s. 201-202.;  ERGİN, TDB, s. 158-159., HATİPOĞLU, TE, s. 141-142.; 
ZÜLFİKAR; TSTYY, s. 141-142.; KORKMAZ, TTG, s.64. 
167 bkz. KORKMAZ, TTG, s.114. 
168 bkz. KORKMAZ, TTG, s.115. 
169 bkz. KORKMAZ, TTG, s.112. 
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1.2.2.1.2.5. +lA1.2.2.1.2.5. +lA1.2.2.1.2.5. +lA1.2.2.1.2.5. +lA----170170170170    
yazıyı yazıyō filan yolladı beni de o seni ġabul eder diyō.  (I-30.62) 

cumā gün başlar bizim düyünner.  (I-32.11) 

içerler ēlenirler, gülerler asker aģīrlaması bôle.  (II-17.24) 

 

1.2.2.1.2.6. +lAş1.2.2.1.2.6. +lAş1.2.2.1.2.6. +lAş1.2.2.1.2.6. +lAş----    
poşet çıķtı kemerķaya ôyle bi yere yerleşti yāni.  (I-16.8) 

cāminiŋ∪içinde eŋ∪evel ķaKan ћocaya bayramlaşıyor.  (I-24.113) 

düyün harmandan sōna  aģustos, eylül aylarında düyün fazlalaşır.  (II-1.16) 

ōlan∪evįle ķız∪evi birleşir ķına gecesi yapāŕlar.  (II-5.18) 

    

1.2.2.1.2.7. +lAn1.2.2.1.2.7. +lAn1.2.2.1.2.7. +lAn1.2.2.1.2.7. +lAn----171171171171    
askerden geldim dönüşde evlendim ben.  (I-28.54) 

çalġıynan bilan işde bura şe eder mūtarlıķ ilgilenir.  (II-17.21) 

 

1.2.2.1.2.8. + lAt1.2.2.1.2.8. + lAt1.2.2.1.2.8. + lAt1.2.2.1.2.8. + lAt----    
bunu düyünü bį anlat yaw ben gitcen allā∪ın aşķīna yaw.  (II-3.7) 

 

1.2.2.1.2.9. +(A)r1.2.2.1.2.9. +(A)r1.2.2.1.2.9. +(A)r1.2.2.1.2.9. +(A)r----    
hepsini everdim.  (I-33.46) 

 

1.2.2.1.3. Fiilden İsim Yapan Ekler:1.2.2.1.3. Fiilden İsim Yapan Ekler:1.2.2.1.3. Fiilden İsim Yapan Ekler:1.2.2.1.3. Fiilden İsim Yapan Ekler:    
    

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. ––––AK+AK+AK+AK+172172172172    
birini yataķ odası olūr, biri musāfir odası olūr.  (I-31.102) 

 

 

1.2.2.1.3.2.  1.2.2.1.3.2.  1.2.2.1.3.2.  1.2.2.1.3.2.  ––––az+az+az+az+    
başıda∪ī ġumandana verilen emir; bo∪āzı kes, getir kelleýį.  (I-24.48) 

    

                                                
170 bkz. BANGUOĞLU, TG, s. 214-217.;  ERGİN, TDB, s. 175-176.; HATİPOĞLU, TE, s. 89-94.; 
ZÜLFİKAR, TSTYY, s. 101.; KORKMAZ, TTG, s.116. 
171 Geniş bilgi için bkz. Şükrü Haluk AKALIN; “+lA- Ekinin Çatı Ekleriyle Kullanılışı Konusundaki 
Görüşler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Getirilişi Üzerine”  TGS II, s. 92-105. 
172 bkz.BANGUOĞLU, TG, s. 230-231.; ERGİN, TDB, s.185.; ZÜLFİKAR; TSTYY, s. 53-54.; 
KORKMAZ, TTG, s.70. 
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1.2.2.1.3.3.1.2.2.1.3.3.1.2.2.1.3.3.1.2.2.1.3.3.––––ce+ce+ce+ce+173173173173    
cümbüşünen ēlence pek bį ēlence yoķ zannèdersem yā.  (I-29.18) 

 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. ––––ç+ç+ç+ç+174174174174    
bį öndünç muķābiline giriyō düyünnēŕ birbirine.  (II-30.15) 

 

1.2.2.1.3.5. 1.2.2.1.3.5. 1.2.2.1.3.5. 1.2.2.1.3.5. ––––elik+elik+elik+elik+    
çökēlik yapardıķ eveli.  (I-35.78) 

 

1.2.2.1.3.6. 1.2.2.1.3.6. 1.2.2.1.3.6. 1.2.2.1.3.6. ––––enek+enek+enek+enek+    
bunnar şeyi arıyōŕlā, gelenek.  (I-10.7) 

ћā biraz daћā bu gelenek buranın geleneģį atàya itaātdír.  (II-27.22) 

 

1.2.2.1.3.7. 1.2.2.1.3.7. 1.2.2.1.3.7. 1.2.2.1.3.7. ––––ge+ge+ge+ge+    

burāsı yani āfet bölgesi.  (I-16.5) 

    

1.2.2.1.3.8. 1.2.2.1.3.8. 1.2.2.1.3.8. 1.2.2.1.3.8. ––––GI+GI+GI+GI+    
burda tam üç gün çalġı çalar, üç gün.  (I-19.8) 

bize hoş geldin der bize saygı sevgi gösterir ġız ēvi.  (I-14.19) 

 

1.2.2.1.3.9. 1.2.2.1.3.9. 1.2.2.1.3.9. 1.2.2.1.3.9. ––––G IG IG IG I4444n+, n+, n+, n+, ----K IK IK IK I4444n+n+n+n+    
büyǖģü gāŕį eŋ yetişgin çocuģā bu heybiyi  veriŕleŕdi.  (I-2.106) 

şindi üzümü gôģ üzümü çuvalın içine doldurūlar, ergin.  (I-14.70) 

evet tutġun tabi kôýümüS tutġundur.  (II-18.27) 

 

1.2.2.1.3.10. 1.2.2.1.3.10. 1.2.2.1.3.10. 1.2.2.1.3.10. ––––(y)I(y)I(y)I(y)I4444++++    175175175175    
yemekleri ayrı ayrıdır.  (I-24.155) 

ērtesi gün de įhtiyārlar; taķılarını yaparlar.  (I-29.7) 

ē dini kültürü vermeyince batı kültürü batı kültürü, şôle olsa ameriķa şôle, işde 

batıda bôle, o ôle.  (II-15.10) 

                                                
173 bkz. KORKMAZ, TTG, s.76. 
174 bkz. KORKMAZ, TTG, s.76. 
 
175 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 244-246.; ERGİN, TDB, s. 187-189.; HATİPOĞLU, TE, s.74.; 
ZÜLFİKAR, TSTYY, s. 91-93.; KORKMAZ, TTG, s.82. 
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ēzginnik hissediliyō tabi ölü tarafında, yārdımcı olunur, cenāzeyi ġaldırırlar.  (II-

29.30) 

 

1.2.2.1.3.11. 1.2.2.1.3.11. 1.2.2.1.3.11. 1.2.2.1.3.11. ––––(y)I(y)I(y)I(y)I4444cIcIcIcI4444++++    176176176176    
görücü usūlü gidilir.  (I-15.27) 

gelin ērtesi gün bütün gelin alıcıları gelįdin güveyin ayāna.  (II-26.10) 

 

1.2.2.1.3.12. 1.2.2.1.3.12. 1.2.2.1.3.12. 1.2.2.1.3.12. ––––(I(I(I(I4444)K+)K+)K+)K+177177177177    
ikį ün ġatıķla ġarāŕdıķ, dökerdik, ġurudurduķ.  (I-17.2) 

hindį bizim burda ġarışıķ oynamàyız.  (I-19.84) 

 

1.2.2.1.3.13. 1.2.2.1.3.13. 1.2.2.1.3.13. 1.2.2.1.3.13. ––––(I(I(I(I4444)m+)m+)m+)m+    
çocuģā bèbek taķımı getirį.  (I-19.29) 

orda şey gördük  onnan sōna daģītım etdiler tā ora gitdik.  (I-33.26) 

faķat dōruyu edelim üretimimiS para etmeyō.  (II-27.4) 

  

1.2.2.1.3.14. 1.2.2.1.3.14. 1.2.2.1.3.14. 1.2.2.1.3.14. ––––mAn+ mAn+ mAn+ mAn+     
onnarı da biliyon eģįtmenner de vardı.  (I-36.1) 

bullar da orda da varımış bį göşmen köyü.  (II-7.102) 

    

1.2.2.1.3.15. 1.2.2.1.3.15. 1.2.2.1.3.15. 1.2.2.1.3.15. ––––mur+mur+mur+mur+    
yāmur yaġārķan onu yazın içiyōlā.  (II-23.58) 

 

1.2.2.1.3.16. 1.2.2.1.3.16. 1.2.2.1.3.16. 1.2.2.1.3.16. ––––IIII4444n+n+n+n+    
ône bį oyun yoķ yā.  (I-29.17) 

para cevirįler filan bişeyler ћā bazar gün büģǖn bazar yā bugün gelin èner.  (II-

27.14) 

 

1.2.2.1.3.17. 1.2.2.1.3.17. 1.2.2.1.3.17. 1.2.2.1.3.17. ––––(I(I(I(I4444)ntI)ntI)ntI)ntI4444++++    178178178178    
o şekilde ôyle bį işlenti  ķonu yoķ.  (I-14.61) 

bugüne ġadar gelmiş bôyle yaşantımız ћāla dā devām ediyor.  (I-24.162) 

                                                
176 bkz. BANGUOĞLU, TG, s. 246-247.; ERGİN, TDB, s. 186-187, HATİPOĞLU, TE, s. 75-76.; 
ZÜLFİKAR, TSTYY, s. 93-94.; KORKMAZ, TTG, s.83. 
177 bkz. BANGUOĞLU, TG, s. 248-250.;  ERGİN, TDB, s. 184.; HATİPOĞLU, TE, s. 78-81.; 
ZÜLFİKAR; TSTYY, s. 95.; KORKMAZ, TTG, s.84. 
178 bkz. KORKMAZ, TTG, s.101.   
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çifçilik de bitdi, ço sıķıntı yāni.  (II-18.14) 

 

1.2.2.1.3.18. 1.2.2.1.3.18. 1.2.2.1.3.18. 1.2.2.1.3.18. ––––(I)t+(I)t+(I)t+(I)t+    
ayıķlama düzenne onnan sōna bir yō∪urt hazırlarıS  (I-14.47) 

    

1.1.1.1.2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler    
1.2.2.1.4.1. 1.2.2.1.4.1. 1.2.2.1.4.1. 1.2.2.1.4.1. ––––AlAAlAAlAAlA----::::Sıklık bildirir....    

ķarsdan şeye posōfa posōfdan dūmadıķ ġovaladılā.  (I-34.18) 

 

1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.GÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLERİN YAPIM EKİ OLARAKGÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLERİN YAPIM EKİ OLARAKGÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLERİN YAPIM EKİ OLARAKGÖREV DEĞİŞTİRİCİ EKLERİN YAPIM EKİ OLARAK    
KULLANILIŞIKULLANILIŞIKULLANILIŞIKULLANILIŞI    

 
1.2.2.2.11.2.2.2.11.2.2.2.11.2.2.2.1Fiilimsilerin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime TüretmesiFiilimsilerin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime TüretmesiFiilimsilerin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime TüretmesiFiilimsilerin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi::::    
Fiilimsiler burada, eklendikleri kelimenin anlamını değiştirerek yeni bir kelime 

yapmaktadırlar. 

1.2.2.2.1.1.Mastarlar:1.2.2.2.1.1.Mastarlar:1.2.2.2.1.1.Mastarlar:1.2.2.2.1.1.Mastarlar:    
1.2.2.2.1.1.1 1.2.2.2.1.1.1 1.2.2.2.1.1.1 1.2.2.2.1.1.1 ––––mA+mA+mA+mA+    
yapraķ sarması eskiden bibeŕ de olurdu şimdi biber ķaKtı.  (I-1.4) 

sen meselā maraşın baķlavası dērler doŋdurması yāni.  (I-14.60) 

ġız isdemesi bizim şindį esgiye göre de∪įl ne bilen  (I-27.2) 

kelem dolması, biber dolması, baķlaģī,  ġadāyiF ôle başláriS bayramnara.  (I-

27.31) 

len git ō daģā  deyō oraları ġaz eline bį kürek veriyō bį ġazma veriyō o gün 

çalışdırıyō.  (I-34.41) 

oķuma yazma bilmįyōm.  (I-37.3) 

yāni duvarda hiç bįşey göremezsin oldū gibi işlemelerdir.  (II-4.42) 

 

1.2.2.2.1.1.2. 1.2.2.2.1.1.2. 1.2.2.2.1.1.2. 1.2.2.2.1.1.2. ––––mAk+mAk+mAk+mAk+    
düyünnerde bizim düyünneŕimizde yemek önemlidir.  (I-I.1) 

üstü susamlı şeyli biŕ çeşit ekmek yaparlarıdı.  (I-2.127) 

 

1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.1.1.31.1.31.1.31.1.3––––(y)Iş+(y)Iş+(y)Iş+(y)Iş+    
gidiş gelişlerini onuŋ için, orda ikāmet ederimiş.  (I-5.17)    

bunu piknik alanı oláraķ kasabanıŋ giriş istiķāmetinde ķaķalarıŋ ba∪ī oláraķ 

anılır orda yinir.  (I-5.41) 
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ilçemiS įşallah düzeldi yāni bu gidişnen de dā dā üsdün olcáķ įşallah yā.  (I-

29.55) 

 

1.2.2.2.1.2. Sıfat1.2.2.2.1.2. Sıfat1.2.2.2.1.2. Sıfat1.2.2.2.1.2. Sıfat----fiillerfiillerfiillerfiiller    
1.2.2.2.1.2.1. 1.2.2.2.1.2.1. 1.2.2.2.1.2.1. 1.2.2.2.1.2.1. ––––(y)An+(y)An+(y)An+(y)An+    
haydutluķ eder bi şey eder yāni buranın düzeni  bozuķ.  (II-28.31) 

 

1.2.2.2.1.2.2. 1.2.2.2.1.2.2. 1.2.2.2.1.2.2. 1.2.2.2.1.2.2. ––––er+er+er+er+    
biçeriŋi aldıŋ mı git de∪įrmene ver.  (I-9.17) 

    

1.2.2.2.1.2.3. 1.2.2.2.1.2.3. 1.2.2.2.1.2.3. 1.2.2.2.1.2.3. ––––(I)r+(I)r+(I)r+(I)r+    
en∪orta gelirli bi ālenin şeyi on, on beş sufradır yemek hazırlanması.  (II-6.6) 

    

1.2.2.2.1.2.4. 1.2.2.2.1.2.4. 1.2.2.2.1.2.4. 1.2.2.2.1.2.4. ––––dIK+dIK+dIK+dIK+    
bį ayaġçı buluyyō ordan bildiģį tanıdıģī orda gel şū evde var.  (I-37.18) 

    

1.2.2.2.1.2.5. 1.2.2.2.1.2.5. 1.2.2.2.1.2.5. 1.2.2.2.1.2.5. ––––mIş+mIş+mIş+mIş+    
yā ne ġonuşcan işde gelmişden geşmişden.  (I-36.12) 

 

1.2.2.2.1.2.6. 1.2.2.2.1.2.6. 1.2.2.2.1.2.6. 1.2.2.2.1.2.6. ––––(A)cAK+ (A)cAK+ (A)cAK+ (A)cAK+     
yįcek işde pilāv, pirinç, et, yā.  (II-5.5) 

 

1.2.2.2.1.3. Zarf1.2.2.2.1.3. Zarf1.2.2.2.1.3. Zarf1.2.2.2.1.3. Zarf----fiillerfiillerfiillerfiiller    
1.2.2.2.1.3.1. 1.2.2.2.1.3.1. 1.2.2.2.1.3.1. 1.2.2.2.1.3.1. ––––ken+ken+ken+ken+    
meselá sabāleyin erken sa∪āt dokuz on gibi filán gidilir.  (I-2.58) 

 

1.2.2.2.2.Çatı Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi: 1.2.2.2.2.Çatı Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi: 1.2.2.2.2.Çatı Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi: 1.2.2.2.2.Çatı Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi:     
Çatı ekleri, çatı oluşturma dışında kelimeye başka bir anlam vererek yeni kelime 

yapabilirler: 

 

1.2.2.2.2.2. 1.2.2.2.2.2. 1.2.2.2.2.2. 1.2.2.2.2.2. ––––(I)ş(I)ş(I)ş(I)ş----    

tāranalıķ göce yapılır, göce yapılannan sōna dövēŕler, savıştırırlar.  (I-14.45) 
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1.2.2.3. ÇEKİM EKLERİNİN YAPIM EKİ OLARAK KULLANILIŞI1.2.2.3. ÇEKİM EKLERİNİN YAPIM EKİ OLARAK KULLANILIŞI1.2.2.3. ÇEKİM EKLERİNİN YAPIM EKİ OLARAK KULLANILIŞI1.2.2.3. ÇEKİM EKLERİNİN YAPIM EKİ OLARAK KULLANILIŞI    
1.2.2.3.1. Hal Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Ke1.2.2.3.1. Hal Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Ke1.2.2.3.1. Hal Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Ke1.2.2.3.1. Hal Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi:lime Türetmesi:lime Türetmesi:lime Türetmesi:    
 

1.2.2.3.1.1. +ÇA+1.2.2.3.1.1. +ÇA+1.2.2.3.1.1. +ÇA+1.2.2.3.1.1. +ÇA+    
konvoylu gelin indirme benden önce olmamıştır yāni.  (I-16.16) 

belediyenin tarihçesini deyiveren isdersen.  (II-20.47) 

 

1.2.2.3.1.2. +rA+1.2.2.3.1.2. +rA+1.2.2.3.1.2. +rA+1.2.2.3.1.2. +rA+    
beylik bitiyor soŋra.  (I-24.149) 

 

1.2.2.3.1.3. +ArI+1.2.2.3.1.3. +ArI+1.2.2.3.1.3. +ArI+1.2.2.3.1.3. +ArI+    
salatalıķ ossun yāni sebze şeyine dışardan almàyıS, kendimiz yetiştirįS.  (II-9.2) 

 

1.2.2.3.1.4. +dAn+1.2.2.3.1.4. +dAn+1.2.2.3.1.4. +dAn+1.2.2.3.1.4. +dAn+    
neden onnar bize özenmiyōlă?  (II-15.16)    

    

2. GÖREV ve ANLAM BAKIMINDAN KELİME ÇEŞİTLERİ2. GÖREV ve ANLAM BAKIMINDAN KELİME ÇEŞİTLERİ2. GÖREV ve ANLAM BAKIMINDAN KELİME ÇEŞİTLERİ2. GÖREV ve ANLAM BAKIMINDAN KELİME ÇEŞİTLERİ    
2.1. İSİMLER2.1. İSİMLER2.1. İSİMLER2.1. İSİMLER179179179179    
Çekim ve yapım ekleri konuları işlenirken “İsim Çekimi” ve “İsim Yapımı” 

işlenmiş olduğundan burada tekrara düşmemek için aynı konular bir kere  daha 

işlenmemiş ancak atıflarda bulunulmuştur.  

2.1.1. İsim Çekimi2.1.1. İsim Çekimi2.1.1. İsim Çekimi2.1.1. İsim Çekimi    
2.1.1.1. Çokluk Eki (bkz. 1.1.1.1.)2.1.1.1. Çokluk Eki (bkz. 1.1.1.1.)2.1.1.1. Çokluk Eki (bkz. 1.1.1.1.)2.1.1.1. Çokluk Eki (bkz. 1.1.1.1.)    
    

2.1.1.2. İyelik Ekleri (bkz. 1.1.1.2.)2.1.1.2. İyelik Ekleri (bkz. 1.1.1.2.)2.1.1.2. İyelik Ekleri (bkz. 1.1.1.2.)2.1.1.2. İyelik Ekleri (bkz. 1.1.1.2.)    
    

2.1.1.3. Hal Ekleri (bkz. 1.1.1.3.)2.1.1.3. Hal Ekleri (bkz. 1.1.1.3.)2.1.1.3. Hal Ekleri (bkz. 1.1.1.3.)2.1.1.3. Hal Ekleri (bkz. 1.1.1.3.)    
    

2.1.1.4. T2.1.1.4. T2.1.1.4. T2.1.1.4. Tamlama (bkz. 1.1.1.4.)amlama (bkz. 1.1.1.4.)amlama (bkz. 1.1.1.4.)amlama (bkz. 1.1.1.4.)    
    

2.1.2. İsim Yapımı 2.1.2. İsim Yapımı 2.1.2. İsim Yapımı 2.1.2. İsim Yapımı     
    

2.1.2.1. İsimden İsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.1.)2.1.2.1. İsimden İsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.1.)2.1.2.1. İsimden İsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.1.)2.1.2.1. İsimden İsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.1.)    
    

                                                
179 Geniş bilgi için bkz.  Neşe ATABAY, İbrahim KUTLUK, Sevgi ÖZEL (yöneten ve yayına hazırlayan 
Doğan Aksan) ; Sözcük Türleri, ST, TDK yay., Ankara, 1983, s. 26-67.; ERGİN, TDB, s.216-254.; 
BANGUOĞLU, TG, s. 319-340.; Haydar EDİSKUN, Türk Dil Bilgisi TDB , İstanbul 1985, s.104-131.; 
Tahir Necat GENCAN, Dilbilgisi DB, TDK yay., Ankara, 1979, s. 146-170.; Himmet BİRAY, Batı 
Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, TDK yay., Ankara, 1999, XIII+265 s.; KORKMAZ, TTG, s.193-329. 
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2.1.2.2. Fiilden İsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.3. )2.1.2.2. Fiilden İsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.3. )2.1.2.2. Fiilden İsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.3. )2.1.2.2. Fiilden İsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.3. )    
 

2.1.2.3. Görev Değiştirici Ekler İle İsim Yapımı  (bkz. 1.2.2.2.1.)2.1.2.3. Görev Değiştirici Ekler İle İsim Yapımı  (bkz. 1.2.2.2.1.)2.1.2.3. Görev Değiştirici Ekler İle İsim Yapımı  (bkz. 1.2.2.2.1.)2.1.2.3. Görev Değiştirici Ekler İle İsim Yapımı  (bkz. 1.2.2.2.1.)    
2.1.2.4. Hal Ekleri İle İsim Yapımı 2.1.2.4. Hal Ekleri İle İsim Yapımı 2.1.2.4. Hal Ekleri İle İsim Yapımı 2.1.2.4. Hal Ekleri İle İsim Yapımı (bkz. 1.2.2.3.1.)(bkz. 1.2.2.3.1.)(bkz. 1.2.2.3.1.)(bkz. 1.2.2.3.1.)    
    

2.2. SIFATLAR2.2. SIFATLAR2.2. SIFATLAR2.2. SIFATLAR180180180180    
Görev bildiren kelimelerdir. Görev bildiren kelimelerdir. Görev bildiren kelimelerdir. Görev bildiren kelimelerdir.     

2.2.1. Niteleme Sıfatları:2.2.1. Niteleme Sıfatları:2.2.1. Niteleme Sıfatları:2.2.1. Niteleme Sıfatları: Varlıkları niteleyen, onları renk, biçim ve durum 

yönünden açıklayan sıfatlardır.        

tepe mevkį∪įsinde şuan çam dikili oráya güzel bir eylence yeri.  (I-5.48) 

sarı inek südüynen vücūtuna çalarım ben.  (I-19.33) 

bį çoban küçük çoban, büyük çoban diye bį şey varımış herālde.  (I-29.30) 

şe ġundāna bıçaķ soķardın şôle uFaķ bıçaķ.  (II-10.34) 

ō ķırmızı bi buçuķ metre veyā bir yetmiş uzunluģūnda bişey.  (II-15.86) 

 

2.2.2. Bel2.2.2. Bel2.2.2. Bel2.2.2. Belirtme Sıfatları:irtme Sıfatları:irtme Sıfatları:irtme Sıfatları: Varlıkları işaret, soru, sayı ve belirsizlik yönüyle 

açıklayan sıfatlardır: 

 

2.2.2.1. İşaret Sıfatları:2.2.2.1. İşaret Sıfatları:2.2.2.1. İşaret Sıfatları:2.2.2.1. İşaret Sıfatları:    
o yemek de yeter o günnük.  (I-1.8) 

bu  loķumdan soŋrā şerbet∪olur.  (I-2.6) 

şu ġarşı yaķada zāten orda avlāŕlar.  (I-3.30) 

işde bôle bį ādetler var ћe.  (I-19.32) 

bôle uFaķ uFaķ pidē fırınnarımıS var bizim maћālle fırınnarımıS.  (II-11.3) 

bį de su götürmüşler su varımış şu boy şôle bildiģįn şu ķalyonezde.  (II-20.60) 

bu köy yörük de∪įl türkmen bunnā, türkmen bunnā.  (II-21.11) 

 

2.2.2.2. 2.2.2.2. 2.2.2.2. 2.2.2.2. Sayı Sıfatları:Sayı Sıfatları:Sayı Sıfatları:Sayı Sıfatları:    
2.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları:2.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları:2.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları:2.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları:    
ôşmen yāni kimi ölçer kimi iki  bardāģı sekiz bardaķ su ķoyar.  (I-1.46) 

yalıŋız ġırķ beş gün yāni nişannılıķla evlilik arasında.  (I-28.69) 

bir ћāFta on beş gün önceden dāvetiyeler basılır.  (I-29.1) 

eveli üç gün yapardıķ şindi bi gün yapıyōlar.  (II-7.1) 
                                                
180 Geniş bilgi için bkz. ATABAY vd.; ST, s. 69-95.; ERGİN, TDB, s. 241-254.; BANGUOĞLU, TG, 
s.341-355.; EDİSKUN, TDB, s. 132-155.; GENCAN, DB, s. 171-253; KORKMAZ, TTG, s.333-399. 
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dört māћalleden oluşur belediyelikdir beldedir.  (II-28.3) 

gelibolu elli sekiz piyāde alayında asker olduķ.  (II-21.6) 

 

2.2.2.2.2.Sıralama Sayı sıfatları:2.2.2.2.2.Sıralama Sayı sıfatları:2.2.2.2.2.Sıralama Sayı sıfatları:2.2.2.2.2.Sıralama Sayı sıfatları:    
yirmi birinci yüzyıldaķı çalışmalar.  (I-16.7) 

birinci bayram, ikinci bayram, üçüncü bayram; şeker bayramı.  (I-30.49) 

onan sōna üçüncü yeri burāmış eberi.  (II-13.12) 

diyōlar ki bayram mı olūr dördüncüsü gün.  (II-17.27) 

 

2.2.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları:2.2.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları:2.2.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları:2.2.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları:    
ġanyàna da gelene birer mendil verir çevre.  (I-31.136) 

 

2.2.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları2.2.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları2.2.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları2.2.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları    
çobannarın yüzde doķsanı daћā çoķ tarımsal ūģraşlarla geçinir tamam mı.  (I-

28.1) 

yüzde doķsan doķuzu ġāri meşrū geçinir buranın.  (II-27.23) 

 

2.2.3. Belirsizlik Sıfatları:2.2.3. Belirsizlik Sıfatları:2.2.3. Belirsizlik Sıfatları:2.2.3. Belirsizlik Sıfatları:181181181181    
o zaman iştē bāzı evlerde bāzı şeylerde keşkek dedįmiz biŕ yemek vaŕ.  (I-2.53) 

her soFrada olurdū bunnar.  (I-4.20) 

şindi băzı yelēde ben beķar adamın sādıc olduģūnu görüyom.  (II-22.72) 

ārife günü ikindinnèyin yediden yetmişe evde olan bütün erkeklē ikindi 

namāzına gidēŕ.  (II-30.3) 

 

2.2.4. Sor2.2.4. Sor2.2.4. Sor2.2.4. Soru Sıfatlarıu Sıfatlarıu Sıfatlarıu Sıfatları    
ķaç aylıķken oluyo bu işler?  (I-14.32) 

sarı geçili derler∪amma hangi yorük, geldi yerleşdi?  (II-26.2) 

 

2.3. ZAMİRLER2.3. ZAMİRLER2.3. ZAMİRLER2.3. ZAMİRLER182182182182    
2.3.1. Kişi Zamirleri:2.3.1. Kişi Zamirleri:2.3.1. Kişi Zamirleri:2.3.1. Kişi Zamirleri:    
Kişi zamirlerinin çekimi ÖTTÖTTÖTTÖTT ile hemen hemen aynıdır, farklılık çoğu kere  ses 

                                                
181 Geniş bilgi için bkz. ATABAY vd.  ST, s. 82, ERGİN; TDB, s. 251-254  , BANGUOĞLU, TG, s. 352-
353.;EDİSKUN, TDB, s. 137-144.; GENCAN, DB, s. 94.; KORKMAZ, TTG, s.395. 
182Geniş bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s. 116-131.; ERGİN, TDB, s. 259-276.; BANGUOĞLU, TG, 
s. 356-370.; EDİSKUN, TDB, s.156-169, GENCAN; DB, s. 254-270.; KORKMAZ, TTG, s.399-449. 
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değişikliklerindedir.Yaklaşma hali çekimindeki ŋ’ler Bolvadin ve Çobanlar  ilçesindeki  

yörük köylerinde var olup, yöre özelliği olarak devam etmektedir. Bunun dışındaki 

farklılıklar da çoğu kere ses değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. 

 

                 TEKLİK                 TEKLİK                 TEKLİK                 TEKLİK                                                              ÇOKLUK  ÇOKLUK  ÇOKLUK  ÇOKLUK     

1. KİŞİ1. KİŞİ1. KİŞİ1. KİŞİ    2. KİŞİ2. KİŞİ2. KİŞİ2. KİŞİ    3. KİŞİ3. KİŞİ3. KİŞİ3. KİŞİ    1. KİŞİ1. KİŞİ1. KİŞİ1. KİŞİ    2. KİŞİ2. KİŞİ2. KİŞİ2. KİŞİ    3. KİŞİ3. KİŞİ3. KİŞİ3. KİŞİ    

YALINYALINYALINYALIN    ben (I-2.45) 

beŋ (I-4.2) 

sen (I-7.10) 

seŋ (I-9.22) 

o (I-26.26) 

 

 

biz (II-28.9) siz (I-31.44) onnā (II-10.6) 

onnār (I-1.10) 

BELİRTMEBELİRTMEBELİRTMEBELİRTME    beni  (I.19.70) 

 

seni (I-30.61)  onu (II-14.19) 

oŋu (I-1.47) 

bizi (I-

15.17) 

 

sizi (II-

7.99) 

 

onnarı 

(I-17.2) 

 

YÖNELMEYÖNELMEYÖNELMEYÖNELME    baŋa (I-15.5) 

bana (II-27.31)    

sana (I-19.6) 

saŋa (II-31.24) 

ona  (I-28.29) 

oŋa (II-15.4) 

 

bize (I-

35.3) 

 

size (II-

15.93) 

 

onnara (I-28.33) 

 

 

BULUNMABULUNMABULUNMABULUNMA    bende (I-30.37) 

 

seŋde (I-8.25) onda (I-13.25) 

 

bizde (I-

14.31) 

 

sizde (sor.) onnarda (sor.) 

 

AYRILMAAYRILMAAYRILMAAYRILMA    benden (I-31.55) 

 

 

senden (II-

15.27) 

 

ondan (I-5.31) 

 

bizden (I-

2.117) 

 

sizden (II-

20.40) 

 

onnardan (II-

21.14) 

 

EŞİTLİKEŞİTLİKEŞİTLİKEŞİTLİK    bence (II-4.14) 

 

sence (sor.) onca (sor.) 

 

bizce (sor.) sizce (sor.) onnarca (sor.) 

VASITAVASITAVASITAVASITA    bennen (sor.) sennen (II-

18.29) 

 

onnan (I-13.16) 

 

 

biznen 

(sor.) 

siznen (sor.) 

 

 

onnarınan (I-

33.19) 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Soru Zamirleri2.3.2. Soru Zamirleri2.3.2. Soru Zamirleri2.3.2. Soru Zamirleri    
sen nerelisin?  (I-30.57) 

ōlum bu sıģīr nerenin?  (II-7.52) 

 

2.3.3. Belirsizlik Zamirleri2.3.3. Belirsizlik Zamirleri2.3.3. Belirsizlik Zamirleri2.3.3. Belirsizlik Zamirleri    
bizim sülāleden ķırışō∪ūllarından birisini vurur.  (I-5.31) 

o günüŋ  padişāћı kimise ħabar veriyolar.  (I-24.31) 

çevre verir onnan sōna herkes elini öpdürdǖmü daģīlır erkekler ġāli.  (I-31.136) 

ādet yerini bulsun hesābı kimisi ķāve içer kimisi nesfāte yir kimisi ēvlenir falan.  

(II-8.10) 
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şindi falanın ġızı bununķu uFaķ olundū ћērkes bilebiliyō yāni.  (II-20.2) 

ramazān bayramīsa çıķarlar ћērkeş birbirine bayrámleşmeye giderler.  (II-21.18) 

 

2.3.4. Dönüşlülük Zamiri2.3.4. Dönüşlülük Zamiri2.3.4. Dönüşlülük Zamiri2.3.4. Dönüşlülük Zamiri    
az eveli boluyŭ kendi kendime ġonuşuyōdum.  (I-34.38) 

hindi herkes aŋláşiyo kendi gidįyo düyün isteme filán.  (II-3.5) 

 

2.3.5. İşaret Zamirleri2.3.5. İşaret Zamirleri2.3.5. İşaret Zamirleri2.3.5. İşaret Zamirleri    
Burada  o, onlar kişi zamirleri ile o, onlar işaret zamirleri aynı olduğundan  

tekrara düşmemek için örnek verilmemiştir. 

yalınyalınyalınyalın: 

bu, yörǖģün didi baķ.  (I-3.23) 

baķ şū benim en birinci āћbabımıdı şu.  (II-19.14) 

belirtmebelirtmebelirtmebelirtme:  

 içine domates, nohut∪ataŕlar, yeşil biber bunu çekerler.  (I-1.17) 

 şunu benim nāmıma sen orıya bį hediye olaráķdan daķıvē.  (II-7.8) 

    

yaklaşmayaklaşmayaklaşmayaklaşma:  

acıķ kendi yaķınnarına suyu çıķartdırdı bizlere şona şuna yoķ.  (I-19.103) 

bütün∪ev∪idāresi buŋa bāģlıydı.  (I-24.58) 

    

bulunmabulunmabulunmabulunma: 

bunda ġız vā falan bôle durmadan sayāŕlā tamām mı.  (I-29.61) 

 

ayrılmaayrılmaayrılmaayrılma: 

bundan∪on beş sene yirmi sene eveli üç gün∪idi.  (I-15.26) 

şindi tadının deģįşikliģį şundan oluyō; hormon yoķ yāni, ilaç yoķ.  (II-9.11) 

 

eşitlikeşitlikeşitlikeşitlik : bunca (sor.), şunca (sor.), onca (sor.) 

 

vasıtavasıtavasıtavasıta : 

şindi ġavġa etdin mi beter ġavġa ederiS biz bunnan.  (II-7.88) 
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2.4.  ZARFLAR2.4.  ZARFLAR2.4.  ZARFLAR2.4.  ZARFLAR183183183183    
2.4.1. Yer ve Yön Zarfları2.4.1. Yer ve Yön Zarfları2.4.1. Yer ve Yön Zarfları2.4.1. Yer ve Yön Zarfları    
yaw kimdi filán derkene tabi ġordon∪altında içeri götürüyolar.  (I-24.30) 

gök boncūnan örerler ādetini yaparlar geri gelirler.  (I-31.109) 

üş dene araba ġaldırıyō sa∪atinen zabāћdan yollar geri gelir.  (II-23.40) 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2. . . . Zaman ZarflarıZaman ZarflarıZaman ZarflarıZaman Zarfları    
ћāFta geldiŋ miydi yarın bolavadın bazarından ġınàyı ġōŕduK.  (I-11.29) 

geçen mesela ben bunnan bį buçuķ ay eveli gitdim boluya.  (I-31.10) 

köy mūћtarı dellāl ünnenirdi  bôģün, yarın anġāre var. anġāre gitcek herkes.  (II-

14.31) 

 
2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. Hal ZarflarıHal ZarflarıHal ZarflarıHal Zarfları    
onu bişiri∪įk     eyice.  (I-26.16) 

acılı onu da ône bişirįlē.  (I-27.20) 

ћa kelemi de güzelce ısçaķ suda  haşalrıS.  (I-31.16) 

 

 

2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.AzlıkAzlıkAzlıkAzlık----Çokluk ZarflarıÇokluk ZarflarıÇokluk ZarflarıÇokluk Zarfları    
çocuķlar düşer diye ōlannara fazla da şey etmen.  (I-19.49) 

şindi  az  evelden dā çoķ oturūlāmış düyünde.  (I-27.41) 

işsizi var ama ne ġadar olsa işçi az en çoķ yāni çifçilik bizim burda çobannarda.  

(I-26.26) 

ôle ne biliyim çoķ fazla pişirmiyiz.  (II-6.36) 

 

2.4.52.4.52.4.52.4.5. . . . Soru ZarflarıSoru ZarflarıSoru ZarflarıSoru Zarfları    
nası ġoyun güdülür?  (I-30.59) 

küçük niye küçüK∪aldım?  (II-9.14) 

 

 

 

 

 
                                                
183 Geniş bilgi için bkz. ATABAY vd.; ST, s.96-115.; ERGİN, TDB, s.255-259.; BANGUOĞLU, TG, s. 
371-384.; EDİSKUN, TDB, s. 273-283.; GENCAN, DB, s.407-437.; KORKMAZ, TTG, s.451-525. 
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2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. Görev Değiştirici Eklerle Zarf YapımıGörev Değiştirici Eklerle Zarf YapımıGörev Değiştirici Eklerle Zarf YapımıGörev Değiştirici Eklerle Zarf Yapımı    

 

2.4.2.1. 2.4.2.1. 2.4.2.1. 2.4.2.1. ZarfZarfZarfZarf----fiil Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.1.fiil Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.1.fiil Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.1.fiil Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.1.1.3.)1.3.)1.3.)1.3.)    
2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. Asıl ZarfAsıl ZarfAsıl ZarfAsıl Zarf----fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.1)fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.1)fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.1)fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.1)    
2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. Birleşik ZarfBirleşik ZarfBirleşik ZarfBirleşik Zarf----fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.2.)fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.2.)fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.2.)fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.2.)    
2.4.2.1. 2.4.2.1. 2.4.2.1. 2.4.2.1. Çekim Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.2.)Çekim Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.2.)Çekim Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.2.)Çekim Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.2.)    
2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. Hal Eklerinin Zarf Yapması (bkz. 1.2.1.2.1.)Hal Eklerinin Zarf Yapması (bkz. 1.2.1.2.1.)Hal Eklerinin Zarf Yapması (bkz. 1.2.1.2.1.)Hal Eklerinin Zarf Yapması (bkz. 1.2.1.2.1.)    
2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. 2.4.2.1.1. Bildirme Ekinin Zarf YapmBildirme Ekinin Zarf YapmBildirme Ekinin Zarf YapmBildirme Ekinin Zarf Yapması (bkz. 1.2.1.2.3.)ası (bkz. 1.2.1.2.3.)ası (bkz. 1.2.1.2.3.)ası (bkz. 1.2.1.2.3.)    
 

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. EDATLAREDATLAREDATLAREDATLAR184184184184    
onnan kelli duz∪atarıS şôyle onnan kelli hāmırınā suyu dökeriS.  (I-11.2) 

āýnı başķa kôlerin yörük kôlerinin de biz gibi düyǖnü.  (I-18.17) 

bôle ġız saçı gibi olūrdu.  (II-14.20) 

    

gadā+k genigadā+k genigadā+k genigadā+k genişletilmiş şekiller:şletilmiş şekiller:şletilmiş şekiller:şletilmiş şekiller:    

biz bu ћāle gelesiye ġadaķ neler çektik.  (I-19.56) 

 

2.6. 2.6. 2.6. 2.6. BAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLAR185185185185    
2.6.1.   Sıralama Bağlaçları2.6.1.   Sıralama Bağlaçları2.6.1.   Sıralama Bağlaçları2.6.1.   Sıralama Bağlaçları    
dişli çoban ilk olaraķ burda  yerleşmiş ve burda ün yapmış.  (I-5.3)    

evelā hem topçūdum hem piyādedim.  (II-14.33) 

 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. KarşılaştırmaKarşılaştırmaKarşılaştırmaKarşılaştırma----Denkleştirme BağlaçlarıDenkleştirme BağlaçlarıDenkleştirme BağlaçlarıDenkleştirme Bağlaçları    
yā māћalleniŋ∪imāmı ya da emekli imām veya bi imām mutlaķa olúr.  (I-2.105) 

veyā∪ūt kütāћya beyleri var yā veya∪ūt başġa hindi ġarışıġ∪iş.  (I-24.6) 

yā topraķlāŕda veya bi verimsizlik oldu yāni.  (II-15.2) 

    

2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. Cümle Başı BağlaçlarıCümle Başı BağlaçlarıCümle Başı BağlaçlarıCümle Başı Bağlaçları    
var∪amma bu gördü∪ǖn bu báldalarde hiç başġa bu bēgden başġa kimse yoķ.  (I-

24.3) 

benim duyuşum şôle; ama ben pek inanmadım burda bį çoban varımış diyōlar 

sen onu biliyōn mu?  (I-29.29) 

                                                
184 Geniş bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s.132-144.; ERGİN, TDB, s.348-356.; BANGUOĞLU, TG, s. 
385-389.;EDİSKUN, TDB, s. 284-301.; GENCAN, DB, s. 438-445.; HACIEMİNOĞLU, TDE 336 s. ; 
KORKMAZ, TTG, s.1052-1088. 
185 Geniş bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s.145-180.; ERGİN, TDB, s.334-348.; BANGUOĞLU, TG, 
s.390-395.; EDİSKUN,TDB, s.302-321.; GENCAN, DB, s. 446-478.; KORKMAZ, TTG, s.1091-1134. 
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bôle var yāni bütün lāblar varıdın yāni. amma bize vaћāblar  derlē.  (II-22.66) 

Faķat bu isimin nerden geldiģįni hiç araşdırmadıķ da bilemiyorum.  (II-30.39) 

 

2.6.3. 2.6.3. 2.6.3. 2.6.3. Sona Gelen BağlaçlarSona Gelen BağlaçlarSona Gelen BağlaçlarSona Gelen Bağlaçlar    
ћā yörük deyincik∪ābesleniyō bāzı insanlar biz de diyōz ki yöruK∪osmānlar, 

osmānlı devletį ġuran hangı gişi?  (I-24.9) 

şindi başķa ġaldırmıyoS ki.  (II-3.2) 

 

ki+ne ki+ne ki+ne ki+ne ile genişletilmiş şekiller:ile genişletilmiş şekiller:ile genişletilmiş şekiller:ile genişletilmiş şekiller:    186186186186    

adam diyo kine başlıķ yoķsa ġız da yoķ  nè èdeŋ sen hocam?  (I-32.26) 

 

2.7. 2.7. 2.7. 2.7. ÜNLEMLERÜNLEMLERÜNLEMLERÜNLEMLER187187187187    
2.7.1. Çağırma Ünlemleri2.7.1. Çağırma Ünlemleri2.7.1. Çağırma Ünlemleri2.7.1. Çağırma Ünlemleri    
hayātı yedik orlarda yaw.  (I-34.29) 

len ne gülüyōn ben acıdım bana baķıcēn yerde dedim.  (II-20.63) 

 

2.7.2. Göster2.7.2. Göster2.7.2. Göster2.7.2. Gösterme Ünlemlerime Ünlemlerime Ünlemlerime Ünlemleri    
var işde burası oda.  (I-34.19) 

dē ēski tariћį biz hattā bizim sülāle şuћūdun öte yannında köyün çaķıl köyü 

derler ordan gēlme.  (II-23.10) 

 

2.7.3.  Sorma Ünlemleri2.7.3.  Sorma Ünlemleri2.7.3.  Sorma Ünlemleri2.7.3.  Sorma Ünlemleri    
aŋlıyoŋ mu!  (I-8.21) 

 

2.7.4. Cevap Ünlemleri2.7.4. Cevap Ünlemleri2.7.4. Cevap Ünlemleri2.7.4. Cevap Ünlemleri    
evet, ġara geçili yörü∪ǖ dērler babalarımız ôyle der.  (I-21.12) 

    

2.7.5.  Seslenme Ünlemleri2.7.5.  Seslenme Ünlemleri2.7.5.  Seslenme Ünlemleri2.7.5.  Seslenme Ünlemleri    
hadi bakalım şu māћalleden on kişi gidiŋ o suyu bi ġazıŋ.  (I-9.13) 

 

                                                
186 Geniş bilgi için bkz. ÜSTÜNER, , s.200. 
187 Geniş bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s. 181-201.; ERGİN, TDB, s. 331-334.; BANGUOĞLU, TG, 
s. 396-407.; EDİSKUN, TDB, s. 322.; GENCAN, DB , s. 479-492.; KORKMAZ, TTG, s.1139-1191. 
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2.8. FİİLLER2.8. FİİLLER2.8. FİİLLER2.8. FİİLLER188188188188    
2.8.1. Fiillerde Zaman (bkz. 1.1.2.1.1)2.8.1. Fiillerde Zaman (bkz. 1.1.2.1.1)2.8.1. Fiillerde Zaman (bkz. 1.1.2.1.1)2.8.1. Fiillerde Zaman (bkz. 1.1.2.1.1)    
2.8.2. Fiillerde Kip (bkz. 1.1.2.1.2.)2.8.2. Fiillerde Kip (bkz. 1.1.2.1.2.)2.8.2. Fiillerde Kip (bkz. 1.1.2.1.2.)2.8.2. Fiillerde Kip (bkz. 1.1.2.1.2.)    
2.8.3. Fiillerde  Çatı (bkz. (1.22.8.3. Fiillerde  Çatı (bkz. (1.22.8.3. Fiillerde  Çatı (bkz. (1.22.8.3. Fiillerde  Çatı (bkz. (1.2.1.1.2).1.1.2).1.1.2).1.1.2)    
    
2.8.4. Fiillerde Olumsuzluk 2.8.4. Fiillerde Olumsuzluk 2.8.4. Fiillerde Olumsuzluk 2.8.4. Fiillerde Olumsuzluk     
yā ġulaK memesi bizde demeSler bilmēyon∪onu duymadım.  (I-1.54) 

ġanġırene çevirmiş şükür onnar ġalmadı ġayrı.  (I-14.44) 

dereden suyun basmacā∪ı yeri bizi dutmadı.  (I-15.17) 

ēskiden ћāni önemli ādetlerdi bunnar şindi artıķ ķalmadı.  (II-4.48) 

ôle bį bilgim böyüklerimizden filan bôle bį bilgim olmadı.  (II-28.34) 

 

2.8.5.    Birleşik Fiiller2.8.5.    Birleşik Fiiller2.8.5.    Birleşik Fiiller2.8.5.    Birleşik Fiiller    
2.8.5.1. İSİM + FİİL  2.8.5.1. İSİM + FİİL  2.8.5.1. İSİM + FİİL  2.8.5.1. İSİM + FİİL      
 

2.8.5.1.1. İSİM + eT2.8.5.1.1. İSİM + eT2.8.5.1.1. İSİM + eT2.8.5.1.1. İSİM + eT----    
defalarca pilot bölgeli∪įni mu∪āfaza etmiştir.  (I-5.63) 

yèmek yapīyoŋ ġonşuyu dāvet edēŕsiŋ.  (I-9.1) 

sekiz ay sōna şu ayaģīnın şurasını acıķ yara etdįdi oràyı èyi etdik.  (I-18.45) 

bi düyün parası da oŋa masraF∪ettik.  (I-19.59) 

ovada harp edērlerimiş.  (I-24.15) 

dedelerimiz Faķat bi ķadını vurdu diye iftirā etmişler.  (II-7.64) 

oynar, gülerler dāvet èderler.  (II-12.17) 

kesèye dökeriS devāmlı sulu sulu yo∪ūrT∪etmèyiS.  (II-16.6) 

allāћ ћērkese nāsib etsin.  (II-20.66) 

 

2.8.5.1.2. İSİM + eyle2.8.5.1.2. İSİM + eyle2.8.5.1.2. İSİM + eyle2.8.5.1.2. İSİM + eyle----    
allāћ mutlu eylesin.  (II-30.19) 

 

2.8.5.1.3. İSİM + gıl2.8.5.1.3. İSİM + gıl2.8.5.1.3. İSİM + gıl2.8.5.1.3. İSİM + gıl----    
cenāze namāzı ġılınır.  (I-24.84) 

 

                                                
188 Geniş bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s.202-281.; ERGİN, TDB, s.276-330.; BANGUOĞLU, TG, s. 
408-494.;  EDİSKUN, TDB, s. 170-272.; GENCAN, DB, s. 271-406.; KORKMAZ, TTG, s.525-1043. 
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2.8.52.8.52.8.52.8.5.1.4. İSİM + ol.1.4. İSİM + ol.1.4. İSİM + ol.1.4. İSİM + ol----        
uyuz hacı     eliniŋ  ōlū durmuş, bey oluyo.  (I-24.141) 

yā adam onnan sōna geliyō burıya insanda bį özenç oluyō.  (I-28.18) 

ġış sezonunda dā çoK∪olur.  (II-1.18) 

ve bu şekilde iki üç gün ġaynáşma olur.  (II-2.13) 

 

2.8.5.1.5. İSİM + olun2.8.5.1.5. İSİM + olun2.8.5.1.5. İSİM + olun2.8.5.1.5. İSİM + olun----    
ēzginnik hissediliyō tabi ölü tarafında, yārdımcı olunur.  (II-29.30) 

 

2.8.5.1.6. İSİM + ver2.8.5.1.6. İSİM + ver2.8.5.1.6. İSİM + ver2.8.5.1.6. İSİM + ver----    
ôle ha deyince ġız vermezlerdi ēskiden.  (II-4.2) 

 

2.8.5.2.   FİİL + FİİL 2.8.5.2.   FİİL + FİİL 2.8.5.2.   FİİL + FİİL 2.8.5.2.   FİİL + FİİL     
2.8.5.2.1.   FİİL + (y)A bil2.8.5.2.1.   FİİL + (y)A bil2.8.5.2.1.   FİİL + (y)A bil2.8.5.2.1.   FİİL + (y)A bil---- (Yeterlik Fiili) (Yeterlik Fiili) (Yeterlik Fiili) (Yeterlik Fiili)    
hamur tutmıyabilir.  (I-1.38) 

baķ şūrda  görümcemin ġızının var baķabilirsin.  (I-31.61) 

daћā geniş çaa bu Sebzecilik işi genişleyebilir.  (I-5.60) 

onnarın göremediģįni o büyük görebiliyō yāni.  (I-28.79) 

legēnde de yō∪urabilirsiniz.  (II-6.54) 

oyma ġayıķnan filan ķaş ķişi geşebilir?  (II-7.86) 

 

2222.8.5.2.2.   FİİL + (I) ver.8.5.2.2.   FİİL + (I) ver.8.5.2.2.   FİİL + (I) ver.8.5.2.2.   FİİL + (I) ver----/ vèr (Tezlik Fiili)/ vèr (Tezlik Fiili)/ vèr (Tezlik Fiili)/ vèr (Tezlik Fiili)    
sarăciķ deyiveri∪įz ķısacası.  (I-5.8) 

baķ bį bizim burda dellāl ǖnediveriyōlar.  (I-19.4) 

ıramazan deyiverin  canım.  (I-22.21) 

äski düyünner işde bį kemāne bį tef alır gidiverirlēdi.  (II-16.17) 

tel ћelva deyiverin.  (II-31.16) 

 

2.8.5.2.32.8.5.2.32.8.5.2.32.8.5.2.3FİİL+ (y)A FİİL+ (y)A FİİL+ (y)A FİİL+ (y)A ġo (Süreklilik Fiili)ġo (Süreklilik Fiili)ġo (Süreklilik Fiili)ġo (Süreklilik Fiili)    
o topraġ o üzümün şiresinin ēşisini alaġoyuyo.  (I-14.74) 

 

2.8.6. Fiil Yapımı 2.8.6. Fiil Yapımı 2.8.6. Fiil Yapımı 2.8.6. Fiil Yapımı     
2.8.6.1. İsimden Fiil Yapımı (bkz. 1.2.2.1.2.)2.8.6.1. İsimden Fiil Yapımı (bkz. 1.2.2.1.2.)2.8.6.1. İsimden Fiil Yapımı (bkz. 1.2.2.1.2.)2.8.6.1. İsimden Fiil Yapımı (bkz. 1.2.2.1.2.)    
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ADI SOYADI Şehri GÖKER 

YAŞI 48 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul mezunu 

DERLEME YERİ Bolvadin Merkez 

                                                     
                                               Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----1111    

    
DÜĞÜNLERDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNLERDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNLERDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNLERDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?    

düyünnerde bizim düyünneŕimizde yemek önemlidir. ōlán∪evi hazırlanır dāvet. kimi 

cumadan başlā, kimi cumārtesi, pazā gidiliŕ. kimi cuma, cumartesi, pazaŕ. yèmek∪olayı vādır. 

da∪ā durmeyōla aman pēŕşenbe oluŕ onu nası ayaŕlāsa. etli pilaF, yapraķ sarması eskiden bibeŕ 

de olurdu şimdi biber ķaKtı. sütlaş, bamya, tel ķadāyıf, ārpa çorbası bunnār önemli yemekler. 

bunsuz∪ōlmaz. käsin∪ōlmaS.                                                                                                      5 5 5 5 

    

ARPA ŞEHRİYEYİ NASIL YAPIYORSUNUZ?ARPA ŞEHRİYEYİ NASIL YAPIYORSUNUZ?ARPA ŞEHRİYEYİ NASIL YAPIYORSUNUZ?ARPA ŞEHRİYEYİ NASIL YAPIYORSUNUZ?    

onu aşçılar tereyāģlı, salçalı ķavururlar. eskiden ķavǔrulmazdı ķavurma yeni ōldu. 

ķavururla onnarıŋ∪ölçüleri vādır. ķas∪sofralıķ büyük sofralarımız vādır. onnā yemek 

yidiricekséŋ kişiye göre ayāŕlalā o yemek de yeter o günnük. onu ķavurarak pişirirlē.  

 

DÜĞÜNLERDE AŞÇI TUTULUR MU?DÜĞÜNLERDE AŞÇI TUTULUR MU?DÜĞÜNLERDE AŞÇI TUTULUR MU?DÜĞÜNLERDE AŞÇI TUTULUR MU?    

deyil. aşçı tutulur. aşçı tutulū, buláşikçi tutulur. aşçı da ayāŕlar sen de hizmetini 

edēŕsin. deyil paralı olur. tanıdıķ paralı olur, böyle bir yedi sekiS kişi var. onnār paràynan 10101010 

yemekleri yapāŕlar. sen de ücretini ödēsiŋ.  

 

YÖREYE HAS YEMEKLERİNİZ VYÖREYE HAS YEMEKLERİNİZ VYÖREYE HAS YEMEKLERİNİZ VYÖREYE HAS YEMEKLERİNİZ VAR MI?  AR MI?  AR MI?  AR MI?      

bizim yaprāģĭmız var yörèye has. başka yerde bilmem. asma yaprāģnı haşlarıS. ķıyma, 

köftelik bulġur, içine ķarabibē, yeşil maydonoS onnāŕ sarılır. bū başka yèrde köftelik bulguru 

kullanan∪aS sarmanārda piriş kullānılıŕ. bu belirli bį yeŕlerde köftelik bulgur kullānılır. 

özelliği bu. biz pirişliye yalānçı deriS. tarhànıyı äskiden göcèynen yaparlardı unnān göcèyi 15151515 

ġarıştırıŕdı benim çocukluğumda. şimdi unnā yapıyolā içine domates, nohut∪ataŕlar, yeşil 

biber bunu çekerler. aşūrelik göcèyi çekerlēr. bizim∪onu bi de göce yuvalāmıS var∪onu ince 

çekerler∪onu göce yuvalāğı deriS yuvalālar∪ellerinde onu da nohut pişirir gibi sovanlı, salçalı 

içine yeşil biber konur ķıyma ķıyma olmaSsa dǖz kuşbaşı oŋa da göce yuvalāğı deriS. onuŋ 



 144 

irisini de tarhınıya da kullanırlāŕdı äskiden. şimdi kullanılıyo mu bilmiyom accıġ∪azaldı. 20202020  

göce aşūrelik bulguruŋ çekilmişine göce deriS. göceden olur. sulu köfte gibi. nōhut gibi, 

no∪ūtu cannandır∪aynı nōhut, nōhutdan da biraS küçük yuvalānıŕ∪aynı nōhut pişēŕ gibi 

pişiriŕsiŋ.  

 

DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?        

dō∪umda vallā hazırlanır∪iki taraf da ġayınna da hazırlanır. ġızıŋ∪anası da hazırlanır. 

bizde sarı tülbent∪örteŕler. sarılık∪olmasın diye örterler. al basmasın diye onu anıya 25252525 

örterler.  çocuya deyil bizde de ķırmızı tülbent anıya örterler.  

 

ALBASTI NE DEMEKTİR?ALBASTI NE DEMEKTİR?ALBASTI NE DEMEKTİR?ALBASTI NE DEMEKTİR?    

herālda atáşlanırımış∪ana. atáşli bi hastalıķ geçirįymiş∪ateşli lōsunmāsı dedi∪įmiS 

onuŋ∪için albastı. duymadım∪ama öyle deniyō. 

 

MEZARLIK ZİYARETLERİNİZ NASIL OLUR? MEZARLIK ZİYARETLERİNİZ NASIL OLUR? MEZARLIK ZİYARETLERİNİZ NASIL OLUR? MEZARLIK ZİYARETLERİNİZ NASIL OLUR?     

bāýramlarda gidilir, arife günü daha çoK gidilir. bayram günü de uzaktan gelenler 

gideŕ. arife gün gidilir bolvádinde bayā düyün gibi olur mezarlıKlar   ķalabalıġ olur.             30303030 

 

KIŞ İÇİN HAZIRLIKLARINIZ NELERDİR? KIŞ İÇİN HAZIRLIKLARINIZ NELERDİR? KIŞ İÇİN HAZIRLIKLARINIZ NELERDİR? KIŞ İÇİN HAZIRLIKLARINIZ NELERDİR?     

ķışın patlıcan, uzunnamasına inci inci dilinir, yıķanır tuzlu suda. särilir, ķurutulūr, ķışın 

biberle ķarışık dolması olur. onuŋ bi de bastısı yapılır. pirişli pişer oŋa da bastı denir. daha çok 

ikisi biber daha çok kullanılır onuŋ da pirişli yalānçı deriS∪oŋa da. sovan, pirinç, bulgur 

ķoyarsāŋ ķarışıķ bulgur olur oŋa da biz yalānçı deriS. bizde meyve ķurutmamız yoK biz bi 

ķayĭsı ķuruturlar bizim burda. reçel yapılır, hoşaF∪olur bu ķadar. arābaşı bizde de yapārlar. 35 35 35 35 

arābaşı; biŕ kilō unu onu bulamaç haline getiriyorsuŋ oŋa da sıcaķ ķarıştırarak, sıcaķ su 

döküyōŕsuŋ. tuz, biraz∪içine tutsūn diye nişasta ķoyārlar. o bulamacı iyice pişiriyōŕsun. hamur 

da önemli çorba da önemli. hamur tutmıyabilir. tutmaSsa ķaķmaS tepsiden ķaķmaS. bulamáci 

iyice pişirdikden sona yıkanmış tepsiye döküyōsuŋ. tepsi ıslak∪olcák bulamacıŋ ķaķması için 

o da donar, çorbasını da unu ķavuruyōsuŋ miyāne deriS. ķavurdūktan sonra onu eziyōsuŋ. 40404040 

içine tavuķ suyu tavuķ gôģsü didiyōsuŋ∪onu da tekrar çorbalara o bulamácı de bulēyon. vala 

biz tavuķ biliriS. hindi oluŕ, ġaz∪olur, keklik bilmeyiS. vala o ġazıŋ kendine göre olabilir yāni. 

ġaz∪eti hafif ķokar içini tereyāģı ķoyāŕsaŋ ķokmaS herālda. bazı tavuķlar da ķoķuyō şimdi. 

oķlavaynan ķarıştırılır bizde. suyunu ayarlamaġ∪için şôýle elini tèrs çevįrdiŋ mi, un tüyleriŋi 
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tutar. onuŋ suyu tam demektir. ben∪ôýle ayarların suyunu. ôşmen yāni kimi ölçer kimi iki 45454545 

bardāģı sekiz bardaķ su ķoyar. yarım kilō un eder iki bardāģı, öyle ayarlar. ben büyük bi 

kilōluk tasımınāŋ tas deriS. onnan∪ölçerin∪ôýne ayarlārın. eliminen∪ayarların. yalıŋız∪oŋu 

iyice pişiriceksiŋ∪işte. nişasta donsuŋ diye. nişasta donar ya onuŋ∪için atılır. pelte deriS 

nişastáyı sütlüsüne muhallebi deriS. o donar onuŋ∪için atarlar. büyük tepsilere döküyōsuŋ 

ķonmaS o kendi halinde donar. yazın hiç∪ādetimiz deyil ķışın∪ādetimiz onu da kar yağınca 50 50 50 50 

başka zaman yoķ. ķar yağınca hemen herkes bi yapmıya ķalkar. başka yaparlar soğuklarda da 

kar daha bi önemini artırıyō yağınca. doŋduğu∪çin mį? dışarı çıkılmadığı için mį? herkes 

dışarı çıkmeyō evinde. e o da bi yutması onuŋ da bi güzel∪olūŕ tantanalı olūŕ. yā ġulaK 

memesi bizde demeSler bilmēyon∪onu duymadım. bizde tāhta ġaşıK∪ġullanan∪ávler vardı da 

bizde yoķ şindi.                                                                                                                         55555555                                

 

 

ADI SOYADI İsmail Geçili 

YAŞI 43 

ÖĞRENİM DURUMU Lise mezunu 

DERLEME YERİ Bolvadin Merkez 

 

                                     Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----2222    

 

 

DÜĞÜNLERDEDÜĞÜNLERDEDÜĞÜNLERDEDÜĞÜNLERDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR? NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR? NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR? NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?    

şindi bizim düyünlerimiz nası başlar? önce bi ġız∪istemeye gidilir, ġız∪evį, ōlan 

evį ġız∪evįne bôýle önceden bi ħabar∪eder. bôle bôle biz∪istéyici varıcaz önce ġadınlar 

giderler bizde ķadınlar şèyi bitirdikten soŋrā èrkekleri dāvat∪ederlēŕ, èrkeklerle 

berāber∪işte şāpalım söz keselim filán diye, daha sona èrkekler giderler, loķum dāvası 

filán var∪işte bizdē, ilk∪etepta kendi aramızda loķum yiyelim denir meselá, bu 5555 

loķumdan soŋrā şerbet∪olur meselá belirli bi gün∪oldūnda şerbet denilen∪işte, dediğiŋ 

gibi ķız∪evine bu yardım∪için yardım maħsadıyla bu şerbette èrkekler kendi∪arasında, 

ġadınlar kendi∪arasında eylenirler. ķız ķısmınā taķılar taķılır şerbet günü, yāni o gün, 

taķılaŕ taķılır. èrkeklerde isē, sādece loķum ve şeker yénir. duvalàr∪edildikten soŋrā 

para atılır. yāni bizde, şéye ķız∪evine maddi destek∪için para atılır. dā soŋa düyün 10101010 
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günü filán belirlenir, genelde çarşambadan başlar bizim düyünler, çarşamba günleri 

başlar bizim düyünlerimiz. genelde çarşamba gün ġız∪evi ġına yakmāsı dèye bi olay 

vardıŕ bizde. meselá ġına yaķması filán diye yāni bu düyünüŋ başlıcāna dāyir ķızlar 

genç ķızlar hısım∪akrabaları dolaşırlar, dolaştıķlarında her ķapıdan meselā belirli bi 

cüzį ücret∪alırlar. yani herkes göŋüŋden ġopan paràyı verir. cumā gün genelde 15151515 

cumā  günnerį ōlan∪evinde ikinniden sona mävlit dediğimiz şey mävlit∪oķunur duvalar 

edilir. cumartesi gün asıl düyün bizde  cumartesi günneri başlar. cumartesi günnerį 

dawetiyelē basılır tābi şeyler basılır haber∪edilir şēlere filán. daha sonrā, sadece 

dawetiye dağıtılır yani erkek∪evinde dāmadıŋ sādıçları dawetiye dağıtırlar. dā sona 

cuma günü şēýden soŋra düyün başlar ikinniden soŋra filán yavaş yavaş millet 20202020 

toplanmàya başlar. akşam∪ezánine dōru işte ēlence mēlence çalgı çengi filán∪olur. 

ēlence mēlence filán şeyinde aķşam ezánine yaķın ķına yakılır. dāmada ķına yaķılır. 

dāmaTla sādıca ġına yaķılır. dāmaTla sadıca ġına yaķılırķan∪işte dāmadıŋ hısım 

aķrabāsı eşi dostu filán dāmada taķı taķarlar bu sefer, meselá ilk∪önce geline şerbette 

taķısı taķılıyōdu şeyde de dāmada yani, cumartesi gün∪akşamleyin dāmada taķılár 25252525 

taķılır. dā soŋa sādıçlar sıràya girer. bôýle, sādıçlar da o ķınadan belirli miktarda 

ellerine yaķılır, damadıŋ cebine herkes bi miktar gāli para şé yapar. kimisi para verir 

kimisi altın taķar. bize ödünç diye davā vārdır meselá ödüşdür her şey. yani ödüş 

gibidir taķılan∪altınların häpsi ödüş gibidir yāni. meselá birisi size sa∪āt altın Taķdıysa 

öbür düyününde veyā şeyinde siz de oŋa sa∪āt altın Taķarsıŋız aķşam yemek 30303030 

yindikten sonra yemeklerimiz ilk∪önce çorbayla başlar. oturmuş bi şeydir yāni 

sistemdir bizde. ilk önce çorbàyla başlar. hēŕkesde meselá fakirde fuķarā hēŕkeS 

zenginde filán, çorbayla başlar. çorbadan sona etli pilav∪olur mutlaķa, etli pilavdan 

soŋā mutlaķa bi tātlı olur bū tel ġadāyıf∪ossuŋ tāhin∪ossuŋ onnan soŋrā bunnan soŋā 

gelēn yemek çeşidi de bamya gelir bunnan soŋa, bamya çorbası mutlaķa bamya da 35353535 

olur. dā soŋrā yapraķ dolması dedįmiz yani yapraķ sarması bizim meşur bolvádiniŋ 

meşur şeylerinnen biŕ tánesi yapraķ sarması gelir. yapraķ sarmasına ķara ħabār filán 

geldi derler. onnan∪önce tabi sütlü gelir. önce biŕ sütlāç yani sütlü deriS biz, sütlāç 

gelir. şindi bayā neşeli geçer yani biz bu deliġānlı şēýleri bize neşeli geçer yani, millet 

pilāvı yérken filán birbiriniŋ sırtına filán vurur yani bôle, boğazınnan geçsin filán 40404040 

falán diye. genşler biz∪èћtiyarladıķ tabi de, şeyden soŋrā sütlaşdan soŋrā, ķara habār 

dedįmiz  yapraķ dolması gelir. ō artık yeméğiŋ soŋuna delālettir yāni, yemek bitiyō 

habáriŋiz∪ossun demektir yani, onnan soŋa āminlik yāni mevsime göre ķarpuz, ġavun, 
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hoşaf, zerdăli hoşafı ossun, vişne hoşafı ossun meselá onlar ġonur. āmin denilir dā 

soŋra gine çıķılır dışarıya, herkes géce sa∪āt onbire on∪ikiye ġadaķ filán∪eylenir. dā 45454545 

öŋceden meselá biŕ∪adetimiz vaŕdı bizim yāni, bolvedine has biŕ∪ādet. dā öŋce dāmatla 

sādıçları hep birlikte yatarlāŕdı ama şimdi öyle ġalmadı ġāli, herkes sabahlardı damatla 

beraber∪uyurlāŕdı. ķız∪evinde pek∪uyuma olmaz. yani sabā ġadaķ birbirine gelir 

giderler ġız∪evi, yani ġız∪evi ōlan∪evini ziyaret eder. ōlan∪evi ġız∪evini ziyāret eder 

sabā ġadaķ. genelde Pek uyūmazlar yani, dā soŋra Tāmat dā öŋceden sabāleyin 50505050 

ĥamama ĥamam faslı olurdu şindi bitti tabi, herkes dāmatla beraber ĥamama giderdį. 

ĥamamdan çıķdıktan soŋra dāmadın evine gelirdi. o zaman iştē bāzı evlerde bāzı 

şeylerde keşkek dedįmiz biŕ yemek vaŕ. keşkek olur o bazen ķāhvaltı olur bazen yani, 

şeyden soŋā artıķ yemek faslına geçilirdi. ha biŕ de berber gelirdi. meselá dāmadı 

sādışları filán tıraş etméye berber gelirdi. şimdi o da ķaķtı. herkes kendi berber 55555555 

tıraşını  mıraşını oluyoŕ. sabāleyin meselá gendilįnden geliyō. berber gelirdi. berber 

tıraş∪edērdi, şimdi o ādetimiz ma∪alesef ġayboldu. çeyiz ķānnısına gidilirdi daha 

önceden. meselá sabāleyin erken sa∪āt dokuz on gibi filán çeyiz ķānısı yani ķız∪evine 

dāmat sadışları biŕ araba Tuduluŕdu. kamyonla filán çeyiz ķānnısına gidilirdi faķat 

şindi bu ādetimiz de de∪įşti. genelde çeyizler şindi ķızın çeyizleri şeyden soŋā 60606060 

şey∪olūyo, düyünden bir havta önce filán meselá çaķılıyōŕ duvara, şindi bizde sabāları 

meselá dāmatla şey sadışları sādış dedįmiz dāmadın çok yaķın arkadaşları. artıķ biŕ 

tane de baş sādıŞ olur bizde. meselá bu baş sadış dāmada artıķ gerdek gecesinde ne 

şekilde davrànca∪īnı filán∪onnarı aŋlatır. yāni ne şekilde zivāF yapılıca∪īnı ne şekilde 

yāni, yardımcı olmàya çalışır. geliniŋ şeyinde o baş sādıştır. diyer sādışlar da 65656565 

dāmadıŋ  yaķın arkadaşlarıdır. işte sabāleyin gelin∪alındıķtan soŋā gelin alınmàya 

gidilir. genelde dāmat tek gitmez bizim bullaŕda ama soŋ zamānlarda ādet de∪įşti bu 

ādettimiz de de∪įşti. bizim dāmat da gitméye başladı. yani dāmadıŋ ġız∪evine gidip de 

gelini filán alması abes ġarşılanırdı. dā öŋceden dā öŋceki senelerde ama şimdi damāt 

da gidíyoŕ. damāt alıyor meselá, genelde gelini eskiden bůbası sāsa bůbası alırdı. 70707070 

meselá, ġız∪evinden. işte tabi ġız∪evinde de hazıŕlıķlar oluŕ. şeyde biŕ hazıŕlıķlāŕ∪olur. 

meselá gelin ġıza da sabāleyin duvāķ denilen biŕ şey düzülǖŕ . meselá duvāķ dedįmiz 

bu başına bi al yazma örtülüŕ∪işlentili bi al yazma örtülüŕ. tabi tatlı şeylerimiz vāŕdıŕ 

bizim meselá oŋnarı unuttuk, ilk nişanlanma döneminde baklavā filán yapılır. yani 

ġız∪evi baklavā yapar∪ōlān∪evine baklavā gönderir. dā öŋce biz meselá oŋnarı da 75757575        

unuttuk. baķ düŕǖ derdįk. biz düŕǖ bu hısım aķrabāsı için yāni dāmat anası bůbası 
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yaķın aķrabālarına filán bôýle çocuķları māћalleniŋ çocuķlarını toparlāŕdı. buŋnara 

çamaşır iş çamaşır gibi gömlek gibi şey şeyler giderdi, o ādetlerimiz de ġayboldu. dā 

soŋa nışanlılık döneminde biŕ de buŋnarı da atlīyoS. nişanlılık döneminde mutlaKa biŕ 

gelin ġız şeye götürülüŕdü. meselá biŕ manifaturacıya filán götürülüŕdu. orda üç 80808080 beş  

tāne bizim şalvar dedįmiz dā önce şalvar dedįmiz doŋluķlar monluķlā filán kesiliŕdi. 

şimdi onuŋ yerini manto filán aldı. yāni biŕkaç elbise alınīyō biŕkaç da manto. 

buŋnarın tamamen finansmanıŋı ōlān∪evi şe yapāŕdı. tamamen çeyiz ķız∪evine ā∪itti. 

çeyizin tamāmı ġız∪eviniŋ insiyātifindeydi. meselá yatà∪ī yorganı aygazı şéyi meselá, 

tamamiyle ama şindi şu anda olan düyünleŕimizde ġız∪evi yataķ∪odasını 85858585 edēŕse 

ōlān∪evi de oturma odasını filán yapıyō. yāni bi paylaşım oluyō. taķı işte bizde pek şey 

yapmaSlar. işte bizde zorlamaSlar. ama mutlaķa bi duruma göre altın mutlaķa taķılır. 

her yerde olduğu gibi bizim burda da altın mutlaķa taķılır. faķat soŋ zamānlarda oŋa da 

biraz esnek davranılıyō. herkes yāni şu ġadaķ dakcam bu ġadaķ dakcam diye pek 

déyen yoķ. yāni işte nerde ķalmıştıķ, işte dāmat bu gelin ġızı 90909090 aldıktan soŋra yāni 

dāmadıŋ şéyi gelin ġızı aldıķtan soŋra gelin eve bıraķırlar. gelin aķşama ġadaķ 

geliniŋ∪aķrabálarıyla beraber ewde beklerler oturuŕlar. orda çeşitli hazırlıķlar filán 

yaparlar. bizim burda meselá tekke vāŕdır: abdülvaħāp hazretleri diye biŕ tekkemiz 

vāŕdır ābemiŋ māћallesinde dāmat sādıŞlarıyla beraber mutlaķa bu tekkéye gider. dā 

öŋce ĥamam faslı vaŕıdı o ķaķtı. dāmadıŋ sadece bůbası  gelin 95959595 alırdı o da ķaķtı. 

şimdi dāmat gidip gelini filánı alīyō konyo ћālinde. dā soŋā bu tekke olayı bu tekke 

olayı muhaķķak gidiliŕ. yāni orda dāmat sādıcıyla beraber bi do∪a edeŕ allah rızası 

için∪iki rekat filán biŕ namaz ķılar. orda bi do∪a eder. onnan soŋra sādıŞlarıyla berāber 

gelirler gezerler şeý yapārlar. aķşamleyin dāmaT∪aķrabaları tarafından gençler ķonu 

ķomşu hısım aķrabāyı filán∪oķurlár. aķşam bi güvey 100100100100 ġuyması filán diye böyle bi 

güvey ġuyması diye ādetimiz vāŕdır. güvey ġuması diye bi şeyimiz vaŕdır. bunda dā 

yine yemek yédirilir herkese. aķşam∪ezànından sonra herkese yemek yédirilir. yemek 

yédirildikten soŋra herkes yeme∪į yir aķşam∪ile yatsı arasında herkeş dışarıya çıķar, 

kıPleye ķarşı döner. imām∪olur mutlaķa. yā māћalleniŋ∪imāmı ya da emekli imām 

veya bi imām mutlaķa olúr. o do∪a ettirir yāni, dāmat gerdeğe 105105105105 girmeden∪önce 

do∪a ettirilir. dā sonra dāmat da bu do∪adan sonra herkesin∪elini öper dışarıya artıķ 

baķlůwa beklenirdi. yani herkes gider da∪īlır hısım∪aķraba ķonu ķomşu da∪īldıķtan 

soŋra, dāmadıŋ sādıŞları filán dışarıda baķlava beklerdi. dāmat∪içeriye girer, baķlava 

filán keserdi. bizim zamānımızda öynēydi de herālda şimdi de bôyle olması lāzım. bu 
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da ġalmadı yāni baķlawa işi de ġalmamış. yāni şindi dā önce 110110110110 düyünlerde 

beknenilirdi. meselá sabā ġadaķ dāmat da beklenirdi. ama ġız∪evinde bu war meselá 

ġız∪evinde mutlaķa sabā ġadar şey sürer; bu gelip gitme. ōlān∪evi ġız∪evine, ġız∪evi 

ōlān∪evine ziyaretler sürer. yāni işte dürü dawāmıS da bitti. wallā artıķ biz de mi 

yozleştik bilmiyōŋ ki; walla yā hakġaten öyne bi şey oldu. yāni bizde de bi yozleşme 

oldu herālde. geleneklerimiziŋ göreneklerimiziŋ hepsi hemen 115115115115 hemen  bitti hocam 

yāni.  

 

 

YÖRENİZDE NE GİBİ OYUNLAR VARDIR?  YÖRENİZDE NE GİBİ OYUNLAR VARDIR?  YÖRENİZDE NE GİBİ OYUNLAR VARDIR?  YÖRENİZDE NE GİBİ OYUNLAR VARDIR?      

şindi bizden∪öŋceki nesilde bizden∪öŋceki ağabeyleŕimizde filán dā öŋceden 

şakalaşma şeylerinde filán oyunlar çıķartırılmış. meselá herkes birbiriniŋ cebine dolmā 

sokarımış. yāni dolmā dedįm; bu yapraķ dolması filán. onnarı atarımış∪adam∪eve vāŕdığı 

zamān bi bakarımış; cebinde yapraķ dolmāsı var. tabi çok çeşitli oyunlar oynanırımış 120120120120 

yāni  meselá bu neŕden aldıŋ neŕden bulduŋ şéyi filán meselá oyunu. bu, para saklallarımış 

yani sıradan herkes yāni bôyle dizilirimiş, bôyle etraF∪odanıŋ∪içerisine toplanılırımış. bizim 

tabi büyüklerimizden şeyimize göre bi ortada para saklanılırımış, ortada biŕ∪ebe olurumuş. o, 

paràyı alırımış. ebe şeyi bulamadığı zaman meselá paràyı sorarlarımış hangisinde kimde filán 

falán diye. o bulamadığı zaman bulamadığı adam bulursa o onuŋ sırtına çıķar 125125125125 

gezdirirmiş. bôyne dışarıda onuŋ sırtına çıķan o gezdirirmiş onu.  

 

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

üstü susamlı şeyli biŕ çeşit ekmek yaparlarıdı. yāni o ekmé∪į ekmè∪į bôyle dilim dilim 

dilerleridi. onuŋ üzerine biŕ paŕça baķlawa kesip baķlawa oľuŕ yā. o baķlawalaŕla ekmékleriŋ 

üstüne ġonuŕluŕdu. ġonu ġomşuya herkese dāģıtılırdı o baķlawa. o da uzun zaman∪oldu baķ o 

da bitti. yaw datlılıķ diye yāni. datlılıġ∪ossuŋ diye. yāni aradàķı muћābbēt artsıŋ, arada 130130130130 

datlılıķ ossūŋ dātlı dāģıttģıŋ zaman dātlı olur meselá tamam mı? acı dāģıtdıģīŋ zaman acı olur. 

sabun meselá sabun gönderģįŋ zaman sabını veŕdiģiŋ zaman oluŕ aman sabın yollama filán 

deŕler meselá. ēskįden ôyne bi şeyler de vaŕdı meselá. ēliŋi yıkıcāģıŋ zaman  millēt birbiŕiniŋ 

eliŋden sabını almazdı acılıķ geçer şeylik geçer filán falán diye. bu şeyler de vāŕdı meselá. 

soŋra bôyne māћalleniŋ çocuķları eŋ büyǖģü gāŕį eŋ yetişgin çocuģā bu heybiyi 135135135135 

veriŕleŕdi.  yāni güçlü ġuvvētli diye heybiyi veriŕleŕdi. bu heybiyi omzuna atāŕdı tamam mı? 
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oŋ beş yirmi dene çocuģū toplāŕdı millēt bôyle işlentili şeylerin içerisinde dürü deriS biz. 

işlentili şeyleriŋ içerisinde ġız ävindeŋ işlenmiş olárakdan ōģlen evine giyicek giderdi. dā 

önce dediģįŋ gibi. herkes sırıya geçeŕdi bôyne ġuyruķ gibi tamam mı? māћalleŋ hangi 

māћalleyse önemli diģįl. tā oŕda onu yayan herkes götürüŕdü gārį sıràyınan oŋlaŕla 140140140140 

çocuķlaŕa  gāŕi üç beş ġuruş para veriŕleŕdi. biz de sırıya geçeŕdik aman bize de iyisi veŕilsiŋ 

diye. yāni şeyine göre veriŕįdi; bôyle çocuģūn daşīdıģī yüküŋ şeyine göre deģeŕine, aģıŕlıģīna 

göre; para veriŕlēŕdi bôyle. tabi heybiyi götüren eŋ çok paràyı o alıŕdı. oŋlaŕ da bitti. baķ 

baķlawa oľūrdu. şey oľūrdu. baķlawa daģıtılıŕdı bu şekįlde, çerez daģıdılırdı. çerez dediğiŋ 

yāni. o güģümleŕ işte dāћa önceden şindi şofben, bāŉyo filán vāŕ ya o artık dāmatla. 145145145145 

geliniŋ yıķānma şeyi gāŕi güģümü gaŕi yıķānması için mutlaķa herkes iki dene güģümü oľūŕ. 

o güģümlē de gāŕi şeyde giderdi; çeyįz ġānnısı dèŕdik oŋla gidēŕdi. çeyįz ġānnısınıŋ peşine 

düşēŕdi gāŕi millet ceyįz gelcek! ceyįz gelcek! diye. inan bāķ bį gelin aràbasını māћalleden 

geçįŕmezdik biz gelini çocuğukan. māћalleden mesala önüŋe mutlaķa kesēŕdik. bį merdivenle 

kesērdik, bį aģāçla kesēŕdik. bi şeylen kesēŕdik. käsinlikle parıyı almadan 150150150150         

salmaSdık. oŋlaŕ da  bitti şindi gāŕi.  

 

 

ADI SOYADI Kadir Özkara 

YAŞI 66 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul mezunu 

DERLEME YERİ Dişli Kasabası 

 
                                             Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----3         3         3         3                                 
 

         KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?         KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?         KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?         KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?    

                                    köy∪odasında et bişiŕilēdi, pişmāne çekerlēdi. ġış aylarında otūŕulādı, bizdē dāģa 

gittiŋ mi oŋa haya hō deŕlēdi, tavşan vurūŕ gelįŕledi. onu odada bişirįŕlē, odanıŋ yāreni deyōla 

yāni topluma, onları ferfene ћālinde yèŕlēdi. ferfene didįģim; şindi misāl şurdā on kişiyiz dį 

mi on kişi et yidik, bunu satın aldıķ, bunu satın alıncı bunuŋ parasını bi kişiye verseŋ ġalın 

gelir. hèssēŋe ne düşmüş, misāl bi lira, birēŕ lira herkes arasında toplar o etıŋ parası tümden 5555 

toplandı mı alınan adama verilir.  
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        ARABAŞI VAR MIDIR SİZDE? ARABAŞI VAR MIDIR SİZDE? ARABAŞI VAR MIDIR SİZDE? ARABAŞI VAR MIDIR SİZDE?    

                                var. şindi arabaşī; şindi tencere diyelim şôyle, tencereniŋ içine unu ķoyāŕlar. onu 

suyunan ġarıştırīŕlar ateşiŋ üzerine ġōrlar. ateşiŋ üzerine ġaynárķan onu bōýna ġarıştırīŕsın bi 

kepçèyle, veyāvut Ta temiz bir aģācinen o kendi halinde fıkır fıķır ġaynar, bişer. onuŋ bişme 

tavına gēldįni hissettiģįŋ zaman ġaşīnan bandırıŕlar şôýle bi alt üst edēŕleŕ. èyer bişdiģį 

bellįýse üfüleyŋ, sōģudu mu aķmaS, donar o zaman. ћā o zaman farķına vardıŋ mı 10101010 

tepsilere dökēŕsiŋ. tepside yayılır kendi ћālinde o. so∪ūr doŋar yāni so∪ūr. onu da bıçāģına 

yįýceģiŋ şekilde baķlā biçiminde kesēŕsin. ћā suyuna gelince; unu, yaģīna ġavırısın, biraS da 

tavıK eti onuŋ da çorbasını yapāŕsıŋ, tereyāģı ġatāŕsıŋ, biberi seviyōsaŋ, acı biber seviyōsaŋ 

biber, tepsiden o kestiģįŋ şekilde baķlā şeklinde ġaldırīŕsın, kenāŕlara ġōŕsun. çorbàyı da içine 

gōŕsun. ġaşşīnan ћā babam ye. ġışın çekēŕler, ekseriye ġışın, yazı da istèseŋ olur da ekseri 15151515 

ādet ġışınıdı. ġar yāģdında. şindi de yaptırsaŋ olur. olmaz diye bişey yoķ. sen devāmlı gidiyōŋ 

mu burlāŕda mısın sen? yāni isterseŋ ben sa∪a yaptırıveren. isterseŋ amā. istemeSseŋ bēn bi 

şey diyemem dēy mi? ben kendim Pek müttelāsı dēyliŋ. hiç yimesem de aramam. yalıŋız 

bizim çocuķlar bazĭ kendileri canı istedi mi yapāŕlar. ġış, yaz diye bişey yoķ, o seniŋ yimēyŋe 

bāģlı iştāķıŋa bāģlı bişey. asas onuŋ zevki ġışın. şindi ġışın zevk didiģimiS şôyle; eli 20202020 

boşluģūnda ġışın tavıģīŋ ēti de ġış aylarında zelletli oluyō. onuŋ uçu eT∪içine mecburi ġatmaŋ 

lázım şindi gēŕçi ķılór çıķtı, ķılór da aynı zevki verįyo. asas onu tavşan ētiyle yapāŕlar. 

onnardan ossa dāћa zelletli olur. şindi onu yimiyen ġızılbāşlar. bu, yörǖģün didi baķ. baştan 

söyledi hoca. alevįler yimeS.  

 

GEÇİM KAYGEÇİM KAYGEÇİM KAYGEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİR?NAKLARINIZ NELERDİR?NAKLARINIZ NELERDİR?NAKLARINIZ NELERDİR?    

bizim burdā kiraz bek yoķ. ġısa. ömrü ġısa oluyō. fişne vāŕ, elma var. eskiden elma 25252525 

dāћa çoģūdu. beyaz elma, siterlin çeşitli elmalar varīdı, yalıŋız biráz tarla da ġocadı. bôŕtü 

bôcek çovāldı. çovu var. şindi yįycek ġadar gine var vatandaşıŋ. ēlma, pancar ekerler bizim 

burda. şekēŕ pancarı olur, patetis olur, domates, biber, sovan bunnāŕ ekerler bizim burda 

ādettir. ekserį zira∪ātçiliK işte bunnarna ūģreşiriS biS. avcilik yapan arkèdaşlar da var. ekserį 

davşan vā. keklik azdır bizde. şu ġarşı yaķada zāten orda avlāŕlar. var da ġısa. geyiģį 30303030 

bilmeyiz duymádıK da yalıŋız keklik eskiden çoģūdu. keklik çoģūdu. şindi beŋ saŋa şôyle 

diyen; eskiden normal üç beş avcı varıdı, şindi öŋüne gelen avcıyın diye alıyō eline tüfek, 

keklik onuŋ da bi avlama mevsimleri, zamannarı var, adam şindi yavrudeyken kekliģį vurūyō 

kökünü kesiyyō. onuŋ uçu biráz ġısāldı. yalıŋız davşan da ġısāldı aşā yoķarı eski ġadar meşur 

de∪įl. yā yavruyķan vuruyōla, dā yavrudayķan vuruyōlar. yani onuŋ∪uçū bek şeyi yoķ yani 35353535 
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üreme  yoķ. eskiki gibi de∪įl yani eksiden çoġūdu. bi ġaldırdıŋ mı bôyle ġol bāstıŋ mı? üş 

dene, beş dene, oŋ dene ġalķāŕdı.       

   

ADI SOYADI Muammer Kaygısız 

YAŞI 77 

ÖĞRENİM DURUMU ……. 

DERLEME YERİ Dişli Kasabası 

 

                                          Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----4444    

KÖYÜNÜZÜN ADI NERDEN GELMEKTEDİR?KÖYÜNÜZÜN ADI NERDEN GELMEKTEDİR?KÖYÜNÜZÜN ADI NERDEN GELMEKTEDİR?KÖYÜNÜZÜN ADI NERDEN GELMEKTEDİR?    

büyüklerden ћāla dā duyarın da meselá; ben yetmiş yedi yaşımdàyım. dişli çoban 

varımış oŕda köy vaŕıdı yā beŋ saŋa gösteŕi∪įn oràyı baķ. oràyı bi ā∪īl dutmuş. beş dene ōģlū 

varımış annadıŋ mı baķ buradan hiç kimsèyi geçirmezimiş yòķarı dişli çoban diye, bunuŋ dişli 

çoban adı ġalmış. orda durmuş ondan soŋa durmuş üş dene beş dene, dēŕken ġaraca∪ôrenden, 

ā∪īl öŋüŋden ondan soŋra bizim ötē yanımızda dereler var, sarıcıķtan gelen falan. işte ora bį 5555 

köy ġurulmuş. anadıŋ mı orıya  bį köy ġurulmuş. esasĭnda bizim köyüŋ ġuruluşu, yedi ћāne, 

yedi ћāne. şiŋdi yedį yüz biŋ ћāneyi geçti. ben bu ġadar bilįyoŋ ġusūra baķma. ћānelerden 

ilkin çaķırlar varımış. çaķırlar dērler. oŋdan soŋa; neydi o yā? vala aķlıma gelmedi bi dā var. 

onu bilen yoķ ben şāћsıma bilmōn da duymadım da. gelmiş de∪ōlarıdı o zaman. o zaman 

gelmiş dişli çoban. ordan ondan soŋa özburunlulā kör. şurası şindi assālt da görǖŕsüŋ baķ 10101010 

ordan giderimiş, ordan gidemezimiş o dişli çobanıŋ ġorķusuna ā. oŋdan soŋā ġ… la geçmiş. 

ġoca bį kôý ġurmuş benim bilişim bu. başķa bi şey bilmōn aslanım.  

 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?    

bizim düyünlē bizim şöförüŋ meselā bį ġızı var; benim de ōlūm var. vaŕī düŋür oluruz. 

seniŋ ġızı benim ōlāna ver dē. māfıġ ġalırsaķ olur. māfıġ ġalmazsaķ nerde ne ôyle bį şey 

bulduķ mu nişanlarız. düyün ederiS. düyünlerimiz de şôyledir; evelā şerbeT∪içilir. nişan 15151515 

daķılır. oŋdan soŋra düyün hazırlıģī yapılır. ondan soŋra düyün hazırlıģī yapıldıġdan soŋra da 

gerekilen şeyleri, altınını, ġuruşunu her şeyini hazırlar adam, üç gün davul çalınır. üç gün 

yèmeK dökülür. oŋdan soŋra ġızılan ōģlanı bi aràya getirįler. ēskiye baķāŕsaŋ çoķ da, yiŋiye 

baķāŕsaŋ yoķ. ēskiden yapra ġolurdū. dolma olurdū. sarma olurdū. baķla olurdū. börek olurdū. 

ћōşaF olurdū. afidersiŋ ġabak olurdū. her soFrada olurdū bunnar. emme şindi bi pilāF, 20202020     
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bį de neyidi adı sen sôyle aķlıma gelmiyō yaw. üç pilāF, kompåsta, oŋdan soŋra çorba, bi de 

niydi onuŋ adı yā? adı aķlıma gelmiyōŕ. tatlı di∪įl yā tatlıdan evvel bi dā varıdı. ћā bamya. 

āminlik; āmin duvā ederdi hocalar. duva duva eder oŋdan soŋra oŋa āmin dersiŋ seŋ de. o 

fātiћā der. seŋ de fātiћā dersiŋ. āminlikde evel de yiniyo meselā şindi. ēskiden ôyle yinirdi. 

ēskiden āmin didikten soŋra yinįrdi. emme şindi hiç yoķ. şindi o ādet ġaķtı. hepsi yème∪į 25252525 

birden yiyip adam ķaķıyō. duva oldu mu ġaķıp gidiyō.  

                        

     

ADI SOYADI Mehmet Tekeş 

YAŞI 43 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul mezunu 

DERLEME YERİ Dişli Kasabası 

 
                                       Metin NumaraMetin NumaraMetin NumaraMetin Numarası: Isı: Isı: Isı: I----5555        
 

        DİŞLİ KASABASINI ADI NERDEN GELİYOR?        DİŞLİ KASABASINI ADI NERDEN GELİYOR?        DİŞLİ KASABASINI ADI NERDEN GELİYOR?        DİŞLİ KASABASINI ADI NERDEN GELİYOR?    

        dişli çobanıŋ ikāmet ettiģį yer; bu ķayalarıŋ olduģū yer. çocukken oķulda geziye 

geliriz ve bütün çocuklar buràya ilkokul çağında getirilįŕ yāni. dişli haķķında bilgilendirilir. 

ōrdan aķlımızda ķaldıģī ķadarıyla. dişli çoban ilk olaraķ burda  yerleşmiş ve burda ün yapmış, 

isim yapmış yāni. ki dişli çoban, biraz önce mū∪ămmer ābeniŋ de dedi∪į gibi; beş dene çocu∪ū 

varımış, civar köylerde veya yerleşim alanında obalarda, bunuŋ cesaretinden şerrįnden 5555 

demeyelim de cesaretinden bu mıntıķàya gelemezlerimiş. şurda ķavaķ alanları var; burlar 

sazlıķ gibi. bu şekildeymiş. burlar yayılım yeri. meselā şindi arabamıla götürecem sarāycıķ 

var. aslında sarāycıķ olaráķ geçer; sarăciķ deyiveri∪įz ķısacası. ondan soŋŕa türkmencik var. 

paşa köyü var. burlardan dişli çoban öldükten soŋa yavaş yavaş buràya yerleşirler. dişli çoban 

sāġıķan gelemezler yāni. şu anda sāraycıķ mevki∪įsindiyiz. şu görünen tepe üç hüyük 10101010 

oláraķ  bilinir ve üç hüyük oláraķ geçer. resmįyette de üç hüyük oláraķ geçer. bu üç hüyü∪ǖŋ 

anlamı şudur; şu anda oráya çıķmıya ķalķışsak bir sa∪āt da falan anca varıŕız araçla gidèmeyiz 

zāten belįŕli bi zamandan sōna. oráya çıķtı∪īn zaman işçehisar taràfını, afyon işçehisar taràfını, 

bu taràftan eskişehir taràfını ve bu taràftan akşehir bu bölgèyi rahatlıķla seyridersiŋ. ki 

osmanlı döneminde orası bi noķtada seyir tepesi olaraķ yăni ēskiden deve yolu deriS, 15151515 

mevkį  olaráķ develerle ipek yolu var yā. onlarıŋ hırsızlı∪ī tākip etme veya onları tākip etme, 

gidiş gelişlerini onuŋ için, orda ikāmet ederimiş pādişahlıķ döneminde veya osmanlı 
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döneminde osmanlınıŋ cepānesi de türkmencik şu tepeniŋ arķasında türkmencikde ķaldı∪īnı 

ve ondan soŋra paşa köyü ismi de paşa köyü yăni paşa köyü vādır şu ķarşısı. yăni paşanıŋ 

ikāmet etti∪į köy oláraķ şeyiyle ġalıyō. nası dişliniŋ dişli oláraķ ķaldı∪ī gibi. paşa köyünüŋ 20202020 

paşa  oláraķ ķaldı∪īnı. oŋdan soŋra aķçal deriS; şu büyük tepe. ķurt buba vādır. ķurt bubanıŋ 

ķarşısındadır. ķurt buba ķurcu∪ŏvadadır. ķuŕcu∪ŏva da sonradan yerleşmedir. şindi dişli 

çoban; ortalıķdan gidince; burda türkmencikden, sarāycıķdan, taşlı hüyük, taşlı hüyük; biraz 

dāћa aşşā∪ī düşer. bozoķ yăni bozuķtan ķarşı köyden örni∪įn ķaracaö∪renden bi sulāle gelir, 

ķırışo∪ūlları oláraķ ve şimdi dişlide yerleşilen ķırışo∪ūllarını burdan çekti∪įŋ zaman dişlide 25252525 

şu∪anda biŋ beş yüz ћāne varısa taķrįben biŋ yüz ћānesi lāv olur. yăni dört yüz ћāneye düşer 

otamatikman ki orası da durmuş bey varımış, durmuş beyle ēskiden bursàya pazara 

gittiklerinde durmuş beyle ķīrış anlamınıŋ geliş amacı; eskişehirde köroģlū dāģlarında veyă 

bozǖyük taràfında bunnar ķavga iderler ķavga idince köpek ānıŋ köpè∪įni ēskiden aģālık var 

ya aģānıŋ köpè∪įni öldürür boģāraķ. aģānıŋ oģlū da dayanamaS, bizim sülāleden 30303030 

ķırışō∪ūllarından birisini vurur. Tutar o da onu vurur; ondan dolayı durmuş beyden ķaçarlar. 

nerèye ķaçalım biz dişli çobanıŋ yanına ve o şekilde dişliye yerleşirler. yăni bizim kendi 

sülālemiS. tunçlar vāŕdır ēskiden yerleşilen. ama sayı oláraķ çoķ azdır yăni. fazla 

ürüyememişdir. bunu derken de yaŋlış olmasın da. uysallar vāŕdır sülāle oláraķ, āģırlıklı 

sülāle. ondan soŋŕa ћeni altı veya yedi ġabįne oláraķ vāŕdır burası. onuŋ ћāricinde yoķtur. 35353535 

imāmo∪ūlları vārdır. 

 

BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?    

eski bayramlarda şöyle; örne∪įn geŉçlik dönemimizde diyelim hıdırēllez deris mayısıŋ 

altısı. hıdırēllezde üç beş arķádaş, ķadın ossuŋ, ķız ossuŋ; erkek ossuŋ, çocuġ∪ossuŋ yăni 

erkek çocuġu veya büyükler, beraberce şindisi gibi; parayla alma de∪įl de yımırta toplar, un 

alır, kurabiye yapārlar, pasta yapāŕlar, bugünüŋ deyimiyle pasta yapārlar. bunu piknik 40404040 

alanı  oláraķ kasabanıŋ giriş istiķāmetinde ķaķalarıŋ ba∪ī oláraķ anılır orda yinir. o gün bi 

baћārıŋ geldi∪įni, eylence. o taràfa çıķılır, bu taràfta paşa köyü taràfına çıķılır. yăni o günü, 

bayram şeklinde ķutlanılır yăni. ve geçen yıla gelinceye ġadar aynısı devām edēŕdi. ēski 

örf∪anăne olmamasına rāmen. yine de ôyle ġarıştıraraķ de∪įl de bu yaķláşiķ on yıldır on beş 

yıldır olmuyor. olsa da nādiren. şindi adam alıyor cebine parayı ordan satıcılardan bişeyler 45454545 

alıyor. ama ēskiden ôyle de∪įldi. çünkü öS kendi üretti∪į ürünlerle orda yir içerlērdi. şindi ôyle 

di∪įl belediye başkanımız bu yıl mesįre yeri oláraķ adlandırılan Fişnelikdi dāћa öncesinden 

tepe mevkįįsinde şuan çam dikili oráya güzel bir eylence yeri, mesįre yeri yaptı. aynı zamanda 
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ћāni üç hüyükde etrāfı seyritti∪įŋ gibi; dişliniŋ her tarafını raћāt bi şekilde seyridersiŋiz. 

ķasabanıŋ yerleşim alanı aşa∪ī yuķarı de∪įl bolvadin afyon civarında nüfus oranıyla olsuŋ, 50505050 

yerleşim alanıyla ossuŋ güzįde bi ķasaba ћāni eŋ büyük ķasaba. türkiyede bāzı ilçeleriŋ 

nüfusundan fazla olan bi ķasaba. onuŋ için bu mesįre yèrine sizi çıķarttıķ, ћāni kendi 

gözünüzle de görün ilerde de gelecek olursaŋız yardımcı oluruS. ve ķasabanıŋ durumu bu. ћā 

ķasabanıŋ ēski yerleşim alanı bu aralar. on adet māћālle muħtarlı∪ī vardır. şu∪anda on ădet 

māћālle muħtarlı∪ī vardīŕ şu anda baýā bi ķalabalıķtır. ķasabanın gelir düzeyini sormaķ 55555555 

istersiniz belki; ā∪īrlīķlı oláraķ zırātla ilgilidir. arpa, būday. ā∪īrlıķlı oláraķ bunu yapılır. şu 

anda salatalıķ ve domatis üzerine çalışma vaŕdıŕ. zirāt danışmanı arķàdaşımız var. hükümet 

tarafından görevlendirilen veya devlet tarafından görevlendirilen bu arkadaşıŋ önderli∪įnde 

savōlsuŋ ķasaba da biraS ķımıldama oldu. įnşāllah önümüzde iћracātlar açılır. daћā geniş 

çapta bu Sebzecilik işi genişleyebilir. ama iћracāt tıķanırsa māylesef türk milletiniŋ 60606060 

mayasında vādır işler geri deper. įnşāllah geri depmeS yāni. ā∪īrlıķlı oláraķ haşhaş, afyon 

ekilir. afyon ekiminde dişli ķasabamız da  türkiye birincisi ve pilot birincisi oláraķ defalarca 

pilot bölgeli∪įni mu∪āfaza etmiştir. gerek bu hammadde afyon sakızı. afyon şindi ekim ayında 

ekim yapılır. nisān, mart ve nisān ayında çapa iki sefer çapa yapılır. ve şuanda on beş yirmi 

gün soŋra  afyon ķozası vāŕdır. o ķozası ķırılaraķ içiniŋ denesi yemeklerde, yālı 65656565 

yemeklerde  ћāmura ķatılır ve çoķ lezzetli olur. onu sürtülür yăni sürtülme demek ēzilme, 

ezilme yapılır. pekmezle, tatlıyla ķarılır çoķ güzel lezzeti olur yăni. afèdersiŋ bi ēt yeme∪į ķoy 

bi de pekmezi ķoy oràya çoķ güzel tadı vāŕdır. eti istemeS canıŋ. ama ķafıyı vurma oláyında 

herāngi bi şey yoķtur. asıl afyonuŋ ķozasındadır. ķozası dāћa öŋceki yıllarda bizim 

çocuķlu∪ūmuz döneminde çizilme yapılırdı. yănı çızma. yarısını elimiz şu vaziyette 70707070 

yarısına  ġadar çizilir. ērtesi gün de toplanır. o saķızı şiresi aķar onu toplanır. hammadde odur. 

şindi o yasaķtır. kesinlikle yasaķtır. çünkü alkolō∪įt fapriķamıS var.  on kilometre ilerde. 

alkolō∪įt fapriķasına satılır. tabi topraķ māћsullerine satılır. topraķ māћsulleri ofisi, alkō∪įte 

verį. afyonuŋ içerisindeki denesi diyelim. denesinde herāngi bi mōrfin yoķtur. henį can 

güvenli∪įyle yiyebilirsiŋiz. ve türkiye genelinde defālarca dişli pilot bölgeli∪įni mu∪āfaza 77775555 

etmiştir. herћāngi bi deneme ekimi yapça∪ī zaman topraķ māћsulleri özellikle dişliyi seçer. 

özellikle dişliyi seçer. gerek topra∪īmızdan ossuŋ gerek emè∪įmizden ossuŋ güzel bi verim 

alırıS yāni.  
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    ADI SOYADI Ali Özdemir 

YAŞI 64 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul mezunu 

DERLEME YERİ Dişli Kasabası 

  

                              Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----6666    

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

ilk yeri şu çaķırgilin yıķılan ēski ev vā depeniŋ bôrǖ dişli çoban ilkin oràya gelmiş; 

oŕda barınamamış, yēr örtememiş bu ġayanıŋ altına gelmiş burda acıķ ġoyunu varmış ķırk elli 

ben dē aľtmış dört yaşımdayın. oŋdan soŋra burda epey ġalmış canım. ondan soŋra gāri ne 

yanĭna gittiğini bilmeyōn yalan yoķ şindi. burda ölüyō, çocuķları ġalıyo işte. valā orānıŋ 

esāmesi bile yoķ. onu öyle diye zan olarak. dèmek istediģįm şindi dişli çobanıŋ esas yeri 5555 

bura. baķ sāten şindi buràya dişli çobanıŋ adı da gitti, urun ġayası dèyolā şindi. bi asır iki asır 

geçti yā, oŋdan yāni. başġa yoķ yāni bu mū∪itte yāni şullarda öyle bi ġaya yoķ. ema git 

seydilere, o efenim özburuŋdan yoķarı gittiŋ mi zılla şey. e o zaman şiye ġadar gitcē∪įŋiz siz; 

o paşa köyü, dolāvut çeşmelerini falan göstercēŋ, ikisini de sāten ollarda köpek kedi yoķ 

memēt. yaylada yoķ. yayla uzaķ. şindi ġoyun çıķıyō da ġadın çıķmáyō yāni. erkekleri 10101010 

gidiyō. onu da ġoyun sāma falan öldü yaw yoķ yaw. benim de vā ġoyunum ġatanı hįç sāmayō 

adam. ġuzu emiyō işte. şindi. mal da para etmeyō.  

     

ADI SOYADI Dudu Tekeş 

YAŞI 80 

ÖĞRENİM DURUMU ……. 

DERLEME YERİ Dişli Kasabası 

 

                                          Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----7777    

DÜĞÜNLERİNİZ NASI OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASI OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASI OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASI OLURDU?    

yapraķ sarāŕdıķ, biber sarāŕdıķ badılcan sarāŕdıķ, aş bişiriįdik pēslen. ya bulgur pilaFı 

di∪įl, piriş pilaFı. sütlü dökēŕdik, tarhànayı olūm eveli yuvalaķlıġtan edēŕdik şeyinen göciden. 

göceniŋ incesini alırdıķ irisini tārına edēŕdik. içine şe edēŕdik şō maýdunus de∪įl aķlıma 
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getiremedim. nāne nāne. nanedērdik. iki gün durdurūyduķ şeyinen, yo∪ūrdunan ondan sonra 

dökērdik yere. yā bişdikden soŋra acıķ şeyiŋ vāŕsa dökēŕdin tereyā∪īŋ. kendimiz yapāŕdıķ. 5 5 5 5 

ben süt çekēdim. südü çekēdim. südüŋ altı ya∪ī bitēdi gārį onuŋ peynir olūrdu. üstü de yā 

olurdu. iki üç gün durūýdu, üşǖŕdü ġaymaķ, döndere döndere fırını çıķāŕdırdıķ sarıcana yā 

olūrdu. yemeklere zılla ġullanılsa dā datlı olurdu tereyā∪ī. şindi de ġāylı herkeş şeyden edįyo 

pirişden şeyi taránāyı. piriş edįyo ondan sōna gine nāne, yımırta ġırılıyō beş altı. ēģşi atılıyō. 

yōruluyo, iki gün duruyō, ondan soŋa särmiye sen şey edįyoŋ gāli mēndile yayıyoŋ.            10101010 

 

CENAZEYİ NASIL YIKARSINIZ?CENAZEYİ NASIL YIKARSINIZ?CENAZEYİ NASIL YIKARSINIZ?CENAZEYİ NASIL YIKARSINIZ?    

cenāzeyi ben yıķārdım ōlūm. gelirlēŕdi beni götüŕlēdi. orıya vāŕdıķ. teneşiriŋ üstüne 

ġoruS, yūruS. iŋitdi bi abdáslādıķ. soŋa yūdum. yūduķdan sōŋa bi dā abdáslādım, ondan sōna 

kèfine sarāŕdıķ. kèfine sārdıķdan sōnra altına iki atġı, mezere endirmiye atġıynan dutulur. 

mezāra endirilįdi. ondan soŋra ölü gittikten sōnra ġuran oķūrduķ gor gelįrdik. ölen kişiniŋ 

eline ġına ġonur, ayā∪īna ġına ġonūrdu ġadınlara. ben ġadını yūŕdum ērke∪į bilmeyōn. 15 15 15 15 

dışadan  getirįler. ћānı hısımın, akrabaŋ, bildi∪įŋ saŋ getirįŕ, ne getįrįŕse getįŕįr. āşamınan onu 

yįrler. ondan sōŋa beş altı gün sōŋa bi de kendilerinden ēvinden yidirirler ekmè∪į. öyle bi şey 

duymadım. vā ya; ne bilen yeŋi do∪ūranıŋ biribiriniŋ üstüne gelįrse, oġından al basar dēŕler. 

ölünüŋ nōlcaķ, ölü ävįnde ôldü. nere gitçek tabį, ävįnde çocu∪ū vāŕsa durucaķ.  

 

ARA KONUŞMALAR   ARA KONUŞMALAR   ARA KONUŞMALAR   ARA KONUŞMALAR       

ēskiki eyiydi. şindiki dā bi zengin işi ōlūm. eveli yapraķ sarārdıķ, temsil dene 20202020 

bôrülce  bişirįýdik, odıya vēriydik. gelene gidene ġōrduķ. ē şindi gāli indeden indiye. pakla 

oluyō, sütlü oluyō, her şey oluyō. gine yapraķ sarılıyō. yā 

    

    

    

    

    

    



 158 

ADI SOYADI Basri Gençer 

YAŞI 73 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Dişli Kasabası 

    
                                          Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----8888    
 

    KASABANIZDA İNŞAATLARI NASIL YAPARSINIZ?    KASABANIZDA İNŞAATLARI NASIL YAPARSINIZ?    KASABANIZDA İNŞAATLARI NASIL YAPARSINIZ?    KASABANIZDA İNŞAATLARI NASIL YAPARSINIZ?    

                şindi äskiden daşınan kerpiç varıdı. şindi kerpicinen daş hemen hemen 

ķaķmaġ∪üzere yāni, dabanı temeli açıyolār, dabana demir döşüyolāŕ şindi deprem dalġası ya. 

demiri sömer, onuŋ üstüne beton atıyōlāŕ ve beton donuŋca ķolonları dikiyolāŕ. şu ayaķları 

şōnnar gibi. şo ortadàķılar gibi dört taràfına. oŋdan kèri şu kirişleri ôrēŕler. beton atāŕlar ondan 

kèri bu duvarları ayrıyeten örēŕler ya da barābar duvarlar yapılır. ondan kèri üstüne ġalıbı 5555  

çaķılır. hasır beton atılır. tamam şo hasır işte. buŋla barabar atılır bôyle. buŋları biz ettik işte. 

vāŕdı. o āģacınan, kerpici dök, ġurut, daş duvarını yap, kerpicini yap, duvarıŋ üstüne āģāçları 

çaķ. onuŋ üstüne döşemeleri at. ya bôyle ataŋ ya bôylesine ataŋ. ne taràf ġısaysa oŋa göre 

atāŕsıŋ döşemeyi yāni. yük çekmesi için. buràya döşeme şôyle atılmaz; şôyle atılması lāzım 

niden? mèsāfe ġısa yāni. şôyle atsaŋ uzun olur yasma yapar. şôyle atāŕsaŋ yāsmaS yāni. 10101010 

şôyle atāŕsaŋ uzur. döşeme yasmasını bilir yāni. annadıŋ mı. ben camįde çalışmadım dört dene 

cāmį yapıldı da yabancı yaptı. köylüler çalıştı yāni. ben gendi evimi de yaptım. ġonşulardan 

da yaptıķ. parasıyla, yövmįye çalıştıķ.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

baķ bį; şindi ben orda hizmeķarım. üç sene çalıştım bi āģāda. ireçberlik yaptım. at 

arabasıynan ekin biştim, tarla sürdüm, haşgèş ektim, pancar çektim. hepisini yaptım. 15151515        

üç sene  bi adamda ben fāķiridim, ben evlencek oldum āģā dedikine; baŋā şu benim şindiki 

hānımımı bunu saŋa edelim dedi baŋā. ben dedim olmaz. olmaz dedi∪įm de ben ġızıynan   

aram  iyiydi yāni. ġızını alıp ġaçcādım. olmaS olmaS dēŕken babam ırāmetlik geldi, illā onu 

saŋa edelim dedi. ēttik bįtti, parasını ġonuşuldu, altını ġonuşuldu, ġuruşu ġonuşuldu, oŋdan 

kèri geri caydılar yāni. bu hizmekār buruya çalışıyo, evlerinde bişey yoķ diye geri 20202020 

caydılar. aŋlıyoŋ mu? vēŕmediler yāni. ētesi gün āşamınan da bubamla benim amcam varıdı 

öldü. oŋa dediler bu ġızın göynü varısa daķ gel ġurtarıcaķ biziz dediler. oŋdan kèri de benim 

abla da yardım etti. el ele dutuşunca da çaydan ta buràya ġadaķ da yayaŋ geldik hepsi bu. 
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arkàmızdan geldiler biŋ lira senet vēŕdik üç kilo arpàya sulpa olduk sōna. beŋ altı aylı∪īnı biŋ 

liràya duruyodum o zamanlarda. seŋ de varısa ôyne bi şey heç ġorķma ġaçıram burda köy 25 25 25 25 

çoķ. sen ġaçırdıŋ mı? dalgalı yāni. sen nişānlılımın? ġızīŋ gôynü vā mı? ābi ge buràya sen 

boşver.  

 

    ADI SOYADI Ali Solak 

YAŞI 73 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Dişli Kasabası 

 

                                         Metin Numarası: I                                         Metin Numarası: I                                         Metin Numarası: I                                         Metin Numarası: I----9999    
 

ÖLÜMLE İLGİLİ ADETLERİNİZ NELERDİR?ÖLÜMLE İLGİLİ ADETLERİNİZ NELERDİR?ÖLÜMLE İLGİLİ ADETLERİNİZ NELERDİR?ÖLÜMLE İLGİLİ ADETLERİNİZ NELERDİR?    

yèmek yapīyoŋ ġonşuyu dāvet edēŕsiŋ, ġuran okūduŕsuŋ gelmiş geçmişleriŋ için. onu 

bizim bullarda da vā o ādet. onuŋ yemè∪įni yidirįler hoca. ķīrķı ēlli ikisi dērler. kemikten 

āyrılma deye bį mevzū demeSler. şindi bolvadında falán ādet canım. ķırķı ēlli ikisi diye. hoca 

bį söylediį kelimeye göre et kemikten ayrılır falán filán kelimesi bizde yoķ. ķırķı var. ēlli ikisi 

var. dōru o kelimler. bizim burda yèmek yidirįrler. bôyle kemikten āyrılma mayrılma diye 5555 

ķonu ētmezler. yalıŋız şu gün benim akrābăm öleli ķırķ gün olmuş, onuŋ yemè∪įni yidirirler. 

ġonşuyu dāvet ederler yaķınlarını. hoca gelir ġuranını oķur. do∪a edērler hepsi budur. ēlli 

ikisinde de aynı. o zaman ēlli ikisinde de aynen yemèk verįrler. ilērde bi senelik olmuş ġaç 

şūrda; misāl dedi ölmüş. dedemiŋ bi ekmè∪įni yidirem dērsiŋ gine aynen ġonuyu, ġomşuyu 

oķūŕsuŋ. onuŋ nāmına bi ġuran oķutursuŋ. yāsini iŋdiŕįrsiŋ bôyle olur bizde. ādet bizde bu. 10101010 

   

KÖYÜNÜZDE İMECE USULÜ VAR MI?KÖYÜNÜZDE İMECE USULÜ VAR MI?KÖYÜNÜZDE İMECE USULÜ VAR MI?KÖYÜNÜZDE İMECE USULÜ VAR MI?    

yā yā o iş bitti. ēskiden vārıdı. şindį benim ћārmanım var çoķ. bunuŋ da bitmiş, ġaç 

şūrdan ġonşuya yārdım eden diye insanlı icābı gelir yardımcı olūrlardı. veya∪ūt belediye, 

mutārlıķ şordan hayrına su ġazcak. hadi bakalım şu māћalleden on kişi gidiŋ o suyu bi ġazıŋ. 

imece bôyle olurdu. şindi o ādetler bitti. şindi asır de∪įşince kepçe çıķtı. o imece usūlü bitti. 

harman dersēŋ şeye teknulijiye girince, hepsi bitti. şindi biçer var günü birlik un 15        15        15        15        

oláraķ tarladan būdayını un oláraķ eviŋe ġuyuyo bu ġadar basitleşti. tarladan biçeriŋi aldıŋ mı 

git deįrmene ver. deįrmenden un oláraķ eviŋe günü birlik ġuy. bu ġadar ġoleylatı yāni. o seniŋ 
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didikleriŋ ēski yöreme göre. adamın ġırda sapı ġalmış, bunuŋ da imkānı var ġaç şu ġonşunuŋ 

sapı ġalmış gidelim de ћadin de getirelim diye bu yardımlar oluyōdu dōru. şindi o teknik yoķ. 

bitti. her şey fentāziye döndü. ēskiden olurdu. seniŋ didi∪įn ādetleri hemen hemen siziŋ 20202020 

ādetlerle bizim ādetler aynı da tabi şindi biraz ortam de∪įşti yā. şindi biz şôyle deriS; bugün 

seŋ ba∪ā yardım etmiye geliŋ, yarın da seŋ adam götürece∪įŋ zaman ћādi ġonşu arpa yolcez. 

arpa yolcaz yo∪ūt būday biçcez ћādi öndüncüŋü öde dērdik. bizde oŋa öndüç dērler 

yardımláşmàya. ya∪ūt yazıda ġalīrlardı burdan varan adam orda yatda ġalan burdan orası 

tarlanıŋ yarısını işlērdi. biçērler çıķalı yatıda ġalma diye bişey yok.                                       22225555                                                              

 

YAYLANIZ VAR MI?YAYLANIZ VAR MI?YAYLANIZ VAR MI?YAYLANIZ VAR MI?    

var var.  çıķıyolar. ġoyunları sa∪ārlar ya∪ūt peynir süt alīrlar. peynir alırlar ya tereyaģī 

alırlar. keçi de vardın ġoyun da var ama keçi biraz şindi geçici ēti orman ādet ettiler geçici eti 

biraz öldü. geçi var, sı∪īr var ēskiden dombáy varıdın. biz dombáy deriS camıza. onlar varıdı. 

bunları sa∪ārlardı. tereyaģī, peynir alīrlardı. şurda ķarşı dā var yā, o dāģīŋ arkasında düzlük 

yer var. sulaķ yerlēmiz var. orlara ev yaparlar baћārın. hıdırellezde çıķarlar oràya. yedinci, 30303030 

sekizinci aya ġadar aşā yuķarı orda ķalırlar, māћsuller biçildi mi yayladan iŋerler. var 

yaylamız var. gine devām ediyō yayla yāni. iki ay ġalırlar orda.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR 

bolvádiniŋ içinden. bu yana gelirken, yoluŋ üzerinde ävi var. ōlān buralı. ġuzgunuŋ 

lan. o osman bu bilir. ġardeşi o ġızıŋ ġardeşi osman vā. ġızıŋ ġāŕdeşi deyo gelinli∪į götüŕsüŋ 

deyo ġuzgundan içi, ġuzgun da baŋa deyo. gelin siziŋ deyo. seniŋ deyo ābesisiŋ deyo sen 35353535 

getir deyo. len amca dedim baŋa ayıp olur lā. sen ōlānıŋ bubasısıŋ. benim ôyle dememinen bį 

atġı, şalvar malvar öte bete yaptılar gittik, aldıķ, geldik. şindi bolvadında oturuyō iç güveli∪į 

gibi. ġarınıŋ malında oturuyo ōlān. ōlān şindi baŋa selam vēmeS. o ġızıŋ yaşına göre; 

anláşmeye göre, o şôyle oluyō yāni; ġız isteyō yaşı güççük oluyo, babasına teslim ediyolāŕ. 

babası şu paràyı verįrseŋ evelā sulfa, datlılıģā filan diyo. ēskiden oluyodu. şindi o ādet de 40404040 

ķaķtı. başlıķ ne varsa bitti. yaşı müsā∪it olduķtan sōna hiç bi ķānun  bi şey edemeyō. yeter ki 

ġız istesiŋ. barışsa da olur. barışmasa da olur. ilerde gine barışır. āltın yaptırīŕlā bizim burda. 

ōlān şindi bolvadinde. ġız bazen ћatırımı sorāŕ da ōlān bek sormaS. hocam şindi yuvasını 

yıķsam nēyden iki geŉş birbirini sēvmiş. arasını bozmaķdan ne zevK∪alcam. sōna çocūġ ôsüz 

eli ġoynuna girsin. cenābı allah üstümüzde biliyō onu. kötü yola da götürmedi, yuva 45454545 
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ġurmaķ için oldū uçun ben bį oŋların duvasını almış oldum. ben ôyle ķabul ediyom ama 

cenābı allah ne ġabul eder bilmiyōm. 

 

 

ADI SOYADI Güldane  Özdemir 

YAŞI 54 

ÖĞRENİM DURUMU Yok 

DERLEME YERİ Özburun Kasabası 

  
                                                 Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----10101010    
 

ARABAŞI YEMEĞİNİ NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞI YEMEĞİNİ NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞI YEMEĞİNİ NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞI YEMEĞİNİ NASIL YAPARSINIZ?    

suyu ġuyāŕsıŋ bulaya bulıya bulıya onnan kēli yumırtıynan niyse çarpaŋ bişiriŋ ayġàz, 

ġuzįneye ġoŋ. o bi yannan bişer, sen bi yandan ġarıştırıŋ dibi dutmasıŋ diye. onnān kēli 

tepsiye de acıķ su dökēŕsin dökēŕsįn. hāmırı üstüne dökēŕsin o donar. miyāneyi ġavrusun 

çorbasını yapāŕsın, içeŕsįn, yirsįn. başķa yēŕde nişasta atāŕlar o başķa. 

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

piriş pilavı olur, hoşaf olūr, onnan kēli sütlüsü olūr, salatası olūr, bāmya çorbası 5555 olur, 

ārpıcıķ çorbası olūr onnāŕdan verįŕler. düyünnerde yemekler bunnardır. gimisi bide verįŕ. 

gimisi yemek veriyō. bunnar şeyi arıyōŕlā, gelenek. emirdā∪ında tōŕba çōŕbası veriŕler. sārma 

sararlar baķ. bunnar loķantadan, hālıçtan yemeK∪arıyōlar. bunnar onu arıyōlar. mancar gibi 

arıyōlar misāl. eveli manca düzüyōlarıdı. bu onu arıyō ya bizim ōŕda bunlar ġaķtı. 
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ADI SOYADI Şaziye Ergün 

YAŞI 55 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Özburun Kasabası 

 

                     Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----11111111    

 

HAMUR İŞLERİNİ NASIL YAPARSINIZ?HAMUR İŞLERİNİ NASIL YAPARSINIZ?HAMUR İŞLERİNİ NASIL YAPARSINIZ?HAMUR İŞLERİNİ NASIL YAPARSINIZ?    

tekniye unu eleriS. onnan keli alīyoŋ mu bēni? tekneden unu şôyle eledikten keli, 

şôyle çeleriS. onnan kelli duz∪atarıS şôyle onnan kelli hāmırınā suyu dökeriS, mayalı etçēsek 

maya atarıS. mayasız etçēsek şepit etçēsek yo∪ūruS acıġ ġatı gibi şepitli. onnan kelli şôyle 

şôyle dutarıS, şôyle şôyle. sācıŋ üstünde edēriS bôyle edēriS bôyle sācda da çeviriS ekme∪į 

otarıS, edēriS bôyle bôyle. onnan kelli bunu da mayalı hāmırı da getiŕįS, hamır ġabarī. 5555 

oraya dökeriS fırına ġuyāŕıS. ћē mayalı dedįmiS o. bazlamada sācı küllēriS. bazlàmıyı da acıķ 

bunnan güccük dökeriS. onun da bôyle tāћtası var. şu tāћta dē mi. bôyle bôyle edēŕiS. saca 

ġaydırıS çeviriS bişiriS bu ġadar. ġatmēŕimiz de pek gözel tāranamıS da pek gözel. şindi 

tārànıyā da yāģ ediyōlar. noğut ediyōlar. mēŕcimek ediyōlar. biber ediyōlar. tomātis ediyōlar. 

tārànıya da. onu da aynı mayalı hamır gibi yō∪uruyōlar yoģūrduna ġāli o kendiŋe şiy, bir 10101010 

ћāFta mı durduruyōlar, on gün mü durduruyōlar onu ġāli ġuruduyōlar bôyle bôyle ediyōlar 

şôyle çarşàfa serip ġurudū∪unda bôyle bôyle ufalanıyō. çarşàfa sereriS. öŋlüye böyle çarşaf 

dediģįm öŋlük. bişiriŕkēn de suyuŋ içinde buluya buluya buluya bişiriS ġoyulaşsın diye. 

onnan kèlli indiriS. göceyi būdèyden. būdèyi şindi dēmende şey∪edeŕiS çekeriS. onuŋ kepiģį 

çıķar. çeşmede yuŕuS. kepiģįni aldırıS, ġuruduruS bi de getirį ġırdırıS maķınede onu 15151515 

bôŕtlediriS, yō∪urdunan∪onu da ġararıS. onu da bôyle ya şôyle sıķāŋ ġōŋ. aynı seniŋ dedįģiŋ 

gibi ġuruŕ bütün bütün, ya da onu da bôyle aynı ġızāŕtma şeklinde gōŋ. onu da bi gün ıslādıŋ 

āyşamdan bişiŕcēseŋ, yarına bişiŕįceseŋ ıslādıŋ. o ġabārī. ….. aynen onu da bula tāranamıS da 

bu. ġātmerimiS de hāşġışlı. hāşġış sürtēŕiS. ġatmerimiz de haşġışlarīz bişiriS işte bu. onu 

bôyle edē edē oķlāýla döndere döndere döndere ġoyulduŕūS şeyde ġuzine ossun aygaz 20202020 

ossun. onnan kelli tek şeyden şôyle damnadırın sahana, o sahandaķı ķaķarsa tepsiye hemen 

dökerin. onnan kelli de tepsi de bôyle ķakā. ō şindi bişdi mįydi o saћàna damnatdıġ ya onu 

bekliyōS ķaķasıya. o sāћına döKdǖmüz ķaKtı mıydı arabaşı oldu. onnan kelli tepsiye 

deviriyōŋ. ћāyır ġomuyuS. ġoyan ġōr. hamır∪èyer dutmazSa; çözdümü atarsa atan atar 
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atmàyan atmaS. miyānèyi de yāyı ġuyarıS. unu atarıs∪içine ġaşıģīnan ġızara ġızara ġızara 25252525 

miyānèyi ġavırıS. o da sovūdu mu āynı geri suya ġuyarıS, suyuna buluya buluya buluya 

tavıģīsa tavıġ∪atarıS. kemik suyuysa kemik suyu atarıS. ēt ġayli ћāngi ēt∪olūŕsa ōssun. eŋ çoġ 

aràbaşınıŋkı tavıģ eti. 

 

DÜĞÜNDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?    

ћāFta geldiŋ miydi yarın bolavadın bazarından ġınàyı ġōŕduK. bazar gün ġına ġōŕduK. 

ya bazar ya tatil, ġınàyı ġōŕduK üç gün beklēŕdi gelin. onnan kelli çalgıcısı vurulūŕdu. 30303030 

āşçısı gelir. āşçı dutulūŕdu şindi düyün bi güne indį. heç dadı duzu yoķ, cembēŕ ôrtēŕdik, nişan 

daķaŕdıķ, para daķāŕdıķ. şindi bi güne indi heç bi şeye yaramıyō. biz acıķ şeyi severiS; coķ 

cokluyu severiS. düyün başlıyınca dikēŕler. biz düyünümüz başladı mı davulun vuŕūlduģū gün 

bayraģī asarıS. o bayraķ ōģlēn evinde ġalıyō. eldeŋ alıyōsaŋ dōģrusuŋu söyliyceŋ. elden 

getiriyō ġoŋşudan benim yoķ ġoŋşudaŋ getiŕįyoS daķıyoS düyünümüS bitti mi įdi geri 35353535 

ġoŋşuya götüŕǖyoS. şindi düyünde pilaF∪aşımıS olūyyo. pilaFımıS olūyyo. üstünüŋ ētiyne, 

āşçımıS olūyyo. onnan kįlli; bamyamıS olūyyo. çorbamıS olūyyo. ġarpızımıS olūyyo. 

salatamıS olūyyo. elimize geçen her şeyimiS olūyyo. ћāvla da olūyyo. gelenlere cember 

ôŕtēŕdik ilkin, gelenler de şeker getiŕįrdi bizde, şindi şekēŕ fılān ķaKtı. gelen şorıya bi para 

getiriyo on ġuruş beş ġuruş. ġasīya atıyō bu ġadar. şindiki bôyle ezelki düyünüŋ dadı yoķ.  40404040 

 

ADI SOYADI Döndü Türksoy 

YAŞI 38 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul  

DERLEME YERİ Özburun Kasabası 

 

                                             Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----12121212    

 

DOĞUMDA AL BASMASI VAR MI?DOĞUMDA AL BASMASI VAR MI?DOĞUMDA AL BASMASI VAR MI?DOĞUMDA AL BASMASI VAR MI?        

var. yeni do∪ān çocu∪ūŋ ġasıtına bıçaķ soķarıS. ondan soŋā bį ocaġ∪oluŕ onnan elbise 

getiriįz, tērliġ∪ossun, enteri ossun. onu ġoruz çocu∪ūŋ başına al basmasın diye. sarı cembere 

beleriS sarılıķ∪olmasın diye yeŋi do∪ūnca, lakin pislikten olur derler, onnan ġorunuruz 

pislikten. bizde sarı cemberle beleriS çocu∪ū. sarı cembere. bişik oldu∪ū zaman evellerden 
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nēderdik biliyoŋ mu? duz ekērdik duz duz. yıķanınca bişik diye duz ekēŕdik bullarına. şindi 5555 

ince bi topraķ edēŕdik bi evelden şindi podūra çıķtı. şindi yıķadı mıydı taze çocu∪ū yıķadı 

mıydı; āzına da edēŕlēŕ ķoķmasın diye. ġırķ basāŕ çocu∪ū dēŕlēŕ. çocuķ ġırķlı olūŕsa ölü 

geçmeden başka yere götüŕǖŕler. ölü bizim üstümüzden gēçmesiŋ diye. ölü gitti mįdi çocu∪ū 

getirirler ardından. ġırķ basmasın çocu∪ū diye. ölü basmasın diye.  

 

ÖLÜMDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?ÖLÜMDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?ÖLÜMDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?ÖLÜMDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

evde nası  yèmek yapāsaŋ bi ġaba ġuyaŋ, iki şepit alıŋ, ölü yerine gideŋ bizim 10101010 

ādetimiz ôyle. hēr türlü yemek ne yemeģį olursa ossuŋ. cenāze ķaķtı mīdı, āşam ezeni oķundu 

mūdu. cenāze şeyine varīŕlar. yemek yimiye. bôyle her iletene, iletenleriŋ ћēpisine de sufra 

gōŕlar. üç beş burda üç beş orda yeme∪į yįrler dā∪īlırlar. ġuran oķūŕlar oķuyan. işte bôyle.  

 

ARA KONUŞMALAR  ARA KONUŞMALAR  ARA KONUŞMALAR  ARA KONUŞMALAR      

şindi ћāşġışı sürteriS. yālı çiçek yāģıynan onnan kelli, hamırını da būydey unuýnan 

onnan kelli bunu ћāşġışlarız gözelcene ýālarıS. yazarız ōŕda bişiri∪įz. başġa ġatġı filān 15151515 

ġatmıyız. sādece būydey unu. hamırı yā máyasız. sādece un. sādece būydey unu başġa bi şiy 

ġatmıyız sū, duz işdā bu. başġa hamır yoķ baba bunda. ġatġısı filān yoķ. ћāşġışlı ġātmē bu. 

onu ederiz babò o mayalı ћāmurdan olur. gözleme yaparız ununa maya ġatarız, ћāmur teknede 

geldi mi dökeriz, sacda onu da bişiriS. o da mayalı bazlama olur. bekliyō maya tabi acıķ bi 

sa∪āt ġadar bekliyō teknede. ġabarıyō. onu yere pazılıyōS öŋlüye dökeriS. onu teknede, 20202020 

senette yazarıS. onu sacda bişiriS. o bazlama olur. onun adı közleme diyōlar başġa yerde. biz 

bazlama  diriz. āzı açık èderiz āynı ondan èderiz ġatġı ġatmıyız. bundan èderiz. suynan, 

unuŉu eleriz. sādece su, yumuşaķ ћāmır, ћāşġışlarız normal. ћāşġışlarız āzı açıķ hamurunan. 

bükme ġuyuyōs patatisten, mercimèkden, onnarı ôyne ideriS. ikisiŋi de çoķ yiriz baba. ikisini 

de çoķ yaparız. patadisi ġaynàdırız, ћāşlarız ћānı onnan kēlim so∪ūdu mu ofalarız, yo∪ūt 25252525 

rendeleriz şeyinen içine baћār, biber, maydunuz ederiz. istèyen so∪ān da eder onları gözelce 

tepisįye dizeriz. onu da açarız şeyini, ilkin bi yālarız. açarız. üç ġat azıcık bį bükme ћāmırınan 

ondan kèlli onu dört  ġatlarız, yazarız şôyle sufrada, şôyle ġıyarız ufāġ ufāķ onları sıķarız 

sıķarız fırına verįS köy fırīna üstünü ћāşġışlarız. bi sa∪ātda bişer yāni. yarım sa∪ātda bişiyō. 

ē∪įmizde de ederiz fırınnārda. ôyle köyümüzüŋ ādeti.                                                             30303030 
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SİZİN DÜĞÜNÜNÜZ NASILDI?SİZİN DÜĞÜNÜNÜZ NASILDI?SİZİN DÜĞÜNÜNÜZ NASILDI?SİZİN DÜĞÜNÜNÜZ NASILDI?    

bizim düyün çoķ gözelidi baba. seyret, diŋle. benim düyünüm çoķ gözeldi. biricik 

ōlģum var. düyünü ettik gözelce ġapımızıŋ öŋüŋde. babam benim düyünü sorma sen. eskiki 

düyün aynıķı gibi olurdu da sādece hısım ġa∪įm olurdu. düyüne bi oda dutāŕdık şôyle koy 

odası ora ġadınlar gelirdi, oynāŕdı iki gün. onnan kelim ertesi gün gelin alīŕdıķ. bi ġoca ġarı 

įћtiyārlar varıdı onlar çalāŕdı. bi tefinen oynadırlardı. bizde de ôyne ederiz temsįli analı, 35353535 

babalı olanlar ġoyā seniŋ başıŋ bütün, ġınıyı ġar dēŕler. ôyle dirler. her yerde ôyle ādet babò. 

düyün üç gün sürer. üç günüdü de şindi ķaķtı gāli. şindi cumā gün başlıyō düyün; cumartásı 

günü de oluyō tatil günü de gelin iniyō. üç gün. Tatil günü ônenden soŋra gelin iner. onnan 

keli tamam. 

 

ADI SOYADI Safinaz Aykuş 

YAŞI 53 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Dipevler Kasabası 

 
                                               Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----13131313    
 

YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIYÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIYÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIYÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?R?R?R?    

bulgur pilāvı suyunu ġaynadırıS, mercimē yur içine atarıS, mercimē bişiriįz, onnan 

sōna bulgurunu salarıS üsdüne. duzunu atarıS, onu ayrı o. onu ayrı  bişirįS. onu da patātisi 

ġoyarıS, biberi dōrarıS, tomatisi haşılama yaparıS, suyun üsdüne ġòyarıS onu da ôyle bişirįS. 

o da bulgur pilāvı olur. dökeriS tabi, ya∪īnan ġavırı∪īS canım. duranda şôyle ya∪īnan tavàda. 

arabaşını; suyu ġòyarıS tavıya, ununŭ içine atarıS, ġarıştıra ġarıştıra ġarıştıra bişirįS. 5555 

elimizde bişey bôyle çomçō deriS. hamırı işde bôyle bişirįS. bôyle davūllana davūllana bişer o 

ocaķta patlıya patlıya. dökeriS böyük bi tepsiye bôyle, içini ısladırıS tepsinin dökeris onu, 

ġoruz onu sō∪uduruS, keseriS. çorbasını; tavū∪ı keseriS horūzu biz horuzdan yaparıS suyunu. 

horuzun etini şôyle edēriS, didikleriġ didilkeriġ suyuna atarıġ, suyuna çorbanıŋ suyuna, unu 

ġavırı∪īz ya∪īŋ içinde onu da atarıS içine biz sāde ya∪ī dökeriS üsdüne, acı biber atarıġ, 10101010 

ĩlimon  duzu atarıS. o çorbıyı yaparıS. o da onun çorbasıdır. yukūyu, yukūyu unu elēriS, 

ћāmırı yò∪ūruruS, bezeyi dökēriS bôyle beze deriķ elimizle, sacı ġurarıS, āçar āçar bişiri∪įS. 

bôyle bôyle āçarıS. gētiriyim mi saŋa yūķa. gösteriyim mi. ћērkeş kendi yūķasını gendi yapar 

yer. kendi evi kendi yapar. ћērkeş kendi yįce∪įn yūķaŋ yapar yersin. taћrāna, būday taћrānası; 
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äski taћrāna. budūyu dibekde döveriġ∪elimizde şôyle bį a∪āç parçası olūr. toķmāķ deris 15151515 

onnan döveriġ soķuda, sāvırıŕıķ, käpē∪i çıķar onun, yuruġ, ġuruduruġ∪oca∪ā getiririġ ocaķda 

bişiriŕįk. nō∪ut atarıġ∪içine bişerken tarhānanın no∪ŭtla berāber bişiririk şôyle ġon. pirici de 

bulġur ezen acıķ bulgur edērsin acıķ piriş edērsin, yo∪ūrda ġararsın āşamdan, şindi bu zaman 

ġārdıķ ġarıştırdıķ ikisini şōra ġoduġ sabānan zillilere goyuvēriġ şôyle şôyle ider ġoruġ. 

zillilerde ġurur. ō da ôyle olur.  da ġurudu mu kendi kendine geri dā∪ılır o. şōrda ġurūý yā, 20202020 

ġurudū yerde geri dā∪ılır o. ġatmeri, hāmurı yō∪uruS, sācı ġurarıS, haşġaşı dengine ġoruS, 

epēy bį de yā ġoruS dengine çal haġaşı çal yāģı at sāca ġatmeri sacda bişir bişir āt. yā içini 

haşġeş, dışını yā ġatmer.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

ōlanıŋ sādıcı, ġarısı, sādıç ġarısı yapar. sādıç ġarısı yapar ġınayı. büyük şôyle temiz bį 

baķīr sehen olur, onda ōlanın sādıcının ġarısı eliynen yu∪ūra yu∪ūra yu∪ūrur. bôyle epey 25252525 

büyük bi sehende, baķır sehende, onu şôyle selpaķ mendile ġorlar gelin ġızın ıcıķ şôyle elinin 

ortasına çalallar. ayāķlarına, Parmaķlarına çalallar, geri ġalanını da selpaķ mendilnen ġına 

evinin gelenlerine da∪īdıllar gece. genç ġızlara, hanımlara medilin içine ġorlar ġorlar veriller. 

ġorlar ġorlar veriler. vallā sôyleller ġurban oldŭm. äskiler gitti ġāli şindi ġına yaķan olmuyo 

yavrum. eveli ediyolarıdı şindi etmįyo ālaşıyolarıdı. başı ôven yoķ. emmiye dayıya ça∪īran 30303030 

yoķ şindi. ora ġapandı. üzülülēdi şindi yapmıyolā ġuzum. şindi ћērkèş ōlan evi gider ġız evi 

kendi göynüne göre ġınasını yaķar. o neşe bitįyo. ôyle u∪ūnu u∪ūnu ālamasın diye ġolunuŋ 

şullarına basallar baķ şūra. iki ēlinin bullarına basallar, aūcunuŋ içlerine basallar şôyle ġaynar 

şişi. ġızdırıllar hemen şôyle de∪įri de∪įrivirir hemen üstüne sō∪uķ su edeler. hemen de∪įrivirir 

üstüne bi sō∪uķ su edeler, ayaķlarının şôyle arķalarına. ġocaġarı deler, ýılancıķ ebesi işde 35353535 

çocuķ sıķılmīcaķ, ālarķa sarılmıcāmış.  
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ADI SOYADI Halil İbrahim Aykuş 

YAŞI 55 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Dipevler Kasabası 

 

                                         Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----14141414    

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?    

şindi bizim burada düyün, perşenbe gün başlar pazar gün biter. perşenbe gün sabānan 

bayraķ dikēŕler. bayraķ dikilenden sōna bu düyün ekmè∪įni dèrler. ekmè∪įni edērler bu yūķa 

yālı yūķa neyse bunu yapāŕlar. onu henüz ō gidenden sōna aķşam oldu mu vatandaşa oķu 

da∪īdırlar. oķu da∪īdıldī esnāsında dutarlar meselā düyüne bį dana tosun keseller onu yiller 

paylalar. onnan sōna efendim cumā gün çalġıcımız gelir, cumārtesi gün dāvetlimiz gelir her 5555 

henüz bir sa∪at∪arasında, meselā cumā gün ôleden sōna davulcumuz gelir çalar oynarlar, 

birtaķım ћālķa yemek çıķarırlā. o arada onnan sōna gidērler gene düyün evinde oynarlar, 

zıplārlar. ērtesi gün ġına deriS; ķına ġoyarıS. ōlanın eline ķına yakarıS. ķınàyı yaķtıķtan sōna 

para daķarıS, altın ġuruş daķarıS meselā hısım aķrabasĭnın durumuna göre bu arada yapāndan 

sōna burda bir ġanada var deriS iyi bį ētli iyi bį ġoç, keçi nēyse davulçularnan köylü ķadın 10101010  

ġız toplu olaraķdan ġız evine gideriS. ġız evinde de oynar, zıplarlar meselā para daķarlar 

düyünde dabanca, silah atarlar. o arada şeyi kesēŕler; ġına davarını. ġına davārını kesenden 

sōna henüz o ġoyun yüzülesiye orda durur, o yüzülenden sōna geri geliller, aķşam yemè∪į 

yinir ĥalķınan berāber onnan sōna, yeme∪į yenilenden sōna aķşam yine ĥalķ toplanır, çalgılar 

çalınır, oyunnar oynanır, meselā kimisi raķı içer, kimisi ķola içer kimisi vesā∪ire içer içer. 15151515 

meselā bu şekilde bį ziyāfetli düyünümüz olur. bu ziyāfet bitĕr. ērtesi gün pazar gün ġaylı, 

Pazar gün sekizde doķuzda çalġıcı çalar. henüz sa∪at ona ġadar çalar, vatandaş toplanır gelin 

arabası düzülür. gelin almıya gideriS ћālķınan berāber. gelin èwine vardīmızda henüz varıp da 

ķonuķluķ yaptında bize hoş geldin der bize saygı sevgi gösterir ġız ēvi. saygıyı gösterenden 

sōna orda birtaķım çalġılar çalınır oynanır, gelin düzülür içerde, duvaķ yapılır gelinli∪įni 20 20 20 20 

gèyer, henüz arabamıza bindirĩ alĭ geliriS. alıķ gelennen sōna burda gelin, teķrar bi dā 

indiri∪įS. hoca fātiћā oķur. bir do∪a oķur, do∪anıŋ neticesinde sōna ĥalķa denilir ki siz 

da∪īlmayıŋ yemek yiycez aynen bôyle. ēlli kişi yüz kişi düyünün büyüklü∪ǖne göre üç yüz 

kişi beş yüz kişi, o gün bį yemek dökeler soŋ, düyün ћādisesi bôylece ķapanır.   
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DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

beyaz atalar. duzlallar çocu∪ū. çocuķ henüz dünyaya geldi∪įnde Tuzlallar. orda 25252525 

bulunan yardımcı bi hanımefendi, her yanını duzlallar. duzluyannan sōna beyaz bir beze 

salallar, beyāz sādra enazın en ız yarım saat , on beş yirmi daķġa anca durur, ondan sōna 

çocū∪a banyo yaptılırlar. böleller sancāına yatıŕīllar anası müsāitse emzirir anası müsāit diilise 

hafĩf şôyle bi beze bir çay şekeri deriS biS, şeker ġorlar āzına ġor, emēŕ durūŕ çocuķ onŭ. 

henüz on beş yirmi daķġa, bi saat yarım saat anası bi kendini toplıyasıya bu şekilde bį. ya 30 30 30 30 

yoķ bizde yoķ, ôyle bişey yoķ. henüz ôyle bişeyle ġarşılaşmadıķ. çevre köylerimizde de ôyne 

bişey duymadıķ. olları bişer, ķoķar baķ. bizim ufaķ da. ķaç aylıķken oluyo bu işler. şindi 

sıķılırsa yedi gün içinde bir ġocaķarı ġocaġarı ilāçı bunnar aslı olmaması lāzım. şişi ġızdırıllar 

şèyiŋ üzerinde aygazıŋ. şu ulāķ yerlēŕ vā yā, bullara şôyle basarlar. burıya basallar burıya 

basallar burdan bu şekil şu şeyler vā, belirtili yerler bulları yaķallar. bullalı yaķmadı∪īnda 35353535 

çocuķ yanmadı∪īna büzülmüş dērler, sıķılıyo dērler. sıķılır ālar deller bunu da yapallar bizde. 

şindi ō çocuķ hastalandı mı bi su var, ya de∪įlse sıķılıyo. yā benim çocuģā nazar dēmiş, 

götürǖsün ebiye bį ġurşun dôker. meselā bi hanfendinin ve bi kişinin veyă bi çocu∪ūn ķafası 

ārımış yā bunda yılancıķ var falan ebe yılāncıķ dutarımış ona gidēŕler. yılancıķ daşıynan 

berāber bôyle bį. henüz onnar da ġalmadı şindi piyāsada bitti. şindi henüz adam ġafası 40404040 

ārıdı mı hekim, ġolu ġırılsın mı hekim, gözü çıķsın mı hekime nolūrsa ossun hekime. evelden 

ġolun çıķtı mı filāncı ġırıķ çekērdi yā. sarārdı. bu şekilde olūrdu olaylar henüz sārdı mı bir iki 

ay bį dā baķsaŋ çocu∪ūn ġolu burdan çürümüş ġopmuş. ġanġırene çevirmiş şükür onnar 

ġalmadı ġayrı geride ġaldı.        

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

tāranalıķ göce yapılır, göce yapılannan sōna dövēŕler, savıştırırlar, içini, dışını şeyi 45454545 

çıķar ķart baķları. onnan sōna şeye götürüS ayıķlamaya şāparız, ayıķlama düzenne onnan sōna 

bir yō∪urt hazırlarıS, yo∪ūrda ķararlar şôyle sıķma sıķma ķorlar şōrıya. o da henüz ġurur 

meselā ķışın da bir yemek olur. būday tārınası da ôyle olur. henüz piriş tāranası da āynı ôylèn 

yaparıS. bizim burdā sāc börēi yapāŕlar. sācın altında yapāŕlar. bôrek āynı anda o da o ġısımda 

dèwām eder. onu açarlar şôyle sūfranın üstüne, arasına haşġaşınan ya∪ī dökēŕler, ķatlalar 50505050 

bį dā bį dā dökērler. bį dā ķatlallar bį dā dökēr, bį dā ķatlallar bį dā dôkerler, onnan sōna 

arasına peynir sāçılır. onnan sōna peynirli yapıyōsaķ, peynirsiz yapıyōsa mērcimekli 

yapılıyōsa onu keser ortadan mercimek ħāşlanmış mērcimeįn arasına ķor. dürgen yapar dürüm 

şeklinde, siz bilirdirsiniz. sizin o yāna ēksik de∪įl bizim gibisiniz de. tepsiye döşēŕler, tepsiden 
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sōna sācın altına fırına sōķāŕlar, o dā üstüne tezzēt, odun yaķāŕlar ēskiyi ġonuşuyoS yeniyi 55555555 

ġonuşsaķ fırın var. dibēve ĥas ôyle dibēvlerde ĥas olaraķdan meselā bolvadin mıntıķasında 

anılan yūķası vādır. bizim buranın yūķasını bizim  hanımlar çoķ güzel edēŕler. ince yapallar 

beyaz yapallar. bu şekilde bį yūķası vārdır. onnan sōna meşūr olaraķ bį yūķa başķa ķısımnarı 

da ġatmer var bolvadinden gelen bį de ġatmer olayları çıķar. Pek başķa da olay çıķmaz bizde. 

hanı. mēşur diyosun sen meselā maraşın baķlavası dērler doŋdurması yāni ôyle bi ķonu 60606060 

geziyōsun, o şekilde ôyle bį işlenti  ķonu yoķ. maraşın doŋdurmasına geldi dibēvlerin de 

topraķ. zāten adı da topraķçılār dērler, kepįrliler dērler. bizde eŋ geçerli olan beyaz topraķdır. 

çocuķlara ķullanmā için, sıvalara ķullanılır. çocuķlara da şôyle ķullanılır; henüz bu çocuķ 

dünyaya yeni geldįnde hunu bizim o evelden on beş yirmi sene satarlardı. en azından ķırķ ēlli 

eşek giderdi. merkebinen bolvadine satarlārdı. çocuķ dünyaya gelmiş, bi gǖnnük ikį 65656565 

günnük meselā bunu yaşına ġadar topra∪ı ısıdırlar, topra∪ī ısıdırlar çocu∪ūn bezine ġorlar, o 

henüz yapılı şekilde belēller. çocuķ da aķıtdī anda o hanı sidik midik ġāvası vā ya o da bu 

ralarını bişirmeS. besleme olur, çocuķ çoķ ırāt olur aslında bizim meşur olan aķlıma gelmedi 

henüz beyaz topraķtır. bizim köyün adına topraķçılar dērler aslında. pekmeze de ġullanıllar. 

şindi üzümü gôģ üzümü çuvalın içine doldurūlar, ergin. çuvalın içine doldurūlar bunu 70707070 

çįýnarlar çįýnarlar ayaķlarıynan, çįýnadī anda o pislįni alılar içinin küspesini. ġıpçīnı alıllar 

onnan sōna tekrār süzērler, süzdükten sōna tavàya ġorlar, tavàya ġoyduķdan sōna topra∪ī içine 

dökerler. ġaynadıġca süzeller onu ġaynadıġca su ġaynadıġca süzerler başķa tavàya başķa 

tavadan da ķaynar datlı bekmez şeklini alır. o topraġ o üzümün şiresinin ēşisini alaġoyuyo. ēşi 

ķalmıyō. bizde de üzümü ġonşu köylerde gördüm āynı bôyle yapāŕlar.                                  75757575 

 

ADI SOYADI Kemalettin Türksoy 

YAŞI 73 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Kemerkaya Kasabası 

 
                                                 Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----15151515    
 

KEMERKAYA KASABASININ ADI NERDEN GELİYOR?KEMERKAYA KASABASININ ADI NERDEN GELİYOR?KEMERKAYA KASABASININ ADI NERDEN GELİYOR?KEMERKAYA KASABASININ ADI NERDEN GELİYOR?    

de∪įşmiş. yüz sefer de∪įşmiş kemerġayanıŋ∪ismi. ben ћātırlayamayon. ēskiden navāy 

barçın işte geçen∪onu diyon hāmbarçın derler. hatta kemerġayanıŋ belediyesinde ben on yıl 
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çalıştım meclis üyeli∪į filan yaptım, iki dönem meclis üyeli∪į yaptım. encümende de ġaldım 

ordā kemerġayanıŋ ġuruluş ћāritasını, etrāFınıŋ ћāritası bulutlar var. ekrem hoca da göstertti 

baŋa oķudum ben, ordan biliyoS. köyümüz şindi atmışta bi daķķa, ķırķ∪altı, doķuz yüz ķırķ 5 5 5 5 

altı senesinde muhtar yanındāķı azāynan berāber siz de oķuyosuŋuz yā. köyümüz ço∪ū köyü 

äskiden∪adı ço∪ū köyü. ço∪ū köyü ķayasertine māruz ķaldı diyerekten babam da birinci azāýdı 

şeyiŋ yanında ġaracōlunuŋ yanında. müzekkere virildi. kemerķaya göçmeden evel ço∪ū 

köyüýkene. eskiden köy ço∪ū köyü idi. onnan sōna sanırım eliye dōru, ellilerde bi daş ġaydı 

ba∪ār mevsiminde bi çocū öldü. onnan soŋa hızlandı gayrı. ġırķ∪altıda müzekkère virdik 10101010 

devlete āfat∪işlerine onnan sōŋa hızlanıldı, doķuz yüz∪atmış senesinde bu yürǖlü∪e girdi. 

oturdu∪ūmuz yere, kemerġayanıŋ oldu∪ū meydanlıģā taşınmıya başladıķ. o adnan menderesten 

evel ō yürürlüe ġoydu da ingilap oldu atnan menderes∪ortadan şi yaptı. yatıyodun∪o dā 

sanırım. doķuz yüz∪atmışta ingilāp zamanı mūtarlı∪ī bi ôretmene verdiler. ramazan∪aķarsuya 

bizim ġomşumuzdu. o üç sene yörüttü. onun gününde doķuz yüz∪atmışta kemerġaya 15151515 

daşınmıya başladı. ķaya sürtünerek māruz ķalan yerini gösterttiler köyümüzün∪ortasından 

dere geçer, dereden suyun basmacā∪ı yeri bizi dutmadı. orası ġaldı. iki yüz∪ēlli sekiz ћāne 

yolluya girdi, afātondan. taşınma, altmışta taşınmıya başladıķ, onnan soŋa atmış üşte babam 

mūtar∪oldu, ġadir türksoy. bu yaķada ġalannarı babam müracāt∪itti ve ġalanı da babam 

getirdi. yedi, sekiz ћānenin ġurucularından biz. çok eskiyiz∪annadabildim mi. sanırım biz 20202020 

türkmeniz. annadabildim mi.  

 

DÜĞÜNLERİNİZDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DÜĞÜNLERİNİZDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DÜĞÜNLERİNİZDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DÜĞÜNLERİNİZDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

şindi eskiden benim∪aķlım∪erdi∪įnde benim bi bilāderim vardı doķtor, sen şahsen 

tanımaŋ ya.  benden dört yaş böyü∪ǖdü. onnan ikimize dedem bį düyün yaptı geceli gündüzlü 

bir haFta yaptılar sünnet düyünü. sünnet düyünü bir haFta oldu. onnan sōna gelin düyünü 

hatırlāmayom bir haFta oldu∪ūnu. üç gün∪idi bundan∪on beş sene yirmi sene eveli üç 25252525 

gün∪idi. şindi aşa∪ı yoķarı gāri işte, sen∪orasını sen∪ekle nası oldu∪ūnu. yaw şindikine 

benzemez∪ēskiden ġızınan∪ōlan bi defā ġolay ġolay∪annaşamazlardı. görücü usūlü gidilir. 

āilesi giderdi isterdi gôýnü olursa virįdi. ānadabildim mi? gôynü olmaSsa virmezdi. şindi ôyle 

deįl, şindi nişānnanıyollar, mektuplaşıyollar, tēlefonna ġonuşuyollar, altı ay, üç∪ay dā olmazsa 

bi sene geziyo aŋlaşabilirse evleniyo aŋlaşamazsa ayrılıyō. dōru muyum? ekserį bizim 30303030 

düyünnerimiz şiyden sonna yılbaşından sonna ġış mevsimlerinde, ġış∪aylarında yapılırdı. 

ġış∪aylarında yapılırdı. ne dįyeyn; ћa onu diyecen topalla beni hastalıķ geçirdim ben. 

topallıyamıyon. başlı∪ī itsēllerdi. başlıķ yatardı, başlıķ hemi  a∪īrıdı. çoķ para alınırdı. yalnız 
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zįynet ġız∪evi alīdı. başlı∪ī yatārdı da. ġız∪evi alīdı. ôyle de∪įl miydi eskiden yannış mı 

ġonuşuyom. ġız∪evi alīdı. başlı∪ī alīdı ġız∪evi alīdı, yata∪īnı, yorganını ġabını, ġacā∪ını 35353535 

ġız∪evi alīdı. meselá benim hatırımda ġalan, benimki  ôyle. hep∪ôyle geçti. başlı∪ī alīlardı, 

başlı∪īnı ġız∪evi dāmadın∪eşyāsını ġız∪evi alīrdı o paràyınan. ōlan∪evi bişey∪almazdı eskiden. 

yemek bişirilįdi, oķu da∪īlırdı yaķınnarıŋa. bāsma; bi metire iki metire. ћāvlu, duruma göre 

meselá. aķrabalīna göre, duruma göre, yaķınlı∪īna göre bazı bi top ġumaş vesā∪ire bişey yaķa, 

halasına meselá şusuna busuna topunan∪olūdu. bir∪iki aķrabasına, amcasına, halasına 40404040 

ôyleydi. di∪ērlerine ћāvlu işte uFaġ benzeri bişeyler verįŕlerdi. ћāFtanın iki günü birine bį 

çarşamba gün gelin∪inērdi bi de pazar gün gelin∪inērdi. ama öŋünden∪üç gün devām∪idicek. 

üç gün devām idicek. meselá şindi, hesāb it oŋa göre; Pazartesi günü gelin∪inērdi eskiden. 

şindi de ôyle. bį de perşenbe inērdin evvēli. perşenbe günü inērdi ekseriyet bizde. perşenbe 

gün. o zaman üç gün evvel başlardı, perşenbe inēŕdi. salı, çarşamba, perşenbe, salı, 45454545 

çarşamba, perşenbe başlıyō. perşenbe günü gelin inįyo bôyleydi. yeme∪olaraķdan; 

yeme∪olaraķdan elde ne mevcūtsa çevremizin yani tarāna çorbası, yapraķ sarması, dolma, 

biberden yapraķdan filán işde. ıslama diriS gevrē∪i ġurudulur gevrē∪iŋ üzerine et ġıymasını 

ġıyallar, onu bişirįler. onu dökēŕler tabıķların üstünde onu yiller. helva. helva meşurdur 

ēskiden. helva doķurduķ, bekmezinen ēskiden. bekmez ya∪īnan, bekmezi unnan 50505050 

ġarıştırıllar. onun ustaları vardı, helva doķullardı ġazannarnan. bi ġazan olurdu yāni. büyük 

ġazannan bi ġazan. ġazan ne yāni biliyoŋ tabi. ġazandan aşā∪ı doķunmazdı. bunuŋ dedesi çoķ 

doķurdu. benim helvāyı deden doķudu. helva doķullardı, ilāna dolması, üzüm hoşaFı, piriş 

pilavı işde elde ne mevcutsa bunnardan yemek yapılır, ziyāfet verilirdi.  

 

ADI SOYADI Cevat Türksoy 

YAŞI 44 

ÖĞRENİM DURUMU Önlisans 

DERLEME YERİ Kemerkaya Kasabası 

 

                                    Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----16161616    

 

KÖYÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

bin doķuz yüz elli doķuz do∪ūmluyum. da esās atmış üşte yāni atmışta taşınmıya 

başlanmış. imār uygulaması atmışta artıķ o zamānıŋ yāni hükǖmet yetkilileri, devlet yetkilileri 



 172 

buraya tābi āfet sonucu taşınmış buràya bi ķaya uçmasıyla. bi tane de çocuķ ölüyor, artıķ evin 

üzerine düşünce o ķaya parçası zāten ġara örtü ev, düşenden sonra tābi āfet yetkililere 

danışılıyor, buràya atmışta taşınmıya başlıyor. burāsı yani āfet bölgesi, bu evler yani böyle 5555 

standart evler. esās kültür etkinlikleri, yerleşim orada yaşanmış. burada gelince sanki türkiye 

bugün yirmi birinci yüzyıla girdi, yirmi birinci yüzyıldaķı çalışmalar sanki gübre çıķtı, poşet 

çıķtı kemerķaya ôyle bi yere yerleşti yāni. esās do∪āl varlıķların orda. ama bunu işte yaşlı 

kesimden ordaķı yaşıyan insanlar var yani.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

esaz, esaz orada bildįmiz gibi orda bi uzun yol varımış, şindi adam diyo o uzun 10101010 

yoldaķı gelin ġızın yanında gezen şeyi diyo ben kemerķayada burada bulamıyorum diyo. 

ordaķı havayı burda bulamıyorum diyo. ordaķı gezinti, ordaķı görenek, ordaķı gelenek daha bi 

ķalıcı etkinmiş yāni. şindi düyün salonuna geliyor iki sa∪at∪içinde noldūnu annamadan esas 

orda. benim düyünüm meselā bin doķuz yüz seksen birde otuz beş tāne ilk ķonvoy ћālinde 

benim düyünüm olmuştur. ondan önce bu ġadak konvoylu gelin indirme benden önce 15151515 

olmamıştır yāni. on iki aralıķta bin doķuz yüz seksen bir on iki aralıķ.   

 

ADI SOYADI Cemile Yılmaz 

YAŞI 75 

ÖĞRENİM DURUMU ……. 

DERLEME YERİ Kemerkaya Kasabası 

 

                                     Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----17171717    

YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?    

şindi herşiy de∪įşti, zamanlar de∪įşti. biz de įtiyārladıķ bizim yaptıķlarımızı yapan yoķ. 

biz göceden yapāŕdıķ tarānayı. ikį ün ġatıķla ġarāŕdıķ, dökerdik, ġurudurduķ. şindi onnarı 

yapan yoķ ġuzum. göcē sarı būdáyden oluyodu. sarı būdáyden, yerli būdáyden oluyōdu, 

yarma. arabaşıyı çoķ yapardıķ. ћāmırın ġıvāmı bişdikçe, belli oluyōdu. yapıyōduķ, çoķ 

yapıyōduķ. keklik vurūlā gelįlēŕdi dādan yērdik keklik. onnan suyunu yapāŕdıķ güzel 5 5 5 5 

oluŕdu. ķaynadırdıķ, dökērdik, donardı, kesērdik, mĩyāna dirler bizde unu ġavırīdıķ, suyunu 

oŋarıdıķ keklik suyula filan güzel olurdu eveli ћē.  
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ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

ēskiden düyünner şindi de∪įşti ōlum. ēski düyünner, ēski düyünner birāfta düyün 

olūŕdu. yaylalāŕda yūķa yazāŕdıķ, yūķa yazārdıķ. baķlāýı kendimiz düzērdik, işde yemekler 

yapaŕdıķ kendimiz. şindi hepisi deįşti yemek yapan da ayrı gelįyo, bulaşıķçı da ayrı gelįyo. 10101010 

hepisi hindi özelleşti ћē yā eveli. eveli ġız istemeye ana, baba gidērdi. isterlērdi, ōluyun habarı 

ve∪ā ōlurdu veā olmazdı eveli ôyleydi ōlum. şindi ġız ōlan kendi ayārlāyo, kendi ġararı virįyo 

dē mi įķrām. şindi hepisi de∪įşti. istĕrdik, işde bitirįrdik, nişan, yüzük daķārdıķ. böylelikçe 

oluyōdu. düyünnerde sarma olurdu, didįimiz tarāna çorbası olurdu, sarma olurdu, eveli ıslama 

dįŕdiķ įķram o oluŕdu dē mi. yuķadan gevredįŕdi, ıslama dökērdik, üstüne bôyle ētle ôyle 15151515 

olūrdu. benim düyün aķlım įrdi∪į yoķ benim. benim düyün įtiyārladım geşti gitti. valla bizim 

düyünner işde eveli birāfta düyün olurdu. ġız evi ōlan evine gidēri, ōlan evi ġız evine gelirdi. 

tüFeK∪atāŕlardı, yūķaya gelillerdi, böre∪įnen tüFek ata ata gelillerdi. teF çala çala çalġı 

ġarşılardı, onnan kèrim ücüretini alırdı varannardan, bôyleliKçe oluyōdu işde. yoķ bizim orda 

olmāyodu. olmadı yani. ôyne olurmuş įķram da olurumuş, olurumuş da bizim günümüzde 20202020 

ben gôrmedim onu įķram görmedim.  

 

 

KIŞ İÇİN NE GİBİ HAZIRLIKLARINIZ VARDIR?KIŞ İÇİN NE GİBİ HAZIRLIKLARINIZ VARDIR?KIŞ İÇİN NE GİBİ HAZIRLIKLARINIZ VARDIR?KIŞ İÇİN NE GİBİ HAZIRLIKLARINIZ VARDIR?    

zebzeleri ġurudur, ġoruz. hindi un tarānası yapıyollar, un tarānası yapar ġoruz. işde 

zebzelerin ġurusunu ġoruz hindi de yaşı da ebēdi şiy olmāyo mevsimi gibi alıyōsun, yįyosun 

ōlum. işde şindi ћērşèylēŕ dei∪şti, ћērşiyler de∪įşti. yapıyoz, yapıyoz ћē. beş aldı ġadın bôyle 

sen baŋa ben saŋa beş altı ġadın toplanıyoz yapıyoz, altı ay yįyoz. altı ay sōŋa bį dā gine 25252525 

yapıyoz  işde yaptırıyoz yapıyoz tabi ōlum oluyyo.  

 

DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

al bir ip bālardıķ basmasıŋ diye. gine de bastı mı basıyodu. bį soya sürüyo bizim dudu 

rāmetlik. ābimin öncē hanımıydı ya o aldan öldü işde. evet. ġadını basıyo annesini. şindi 

yavrım eveli evlerde şi oluyōdu, şindi Toķdurlar yapıyō Toķdurlar. eveli evdediŋ işde bôyle al 

bālarlardı yo∪ūt Toķdura götürüyollardı bôyle ġurtarıyollardı. şindi hep Toķdurun 30303030 

ġonturalında oluyō Toķduru yanında oluyō. eveli ôyleydi. hindi Toķdurun şiyinde 

ġonturalında oluyō. Toķdur ne gerē∪iyosa yapıyo. ķazaıyna oŋa göre bişiyler yapıyo dē mi.   
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ADI SOYADI Sultan Tuncer 

YAŞI 70 

ÖĞRENİM DURUMU ………… 

DERLEME YERİ Kurucuova Köyü 

 
                                                Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----18181818    
 

YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER VYÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER VYÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER VYÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER VARDIR?ARDIR?ARDIR?ARDIR?    

onu bişįŕler oca∪ā ġorlar. ġarıştıra ġarıştıra ġarıştırā bişiriS hāmurunu. tēpsiyi yūruS 

tēpsinin ıslāna dökeriS, onu da käseriS, ġadıncana uFāġ uFāġ ufāġ∪onu yiriS. çorbasını da 

ta∪ūķ suyuna yaparıS. tāranàyı da içine ġatarıS acıķ onun. şôyle acīġ∪acīġ. şeyinin içine 

suyunun. tārànayı burda yoūrdunan yaparıS. yo∪ūrd∪alırıS şōrdan ġonşulardan inēmiz yō∪usa, 

satın alırıS süTü onu çalarıS, bişįriS ġadıncana. unnan ġararıS, deneynen ġararıS onu 5555 

ġuruduruS, sǖrteriS. unnan edērsek, deneynen edērsek dene ôyle durūŕ diri diri.  

 

KÖYÜNÜZÜN ADI NEREDEN GELİYOR?KÖYÜNÜZÜN ADI NEREDEN GELİYOR?KÖYÜNÜZÜN ADI NEREDEN GELİYOR?KÖYÜNÜZÜN ADI NEREDEN GELİYOR?    

bunun köyün adı ġurcu∪ŏva diye burā ġomuşlar işde ġurcu∪ŏva diyōlar ne bilen. 

türkmen Filān de∪įl bu köyün aslī  şeyden gēmiş şu ġarageçi gelen kôlerden. oŕlardan gēmiş 

gēmiş ġoŋmuşlar bullara.   

 

DÜĞDÜĞDÜĞDÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?ÜNLERİNİZ NASIL OLUR?ÜNLERİNİZ NASIL OLUR?ÜNLERİNİZ NASIL OLUR?    

biz düyünǖ üç gün yaparıS. dā∪ul dutarıS, ġına yaķarıS ġızıŋ ġaFāsına. ġızı 10101010 

gèydirįS.  biz bunu geçen sene aldıķ baķ gälin bu bizim. o düyün Pek ġadın olur. āћ düyünde 

gelsen sen buràya bį. yaptıķ düyünü işde ne bilem ben de şe dēdįm sōna bunnar ġurunca 

düyünü gèldim toķdurdádim. kelem sarārıS, biber sarārıS, yapraķ sarārıS, bāmya bişirįS, 

bǖkme edēriS, fırına bǖkme edēriS uFāġ∪uFāġ şôyle şôyle bükme edēriS biz fırına. siz 

gözleme dē gözleme dįyoŋuz. biz de bükme deriS oŋa gözleme dèmeyiS. telē∪izyonda 15151515 

izlēýĩp  duruyom ben sizi ôyle yā. telē∪izyonda izlįyom ben. āýnı başķa kôlerin yörük 

kôlerinin de biz gibi düyǖnü. āýnı biz gibi edįyolar onnar da. bayrā∪ı var dikeriS. bayrā∪ı baķ 

çaybazar gün dikeriS buràya. düyǖn ġurulcā gün tā gelin alasıya bayraķ durur dāmda.  
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ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

şindi ora mezāra varırlar şey gün arife gün. ġurbanda olsun ötē∪i bayramda olsun 

giderler ћēr bayramda giderler ora varırlar, bį çevre serer hoca şura bį ġuran oķur orda 20202020 

ћēpsine ölülerin. orada gelen parasını atar atār atār yıģīlır para bôle oràya. onu alır gelir hoca 

geri, bura cāminin şeyine verį ћāyırına, nèye verįse. ġışa gelmeden biber ġuruduruS, badılcan 

ġuruduruS, fasılle ġuruduruS ћērşeyi ederiS. yapraķ duzlar ġoruS, onnarı ġışın sararıS, biber 

ġızardırıS bazĭ, bazĭ bayā şeyne bişiriS ôle. sarma sararıS biberden, dāvet verįS ölülere. 

mezārdaķı ölülere dāvet verįS. bôrek ederiS, onnan sōra kelám sararıS, biber sararıS, 25252525 

bamyā sarılır şey gèlir bişer, pilāv aşı bişer. et alırıS bolavadından sıģīr eti alırıS onnan yemek 

ederiS āşamınan dāvet verįS. oķūcular ћē oķucu gezerler bizim de gezerler. şindi oķucu gezer 

gelirler, ġızın başına çeki ôrterler. adamnarı oķuruS erkek, dışādan, aķrābanı oķuruS. o 

altınnan gèlir, bi dene ћēdiyelik altınnan. çaybazar gün çocuģūn bārını bayā dōldururlāŕ bôle. 

yā yā etmèyiz. bekmezi eden maçaķlıdadır ō. çocuķ topraģī, ġarşıda vardır bizim, aķ 30303030 

topraķ  şōrda, dereden ġazar geliriS. è şindi çocuģā sarmıyō millet hindikiler sarmıyō, 

evelidekenner sarārdı. ben sarārdım, bu sarārdı, bunnar sarmadı. bunnar sarmāyolar, biz 

sarārdıķ. biz dā ġocaman olasıya sarārdıķ topraģī. hē ısıdırıS belinārı, hē ısıdırıS belinārı. eliŋi 

şôle ġoruS üsdüne yaķmıya yaķmıya. duzu şôle ekeriS, dōdumūýdu yeŋi ķörpe çocūģa 

ķoķmasın diye. acıķ da āzına deģįriS āzı ķoķmasın diye. ġundaģā sarārıS hemen∪orda bi 35353535 

buçuķ iki sa∪at durū, çıKārdır yıķarıS gerisin geri geri sarārıS, ôle gèydiririS ġāri çocuģū 

temizcene. şindi senin dediģįn işkembèye yatırırlarımış dediģįn; dolluķ oluyō deyè ederiS biz. 

şū ġaFası dolluķ olur, kel gibi olur çocuģūn çoģūnu, pek edērdim ben evelce bunnar etmèyō. 

şū beyni ışıl ışıl kel∪olūrdu olūrdu. şu bēni olūrdu ışıl ışıl. ō ġoŋyanın bu yandā kürtler var. 

zılla kürt ora. ben düyüne gittim ġoŋyàya ôle gördüm yollārda arabàynan minübüsünen. 40404040 

orda bizim burda aķrabāmızdan ōlan var çalışıyō. ō oķumuş çocuģūna sünetine, sünet 

düyününe gitdim ben. bi dene altın ettim, amcası saģīdı dā, gidem mi git ge ġız dedi. oķūmuş 

da gidilmez mi işde dedi rāmetlik ôldü o da hindi iki sene oldu öleli. sekiz ay bekledim 

hastānede çayda. tam sekiz ay ôle başında oturdum. sekiz ay durdum. sekiz ay sōna şu 

ayaģīnın şurasını acıķ yara etdįdi oràyı èyi etdik. sekiz ay sōna geldik bura āynı. gelini 45454545 

düyününü etdiler bu gelinin. bu da bunun ġızı. ћē bu ġızı o da gelini. iki ōluýnan bi ġızı var. 

ћērifler filan pek oynarnar. şindi geç maçaķlıya bizim maçaķlıya yörük dediģįn maçaķlıya. o 

maçaķlılar bizim, ġarıynan erkek ћēpsi bir oynar. gitdik düyüne bunu götürdüm gösterdim. 

ġarınarna, ћēriflernen oynadılar.  
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ADI SOYADI Ayşe Tuncer 

YAŞI 45 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul mezunu 

DERLEME YERİ Kurucuova Köyü 

 
                                        Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----19191919    
 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?    

toplanır millet, sārma sararıS, oķuruz adamları bigün eveli. geri gèlirler ērtesi gün çeki 

örterler. namāzlıģā olsun, battāniye olsun, ôndǖģeç falandan der der, dayısından, emmisinden, 

ġonşusundan ôrterler. ôle olūr. āynı bolavadındaķı gibi sararıS, pilāvımız da olūr düyünde 

ћērşey olūr. baķ bį bizim burda dellāl ǖnediveriyōlar, ilkin ġapı ġapı geziyōlar himdi, falānın 

düyünü varımış temsil ben ramazan tuncerin düyünü var, falānın düyünü var ertesi gün tüm 5 5 5 5 

köylü dāvetlidir dèr. gelcek adamnar zāten sana gelir, çekisini ôrter gider, çeki ôrtcek onu 

ôrter, yazma, şey ôrten donnuķ  ôrten onu ôrter, ġor gidērler. ērtesi gün çalġı gèlir. bizim 

burda tam üç gün çalġı çalar, üç gün. bolavadındā gibi bigün dē∪il. üç gün çalġı çalar ôle 

èderler. şu gelini iki sene oldum∪alalı ēltim yaķtı ġaFasına. bi kişi yaķtı işde. türkü çaģīrırlar, 

ћānı şeyde ēşgin çekerler ôle yaķdı. ġoduķ geldik, ћānı kendi sadece aķrabămız, acıķ bir 10 10 10 10 

iki elden oķūrsan oķun ôle bi kişi yaķdı canım ġınàyı da bizim de āynı, televizyōnda āynı nası 

başında ēşgin çekerler, āynı ôle edērler bizim de. hindi baķ biray önce bi yaķarıS. bi de bir 

ћāFta ġala bi de gelin ġınası yaķarıS, iki sefer yaķarıS gelin ġıza. iki sefer yaķılıyō. ilkin bi 

sefeŕįmiş biz iki sefer yaķdıķ. ћē iki sefer yaķdıķ. tüm diyelekden hā tamam āynı ôle. ôle şey 

olana bizim de yapdırmaSlar. āynı bizim de ôle. ћa bizim de ôle. tüm olan yaķıyō, tamam 15151515 

āynı senin didįn gibi bura da ôle. dē∪il dē∪il āynı ôle. düyün āynı, ћēr yèrde nasīsa burda da 

āynı ôle. yalıŋız bi üç gün burda davul çalıyō, bi o çoķ çalıyō. başķa yerlerde bi gece çalıp 

ћānı balo filan oluyō götürüyōlar. bizim burda ôle.   

 

YÖRENİZDE YAPILAN YEMEKLER NELERDİR?YÖRENİZDE YAPILAN YEMEKLER NELERDİR?YÖRENİZDE YAPILAN YEMEKLER NELERDİR?YÖRENİZDE YAPILAN YEMEKLER NELERDİR?    

arabaşıyı; unu ôlçer şeye dökeriS ġuşānèye. içine su ederiS, duz ederiS ēycene 

ġarıştıra ġarıştıra bişiriS, tepsiye dökeriS. tavuģū bişiriS, suyuynan eder yèriS onnan sōra. 20202020 

bişē bişē hē ānıyoŋ. acıķ dôkeris şeyin üsdüne saћānın altına acıķ su damladırıS, onnan ķaķtı 

mı tepsiye dôkeriS. onu bilmeyōn yalana baķma biz unnan ederiS. unu mu? yō∪urdu çalarıS, 
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yō∪urdunan unu ġararıS, ēşidiriS bigün, ērtesi gün yaparıS geri uFalarıS işde şiye ġuyarıS. 

yani uFalarıS. işde ona un tarānasına ôle derler. ötekini bilmeyiz.  

 

 

BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?    

olūr, olūr. para atıyōlar bayā. mezāra de∪įl  adam hocàya atıyōlar. hocàya atıyōlar. 25 25 25 25 

hocà mendil açarımış, hocàya varan atıyō oràya paràyı. oķuyan ġāli ôle diyolar ben bilmeyōm 

da. 

 

DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR? ANNEYE ÖZEL BİR UYGULAMA DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR? ANNEYE ÖZEL BİR UYGULAMA DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR? ANNEYE ÖZEL BİR UYGULAMA DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR? ANNEYE ÖZEL BİR UYGULAMA 

VAR MI?VAR MI?VAR MI?VAR MI?    

yaparlar, yaparlar. hindį, temsil ben ġaynınasıyın ben bį battāniye, sancaķ, içine şey 

öte beri edèrin. anası da ķızın∪anası da kendine donnuķ getirir, çocuģā bèbek taķımı getirį, 

yorġan èder gelir, beşik getirį, ћānı ne gücü ġuvātı ne yetiyōsa onu getirį. hanı gücü ne 30303030 

yetiyōsa onu getirį. ћā var. üsdüne al çeki ôrtüyoŋ, fazla uyuma, aman ışıķ yansın. işde bôle bį 

ādetler var ћe. ışıķ sabāћa ġadaķ yanıyō, çocuģūn üsdüne al ôrtüyoS. bôle bi ādetler var. hindi 

sarılıķ oldu mu sarı çeki ôrteriS, sarı inek südüynen vücūtuna çalarım ben. yüzük daķarıS, altı 

olsun, yüzük olsun çocuģūn bārına daķarıS. hiç Toķdura filan götürmeyiS, baķ benim kendi 

çocuķlarımın üçü de oldu, torunum da oldu. sarı∪inek südünü ılītdım, vücūtunu yudum 35353535 

çocuģūn onnan sōra, altın daķdıķ, yüzüne sarı çeki ôrtdük geçirdi. hiç bişiyi ġalmadı allā∪ın 

izniynen hiç Toķdura filán götürmedik. sarılıķ oluyō, benim kendi çocuķlarım üçü de dō∪ar 

dōmaS∪oldu sārlıķ, bayā āynı sapsarı şu gibi oluyō. bu gibi oluyō, on beş gün filán sürüyō, 

onnan sōra geçiriyō. hanı çocuģū Toķdura hanı götürüp de masķıra etdirmiyoS şindi. ôle ètdį 

mi geçiyō; sarı inek südü yalıŋız olucaķ. sarı inek südünü vücūduna yūyoS çocuģūn. iyi 40404040 

oluyō. altın daķıyoS, yüzüne sarı yazma ôrtüyōS çocuķ geçiriyō hiç bişeyi ġalmıyō, allā∪ın  

hiç var mı baķ, allā∪ın∪izniynen? hiç bişeyi yoķ sarısı.  

 

HASATDA, HARMANDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?HASATDA, HARMANDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?HASATDA, HARMANDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?HASATDA, HARMANDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

vallāћi o ћārmanı baŋa deme de kime dersen dè. yònannan saváşiyō gibi saváşiyoS. 

bizim bi de düzenimiz yoķ yā. hindi ilkin beygir çiFtiynen tam yirmi sene çit sürdüm ben. 

beygir çiftiynen, kendim sürdüm. onnan sōra acıķ inek, dana besledik allāh büyük bi de 45 45 45 45 

kist aldıķ uFaķ motòr, acıķ onnan yanıyōdu, gidiyōdu, acıķ dā süründük. acıķ üsdüne ġattıķ 

derken bi fiat motòr aldıķ. hindi èl tarlada yörüyen maķıne aldı, biz iki gündür gine biçiyoS 
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baķıyon èl gidiyō biz ġalıyoS. gine çekcēz biz, sap çįnerim ben. getir ћārman yerinde 

maķınenin üstünden kendim atarın. çocuķlar düşer diye ōlannara fazla da şey etmen. güççük 

acıķ kilōlu benim, üsdünden kendim atārın. bizimki vallāћi bayā harpden çıķmışa 50505050 

dönǖyoS, ћārmannar ķaķtı mı ben kendimi yònandan çıķmış sanıyōn, vallā esāhtan baķ ћā, 

yònandan çıķmış. onu deme de ne dèrsen de. çünkü düzenimiz yoķ, āletimiz yoķ, düzenin 

olsa, fendįynen çalıştın mı ġoymeyō. fendįynen çalıştın mı ġoymeyō. yalıŋız ġara zorunan biz 

çalışdıķ, bu ћāle ġara zorunan geldik. ġuldur beygir varıdı. ben hasanın bacısıyın. bi çit ġuldur 

beygirimiz varıdı. ġaynàtam dèrdi benim, biz dèrdik bizim dèrdi, eyvah dèrdim ayrılsaķ 55555555 

nèyderiS ki dèrdim. biz bu ћāle gelesiye ġadaķ neler çektik, benim sōradan ōlanın böyük 

ōlanın gözüne atom dèyōlar ne o patlattı, gözü çocuģūn iki şaķ oldu. anķarada gēzdik, 

elimizde yoķ, senden aldıķ altın ôndüş, şōndan aldıķ altın ôndünç. neler çekdik ödüyesiye. bi 

düyün parası da oŋa masraF∪ettik. ben gine de görmesi yoķ da nètcen, neler geçti bizim 

başımızdan neler. kendimde şeker var ôle, ћāyat zor, ћāyat çoķ zor. bugün tarladàydım 60606060 

ben.  ıscaķda yāndım. iki üç gün tarlàdayıS nètceŋ. ekmek yolaģī, tek şu şôle olur mu ki 

dèyon. yoķ aylıģīn yoķ, beyliģįn yoķ. ġara zorunan çalışcan işde ôlelikce idāre oluyōS. evimiz 

yoķ iki ġuldur ev var şōrda. vallāћi ev de yapamadıķ anca geçiniyoS dā baķ. iki evimiz var; 

birinde gelin duruyō, birinde kendim duruyōn. āldıķ bi iki arsa şō depenin başından 

yapamadıķ yoķ imķānımıS yoķ yapàcaķ yā. çoķ zor ћāyat da nètcen. ћāyat zor. hele bi de 65656565 

şôle bi, hindi baķ ikimizde de şeker var. bende de ћērifde de, o bį ġuldur motòrun uçu ġatiyēn 

allāhdan bize hap şap da vermèyōlar, nèyinen alıcan, atamıyon bilene yerine göre. yōķ. bi 

aylıģīn, beyliģįn olmàyınca. ē äskisi gibi gücüm de yetmèyō, iki gün çalışdım mı iki üç gün 

kendime gelemèyon ölü gibi yatıyōn şōllarda. aģīmınan toplardım bôle bi soluķ da ālardım 

vermeden ölesiceler dēdim, beni verdiler bu bi soluķ āğlardım oturūdum da. erkek niyetine 70 70 70 70 

çalışdım ben. ē işde geldik işde gidiyoS, gine āynı gine āynı nètcen. ben çoķ süründüm. ben 

mi? bunun ben en kücük geliniyin. geldiģįmde mi? ben ufādım essāћdan da anamgilin çocūģu 

ço∪ūdu biz doķuz ġārdeşiz, biz doķuz ġārdeşidik, onnan sōna anamgil bēsliyemiyoS diyelekde 

hemen bizi de deF∪ettiler. ben on dört yaşımda geldim buràya uFaķ geldim. uFaķ geldim. 

takdir nètcen. hepimiz de insanız, hepimizi  allāћ yaratdı. ôle büyüklenenner vār, vār. 75757575 

yöruk olup da yörüģǖ de allāh yaratdı türkü de. hepisi de, hepimizi  bi allāh yaratdı. hepimizin 

allāћı āynı. 
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ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

baķ benim barnāģīm ilāncıķdan yarım oldu. ilāncıķ çıķdı baķ barnāmda şūra kemik 

benim, şurama ġadaķ şişdi ġolum. gece gündüz hiç uyumadan sancı yiyōdum, tam iki ay filán 

çekdim. ilāncıģī dutan ġarı varıdı hacı böceģį dèyō ne bilen. şôle ћēpisi de dutdu, yedi 80 80 80 80 

deneydi, yedisi de dutdu, onnan sōna geşdi elim hiç Toķdura gitmedim gidēdim zāten 

ameliyāT∪ider diye ġorķuyon. daşınan demir gibi şişdi şôle göģērdi de buram. şurama ġadak 

da şişdi, gece gündüz ālardım. hiç durmadan sancı yiyō. bu ilāncıķ zor oluyō, barnām yarım 

benim baķ. bu barnām. hindį bizim burda ġarışıķ oynamàyız. millet daģīldıķdan sōna kendi 

ālemizden oynıyan olursa ġarışıķ ôle oynar. yalıŋīz yörüklērde zılla ġarı erkek ġarışıķ 85858585 

oynuyōlar o bizim çoķ tuћāFımıza gidiyō vallā. siziŋ de mi ôle o taraflarda? yalıŋız bizim 

burda ôle de∪įl işde. bi kendi kendi ālemize oynıyannar. ôle ĥālıçdan elinen oynamaSlar, o 

ādetimiz var. bizim de zılla dışa veren diye ġāret ideller. iýį bişey sanırlar dışarıyı da yā 

veriller. bolavadına çoķ gitdi ne diyen burdan belki yįrmi dene ġız gitdi. kendi ġırķda bį 

veriyōlar kendi aķrabăsına bōyna dışa veriyōlar. temsil benim ġızım halası isteyō aķrabā 90 90 90 90 

varman diyo benim ġız. ben de veremiyon aķràba işde be oluyō. ben ġaynımın ġızını isdedim 

ōlan isdedi, vermedi. bizim burda ôle yoķdur fazla. var da çoķ az. çoķ az. olmuyō işde 

isdemedikden sōna ben de veremiyōn tabi. isdemèyince nası verin? isdese veriS belki, 

isdemiyō veremiyōS. ben kendim de görücü ôle usūlüle verdi bòbam hanı hiç ġonuşub 

görüşmedik. yalıŋız hindi ôle deģįl. hindi ben kimi isdersem ôle diyō, ġız bilene. 95959595 

veremeSsiniz diyō. veremeyon, şuŋa verin diyemeyon. bizler hep beş dèneyiS baķ ћēp görücü 

usūlülen gelin olduķ. beş bacıyız hepimiz de ôle, hiç kendi isdedįmiS de∪įl. de∪įl ôle. hindi 

oruc da bilene ћāFta da mı? on günde mi? èyce bilmiyōn da gine açarlarımış ôle şeyde 

cāmide. para atmàya temsil yerine göre çoģū hanı elinde olmuyō fakir adam, o gün belki 

gitmèyō. köylük yeri fakir çoķ. ġırķda bi dene var elinde olan çoķ hanı, çoģū yoķ böģǖn 100100100100 

āşama ġadaķ çalışıyon āşamınan onu yį, ertesi gün bi dā. köylük yeri çoķ fakir bi de şôle bi 

fazla bi şey yoķ; bāçe filan edemiyō millet, sulaķ de∪įl. az vār bį eski mūtar varıdı çıķdı acıķ 

kendi götüne, acıķ kendi yaķınnarına suyu çıķartdırdı bizlere şona şuna yoķ. gērçi bizim 

burlarda tarlamız da yoķ da ortaķ ekiyoS biz, hindi ekdįmiS elin tarlası, kendimizin de de∪įl 

senin şonun tarlası. sürünüyoS işde. kendi tarlalarına su çıķartdırdılar. hanı çoģūnda ôle 105 105 105 105 

bi ekim de yoķ. fazla milletde zebze şudur budur hep parıya baķıyō. bi adam āşama ġadaķ 

temsil sekiz milyōna yômiyeye gidiyō, on milyona gidiyō, hele ġarılar kepāze zılla burda. beş 

milyona gidiyōlar āşama ġadar ekmeģį yanında. āşama ġadaķ yer ġazıyōlar o beş milyona. 

yāh, gine başķa yerlerde o taraFlarda ōn milyonumuş. o dediģįn taraFlarda on milyon diyōlar, 
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on beş milyon diyōlar. hindi burda götüren adam hemi bi orda alıyō araba kirāsı bi de 110110110110 

burda ġarıları götürüyō beş milyon, sen isdēr git isdēr gitme. mādur adam mecbur gidiyō 

çōģu, bi de onnan kesiyō. on miyona götürüyōsa beşini veriyō beşini yanına kesiyō. hē beşini 

veriyōsa beşini yaına kesiyō. bizim burda ôle.  

 

    ADI SOYADI Selver Tektek 

YAŞI 55 

ÖĞRENİM DURUMU ……….. 

DERLEME YERİ Kurucuova Köyü 

 

                       Metin Numarası: I                       Metin Numarası: I                       Metin Numarası: I                       Metin Numarası: I----20202020    

 

DÜĞÜNLERİNİZDENDÜĞÜNLERİNİZDENDÜĞÜNLERİNİZDENDÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ? BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ? BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ? BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?    

şindi düyünümüzde ne var? zāti şindik üç gün düyünümüz oluyō, eveli bir ћāFta düyün 

edērdik biz. biz ġına gecesi emeyiz ki, ġınıyı gündüz yaķarıS. gündüz edēriS biz onu. çeyiz 

çaķdırmayıS başı yarım olana, başını düzdǖrmiyiS, ġınàyı yaķdırmàyıS ôle işler işde. 

çıġardırlar. ēsgiden çıġardıyōlardı, şindi cehizi bir ћāFta önce çaķarıS. evelden bôle pırtıyı 

yayāŕdıķ, bôle dışarlara serērdik gelir millet görürlēŕdi, baķarlardı. şini bir ћāFta eveli 5555 

çaķıyoS cehizi biz. bir ћāFta eveli çaķıyoS, onnan sōna ġınasını yaķarıs, bir ћāFta sōna 

davulımuS dö∪ǖlür ôle işde eder gideriS.  

 

YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?    

biz arabaşını nası çekelim; ћāmurını suyunan ezeriS ezeriS ezeriS, sitilden süzeriS, biz 

oŋa sitil deriS, kevgir derler, sitil derler onnan süzeriS, çitirik olmasın, dü∪ǖrcük olmasın diyē. 

ġarışdıra ġarışdıra ġarışdıra sararāsıya bişirįS. tepsiyi ısladırıS, ıslaķ tepsiye dökeriS, bôlē 10101010 

keseriS, tavīnan da suyunu yaparıS, bōl limon ederiS, bōl acı biber ederiS, ġara biber ederiS, 

servise hazırlarıS. yā yā biz göceynen etmeyiS. biz unnan ederiS. unnan da edreiS, dôme 

budáyınan da ederiS. onu keseye torbada süzdürǖS yo∪ūrdu, o dôme budáyi bôle bį 

dalāzlatırıS deģįrmanda çekdiriS ћafifçene, onu kese yo∪ūrduynan ġararıS bôlē bir ћāfta 

beklediriS. bir ћāfta sōna bôle eder eder eder şōrıya şūrıya atar ġurudur öFeleriS, onu da 15151515 

ôle ederiS. içine nāneleriS, acı biberleriS, yumırta ġırarıS onu ġararķan da ġırarıS yumırtasını 

filan. onu da ôle yaparıS. unnan da salça ederiS, yumırta ederiS, isdeyen mercimek eder, 
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no∪ūT∪eder, isdemeyen sedece yo∪ūrdunan eder. onu da iki iç gün, iki üş kere yu∪ūruS 

datlansın diyelekden onu da dökeriS, onu da öFeleriS gine ôle ya elèkden ya sitilden geçiriS, 

ġurudur nānesini filan ġatarıS, acı biberini atarıS içine torbamıza ġuyarıS yo∪ut 20202020 

ġavanozumuza ġoruS şūraya ġışın yeriS. suyunu ġaynadırıS gine acīcıķ salça ederiS ġavırıS 

onnan bôle ġaynar suyunu da üsdüne deviriS so∪ūnan olsa dā iyi olur da ġaynar uluķ işidir 

ġaynar suynan etdinmįdi dā çabuķ olur. beklemeSsin, so∪ūan dā zelletli olur, so∪ūk suynan 

bulıya bulıya bişirdin mi dā zelletli olur. işde ôle ederiS.   

 

 

 

ADI SOYADI Sebahattin Koçer 

YAŞI 45 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Taşlıdere Kasabası 

 
                                        MMMMetin Numarası: Ietin Numarası: Ietin Numarası: Ietin Numarası: I----21212121    
 

KÖYÜNÜZDE ASKERE GÖNDERMELER NASIL YAPILIR?KÖYÜNÜZDE ASKERE GÖNDERMELER NASIL YAPILIR?KÖYÜNÜZDE ASKERE GÖNDERMELER NASIL YAPILIR?KÖYÜNÜZDE ASKERE GÖNDERMELER NASIL YAPILIR?    

askere gödermeler, dāvet verirler askerlere ôyle bi şenlik hazırlanmaz yāni. şenlik yoķ. 

ēskiden vardı. benimkinde de yoķtu yaw. ôyle davul, zurna yoķtu. düyünde çalgı olur. üç gün, 

cuma, cumērtesi, pazar. bir haFta önceden bayraķ asılır. cuma gün ġınası dērler ġınası olur. 

cumērtesi gün ġınası olur. Tadil gün gelin iner. ōlān tarafı gider. herkes gider yaw damāt, 

hepsi. geçim hayvancılıķ, çifçilik başķa bişey yoķ. amelelik, işçilik. meyve şindilik var 5 5 5 5 

evelden yoķtu yāni. evelden hep satın alırdı yāni de şindi herkesin kendine yeterlik var 

meyvesi. āslı yörük. valla orta asyadan gelme ġali ôyle dērler. ġarageçili. Taşlı dere olması; 

dere büyük bį dere vā. onnan herālda. büyük bį dere geçer daşlı onnan daşlıdere demişler. köy 

öŋceden birimiş. şu yorüKġaraca∪örene bālıymış dā eskisi bayā bunnan elli üçte ayrılmış. biŋ 

doķuz yüz ēlli üçde dā ēskisi yorüKġaraca∪ören de ġarayoķuşa bālıymış. şurda bį köy vā. 10101010 

onnan ġaraca∪ören ayrılmış, ġaraca∪örenden güneyköy, ġutlu, daşlıdere, nusrātlı bu köyler de 

ġaraca∪örenden ayrılma. evet. ġara geçili yörü∪ǖ dērler babalarımız ôyle der. odalar vardı 

evelden. köy odalarında sōbeT∪edērlerdi. büyükler toplanırdı, sōћbet vardı. ġave falan yōķtu. 

şindi bu televizyon filán çıķalı köy odaları ġaķtı. oynarnardı ne biliyim. tura battı, fırın ġızdı. 

gündüz fırın ġızdı. tura battı; üç beş gişi toplanır ortaya bi gişi geçer, şu şekil dururlar. bi 15151515 
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mendilin ucunu şe yaparlar dü∪ǖm yaparlar. ortada∪ī gişiye biri vurur sırtına hemen buradan 

şe dolanır kim vurduūnu bulasıya ortada ġalır. bulu mu öteki geçer ortaya, geşler yüzük 

oynarnardı. beş on çorap serērler şurıya yüzü∪ǖ eliyle saķlar. iki grup olur tabi bu. bulan taraf 

ilk şeyi çorabı yāni ġafasından ilk bulursa desdegül diye ġaldırır. ġalan çorapları sayarlar. ilk 

kim bulursa bulamazsa soŋa ġoması lazım yüzü∪ǖ eŋ soŋa. o da öyle. fırın ġızdı o, geşler 20202020 

düyünnerde oynarlardı onu. beş altı gişi bôyle ġafa ġafaya birleşirler, di∪ērleri onnarın sırtına 

binerler. bi tanesi ġorur onnarı bindirmemesi için. sırtına çıķmaması için. vurdu mu, aya∪īnı 

bozulur ötekiler geçer. deve düzerlerdi. ciridi bilmiyom ben öŋceden varımışımış. güleş de 

yaparlardı. güreş varımış. geşler ġız düzünür oynarlar. iki tane ġız bitāne efe gelirler meydāna 

oynarlar. cannandırma. düyünde yāni bi neşe ġatarlar düyüne yāni. ava giden ôyle ġayıtlı 25252525 

bi avcılıķ de∪įl de herkes ġafasına göre yapar avcılı∪ī. köyde canı sıķılan ġışın gider yāni. 

kēklik öŋceden ço∪ūmuş biz çocuķķan kēklikler eve girerimişimiş bullarda babamgil. bi ġışta 

eŋ az ēlli atmış dene kēklik dutarlarımışımış. yāni şindi yoķ. şindi giderseŋ üç beş kēklik 

gidērseŋ üç güne bį keklik görürsüŋ dāda. davşan da aS. orman ġalmadıīndan maĥlūķ yoķ. ġır 

davşanı.    

 
 
  

ADI SOYADI Ferzan Koçer 

YAŞI 84 

ÖĞRENİM DURUMU …….. 

DERLEME YERİ Taşlıdere Kasabası 

 
                                              Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----22222222    
    
             DÜĞÜNLERDE NE GİBŞ ADETLERİNZ VAR?             DÜĞÜNLERDE NE GİBŞ ADETLERİNZ VAR?             DÜĞÜNLERDE NE GİBŞ ADETLERİNZ VAR?             DÜĞÜNLERDE NE GİBŞ ADETLERİNZ VAR?    

             eski düyünneri göreydin ћēy yāvrum vāy. ben güneýköyden geldim atınan geldim, 

atınan canım. şindi cumā günü aşçısı olū canım, cumā günü aşçısı olū. bį günde edįyolā artıķ 

ġınası olū. bį gün de alīla gelį canım. aman benim bi düyünüm oldu görēydiŋ. atınan şôyne, 

atlar sekēŕdi. eveli atnarnan cirit oynardı, cirit cirit. adamlar binērdi ġuzum. oķudu oķudu∪ū 

adamlar ci∪ērim. beter yapāŕlar canım. her şeyi yapāŕlar ġuzum. yā anam yā tarāna yō∪ūdu 5 5 5 5 

eveli. düyünde tahrāna olmaS ġuzum. tarhānayı şe edērler ġuzum; ġarını ġara ġararlar canım. 

yō∪ūrdunan ġararlar, şôyle sıķārlar canım tarānayı. arabaşını hepįsi edįyo. arabaşını ġaynadıġ 

canım şiyinen, dökeriġ şiye tepsiye dökeriġ ġuzum. arabaşını kim ossa döker ġuzum. şindi 
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şeyi soķuyōlar canım; taksiye geliyolar canım. atınan geldim ben atınan. güneköyden tā. 

benim ırāķ köyüm. atınan geldim ben. ġuzum ikį gün olūdu ġurban olduūmu. şindi çō 10101010 

oluyo bolavadında. bolavadında çō oluyo. ġaç gün işte; ci∪ērim ġuzum diyom. dur sen cumā 

gün aşçısı oluyo, onnan soŋa şe oluyo; cumārtesi de şe oluyo; ġınası canım. onnan kēri de 

inesi. tamam ġaraca∪ören ħe canım. benim nerelįýdi yarābbi, aķlım gıyıtıyo, tüm ġaracā∪įllik 

geldi. aķlım ermiyō cānım. orāsına aķlım ermiyō ġuzum. benim yāşım büyük ġuzum aķlım 

ermiyō dā.                                                                                                                                15151515 

 

 BAYRAMLAR NASIL OLURDU?BAYRAMLAR NASIL OLURDU?BAYRAMLAR NASIL OLURDU?BAYRAMLAR NASIL OLURDU?    

 bayrāmları mı? ne yapārlar. sütlü edērler cānım. sütlü edērler ramāzanda. 

bayrāmda ġurban bayrāmında. ġurban bayrāmında et oluyo cānım. ġurban kesįyollar. ġurban 

kesįyollar canım. et yiyōllar. yapālar canım. eti şiy da∪īdıllar; pay da∪īdıllar canım. ġıyallar, 

bişirįler, gelip giden yir canım. gelip giden yir ġuzum. ġoca ta∪āyınan vururlar. sārma sararlar, 

aķlım ermiyo ġuzum benim yaşım çoķ büyük çoķ. vallā bilmiyom. ıramazan deyiverin 20202020 

canım. aķlım ermiyo baķ aysel. ġaç yaşındāsın deyō.      

 

 ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

 sarılıķ olduķtan keri ġuzum sarılıķ geçer dērler. albasmasın diyi. albasır 

ġuzum. albastı∪īnda benim çocu∪ūm öldü canım. benim ġızım öldü albastı∪īnda. albastı mı ћēr 

yer ġararıveriyō. el ayā∪ı canım. anasını basıyo canım. keşkem çocu∪ūnu bassa. benim ġızımı 

albastı canım öldü. çocu∪ūm çolū ġaldı. ġızım öldü canım do∪ūmda. salınġacına ġorlar 25252525 

canım. alı ġōrlar canım. alı ġorlar hānı çocu∪ū çolu∪ū basmasın diye. çocu∪ū basmadı anasını 

bastı canım.       
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ADI SOYADI Aysel Koçer 

YAŞI 39 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Taşlıdere Kasabası 

    

                                           Metin Numarası: I                                           Metin Numarası: I                                           Metin Numarası: I                                           Metin Numarası: I----23232323    

    

    ARABAŞIYI NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞIYI NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞIYI NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞIYI NASIL YAPARSINIZ?    

    çorbāsı şey çorbāsı; tavuk çorbāsı işte bį başķa olur. etlerini çitlerik biz bôyle 

içine hiç kemik olmaz. unu bi ayrı olur. onu tepsiye dökerik. hamurıynan çorbasını içerik ћā. 

hamurını işte suya özersiŋ iyice. yō yō anam sādece un; duz, un. o iyice bişecek o ġızarasıya 

ġırmızı ћālini alasıya. ġırmızı dedi∪įm sarı gibi olur işte o. oklavaynan da ġarıştırırıķ bāzı. onu 

ġıvāmını sırçayı ısladırsın ters tarafını. oŋa ıcīcıķ dökēŕsin, baķtın ķakıyo dökēŕsin tepsiye.   5555 

 

ADI SOYADI Ali Yörük 

YAŞI 70 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Yörükkaracaören Köyü 

 
                                            Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----24242424    
 
 
 

     YÖRÜKKARACAÖREN KÖYÜNÜN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?YÖRÜKKARACAÖREN KÖYÜNÜN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?YÖRÜKKARACAÖREN KÖYÜNÜN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?YÖRÜKKARACAÖREN KÖYÜNÜN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?    

                    şindi burası bey köyü. şôyle oluyyō; bu köy böyüklerden gelen şèye göre, bu 

bolvadın ћāvelisinde hiç kimse yoķ. çay, bolvadınde vār. ēski selçuklulāŕdan ġalma. 

var∪amma bu gördü∪ǖn bu báldalarde hiç başġa bu bēgden başġa kimse yoķ. yörük∪osmanlar 

diyolar bize. soy∪ismi cumurįyette çıķtı kendiŋ biliyoŋ. bize laġap∪üzere yörük∪ōsmanlar 

demek, ġayı boyundan, şo osman bē vā yā, sö∪ǖtte osmānlı devletini ġuran, bu koküŋ bizim 5555 

sülāle ōŕdan geliyyō. veyā∪ūt kütāћya beyleri var yā veya∪ūt başġa hindi ġarışıġ∪iş. işi dorū 

ġonuşalım. burdan gelincik; bütün∪isimler dā∪ut, süleymān ġondūna göre, laġīmlara da 

yörük∪osmān dērler. ћā yörük deyincik∪ābesleniyō bāzı insanlar biz de diyōz ki 
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yöruK∪osmānlar, osmānlı devletį ġuran hangı gişi; ġara geçili misin? sarı geçili misin? diyōlar 

bize. biz de diyoķ ġi, osmānlı devleti ġuran ġayı boyu, ertuğrul gazi yöruK∪aşįreti. ћā ortà 10101010 

asyadan geliyolar. anadoluya zāten∪iki aşįret girįyyo sen tāsillisiŋ. biri burdan sivas üzerinden 

süleymān şah, şeyde sivas yānīŉda suda bo∪ūluyor, ertuğrūl gazi buràya geliyor. bizim siz 

tāsillisiŋiz dā iyisini  bilirsiŋiz. bunnar bu ġonya ћāvelisine geldikde o zaman mo∪ōl 

istilāsındaymış bura. selçuklu devleti zāyıflıyor. ala∪āddin keykubat. o sırada iki ōrdu, 

büyükler bôyle anādırlārdı; ovada harp edērlerimiş. bunlar diyolar ki; yaw biz hangı tarafa 15151515 

yardım∪edelim? ya∪ū erkekli∪įŋ şānı, iŋsanlı∪īn şānı zayıf taràfa yārdım∪edelim. o zayıf taraf 

da selçuklularımış. buŋlar zayıf tarafa yardım ediyolar. mo∪ōllar yeŋiliyō. mo∪ōllar yeŋiliyō. 

yeŋilincek buŋa dutuyō, áleddin keyķubat bunu uç beyi oláraķdan dōmaniç, ġaracābey, sö∪ǖt 

mıntıķāsı seniŋ diyo uç beyi olaraķ gönderįyo. gendiŋ tāsillisiŋ biliyōŋ bizim 

büyüklerden∪intiķāl∪idilen bôyle. hā burda bu bey bizim burdā bey bizim burdā vergi 20202020 

toplarımış emirdā havālisini, bolvadin havālisiniŋ bursaya götürǖ vergisini yatırırmış elinde 

fermān var resmįyetli. emirdā yaylam diyo, bu da∪ā emirdā derler, köyüŋ arķasıdā da∪ā zaten 

emirdā ġalesi de ordan geliyo. emirda∪ī isim. emirdā, sultanda∪ī, çayıŋ yanda∪ī dā, eber gölü 

arada, ovada dèyo ki fermānda; emirdā yaylam, sultandā güzlem. beyiŋ fermānı. eber gölüne 

ġuyu, tuyū, at girmēýcek diyor. bu fermān burda hüküm sürerkene, beyiŋ ġardaşları, 25252525 

bey∪amcasını vuruyolar. vurandan soŋā bi ġopuKluġ∪oluyor. burdā vurulanıŋ∪ōlū burdan 

bursàya gidiyō kim getirdi∪įni bilen yoķ, yāni a∪īzdan gelen rivāyet bôyle. bursàya ķaç günde 

vardīsā, neyilen gittįýse oraya varıyō işte ben ġaraca∪ören ġaracavirān∪evvelce hindi 

yörüKġaraca∪ören, yörüKķaracavirān. virān dèmek; ören. ora∪ā varıncāķ işte beŋ beyiŋ∪ōlū 

babamı vurdular, yaw kimdi filán derkene tabi ġordon∪altında içeri götürüyolar. o günüŋ 30303030 

padişāћı kimise ħabar veriyolar. dēFtere baķıyolar, ā bizim orda yörüKġaraca∪ören virān beyį 

vār diyolar, çocu∪ū huzura alıyolar. diyor∪işte babamı amcamıŋ∪uşaķları vurdu. ћā amcaŋ mı 

vurdu?  ters∪aŋladıyō çocuķ, halbuki amcasınıŋ∪uşaķları vuruyō, babasını dįnemiyo yāni. 

ōrdan müfreze veriyō, o zaman jandārmàya zābtiye. başlarında bi ġumandan burıya geliyolār. 

ћā burda adamı vuruncuķ, o bey, beyli∪į yapan∪üstünde bi çeşme vādır, tāri∪į çeşme oràya 35353535 

ġonuyō, bu bey de bu çeşmeniŋ başına ġonuyō, onnar çadırı sökmüşler, evleri yıķmışlar 

ġaçmışlar. emirdā∪ınıŋ çayġışla köyü vadır. onnar∪oràya gèdiyolar. onuŋ başına gelen 

ġumāndan, o zaptįyeler burdan∪izlē izlē izlē orman∪içinde da∪ā, orman∪içinde 

verāsıl∪oravarası bi çadıra varıyolar. mu∪āsır∪altına alıyolar. sabaĥ∪oluyor. sabaĥ∪oluncuķ 

ordan o ġadın zaptiyeniŋ birini görüyor, içeri giriyo. vurulan beyiŋ ġardaşınıŋ∪adı keçe 40404040 

musā laķap∪üzeri. lán musā ne yatıyoŋ? bizi zaptįyeler çevirmiş diyo. adam çıķıyor bir∪ardıç 
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aġācınıŋ∪altına giriyor. bunu da zaptįyeler göremiyor. hemen geliyolar, evi basıyolar, 

yataķ∪ıççacıķ, ġadına diyolar; çoban hemen davārı çekiyomuşumuş, çobanı çeviriyolar geliŋ 

buràya bālıyolar, sizi yaķacaķ diyolar. gösteriŋ nirde? şō aġācıŋ∪altında gir diyolar. her 45454545 

aģācıŋ ġolu eŋ∪aşa∪ī yirmi metreymiş hesăP∪it. şō aģācıŋ altı hindik görünmüyo. zaptįyeler 

gidē gidē dalıŋ altından bunu o zaman∪etekli giyiyolar, giyerlerimiş. ete∪įnden dutarıyolar, 

dışarı çıķarıyolar. başıda∪ī ġumandana verilen emir; bo∪āzı kes, getir kelleýį. hemen∪orda 

kellesini kesiyolar. jandarmāda etekleri ipekli dē mi? hemen parça parça ediyolar, tütün kesesi 

dikiyolar. bu bôyle gelen bize olan ћādise bôyle. oŋnan sōŋa buràya bu bey, o fermānı 50 50 50 50 

tapuya geçirmiyor. emirdā yaylam, sultandā∪ī güzlem bu iki ġazanıŋ∪arasını, eber gölüne 

ġuyturacaķ fermān da sona geçersiz ġalıyor, tapuya da geçmiyo, onnnaŋ soŋa bu kôylerde 

bey, afet arķa bulmaķ ġorķusuna bu kôyler soŋradan ġuruluyor. bu kökleriŋ∪asas māziyeti iki 

üş senelik. bu köy∪eŋ aşa∪ī altı yüz seŋelik. onan soŋā bu dālar ormanımış, o zaman milled 

sular membā, odun bōl, ĥayvān vār. ē şindi zamān de∪įşti. iki üş sene ne oldu? o∪ā köylere 55555555 

barajlar yapıldı, sular sondajlar vuruldu, bizim köy dā dā orman ġayboldu. idāre o 

zaman∪ormandan bütün bu kôyler dādan kesērlerdi, merkeplere götürǖŕledi. bolvadinde otun 

satārlardı. bütün∪ev∪idāresi buŋa bāģlıydı. burdā bizim∪arāzi ġısadır, yer∪altı suyu yoķ. 

yer∪altı suyu yoķ. geçim bu yönden; malcılı∪īnan, arazįynen bôle gelmiş, bôle gitmiş. şindi 

dāda orman ġalmayıncı, dā erazyōna tabi. şindi dēvlet tedbir alsa da ġıyıdan  gene ġıymat 60606060 

yoķ. bi kere torpaķ gètti, torpaķ gètti. şindi şu durūmda; üç de∪įl iki dönem mūtārlı∪īnı 

yaptım. buraya yedi köy bālıydı buraya.  

 

  KUTLU, GÜNEYKÖY, TAŞLIDERE, NUSRATLI KÖYLERİ       KUTLU, GÜNEYKÖY, TAŞLIDERE, NUSRATLI KÖYLERİ       KUTLU, GÜNEYKÖY, TAŞLIDERE, NUSRATLI KÖYLERİ       KUTLU, GÜNEYKÖY, TAŞLIDERE, NUSRATLI KÖYLERİ     

        YÖRÜKYÖRÜKYÖRÜKYÖRÜKKARACAÖRENE Mİ BAĞLIYDI?KARACAÖRENE Mİ BAĞLIYDI?KARACAÖRENE Mİ BAĞLIYDI?KARACAÖRENE Mİ BAĞLIYDI?    

      işte onu anādıyom şindi. bunnar yüz∪elli sene önce; yedi köy bura bālīydı. 

ġarayoķuş, taşā∪ıl, nusratlı, daşlıdere, güney ve ġurtlu. hep yörükġarca∪ören, bey koyüne 

bālīydı. bütün cumā namazları dā yaķında burda ġılınīdı. yaķın dediysem de ġarayoķuş 65 65 65 65 

yǖz  yirmi sene önce filán ayrılıyō burdan. taşā∪īlľa berāber. biŋ doķuz yüz∪ēllide nusratlan 

daşlıdere ayrıldılar burdan. biŋ doķuz yüz seksen∪altıda güneye ayrıldı. biŋ doķuz yüz dōsan 

ikide benim soŋ mūtārlı∪īmda ġurtluyu ayırdım. şindi her köy, kendi tüzel kişili∪įne ā∪it. aynı 

boydan. de∪įşik de gelse boylar yāni aynı bunnar ġısa birbirleri hemen hemen∪aynı hep. 

yörüK yörüK∪evet. yalıŋız, bu bizim bey ayrı. ġayı boyundan. büyükler dedi∪į. yāni 70707070             

yörüK∪ osmānlar deyincik, ћānı evvelden soy∪ismi yoķ ya, ordan geliyō yāni durum bu. işte 

şindi ben∪ovàya bi sondaj yaptırdım, biŋ doķuz yüz doķsan∪üçte yüz sēksen metire indi, sekiz 
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buçuķ şey su atıyor. arazi sulamaģ∪içun yer∪altı suyunuŋ∪eŋ∪aşā∪ī yirmi tire olması lāzım. 

gelir ġaynaķları arāzi olsa da yāni nōrmal, dāģda da yāni malcılı da ġısāldı şu durumda. çünkü 

merāŋ geŋiş∪olursā, zengin∪olursa malcılıķ∪ôyle olur. ћā malcılıķ∪ôyle olur hanı. yāni  75757575 

idāre yönü hemen hemen yarıya yarı şindi köyuŋ dörtte biri āmelelikle çobancılıķla geçiyor. 

hizmekārlı∪īýle geçiyor. geri ġalanı da az buçuġ∪arāzisiyneŋ, az buçuġ malı oluyosa meselá 

dāda yaylıya götürüyo durum bunnan ibāret.  

                     

                  ÖLÜMLE İLGİLİ NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR? ÖLÜMLE İLGİLİ NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR? ÖLÜMLE İLGİLİ NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR? ÖLÜMLE İLGİLİ NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?     

                                                                        gelenēmiz şu; ölüm∪ôldü, hemen filán∪ôldü meselá bi ġonşunuŋ biri öldü millet 

bütün ġarı, ġız; ekek ve ġadın giderler. cenāzèyi evelā, hocayı ça∪īrırlar. evele cenāzeniŋ 80808080 

kefini biçilir. oŋnan soŋa, ısķat dedi∪įmiz, alt üst meselesi vādır; ēskiden gelenek ћāline gelen, 

bunnar yapī. oŋnan soŋā mezár ġazmıya ġoŋşulardan∪adam gönderilir. oŋnan sōŋa yīķanır 

hoca tarafından. eli yaķışan taràfından, tābıda ġonur, musallā daşına ġonur. cenāze namāzı 

ġılınır, toplu ћalde şeynen tābudınan. evelden tābudınan götürürdük şindi, vasā∪ite ġoyuyoS. 

cenāze namāzı ġılınandan soŋa. mezáriŋ ġıyısına vādıŋ mı geri vasā∪itten iŋdiriyoS. gene 85858585 

omuzlarımızda mezára ġadar iletiyoS. ōŕda ġabristàna defnidiyoS. ġabįrler şôyle; bizde a∪āç 

derler, bāzı çıķıyo mermer filán getiriyōla, tàhtā getiriyōlar yāni her yörede bi de∪įşik∪ādet 

vādır mezárde. kimisi kerpiç ġor. kimisi daş ġor. bizim düz ġazılır bi sapıtma yapılır, cenāze 

oràya bıraķılır, kefinler bālıdır başa oŋnar çezilir. oŋnan soŋa bi a∪āçlar ġonur. ĥası ġonur. 

oŋnan soŋa topraķlanır. başında hoca Talġınını yapar. do∪ō oķur. yaķınları mezáriŋ dışına 90909090 

çıķar. ōrda sôylerler yaķınları mezáriŋ dışına çıķın dērler. onnar  şôyle sıralanır yaķınnarı, ölü 

yaķınnarı. ordan çıķannar da höküm∪allaĥ başıŋız sa∪ōlsun, höküm allaĥ başıŋız sa∪ōlsun diye 

mezárdan çıķılır. mezárdan çıķılıncık beş parça köy∪evelden iç∪içe yaşadı∪īna ġarayoķuşla, 

daşā∪ıl∪uzaķ. bu beş parça köy∪adamları hemen hemen birbirine gelįrler. da∪īlırlar giderler. 

da∪īlmıyanlar gene gelirler∪evlere azbe∪öz biraz yemek çıķarīŕlar, yāni azboz∪orda hoca 95959595 

gene bi do∪a yapar da∪īlıŕlar. oŋdan soŋa her evden ölü olan yere yèmek gider. āşamlayın gene 

yaķınnarı, ġonşuları çaīrılıŕ, ġadınlar varīŕ, èrkekler varīŕ, ĥoca varīŕ. gene ōrda bi ġurān∪oķur. 

bu üçünde tekrar ayrıyeten bi yèmek virilir. üçünde bir; bį de yedisinde verilir bizim burda. iki 

bi de ġırķı vādır. ġırķında yèmek verilir∪iş biter durum bu. yemek∪olaraķ bugün meselā; 

üçünde, yedisinde veýa∪ūt ķırķında, egserįyet şindi evelde bulgur pilavı vārdı bizlerin 100100100100    

yērli  malı. şindi piriş pilāvı oluyyō. tavuķ filan. maddiyātı, gücü olanlar ġoyun ve sı∪īr∪eti 

getiriyō. şindi olmıyanlar ta∪ūk eti getiriyo üzerine. evele bi çorba, evelden bizde tarāna 

çorbaları meşurdu. şindi onnar∪oldu arpacıķ çorbası var, bamya çorbası oluyyō çorbalar. 
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yarpaķ dolması sarma sararız. onnaŋ sōŋa pilavıŋ∪üstünde, pilāvınaŋ taba∪īnan∪üstü ätli onu 

verirler. arkasından datlı, hoşaf veyā hēlva durum bundan ibāret. üçünde, yèdisinde 105105105105       bi 

de ġırķında verilir. ķırķında biter.   

 

                  BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

    bayrāmlar şôyle; meselá ramāzan bayrāmı veýa∪ūt ġurban bayrāmı, evelā ramāzan 

bayrāmı meselá ramāzan bayrāmında; tabi millet∪oruçlu ћērkeş terāvi namazına devām∪èder. 

ġadın ve èrkek gideriz burda.    bayram namazınā gelince; ġadınnar gitmez bizde bayram 

camįye. èrkekler varır, şindi merkezden veriliyō va∪āz. hocalā  evelden gendi verirdi. her 110110110110 

köyüŋ ћōcası kendi camįde va∪āzı. kendi ġudüretine göre, kendi bilgisine göre. şindi 

merkezden verildi∪į gibi, millet  va∪āzı dįniyor, hoca va∪āzı bitenden sōna, namāzı ġıldırıyor, 

namāzı ġıldırdı mı, cāminiŋ∪içinde, cāminiŋ∪içinde eŋ∪evel ķaKan ћocaya bayramlaşıyor. o 

ћōcanıŋ dibine diŋeliyor. sıra vādır. onnan bayramlaşan sıra sıra cāminiŋ∪içi doluyor, eŋ soŋ 

ġalan bütün birbirine bayramlaşıp şindi evelden dışarda bayramlaşdıķ şindi 115115115115 

cāminiŋ∪içinde bayramlamış∪oluyoS. yāni bu bi adet∪oldu şôyle; dışārı çıķtıŋ mı millet belki 

birbirini göremez diyo, vāramaz diyo. eŋ∪iyisi diyo ћōca burda bayramlaşıŋ diyo. yā 

görürsüŋüz ya göremezsiŋiz diyo. yāni dāћa bu dāћa bi şe ћālini aldı yāni. şindi hemen hemen 

cāminiŋ∪içinde bayramlaşıyoS. ћā cāmiden çıķandan sōŋa; bôyükler vādır. ġadın∪ossuŋ, èrkē 

ossuŋ, gelirler senden güççük∪olannar. ev ev ġadın, ġız, çocuķ gezerler. şeker ġoruS, 120 120 120 120 

sı∪āra  ġoruS, ġolonyā ġoruS. ġapıdan girerler, bayramlaşırlar sa∪ōluŋ derler çıķar giderler. 

şeker veri∪įz. sı∪āra veri∪įz içene. oturūŕlar meselá icābında yemek çıķarı∪īz. bayramlarda 

evlerde hep yemek çıķar. sufraya ġonur yème∪į yērler. bôyle bayram ġırdan gelen, bayırdan 

gelen üç gün dört gün bôyle devām∪eder. bôyle biter. ћā ġurban bayramına gelinci şindi; 

herifiŋ durumuna göre, sı∪īr kesen sı∪īr kesiyō, ġoyun kesen ġoyun kesiyō. üçde bir 125125125125 

ġısmını ġoŋşulara da∪īdıyor. kimisi de da∪ītmıyan da üçde birini bişirir, iki sūra üç sūra adam 

ça∪īrır, yirmi yirmi beş gişi, hocayı ça∪īrır gözelce yedirir, bişirįler burda, hoca bi ġuran oķur 

çeker gider. ћēr bayramda bôyledir yāni. burānıŋ gelenekleri bôyle. 

 

       ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

                        yörǖ∪osmāno∪ūlları beylik seceresi; bozoluş aşįretinden. sülāyman beyin ōlū dāvūt 

bey, vurulan. bu bey vurulmuştur. baķ ordan dönüyo şindi. bu bey emirdā∪ına vuranların 130130130130 

gidenler şu sülāle. beyi vuranlar. emirdāī çayġışla köyünde. uyuz hacı∪eli. bunnan doānlar. bu 

vurulanıŋ ōlū; bey oluyō soŋā. beylik veriliyō buna. ne ġadaķ sene sōŋa verildįse burda onu. 
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uyuz hacı∪eli ōlū var. bi ōlū dā va baķ burda, süleymān bey. süleymān bey bu vurulanıŋ ōlū 

burda asas. bu belekte ġalıyo vuruluncuķ. uyuz hacı∪eli bunnan ürüyenler baķ secerede burda. 

süleymān beyden de uzanannar burda baķ secere aynı. şunnar da baķ; emirdā∪ī çayġışla 135135135135 

köyüne gidenner, beyi vurannarıŋ uşaķları bunnar. ġısa kestik yāni bildikleri bū ġadaķ yāni. 

baķ şūrda baķ keçe musa. dā∪ūt bey ġardeşi. yāni vurulanıŋ gardaşı şunuŋ ġardaşı bu. bunuŋ 

uşaķları vuruyo amcasını ya, bunnar burda terk edip gidiyolar. bunnarı görenner bunnar. 

bunnar da yöruKġaracāörenden. köse ġoca; adı mūsa. bu beyiŋ belekte ġalan ōlū. baķ durmuş 

bey soŋ bey ōlū. bey ġardaşınıŋ ōlūna atlıyo. ġardaşınıŋ ōlūna atlayıncıķ uyuz hacı 140 140 140 140     

eliniŋ  ōlū durmuş, bey oluyo. köse ġoca oluyo, ġurt ōlān adı mustàFa. onnan soŋa hacı imām, 

dā∪ūt adı. baķ dā∪ūt süleymān. baķ dā∪ūtdan ürüyenne burda. ġurt ōlāndan ürüyenner. biz ġurt 

ōlāndan burda. baķ şūrda ne yazmış? benim bu yāni. ben secereyi yazdım ya. şurayı oķuyalım 

şindi. ћā süleymān beyden úrayannar baķ. dā∪ūt, ōsman iki ōlū oluyyō. ōsmandan üreyenner 

bunnar. dā∪ūtdan üreyenner burda. baķ burda ne yazıyyō; emirdā∪ī yaylam, sultandā∪ī 145145145145 

güzlem.  eber gölüne ġuyru∪ū túylü at girmeyecek diye padįşāh tarafından fermān verilmiş. bu 

fermān, ilk bey dā∪ūt bey vurulan. ķardeşi keçe mūsaō∪ūlları tarafından vurulunca tapuya 

geçemiyor bu fermān. vurulan dā∪ūt beyiŋ ōlū süleymān bey, bey olyor. oŋdan soŋā soŋ bey 

durmuş bey. şu ġardeşiniŋ ōlū bey oluyor. soŋna beylik lāv oluyor yāni. beylik bitiyor soŋra. 

beylik bitiyor, lāv oluyor. emirdā∪ī, bolvādin havālisiniŋ vērgisini bu beylik tarafından 150150150150 

bursaya  yatırıyormuş. bu secereyi izzetōlū ali yorüK tarafından ôretmen hakan çu∪ādar 

aŋġaralı bu çocuķ. çetin batmaz tarafından ġaleme alınmıştır. tārih şu; on ikiye yirmi sekiz biŋ 

doķuz yüz iki. çocuķlar, arķadan gelen nesil az buçuķ baķsınnar yāni buŋa. doķuz çeşit yöruK 

vādır; her yorü∪ǖŋ gendine göre has bį gidįşātları, simālarından, giyimlerinden, yemekleri ayrı 

ayrıdır. bizim gelenekler ekserįyet; bütün bolvadınıŋ a∪āsı, beyi bütün da∪įre adamları 155155155155 

bizim  yedi dene odamıS var beyleriŋ. bütün odalar ilerdi. bizim geleneklerimiz baķtılar mīýdı 

įftār duyarlardı. başķa yeri gördü mü bu ĥareket yoķ ki. başķa yerde yapamazlar. bizde 

gelenekler äskiden ġāve mangallarda bişerdi meselá odalarda tabįyet üzere. yemekler bişsiŋ 

aynen tabįyet üzere yapılırdı. şindiki loġantalar yeme∪į ne oluyo. bizde gelenekler çoķ 

üstündür yāni. başķa yöruKler  yöruKtür. başķa köylerde yöruK vādır. Faķat bizim bu 160 160 160 160 

yaylanıŋ ayrı özellį bēy koyü oldu∪ūndan çoķ köklü. altı yüz senelik mazįsi var. bugüne ġadar 

gelmiş bôyle yaşantımız ћāla dā devām ediyor. odalara meselá, odalar öldü şindi. yedi dene 

oda varıdı. yedi koyüŋ adamı cumā namāzı burda ġılındı mı burda cirit oynarlarımışımış. cirit 

oyunnarı oynarlarımışımış. gelirkene dāvşan, keklik vururlarımışımış. odalarda yerlermişimiş. 

bi de cirit oynarlarımış. cumādan soŋa çeker giderlerimiş. ēskiden sözcük var; ķırķ 165 165 165 165 
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cema∪āt  olmadıķ yerde namāz ġılınmaz diye. hiçbir köyde şey yoķ. beyiŋ cāmisi vādır. şindi 

ġapalı. biz ramazānda açarıS hayır için. bu cāmi de∪įl. cāmi yoķarda. yüz elli metire ķare cāmi 

var. ēski bu da∪īŋ ormannarından. her dôşemeli, dôşeme deriS biz. bu dôşeme atılan 

dôşemelere. sekiz metire uzunlu∪ūnda. ardıç a∪āçları antiķà. dörT başı bir. ġalem gibi. her 

dôşeme yüz buturumda. şundan ġalın. bôyle ēri bǖrü de∪įl. bu ardıç. bu da ardıç. şunnar 170170170170 

gördükleriŋ odanıŋ a∪āçları hep ardıç. ardıç da onnarıŋ özelli∪į başķa beyiŋ cāmisi oluncuķ. 

özelli∪į başķa. özelli∪į başķa şindi. durum bu.    

                            

                                                  

ADI SOYADI Hatice Yörük 

YAŞI 69 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Yörükkaracaören Köyü 

        

                                                                                                                      Metin Numarası: I              Metin Numarası: I              Metin Numarası: I              Metin Numarası: I----25252525    

    

KÖYÜNÜZDE NE GİBİ YEMEKLER VARDIR?KÖYÜNÜZDE NE GİBİ YEMEKLER VARDIR?KÖYÜNÜZDE NE GİBİ YEMEKLER VARDIR?KÖYÜNÜZDE NE GİBİ YEMEKLER VARDIR?    

deneyi bį dö∪ērler. oŋnan sōŋa onu de∪įrmende çekerik, elerik, irisini bį ayrı, ufā∪ını bi 

ayrı. irisini eden irisini eder, ortasını eden ortasını eder. yoūrdunan ġararlar, duzunu her şeyini 

atarlar içine. oŋdan soŋa öteki bulguru filán bēkledirler. oŋdan soŋa ġalanı Tepsįlere dôkerler 

bôyle. oŋdan soŋa ġurur o. acıķ ġurur oŋdan soŋa şey olur ġalan. suyuŋ içine güzelcene 

salāllar bişirirler hamırı. o ģarıştıra ġarıltıra bayā bililler şôyle ġıvamını. bulama gibi şôyle 5 5 5 5 

edērler oŋdan soŋa o ġaynıya ġaynıya o arabaşı ћāline geliller. Tepsiye dökerik işte. biz de 

ôyle ederik işte. oŋdan soŋa iyice bişti mi belli olur o. Tepsilere dökerik ġalanı.  

 

DÜĞÜNDE NE YEMEKLERİ YAPARLAR?DÜĞÜNDE NE YEMEKLERİ YAPARLAR?DÜĞÜNDE NE YEMEKLERİ YAPARLAR?DÜĞÜNDE NE YEMEKLERİ YAPARLAR?    

çorba yapallar iki çeşit; arpacıķ çorbası, tarāna çorbası, bamya çorbası, pilāv, doma 

yaparlar. ne edērlerse. ġuru fasulle yaparlar, hoşaFını ġorlar üzümden. oŋdan soŋa 

hālvasıynan neyi, işte salata filán edērlerse edērler. yūķa yaparlar. yūķa yapan yūka yapar. 10101010 

yūķa yapmıyan şey getirir; ekmäk zabāћīnan Bazar ekmä∪į ney getirįler somun idērler. ôyle 

idērler işte. yūķayı evde yaparıķ. ocaķlarımız var, saclarımız var. yo∪ūruķ hamırı yaparıķ. 

ġadınnar toplanır. yaparıķ yaparıķ. ġadınnan yaparıķ. kendimiz yaparıķ bazı. kömeden 
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yapārsaķ adamınan, ġadınnarnan yapārıķ. kendimiz olmazSa yaparıķ ôyle iki üç kişi.  e biz de 

ôyle idērik işte. onu biz de ettik. acıķ yūķa bö∪ǖn işte. ıcıķ yo∪ūruyōķ, ediyoķ, aradā∪ī farķ 15 15 15 15 

işte  tāze yoķ bitti. ne∪idēce∪įn hindi. ћērkeş toplanmayo iş zamanı şindi. kendiŋ yapıyyōŋ. 

onuŋ içı ôyle ēdįyyoķ işte. biz ettik bö∪ǖn ıcıķ duduyā. oŋa ettik. kömeden işte ġış ekmā∪ī 

ġalan dē sekiz doķuz kişi edēr bi günde. bį iki çuval bį çuval olur. onu ederler ôyle ôyle iki üç 

gün edērler iki gişi. o oŋa o oŋa edērler. ġalan işte ġış şey olasıyā. ġış yiyesiye. dē bū yērler 

onu epey tā. üç dört ay yērler.                                                                                                  20202020                                                          

 

ADI SOYADI Şerife Özyörük 

YAŞI 65 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Yörükkaracaören Köyü 

 

                                     Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----26262626    

YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER VARDIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER VARDIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER VARDIR?YÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER VARDIR?    

arabaşıyı; unuŋ içine çalārıS, bişiri∪įz, tepsilere dökerįS. oŋnan soŋa çorbasını edērler 

tavūķ suyuynan, tavu∪ūnan. dökerik tesilere yerik çorbasını. çorbasıynan barabar. yayla 

çorbası, un tarānası, yo∪ūrdunan ġarar. deneyi bişirik. yo∪ūrdunan ġararıķ, onu ġurudur oŋnan 

soŋa ġışın yerik. patlıcan, fasılle ġūruduruķ yeme∪įni yaparıķ. patlıcan yeme∪į, fasılle yeme∪į, 

nohut yeme∪į işte onnarı yapaŋ.                                                                                                  5555                                      

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

āşçı dutulur. piriş pilāvı bişer, ēt bişer, sarma sarılır, çorba olur; yayla çorbası bunar 

olur işte. düyün cumāy günü başlar. bazar  gün biter. Tādil bazar gün. cuma∪ērtesi, cuma. bį 

hāFta Tādil gün bayrāk ķakar ērtesi hāFta iner. cumā gün başlar ērtesi gün iner geriye. 

düyünde yapılan yemekler; sārma sararıķ, yapraķ sārması, ilāna sārması, piriş pilāvı, ēt, tārana 

çorbası işte bunnar bişer. yaylada saān sār, yaylada sa∪ān sār, kôyde saān sār. burda köyde 10101010 

sa∪ān. yaylada ġoyun südüynen peynir yapārlar. inek südüynen, ġoyun südüynen peynir 

yapārlar. peyniri ılıdīrlar, mayasını atārlar. dutāndan sōna biraz ġaynadıllar dôkerler. keselere 

dôkerler şey ederler, tenèke peyniri yapārlar. tulum peyniri yapārlar. derilere alırlar. peynirleri 

ātdık mı derilere atarıķ onnan sōŋa basarıķ geri sōna. eyice şeyine ġıvāmına geldi mi. yoķ 
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bilmek biz kǖflü peynir biz. göceler satılır ya dö∪ǖlür. göce denilerek satılır, onu bişiri∪įk 15 15 15 15 

eyice,  yo∪ūrtlar keselerik, süzerek yo∪ūrtda. o dene bişenden sona, yo∪ūrdunan ġararıķ. 

yo∪ūrtunan iyice ġarılır o, onnan sona keseye geri basarsıŋ. onuŋ ġalan suyu çıķar, sona içine 

noūdunu bişirir, atāŕsıŋ. onnan bişirirsiŋ eyice bişesiye. bişerken içine tāze oluyyō yā birāz un 

atāŕsıŋ ya∪ūt bį yumurta ġırarsıŋ ya∪ūt iki. onnan eyice kesdirmeden bişirirsiŋ. iyice ġıvāmına 

geldi mi. sona işte yārpuz ile ya∪īnı dökēŕsiŋ, biberini atāŕsıŋ tamam yayla çorbası bôyle 20202020 

olur. güneşte ôyle ġışlıķ oldu mu ġurudurlar. güneşe serēŕsiŋ bi de güneş ġatı∪īnı alıverir. 

biraz şeyledi mi içeri seriverįŕsiŋ onu. biraz gendini çekinci içeri bezleriŋ üstüne serēŕsiŋ orda 

ġurur. çevirį çevirį verįŕsiŋ, çevįrdikçe ġurur. hindik düyünnerde bişerkene ôyle ēt suyu 

dôkdüŋ mü  içine dā güzel dadını getirįr. hānı çorbaları şeylere sofralara virirken. biraz ēt 

suyundan birer çömçe dökü dökü virdiŋ mi dadı dā güzel olur. gidērdi. benim ġaynanam 25252525 

varıdı gidērdi yaylıya. ġoyunumuz, ineklerimiz vardı. o gidērdi ben gitmezdim. yayladan ne 

zamān gelicek; bahārın gidērlerdi bu vaķıtlar, ћārman soŋu ћārman vaķtı ekinner işlenirken 

gelirlerdi. bahārın giderlerdi. nisān, mayısda o aralarda gidilirdi bu vaķıtlarda gelinįrdi geri. bi 

iki ay dururlar inerlerdi geri. damda duran dururdu. kimisi çadırda dururdu kimisi ôyle çardaķ 

gibi yapar. çadırı olan götürür dururdu. çadırı satın alıyolarıdı bilmiyon da. biz ôyle dam 30 30 30 30 

yapardıķ. orda damda dururduķ ġaynınamla. bu ġadar işte.   

 

ADI SOYADI Halime Gebece 

YAŞI 50 

ÖĞRENİM DURUMU ………… 

DERLEME YERİ Çobanlar Merkez 

 
                                                       Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----27272727    
 

DÜĞÜNLERİNİZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

düyünnē üç gün. yemek verįŕlē, üş gün yemek verįŕlē onnan sōna biter. ġız isdemesi 

bizim şindį esgiye göre de∪įl ne bilen, zor yāni ōlannā beģēniyō bizlē alıveriyōS yāni. ēskisi 

görücü usūlüdü yāni. ē böyüklē anne, baba gidēdi, onaylādın onnā evleniŕlēdi, şindi onnā 

isdeyōlā biz alıverįyōS, rol icābı olūyo yāni. düyün bį ћāFta eveli başláyō. mesela noġālı 

verįS, ġına ġoruS, ĥamama giderįS üş gün sōna düyün başlā yāni. bazara üç ћāFta ġala şē üş 5555 

gün ġala bazā gün gelin alırīS yāni. ġına çapālā, ġına gecesi edēlē, ġına çapālā. ġına gecesi 
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gelinin eline ġına yaķālā, başına ġına yaķālā ôle olūŕ yāni. evet geliriS gideriS, ġız evine 

gideriS ōlan evine gideriS pullu tēlli gèyēlē süslünįŕlē püslenįŕlē yazaŕlāŕ yāni.  

 

YÖRENİZDE MEŞHUR BİR YEMEĞİNİZ VAR MI?YÖRENİZDE MEŞHUR BİR YEMEĞİNİZ VAR MI?YÖRENİZDE MEŞHUR BİR YEMEĞİNİZ VAR MI?YÖRENİZDE MEŞHUR BİR YEMEĞİNİZ VAR MI?    

çobannara a∪it meşūr bį yemeģį yoķ. vā herālde yāni, yapraķdır, dōlmadır, ġatmerdir, 

bükmedir yāni vāŕ bunnā yāni. ġatmeri hamùrı yo∪ūruS, açarıS, haşġeşleris saca bıraķırıS 10101010 

ôle  yaparıS. tarhànayı yo∪ūrdunan ġararıS, yumırtaynan, yo∪ūrdunan ġararıS açarıS, elekden 

geçirįS ôle yaparīS. göce tarànası yaparıS, düyün çorbası diyelek. ō, sürülmüş göceden olūr, 

būdáden olū onu ġararıS düyün çorbası yaparıS. elbetde vā yāni. çorbayı ġorsun düyünde, 

bamyàyı ġorsun, pirinci ġorsun adından helvāýı sürēsin evlēde geneli ћērkèş nası edildįse ône 

yapā yāni. aminnik tabi vā herālde dey mi? var. bilįlē. arabaşıyı ocaġda usul usul usul 15151515 

bişirįlē,  tepsilere dökeriS, soģūnca keseriS, ät suyuynan, tavuķ suyuynan çorbasını yapā 

yudarıS yāni. ġaynàya ġaynàya bişiyō. ocaģī ġarışdırīlā suyuynan ununan ġararlā ocaģā ġorlā, 

ġaynada ġaynada ġaynada bişirįlē onnan kēri tepsiye dökeriS so∪ūr yudālā, çorbasıynan 

berābē. çorbası da unnan yapılī. ununu ġavurīlā yāda içine malzemeyi bıraķırlā onu da ône 

yaķālā. o da bişē yāni, acılı onu da ône bişirįlē. daћā çoķ ġışın olur şindi olmaS. ġatmerin 20202020 

ununu şindi ince elekden eleriS, güzelcene özlücene hamùrını yu∪ūruS, bunnan kiri sufrada 

açarıS, güzel çoķ sulu di∪įl güzel ġatı haşġışnan haşgışlarıS. içine haşġışın soda bıraķırıS, 

onnan sōna düreriS, ġatlarıS bį dā açarıS, onna sōna saca bıraķırıS onnan sōna yeriS. oláydı 

da garpuzunan yiyēdik şindi dēy mi? ġatmeri de bükmeyi de tabiki ône ederiS. bükmeyi de 

açarıS, düreriS, tepsilere cizeriS, fırında bişirį gelį yeriS. mercimekliýi, peynirli. içine pate 25252525 

rendelē ġuyarıS, acılı onu bône dürē yeriS. yūķa, yūķamıS yoķdur. somun, ġatmē, bükme, 

pasda, bōça, börek bunā vādīŕ yāni. yūķa, yūķa pek açmáyiS, yūkayı. bazlama da olmaS. 

bazlamamıs da yoķdur. genelde yemeklerimiS bônedir yāni.   

 

BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?    

bayramnā çobannāda bayramdan üş gün eveli, iki gün eveli temizlikden sōna üş gün 

eveli, iki gün eveli başlarıS hazırlıģā yapraķ sarması, kelem dolması, biber dolması, 30303030 

baķlaģī,  ġadāyiF ôle başláriS bayramnara. elimizden gelen ġayreti gösderįS, hazırlıķ için, 

bayram için. tabi gidē gelirįS kôý odalarına bayram yemeģįne toplanır erkeklēmiS. evde 

ġadınnāmıS evin böyüklerinin yannınā toplanır. onnan sōna bayram çocuķdan çoluķdan 

bizlēden başlā yāni. gelenden gidenden. genelde dutġunu olanı da vā olmıyanı da vā yāni. 
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sayārlar, seveŕlē aķraba olanı. aķrabası, böyük olan aķraba yāni, hep biribirinen aķraba 35353535 

de∪įl  de  çevresi böyük olan çoķ olūr aķrabası yāni.  

 

DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

yoķ yāni burda pek ône bi şēlē şeý etmeyōlā yāni. yoķ, yoķ. yoķ etmeyōlā. evelden 

varımış çocuģūn başının altına pıçaķ bıraķırlarımış, ne bilen uFaķ elem, ġuran bıraķırlarımış, 

şindi yoķ yāni.    

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

varımış. kôý odaları, dį mį? var tabi ћāla vā oturuyōlā da şindi esgiye göre de∪įl 40404040 

şindi  az  evelden dā çoķ oturūlāmış düyünde. bayramda toplanırlar şindi genelde ġāķen 

gidiyōlar yāni. düyünneri.  

 

  

ADI SOYADI Hüseyin Gebece 

YAŞI 50 

ÖĞRENİM DURUMU Orta okul 

DERLEME YERİ Çobanlar Merkez 

 

                          Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----28282828    

 

ÇOBANLARIN GEÇİM KAYNAKLARI NELERDİR?ÇOBANLARIN GEÇİM KAYNAKLARI NELERDİR?ÇOBANLARIN GEÇİM KAYNAKLARI NELERDİR?ÇOBANLARIN GEÇİM KAYNAKLARI NELERDİR?    

çobannarın yüzde doķsanı daћā çoķ tarımsal ūģraşlarla geçinir tamam mı? yāni bôle 

tarla biraz arāzi büyükdür burda büyük olduģū için daћā çoķ tarımla tarıma dayalı 

hayvancılıķla süd∪inekçiliklerle filan bu şekilde daћā çok geçįnilir. ama bugünnerde son 

zamana dōru daћā yeni yeni dışarı açılmalar başladı, mesela daћā önce yoķdu yāni. mesela bį 

on sene önce bôle bį  dışa açılma yoķdu ama şuanda dışă açılma başladı. sanāyide yetişen 5555 

çoçŭķlarımıS vā onnā biraz dā dışa açıldılar. hattā bu sene biraz dā mesela afyōna açılıyōlādı. 

daћā şindi biraz daћā antalyaya dōru açılmaya başladılar. yāni bu şekilde yeni yeni artıķ 

çobannā ġabıģīnı yırtmaya başladı yāni. daћā çoķ geçim ġaynáģį tarımla ilgili oláráķdan; 

çifçilik, tarımcılıķ, hayváncılıķ bu şekilde. çalĭşan memurumuS o ġadar çoķ di∪įl. oķıyan 

insanımıS çoķ da fazla di∪įl çobannarda az sayı olaraķdan nufusūna göre bayā az yāni, 10101010 
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ama şindiden sōna biraz daћā artdı yāni ō tamām mı daћā çoķ mesela şindi ben elli yaşındayın 

bizim zamanımızda oķumā çoķ önem vermeSlerdi ama şey rāmetlik babam kendi caћįl ķaldıģī 

için yani oķula gitmediģį için kendi ġardeşleri iş saћįbi oldu mesela babam olamamış yāni, 

olmadıģī için bize çoķ ūģraş göstermiş tamām mı mesela benim bį genelde eŋ az oķulları 

benim yāni işlerinde, ôretmeni var, polisi var, var yāni bu şekilde kendi 15151515 

ġardeşlerim.oķumıya yeni yeni önem vermèye başladılā yāni. daћā çoķ oķuyannarın 

meyvesini gördükden sōna yāni oķuyō gidiyō. yā adam onnan sōna geliyō burıya insanda bį 

özenç oluyō diģēr babalarda tamām mı. yā diyō ki işde biz de oķutsaydıķ bône gidērdi amir 

olūrdu memur olūrdu falan bu şekilde yāni bį özenç oluyō dā yeni yeni şē vemēye başladılā 

oķumaya önem çobannāda şindiden sōna herālda oķūycaķ ilçelerimiS çıķā ôle biraz dā 20202020 

yüksek  maķamnara çıķmış çocuķlarımıS olūr yāni.  

 

ASKERE GÖNDERME TÖRENLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ASKERE GÖNDERME TÖRENLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ASKERE GÖNDERME TÖRENLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ASKERE GÖNDERME TÖRENLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

yā bizim burda askere göndercekler daћā önce biraz daћā genelekseldi yāni, bôle toplu 

birlik gezilirdi onnan sōna ћērkeçi toplu dāvet ederlerdi askere gidçek geŉçleri ayrı bį havā 

olūrdu. şindi gene oluyō da artıķ gurup gurup oluyō, yāni şindi diyelim ki daћā önce ellişer 

kişi gidiyōsa şindi biraz yüz seksen kişi gidiyō, iki yüz kişi gidiyō, yüz yirmi gidiyō falan 25252525 

dönemine göre. şindi bôle olunca kendi aralarında bi gurup oluşturuyōlā artıķ askere gitçeklē 

çoķ çeşitli daşġınlıķlā yapālā pat patlālā gece gündüz baģīrīlā ћālay çekēle o∪ū dēlē filan bôle 

çoķ renkli bį havā esdirįlē askere giderken. āyle olaraķdan āylelē askere gitçek āyleyi ziyāret 

eder ona uFaķ tefek hediye götürür işde atlettir, kilotdur falan. işde güle güle gitsin derlēŕ 

falan onun gibi bį ādet vādır yāni, askere gitçeklere mutlaķa hısım, aķraba, ġonşuları falan 30303030 

ziyāret edēlē. yāni güle güle gitsin gibisįlē tamām mı. özel bį şiy yoķ bôle purōgram yoķ yāni. 

bazı zamannāda biz bį kere etdik bunu; asker gecesi düzennedik askere gitçeklere äskiden bį 

kere etdik yāni herkeçi ġayda aldīrdıķ, dā sōna asker gitdilē onnarın şeye ķasetne onnara 

verdik, izletdik falan bôle bį gece düzennedik biz yāni. bi kere etdik de ôle düzenneme filaŉ 

olmuyō şindi normal gidiyōlā.                                                                                                  35353535 

 

KÖY ODALARINDA OYUN OYNANIR MIYDI?KÖY ODALARINDA OYUN OYNANIR MIYDI?KÖY ODALARINDA OYUN OYNANIR MIYDI?KÖY ODALARINDA OYUN OYNANIR MIYDI?    

ћā onnā olūrdu eskiden. işde bį genelde yüzük oyunnarı olūrdu yāni bį oyuncaķ olūrdu 

sonuçda bişey yüklērledi yāni o ġaybèdene ō bizim burda şē derler ona ferfene şē vadır halķ 

arasında ferfene nēy biliyō musun? ē bulġurunu ben geçtèn, etini sen getçèn, bişeyini biri 

getiricek ћēpsini bį aràya toplįcáķsın yemek yapcáksın. ġışın olūr dā çoķ genelde bôle şēlē 
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ōrda yerlē işde sa∪at bį buçuķ, iki, üçe ġadar yerlē onnan sōna gidē yataŕlāŕ yani, ferfene 40404040        

bu, bu  şekilde yani birine yüklemek için bįşeyi veyā bôle bį paylaşım için oyun oynarnā yani. 

şindi genelde şindiyi söyliyem mi yani? şindi de bazı odalarda gine bôle daћā çoķ toplanıyōla 

onnā oluyō da bazıları da telēzyon seyrediyōla tamām mı. yāni ôle bį odalāda vā bôle. burda 

oda oláyı da paylaşım olmàya başladı, şindi diyelim saat doķuz buçuķ ona ġadar yaşlı gurubu 

oturuyō gidiyō onnan sōna orta yaş gurubu yāni dā dōrusu şôle diyelim orta yaş derken 45454545 

ķırķla  elli arası veyā otuz beşle, ķırķ beş, ķırķ arası geşlē kendi ġafa dutduķları geşlē onnā 

onnā toplanıyōlā televizyōn filan oluyō şindi biliyōn mu odalāda eskiden yoķdu şindi vā yāni, 

onna işde televizyōn seyrediyōlā kendi aralarında bişēlē ġonuşuyōlā, bi vaķit geçiriyōla gene 

kendilerine göre. hiç saat on bir buçuķ on iki gibi daģīlıyōlā yāni. kôý odaları hala var. kôý 

odaları olmadı mı şē ederlē; işde tarla tarla ġonuşurlā, motur motur ġonuşurlā, inek inek 50505050 

ġonuşurlā yāni genel güncel budur yani. biraz da dā çoķ bilimselden daћā fazla belki yersiz 

bişey amma buràyı çıķarabilirsin bacaķ çekişdirme diyeyim. yāni tamām mı, bunu alabilirsin 

ordan yāni tamām mı ôle olūr genelde.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

askerden geldim dönüşde evlendim ben. askerden geldikden sōna şindi bizim zāten 

buranın geşlerini daћā çoķ askerden önce evlendirirlē yāni. yā nası anlatám ben ōn yedi, 55 55 55 55 

ōn sekiz yaşını geşdikden sōna bizim zamanımıSda yāni otuz sene önce, hele hele yirmi 

yaşına geldiģįn zaman ġart oluyōdun yāni tamām mı, onun için ōn yedide evlenmen lazım 

veýa ōn sekizde evlenmen lazım yā benimki şē oldu; ben o ġartlardanım yāni tamām mı 

askerden sōna oldu askerden sōna şindi geldiģį zaman ōlan geldi yā ne arıyō şindi ana baba 

ġıza gitçek bį ġıza dünür olcaķlā şindi ġafasından başlālā şindi şunda ġız vā, bunda ġız vā 60 60 60 60 

falan bôle durmadan sayāŕlā tamām mı, ġafàya ћāngisi yatġınsa ò ġıza gidēlē, ona dünǖ 

gidēlē. işde benimki de şindi benim ġafama yatmadı da aslında bizim baķmış şindi ġız 

ġadreşim baŋā tāriF∪ediyō şindi bē hiş görmedim eşimi ћā alırķan ĥaġġaTan hiş görmedim 

yāni, işin ġarib tarafı nişānnandıķdan sōna tamāmen yine görmedim yāni baķ. vallā hiş 

tanımıyōdum yā, hiş tanımıyōdum yāni. şindi ġız ġardeşim baŋā dedi ki; esmerliģį ben 65656565 

gibi,  boyu sen gibi dedi tamām mı. işde çoķ güzel çamáşır yıķāŕ dedi, işi çoķ temiz dedi, aģīr 

başlı dedi, saŋā saћįb∪olūr dedi, evine saћįb olūr dedi falan bôle özelliklerini annatdı. ē ben de 

iyi bāri ossun dedim tamām mı. dünür gitdiler nāsibmiş oldu. yalıŋız ġırķ beş gün yāni 

nişannılıķla evlilik arasında ġırķ beş gün geşdi bizim. ġırķ beş gün sōna biz evlendik ama hiş 

gômedim. yoķ yoķ yoķ hiş şaşırmadım yāni tamām mı. yoķ hiş şaşırmadım inanki, yoķ hiş 70707070 
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şaşırmadım ben. hatta ben nişannandıķdan sōna dedim ki; ġaynanama şu ġızını göndē 

çeşmèye ġadar bį kere gören dedim sôlemiş. gelmedi baķ tamām mı yāni. aynen bu şekilde 

oldu. ya işde tanımıyor o da mesela benim küçük ōlum gerçi ikisi de filôrtle evlendilē bu da 

filōrT∪ederek evlendi de küçük de filôrt ederek evlendi. biz ġarşı çıķdīmıS ћālde oldu gine 

isdēŕ ġaydet isdēŕ etme de şē di∪įl. mesela şuanda bize göre aradīnı bulamadı yāni aslında 75757575 

büyüklē fikri mutlaķa olması lāzım. bunu alın yani ġayda deģēr. yāni mutlaķa bį böyüģǖn fikri 

olması lāzım belki tahsil seviyesi sizin ġadar olur veyā olmaS ayrı mesele amma bi 

düşüncesinde farķ olabiliyō yāni sizin göremediģįni veyā onnarın göremediģįni o büyük 

görebiliyō yāni. dorū tecrübeyle oluyō ġāliba mesela biz ısrarla yānlış olūr dediģįmiS ћālde 

oldu ћā şindi nası çoķ da iyi di∪įller yāni. yāni ġàfasından hayāl etdikleri meyve olmadı.     80808080 

 

     

ADI SOYADI Ahmet Altuntaş 

YAŞI 32 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Çobanlar Merkez 

 

                                                     Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----29292929    

 

ÇOBANLARDA DÜĞÜNLER NASIL OLMAKTADIR?ÇOBANLARDA DÜĞÜNLER NASIL OLMAKTADIR?ÇOBANLARDA DÜĞÜNLER NASIL OLMAKTADIR?ÇOBANLARDA DÜĞÜNLER NASIL OLMAKTADIR?    

çobannarımızın düyünü; bir ћāFta on beş gün önceden dāvetiyeler basılır, ķartları 

basılır. bir ћāFta on gün önceden daģītılır, üç gün sürer, bir gün cumā günü aķşamleyin başlar 

geşlerimiS toparlarıS artıķ yāni biraz oturaķ çalġı oláyı pek fazla yoķ bizim burda oturaķ, 

çalġı olmadıģī için odalarda arKadaşlar veyā düyün salonnarına toparlanırlar. düyün 

salonnarında artıķ yāni geşler hemen hemene kendi emsallerine berāber toparlanır, o gün 5 5 5 5 

aynı gün yįrler içerler dāvetisini arķadaşlarından gelenįnen gidenįnen o gün sohbetlerini 

yaparlar, ērtesi gün de įhtiyārlar; taķılarını yaparlar, artıķ ne bilįm yāni sohbetlerini, 

oyunnarını bizim buranın tabi bį dèģįşik oyunnarı olūr. her tarafın bį bilmiyorum yāni dèģįşik 

yerlerin, yāni ķaşıķla oynama yaparlar bizim burda mesela bį oyun havāsı ġorlar ķaşıķla iki 

įћtiyar ķalķar veyā dörd∪įћtiyar ķafa dengi ķaldırır oynama yaparlar, artıķ ne bilįm ērtesi 10 10 10 10 

gün  pazar günü gelin alırlar, on ikiye dōru, bire dōru o arada gelin alma olūr. vallā onnarda 

pek bizim burda pek ôle bįşey arķadaş dā iyi bilir pek onu yāni bilgim yoķ. bizim burda ôle bį 
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olay oluy mu eskiden bį baş maş sarılıyōdu şindi eski şey ġalmadı eskiden bôle bişey 

yapıyōlardı ama şindi ġalmadı yani ōlan evinden gelene biraz eziyeT∪ediyōdu ġız evinde, 

dāmatla arķadaşları da şuanda pek ġalmadı. oda var odada gene de genelde odada çoķ az 15151515 

yāni,  şindi düyün salonu olduģū için genelde hep düyün salonuna yeni yeni bayā bayā açılıyō 

yāni iki yıldır üş yıldır o da ġakdı herālde dēy mi? tabi ġalabalıķláşdı. ône bį oyun yoķ yā 

sadece yāni sazınan, cümbüşünen ēlence pek bį ēlence yoķ zannèdersem yā. ancaķ yāni çalġı, 

cümbüş olduģu için ķaşıķla bizim burda. şuanda yoķ, şuanda yoķ yāni eskiden yapılıyōlādı 

ama ķışın belki oluyōdur, gene ķışın düyün ћāricı olabilir yani şuanda yoķ. eskiden 20202020 

yapıyōlardı gerçi ben isķampil ķaģīdı gibi, okey gibi tavūna, dāvetine, culūna ôle bişeyler 

yapıyōlarıdı, gerçi bilmōm belki ġışın şu∪anda gine yapıyōla mı yapmıyōla mı da pek biz 

gidemōS yāni burdan odalara gidemōS esnāF∪oldūmuS için.  

 

ÇOBANLARIÇOBANLARIÇOBANLARIÇOBANLARIN GEÇİM KAYNAKLARI NEDİR?N GEÇİM KAYNAKLARI NEDİR?N GEÇİM KAYNAKLARI NEDİR?N GEÇİM KAYNAKLARI NEDİR?    

ăbi genel geçimi ço∪ūnnuķna çifçilik yāni, çifçilik, hayváncılıķ yāni hayvancılīndan 

çoķ başķa bįşeyi yoķ genelde hayvancılıķla artıķ çifçilik, yāni en çoķ tarımcılıķ yāni pek 25252525        

bį dışarıda işsizi var ama ne ġadar olsa işçi az en çoķ yāni çifçilik bizim burda çobannarda. 

hayvancılıķ, çifçilik.  

 

ÇOBANLAR HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ÇOBANLAR HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ÇOBANLAR HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ÇOBANLAR HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

evet çoban çoban, şindi haķįķaten benim duyuşum şôle; ama ben pek inanmadım 

burda bį çoban varımış diyōlar sen onu biliyōn mu? şindi bį çoban küçük çoban, büyük çoban 

diye bį şey varımış herālde bį de küçük çobannar diye geçiyō zannedersem çoban köyü 30303030 

diye  geçiyōmuş, yani küçük çoban dedįmiS arķàdaş herālde bilmōm nereli yuķarda afyōna 

bālı bį yerimiş herālde, įsmāil köyünün yanındāmış herālde ō, o arķadaş ordan burdā büyük 

çoban veyā çoban diye mi geşdi artıķ nası ġaldı? geçen bį arķadaş da annatdı benim ġulāģım 

da ġaldı amma, büyük çobannar diye çobanın birinin adından ġalmāmış yāni, bôyük çobannar 

çoban diye ġaldıģī için herālde büyük çobannar dā detāylı ben dinnemedim bayā bu uzun 35353535 

sürüyō yāni de. iki çoban varımış biri küçük çobannarda biri büyük çobannar diye. ō ikisinin 

adından ġalma gibi bişiymiş sannedersem. eskiden dōru ôle bişey deniyōdu, yāni eskiden 

çoķdu artıķ ne bilįm yāni, şindi bį tavuķ yüzünden, culuķ yüzünden ne bilįm afedersin köpek 

yüzünden bį ġavġa ġaķıyōdu adam her an silahı çekiyōdu, her an ġavġa her saat her saniye 

ġavġādı ama şindi allā bin şükür yāni şū altı yedi yıldır artıķ bayā bayā, çoķ çoķ düzeldi 40404040 

yāni.  şu∪anda yāni hemen hemene o zaman çoķ caћįl insannā vādı ta o derece yā ne bilįm bį 
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soķaķda iki sefē üş sefē bį yabancı geşsin veyā bį erkek geşsin kendi köylümüS geşsin hemen 

camı açıp baģīrıyō, çıģīrıyōduķ yā niye geçiyō bū diyōduķ. yāni çoķ şēlē oluyōdu, ama şu üç, 

beş yıldır, yedi yıldır bayā bayā allā şükür düzeldi. tabi bayā bayā bilişlendi artıķ yāni 

ilerledikçe de inşallah dā dā düzeliyō yāni gerçekden dōru yedi yıl öŋden hemen hemene 45454545 

teksas deniceķ ћāle geldįdi deyōlarıdı da yāni bayā vardīmıS yerde çobannar diyince. senede 

di∪įl hemen hemene ayda on tāne oluyōdu belki de yirmi tāne oluyōdu, belki günnük iki üş 

tāne oluyōdu yāni bunnan hemen hemene beş altı yıl evvel dē mi? mutlaķa. şu∪anda ôle bişey 

yoķ yā o zaman ôle dōru gerçekden dedi ama şuan pek bį yāni artıķ yāni on yıldan bu yanna 

ôle bį olay ġalmadı artıķ yāni. pek ôle ayırma yoķ eskisen ôle diyōlardı yāni gerçekden 50505050 

bilmōm benim yaşım hemen hemene oťŭS iki de ôle bişiynen. ben on, yirmi iki yaşımda 

evlēndim yoķ yaw yirmi iki yaşımda di∪įl dur, on yedi askere gitmeden evel evlendim Faķat 

ôle bį olayla hiş ġarşılaşmadım yāni olmuyō dēy mi? ġalmadı, eski şēler ġalmadı şu∪anda yāni 

gerçekden bayā bayā çoķ düzeldi yāni. įşallah, ilçemiS įşallah düzeldi yāni bu gidişnen de dā 

dā üsdün olcáķ įşallah yā, şuanda yani iyi baya bayā durum iyi yani herāngibi uFaķ da 55555555 

deFeķ de yāni ġavġada şēde ôle bį eski ћāli ġalmadı yāni. yāni şuanda herkes ekmeģįyle 

ūraşmàya ġaķdı silāћı, bıçaģī atdı tezāslıģī unutdu hekes gendi işine. hemen de isdedįģi saat 

alıyō yāni isdedįģi sa∪at, isdedįģi gibi, isdedįģi şegilde yapıyō yāni. ôle ôle şu∪anda isdedįģi 

sa∪atde isdedįģi gibi hemen de eski ћāli ġalmadı yāni, esgiden yoķ vermiyōdu evet dōru.      

 

ADI SOYADI Osman Yiğit 

YAŞI 64 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Kocaöz Kasabası 

 
                                          Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----30303030    
 
 

KASABANIZIN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?KASABANIZIN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?KASABANIZIN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?KASABANIZIN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?    

sorabilirsin ne sorcán. ēsgi adı felelli. felį∪ōlu tarafından inşā ilk saћįbisi felē∪ōlu 

derlerimiş. ћā sōnadan felelli şindįse ķocă∪öz ķasabası. şindi nerden geldįni bilemiyom da on 

beş kişi tarafından ġurulmuş sādan soldan toplanıyōlar on beş kişi tarafından ķuruluyō kôý. 

hattā şū şāvķının evin yannarında işde ordan başláyō. işde felekōlu dedim yā, felekōlu hattā 
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şēde cāmi inşā etdiriyō afyonda. bedesdenin yanında bį cāmi vādır, fele∪ōlu cāmisidir. 5 5 5 5 

isderseniz oķun. cāmisi vādır. felē∪ōlu cāmisi diye mermerde yazar.  

 

DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?    

ēsgi düyünner yāni yaķınnanacaķ āt arabasıyna olūrdu. gelini at arabasına alınırdı. 

Faġat şindi teknoloji ilērledi, taķsi maķsi bįşeylē şēdiyō. başlıķ hemen hemen yoķdur. başlıġ 

yoķdur, ġız evi ne isderse uyġun bį şeyde isderler yā lisde yaparlar ōlan evi alır. başlıķ 

yoķdur. meselā ônce sāli gün başlā perşembe gün şē edē gelin alırdıķ cumayā. cuma 10101010 

namazına gidērdik. şindi bazar düyünü de oluyō pazar da oluyō. daģītırlā, oķu yaparlar, 

mevlǖt oķuttururlā yāni geleneklerimiS iyi. mevlüt oķuttururlar, düyün bitdikden sōna 

büyükleri bį odaya şē ederler dāvet ederler, geşleri bį odaya dāveT∪ederler, mevlüt oķutturūlā 

işde bôle. ē varıdın. o devē türkiye genelinde hemen hemen vādır. türkiye genelinde vādır. 

yalıŋız şindi etmeyōlā. ekserį ō kemalın dedesi diyek ġadir vā yā; maşalar dērdik ē şeyin 15 15 15 15 

sacın  ters tarafı maşalā çölünen ġaz yaģīnan ġarışdırıb bį künteyįnen ġaFasına ġordun maşalā 

dolanırdın aláķdirik yoķdun, dā aláķdirikde yeni geldi atmışbeşde geldi. dövē yapārlādı, 

hayvan boyunduruģū derdik iki gişi ġaFalarını geçirirdin üsdüne otunan şey çuvalınan ot şē 

edēledin bį kilim işde ġaFa, boyun bişēlē yaparlādın. 

 

KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?    

varıdın. köý odası; bį mūtar odası varıdın mūtar odası mūtarlıģā a∪itdi. bį de her 20202020 

muћįtün bį odası vardır. mesela iki üş gişinin anláşırlā bį oda yapārlā, oturūlā. oturma odası 

halen dā mevcutdur. oynarnādın, şindi tura batdı; şindi mendilleri bône üş beş dene, beş on 

dane mendil altına para bişēlē filan edērlerdin. işde parayı bulan bilmem bişēlē yāni kendi 

aralarında yaparlādın.    

 

KASABANIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KASABANIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KASABANIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KASABANIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

yörük di∪įl Faġat şindi gônük de yörük di∪įl gitçēniz yer. ikinci, üçüncü kôý 25252525 

yörükdür.  aķġōn, ġale. aķġoyun, ġale dā öte yanda cevizli de vā. ya içcenin, içcenin. cevizliyi 

biliyōn mu? orlara dā üç beş dā dāne dā kôyü vādır yörük. maçaķlı, yoķarı maçaķlı, aķbunar, 

cevizli bulla yörükdür. hayvancılıķ, ireşberlik üzerine. o yannarı o yannarı da ôle geçimi 

ireşberlik üzerine. şindi önce mesela būdáy, arpa, pancar işde bįşēlē ekerlē. ôle aşırı derecede 

meyvālıķ yoķdur. bu saydıģīm kôýlēde egseri geçimini arpadan, būdáden, pancardan 30303030 

bilmem neden şē edēŕlē. fişne de tatmin etmeyō hocam. o önemli diįl fişne filan. ekserį 
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ireşberlik bunnā būdáy, arpa, işde pancar onnan sōna salatalıķ ekēŕlē, müthiş salatalıķ ekēŕlē. 

sellektörleri gelį, maķıneleri gelį. işde bir numara, iki numara, üş numara bône ġısım ġısım 

ayırīlāŕ. evet evet.  

 

BİR ANINIZI ANLATABİLİR MİSİNİZ?BİR ANINIZI ANLATABİLİR MİSİNİZ?BİR ANINIZI ANLATABİLİR MİSİNİZ?BİR ANINIZI ANLATABİLİR MİSİNİZ?    

çobancılıķ aşşā yuķarı otuz senemi ћārcadım. hatdā daћa da aģīlımıS vāŕdır. birgün 35353535 

ķızılcıķ deris ķırmızıca şône fişnenin ufaģī. ġoyunun bône dereyi sürüvēdim. ġıraģī yidin mi, 

ġıraģī yidin mi ō ķızılcıķ biráz dā tat verir. bende mavzer var, mavzeri şône ġayàya ġodum 

ġızılcıķ derneyōn etraFıma sekiz on kişi hiş görmemişįn. çekil lē ordan dedilē mavzere elini 

deģįrme dedilē. yāni silaћī elimden almáķ amáşları oyūmuş. şō babam. emma mavzer elimden 

alındı mı babam beni öldürǖ dedim, medenice. işde bilmem ne palāvra, hemen ben 40404040 

mavzeri aldım nası yüzümü aldım bį patlatdım birine yāni şu televizyonun yarısı ġadar ġayàyı 

ġopartdı yüzüne çarpdı ġurşun. dur dayı elini ayaģīnı öpen şaķa yapdīdıķ elleri ġaldırdılar. 

tekrā barışa döndük şindi bôle oldu. yō yō başġa kôýlü halen davaları mevcutdur. daћā da pek 

ġonuşmayıS da bekirlē bekirlē. tabannınā dēlē işde iyi atadan kötü evlat, kötü atadan iyi evlat. 

kütāћyaya ġadar dayanır bunnarın dedeleri ћēr köye çeşme yapdırmış bu dediklerim 45454545 

dedeleri tabannınā dēle işde bizim burda tabannı çeşmesi vāŕ, essāћdan güzel suyu vādır. 

kütāћyàya ġadar yapdırmış işde bunnarın torunnarı da dedenin torunnarı da piş çıġdı. 

 

ESKİDEN BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDESKİDEN BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDESKİDEN BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDESKİDEN BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?U?U?U?    

ēski bayramnā üş gün yerine göre olūr. birinci bayram, ikinci bayram, üçüncü bayram; 

şeker bayramı, işde ġurban bayramı. millet dayanışma birbirine birbirlerine giderler geliller, 

işde böyüklerin yannarına varīlā hatırını sorarlar, elini öperler işde bôle. iyi bį diyaloġ 50505050 

içinde āynı devām eder. evet o dā evelimiş ben bilmem. dā evelimiş onu da benim büyüklerim 

dēlēdi, böyüklerim dēlēdin. bizim zamanımıSda o yo∪ūdu. 

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

işde babası dombáy almış da bartın bartın Faġat bartunnu isimli adam varımış yāni sen 

de bartunnı gibisin, aķsisin bilmem nēsin işde bartunnu ōlunun şē ediyō. ķastambonnulu 

gerçek ķastambonnu. şindi beş altı dana mahķum gününü bitiriyō burdan bolvadine 55555555    

geçiyō, ēsgi ulu yol dērdik bizim. bolvadine geçerken cengizin ōlu isābet dek geliyō beş altı 

kişiye. sen nerelisin? amca yā tüh ābi diyōla biz mahķumidik cezāmızı bitirdik. işde bolvadine 

çalışmıya gidiyōS. içinizden çobancılıķdan annàyan var mı deyō. birisi ġasdambolu diyō ki bē 
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annarın deyō. nası ġoyun güdülür? işde davar otlanır işde şôle bôle, biraz inandırıcı ġonuşuyō 

baķ diyō şō ġarşı daģā binā var ya diyō aģīl, o bināya git, yedi tāne hizmeķar var, bi de sen 60606060 

olcán sekiz. filan yōlladı beni de ĩmāme dēŕlēdin. yazıyı yazıyō filan yolladı beni de o seni 

ġabul eder diyō. aģā başı şē hizmeķar başı varımış. ō ġasdambonnu ayrılıyō ötegilē yoluna 

devām ediyō. varıyō nāmeyi veriyō tamam deyō. devām eder. iki üş gün deneme her şeyde 

deneme vādır iki üş gün ġoyunu baķıyōķu güzel yayıyō ġabulsün deyō. ücretde anláşiyōlāŕ 

zaman geçiyō, yirmi beş sene bu aģāda gününü geçiriyō. senin haķķın geşdi diyō o aģānın 65 65 65 65 

ōlu veyā∪ūdun dāmatı harbde ġalır şehit düşüyō ġızını veriyō. yüz elli dönüm tarla düşdü 

ġasdamboluluya. ben bilmem sekisen sene filan olmuşdur. ben atmış beş yaşımdayın ben o 

ġasdamboluluyu tanırım ben öldü. o torunnarı, ōlannarı var.  

 

 

ADI SOYADI Kezban Yiğit 

YAŞI 46 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Kocaöz Kasabası 

  

                                       Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----31313131    

 ARABAŞI YEMEĞİNİ NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞI YEMEĞİNİ NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞI YEMEĞİNİ NASIL YAPARSINIZ?ARABAŞI YEMEĞİNİ NASIL YAPARSINIZ?    

ārabaşıyı yeterince tencerenin içine unu ġuyarıS, onu da güzēlcene elimiSinen bôle 

ayran şekline getiriS onnan sōna ateşe ġoyarıS oķlavaynan ġarışdıra ġarışdıra ġarışdıra bunu 

meme ġulaķ memesi şekline geldimįdi güzelce tepsilere dökeriS o da donar aķşamınan servis 

yaparıS, bıçaķnarnan keseriS onnan sōna da çorbasına da gelişgin meyāneyi ġavuruS 

güzelcene içine salçasını atarıS, ġırmızı biberini atarıS, tavuķ ћāşlarıS tavùģūn suyuynan 5 5 5 5 

çorbasını bişiriS, tavıģīn döşünü de içine güzel güzel dideriS çorbasını içine atarıS onnan sōna 

ġaplara ġuyduķmūdu çorba taslarına, içine de limonunu sıķarıS, tereyaģī varısa tereyaģīnı 

ġızdırır dökeriS. hanı dat versin diye. bôle yaparıS bizim bildįmiS arabaşı da bôle. ġış yemeģį 

yazın olmaS hanı olur da ufaķ tepsilernen dökersèn buzdolabında dondurabilirsin. geçen 

mesela ben bunnan bį buçuķ ay eveli gitdim boluya yapdım ōrda dondu. orlar soūķ boluda 10 10 10 10 

bolu so∪ūķ ama şuanda yapılsa da ufaķ tepsilerde buzdolabda dondurursun onu. ġışın ġış 

ayında. ġış için ôle başġa yemeģįmiS yoķ mesela kelem sarması var. kelem sararıS. kelemi 

düyüyǖ süzerįS so∪ūķ suynan süzerįS güzelcene ķıyma varısa içine ġıyma atarsın yo∪ūsa her 
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türlü baharatını ġatarsın yu∪ūrursun elinde bulġurları ġavuşdu mu birbirine lahana başģa 

yerlerde lahana geçer bizim dilimiSce de kelem deriS. ћa kelemi de güzelce ısçaķ suda 15151515 

haşalrıS įýce erimeden so∪ūķ suya alırıS bıçānan onu sarma şeklinde parmaķ uzunluģūnda 

keser keser sarmayı sarar tencereye ġoyarıS onu da güzelce salçalı bį yā dökeriS güzel güzel 

daģīlmadan bişer. o da ġış yemeģį. beyaz lahana biz beyaz lahana biliriS öteki ġırmızı 

lahanayı sarmàyıS mesela ne ġaradeniz tarafında ġara lahana oluyō, biz beyaz lahana sararıS 

biliyōsundur o beyaz lahana. kelem işde yāni şeћēr yerlerinde kelem lahana derler oŋa 20 20 20 20 

bizde  de kelem diye geçer türk kôy usūlü yāni.  ћa mesela birine demişlēkine; izmirden 

gelmiş de ben saŋa bį tāne diyim burda şindi göynüģē gitçen yā göynükde gelin gelmiş orıya 

ben gibi ġaynınanın birisi demiş kine ġızım demiş; ķupalārı al dı gē demiş eveli çay 

bardàķlarına ķupa denirimiş o da demişkine allāћ allāћ bunnarın evi damı perişān bu ķupayı 

nerden ġazandılā hanı şampo∪ōn oldu mūdu ķupa veriyōlā yā. nerden ġazandılar bu ķupayı 25252525 

dērimiş. yazıķ şeћįrli olduģūnan o bardaķ biliyō ķupa bilmiyō. çıķmış dışarıya giler gibi 

mutfaķ gibi bir yer varımış gezinir dolaşır gelirimiş anne dimiş ne dimiş ķupayı bulamadım 

ben dimiş ġızım demiş şeћēr yerinde bardaķ derler, kôý yerinde ķupa derler demiş ķupayı 

gösdermiş hem de o da bardaķ yāni çay bardaģīmıS mesela biz şeћēr yerinde patātis derler 

burda ķumpil geçer kôy yerinde ķumpil geçiyō. ama başġa yere var ķumpil dē bilmes 30303030 

başġa  yer. şepit yoķ burda var arasıra ramazannarda yaparlar, ramazannarda hanı, hanı 

oruçluġda toķ dutsun diye ramazannarda hanı bizim ora ġadaķ da yapamaSlar da normal 

herkes gendi ġarārınca yapıyōlar normal devāmlı, burda mayalı hamur, somun ekmeģį 

yaparlar burda mayalı, şindi mesela unu elersin. evel zamanda şindi ēşi hamùr diye bį ekşi 

hamır yāni mayalı mayalandırmaķ üçu hamırı ēşi hamùr olurumuş türk dilince ēşi hamır 35353535    

ћa  şindi paķmayası var, ġuru mayası var onnar şē oluyō onun için gine biz kendimiS o ēşi 

hamùrı ġatıyoruS, patedisi ġaynádıyoS, yeterince unumuzu teknemize ġōyyōS onnan sōna 

ıscaķ suynan o mayamıSı da o ēşi hamırımıSı da ürediyoruS bį tecin içinde o kendine geldį mi 

mayalandımīdı yu∪ūrucāmıS onun içine ō mayàyı ġatarıS güzēlcene onu bi yumruķlarıS 

hamurı halletdikden sōna yirmi tāne olcaķ, on beş tāne olcaķ nè ġàdaķ yapabilirsen 40404040 

hamırınĭ, ekmèģįnĭ ġışın. yazın da şindi de yapılıyō. güzēlcene ēşi hamurı ġatdıķdan sōna bį 

saat yarım saat yuūruS o hamurı ġırķ beş daķġa onnan sōna yuūrup üsdünü örteriS, üsdünü 

örtdükden sōna bį sa∪at sōna hamır gelir kendine ō ēşi hamırnan berābár mayalanır hamır. 

onnar da yumaķ ћālinde siz beze deniliyō yā yumaķ ћālinde üçer üçer atarıS mendilįnen geri 

örteriS bį sa∪at sōna fırına verirįS oldu bį somun. ћā onnarı ekmek senitleri var şindi ћē 45454545 

ēsirānnan ēsirānnan keseriS onnarı beze ћāline getirįS onu mendile bırakıyōS onnan sōna da 
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ķontırapılaķdan şôle taptalār olūr dörd köşe ederiS onu mendilden o tahtānın üzerine atarıS, 

onu da götürǖ fırın küreģįnin üsdüne ġaydırī fırının içine veriS ћā ġırķ beş daķġada hemen bį 

saate yaķın ekmek bişdi, eline verildi. fırıncımıS samannan ġızdırī fırını dökümdür yāni içi. 

fırıncıya bį dene ekmek haķ, haķ veriS. haķ haķ deriS ona mesela bükme yaparlar yālı, 50505050 

mercimekli, patedisli, peynirli onnan da bi tepsiye üç yüz liràya bişiriyō bi tepsiyi sen para 

vermezsin beş altı tāne bükme verirsin yālı ıscaķ yisin dèyi. ona mesela fırıncıya virdiģįn haķ 

oluyō. bişiriverdiģįnin yerine haķ veriyōsun bį ekmek, ћā ücreti yerine eyer yā ben haķ 

almīcan derse bi milyon iki yüz elli lira para verirsin. bu ġadar. ћa nöbetinen yaparsın. tabi 

mesela şindi ben eŋ önce yu∪ūrup vardım dį mi ћā sıramı ben aldım ћa sen hemen benden 55 55 55 55 

acıķ sōna geldin sen benim öŋüme geçemeSsin, ben yapĭcan ekmèģįmi onnan sōna da sen 

arķama. hamurunı mendilin üsdüne dökēŕsin beze ћālinde onnan sōna ben çıķdım mī da sen 

girersin. ћā benim hamurım gelmemiş aŋláşırıS. dā benim hamurım ġabarmamış seninki 

ġabarmış ћā ekmek iyi olcaķ yā; beklemem üçun seni benim öŋüme geçiririm. bį günde 

mesela beş dene de ġızıyō altı kere de ġızıyō. olmaS olmaS ġavġa olmaS, olmaS. baķ 60606060 

şūrda  görümcemin ġızının var baķabilirsin. ћa bizim kôýde yūķayı o şepiti çuķurca tandır 

yapıyōlar, saman öŋüne yıģārlar dökümnü şēlerden borulardan su boruları oluyō yā 

çimentōdan onnardan hava deliģį ederler şu ġapının yanına ġadaķ öŋüne de samanı yıģārlar 

üsdünde saç, ō deliģįn öŋünden hemen çıbıģīnan deşerler saçın üsdünde de şepiti hemen 

bişirįlē samannı. ō da tandır amma düz ocaġda odunnan bişirįsin şepidi. ћā burda yoķ. o 65656565 

tandır bizim şepitįnen olursa orda var ō tandır. ћā kürtlerinki gibi tandırın içinde ekmek 

yapıyōlar yā ôle yoķ. bu yörede bulamaSsın ôle. o da tandır di∪įl. ō da şindi külǖ burda biz 

altundan fırını ġızdırıyōS, ortasında delik var o delikden alaF çıķıyō fırın ġızıyō. ћā macırda 

da nè oluyō? içi fırın deliģį falan yoķ orda ġızdırıyōn ġızdırıyōn ō ateşi delįģe çekiyōn 

silgįnen siliyōn onnan sōna ekmekleri orıya veriyōn ō deliģį yoķ sādece ō tandır gibi 70707070 

beriye  sıyırıveriyō közü bį yanna ġoyuyō onnan sōna ekmekleri dizip geliyō bôle. tamam 

fırın ġızdı yā içi ġızdı tūlalar ġızdı yā. o taş, şindi şū daş altından ġızıyō bunun üsdünde de 

bôle taķoz tūla diyōS yā hanı ō tūlalarnan yapılıyō yā o yuvarlacīcıķ bôle o da zāti bu 

yandıġca bu tūlalar da ġızdı, ġızardı aģārıyō zāti fırın yarı beline ġadaķ aģārdımīdı bu perde 

şeklinde ћa fırın olmuş hemen ateşi çekersin beri , silgicįnen silersin bezįnen ћā onnan 75757575 

sōna  fırın olmuş. onnan onu silersin gözelcene beriye onnan sōna küreģįnen ekmekleri 

sürersin oruya ō tūlanın ısısīnan o ekmekler bişē. ôle oluyō.  
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DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?    

düyünün şindi buranın yöresine göre; cumā gün zabānan düyün başlanır, ћā bizim 

burda ġadınnarımıS eline bį çoban dēģneģį gibi boyalı bį dēģnek alır güzelcene, sādıc dēģneģį 

diye iki tāne alır pulluları gèyerlē on beş yirmi dene ġadın olūr ellerinde ō dēģneģįnen 80 80 80 80 ġapı  

ġapı falanca osmān yiģįdin murādının düyünü oluyō buyurun gelin düyüne. oķurlar kôýlüyü 

bôlecene çalġılar ôlenden sōna ġurulur çalar, çalġīýnan eden hocāýnan eden ilāћiler ġorlar 

bantlara, onnan sōna āşama çorbayı bizde işceŋ, ġāveler eveli ġāvelere veriliyōdu, odalara 

veriliyōdu yemek şindi ћērkes evinin öŋüne masaları ġuruyō āvlusu varısa, masalara 

āķşamınan. ġadın, erkeklere eŋ öŋce sufra verilir āķşam yèmeģį, onnan sōna erkeklerden 85858585 

ġaķdımīdı güzelcene ġadınnara verilir sufra, yemek yinir yāni oķuduģūn adamnar kimi 

oķūyōsan. ġız tarafı oķunur ilk gün. onnan sōna gece ōlan evi gidiyōS deriS. sa∪at onda falan 

gelin ġızı evinden getirįlē ōlan evinin ġapısına diŋeldirler. iki üş ġadın gider alır gelir, biz de 

burdan ōlan evinden gece düyün toplantısı dōru ġız evine gideriS ceyize baķıcāS diye ceyįz 

asıyōlar ġāli ġızın el zanātlerini asıyōlar mesela, ōlan tarafı ne vèrdįse onu asıyōlar onnara 90909090 

baķarıS onnan biz daģīlırıS sādıcīnan dāmat ġalır orda ġız evinde. çeyiz indiricekler yā. bu 

odayı her çeyizįnen asarlar, onnan sōna dāmada ġatmer yaparlar ġāli orda mısāfir oluyō dāmat 

yā. niyi allāћ ne verdįse öŋüne ġorlar çeyizi indirįlē birde falan anca, iniyō, sadıķlara 

ġoyuluyō gelinin çeyizi dāmat evine geliyō. ō gün ġalıyō ōrda, bitdi o gece bitdi o. ћā 

cumartesi günü gine aynı ġadınnar gèyinir ġuşanır güzelcene gine oķunur musāfirler 95959595 

düyüne  dāvet bu sefer de aķrabalar ġāli oķunur, ilk gün ġız evi oķunuyō yā, bu sefer de 

aķrabalar oķunur. ikinnin ôlennen şey gelir; ceyiz ġānısı gelir ġız evinden ōlan evine. ceyiz 

ġānısı gelir. motur arabasına yataģī yüklenir, sandıģī yüklenir, yasdıģī, bilmem halısı, kilimi 

nè varısa ceyiz arabasını süslerlē bôle güzelcene. sādıc∪anası da aynàyı dutar motur arabasına 

oturur, arķasında on beş yirmi dene gèyimni ġadınnar kôýü dolaşdırrılār burıya gelir ōlan 100100100100 

evine gelir. onnan sōna güzelcene geline iki oda verirsin mesela; birini yataķ odası olūr, biri 

musāfir odası olūr. ġoltuķ daķımnarını bį ev ederlē, yataķ odasını da bį eve hazırlarlā gelinin 

eşyası o gün döşerlēr hazır, pazar gün gelcek hemen hazır gelin içine gircek onnan sōnam saç 

ayırma. ikindin oldū mudu gelinin saçını ayırma diye bį ādet var burda, şindi ince ince şindik 

televizyonda çıķıyōlar yā örüyō saçlar. bū alnında gelinin saçını ayırırlar gök boncuķları 105105105105 

cizerler bôle. onnan sōna eveli zülüf kesilirimiş gelinnere şurlardan şôle. saçları uzun 

olduģūna şindi gelin zülüf kesdircēse zülüflüģǖ ayrılır gelinin, ikindiden gidiliyō yā ġāli, ћā 

gelin başı yapıyōlar. onnan sōna ō zülüfünü ayırırlar gök boncūnan örerler ādetini yaparlar 

geri gelirler. aķşam oldu ġāli, āşama dāvetçilere hızmat etçekler, erkekler erkeklere, ġadınnar 
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ġadınnara. gine herkes ekmeģįni yidirį cumartesi gün gece güvēyi gider bizinen şiye ġız 110110110110 

evine orda oynīcaķ, silahlar atılcaķ, sādıçlarīnan, erkek arķadaşlarīnan gelinin evinde 

oynīcaķlar, silah atıcaķlar. onnan sōna onnar iki bį oynarnar teyip çalar, oynar onnar 

daģīldıġdan sōna ġadınnar kendi aralarında bį oyunnar çıķarırlar, erkek olan olūr ġadın olan 

olūr, onnan sōna gelinin eyer zülüf käsdiriyōsa gelinin burlarından zülüf käserler. bura saç 

örülüp duruyō, gök boncūnan gelin başı duyō burası ћā yā kesilmēcek denirse eŋse 115115115115 

kökünden hafifden bį saç alırlar azcıķ tamam ō ôle ġalır, ġali ġızın anası başlar; ūy ġızı 

böyütdüm işde eller ġapısında mı görcen, yaslar dutuluyō ālıyō millet ō düyünde, ōlan tarafı 

tabi sevişli ġız tarafının āladıģīnı daķmıyōkine ediyōS düyünümüSü gece on bir on ikiye 

ġadaķ dönüp geliyōS. burdan geri bį, bį kilō ġadaķ ġına alıyōS ġız evine götürüyōS gelinin 

eline ayaģīna ġına yaķılıyō zabāћ gelin gelcek evimize ġınalı gelcek. gidip eline ayaģīna 120120120120 

ġına  yaķıyōS, geri ġoyup geliyōS. zabānan da arabalar şį olūr saat on ikide dāmat elbįsesi 

gelir güveyiye. ġız tarafından beş tepsi üş tepsi, tepsilere dāmadın daķımīmış, geycek şeleri 

gelir ordan ġız evinden. tepsįnen gelir, beş dene ġadın başına alīr tepsįnen o gelir. o geldikden 

sōna hoca gelir, hoca dāmadınan sādıcı gèydirir. ћāh duvālı giydirir, onnan gèydirdikden sōna 

ћā şindi gelin dāmadın eline ġına yaķılıyō yā! ġınàyı yaķarlar çaġıcılar da ġına havası 125125125125 

vurur,  ġına yaķılır ġız tarafı yaķar ġınàyı dāmadın eline sādıcın eline altın daķan, para daķan 

ћērkeş ġuduretinden ne ġopdūsa sādıca, dāmada altınını daķar, parasını daķar, ōynarnar 

gülerler ōnan daģīlırlar düyün mesela gelin alması saati birdēse taksiler cizelenir, taksilere 

ћāvlular daķılır, ћāvlu diyōS ġāli el ћāvlusu peşgir kôy usūlü peşgir onnar daķılır, peşgirĩ 

olmıyan dülbent daķar, yazma bālar.  ķonvōý ћālinde gelin almıya giderler, gelinimiSi 130130130130    

alır  geliriS, evimizin öŋünde taksiden indirįken bį gelinin öŋüne bį ġurban käsersin gelinin 

ayaģīnı ġanāģına basdırī geçēsin. ћā gelini ġapının öŋüne diŋeldirsin ћāvlunda yüzü ôrtülü 

tabi, gelinniģįni giyēŕ yüzü örtülü bütǖn èrkek bôle bizim adam gibi yaşlılar, hısım, aķrıba 

gelini elini öpdürǖrlēr paràynan mesela bį milyon beş milyon ne veriyōsan varırsın gelin, hoş 

geldin ġızım der gelin ġız onun elini öper gelin o paràyı ġaynınasına verį öper o paràyı 135135135135 

ġaynànasına verį. ġanyàna da gelene birer mendil verir çevre, kôý usūlü çevre diyelim ġāli 

mendil şindi şeћįr şèyi. çevre verir onnan sōna herkes elini öpdürdǖmü daģīlır erkekler ġāli 

ġadınnar gine kendi arasında oyun oynar kendi āle arasında oyunnarını oynarnar dāmat dutar 

gelin  odasına götürür beş on daķġa dururlar onnan sōna geri dāmat gider onnan sōna 

yaķınnarĭ gelinin yanına girer çıķar girer çıķar yassıdan sōna da güvēyi tekbirinen alır 140140140140 

gelirler cāmi yassı namazını ġıldıķdan sōna ġuyarlar güveyį büyüklerimiS onnan sōna gelin 

tarafından baķlava gelir, çerez gelir, o gelen amcalara da tavuķ gelir arķasından güveyį 
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ġuyduķdan sōna bį tāne tavuķ budu onnan sōnna bį tabaķ baķlava, onnan sōna bį tabaķ çerez 

ō įћtiyārlara verilir. onnar ġāli odada oturucaķlar yā güveyį ġuydular sohbete başlīcaķlar ō 

çerezi yirler, tavuģūn budunu yirler, baķlavayı yirler įћtiyārlar aralarında onnan sōna 145145145145    

onnar  ermiş murādına biz çıķalım kerevįzine. allāћ saŋa da nāsib∪itsin, allāћ murādıma da 

nāsib itsin bu işde bôle.  

                      

      

ADI SOYADI Ceylan Özdemir 

YAŞI 41 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Akkoyun Köyü 

 
                                    Metin Numarası: I                                    Metin Numarası: I                                    Metin Numarası: I                                    Metin Numarası: I----32323232    
 
 
 

DÜĞÜNLERİNİZİ NASIL YAPARSINIZ?DÜĞÜNLERİNİZİ NASIL YAPARSINIZ?DÜĞÜNLERİNİZİ NASIL YAPARSINIZ?DÜĞÜNLERİNİZİ NASIL YAPARSINIZ?    

biz ilk öŋce bį araşdırī, soruşdurū adam gönlü hanı adama dōru varīsa, şindi araşdırī 

adam soruşdurū veyā bį eşine dosduna dedirį. adama bôle bôle biz düŋür gelcēŋiz işde ali veli 

kimise olūr mu diye ilk önce bį aráşdirį yāni adam hanı zırpadan da varılmaS adamın şindį 

dǖnür, aráşdırī, soruşdurū ĥanı onuŋ da ġôŋü varīsa ġız bůbasınıŋ adam düŋür varī allāћın 

emri peyġamberin ġavlįnen işde ġızıŋıza düŋürüS onnār da uygun görǖse biz düşünem der. 5555 

veyā böyüklerimize bį danışam der anasına, bůbasına, eşine, dosduna nèyise danışırlar ћā 

olcāsa olūr hocam onnan sōna bį adam nişān isder ġızına nè zaman yapçāsa ġāli gününü 

ayarlallar bį nişān yaparlar nişāndan sōna da düyünün gününü belli ederler, işde bôle hocam 

vallāћi. düyün hocam vallāћi ādetimiS işde ġız eviniŋ įћtiyācını dā ōlán evi ġarşılar bizim 

burlarda. ĥanı onuŋ verįlcek yemeģįnin masrafını da ōlan evi ġarşılar bizim burda. ġına 10101010 

gecesi olūr hocam cumērtesi gün. cumā gün başlar bizim düyünner bazar gün ôlenneyi de 

biter, bu arķádaş da iyi bilir. ġına gecesi olūr ōlan evi ġız evine gider gece toplanır ġına 

yaķarlar işde ġıza ne gerekiyōsa onu yaparlar, gülerler, oynarlar vallāћi bôle hocam bizim 

düyünnē. şindi üş beş gün öŋce bū ekmek bayrāģını ġaldırīlar. düyünün belli yāni filan düyün 

ediyōmuş gibi ôŋden bį hanı milledin bį ĥabarı olūr bôle yāni. ōlan evi diker hocam, ōlan 15151515 

evine dikerler bayrāģı. bayrāģı dikerken silāћ atarlar türk bayrāģını ġaldırdılar mı silāћ atarlar. 
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onu şēde bālarlar hocam ġız evine giderken ġāli burdan bį tāne ōlan evinden bālarlar bayraķ 

gider bį de ġız evinden bālarlar ordan, bayrāģı sallarlar. başlıķ var hocam. vallā adamına göre 

hocam kimisi hiç almaS kimi üş beş ĥanı vaķtına göre verį adam alır yāni. hocam şindi düyün 

aģīr dįl de bizim başlıķ çoķ aģīr. başlıģādan hiç almıyōm dese şindi üş beş millar para 20202020 

alıyō,  şindi üş beş millar aS deyil yāni o çocuģā bį altın gümüş veyā başġa bįşey alıvēsen bį 

sürü şē edē yāni. başlıķ bizim ġız bůbalarınıŋ çoģūnluģū yāni almıyan azınlıġdadır. yaw 

adamına göre var yāni. bůbasına veriyōlar keşge o dā harcasa beşini bāli ġızına harcasa o da 

yoķ vallāћi. yaw hocam şindi bu iki gişiniŋ arasında olan bi şiy buŋa yāni devlet de bi şey 

edemeS millet de bį şey edemeS nası yapcan yāni. adam diyokine başlıķ yoķsa ġız da yoķ 25252525 

nè èdeŋ sen hocam? başġa memleketi bilmen de ĥanı tanıdıķ olūrsa mesela adam izmirde 

göşmüş gitmişdir köyümüzden burda aķrabăsı eşi dosdu vardır oŋa verebilir. yabana ôle pek 

giden yoķ bizim yāni, ћā ġıyı kôýlere var felēli, çobannar bū ġıyı afyōnun ġıyı kôýlerine var 

yabana yoķ hocam yāni olmadı ema dışarda durannādan var mesela burdan bizim kôýlümüS 

gitmiş anķaraýa göşmüş gitmiş ō ġāli evlenmiş başġalarīnan aydına gitmiş mesela ōrdan 30303030 

ġız  almış orıya ġız vermiş yāni burda durannardan ôle yoķ hocam tanıdıķ olūrsa adam 

aydında da ossun burda eşi dosdu vardır ġızını bitirį alī gidē yāni, durum bôle hocam.  

 

ADI SOYADI Mevlüt Kargı 

YAŞI 67 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Akkoyun Köyü 

 

                                     Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----33333333    

OKUMA YAZMANIZ VAR MI? OKULA GİTTİNİZ Mİ?OKUMA YAZMANIZ VAR MI? OKULA GİTTİNİZ Mİ?OKUMA YAZMANIZ VAR MI? OKULA GİTTİNİZ Mİ?OKUMA YAZMANIZ VAR MI? OKULA GİTTİNİZ Mİ?    

vallā üş sene gitdik yaşımıS böyükdü de çıġārdıverdiler bizi yoķ başġa yoķ. oķullar 

mı? ћē varıdı, varıdı. ben üş sene oķudum çıķdım ben. beş sene beş sene oķudurlardı. varıdı. 

beş sınıf beş sınıF∪oķudurdu bį ôretmen oķudurdu. iyįýdi ôretmen.  

 

BU KÖYÜN ASLI NERDEN GELME AMCA?BU KÖYÜN ASLI NERDEN GELME AMCA?BU KÖYÜN ASLI NERDEN GELME AMCA?BU KÖYÜN ASLI NERDEN GELME AMCA?    

bu kôv, bu kôv şurda aşşaģīda adabalı var ora oturmuşumuş bu kôv, o zaman aşşaģīda 

da bį bēý varımış bēy baķarımışımış evelce bizim kôý de şū aşşādan geldįniz gônük kôýü 5555 

war aşşādan geldiŋįz dē mi? ћē gônük kôýü çoraģā gelirimiş ora baŋa baķ deliġannınar türkü 



 209 

çaģīrmışlar ordan geçerkene ġānılarla evelce ġānı varıdı, öküz varıdı. ordan geçerkene türkü 

çaģīrıyō geşler, çevirin len diyō bunnā da bį zopa orda ġānıya yükleyiveriyōlā bunnarı diyōlar 

ō beye ĥabar veriyōlar burıya diyōlar bį yabāni adam oturmuş, geleni dövüyōlar geçeni 

dövüyōlar o zaman yaķ emri verįlēmiş biliyōŋ mu o kôý yancáķ diyō beý biliyōŋ mu 10101010 

bunnā  da ordan ġazı döküyōlar veriyōlar o zaman burlar ormannıģīmışımış bizim bura orman 

içindēmişimiş bū kôý. sōra yaķmışlar, dermişler onnan sōra gelmiş bura bunnar oturmuşlar. 

şurda yuķarda ġuyu var o ġuyu evvelden varımış burda oturuyōlar bu ġuyunun başına gelen 

toplanıyō o yandan bū yandan derkene bura kôý olmuş. yörük demek baŋa baķ yörük. ķalē 

ġarışıķ demek de ayrı, muķtarımıS filan ayrı. onnā dā yörük, dā yörük biz o ġadā yörük 15151515 

de∪įliS.  evvel onnar saya maya giyēdi ġadınnā biliyoŋ mu saya derler, saya giyērlēdi onnā da 

boldu.  

 

KÖYÜNÜZDE GEÇİM NE İLE SAĞLANMAKTADIR?KÖYÜNÜZDE GEÇİM NE İLE SAĞLANMAKTADIR?KÖYÜNÜZDE GEÇİM NE İLE SAĞLANMAKTADIR?KÖYÜNÜZDE GEÇİM NE İLE SAĞLANMAKTADIR?    

bu būrda įleçbēlik būdey ġaldırıS direkdorlarınan süreriS tarlalarımıS var ovada burda 

onnarınan geçiniriS baŋa baķ. ġoyunçuluķ yaparıS, bāçacılıķ yaparıS yā bāça ġalmadı 

suyumuS yoķ ġısa bôle.                                                                                                            20202020 

 

ASKERLİĞİ NERDE YAPTINIZ?ASKERLİĞİ NERDE YAPTINIZ?ASKERLİĞİ NERDE YAPTINIZ?ASKERLİĞİ NERDE YAPTINIZ?    

ben mi? ben asgerliġį van gölü ġıyısındā erciş ġazāsı varıdı orda yapdım ben askerliģį. 

varıdı ġoláy askerlik olū mu? dipi altındā nöbet beklemèk canım çıķıyōdu dipide. on beş 

daġġaya düşüdülē baŋa baķ nöbedi nediŋ sen yā. ben mi? asgerden geleli aşşā yuķarı dē atmış 

yaşımdayın yirmi yaşında gitdim asgere ben. iki sene yirmi dörd∪ay asgerlik yapdım ben. hiş 

de izine mizine gelmedim. iki sene durdum orda. ilki erzincana gitdim ben, orda şey 25252525 

gördük  onnan sōna daģītım etdiler tā ora gitdik.  

 

ÇOCUKLUĞUNUZDA OYNADIĞINIZ OYUNLARDAN BAHSEDER MİSİNİZ?ÇOCUKLUĞUNUZDA OYNADIĞINIZ OYUNLARDAN BAHSEDER MİSİNİZ?ÇOCUKLUĞUNUZDA OYNADIĞINIZ OYUNLARDAN BAHSEDER MİSİNİZ?ÇOCUKLUĞUNUZDA OYNADIĞINIZ OYUNLARDAN BAHSEDER MİSİNİZ?    

aşıķ da oynārdıķ, çom oynārdıķ. çomu dikerdik şorıya ġarşıdan vururduķ 

çıķardıdırırdıķ ō ileri gidēdi malı dikēdik oynādıķ ôle.  

 

CENAZELERDE HANGİ ADETLERİNİZ VARDI?CENAZELERDE HANGİ ADETLERİNİZ VARDI?CENAZELERDE HANGİ ADETLERİNİZ VARDI?CENAZELERDE HANGİ ADETLERİNİZ VARDI?    

ġonşu gelirdi baŋa baķ cenazeye. yā yā yemek filan bişmeSdi. ġonşular getirįdi bįr 

ћāFta on gün filan edēdik yalan yoķ. öte beri getirįdik baŋa baķ, ћōcayı da getirįdik ġuran 30303030 

oķurdu. ģonşuyu toplārdıķ yemek yedirįdik.  
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ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

depremi hatırlamama mıyın, dā yeŋi oldu. ölen ġalan olmadı ben bu evde oturuyōdum 

çocūnan şu ev şôle gidiyō geri geliyō. bāŋa baķ gidiyō geri geliyō oķuduķ üfǖledik yā. 

yıķılmadı da çoķ ew vā  baŋa baķ şôle duvādan ayrıldı. bizim burda da suvadılā baŋa baķ. 

geldilē, baķdılā ћôkümetden yardım oldu para verdilē, verdilē. tamir etdįrdik suvadıķ ġale 35353535 

köyüne yapdırıvēdi deprem evi yapıldı dē ġırķ elli ћāne, gônüģē yapıldı bizim bura yapılmadı. 

burda otuS ġırķ ћāne filan bişey. bura ġalabalīdı bu köv, bu kövün baŋa baķ bu gibi iki üş 

misli apyona yerleşdi, göşdülē gitdilē otuz, yimbeş otuz ћāne de aydında vā. onnā da göş 

etdilē. malcılıķ yapıyōlar, sıģīrı vā sıpası vā ötesi berisi orda. var. ћērşey var. düyün üş günde 

olūrdu, esgi düyünnē de aynı sayılır canım. evelce ata bindirįlēdi baŋa baķ. ata bindilēdi 40404040 

gelini atnan götürülēdi, şindi taksįnen götürüyōlā. birinci gün çalġı çalır, ōynar ertesi gün ġına 

ġānısı çıķarılır, yataģī, pırtısı gider. baŋa baķ bį motura yüklēlē, eletįlē ġapısına ġız evinin 

ōlan evinden ertesi gün de giderler gelini duvārlar alırlar gelirler. duvārlar evvelce beygire 

biner duvārlardı, civaları varıdı bôle tavıġ civalarından şôle. bayraķ varıdı, çeyizin arķasından. 

silah atarlārdı silah atma çoķ taķır taķır üş gün taķır taķır öter. candarma filan bişey yoķ. 45454545    

üş  ġız iki ōlan. hepsini everdim. bū ilk çocuķ ilk. yaşeyō, yaşıyō da ō yoķarı gitdi ķaleye gitdi 

ġalèye. ordan nere dönüş? apyona. benim ġızımın bįrisi ġalede. ћemen varışda. benim ћanımı 

orda bulursunuz baŋa baķ. orda.         

 

ADI SOYADI Halil Kama 

YAŞI 75 

ÖĞRENİM DURUMU ………. 

DERLEME YERİ Göynük Köyü 

 
                                        Metin NuMetin NuMetin NuMetin Numarası: Imarası: Imarası: Imarası: I----34343434    
 

KÖYÜNÜZ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

ne derler ōlum bū şeyden doģūdan gelme, çoģū doģūdan gelme bunun şeyden 

erzurumun üsdü horasandan. bį de bū yanda valā bįşey dērlērdi ona da ō da gônük mü gônük 

şē de gômnek mi ône bįşey o yandan. ћēh anādın mı toplanma yaw bū kôy asırlıķ toplanma. 

valā yörüģē beŋzemeS bizim burda da yalıŋız ġarışıķlıķ varıdı şindi düzeldi.  
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ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

len nası olcáķ işde verirlē aģīrlıģī ġızı bitirįlē ġınasını ġorlā bilmem şē edērlē indirįle 5555 

bindirįlē. var var. len dutdurabildiģįne şeyine göre dayı bugün niye dērsen bį dene motur 

çekiyō bu aķġoyun, ġale burdan da isdedi mi. durumuna göre alıyō ya. tarım, ġoyun, ekin, 

būdáy, arpa nè ekērsen olur burıya. geniş de āldılā arāziyi ellerimiSden. baķan olmadı mı 

kôýün şeyi yoķdur saћįbi yoķ. annadın mı gebĕcilē geldi şurıyā aķġoyun geldi şurıyā anadın 

mı? asırlıķ. bilmeSlē yā toplantının bilmeSlē tabi. hanı oran vā yā ordan orda aķrabalā 10101010 

çoķdū  bizim. şēde yaw felelide. burda toķat yatcāz bilmem ben asgere dedim. ben elli beşde 

anādın mı? toķat yapcāz, beygir toķadı yapcāz bunnā yapdırmācaz onnā yapıcaz bį gürültü 

anādın mı? yalıŋız ōrda çoķ dūmuşlā feleli ōra yanıyō aķrabalarımıS vādır o şē filan 

aķrabamıSdır; şō memēd∪alinin bubası vārıdı bilmen bilimin ne bilen yā. memēd∪aliyi biliyōn 

mu ôldü. ō şē vā ġardaşı vā, ne ādı? hırsız ibrām dērlēdi bilįmin, ћā hırsız ibrām dērlēdi 15151515 

onnar  filan bizim aķrabădır yalıŋız aķrabă gibi durmaSlar yalan sôlemiyem şindi. ben mi? len 

baŋa baķma ben çoķ gezdim yaw. ilkin şeye gitdik; ķarsa, ķarsdan şeye posōfa posōfdan 

dūmadıķ ġovaladılā isdanbul baķırkôýüne geldik ōrda inzibāt oldum filan anādın mı. var işde 

burası oda. burlarda; len oturun misāfir geldį mi yemèģįni çıķarın, yataģīnı atan, aģīrlan işini 

görün arķádáş. oynıyan olūr, oynıyan olūr anādın mı. burda eşgiyā yataģī burlā len, bu dāģ 20202020 

bucaķlāda kim gelį durū len işde bizim gibi berdūşlā. şindi ћērkèş yiģēn hatıra baķma şū yiģēn 

gibilē gidiyō ayda beş millōnnuķ şeyi otuz millōnnuķ şeyi şekiyō parayı beş milları tamam 

ġoyuyō biz burlārda işde bitįme daģītdıķ ġāldıķ anādın mı. eşgiyā yataģī burlā. var. len ġavġa, 

dôvüş olmā mı yaw çoķ. şindi çobannıķda anamıSın götünden çıķalı doķuz ġoyunnan geçim 

yapdıķ, doķuz ġoyuna on yetiremedim a….na dayıyán anādın mı? ġoca kôýlü 25252525 üsdüme 

yörüdü vallā ōrda baķdım dövǖceklē ōlum valla dövüceklē baķ. görenē vā ġônüģǖn içinde 

şôle yôrüdüm dabancayı çekdim diŋeldim a…nıza ġorum vallāћį dabancayı görünce 

oynıyamadılā anadın mı? nelē geldi len başımıSa ћāla da gelmekde a… ġoyan. len ne pişmān 

olcen hayātı yedik ōrlarda yaw. hayātı yedik orlarda yaw. ne diyōm ben burdan varīdım, bolu 

ōrdan çıķādı, ō kāmil varıdı şeyin çaķıcının ō davşan depelerinde sürüleri yatādıķ anadın 30 30 30 30 

mı  ġulaġları çınnıyasıca gelįdi, hayatdan memnun olūrduķ da yalıŋız çōķ meşaķķātli yaşadıķ 

bolu da ben de. boluyu severin ћēpsini baķ evet feleli beni vallāћį billāћį dünyaya üsdün dutā 

da boluyu çōķ severin vallāћį severin. şindi felelįye vārın yüz denesi halil ā halil ā diye çevirį 

vallā ne dērdin ne hızmat ne gitçen mi gelcen mi yalıŋız bolu başġadır güçcük arķadaşım 

benim. vallāћį güçcük araķadaşımdır, güçcükden anadın mı. boluyu o rāmetlik ananı 35353535 

anādın  mı? yalıŋız įtiyārladıķ ġocadıķ arķadaşım be. boluyu çoķ severin vallāћį severin baķ 
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şindi yüz göre diįl baķ aķlımdan çıķmaS ћērgün baķ, az eveli boluyŭ kendi kendime 

ġonuşuyōdum. kendi kendime ġonuşuyōdum baķ bolu şôle ōldu bôle ōldu. yalıŋız ne çāre biz 

yataģā düşdük biz yataģā düşdük arķádaş bizim támam. bôle len dayı. ћēpsi yalan arķádaş 

ћēpsi yalan. ō yalan deyō ō yalan di∪įl, o yalan gitdi. nere giden deyō yaw, len git ō daģā 40404040 

deyō oraları ġaz eline bį kürek veriyō bį ġazma veriyō o gün çalışdırıyō orda göŋülden 

çalışıyō āşam oluyō gene bį şē geliyō nōldu deyō yaw, ē len ġazdım ġuzdum arķádeş vallā o 

yalan deyō baķ, o yalan di∪įl deyō git ōrda oyalan işini gör şône et bône et deyō. dünya gine 

āynı kôý āynı felēli āynı duruyō gônük anadın mı. oyalanma oyalanıyōS işde yaw anadın mı.  

yalan dünyanın cilvesi çocuķ.                                                                                                   45454545 

                  

    ADI SOYADI Satı Çiner 

YAŞI 68 

ÖĞRENİM DURUMU ………. 

DERLEME YERİ Göynük Köyü 

 

   Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----35353535      

  BABABABAŞINIZDAN GEÇEN BİR OLAYI ANLATIRŞINIZDAN GEÇEN BİR OLAYI ANLATIRŞINIZDAN GEÇEN BİR OLAYI ANLATIRŞINIZDAN GEÇEN BİR OLAYI ANLATIR MISINIZ? MISINIZ? MISINIZ? MISINIZ? 

aman dedįsek de ārdında hazırımış, ardında hazırımış ћēmen adam. ġaynáyiverdi evin 

içi, ġaynáyiverdi evin içi vallāћā baķ. ћā adamı aķrabā diyelek ġuyduķ da alıverdi bôle. 

bekleyōmuş sāten. bize ôle bįşey yapdı ki yā, bize ôle bįşey yapdı ki. işde çocuķlarımızın 

silāћı vardı aldı gitdi. baķ bunu dā vallāћi iki millar falan şē etdik de mapusāneden ġurtardıķ. 

ћē vallāћį şū dedi şū binā kimin dedi ben de bizim, bizim dedim burayı dedi bį dā arama 5555 

yapıcaz dedi bulamadīdi. burayı dedi. arayın yavrum dedi hani bişey yoķ aran dedim. ōrdan 

dabanca buldular besћāneden, bū dedim besāne bizim dedim inşaāt ћālinde dedim dışardan 

atabilirler dedim. yol üsdü bura da yol ora da yol dedim, siz ya da kendiniz atmışınızdır 

dedim. vallā bône dedim. siz ya da kendiniz atdıŋız dedim. bįşey bulunmadı şē yapıyōdunuz 

siz evrāķ dutuyōdunuz dedim. bu çocuķ ġoyunda öteki çocuķ ġoyunda ben mi atdım 10101010    

dedim. ben de sizi yanınızdayın tabi ôlelikce vallā bu çocuģū ġurtardıķ baķ. iki millar para 

batırdıķ yoķsa adamı alcaķlardı benimdi benimdi buŋa zor ġoşdular benimdi. vallā bôle 

muradım len. hanı tanıdıķ seni tanımasam ben bū çocuģū nerden tanıyan dē mi amma. şurdan 

musāfir bizim de evimize gelenimiz gidenimiz çoķ olur yavrum da. bize bôle itdi baķ ben de 



 213 

dedi kôlüyüm ben de dedi işde benim köyüm vār evli di∪įlin dedi, oķuyōn dedi falan filan 15151515 

dedi. ayaķ yapdı. polüsümüş gizli polüsümüş ō yemeden ölesicenin de getirmesi ћāta bize, 

onu da biz kôýlü diyelek ġoyduķ yāni. ћā sizin geldiģįniz gibi. bizim çoķ çoķ çoķ. neler neler 

bôle itdi başımıza baķ tabi hemen aniden başımıza yıģīlıverdi bôle çocuķ ġoyunu aldı gitdi 

öteki de ġoyuna gitçek evde buldular tabi sen de şō yanda siz atdınız allā siz atdınız dedim 

ben, ben sizin yanınızdayım çocuķların ikisi de ġoyunda dedim yā dışadan yoldan 20202020 

düşmānnıģīnan atdılar yā da siz atdınız baķ bunu dedim. ôlelikce sırīldıķ da bissürü para 

batırdıķ. işşallah.  

 

 

KÖYÜNÜZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?KÖYÜNÜZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?KÖYÜNÜZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?KÖYÜNÜZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?    

ēskiden, ēskiden alaca aş yapārdıķ. alaca aş, fasılle, bilmen sārma, pirinç, pirinç pilavı, 

pirinç sütlü doŋdurması işde. valla ôle bįşēler yaparlardı işde. hanı ne evde. tarānayı, tarānayı 

bizim tarānayı anam rāmetlik yapardı ben burıya on iki yaşımda geldim temām mı. on iki 25252525 

yaşımda geldim bôle denesini dôverdik. yā yā benim deyzem varıdı, deyzemin çocuģū 

olmadīdı, çocuģu hiç olmamış güçcük ġaynına evlātlıķ almış. güçcük ġaynına evlātlıķ alıyō  

onunda çocuģū olmadıģī gibi deyzemin de çocuģū olmamış, enişdemin de çocuģū olmamış 

ben diyō ōlan tarafı benden ossun, ġız tarafı da yörük ġızı senden ossun deyō işde bize 

soŋunda baķsın gibisįnen bôle aldılarıdı. benim adamı bosdanda vurdular baķ üç dāne bį 30303030 

bū  ġız galdı iki tāne de ōlan dā yeni yürüyōdu bū da çatal bį don giydįdi. ћē burda vurdular 

bosdan tarlasında ilk evliliģįm on iki yaşımdadım deyōn. ћā on iki yaşımda on iki yaşımda  

yörükden burıya getirdi beni dedi allāћ sēmedi dedi sen de mi semēcen bacım dedi ālıverdi 

deyzem rāmetlik onun için ben bunu evlat niyetine alıyōn dedi güçcük ġaynını da ġaynıtam 

rāmetlik işlerine evlatlıķ gibi almışımış işde bunnar oldu eŋ büyükleri buyūdu onun ardına 35353535 

āli,  basiri üş çocuģūnan ġaldım ben sekiz sene durdum. sekiz sene oraķ da bişdim, sāp da 

çekdim bu çocuķnarnan. ћayır pek yaşlı da deģįlidi de benden on yaş falan böyüģǖmüşdür bū 

da. benden yaşlīdı biráz de işde aman. ôledi len muradım len bôle sekiz sene sāp da çekdim, 

çit de sürdüm vallā oraķ da bişdim tek başıma, tek başıma işde bį ġaynıtam varıdı. işde on iki 

yaşımda geldim yimbeş yaşında dul ġaldım ben. onnan sōna nāsib buyumuş buna geldik. 40404040 

şindi  şū çocuķların üçuru çekdim ben bu adamın ġahrını yoķsa bigün çekmeSdim vallā 

çekmeSdim baķ ámma şu çocuķlarım ġarib olmasın diyelek allāћ burdan da verdi iki tāne 

daћā da  titizdir baķ ō adam can alıcı demeden dünyādan geşdi şindi ō essāh dünyada ben 

yalan dünyadayın ō adam ēlizidi baķ. ō elizidi āşamınan da anādıverdim yā sen beni 
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ġızdırıyōn dedim tôbeler tôbesi ossun ben hayırlı yola gitdim geldim işde sen baŋa 45454545 

baķmeyōn į ne ediyōn baķmayōn yā, baķmayōn da nēdiyōn. yalıŋız beni ġızdırıyō 

ôkelendiriyō. bazan yanına iki gün falan varmayıveriyōn gine de mecbūr oluyōn varmıya. 

yalıŋız başıma gitdim  geldim  bu çocuķum gönderdi işde ћa. ikimiS berāber gitçēdik hacıya 

damdan inme gibi bį cinġan geldi bunnarın gözüne bį topraķ atdı ķaş dāne ġoyun götdü ōlum 

doķsan bir tāne ġoyun ћāla gitdi. veresi aman sefam verme len len aman sefam  verme len. 50505050 

vallā verdi bi senet yapdı ћādi gitdi. dē sōna bunnar mādem dediler bį bôle evimizde bu olay 

oldu bôle gitdi mi bį çocuķ ormanda ġoyun yaķalatdı bį bį buçuķ millar oŋa gitdi mi bį de o 

doķusan  bir tāne ġoyun gitdi, bį de hacıya gitmiye ġaķdıķ gine satdı sādılar allāћ razı ossun 

beni gönderdiler. tek başıma. iyi çoķ güzelidi. çoķ güzeledi yavrūm be. kôýlüler varıdı 

onnarnan gitdim geldim işde. allāћ razı ossun baŋa baķdılar biraz ћāsda oldum yā 55555555      

olsam da  allāћ keşge nāsib olsa da bį dā gitsem çoķ iyidi iyi geşdi. cümlemiSe yāvrum. un 

tarānası dā ћāfi ġolay bįşey göce tarānası nasīdı? göce tarānasını dôverdik, sürdürǖdük 

dôverdik bunu bį     yīķardıķ  suyunan yīķadıķdan sōna ġurudur, bunu çekdirįS irisini incesini 

alır irisini bôle su ġaynadırdıķ böyük çeşlerin içinde anam ırāmetlik o ġaynar suyun içine 

salardı bôle onun içini de üsdünü ġapadırdıķ böyük temiz bezinen onun içine yoūrdu 60606060 

nāneyi  yo∪ūrdu ġarışdırdīdı ĭrāmetlik onu bôle örtüverįdi onnan sōna çarşafların üsdüne 

daģīdırdıķ onu da ġāli ıscaķ suyunan bôle eder eder daģīdırdıķ çarşafların üsdünü onnan sōna 

ıscaķ suyun içinde o  ġabrdımīdı böle ġarışdıra ġarışdıra bişirį yaģīnı biberini dôkē yerdik o 

ôle bū un tarānasını da yo∪ūrdunu süzdürüS yoūrdunu süzdürüS bôle unnan içine biraz pirinç 

atarıS nāne bįber, pul biber yumırta ġırarıS işde onu ћēlle mele bôle yoūruS onu da ôle ћēr 65656565 

allāћın gününe yu∪ūrus ћēr allāћın gününe yuūruS on beş gün durdumūdu onnan sōna oķlanın 

ucūnan açar bôle evin içine yayar tepsērdimįdi şēden sürtüyōS yā telelekden serēr ġurudur 

yemeģē hazır. tarana  da  bôle. kelem de sārması onu da kelem falan sārma sararıS onnarı, 

onnarın sārmasını sararıS dolmasını dolma dodurūS yapraķ dolması kelem dolması. bulġur 

pilavı şindi ġoláy iş eveli şēdi ya; su ġaynadıb salıveriyōduķ yāş indi yāynan ġavurıp 70707070 

üsdüne. ēskiden suyunu ġaynadıyōduķ içine bulġurunu salıP∪içine bôle şē varısa peynirin 

varısa ġızardıyōduķ dē mi amma. ġızardıb ôle yapıyōduķ onu da üsdüne ġızardıb döküyōduķ 

ġarışdırıb işde salata varısa salata ediyōduķ bilmen yo∪ūrt varısa yapıyōduķ ġıyısına bôledi. 

şindilerde ġoyyoS eveli domatisi biberi nerden alıyōduķ yavrum len. hanı domatisi biberi 

nerde görüyōduķ ki į millet ġāli şe etdikce şe etdikce şindi her şey şē oluyō yā hazır ġış da 75757575 

bulunuyō yaz da bulunuyō ya öne işde. eveli böne bį peynirin varısa ġızardıb üsdüne döküp 

ôle. çökēlik yapardıķ eveli bu çį peynir falan yo∪ūdu şindi çį peynir yapıyōS o zaman sādece 
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yo∪ūrt bişiriyōduķ südü yō∪ūrt çalıyōduķ  işde tuluģā döküyōduķ devamlı tuluģā döküyōduķ 

bôle bôle bizim de ġoyunumuS ġuzumuS ço∪ūdu bubamgilin bāķ tuluģā döküyōduķ bôle 

yu∪ūrub basıyōdu anam ĭrāmetlik bôle basdırıyōdu. kimisi de bôle yāyıķ yayāŕdı ћā 80808080    

halam da  pek yanıķ yayardı. bôle şindi süt satmaķ falan yo∪ūdu. keşke bôle bįşey olāýdı da 

edēdik de çocuķlara ayran içirēdik. gine de ayran yapalım mı biz şindi, yoķ içirelim.                                                                               

         

 

 

ADI SOYADI Nebi Okçu 

YAŞI 68 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Kale Köyü 

 
                                                 Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----36363636    
 

TAHSİLİNİZ VAR MI? OKULA GİTTİNİZ Mİ?TAHSİLİNİZ VAR MI? OKULA GİTTİNİZ Mİ?TAHSİLİNİZ VAR MI? OKULA GİTTİNİZ Mİ?TAHSİLİNİZ VAR MI? OKULA GİTTİNİZ Mİ?    

ћē oķudum, beş, beş beşe ġadar oķudum. onnarı da biliyon eģįtmenner de vardı. vallā 

bizim burda yoķdun da bū çaybelen koyü var onnarna hudütleşiyōduķ mal güdüyōduķ altı 

yedi yaşlarında ō oķul talebelerini getiriyōduķ orda çayıra çayırlıġdır orası orda işdē onnara bį 

ekmáģį dörde bölüyōduķ yarım yarım çeyrek çeyrek üleşdiriyōdun bişeyler yapıyōdun 

azıķnarna biz de sıģīr güdüyōduķ afedērsin orda ôle górüyōduķ ôle oķuduyōduķ. sōna bizim 5555 

burıya oķul yapıldı ġırķ yedi ġırķ beşde sōna işde oķul devām etdi onnan bēlli elli de filan. 

 

BU KÖYÜN ADI NERDEN GELİYOR?BU KÖYÜN ADI NERDEN GELİYOR?BU KÖYÜN ADI NERDEN GELİYOR?BU KÖYÜN ADI NERDEN GELİYOR?    

bū ġaleden mi geliyō ġāli ē işde bū herālda bu şēlerden ġale ġalmış. yóruķ yóruķ.  

  

ASKERLİĞİ NERDE YAPTINIZ?ASKERLİĞİ NERDE YAPTINIZ?ASKERLİĞİ NERDE YAPTINIZ?ASKERLİĞİ NERDE YAPTINIZ?    

ben mi? zonġuldaġda yapdım. ĥayır top. evet acemilig de orası orda on sekiz ay 

ġaldım onnan sōna anķaraya geldim. ora daģīldı sōna anķaraya geldim. yoķ yā asgerlik zor 

olūr mu yā vatan görevi.              10101010 
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KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?KÖY ODALARINIZ VAR MIYDI?    

varıdın varıdı çoģūdun. yāşlılar birikirdi muћābbet olurdun tabi, sobbet, muћābbet 

olurdun. yā ne ġonuşcan işde gelmişden geşmişden dā ilerisini daћā geride atalarını 

yapdıķlarını dā ilelde şôle olūr onnarı ġonuşurlardı. gelirdi, çoġ gelirdi. yā ō ћāne sahibleri 

baķardı üş beş gişi yemek çıķardırdın adam aģīrlarlardın bį gün iki gün ġış günü oldu mu bį 

gün iki gün. baģācıķlar gelįdin bį ћāFta ġalīdın bazı ġış oldu mu merkeple, beygirle. yā 15151515 

evde  ne bulursa tarћāna çorbası, bulġur, çorba, yemek. ē ev musafiri olūrdun tabi şindi gene 

var yā gene tabi esgisi gibi gene var. 

 

KÖYÜNÜZÜN GEÇİM KAYNAĞI NEDİR?KÖYÜNÜZÜN GEÇİM KAYNAĞI NEDİR?KÖYÜNÜZÜN GEÇİM KAYNAĞI NEDİR?KÖYÜNÜZÜN GEÇİM KAYNAĞI NEDİR?    

hayvancılıķ, inekçilik. arpa, būday. ġışda geşler çobannıķ. 

 

KÖTÜNÜZ BİRBİRİYLE AKRABA MI?KÖTÜNÜZ BİRBİRİYLE AKRABA MI?KÖTÜNÜZ BİRBİRİYLE AKRABA MI?KÖTÜNÜZ BİRBİRİYLE AKRABA MI?    

yoķ yoķ dışa. alıyōS, alıyōS. evet dā çoķ doģūdan. ordan da başlıġ parasīnan gelir. ē 

doģūya gidiyō adam burdā bulamıyō. sālıyan sālıyō.                                                              20202020 

  

ADI SOYADI …… Okçu 

YAŞI 60 

ÖĞRENİM DURUMU ……… 

DERLEME YERİ Kale Köyü 

 

                                           Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----37373737    

 

OKULA GİTTİNİZ Mİ?OKULA GİTTİNİZ Mİ?OKULA GİTTİNİZ Mİ?OKULA GİTTİNİZ Mİ?    

nārasın anam ben caћįlim yavrım. gitdim birinci sınıFa gitdim onu dā ôretmenner de 

ġodu gitdi bį daћā dā salmadılar beni gitmedim ben yavrım caћįlim vallā bir şį bilmiyōm ôle 

oķuma yazma bilmįyōm. yaşım mı atmış.  

 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

nası olcaķ anam davul olūrdu düdǖ olūrdu nası olcáķ. sôletdiriyō bunnā bizi şįye alıyō 

ћā. ћē len len vallā şiye alıyōllār len. alıyōŋuz alıyōŋuz ben biliyōm. şu hiç annamadı baķ 5555 

ben hussįyyet annadım. nası evlenelim, yavuķlu etdiler bubam verdi bū aldı evlendik nası 
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evlençen. başlıġ verdi yā ız verdi bē. az az hemen iki yüz iki yüz. başlıģīnda ne var. aman 

yawrum başlıģīnda ne var. ben buŋa gelmicēdim bayā zorūnan verdiler. dörd çocuģūm var üş 

ōlan bį ġız. evlendirdim de bį denesi gine geri ġaldı başıma. şō güccüģǖn var üc dene çocuģū 

var onuŋ doģūdan getirdįdik gitdi. dedim yā ġuruyup ġalıyyōn dedim yā neyin uçu dedim 10101010 

ciģēŕim yanıġ. vermiyollar burdan hēy yawrım vermiyollar. adam bura vermiyō gidiyō başġa 

yabana veriyō bura. onu da pişmān oluyyō sōradan yā, yalıŋız veriyō. sen de doģūya gidiyōŋ 

ġızlar da ovıya gidiyō ē ovıya aşşā bizim ġızlar ovıya gidiyō biz de doģūya gidiyōS. 

vermiyōllar ћēy yawrım vermiyōllar. giden getirenner bį önder oluyyō ћēy yawrım öŋe 

düşüyyō şu adam biliyyō doģūyu getir dşyi şuŋa varıyyōn len amca bį de baŋa getir, 15151515 

gidiyim  getiriviriyim diyō bū öŋüne düşüyyō ben de bunuŋ ardına düşüyyōm bu orda varıyyō 

seni tanıyyō hısımı vā yā hısımının evine ġuyuyyō bū hısımı da bį ayaġçı buluyyō ordan 

bildiģį tanıdıģī orda gel şū evde var şu eve gidelim el etiyyō ōlana ġızı, ōlan ġızı górüyyō ġız 

da ōlanı górüyyō ōlan ġızı beģēnirse ġız da ōlanı dutarsa soruyōllar nası ōlanı górdüŋ mü 

górdüm, beģēndiŋ mi beģendim, varcaŋ mı varcam ōlum sen de alcaŋ mı bunnā da ġāli 20202020  

biz de  ōlana orda ōlum nası ġızı beģēndiŋ mi beģēndim, alcaŋ mı alcam, nōldu deyze sorduŋ 

mu ōluŋa sordum, ne dįyyō alcam dįyyō. biz de ġızdan sorduķ. ġız da varcam dįyyō onnan 

sōna oturuyyōn ġāli başlıġ kesmiyye, çerezidir, çemenidir orda bį davul çaldırıyōllar saŋa bį 

düyün ettiriyōllar ћādi ertesi gün biniyōŋ alıyyōŋ geliyyōŋ bura. vallā gene de bura baķalaķ 

ucuz ucuz buŋa dörd vērdik, buŋa dörd vērdik. işde birine yirmi verdįdik o zaman. ney 25 25 25 25 

anam yapan yapıyyō, yapannar yapıyyō, yapmıyannar da yapmıyyō. bį hoca getiriyyō iki üç 

adam getiriyyō o da kesiyyō mal maşat. āşamınan o da bį ekmek çıġardıyyō hocānan hacīnan 

camįyye gidiyyō abdasını alıyyō namaza gidiyyō. anam olanınķı oluyyō yawrım olmıyanınķı 

da olmuyyō. benim vallā bunuŋ kimsesi yoķ canım. şonuŋ anası babası varıdı bį yorġan bį 

döşşek getirdi ġap ġacaķ getirdi. bunuŋ kimsesi yoķ ölmüş.                                                   30303030 
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ADI SOYADI Şehri Karaca 

YAŞI 64 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Kale Köyü 

 

                                       Metin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: IMetin Numarası: I----38383838    

OKUMA YAZMANIZ VAR MI?OKUMA YAZMANIZ VAR MI?OKUMA YAZMANIZ VAR MI?OKUMA YAZMANIZ VAR MI?    

var ben beşden çıġdım. şu aşşā kóy benim kóyüm aķķoyun. evet. oķudum oķullar o 

zaman açıldı bizim günümüzde.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

ћēpsi bizim. onnar olmasa biz burda nası duralım ћāy yawrım, onnar vatan görevini. 

anarşit doģār ћa. düşmanın gözünü allah kör etsin de yönünü ters etsin yarabbį. allah 

ásgerlerimize ġuvvat versin çocuķlarımıza. onnarıŋ duvaçısıyıS yarabbį ġurban olduģūm 5555 

yarabbį. o vatanı bekliyennerin şôle cenābį cānı rāћmetine. Tuz olmayınca şiy olmaS ћā. 

getirsin getirsin seniŋ didiģįni annamadım ben. yi yi ġurban olduKlarım yeŋ bį yeŋ sizin 

yedikleriŋiz bizim yeŋ. şôle şurıya ġo da soģūsuŋ. adile deyzeyiŋ gözleme. sen ayonlu 

musun? başġa yerde yaģīnı alıyōlar yā ō lor peyniri ћā, o maķıne yaģīnı alıyō südün. onuŋ pek 

şeyi olmuyō ћē. o yaģīnan peynir güzel oluyyō. nāsib olūrsa öndünç olūr nāsib olmaSsa 10101010 

āleni  ћōş olūr. afįyet ossun.      
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ADI SOYADI Mehmet Ali Bozca 

YAŞI 58 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Çay Merkez 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----1111    

 
DÜĞÜNDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DÜĞÜNDE NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?    

ġız∪isteme ādeti önce bi eş dost∪evelā bi öŋ bilgi almaġ∪işin ġız∪evine varılar. 

allāћıŋ∪emri peygamberiŋ ġavli. biz∪işde ōlumuza siziŋ ġızıŋızı düŋürcüyüz nası münāsib 

görǖmüsüŋüz dēŕler. bi düşünelim dēŕler, tekrāŕ gidēŕler∪eyer ġız∪evi nazlīýsa on gün sōna bi 

dā geliller, on dün sōna bi dā geliller, vēceklēse bi ışıK delį veriler onnan sōna varıllar ki, biz 

sizi işde iki ћāFtadır∪üç ћāFtadır geliyōS, gidįyoS nābıcaz sôleyin de biz de ona göre 5555 

işimize  baķalım dērler. pekį hayırlı olsun dēŕler, hayırlı olsun dändi mi bį loķum yenir. hayırlı 

olsun denir. onnan sōna söz yüzǖ diye bişey vādır burda, söz yüzǖ gidēŕler hocayı alır gidēŕler 

üş beş de eş dos götüŕǖ gidēŕler. baķlava, loķum götüŕǖler bį yüzüK merāsimi yapāŕlar orda 

hoca, hoca dēŕ ki, işde falán∪ayileyle filán∪ayle birleşmişler bį mutlu yuva işin bi araya 

gelmişler  bu  mutlu  yuvanıŋ∪ilk∪adımını  atmaġ∪üzere  nişān  merāsimini    10101010 

tertib∪ētmişler  hepiŋize allāh hayırlı uģūrlu etsin der, ikisiniŋ yüzüklerini taķar ve ġordelasını 

keser, hoca orda bi duva eder, millet te alķışlar hayırlı uģūrlu olsun derler. orda işde eşi dostu 

loķumuŋ üzerine para atāŕlar, ġıza taķı taķarlar, ōlana taķı taķarlar nişānda. onnan sōna hoca 

bi ġuran oķur, hayırlı uģūrlu olsun dērler bıraķır geliller. bu ara birķaç geçtimį de düyün 

hazırlıķları başlar. dērler ki düyünü ni zaman∪èdelim burda genelde düyün harmandan 15 15 15 15 

sōna  aģustos, eylül aylarında düyün fazlalaşır. çünkü reşber memleket; vişne, kiraz 

memleketi. herkes∪işini bitirįŕ, vişnesini bitirįŕ, kirazını bitirįŕ evine çekildį zamān da düyün 

merāsimleri ġışta genelde ġışta olur düyünner yāni. ġış sezonunda dā çoK∪olur. vē o şekilde 

ġararlaştırīŕlar. düyün gününü ġararlaştırīŕlar. burda kimileri meselā mevlütlü, ilāhili yapar 

düyünü. genelde çalġılı olur düyün burda çalġı. işTe bi gün iki gün önceden üç gün 20202020 

önceden  bir ћāFtadan çalġıyı dutāŕlar. düyün gününü anaşdıKdan sōna ķartlā dādıKdan sōna, 

ġurban oldūm gidērler çalġıcıyı dutārlar. çalġıcı işde bį cumā günü aķşam, cumartesi aķşam 

ġına gecesi çalar pazar günü gelin alınır bitirilir. düyünnerde genelde çalġı dutulur çalġı da 

cumartesi günü ġına gecesi, esās burda taķı cumartesi günü olur. cumā bį yemek vērler düyün 
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evi, işde burda yerel yeme∪į; bamyā çorbası, datlı, pilav arķasından bôrek, arķasından 25252525 

sarmā,  dolmā, sütlaş. ve amįn diye bį üzüm hoşāfı getirįŕler amįn derler.  

 

 

ADI SOYADI Yusuf Bozca 

YAŞI 65 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Çay Merkez 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----2222    

BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?BAYRAMLARINIZ NASIL OLUR?    

çayda bayram birkaç gün önceden hazırlıķları başlar. cāmiler temizlenir, işdē 

millet∪evini temizler, baķlavaları yapılır. işde millet bayram alış verişi yapar, çocuķlara üs baş 

alınır, çocuķlar sevindirilir, onnan sōna da arife gün ġabir ziyāretleri yapılır, belediye burda 

belediye otöbüsleri çıķarır bedevā aķşama ġadar sefer eder otöbüs ġabirlere. ġabirde işde 

herkes orda yāsin oķur, tebāreķ oķur, bilenner ġuran oķur, bilmiyenner orda zāten belediye 5555 

ћāparlesinnen ġuran oķunuyo devāmlı zāten orda cem olaraķ o da bį hizmet. belediye kendi 

otöbüsleriyle götürǖŕ milleti orıya. getirį bayram namāzınnan sōna da gidērler, bayram 

namāzları ġılınır. bayram namāzınnan sōna millet, cemāt cāmide bayramlaşır. imāmdan başlar 

tek sıra ћālinde, ћālķa ћālinde bôle millet birbiriyle bayramlaşıp safālaşır. çıķan geçler çıķar, 

onnan sōna da herkes evine varī, eş dosť ziyāreti başlar. işde büyükler evelā küçükler 10101010 

böyüklerin ellerine giderler, evlerine gidērler. orda baķlava ikrām ederler, yeme ikram ederler. 

buranın bölgesel yimekleri vādır; sarma, dolma onnarı hazırllalaŕ. sütlaş hazırlallar, baķlava 

hazırlallar gelen misāfirlere onnarı ikrām edērler. ve bu şekilde iki üç gün ġaynáşma olur. 

onnan sōna da bayram şeyi biter zāten.  

 

DÜĞÜNDEKİ AMİNLİĞİ ANLATIR MISINIZ?DÜĞÜNDEKİ AMİNLİĞİ ANLATIR MISINIZ?DÜĞÜNDEKİ AMİNLİĞİ ANLATIR MISINIZ?DÜĞÜNDEKİ AMİNLİĞİ ANLATIR MISINIZ?    

meselá yaz gününde üzüm, ġarpuz getirirler yāni yeme∪įn sōŋu geldi işāreti o. 15151515    

ġışta da  üzüm ķompostosu. ġırmızı üzüm vāŕ yā, onun ķompostosu o gelir, o geldi mi yemek 

bitmişdir demek. hoca āmin der onnan sōna, üsdüne hoşafı yaparlar ġuran oķurlar çıķar 

giderler yāni. āmin, āmini getir dēr, āmini getirdi mi muћāķķaķ yèmek bitmişdir yāni. ġara 

ĥaber geldi yāni. sarma geldi mi ġara ĥaberin ĥabercisi zāten. sarmanın arķasından sütlaş 
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gelir, sütlaşın arķasından āmin gelir. yèmek sırayladır burdā zāten; bamyā, önce bamya 20202020 

gelir,  bamyadan sōna ētli pilāv gelir, pilāvın arķasından bôrek gelir, laћāna berāber, bôre∪įŋ 

arķasından sarma gelir, yapraķ sarması, onnan sōna arķasından biber dolması gelir, arķasından 

bį sütlaş ġorlar, sütlaşın arķasınnan da āmin gelir du∪a. herkes ġuran oķur dā∪ĭlır giderler yāni.  

 

ÇAYIN TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ÇAYIN TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ÇAYIN TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?ÇAYIN TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

bilemiyorum onu şu anda. ēski yerleşim de hangisi ēski onu bilmiyorum yāni. 25252525 

burda  selçuķlulardan ġalma baķ daşћān var, ћānnar var, saraylar var da artıķ bilemiyorum ķaç 

yılından ķalma. bilemiyorum artıķ tarį şeyini eski mi yeni mi bolvadinden ķazā olaraķ 

bolvadin çoķ ēsgi ķaza. çay elli sekizde ķaza oldu, tabi bolvadin dā çoķ, dā yeni tabi. bolvadin 

çoķ esgi ķaza. çay merkezde halķın geçimi genelde; hayvancılıķ var, zebzecilik var, vişne 

kiraz var, elmacılıķ var, arpa būday māћsulü var, pancar var, haşћāş var, yōnca, mısır 30 30 30 30 

hepsini   yaparlar yāni.  

 

ADI SOYADI Abdullah Yılmaz 

YAŞI 64 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Çay Merkez 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----3333    

GEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİR?GEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİR?GEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİR?GEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİR?    

eKserį arpa būday başķa bişey yoķ. būdeyi şindi işde ġaldırıyoS. şindi başķa 

ġaldırmıyoS ki. būdey tam zamānı, hasat zamānı, biçer alıyō gidįyo.  

 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?    

bildįn bį çalġıcı, davulcu, uyanıķlılā vādı çalarlā, düyün salonunda düyün edērler 

başķa nōlcaķ yā. yaw ġız isteme hindi eveli yoķ ki. hindi herkes aŋláşiyo kendi gidįyo düyün 

isteme filán. eveli isteniyōdu allā∪ın emri diyōdu, peygamberin ġavli diyōdu, hā ôynēdi. 5 5 5 5 

şindi yoķ ki. yaw düyünde ne olur; yaw onu başķa birine anlattır yaw, beni nētcen sen yaw. 

bunu düyünü bį anlat yaw ben gitcen allā∪ın aşķīna yaw. ben gidiyom vallā len. onnan sōna 

pilāv, yapraķ sarması, biber dolması, meşur bôreK∪ardından hoşaf veyā sütlaş olūr, sütlü olūr 
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bunnar. bizim yemeklerimiz yāni bunnardır yāni. eŋ meşur yemēmiz zăten bunnar eŋ meşur 

yaw. āĥ o gün bį olsa da siz yemek de olsa da bį görseŋiz.                                                      10101010 

 

ADI SOYADI Ali İhsan Yılmaz 

YAŞI 47 

ÖĞRENİM DURUMU Ortaokul 

DERLEME YERİ Çay Merkez 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----4444    

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

eskiden düyünner şôle bôle bir ћāFta sürerdi. evveliyātı dā ēski. ôle ha deyince ġız 

vermezlerdi ēskiden. en∪az bi beş∪on kere gitcen de bögün vardın ertesi gün gel de verelim bu 

işi bitirelim yoķ. en∪az bį beş∪on kere götürǖlēŕdi, ћānı ayaķķabı eskitceŋ dēŕlerdi bizde 

biliyon mu sen. onnan sōna diyeľimki ġızı bitirdin, nāsib∪oldu aldın. ēskiden dedelere ġapıt, 

taķım∪elbįse, ġardeşlere taķım∪elbįse, hısıma aķrabaya elbįse çoķ masraflīdı ēskiden çoķ 5555 

masraflīdı ēskiden. āģırlıķ, altın şu bu hāriç. işde düyüne başlıcaz∪ēskiden yedi sekiz 

ķat∪elbįse kestirįŕlerdi geline bāzı yerlerde hālā vardır yāni otuz ķat. ömrü boyunca gircē∪i 

elbįse pazara işde otuz ķattır o otuz ġat aşşā∪ı elbise ķabul∪edilmez. yāni giyim masrafları, 

düyün masraflarının üş beş ķatı. bunnan beş on sene genelde uyanıķlılārdı bizim 

çalġıcılarımız çoķ da güzel çalġı çalār hālā da güzel çalġı çalarlar. şindi artıķ düzen de∪įşti 10101010 

orġa bozuldu, yeni şeyler çıķdı, sanatçılar diyim veyā bu işi yapannar çıķdı pek uyānıķlıya 

rābet ķalmadı ama onnarın yaptıģī hālā bį güzelliktir yāni bôle şeyle ince saz taķımıyla filan 

yaptıķları. hoşdu bence şuan ki düyünner çoķ hoş dēģil eskiler çoķ hoşdu. ārtı ēskiden meselā 

ķadın erkek  āyrı ayrı ķadınnarla erkekler birbirini hiç görmezdi yāni. ķadınnar kendi 

aralarında, erkekler kendi aralarında bi yerde toplanırlardıķ. ķadınnar ķīz evinde 15151515     

erkekler de  ōlan evinde veyā uygun bį yerde toplanırlardı. kendi aralarında oyunnardan 

ziyāde meselā normal çalġılı oyun ћāricinde birbirine şaķa türü işler de yapılırdı. yā meselā ne 

olurdu dāmadı ķaçırırlarıdı. dāmat ķaçtı mı ћāpı yuttun sādıç ћāpı yutar meselā veyā dāmat 

açıķ artmàya çıķardı meselā bizde, zannediyorum çayda bunu ilki benim dedemgil yapmışlar 

ilkini. o zamān çoķ fakir bį insan evlenmiş; dedemin arķadaşıymış, hatta şu∪an 20202020 

ķaymaķamda  çalışıyō onun ōlu. o adamın ōlu. çoķ fakirmiş adam yani yįcek ekmek yoķmuş 
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yā demişler ki aramızda üç beş ġuruş toplıyalım ēskiden meselā bôle taķı benzeri bişey 

olmazmış düyünnerde herkes gidermiş ēlenir çıķar, gelirmiş. şindi ķına yaķīyo onnan sōna 

taķı merāsimi oluyō yāni insannar bį yerde gösteriş şeyine döndü ēskiden ôle dēģilmiş ēskiden 

verirmişsin yāni gösterilmezmiş bile yāni. adam şapķanın içine bıraķır gidērmiş parayı. 25 25 25 25 

yani  işde āmetten şu, mēmetten şu diye ilān ediyōlra yā şindi. büyük altın, küçük altın veyā 

para diye ilān ediyolar, ēskiden ôle olmazmış, bıraķīrlarmış yāni düyün sāhibinin o anki 

iћtiyaçlarını veyā fakir bį insansa bį ķaç günnük, beş on günnük iћtiyācını ķarşılıcāķ düzeyde 

bį para toplanırmış o şekilde. düyünner benim aķlımın erdįnde üç gün önceden başlardı. en az 

üç gündü yāni. cuma gün ôleyin yemek olur. onnan sōna çalġı gelir sa∪at ôleden sōna çalġı 30303030 

çalmıya başlar, cuma, cumartesi, pazar günü ôleyin gelini indirdikleri zamān iş biterdi. ôleyin 

gelin iner onnan sōna iş biter. cumā günü aķşam baş bozumu derler bizde, baş bozumu 

cumartesi aķşamı ķına gecesi olūr, pazar günü de gelin alınır zăten ôleden sōra aķşam dāmat 

dāmat ķattın mı iş biter. yāni dāmadı güveyi ķoydun mu yāni iş biter. yāni en az üç gün 

sürēŕdi, tabi dā öncesinden tabi bir ћāfta öncesinden ķadınnarın işleri de∪įşiktir yāni, 35 35 35 35 

erkekleri  şey dē∪il. ķadınnarınķı bir ћāfta önce başlar düyünneri. bir ћāfta önce işde dürü 

gelir, erkek tarafı, ķīz tarafından erkek tarafına; erkek tarafında ķīz tarafına dürü gider. onnan 

sōra göç olayı dedįmiz bįşey vardır. ķīz evinden göç alınır. ķīzın eşyāları çeyizleri, şunnarı, 

bunnarı alınır. ōlan evine gider çeyiz çaķma vardır hālā bizde. çeyizler çaķılır yāni ne ķadar 

başörtüsü şū, bū yaptīsa ķız veyā ķanevįçe veyā ne bilįm dantel gibi şeylerden yaptīsa 40404040 

odanın  gelin odasının duvarları sırF∪onunla ķaplanır ādan zēye. yāni duvarda hiç bįşey 

göremezsin oldū gibi işlemelerdir. o şekilde yapılırdı artıķ şindi yapılmıyō. yāni gittikçe artıķ 

günner de şey düyünner de bir günlüģē düştü düyün salonuna gidiyōsun bir iki sa∪at üç sa∪at 

neyse orda iş bitiyō yani. onnan sōra gelini aldī mı eyvallāh adam antalyaya gidiyo veyā şeye 

gidiyō ne onun adı tatile gidiyō veyā yāni balayına gidiyō hā ôyle de∪įldi ēskiden meselā 45454545 

düyün sabā∪ında yapılcaķ işler vardır meselā; düyün∪olmuş güvey girmiş∪ertesi gün 

sabāћleyin bizde gelin∪ērtesi denen bį olay vardı, ēskiden ћāni önemli ādetlerdi bunnar şindi 

artıķ ķalmadı.   
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ADI SOYADI Ayşe Batıgün 

YAŞI 31 

ÖĞRENİM DURUMU Lise 

DERLEME YERİ Çay Merkez 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----5555    

YÖRENİZDE KIZ İSTEME ADETİNİ ANLATIR MIZINIZ?YÖRENİZDE KIZ İSTEME ADETİNİ ANLATIR MIZINIZ?YÖRENİZDE KIZ İSTEME ADETİNİ ANLATIR MIZINIZ?YÖRENİZDE KIZ İSTEME ADETİNİ ANLATIR MIZINIZ?    

ћāyır şey nēden başlıyen; ilk meselā önce ōlan∪evi gelir ķız∪evinine biķaç kere dā sōra 

söz alamaya gelir büyükler, dā sōra ķızın babasının gönlü olursa söz verilir, sözden sōra evde 

nişan töreni yapılır, nişan töreninden sōra da düyün yapılır. istēse yerli düyün, istēse salon 

düyünü yaparlar. yērli düyünü pēŕşembe günü zēre dērler hārç getirirler. ōlan∪evi ġız∪evine 

ћārç getiriyō. yįcek işde pilāv, pirinç, et, yā. ondan sōra bu ћarçlar geldikden sōra ķız∪evi, 5555 

ōlan∪evi hediyelerini verir. dā sōra da cumā günü ĥamām olur. ķız evi hazırlanır, ōlan evįýle 

birlikte yenilir içilir, ēlence yapılır, ĥamama gidērler, ĥamamda da ķız banyosunu eder, tekrar 

tefle banyoya girer çıķar. ōlan∪eviyle birlikte ķız∪evine tekrar dönerler, yemek yèrler aķşama 

cümbüş∪olur, cümbüşde de oyun çıķarīŕlar, işde ķadınnar∪erkek ķılīna girer, dā deģįşik 

oyunnar da çıķar. işde valā şuanda yāni tārif∪edemiyom oyunnarı da işde erkek ķılīna 10101010 

giriyōlar∪ēlence yapıyōlar∪ôle oyunnar. üç gün yāni eskileri bilmiyōruz ama şindi pēşembe, 

cumā, cumartesi, pazar da gelin alma∪ama pazertesi de gelin∪ērtesi oluyō. gelin∪ērtesi de 

gelin∪alındıķdan sōra ama şey∪anlatmadıķ dā. cumārtesi günü ķız gezme olur gündüzü ķızlar, 

gelin ġız∪arķadaşlarını toplar hep birlikde ēlenirler, gülerler, yenir, içilir, tekkelere giderler, 

tekkede duvā edilir, ilāhi söylenir, eve gelinir yèmek yènilir, aķşama tekrar toplanılır, baş 15151515 

bozumu olur, baş bozumunda da ķızın başına işde hediyeler atılır, eşyālar. kim dayısı, halası 

neyse etraf ķonu ķomşu herkes∪eşyā getirir atar. onnan sōra baş bozumundan sōra eve gelinir, 

ķına gecesi yapılır. ōlan∪evįle ķız∪evi birleşir ķına gecesi yapāŕlar, ķız geceliklerini giyer, 

ķınası yaķınır, işde ôvülür başı, ondan sōra ķına yaķıldıķdan sōra da gecesi de ķız∪evi 

arķadaşlarīla birlikde gelin ķız∪arķadaşlarīla birlikde ōlan∪evine giderler gece 20202020 

çerez∪isdemeye. çerezler∪alınır, eve getirįŕler, topluca yenilir, dā sōra ertesi gün de gelin∪alma 

olur∪ôlen. gelin∪alınır, gider∪ōlan∪evine gelin. aķşam∪üzeri baķlavacılar gider, 

ġızın∪arķasından. baķlavacılar da baķlava götürür, sōra gelinle dāmada tavuķ götürülür 
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yesiŋner diye. ertesi gün pazertesi de gelin∪ertesi olur, ōlan∪evi yapar bunu. işde yine āynı 

ēlenirler, gülerler. ōlan∪evine bu sefer hediyeler gider düyün biter.                                        25252525 

 

YÖRENİZDE HANGYÖRENİZDE HANGYÖRENİZDE HANGYÖRENİZDE HANGİ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?İ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?İ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?İ YEMEKLER YAPILMAKTADIR?    

arabaşı tabi. arabaşı hamuru ķaynatır. yāni unnā yapılan bişey, tavuķ veyā hindi veyā 

ķaz bu tür şeylerden yapılıyō. önce işde hamurunu hazırlıyōsuŋuz sōra da şey suyunu. 

oķlavāla meselā ķaldırıyōlar hamuru, onu suyun içine damlatıyōlar suyun içine yāni birden 

nası desem tomurcuķlanıyō bôle. o zıman ōlmuş dèmek oluyō. suyunu da unna ķavuruyōsun, 

dā sōra hıhı meyāne hazırlıyōsun. sōra da tavuķ suyu veyā hindi suyu veyā ķaz onnarı 30303030 

ķaynatıyōsun sularını döküyōsun içine, etlerini de parçalayıp atıyōsuŋuz. bükme var. bükme 

yālı oluyō. hamuru yālı ћāzırlanılıyō içine mercimekden veyā peynirden veyā ıspanaķdan 

içine ķonuluyō. yālanıyō önce hamur dā sōra da onu küçük küçük∪açıp büküyōsun, tepsilere 

bıraķıyōsun. onu māћalle fırınında pişiriyōsun. var. māћalle fırınında pişiriyōsun. başķa 

yapraķ sarması var. yō! ama özel yemek∪olaraķ düyünde dāvetlerde genelde yapraķ sarılır, 35353535 

bamya çorbası yapılır. ētli pilav yapılır. önce bamya çorbası sōra pilav, ētli pilav dā sōra 

bôrek, tāhin dā sōra yapraķ sarması araya bį işde tatlı, biber sarması istiyen yapar istèmiyen 

yapmaz dā sōra da āmin yapılır en son. āmin de en son ķarpuz veyā ķavun veyā hoşaf āmin 

oķūnur sofra duvāsı ondan sōra da amin yapılır.  

 

ADI SOYADI Kezban Güngör 

YAŞI 39 

ÖĞRENİM DURUMU Lise  

DERLEME YERİ Çay Merkez 

  

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----6666 

DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?    

çarşamba günü, perşembe gününe gelcek yapraķ sarmaya kişilere hazırlıķ yapılır. 

onnara bį tencere yemek hazırlanır. yapraķ sarılır ki yarınki misāfirlere pilāF, bôrek, bį tepsi 

bôrek düzülür o gün sabāћleyin∪ērkenden. çünkü bis sürü halķ gelir yapraķ sarmıya. en∪az iki 

sufra üş sufralıķ halķ∪olūr. çoķ çünkü yimbeş∪otuz diyim meydān sufrasına yemek hazırlar o 

kişiler çünkü perşembe günü. en∪orta gelirli bi ālenin şeyi on, on beş sufradır yemek 5 5 5 5 

hazırlanması. o artıķ çıķār da çıķar. perşembe günü yapraķ sarılır, bôle tencerenernen∪ama 
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bayā çoķ sarılır. siz deyiŋ üç tencere ben deyim beş tencere. bôle büyük tencerenerne. o 

gün∪ēt dōranır, pirinç∪ayıķlanır, üzüm∪ayıķlanır bir gün sōrasına hazırlıķ yapılır. masrafını 

geçer, batırır∪insanı çoķ masraflı dedim yā perşembe günü; yapraķ sarılır, ēt dōranır, inek 

kèsilir o gün. bamya temizlenir, üzümü dedim hoşaf∪için∪onnan sōra o gelen kişilere de 10101010 

yemek ķonur∪aynı yapraķ, bamya çorbası, pilav∪üzerinde et. yapraķ dolmasından ћāriç zengin 

kişiler çift yemek ġor; biri yapraķ, biri biber dolması. iki çeşit dolma olur; ne diyim sütlaç 

yapılır tatlı olaraķ. āmin∪olaraķ da hoşaf verįler, pilāvın∪etrāfına da isdiyen gene hoşaf veriyō. 

cumā günü ķīz gezmesi olur∪ōlan evinde. düyün şennikneri başlar ķīz gezmesinde o gün 

ķīzlar∪arķadáşları yemek yir ĥamāma gidilir. ôleden sōra banyo yapılır∪aķşamleyin o 15151515   

ķızın da  èllerine ķına yaķılır. yoķ cümbüş∪olur ķına olmaz töbe. cumartesi günü ķına ō ayrı. 

ōlānın şeyi olur. ōlan∪evinde de cumā günü yemek verilir, o dediģįm halķ geldi de topluca 

yapraķ sarıldı yā erkeklere yèmek verilir. o gün∪ôleden sōra, sa∪at üçden sōra da bayannara 

yèmek verilir, aķrabalar, çevreden kimler gelmişse orāya onnara yemek çıķar. üş dört sofralıķ 

da bayannara çıķar. o üşden sōra, erkekler∪üçe ġadar biter. aķşamleyin erkek∪evinde 20202020 

ōlan∪evinin∪arķadaşlar cümbüş yapar. cumārtesini anlatıyım size; ķız∪evinde 

ķīzlar∪arķadaşlarīla gezerler, tekkeye gidēŕler, o ķızlara yemek ķonur. bu dediģįm yemeklerin 

hepsi  ķız∪evinde de bişer. ayrı yemek pişer. cumārtesi günü aķşamleyin∪ōlanın∪eline ķına 

yaķılır, taķı taķılır; ōlanın∪annesi, babası, aķrabaları taķı, para veyā bi ķına gecesi olur. ondan 

sōra ķız∪evine gidilir ķaynana ķıza gider, ķızın∪eline ķına yaķar. ōrda ķīza para taķar. 25252525  

ķaynana gitmeden birazcıķ tartışmalı olur, ķaynana gitmezse huzursuzluķ∪olur. ћāh onu da 

sôliyèm. pazar günü de gelin∪alması ama pazar günü sabāћleyin gene bôrek filán yapılır ki, 

gelin∪almàya giderken de yemek verilir∪ōlan∪evinde gelince de yemek verilir gelin∪indikden 

sōra yāni çayın∪ādeti birāzcıķ∪aģīr bayā masraflı yāni ben gördüm bolvadinde patetis yemē∪i 

pilav yapıyolar. yāni ētli yaptıģīnda da benim mesela bůbamın arķadaşının biz görmedik 30303030 

mesela ama bizim çayda kim gelirse, çocuķ dāћi gelse oŋa sofra ķonulur ama bu ādetdir käsin. 

kim gelirse gelsin, çoluķ çocuķ ћērkes yemek yiyebilir o ēvde. tabi açıķtır açıķtır ћērkese 

açıķtır∪ama. çayın ādeti çoķ güzel∪ama bunun devām∪etmesi güzel bişey de įşallah. arabaşı 

ķışın yapılır. çoķ güzel∪olur. yapannar çoķdur. bizim∪ēvde pek babamgil bilmiyō da 

dedemgilde pişērmiş bůbamgil biz de pek yapmáyiz. annem bilmez mesela, biz∪ôrendik de 35353535 

ôle ne biliyim çoķ fazla pişirmiyiz. arabaşı güzel, ķışın çoķ güzel∪oluyō. ama çoķ∪ā∪ile 

pişiriyō, nası yapılıyō; unu eritiyōsunuz tencerede, çoķ fazla su ķatıp da de∪įl, önce su şey 

olmasın diye irmik∪irmik∪olmasın diye az suyla onu eziyōsunuz belli miktārda. ondan sōra 

suyu çoķ döküyōlar, artıķ bulamaç gibi. nası desem bi çorba şeklinde ama çoķ duru bi çorba. 
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büyük tencereyle onu yavaş yavaş ķaşıķla ķarıştıra ķarıştıra ķaynatıyosuŋuz ama iyice 40404040 

pişiriyōlar. pişirdikden sōra bi tabaģā sō∪uķ su ķoyup∪onun∪içine bir ķaşıķ o şeyden 

döküyōsunuz. o suyun∪üzerinde donarsa un∪aman dökülen pēlte o bilmiş ki ōlmuş. onu da 

tepsiye, büyük bi tepsiye incecik dökǖyolar, sur gibi, bizim tanıdīmız dökmüştü o ķadar pelte 

güzeldi ki. hiç∪āza yapışmıyōdu bāzĭları yapışıyō ķaşıģā yapışıyō o maķbul de∪įl. ķaşıģā 

yapışmıyan ve āza yapışmıyan maķbul o çoķ güzel. çorbası azcıķ miyāne şeklinde un 45454545 

ķavuruyōlar, üzerine ķırmızı biber, ne varsa acı olaraķ baharat ķarabiber filan∪atıyōlar, suyunu 

döküyōlar, miyāne şeklinde ķavrulan∪unun∪üzerine, et suyundan döküyōlar, bilāssa tavuķ 

suyu onun şeyi. tavuķ parçalarından da atıyōlar içine, sıcaķ o devāmlı bi kenārda ķaynar, tasa 

dökülür∪onu içine batırıp ķaşıķla, o pelte şeklindekini ķaşıķla batırıp yutulur. çįnenmez∪o, 

arabaşı aslā çįnenmez. diri yutulur∪evet şē yutulmaz o pēlte; diri şekilde 50505050 yutulur.  ama 

sıcaķ çorbanın∪içine batırılıp yenir. ķışın, yazın gitmez zāten donmaz çünkü o. ķışın da ā∪ır 

gelir o, çoķ ā∪ır gelir, ķışın yenilebilecek bişey. tarhànayı; annem nası yapar, ben size 

anneminkini, annem birez farķlı. sırf ġoyun yō∪urdundan çāldırır bi ķova, yō∪urdu şiye döker 

teknède yō∪uruS, legēnde de yō∪urabilirsiniz, annem∪onun∪içine yarım kilo göce döker, 

bissürü unna yo∪urur beş∪altı tāne yumurta biz ķomşularımız biber dedi ama biber ekşitiyō 55555555 

onu. onnan sōra başķa göce, pirinç yarım kilō dā pirinci yıķar onu süzgeçte un ћālinde, pirinci 

getirir eliyle, eritir yāni. ķabarır yā o eriyō onu avcūyla avķıyō onnan sōra o unun içine 

ķarıştırıp yō∪urur. o ôlece ķalır beş altı yumurtayla yarım kilo göce sırF∪undan su yoķ içinde 

beş altı tāne de yumurta istēseniz on tāne ķatın o size bālı bişey ama onun lezzeti dā∪ılıyō. sırf 

da ķoyun yō∪urduna ama hāriķa oluyō. yō∪urur ama onu bir ћāfta on beş gün hergün sabah 60606060 

yō∪ura yō∪ura ekşitir, ekşittikten sōra temiz bi bezle haftanın sonunda işeyle ēsiranımız vardır 

teknede alır azar azar ķor ki şu ķadar şu ķadar onnarı ķurutur güneş görmiyen bį yerde. çevire 

çevire, çevire çevire ġurutdūndan onan sōra o kendini çeker ve robotda çekēŕsin moderliģįn bi 

tarafı da o. çünkü ekşiliģį gitmesin diye. ekşiliģi ķaybolmasın diye. çoķ fazla güneşde durursa 

o ekşiliģįni ķaybediyō onun için. işde ekşiliģį gitmiyō. anneminki çoķ güzel olur, olsaydı 65656565 

tatdırırdım.  
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ADI SOYADI Muzaffer Durmuş 

YAŞI 76 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Pınarkaya Köyü 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----7777    

 
DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

eveli üç gün yapardıķ şindi bi gün yapıyōlar, bi sa∪at yapıyōlar. üş gün yapıyōlar ġarı 

ġız oynáyō şindi filán. eveli ġarı ġız anādın mı ayıbıdın eveli ġarı ġız. bôle biribirine şôle bôle 

şindį ben gitmeyōn şeylere düyünnere. yā yā annamadın sen ēski düzeni bôle işde edēŕdik. 

ķadın erkeģį görmezdin, erkek ķadını görmēzdin. hatta bį erkek ķadın düzünürdün bôle anādın 

mı onu daћį ayıplarlāŕdın bôle ō oynamàya gelen erkeklerin içinde, erkek erkek 5555 olduģū 

ћālde. ē şindi ben bį gitdim ķadın, ķız, erkek arķádeş bį oynadı bi dā ġatiyen gitmen. baķ 

hūrda ġonşumun āķşam sünnet düyünü varıdın birine dedim şunu benim nāmıma sen orıya bį 

hediye olaráķdan daķıvē. gitmedim gitmen. işde bu yiģēnim dā iyi bilir yāni. eveli ġızı 

isderlerdin onnan sōna bitdi mi ġız bitirildiģį zaman bį loķum yįrlerdin, veyā bį çay içerlerdin, 

bi ġuran oķunurdun tamām mı, yāni iş bitdin bitince o ānda bir ћāFta sōna 10101010    ona ne  

diyōlar lán emin? ben ôle yapdım düyünneri bį. nįşan ћāћ nişan yemek hāzırlārdıķ bôle, dört 

başı māmur çalġı malġı yoķ. ћēş bôle eşe dosdu oķūrduķ, bayā on, on beş, yirmi kişi, elli kişi 

de olurdun yāni. onnan sōna nişan etdiģin belli olurdun sōna düyüne başláyınca bi çalġı 

dutārdıķ, çalġıcı gelirdin ilk gün, o gün dürü daģīdırlādın. dürü demek ne demek biliyōn mu? 

parça yāni çoķ sevdiģįm kişi aķraba olursa bir gömlek oŋa, daћā şey olursa 15 15 15 15 bayā  çeket 

onnan sōna gerisi birēr metre ō divįtin basmalārdan iyi basmalārdan, bazĭlarına peşkir bôle iki 

tepsi üş tepsi çocuķların ġafasına ġōrduķ bôle, köyĕ daģīdırdıķ. ben düyün etdim şindį hįş bi 

dene dōst düşmān seşmedim tamām mı hepsine daģīddıķ. ikincisi gün dē göş getirįdik, ilk gün 

bu dürü dalġası ilk gün o bitdi. hā göş gèderdin şindi ōlan evinin şeyi ġız evine gidērdin eşyāsı 

ikinci gün ō ћāh onnan sōna ēsik gedik varısa orda bį ћįzā 20202020    ederlerdin, baķarlardın şunu 

ēsik getirmişsin, bunu ēsik getirmişsin ara bulucular onu düzlērdin tamām mı onnan sōna 

üçüncü gün gelin incēk ġālin zabānan o ġız evinden ōlan evine gelirdin o göç ġızın yaptıģī 

eşyālar, ōlan oràya götdüģǖ bi gün eveli götdüģǖ eşyālar geri buràya gelir ōlan evine oradan 

ġız evinden iki ķadın, üş ġadın görevlenir ġız tarafının şeyinden aķrabasından evi gözelce 
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ћāzırlārlar ōlan evinde işde ôleden sōna ikindinden 25252525 eveli  gelini ata bindirįdik, iki kişi 

dutārdın bôle biri bį yandan biri bį yandan gelin düşmesin diye aķrabalarından bi kişi de 

yedekden çekērdin  davul bôle. arķadan da bis sürü ķadın yenge olurdun, yende derdik biz oŋa 

bis sürü ġadın ferāce derdik yere ġadar bôle bį de ŏ ġaldırdın mı aynı taķım olurdun bôle. o 

şalvaların üsdüne bôle gelirlēdin. hiş kimse görmeS o ķadınnarın ne kıyāfette oldūģunu hattā 

vücūtunun da bi taraFı belli olmaS bôle geniş 30303030 giyerler.  onnan sōna işde düyün biterdin 

yiģįdim bu ķadar. ama şindi arķádeş yaw biraz ġaba ġonuşuyōn özür dilerim. ana anadan 

dōma arķádeş bôle dam dum ġātiyen gitmen varırın. şôle geriden şunu benim nāmıma aslanım 

verivē derin, bôle senin gibi tanıdıģā äski düyünümüz yoķ.  

 

PINARKAYA KASABASININ ASLI NEDPINARKAYA KASABASININ ASLI NEDPINARKAYA KASABASININ ASLI NEDPINARKAYA KASABASININ ASLI NEDİR?İR?İR?İR?    

orası mandılıydın, burası gediliydin eski ismi. şindi aslımıS tam aslımı sorarısan 35353535 

ћēpisi  yörüktür türkiye biz orta asyadan geldik. kökümüS yörüktür. faķat bunun efsānesi köy 

burdāmış ilk, bu oķulun olduģū yer vā yā bôle ġabrisdānıdın şindi oràya fişnelik filen etdik, 

son şeyi ben bilirin amma bunu ben sana annāden; köy burdāmış köyün aģāsı varımış, kervan 

bu asFalt filan o zaman susu yolu dērdik. çaķıl arabalar bin de bir araba geçērdin. afyondan 

ġonyàya günde bi dene iki dene araba geçerdin. yāni ôle ķapalı araba filan yo∪ūdun ben 40404040 

onnarı  bilirin. o yol filan dā belli olmadan burdā kervan yolu varıdın şindi biraz devām ediyō. 

bullardan geçerimiş bu kervan sabānan giderken güzel bį türkü söylemiş ama aģānın ġapının 

öŋünde de nöbetçi dururumuş baķ güvendiģį bį adam kişi, o aģānın hanımı pençireyi aşmış 

şindi şôle dinlemiş onu biliyō musun. sesi de o ġıdar güzelimiş yāni. ne ġadaķ sesi güzel 

olannar şindi alıyōlar şeylere yā televizyonnara, radyolara yā. ķadın orda dinnemiş, Sabāћ 45 45 45 45 

olmuş ā ķaķmış ōlum ne var yoķ demiş? len ā sorma demiş yaw bi kervan geşti, şafaķ 

sökerken güzel bi türkü sôledi sizin hanım demiş bôle dèmiş pençireye yaslandı dinnedi 

demiş. hā o zıman vallāhį bi dā geşse burdan benim ġarıyı ġaçırır demiş ā. şō depe var yā 

birinci görünen yāni şu öte yannı  ġararan dèģįl ћāћ şū ġavaģīn arķası hemen şôle. köyü demiş 

ora çekcēS. köyǚ ora götürmüş dā yerlerimiS bellidir orda. ben bilmen tabi onu da. ev 50505050 

yerleri belli, ora gitmiş sıģīr çobanı, ġoyun çobanı oràyı bilmiyon, bulları yaymıya gelmiş. bį 

ķaş sene sōna, yürmi sene sōna, otuS sene sōna köý orda. ōlum bu sıģīr nerenin demiş? şō 

depenin ardında demiş. bu kervan geçerken o çobana bizim çobana diyō bizim köýün 

çabanına diyō. ћā diyō ġabrisdān da burda ġaldı yā anādın mı, çoķ geniş lán ōlum demiş 

amma yaman adamımışsın demiş sizin ā demiş sizin köýün āsı. mǘsāfirden daģīn ardına 55555555 

ġaçarsınız, cenāzelerinizi de yolun üzerine gömersiniz demiş. böle defnèdersiniz gelen geçen 
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fatiћā oķusun. faķat demiş o fatiћa ġabul olmaS ki demiş, o musāfır siziŉ orayı nerden bulsun 

yaw. annādın mı daģīn ardından varmış orıya odıya āşamınan ne var ne yoķ? lan ā sorma 

demiş niye bôle bôle oldu. o ā ölüyō ġali o burdan giden ā ölüyō başġa ā. āları olmaz ġari diyō 

köýü biz aşşaģī indirelim diyō. adam dōru ķonuşmuş diyō. buràya indiriyō köyü. işde şu 60606060 

ġavaģīn arķasındādın eski köý, onnan sōna yonan geliyō. yonan geliyō, bizim burdā bayā 

epey durmuş yāni. ġālin ġararġāћī çaydāmış dā bullara bölüģǖ, taķımı bullardan öte yannı 

geçememiş, burdan iyi geçinmiş nūr içinde yatsınnar bizim büyüklerimiz, dedelerimiz Faķat 

bi ķadını vurdu diye iftirā etmişler, şō depeden bizim çete onun binbaşıyı vuruyō yōnanın 

mesela şū evin öŋünden geçerken mesela bunu temsil edelim, binbaşıyı vuruyō ћā bu 65656565 

evden  atáş edildi diyō köýü atáşe veriyō. köý tamamen yanmış. şōrda bį cāmimiS varıdın 

şindi yıķılıdı, kerpişden. onun yanınnarında bir iki ev ġalmış. köyü topláyō götürüyō çaya, 

çaya götǖmeden şūrda balıķlı buŋar deriS, orda köylüyü bôle toplamış vaziyetde giderken o 

yonan askeri dādan bį hücūm ediyō şindi bizim köylüye ķadıŉ, ķız bôle; geş, yaşlıya, įtiyār, 

çocuķ, çoluķ yāni mafetçēmişimiş yāni baķ atáşe vercēmiş. ingiliz subayı varımış onnarın 70707070 

başında. birāz da acıķ türK∪asıllımış ôle olmasa cenābı allāћın da bi emri bu yani, yardım 

etmiş allāћın yardımıýla bırāķ demiş yā dôn gēri demiş askere kendi diliynen hani, dôn gēri 

demiş asker yonan dönmüş. bunarı götürün demiş çaya götürmüşler, bį yerde yaķcaķlarımış 

böyǖk bį hana ġapamışlar bizim köyün insannından malı, maşadını bi şey ġomamışlāŕ yā 

ћēpsini. hacı ġadı diyelekden bį zat varıdın çaylı ben bilmen onu, dedeminen filan 75757575 

yaşıdımışımış rāmetlik nur içinde yatsın, ō yonannırana söz annādıyor yāni, ayıb olur bu deyō. 

bunnarın suçu ne? sizin subayınızı vurdūsa bi ķadın vurdu, çete vurdu demeyōlar ķatįyen o 

aradan ķadın atdı deyōlar yāni. bunnarın suçu ne? şudur budūr, işde şôle olūr, bôle olūr. allāћ 

da yardım etmiş, salıveriyō bizi ōrda, o ġurtarıyō, hacı ġadı ġurtarıyō bizim köylü geri gelmiş 

ћērkèşin būdēyi, arpası, evi yānmış bôle.  aş ġalmışlar bu mandıra köyüne  gidiyō işde 80808080    

şindi çayırpınar oldu ġāri orası yā. atmış inķilābında de∪įşdirdiler bizim burası gedin orda 

ġışláyōlar bizim vatandaş. şindi bir, yoķarı gèdiyō iki, geri geliyō üç, bį de yonāŉ yaķıyō dört, 

bį de burā indik beş. beşinci ķonuķ yāni. efsānesi bizim buranın bū. yā yā yā ayrı. ayrı şindi 

şôle onu da annáden; onnar gölün dibįnde bi ada varıdın şôle. ordalarımış onnar, su çevirmiş 

göl bunnarı, adàyı. ē o zıman oyma ġayıķlar, çatma ġayıķ bôle yoķdun. oyma ġayıķnan  filan 

ķaş ķişi geşebilir? ē burdan yįycek, įşcek tarları ĕkip de oràya daşıyamamışlar. bunnarı bizim 

köylü geliyō bārına basıyō. yāni diyō sa∪ōl diyō bizim köylüler. ordan adadan burıya sōna 

ġonaķlıyōlar. şindi ġavġa etdin mi beter ġavġa ederiS biz bunnan, şindi ġavga etmèyoS ġālin 

de biz; sizi sudan ġurtardı deriS biz bôle böyüklerimiz ôle derdin. onnar da bize; biz de sizi 
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yonandan ġurtardıķ dē. bôle biribirimize şe ēderlē yāni. o da ôle ayrı ayrı. iyi de 90909090    

geçinmeyiz yāni. işde şindi bį ĕfendileşdi millet de bek ġavġa etmeyōS yāni. işde deyōn işde 

yörük aslında yörük, ћēpimiS yörük. aslıda de∪įl yāni yörük tam yörük denmeS yani. tam 

yörük bizim şullarda vardır baķ çayın öte yannında bu hoca yörükdür. ō akārım äski ismi 

akarım, şindi aķġonaķ oldu dį mi emin orası? baķ sen geneli var bunnar yörük de∪įl. baķ aslan 

ōlum, tam yörük de∪įl bizim burası yāni. yörük di∪įl burası tǖrk yāni. onnan sōna onun öte 95959595 

yannında orћāniye var onnar da göşmen, hāћ iki onnan sōna şeFikler, şindi ō ķoşbēli oldu baķ, 

ķoşbēli, armıtlu, aydōmuş yörük. orda geneli var daģīn dibinde, gölün tam batısında būnarlıdır 

ō, sudur orası biliyōn mu? onnar da tǖrkümüş. ben onnarı yörük diyōdum onnar da türkümüş 

baķ. inni türk, türk onnar. ō şuћūda bālīdı şindi çaya bālandı onnar. türk orası, inni türk ordā 

ġaradilliye  dōru  gidersen  çorū  var  yörük,  ġarşısında şôle o ō bozan gözükmüyō, 100100100100 

onnar şuћūda bālı şey de şuћūda bālıdır; ō lastikçinin köyünün adı ne lan? arızlı, arızlı ona, 

oynıyan bullar da yörük. bullar da orda da varımış bį göşmen köyü o yannı bek bilmiyōm ġāri 

işde bu ġadar. ġaradillinin ķasabasına bālı onnar yāni ġaradilli şuћūda bālı onnar o yanna.  

 

     

ADI SOYADI Nizamettin Durmuş 

YAŞI …. 

ÖĞRENİM DURUMU ……. 

DERLEME YERİ Pınarkaya Köyü 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----8888    

KÖYÜNÜZDE ASKER UĞURLAMASI NASIL OLUR?KÖYÜNÜZDE ASKER UĞURLAMASI NASIL OLUR?KÖYÜNÜZDE ASKER UĞURLAMASI NASIL OLUR?KÖYÜNÜZDE ASKER UĞURLAMASI NASIL OLUR?    

olmaS askērlerde. ē asker uģūrlamasından önce askerlerin ķaģītları çıķdıģī anda eş 

dosT, tüm asker tertiplerini, askere gidicek kişileri dāvet yaparlar. çaģīrırlār dāvete, bį yemeģį 

yidirirler, bi ēlence programı yaparlar, gidicekleri zamannarı vedā yaparlāŕ, son gitçekleri 

günü eşi dosdu berāberinde götürǚrlēr uģūrlar, göderirler. ћā imām bį duvā yapar. gezerler, 

gezerler, köyleri köyleri köyün içini devāmlı gezerler, yāni on, on beş gün, bir ay mesela 5555 

askerin durumuna göre diyelim ki yirmi kişi var askere gidicek ez azından yāni bir buçuķ ay 

öncesi başlarlar çünkü bi yirmi kişinin evine gidicek bi de bu yirmi kişinin eşinin dosdunun 

evine gidip yemek yįýcek. tabi her yerde yemek yinmeyō yā şôle yinmeyō; bi günde beş eve, 

on eve gitdiģį gün oluyō, ādet yerini bulsun hesābı kimisi ķāve içer kimisi nesfāte yir kimisi 
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ēvlenir falan yāni eşin dosdun gönlü rahat olsun gibisiyle giderler. hā bu şekilde de 10101010 

gidicekleri  gün de hepsi aşşā yoķarı bi gün iki gün aràynan giderler veyăћūt bi günde toplu 

olaraķ giderler, köy imāmı, bi meydannıķda köylünen berāber birleşirler bį duvāsını yaparlar 

gönderirler. tabi, tabi özel yemek yaparlar, onnan sōnam normal olaráķ diyer bôle 

çalġıcılardan, müziksennerden falan getirirlēŕ burda bi purōram yaparlar, bi ēlence yaparlar o 

şekilde. özel yemek tabi elbetde olūr. özel yemek de aynen dāvetlerimizde yani, mevlüt, 15151515 

ġuran oķutdūmuz zamannarı yedirdįmiz yemeklerin hemen hemen aynısı. işginin ћāricinde 

yāni işgi vermeSlē yāni ġoláy ġoláy hā işġi içenner arķadáşlē kendi arasında sa∪at on iki 

birden sōna kimseyi raћātsız etmįcek bi yerde oturū içerlē, içen amma işmiyen gine aynı şekil 

düzeni yapar. yemeklerde de çorba, etli pilav, şey yapraķ sarması, biber dolması mevsimine 

göre börekdir, ћēlvadır bunnardan bayā yaparlar yāni. bayraķ dikme ādeti yoķdur bizde.   20202020 

 

ADI SOYADI Emin Durmuş 

YAŞI ……. 

ÖĞRENİM DURUMU ……… 

DERLEME YERİ Pınarkaya Köyü 

      

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----9999    

YÖRENİZDE HANGİ TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİLMEKTEDİR?YÖRENİZDE HANGİ TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİLMEKTEDİR?YÖRENİZDE HANGİ TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİLMEKTEDİR?YÖRENİZDE HANGİ TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİLMEKTEDİR?    

yoķ yoķ yoķ, yāni bizim tüm herşiy domatis ossun, biber ossun, salatalıķ ossun yāni 

sebze şeyine dışardan almàyıS, kendimiz yetiştirįS mesela bunnar ķārtır, ķartırı ķaldırdıķdan 

sōna içinden tohumunu alīrlar, ķuruturlar bunu ekim zamānı. bôle ķışın yāni mart on beş 

yirmisinden sōna hayvan gübresiyle gübrelerler bi avuç çıķarırlar. salatalıķ deģįl amma 

domatis, biber, sovan bunnarı. bunnar bôle aynen şū ot şeklinde çıķar, bôle yāni şu ġadar 5555 

yükseklikde çıķdī anda dizi dįz yaparlar, su ķanalı gibi iki taraFlı dikerler. ћā bunu da biz 

ocaķ derler. yāni ocaķ deyince mesela bį fırın ocaģīna gitmesi aķlın, normal mesela bį yerde 

şôle iki üş tānesine tohumunu atarlar, iki üş tānesi bį arada bôle üzerini gübrelerler. bu 

çıķdıķdan sōna bunu tekrar yatırırlar. otun şey salatalıģī, salatalıģī tekrar yatırırlar dalīnan 

berāber az bį topraķ şē küçük küçük yapraķları ġalır, bu işde genişleyō onnan sōna 10101010 

salatalıķ  oluyō. şindi tadının deģįşikliģį şundan oluyō; hormon yoķ yāni, ilaç yoķ, hormon 

yoķ. ē şindi bizim bū normal, tebi olaráķ yetişen ama aķşāmınan bak çiçek, sabānan baķ 
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ķosġoca salatalıķ. ben pazardan baķ bi salatalıķ aldım size yalān gelir en büyüklüģǖ şu ġadar 

baķ, küçük niye küçüK∪aldım? sırf çocuķlar için yā yarısını yiyip yarısını atmasınnar alıp 

yisinner bitirsinner ve çiçèģį burnunda eve getirdim yidikleri ġadar yidiler, yimedikleri 15151515 

dolabda günāћı onnarın ossun bi tānesi bi kilo gelmiş, olmuş. dolabda salatalıķ büyür mü? 

vallā billāћį bu ġadar olmuş, şerefsizim baķ. bu benim başıma geldi ve geçen sene. geçen sene  

ķompile bôle poşedi patlatçaķ ћāle gelmiş. o ġadar salatalıģīnı aldıķ yāni şu telefon 

büyüklüģǖnde salatalıģīn en böyüģǖ olmuş geçi boynuzu. dolabda böyümüş, hormondan, 

hormondan. zāten şindiki yāni nesilin neden ölümü erken? neden ћāstalıķ çoģāldı? eskiden 20202020 

doķdor mu varıdı? eskiden şey ē ilaş mı varıdı? mesela benim babam var seksen yedi yaşına 

girdi. bi ameliyāt geçirdi şu anda çoķ iyi yāni. onnan önce yere çaķsan geçilirdi, geçerdin. halā 

dā benden Fazla çalışır. ben babam ġadar çalışamam mümkün diģįl. elinde bi tüfek şu daģī 

aķşama ġadar gezer av meraķlısıdır, berāber gideriS ben de av meraķlısıyın. ben şu eteklerden 

dönēŕ gelirin bi sa∪at iki sa∪at içinde, bi baķarın aķşam ġaranlıģīna babam çıķar 25252525 gelir  

sırtında iki dene üş dene davşanna. vallāћi baķ baŋa başlar işde halen dā yaşıyō. halen dā 

yaşıyō. yanĩ dįceģįn hep bu yidiģįmiSden yāni ama babam dā sabāleyin ġavāltıda çay işmiş 

gişi diģįldir. āzına sigara almış kişi diģįldir vallāћi baķ. pazardan domatis getiririn yimeS 

hayatda yimeS. ne bu der yaw ne bu, bu der domatis mi der. aķşamınan çiçek sabāћleyin 

domatis der. gerçekten de bôle.                                                                                                30303030 

          

ADI SOYADI Fatma Kurt 

YAŞI 70 

ÖĞRENİM DURUMU …….. 

DERLEME YERİ Çayırpınar Köyü 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----10101010    

 
KÖYÜNÜZDE YAŞAM NASIL SÜRMEKTEDİR?KÖYÜNÜZDE YAŞAM NASIL SÜRMEKTEDİR?KÖYÜNÜZDE YAŞAM NASIL SÜRMEKTEDİR?KÖYÜNÜZDE YAŞAM NASIL SÜRMEKTEDİR?    

ġoyunun altına oturūŕ saģārdım. baķır. salamura edēŕdim, peynir edēŕdim, şiye ġordum 

ġaymā edeŕdim, yā edēŕdim. başġa bunnarı edēŕdim. ĥasırı da mundīrasını bükerdin, özünü 

eģirįdin, dört ġazıķ çaķardın üsdüne oturup o yannān ō yannā geçer kesēŕdim ĥasırın. iki tāne 

kesērdim üş tāne kesēŕdim bugünün yüzüne. hindi onnarı kesemenkine. 
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DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

evelkini. eveli öŋden şe edērler; aģīz ťādı götürülēdi. onnan kerim sōna ġına 5555 

ġorlardı, ona baş bozumu edērdik, pilāF dökēŕdik aS eveli. onnā ķaķdı, başġa telāşe oldu. ôle 

edērdik ôlēdi. yaparlardı; dolma sarār, börek edēŕlē, yapraķ sararlā, kelem sararlā, onnan keri 

sütlü dökēŕdik. biber doldurūŕ, piriş pilāFı bişirir, äT∪edērdiS, hayvan keseriS, ät ederiS ġāli 

onnara. ġına gecesini nası yaparıS? ġına gecesi ġāli ō düyün yaparıS. elbise götürǖS, sare 

götürǖS, ġına götürǖS ġāli adam oķuruS. āltın, ġuruş o gün daķılī, ġına gecesi gün daķılī, 10101010 

para  daķan para daķā, altın daķan altın daķā, şapıt eden şapıt ôrtē. daķım eden daķım ôrtē. 

eveli ôledi, şindik zıllā bi altına bindi. bį de hamamlara götürįdik, ġamyon dutādıķ üş dene 

ōlana etdik üçünde de hamamlara götürdük. ġına gecesi şeyinde söz loķumunda bį götǖdüm 

hamama. onnan ġızıl külseye gidēŕdik, arabamıS varıdı, onnan ġınasında baş bozumunda bį 

gidēŕdik, aģīz şeyde nişānda bį gidēŕdik hamama çereS alīŕdıķ, adam oķūŕduķ, yemek 15151515 

ћāzırlāŕdıķ bunnarı toplar; ġonuyu, ġomşuyu, hısım aķrabayı oķūrduķ hamama gidēŕdik. 

orlarda ġāri hamam gider yūnan yūnar, yiyen yįr, oturan oturūŕ. sen yemeģį yidin oyun 

oynarnar, düyün yapcān ġāli ýā bôle edērlerdi.   

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

dökerlerdin yā. arabaşıyı bubam saġīķan edērdik. bi tavuķ yāni ġuş, tavuķ onu 

bişirirlēŕdin. onu diderdin yāni, onun içine şiy ederlerdi, suyunu acı biber atarlardı. ġāli 20202020 

onu  bi canı isdiyen ġışın, yazın yapardın. toplantıda da edērlerdin, kendi kendilerin seven 

edērdin. bubamın ordīķan bubamdīķan, bubam varķan edērdin. o pişmāne bir ayrı. pişmāne 

şekerini ġaynatcaŋ. onnan kēri şeye ununu, şekerini ġaynatdıķdān kēri e şey etcen unnan 

unnan unnan böyütcen sufrada, sufrada böyüdürler. bubāmınan aģāmgil yaparlardın. pekmezi 

bāda olcaķ bā evine bôle ev ġurarlardı. içine ocaķ yaparlar, ġocamān ili∪ēni oturtururlāŕdın 25252525 

altı fırın gibi aynı. üzümǖ toplarlardın üzümü şôle dal altına yıģārlardın, dayaķlı yere. 

topladıķdan kēri ĥasıra üzümǖ yıģārlardın bį de ћatılı olurdun onun, ћātılının başında da bį 

çitel şō dē gara şeyler var yā torbalar, çinnerner onu ћātılda çinnerner, üzümǖ çinnernerdin 

altından da şiresi aķardın. tekrar onu bi dā ġazana dökerdik, bį dā ġaynadırdıķ o ōturdu mu 

iliēne alīrdıķ, iliēnden gerisin geri ġaynıdırlardın ġāri. soķ altına kütükler, ġaynıya ġaynıya 30303030 

ћā  orda ġaynadırdıķ yā. köye gelmeS köyde nèrde bā evlerinde. ne bilem vallā nere ġorduķ 

getirir yirdik. nası yāni nire ġoyucan? heviklere ġorduķ. hē hevik olurdu, o zıman sırrı 

hevikler olūrdu. eski hevikler, iki ġulplu. onnarnan getirįdik. bıçaķ ġorlardın, ocāna da ōraķ 

ġordu ġaynınan. şe ġundāna bıçaķ soķardın şôle uFaķ bıçaķ. o ocā da ġuş ġurt götürmēcek, 
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oraķ ġordun. bacadan götürǖmüş eski adamlarınķı ôledi. hindi ne bıçaķ soķan var ne oraķ. 35 35 35 35 

ћērkeş kendi.        

 

ADI SOYADI Şayetse Ateş 

YAŞI 51 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Çayırpınar Köyü 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----11111111    

YUFKA YAPAR MISINIZ?YUFKA YAPAR MISINIZ?YUFKA YAPAR MISINIZ?YUFKA YAPAR MISINIZ?    

yoķ pidē çekēriS. pidē mesela biz şindik aķşamdan hamuru mayalarsın. sabāћ onu 

ġatarıS, bôle yu∪ūruS, ġoca tekneler var bizim böyük. teknelerde yu∪ūruS bôle uFaķ uFaķ 

pidē fırınnarımıS var bizim maћālle fırınnarımıS. orıya pidēleri bôle, pidēlik hamurları bôle 

hazırlarlar. onnan sōna dökülür, onnan sōna pide yapılır. pidēynen yemek verilir ġāli. köý 

ћālķını, köý ћālķını, hiç seçilmeS. köý ћālķını erkèģį, ķadını köý ћālķına bütün aķşam ġāli 5555 

bôle üç gün yemek verilir düyünde.  

 

KÖYÜN ASLI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜN ASLI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜN ASLI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜN ASLI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

āslı türk. bôle ne türk ne. türkmenner gelmişler zamānında bôle yèrleşmişler. āslında 

bolvadinden gelinmiş bôle. yoķ yoķ ћācı deden dērdin ōlum; üş kişi gelmiş, burıya buranın 

āslında yerleşim yeri burası dēy. bu demirin altında var turis bināsı derler şindik orıya, ōrda 

yerleşimmiş, orası sōna göl yükselincįk, sōna burıya çıķmışlar. ikici yeri ћe ћē ikinci yeri. 10101010 

ōrda üç ћānelerimiS zāten bôle birbirinden almışlar vermişler bôle almış, vermişler çoģālmış 

bôle. yörüklerimiş yörük. gelmişler burda sū var diye, orıya ġonmuşlar. onnan sōna ordā ôle 

ġalmışlar. aķıllı tabi canım su nerde orıya gitmişler. bôle keçiçi di∪įller yāni, keçiçi di∪įller. 

hanı bayā yörük, yörüģümüş. bi de bį ayrı türkmen mi diyōlar ona ne onnar? ћa çeşit, bôle iyi 

yörüklerdenimiş bunnar. ġaynatam rāmetlik ôle derdi.                                                            15151515 

 

DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

şindi şôle; do∪ūm yapan ķadına evelā şe edeŕler. aman onu yatırırlar yā, yunur, yıķanır, 

yatırırlar dį mi? aman uyumasın al basar dērler, onun üsdüne bôle bizim burda pullular olūr, 

ķırmızı bôle. onu üsdüne ôrterler, gelinin başına ķırmızı yazma bālarlar hanı çocuģūn bôle 
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aman ġuş gelir çarpar filan derler nèyse ō? nederlerdin ona. yeni do∪ān çocuģa bıçaķ mı ne 20202020 

ġorlardın. 

 

KÖYÜNÜZDE YAPILAN YEMEKLER HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZDE YAPILAN YEMEKLER HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZDE YAPILAN YEMEKLER HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZDE YAPILAN YEMEKLER HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

tarānayı biz şôle yaparıS baķ; tarınayı şindik biz ġoyun yo∪ūrdundan olsa dā iyi olūr  

onun ō olmadīna göre şindi inekden südü sādıķ, yu∪ūrt mayaladıķ dē mi? onu torbıya dökeriS, 

dökdükden sōna mesela dört kilōdan yapcāz, dört kilō yo∪ūrt, dört kilō sovan kelle sovan, 

robotda çekeriS, eveli rendelērde edērdik, dört kilō salçalıķ biber, dört kilō domates onnan 25252525 

bōl nāne, onnan sōna ћa biz bunnarı yu∪ūruS, harmannarıS bôle güzelcene, bôle ķatīcana 

yo∪ūruS. yoķ yumırta ķırmayıS, onnan sōna ō un tarānasına ķatılır, onnan bōl acılı bôle, onu 

beklediriS. şindi  günde on beş gün onu evvelā şey yu∪ūruS her zaman aķşam, sabāћ yu∪ūruS. 

on beş günden sōna yįrmi gün duruyō ō zāten, on beş güne ġadaķ o ekşiyō zāten. onnan sōna 

Tatlanıyō. onnan sōna ġāli günde bį defa yu∪ūruS ġari, on beş günden sōna, on beş gün 30303030 

amma  aķşam, sabāћ yu∪ūruS. onnan sōna bôle açarıS güneşe, bôle küçük küçük açarıS onnarı 

bôle uFalarıS uFalarıS, eleriS eleriS, onnan sōna ġoruS yerine. onu da tencere bişerkene 

yaģīnı dökeriS, salça falan ķatmàyıS zāten onun içinde ћērşeysi yā, onnan sōna tarānası da 

atarıS içine suynan bôle ķarıştıra ķarıştıra ġarıştıra ġıvamına gelesiye onnan sōna ġaynadı bôle 

ķaynıyasıya ķarıştırıS. bişer, servis eder, yeris āfiyetle.                                                          35353535 

 

ADI SOYADI Abdil Ateş 

YAŞI 51 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Çayırpınar Köyü 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----12121212    

KÖYÜN KKÖYÜN KKÖYÜN KKÖYÜN KURULUŞUNDAN BAHSEDER MİSİNİZ?URULUŞUNDAN BAHSEDER MİSİNİZ?URULUŞUNDAN BAHSEDER MİSİNİZ?URULUŞUNDAN BAHSEDER MİSİNİZ?    

turis bināsı ilk yeri. üş kişi gelmiş burıya, üç ћāne gelmiş, sōna ordā sū basdıķdan 

sōna, su basdıķdan sōna yoķarı çıķıyōlar, burası kuruluyō. işde şindi şu durumda yüz elli yüz 

atmış ћāne köy üş  kişiden bôle üş yörükden ķurulma yāni, böyüme yāni bu durumda yāni. 

burası aslında mandıra ilk şeyi ā mandırādı yāni, hayvancılıķ yaptıķları için mandırādı yāni. 

onnan sōna burıya geldikden sōna devlet çayır oldū için, göl çevresi oldū için, yeşillik oldū 5555 
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için çay ћē çayırpınar köyü horası da pınarķaya mesela gedil. su oldū için pınarķaya ķomuşlar, 

ķodular yāni. gölden mi göl sū, göl şişincik evleri basıyor basdıķdan sōna barınamıyōlar, biraz 

dā yuķarı çıķıyōlar. sū, göl oldū için, sū basıyō yāni. tabi canım; balıķçılıķ, ķamışşılıķ onnan 

sōna deyivē ġındırā, ĥasır yaparlardı, hala dā şu durumda ĥasır yapmıyōlā da ķamışşılıķ, 

balıķçılıķ,  gölde,  gölünen  şē  ediyōla  ġāri.  geçim şeyi işde şu durumda yeni yeni dā 10101010    

bāçe davradılar. bāçede kiraz, meyvácilik döndüler. bāçesi olmıyan gölden balıķçılıķ, 

balıģīnan onnan sōna bôle saz, besi ekserį besiynen işde gölden şe oluyō yāni, idāre oluyō. 

eski köy, ē şu durumda yāni köyümüS de çoķ yāni yeşillik oldū için çoķ planlıdır, çoķ 

güzelidi yāni. yörük, yörük köyü. 

 

ASKER UĞURLAMALARINDA NE ASKER UĞURLAMALARINDA NE ASKER UĞURLAMALARINDA NE ASKER UĞURLAMALARINDA NE YAPARLARDI?YAPARLARDI?YAPARLARDI?YAPARLARDI?    

ēskiden asker uģūrlarķan on beş gün önce aķrabăları, köyün geşlerini dāvet 15151515    

verįrler, gitçeģį günden bi gün öncesi de ћēr aķşam aģīrlanır, ôlen, aķşam. oynar, gülerler 

dāvet èderler, oynar, gülerler onnan sōna bôle gitçeģį gün de köý ћāpörlede şiy duvasını 

yaparlar, selavātlarıS, gönderįS yāni askere. ġına yapma yoķ yāni bizim bū bū şeyde askere 

giderken. yalıŋız dāvet onnan sōna giderken tabi aķrabăsı gider. para ġuyarlar mesela, öte 20202020 

beri götürürler hediye götürürler. onnan sōna şey gitçeģį günden de bi gün öncesi aķşamınan 

duvasını yaparıS, askere uģūrlarıS. bôle gönderiS.  

 

BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?BAYRAMLARDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?    

ēskiden bayramlarda mesela zabāћları ķaķtıķ mı; cāmiye giderdik, cāmiden çıķdıķdan 

sōna bį köylü toplanırdı, yemek verįrlerdi. şini bu ādet ķaķtı, cāmiden çıķdıķdan odalara 

ēskiden yemek çıķardı. şindik bu ādet ķaķtı ћērkeç gider aķşamınan aķrabăsına, eşine, 25252525 

dosduna yemekler hazırlanır üç gün bayram yaparıS. böyükler devāmlı böyüklerin ellerine 

giderler, güççükler de büyüklere gider böylelikçe bayramı şi ederis yāni. bu bu şekilde 

yaparıS.   
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ADI SOYADI İbrahim Çelebi 

YAŞI 73 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Eber kasabası 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----13131313    

 
DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU ESKİDEN?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU ESKİDEN?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU ESKİDEN?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU ESKİDEN?    

nişan yaparıS, söz alırıS. bir ay üç ay sōna düyün hazırlīmızı yapar neyise ġızın 

cehizini düzeriS ōlan tarafından anādın mı, düyünü yaparıS, allah mesūd∪etsin deriS. ġız 

isdeme nası olūr işde? varırsın allaћīn emriyle seni ġızı isdemeye geldik, ġısmet olūsa 

dünürcü geldik deriS, nāsib olursa olūr, olmassa benim satlıķ ġızım yoķ der dünürcü ġō ġaķā 

geliriS. düyün üş gün sürē, birāfta sürēŕ, yedi gün. ћāzırlıķ yapā ġızlā ġonuya ġomşuya 5555 

hısımına aķrabāsına birē gün dāvet olur. onnan sōna cumartesi, pazar düyün olur, çalġı getirįS 

anādın mı, gelenek, görenekleri vatandaş yapar düyünü geçē gidē bū. düyünde ne yème∪į 

yapcaķ; pilav, çorba, bôrek, yapraķ anādın mı. vatandaşın durumuna göre yème∪įni verįler. 

ġarib∪ise ġarib yème∪į, zengin ise zengin yème∪į. durum bu.   

 

EBER KASABASINIEBER KASABASINIEBER KASABASINIEBER KASABASININ ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?N ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?N ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?N ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?    

eberin adı da eberį āmet diye bi şaћīs varımış en önce yaķàcaģīn altında bį ulucu 10101010 

var  oràya oturmuş ordan ġaķmış şūrda simitze var orda hatta kendisi yatīyo anādın mı. onan 

sōna üçüncü yeri burāmış eberi. ordan duyuşumuş bôle yāni. bin beş yüz bin altı yüz senelik 

māzi. türkmen, türkmen. yaķasenek ћāriç buranın hepsi türkmendir.   
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ADI SOYADI Abdülkadir Ölmez 

YAŞI 81 

ÖĞRENİM DURUMU …….. 

DERLEME YERİ Eber kasabası 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----14141414    

EBER KASABASININ ADI NEREDEN GEEBER KASABASININ ADI NEREDEN GEEBER KASABASININ ADI NEREDEN GEEBER KASABASININ ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?LMEKTEDİR?LMEKTEDİR?LMEKTEDİR?    

bu eber gölünden. gölden gēlmiş būza çıķmış evelā. būzdan evrenáne çıķmış, 

evrenánden bura yerleşmiş. şu şeye göre siћįrli tekke vādır onu aráştirmiler ordan gēlmiş. o 

siћįrli tekke seküz yüz sene filán olmuş sekiz, doķuz yüz sene filán olmuş. yāni ordan bį 

Toķdur ordan geşmiş, kitabını bulmuş bunun. orda kitabını, atmış dene kitabını bulmuş dē o, o 

Toķdurun yazdıģī kitaba göre sôliyemem.  yāni  avrupada da  varımış  onun o kitabın 5555  

aynısı.  burda varıdı bi kitap kimde oldūnu bilmiyom. onu bilemiyom canım.  

 

ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

evelden ġızı isdedin mi düyün oldu mu çalġı dutārlar, onnan kēri şiy idērler ġına 

gecesi olur, ertesi gün bazar gün gelin alıllar. oynār oynamaS olūrlar mı o zıman sáymān 

olūrdu, geşlerden geyinirlerdi düyüne geynį, bayraķ mayraķ asarlāŕdı, güvey ġaldırırlādı. cirit 

oynanmazdı. düyünde oynanmazdı, yoķ o da oynanmazdı, ġaşıķnan oynarnardı. bildiģįn 10101010 

oyunu oynarnardı. yemek ћērşeyi yaparlardı canım; pilav bişirirlēdi, mēl keserlēdi, düyünü 

eden adam āķaķ bį şey kescek. áma şindi yoķ onnar, onnar filán ġaķtı şindi. yaw ġızı 

isdemeye ōlanın bubası gider, anası gider, bį aķrabaları gider, giderler isderlerdi. verįse nişan 

daķarlar, vermem. güveyi yatsıdan sōna ġatarlardı, yatsıdan sōna. zabānan da o zamannar 

cuma gün, bazertesi gün çalġınan güveyi ġaldırırlāŕdı. bôle bişeyler olurdu.                          15151515                                           

 

BAYRAMLARINIZ NASIL OLRDU?BAYRAMLARINIZ NASIL OLRDU?BAYRAMLARINIZ NASIL OLRDU?BAYRAMLARINIZ NASIL OLRDU?    

yā bayramda bayram cuma, bayram namāzından çıķdıkdan sōna ћērkèş 

bayrámleşmeye gidēŕdi. bayram namāzını ġıldıķdan sōna yèmek yerler odalarda, yèmekden 

sōna ћērkèş bayrámleşmeye çıķardı. yoķ canım bayram günü oynamaSlardı, bayrámleşirlēŕdi. 

oyun oynamaSlardı da şey çekerlēŕdi; yāni odada pişmāni çekerlerdi. ē işde onu şekerinen, 

unnan bôle şey edēŕdi, edēŕlerdi; bôle ġız saçı gibi olūrdu. tepsiye yıģīverirlēdi onnan kēri 20202020 

yirlerdi.  
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GEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİ?GEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİ?GEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİ?GEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİ?    

eskiden arpa, būdey, ћāşgeş, başġa neyinen yapcaķ, fasulle. avāç filán yo∪ūdu bôle 

şindi türedi bu kiraz. gôlde balıģī da mütāћide satarlāŕdı devlet, mütāћide satardı. mütāћid 

ġazaķlar vardı, ġazaķlar. ġazaķları onnan ġazaķlar göle ġuyārdı, ġayıķnarnan mayıķnarnan. 

onnan kēri kilōnan kilō hesābı onnardan şey alırdı mütāћid. kilō hesābı alırdı. bi 25 25 25 25 

çıķarmada  ġırıP∪atarlārdı yalıya, ġırıp da ben ôle biliyon ki on ġayıķ, yirmi ġayıķ balıķ 

dutduķlarını bilirin. onnan kēri ordan mütāћid filisdine gönderiyōdu.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

imece oraģā yaparlardı canım ekin bişmèye. ekin bişmèye sen baŋā ben saŋā 

ondüc∪eden de olūrdu paraynan da giden olūrdu. on beş yirmi kişi arāzisine göre adam olūrdu, 

biçerlerdi. imece bunnan olūr. yā olūrdu olmaz olur mu canım. köy mūћtarı dellāl 30303030 

ünnenirdi  bôģün, yarın anġāre var. anġāre gitcek herkes. ķazmasını küreģįni alan çıķāŕdı, ne 

arķları, yivleri temizlerlēŕdi. bį iŉşāt oldu mu mūћtarı a∪it onu yaptırırlādı. ben geliboluda 

yapdım. evelā hem topçūdum hem piyādedim. çünkü ē orda çaķıl aláyi vardı, çaķıl aláyi 

mēzilerin içinden hem āģır maķıne tüFek varıdı hem top varıdı; beş onda yedi metire çapında. 

toplar varıdı mēzilerde yerleşįdi. ķırķ üşde, ķırķ üşde askere gitdim, ķīrķ yedide tēris 35353535 

oldum,  dört sene yapdım. alman harbi varıdı o zaman. varıdı yā canım ћāzır ћāzır tam tacizāt 

yatıyōduķ. tam tecizāt yattıyōduķ. áma dört sene yapdım, bi bölükde. şindi bütüm mēzilerin, 

bizi aláy bi deŋizden bi deŋiz gelibolu şôle adādır. bunnan bu yannà gelmānisi var. şey var 

adādır adı onun etraFı bizim alaya a∪it,  mēzilerin beklemesi. tel örgünün bekleme, demir ġapı 

vā, demir ġapıların beklemesi bizm aláya a∪it. bu ġadar .                                                       40404040 

 

 

 

 

 



 241 

ADI SOYADI Emine Sürmeli 

YAŞI 57 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Eber kasabası 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----15151515    

    KASABANIZDA YAŞAM NASIL GEÇİYOR?    KASABANIZDA YAŞAM NASIL GEÇİYOR?    KASABANIZDA YAŞAM NASIL GEÇİYOR?    KASABANIZDA YAŞAM NASIL GEÇİYOR?    

    o zamannar yani bizim köylüler o ki biŋden sōna bį şey oldu yā topraķlāŕda veya bi 

verimsizlik oldu yāni. diyōdum ki ben, hani günah birbirimize haķķımıS geçiyō. yāni mesela 

bi insan şôle çoķ afedēsin yoldan geçēken birisi tükürüp geçiyō dēy mi mesela arķada gelenin 

gördüģǖn zaman haķķın geçiyō oŋa annādın mı? mesela illā da senin cüzdanındaķı parayı 

almaķ haķ deģįldir yāni. ordan haķ geçiyō, mesela birbirimizin arķasınnan mesela ћümeze 5555 

mümēze velįnin şeyi var türkçesinde hamdi yazırın ben tefsirini oķurum. ћümezētin 

mümezētin vemā mālin vededāhu yāni bi adamın ķaşla gözle ķalben de olsa o adamı 

ayıplamaķ dinen yasaķ. ē biz dini kültürleri vermiyoruS çekirdek ālede çocuķlarımıza annıyōn 

mu. ē dini kültürü vermeyince batı kültürü batı kültürü, şôle olsa ameriķa şôle, işde batıda 

bôle, o ôle. ben diyodum ki; yā onnar da bi kitap ehlidir yāni. ē onnarın dinnen alaķası 10 10 10 10 

yoķ. yā  din vardır yāni dört kitap büyük kitap var ama kitaplar deģįşdirildiģį için hanı öbür 

kitap deģįşdiriliyō diyelim tevrāt şe olunca incil geldi, incili deģįşdirdiler, benliģįni 

ķaybedince mesela zebur varıdı, onnan sōna ķuranı kerim gelince onnarda geçennerin ћēpsi 

ķurānı kerimde zikrediliyō. ē biz ķurāndan ayrılıyoruS ћādisden ayrılıyorūS o zaman diyōS ki 

işde batı kültürü. yā batı kültürünün siz biliyō musunuz iyi oldūnu? neden onnar bize 15151515 

özenmiyōlă? ē o zaman ne oluyō; çekirdek ālede mesela çocuķ dillendį zaman mesela 

benliģįnde diyelim ki çocuģū anam yoķ deyevĕ, babam yoķ deyivĕ dediģįn zaman çocuģū 

neye alıştırıyōsun yalana alıştırıyōsun dēy mi. ē sāhteliģē alıştırıyōsun, mesela arda 

uzaķláşiyōruS, edebden uzaķláşiyōruS. o zaman türk kültürünü türklüģǖ küçümsedik yaw 

resmen. aslında biz meselā çinlilē bizim elimizden ķurtulamadıģı için çin seddini yapıldīnı 20202020 

biliyorūS hani bize gelen verilere göre ôle dēy mi yani. onnan sōra ē şindi ġaķıyōS benliģį 

olmıyan mesela ameriķada temizlik deyō veya vallā ōlum bunnarı ben saŋa söylemek 

isdemiyorum yā orda temizlik diye bişey de yoķmuş aslında. do∪ūm evine gelennerin 
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temizliģįni ordaķı ћāstanedikeler yapıyōlar. bizim ġadar temiz kim var ōlum? yāni bizim 

kültürümüz özü temiz sözü temiz ne biliyim yāni hālel temiz dēy mi?                                   25252525 

 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU ESKİDEN?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU ESKİDEN?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU ESKİDEN?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU ESKİDEN?    

düyünner şôle oluyōdu işde mesela, bį āleler ћērkes mutlaķa kendi seviyesinde olsun 

isder dēy mi? mesela soyu temiz olsun isder. anası temiz olsun, çünkü senden gelecek nesil 

senin yüzünü kirletmesin diye ahlāķı temiz, anası temiz, soyu temiz bį de fiziģį düzgün olcaķ 

bunnar var ama fiziģį ћōşuna gitmeSse yoķ ona almīcaķsın onnan evlenmēceksin çünkü 

nefsine zulmetmiş olursun. ama bunnar var mı o zaman görücü usulǖle işde dünürcülüklē 30303030 

oluyōdu, her iki taraf da hani biz ôle basķıcı bi şey de deģįliS elhamdülillah türk kültürü 

olaraķ. hani ôle dikda rejimi deģįl elhamdülillah ôle işde dünürcülük usulǖle oluyōdu sōra 

ēlenceler oluyōdu erkekler mesela dāmadı şennendiriyōdu ġadınnar ġızlar ġız tarafını 

şennendirįyōdu. şindi bāzı din simsarcıları da çıķdı orta yere. işde düyünnerde ġolunuzu 

ġaldırmayın aman imānsız gidersiniz. mesela baķ o benliģįmizi ķaybediyōruS. aslında 35353535 

peygamber efendimiz şôle diyō; ben dini kültürüme de, osmanlı kültürüne de ben seven bi 

açıķ bį insanım. insan hayatının dünyaya geliş ķapısı evlenmeden geçiyō. o yüzden mutlaķa 

düyünnēde şenlik olması sünnet. ama öle şindiki gibi deģįl yāni ôle nāћmāreme ġarışıķ deģįl 

yāni hani çoķ açıķ olmaķ annamında. hani bārlar, sazlar şeyinde deģįl de bôle ālelerde şenlik 

dutulması güzel bi şeydi. işde ġızın tarafında ōlanın tarafında da aynı ôle olurdu. geşler bi 40404040 

aràya gelirlēdi bôle ēlenceler, şennikner, sazlar, şeyler neyse ama ķız tarafında da ôledi. 

mesela nası anlatem; daķılıyō, onnarı da düyün sonunda da baķ sözünü unutma da düyün 

sonunda da o bayraģā daķılan hediye taķıları da satılıyō. yāni biz ķuşaķ onu görmedik de bize 

ġadar varımış o senin anlatdıģın aynısı. aynısı baķ işde annemgil annatdı biz yaşamadıķ 

onnarı. şey oluyōmuş işde seymen diyōlarımış, hani hindi hatta deriS yā anķara seymenleri 45454545 

var falan diye o bayraģī taķıyōlarımış bir ћāfta evvelinden onnan sōna mesela ġız evine 

gidilicek bi şey gidicek diyelim ki dāma ġız gelin ġızın pullusu gidcek veyā o günün şeyiyle 

aģīr elbise deniliyō, hatta urba derlērdi bizim akşeћįrde ona da o urba gidcek bütün erkekler 

bir oluyō. mesela ġadınnar da bôle sıra tek sıra oluşturaraķ ķuyruķ yāni şindiki deyimle orıya 

varıyōllar orda da ō ġız evi bį şey bālaycaķ ama sen de şeysin yā bayraķ sahibisin yā ama 50505050 

senin dediģįni bālamadılar artıķ yāni o düyün alayı tekrar dönüyō ama sen bayraģī alıp 

gitmezimişsin illā da bālayacaķsın  bayraķ da hatta ĥasım tarafından daķılırmış yani dost de∪įl  

ĥasım daķarımış ki o üzecek yāni her iki tarafı da yani bi deyimle şu zamanda soyŭcaķ yāni 

ama onun da cebine bişey ġalmazımış. ôle ôle o bayràģī ordan ġakmadı mīdı o adamın onuru 
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ġırılmaması için mecbur o bayraģī onun isdedįni bālarlarımış o günün mesela ġumaş 55555555 

şindiki  diyelim ki bį altın yıldız mesela ôle ôle bi ћāftada o bayraķ ġaķmaS ћāle gelirimiş taķı 

taķı taķılı onnan sōna da bunu açıķ artırmıya köy odalarında açıķ artırmayla o hediyeleri 

satarlarımış onnan sōna da o köy ћālķını işde toplarlarımış geşlik ya ēlence ē onnan sōna da 

helva getirirlerimiş mesela akşeћįrden, bolvadinden falan onnarınan bôle bį ēlence 

düzennerlermiş yāni. ama gerçekten bį aģīr bi şeyimiş o senin dediģįn bį ћāfta bi de ōlan 60606060 

evi  yemek verirmiş o köylüye, şindi kim dayanıbilir dēy mi? mesela şōrda bį gelene bi şeker 

veyā bi sigara dutuyoS. onu ġaldırıyō bütcemiS dēy mi? dē deyceģįm o anānelirimiS dā 

güzelmiş de biraz ekonomik şartlar aģīr basıyō. arabaşı yoķ bilmiyōruS o zamannar benim 

geşliģįmde şey varıdı bu seksennere ġadar devām etdi; ala aşı yiyelim ġına ġoyalım derlēŕdi. 

şôle bi ћēybe olūrdu, halı ћēybeler o halı ћēybenin ortasına şôle şurası yarıķ olūrdu o 65656565   

ġına ġoncā gün ġız evine yükünen gidelim derlēŕdi geşler. böle tek sıra ћālinde giyim ķuşam, 

bį de at araba orda da o yiyecekleri iki gün üş gün evel ĥazırlanan o aģīr yāni padişāhlar yā 

ġāri dolmalar yāni o aģīr dolmalar olūrdu, o gün de o araba öne düşēdi çoķ ġaribime gidiyō 

şindi de gülüyoruS işde geşlik yā daћa dā şey olunca o tek araba önde gidēŕdi orıya da bį 

ġadın oturūdu onnan sōna bį de ōlan çocuģū verirlēŕdi ō ġadının ġucaģīna ne ki işde ilk 70707070 

çocuģu ōlan ossun bôle daћa güzel bôle tombulcana aynı bu gibi bi ōlu olsun isdenirdi fikirler. 

onun da başına orıya varınca ġız evi bôle aģīr bişey örtēŕdi. mesela iyi bi çember falan, onnan 

sōna o ġadınnar o yükü götürdükden sōna ġanyàna o halı, ћēybèyi boynuna daķāŕdı o yarīnan 

şôle. çıķārdı işde al aş yiyelim ġına ġoyalım tekrar ġapılara. ō herkes de ona işde noћūt, 

mercimek  veyā  o  düyünde  ķullanılcaķ  göce  deyōs  biz  ō  būdáyin  soyulmuşuna  75757575 

ondan ġoyarlardı veyā duzlu yapraķ ġoyarlardı çoķ ġarip şeyleridi al aş yiyelim ġına ġoyalım. 

ō al aş da ne göcenin bişgini de şey pekmez döker onnan bişirirlerdi hafif de içine nōћut falan 

atarlardı çoķ az bi şekilde aslında yēmli bişey. şindi onnar yinse bu kanserler oluşmaS 

sanıyorum ben hani kendi fikrimce. bi de ġabaķ bişirilēŕdi. o özel bį yemeģįdi o ġına ġomanın 

ġabak aşı, peygamber aşı bu düyünün hayırlı olcāna inanılıyōdu. o ġabaķ da olūrdu, sizin 80808080 

dedįniz gibi yāni o mutlaķa o gün sekiz çeşit olūrdu yemek onnan sōna o yemekler yèndikden 

sōna ћēr sofraya da bi tepsi ġorlārdı, işde herkes hediyesini o tepsiye atārdı işde āmetden şū, 

mēmetden bū, aliden bū, veliden bū ķadınnar arasında sōra cuma günden çalġı gelirdi ō cuma 

gün çalġı gelmeden eveli gine ôle hazırlanılĭcaķ yā bi un çuvalı orta yere ġorlardı çoķ böyük 

un çuvalı ō ķonyada da meşurdur o. çuvallar ēl doķuması yünden ortasına ō geline 85858585 

örtülǚcek  ķırmızı al denirdi. ō ķırmızı bi buçuķ metre veyā bir yetmiş uzunluģūnda bişey 

çuvalın ortasına bôle bālanırdı, onnan sōna bį de mum dikilirdi yāni çoķ garip şey utanıyōm 
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annıtmıya çocuķ dį miyim onnar çoķ geşlįmde olsa unuturum dā mumu dikerlerdi şindi āzı 

çoķ düzgün, becerikli, sesi güzel olannar gelirdi işde, sabahdan ġaynına oķuyō yā şey dērdi; 

çuval āzı açalım, şepit yālıyalım diye sabahdan oķunuyō oķuyucılar. şindi o gelen geşler 90909090 

gelirlēŕdi, ellerine bi teF∪alırlāŕdı bôle çoķ garip şey el ele dutuşurlāŕdı, şey çekerlēŕdi ley 

çekerlēŕdi. halbuki orta yerdeki de un çuvalı belindeki gelin ķızın başına alıcaģī ķırmızı bişey 

mum da yanıyō, neyį di ki yarabbį bi deyivĕsem o leyleri size sen bilįyo musun ki? şindi ġına 

edilen bi başġādı ō; 

 

elimi soķdum besteye                                                                                                   95959595 

elimi kesdi desdere 

mevlām şirinlik gösdere 

şen ōlumuz şen 

 

diye. dē bôle ġāri o döne döne o mumun etrafında tefle şe yapaladı; ley çekerlēŕdi 

onnan sōra da bi bôle iki tekne falan hamur yo∪ūrūrlāŕıdı geşler şepit etmeye oturūdi 100100100100  

gelen bį  tabaķ mesela bi tabaķ şey getiriyō evinden. şōra dökerlēŕdi o gelenner şepit çerirį 

şōrda da sarmalar, dolmalar hazır yā her gelen de iş yāni düyün evine yardım olsun diye, iki 

tāne şepit yālarlardı biraz da tereyāģı atdın mı o daћa türüm türüm ķoķar yā her gelene ondan 

o iki şepiti sararlāŕdı. böle şenniklēŕ yāni ġarip şeyler bi de ћāşgeş falan şe∪ēttik mi mesela 

benim şindi evlencek ōlum var işde, dört tarlada ћāşgeşim var yā aman ћāşgeşi sıķ ġoyun 105105105105 

ћā  şepit yālacaz yaw çoķ lāzım ћā ķomiklik olsun diye. ama o yālar daћā iyiydi çünkü posalı 

yiyeceklerdi ē rafįneler çıķalı insannar bile rafįne oldu yāni. ķalp hastalıķları mesela ünserler, 

ķanserler, yüksek tansiyonnā rafįneleşince bôle oldu. o anānelirimizin oláydi yaşadıģī şindiki 

bu çāda belki yüz elli yaşına gircēdi bu ķuşaķ.  
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ADI SOYADI Firdevs Şen 

YAŞI 82 

ÖĞRENİM DURUMU ………. 

DERLEME YERİ Kadıköy Köyü 

  
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----16161616    

 
YÖRENİZDE NE YÖRENİZDE NE YÖRENİZDE NE YÖRENİZDE NE TÜR YEMEKLER YAPILMAKTADIR?TÜR YEMEKLER YAPILMAKTADIR?TÜR YEMEKLER YAPILMAKTADIR?TÜR YEMEKLER YAPILMAKTADIR?    

çorbā, yaprāķ, biber dolmāsı, yapraķ sarmāsı bunnar pilaF, bamyā o oluyōdu. şindi 

erkekler èdiyō gāli. tarānayı mı? un tarānasını yavrım ћēŕ ocāķta bį çeşit oluyō. bi benim ettįm 

gibi sen ètmēyon, şō ètmēyo. biz bį tabi ununa göre, un tarānasını ununa göre az…. aS dōrarıS 

iki oķķa üç oķķa. sovan dōrarıS, domatisi dōrarıS, nānesini atarıS onu bį bişirįS biliyōn mu 

ocaķta    susuz.   onan  sōna  ununu  da  dökerįS,  yo∪ūrdununu  da   ġatıcana   ederiS  5555 

kesèye dökeriS devāmlı sulu sulu yo∪ūrT∪etmèyiS. o kese yo∪ūrduynan o bişirdįmiSi ġarar 

ġarar ġarar onu hāmuru yōruS. onu on beş gün durduruS teknède, ôyle ede ede ede o bį ēşir bį 

de dadır ћēћ dura dura. onnan sōna serèriS, o tepsērdikce ufalar ufalar eleyiveriS, kücük 

ġalbırda ılıķ suya salıvįrdin mįdi ġarıda bulgur bulgur Pek gözel üstüne de tereyānı dök yi. 

arabaşını pek∪edērdim unuttum yāvrùm ben ķaç yaşındayın ū şindi yetişenner edįyo ġāli. 10101010 

seksen yaşını geçįn seksen yaşını geçįn yavrùm. düyün yemekleri şindi işte ôyle yā, gine āynı 

çorbā, bamyā, pilāv, hoşaf. yapan börek yapıyō, yapmıyan yapmayo. yūķa, şebit yapan yerde 

diger yērde şebit olūyo. bizler edemēyoS onu. duydun mu biz edemēyiS yūķayı. biz bide 

çektįriS, fırında bide edēriS düyün bidesi dèye dēye ġırılır geçeriS, şindi dē hazır çuvalnan 

unu verįyoS çaydan alıp geliverįyoS o bį yumuşacıķ. hāzır şindi hipisi hazır.                       15151515 

 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

iyi olurdu. oldu∪ū ġadaķ ћēr şey zamānında dēģişik oluyō tabi. bēnimki gibi bį başķa 

şindi gittikçe artıya yawrum ġāli. äski düyünner işde bį kemāne bį tef alır gidiverirlēdi.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

vallā yavrum ben de dışādan gelmeyim bilmeyōn ollarını. yıķıldīnı, yumuldūnu 

yabandan geldim ben burā. gelin geldim burā. yirmi yāşında yōdum geldįmde. on altı 

yaşımdādım. ben mi bilir misiniz beşikdüzeni var şū dāların ardında içinde. hah ordan 20202020 

geldim  gelin olaraķ. var inceġādirler dērler, dolu, bilmēyon yavrum tamam yeter.  
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ADI SOYADI Halil Şen 

YAŞI 50 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Kadıköy Köyü 

 

MetinMetinMetinMetin Numarası: II Numarası: II Numarası: II Numarası: II----17171717    

DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?    

ē dediģįn gibi aş bişirįŕlē, yemek edēlē, oturūlā milleti dāvet edēŕlē, çalġı çalar, bį 

yandan oynarnar, bį yandan yemek yèrler, bį yandan çay bişirįlē, yèdirįlē, gelen musāfirleri 

aģīrlarsın, gelen musāfirleri yabandan onnan keri şē edērsiniz ādet yerini bulūr. düyün dē ilkin 

üş gün sürüyōdu, şindi bigün sürüyōŕ. üş gün çalġı çaldırıyōduķ eveli. şindi bigüne düşürdük, 

bį gün geliyō çalġı çalıyō, pazar gün gelin almaya gidiyōlar. ġız isdeme allāћın emrįnen 5555 

peygamberi ġāblįnen senin ġızı benim ōlana isdeyiciliģē geldik ne diyōn diye sorārlar. biz de 

allāћın emrįnen peygamberin ġāblįnen hadi verdik gitdik diyōlar. bizim bū ġadıköyünde 

aģīrlıķ yoķdur yāni. başķa yerlerde alıyōlar aģīrlıķ, ķırķ elli millon alıyōlāmış bizde yoķ ôle bį 

adetimiS yoķ ġadıköyünde. onunki dutā verįle ġızın neyi ēsiģį varısa ederis ēleriS. niķāћīnı 

ġıydırıS. onnan kēri hadi git, düyüne de şū zamān başlıyacaģīS derler onnan sōra başlarlā. 10101010 

düyün etmiye ōlan evi. yā mesela sen geliyōn şeye benim eve mesela halil şenin eve ġızı 

varımış halilin bį gidelim arķádeş deyōn, sen arķádeşini alıyōn geliyōn selāmun aleyküm, 

aleyküm selām diyōn, oturun, ēmriniz nedir? emrimiS būndan ibāret, senin ġızı bū filancanın 

ōlana isdemeye geldik dèyōlar gelenner. iýį bį çāý, ġāve bişirin baķalım dèyōS. bį çāý, ġāve 

bişirddiriyōS. içiyōlā, yiyōlā ē biz neye geldik? neye geldiniz deyō biz de soruyōS? allāћīn 15151515 

emrine peyġamberin ġāblįne āmedin ōlana, senin ġızı isdemeye geldik sen ne deyōsun? 

allāћīn emri nēse baķalım, düşünelim, daşınalım biz size ĥabar verelim diyōs. o da geri ērtesi 

gün bį dā geliyōlāŕ ō isdeyiciler, ō da dutup ġızı veriyōn. bilezzikleri ġonuşuyōn, altını 

ġonuşuyōn ġaş dene yapdırĭcāsaŋ beş denēse beş dene, altı denēse altı dene, yedi denēse yedi 

dene. küpē, altın, sa∪at ettiriyōlar işde bu ġadak .                                                                    20202020 
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ASKER UĞURLAMSINDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?ASKER UĞURLAMSINDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?ASKER UĞURLAMSINDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?ASKER UĞURLAMSINDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

asker uģūrlamsını bôle arķádeşinen çalġıynan bilan işde bura şe eder mūtarlıķ ilgilenir. 

sandalye masàyı atarlar çereS çembeS getirįlē, ķola mōla, işde mūtar çıķar arķádáşlarımızı 

uģūrláyoS hayırlı uģūrlu olsun der mūtarımıS, onnan keri ķoláyı daģīdırlar fısdıģī, fındıģī 

daģīdırlar, içerler ēlenirler, gülerler asker aģīrlaması bôle.  

 

ESKİDEN BAYRAMLAR NASILDIESKİDEN BAYRAMLAR NASILDIESKİDEN BAYRAMLAR NASILDIESKİDEN BAYRAMLAR NASILDI    

ēski bayramnar bizde üş gün dörd gün sürērdi. şindi allāћın emrįyne bį günde 25252525 

bitiveriyō onna sōna. ћē zabāћdan başladın mı dörd günde filan bitiyōdu, şindi mesela bį 

saatin içinde bitiriyōn, gidiveriyōn. diyōlar ki bayram mı olūr dördüncüsü gün amān bē 

deyiveriyōlar ġoca adamlā. āslında ādet dörd gün, beş gün sürüyō mesela. şindi bį günde 

bitiriveriyōn, ertesi gün gidiyōn diyō ki aman şindi bayram mı olūveririmiş ġālik bayram bitdi 

geşdi ġālik deyiveriyōlar.                                                                                                         30303030 

 

ADI SOYADI İbrahim Demir 

YAŞI 41 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Kadıköy Köyü 

   

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----18181818    

KÖYÜNÜZÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİKÖYÜNÜZÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİKÖYÜNÜZÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİKÖYÜNÜZÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?Z?Z?Z?    

köyümüzün ķuruluşu bayā ēski, bū maltepe aşşaģī köy diye bį köy varımış depremde 

yüz sene evel batmış o köy. bū köyler ōrda devlet maltepe çıķartmış bizi, yāni ikimizi de. 

geşdįmiz kôý vāŕ yā. ō kôýle yapamamış bizim büyüklerimiS bū köye gelmişler. bū kôý de 

işde yüz sene evelden bu köyde ķalmışlar ve bu iki köý berābermiş yāni. berāber, evet aşşā bį 

köý batmış yāni bundan depremde yāni yüz sene evel bį batmış yāni orda aşşā köý. bu 5555 

şekilde  yāni. tabi canım bayā aķraba yāni, birbirlerine bayā aķraba yāni. āynı yāni.  

 

DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?    

vallā hocam düyünner cumartesi günü başlıyō, pazar gün bitiyō. cuma gün başlardı 

bizim burda şindi cumartesi yāni, çalġı gelir çalar yapar yani düyünü, pazar gün gelin alırlar. 

bu şekil yāni. 
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KÖYÜN GEÇİMKÖYÜN GEÇİMKÖYÜN GEÇİMKÖYÜN GEÇİMİ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?İ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?İ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?İ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

köyün geçimi çifçilik, genellikle çifçilik; arpa, būdáy, şeker pancarı, haşhaş, mısır, 10101010 

sílāycıķ mısır, fįl, yonca bu şekil yāni şeynernen geçiniyōlā. hayvancılıķ da yo∪ūndur yāni. 

hayváncılıķ süt üreticiliģį de var, besĩcilik de var yāni. büyükbaş hayvan, büyükbaş üretricilk 

de yarı yarıyadır aşşā yuķarı yāni. ama şu∪anda besĩcilk bitdi köýde yāni, para ķazanamıyōlar   

çifçilik de bitdi, ço sıķıntı yāni. çifçi sıķıntıda yāni şu∪an. alamıyor, alamıyor hayat şartları 

paћālı yapamıyōr, zor yāni. tabi pancarda ķota var zāti devler her sene şeyi ķısıyō yāni 15 15 15 15 

ķotàyı. daralıyō.  

 

KÖYÜNÜZDE İMECE VAR MIYDI?KÖYÜNÜZDE İMECE VAR MIYDI?KÖYÜNÜZDE İMECE VAR MIYDI?KÖYÜNÜZDE İMECE VAR MIYDI?    

tabi imece mesela şindi bi kôýümüzün imece ķonusu mesela köyde iş yapıldı mı 

ћāporladan ilān yaparıS ћērkèş her ћāneden bį kişi gelirlēŕ yāni. yārdımcı olurlār yāni, imece 

usūlü yāni. hèrşiyde yāni, cenāzede, bayramda herşeyde barāberdir. 

 

CENAZE MERASİMLERİ NASIL OLUR?CENAZE MERASİMLERİ NASIL OLUR?CENAZE MERASİMLERİ NASIL OLUR?CENAZE MERASİMLERİ NASIL OLUR?    

cenāze merāsimneri baş sālıģī dilerlē cenāze, mefāt edenin āýlesine. şē yaparlar 20202020 

yārdımcı olurlar ona her ķonuda, mezāra götürüp, getirip onnan sōna bunu aķşam yemèģįni 

yirler. ķomşu olaraķ bunu cumasını yaparlar, ķırķını yaparlar, sırasını yaparlar yani yārdımcı 

olūrlar yāni. ķırķīnı dāvet yemek yidirįŕler, ķuran oķudurlar yāni. toplu halde yāni oķurlar 

yāni, herkes istiraķ eder yāni. evet evet evet. 

 

ASKER UĞURLAMALARINIZ NASIL OLUR?ASKER UĞURLAMALARINIZ NASIL OLUR?ASKER UĞURLAMALARINIZ NASIL OLUR?ASKER UĞURLAMALARINIZ NASIL OLUR?    

tabi asker uģūrlamalarında burā bį ēlençe düzenleriS askerlere bôle iki gün ķala 25252525 

falan  būrda yaparıS sazlı, ēlençe. annelē, babalā, hepsi burda güzel oynáşırlar şeye askerlē 

oynar. şē yaparıS yāni şennik, şennik düzenneriS evet. evet tutġun tabi kôýümüS tutġundur, 

tabi aķraba olmasa da bį kôýde hocam yāni ġonşusu aķrabădan üsdündür kōýde mesela. 

sennen ġonşu evi yaķın olduģū için bunnan sōna bū birbirine dutġundur yāni. tabi tabi ћērkèş 

birbirine dutġundur.                                                                                                                  30303030 
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ADI SOYADI Rafet Kılıçarslan 

YAŞI 81 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Maltepe Köyü 

       
MetinMetinMetinMetin Numarası: II Numarası: II Numarası: II Numarası: II----19191919    

 
DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

ēskiden ġoçum baķ davul getirįlerdi. kemāne olurdu şôyle bilįyon musun şôyle. cīz cīz 

cız onu getirįdik. onnan sōna ne gerekiyōsa düyünü edēŕdik odalarda şindi onnar ķaķtı. şindi 

onnar ķaķtı ġarı ġız ġarışıķ oynūyo şindi. o zaman ġarı ayrı bį düyün edēŕlerdi erkekler ayrı bį 

toplantı yaparlardı. äskiden ôylēdi bizim zamānımızda. ћā oynallar. işde çalgıda ћērşeyin bį 

oyunu vāŕdı. çalgıyı òna göre çalāŕlardı, işde onu diyom ben nè de olsa yaşlandīna ћērşèyi 5555 

unuduyon. pişmāne dèdiģįn senin, ћē yapallardı, onu bilmèyom ġarılar bilir onu. onu 

bilmèyon. yapan da olurdu yapmıyan da olurdu ġoçum. bilemèyon onnarı bilemèyon. şindi 

ben ne dē olsa biraz kēfsizim, biraz ecik şedemiyōn ġoçum.  

 

BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?    

bayram şôyle ġoçum; bayram geliller, odalara toplanıllar, cāmide namāzı ġılal ġeliller, 

odālarda toplanıllar, odālarda yir içerler, oda didįm misāfirāne. orda yir içerler, orda 10101010 

bayrámleşirler, soķaģā çıķallar, soķaķta büyüklerle güçükler, berāber bį otururlar, misāfirāne 

gider, bayrámleşilir oturulur çay ġāve bişey içerler. bu bôýlēdi ēskiden, ēskiden bôledi ben 

seksen bįŕ yaşımdayın.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

baķ şū benim en birinci āћbabımıdı şu, şu adam. baķ bildim adını aķlıma getiremedim. 

geçen ћāsta yattım yirmi gün ћāstanede onnan bu yana birōşça oldum. beni bildin mi dedi, 15151515 

şāћsen bildim ammā adını ulā ulā. ћālbise baķ yidįmiS ayrı gidērdi. otur  da çayını ayrānıŋı   

iç bakim bį. ћa onu bilemįcem eyįce ben, biz sōnadan geldik bu köye biz. biz atmıda geldik 

bolvadiniŋ köyündendik biz. atmışda indik buràyā biz, onu bilemem burdā diyōlar yā 

cumūrbaşkanın o şey ġarısı mīdı lan? alo memēd, alo memēdi bilmiyon mu sen? ћā dāyısı 

diyōlarıdı alo memēd. burdā yoķ, burdā evleri filān varımışımış yā evlerini satın aldılar, 20202020 

evlerini sattılar. bįşeyler ġaldı herālda abdıllanın ōlanlar orda bį veresi olaraķdan bi ō āmet 
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duruyō. orda bį bāça yapmış onun hèssesinde onnarın hèsselerine ēýce bilemeyon ġoçum. 

şindi yannış yunnuş ġonuşmayam ôle bilemiyom, ben bildįmi ġonuşuyom. erzurumda. 

erzurum sarıġamışda. ben topçūdum ben er olaraķdan yaptım, üç sene yaptım ben erzurumda. 

işde sarıġamışdādım. onnan sōna erzuruma geldik. bį buçuķ sene sarıġamışda 25                 25                 25                 25                 

bį buçuķ sene  erzurumda. sen nerelisin? ġonyalı mısın ћa güzel ġonya şūrda canım.   

 

ADI SOYADI Hacı Ahmet Sakarya 

YAŞI 77 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Akkonak Kasabası 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----20202020    

 
ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?ESKİDEN DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?    

şindi şey deģįl mesela görme şey olmuyō biliyō musun egseriye, biraz ġarışıyō yā 

şindi falanın ġızı bununķu uFaķ olundū ћērkes bilebiliyō yāni. evelā tabi ōlannan ġızın şeyi 

onnar mesela ōlan ben onu alcen. ġız da ben ona varcán dediģį zaman bunnar da anası, bubası 

varısa, anası bubası yoģūsa bi tanıdīna varīlar; diyōlar ki bôle bôle biz allaћīn emriyle geldik 

sizin çocuģūnuzu isdemèye anādın mı? onnar verirlēse düyün başláyō, evelā bį loķum yème 5555 

deriS biz, loķum yeriS. bôle eşi dosdu bi tarafınķıları toplanır onun loķumunu yeriS. veyā∪ūt 

da herāngi bį şeker, datlı, şerbet içersin. evelā bį o biter, onnan sōna düyünün günü belli olur, 

onnan sōna şeye götürǖler niķaћā, niķahdan sōna düyün başlar. üç günde băzı bį ћāFta düyün 

biter annadın mı? dā ne söylin sôle, nası oynuyōlarımış, ћa oyun. oyunnar şindi bizim burdā 

oyun gine oluyō ō, ġına gecesi oluyō biliyōn mu? ķına gecesinde deliġannılar burda 10101010 

oynuyor,  ķadınnar da başġa bi avlunun işinde, bį ћāsım, aķrabăsı veya∪ŭt da bi düyün salonu 

oluyōdu. düyün salonu bizim acıķ cezireden çatladı bizim. düyün salonuna düyüne gider 

ġadınnar. ġadınnar da ōrda erkekler de gidē ġāli, bi gün erkekler gidēŕ ikincisi gün ġadınnar 

giderdi ķına yaķma diyelekden yāni. gelin ġıza ġına yaķarlar gelin ġızın sādıcı olūr ona ġına 

yaķarlar anādın mı? onnan ġınası bu. bi de erkeklēŕ de bôle bĩ yere giderler; içērler işilicek 15 15 15 15 

yerdēse sandalleler mandalleler, gündüzden hazırlarlar masayı. sandalyeyi büyük bį yerde. 

içmesine içerler içirirse áma adam içmeli di∪įlse, mesela düyün sāhibi razi olmuyōsa 

onnarınķı da ona göre olur şey yer şerbet datlı bi şeyler yer, oynarlar edēŕler orda. güveyį de 

şennendirirler güvenin ġınasını yaparlar. ġınasını ћērkes parasını verįcek para verir, ĥısım 
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aķrabăsı altın daķıcāsa altın daķar, bayā erkeģē de daķar şeynen altın daķıverį 20202020       

sadıcīnan berābar bi sādıcına acıķ para ona da altın daķıverį. mesela ya∪ūt da çocuģūn o gelin  

güveyį olucáģįn aķrabası veyā∪ūt da dedesi veyā∪ūt da bubası veyā∪ūt da yaķın aķrabăsı onnar 

altın, ġuruş daķarlar ötekiler de para daķarlar ellerine, ayaķlarına ћēr yanına doldururlar 

paràynan o gün  şey biter düyünün ġınası biter, ġızınķı da biter ġınayı biter ērtesi gün gelin, 

şeyi güvēy giydirme olur şōrda bizim bį de hōca gèydirį, cāmiden çıķārlar duvaynan hoca 25252525 

gèydirį güveyį gelini de evde hazırlarlar onnan sōna gelin arabaları sıralanī ġāli elli mi olūr 

yüz mü olū taķsi hep taķsiynen ēskisi gibi şindi, ēskiden beygirnen, eşşe∪įnendi beygirlē bitdi, 

traķtörlē başladı onnar da bitdi şindi taķsiye döndü eŋ aşaģī elli, atmış, yüz dene taķsi oluyō 

köyde de çoķ taķsi, dolanırlā köyü dolanırlā. gelirlē gelini şeye evine indirįrlē gelini indirįŕlē, 

gelin indi mi iş bitiyō ġāli tamam. ērtesi gün de gelinin gelin şèyi bôle şey olūr gidērler 30303030 

ġadınnar oynarnar gelin ērtesi derler ona gendi arasında oynarlar, gülerler allāћ ĥayırlı etsin 

derler, çıķardırlā işde düyün bitdi bu ġadar. evet başġa sölicēģin. 

 

AKKONAK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?AKKONAK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?AKKONAK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?AKKONAK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?    

āslı köyün aķhǘrrem. aķhǘrrem; aķharremō dônmüş, aķherrem de şōrda bį türbesi vā 

gördün mü oràyı? ћāћ işde ōrda yatmış bį ķadın aķhǘrrem burıya herāl bį fedāķarlıķ işlemiş ō 

burıya yalıŋız tarįћleri yoķ elimizde bį ћāh tarįћleri yoķ. onun şiyinden burıya aķhǘrrem 35353535 

gide  gide aķĥarrīma dönmüş aķĥarrīma şindi aķķonaķ niye aķķonaķ? biz belediyeýi 

ġuranlardànıS burıya, ben belediyeýi ġurannardan belediyeýi ġurcáz valiliģē bį şeye vardıķ bu 

ne? bū aķĥarım hayır dedi vāli aķĥarımı ġabıl di∪įl dèdi niye dèdik? sen aslında nerelisin? 

ġonyalı mın, bį dā afyonun öte yannında bi sadıķlı oranın bi aķĥarrım da orda var, şindi dèdi 

ki vāli; onnar sizden evelā şey oldular belediye oldular dèdi, şindi bį de size mūћtārlıģīķan 40404040 

çatışıyō zāten burıya gelen anķaradan evraķlar dèdi şindi belediye olunca zılla şaşırırlar dèdi. 

bunun için oranınķı aķhǘrrem ġaldı sizinki isim ġoyun ôle gelin baŋa getirin dèdi ben de 

içindiyin belediyeyi ġurarķan. gēldik biz burda ġonuştuķ ne ġoyalım? aķ ismi ġābitmek 

olmasın kimisi aķsaray ġuyalım kimisi aķhǘrrem der kimisi. aķhǘrrem olmaS dedik en 

niћāyet içimizden bį arķàdeş aķķonaķ ķoyalım didik, ismine de bin doķuz yüz yetmiş yedi 45454545 

yılında ismini ġōýduķ biz, gitdik izini de āldıķ o sène şeye de girdik belediye olduķ 

belediyenin tarihçesini deyiveren isdersen, belediyenin tarihçesi bū. ama köyün tarihçesini 

bilemem ben, ben di∪įl benim dedem de bilemeS bunu mesela, çoķ ēski çoķ çoķ, çünkü 

etirafda arķádeş şullarda bizim ġabir yerleri vā ġabir yerleri daşları filan duruyō ћāla bizim, 

belki yįrmi yerde ġabir yeri vā bizim, şū daģīn dibinde vāŕ, acıķ beri yanında vāŕ, şū 50505050 
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güdüћǖyük deriS orda vāŕ, adamlar ōrda olurumuş orda yılan vār derimiş ènermiş düz yere, 

düz yere ĩnermiş burdā fazla şey oldu demiş, çıķarımış derenin içine bu sef niye? efĕnim 

hırsız gelir şeyler adam soymaya gelenner vāŕ ya ēskiden ne diyecēz onnara onnar filán gelir 

soyāŕlar bizi, kendilerini ķoruma bişey yōķ basġın ederler filan deyē derelerin içine 

soķulurlarımış sōna sōna sōna bura enmişler burası aķhürrem de görünce buràya ama 55555555 

tarihini  bilemiyōS başġa bu şekil. tarihini biliyōsam onu da deyivēcem tarihini bilemiyon. bu 

filam bi şe di∪įl çoķ memnun olduķ biz de. 

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

ġadın, anādın mı o baķıyō bį ķadına baķıyō gēç erkeklēŕ de ôle diyō. bū osandıķ nēttik 

biliyōn mu? şē etmişlē bôle çadır ġurmuşlā öte bete satmıya bį de su götürmüşler su varımış 

şu boy şôle bildiģįn şu ķalyonezde borunarnan ben oŋa ayaķlarım da yalın ayaķ şey var 60606060 

terlik  vā ayāmızda, ayāmı bį vūŕdum anam vay! ēlē ēlē dedim zıķ oturdum. baķtım ћāķır 

ћāķır ћāķır güler. len ne gülüyōn ben acıdım bana baķıcēn yerde dedim. o da diyō ayānı 

vurmuş da deyō. burāķen dedim bayā ћāķır ћāķır gülüyō. ben de ġızıyōdun len ayāma baķ 

simsiyāћ çıķdı şey ayāmın dırnaģī simsiyāћ çıķdı sızıláyō. o da ôle diyō ā yāni bôle hacılara 

gitdik geldik biz allā şükür amma gezdik, bu yanan gitdik, ürdünden, suriyeden geldik 65656565 

geldik.  ikincide uçānan gitdik başġa. allāћ ћērkese nāsib etsin.    

 

ADI SOYADI Şevket Dinç 

YAŞI 73 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Akkonak Kasabası 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----21212121    

ASKERE NASIL GİTTİĞİNİZİ ANLATIR MISINIZ? SİZİ ASKERE ASKERE NASIL GİTTİĞİNİZİ ANLATIR MISINIZ? SİZİ ASKERE ASKERE NASIL GİTTİĞİNİZİ ANLATIR MISINIZ? SİZİ ASKERE ASKERE NASIL GİTTİĞİNİZİ ANLATIR MISINIZ? SİZİ ASKERE 

GÖNDERİRKEN NE YAPTILAR?GÖNDERİRKEN NE YAPTILAR?GÖNDERİRKEN NE YAPTILAR?GÖNDERİRKEN NE YAPTILAR?    

heş bi şey de∪įl tarladan işden geldim biçerin yanınnan dōru askere. çalışmàya, yaz 

gününe bôle deŉk geldi, yaz gününde. yaz günü olunca köyde dört kişi beş kişi nüfus azıdın 

biz biribirimizi göremedik bôlelikçe bindik. askere girdik, şey vardıķ afyōna vardıķ afyōnda 

trennen, ġaravaġonunan gitdik ēy mi hayvannarın ġaravaġonunnan. ôle posta bilmem ne tren, 

voġon yoķ yāni, tiren yoķ ē isdanbula ġadar isdanbuldan sirkeci ķonāģından şeyĕ geşdik 5555 
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geliboluya çanaķķale gelibolu, gelibolu elli sekiz piyāde alayında asker olduķ. askerliģįmi 

ōrda altı ay orda askerlik yapdıķ. eģįtim onnan sōna orda daģītım olduķ şiye geldik eskişįre 

eskişįrden tekrar įzmite gönderdiler įzmitden ōrda on sekiz ay askerlik yaptım. ōn dört dene 

subay varıdın başımda albáy, dört dene yarbáy, iki dene binbaşı. onnan sōna şey üş dene 

binbaşı, sekiz, ōn , ōn beş, bį tāne üstēmen varıdın bį de astāmen varıdın. ēy mi.                  10101010 

    

AKKONAK KASABASI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?AKKONAK KASABASI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?AKKONAK KASABASI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?AKKONAK KASABASI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

bu köy yörük de∪įl türkmen bunnā, türkmen bunnā. türkmēn de Faķat sert ôle aşırı 

emirdā türkmenneri gibi veyā∪ūt da başġa bį yerin türkmenneri gibi di∪įl yumuşaķ yāni bôle. 

o türkmennerden, sert türkmennerden di∪įl türkmenner bazı sert olūr biliyōn mu vardın mīdın 

üsdüne onnardan di∪įl.  

  

BAYRAMLAŞMALRNIZ NASIL OLURDU?BAYRAMLAŞMALRNIZ NASIL OLURDU?BAYRAMLAŞMALRNIZ NASIL OLURDU?BAYRAMLAŞMALRNIZ NASIL OLURDU? 

            bayrámláşmelarımıS ћā işde, bayramdan bi gün eveli iki gün eveli hazırlıķlar olur. 15151515 

bayramda mesela harç neler olŭcaķ ādete ћüsuma göre neler olŭcaķ onarı hazırlıķ yaparlar. 

bayramdan sōna işde hazırlıķlarına başlarlar ramazān bayramīsa çıķarlar ћērkeş birbirine 

bayrámleşmeye giderler. birbirinin evine gelirlēŕ, birbirinin evinde yōlda sabāћ namāzından 

sōna bayrámleşme bu olur. ēskiler buyūdun. işde ramazān şey ġurban bayramı olursa ġurban 

bayramı olūrsa ћērkeş ġurbanını keser onnan sōna bayrámleşir. şede cāmiden çıķdıķdan 20202020 

sōna  da bayrámleşilir. bôle ћālķa çıķan sırıya girer bayrámleşir sırıya duruS, bayrámleşir 

sırıya duru bôle dolanır. bayrámleşmeler bôle. vā mı bişey sôliceģįn.     

 

ADI SOYADI Ramazan Artan 

YAŞI 71 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul  

DERLEME YERİ Deresenek Kasabası 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----22222222    

 
DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR? NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR? NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR? NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR? NE GİBİ ADETLERİNİZ VAR?    

şindi üç günde iki günde bitiyō da ēskiden düyünner bį ћāFta. bį ġına ġanarlardın, bį 

yūķa onnan börek, gelin çıķar gelin∪ērtesi olurdu yāni. ôle dört gün mu∪azzam∪oldu, 

yemek∪oldu, onnan kēri bôle güvey mesela gelin çıķdıķdan kēri gelin∪ērtesi günü güvey gidē 
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orda oturū bi de ġāve bişiren∪adam olū o günnē, benim günümde yani elli üşlēde, elli ikilēde, 

ķırķ sekizlēde. o ġarı gelene sanķı o günde bişey gibi mübārek∪olsun derlē. güvey diz çöker 5555 

yatır bi yataķ getirįler yumuşaķ onun üsdüne diz çökē, onnan kēri gelen mübārek ossun 

mübārek ossun, bôle yāni öteki de geleni bi ġāve ikrām edē. benim adamım mesela bugün de 

ôle yāni. gelin ērtesi gün o āşam olū fındıķ biraz tabi dāmat evinden gelį yemek filan. öteki 

gelin almàya gidennē ērtesi günü börek yāni börek, yūķa ettirįle, börek ettirį gelįlēdin, fındıķ 

delēdi oŋa fındıķ yāni bôle gelin ērtesi günü. ama şindi yoķ ôle üş günde oluyō geçiyō. 10101010 

bôle  yāni o günün şeyi bôledi. ē tabi o günde bayramlāda odalara toplanıyōduķ mesela ķomşu 

odalara. onnan bütün ķomşular yemek getiriyōdun, bôle iyi bayrámleşiyōduķ evelā odamızın 

hanı odamızın büyüklerįnen sōra ō odadan gidiyōduķ bôle başķa odaların büyüklerine şerbet 

bôle şerbet; şekerinen ķarıştırılmış şerbet verilēdin. yāni bôle odaları geziyōduķ büyüklerimizi 

yāni, şindi ôle bişey olmuyō. şindi ћērkes evinde yįyo, ne bayrām. ōlu babasını tanımīyo, 15151515 

babası. bayram da bayram işde bitdi tamam. valā ôle yāni, şindiki durum avār? o günün zelleti 

evet fakirlik varıdın da fakirlik varıdın da iyiydi yāni, ћāķ ћürmet iyiydin. şindi meselā ben; o 

günde benim ġomşum varıdın ġomşumdan valā ġorķārdım ama o günün babam anam meselă, 

benim babam ķırķ birde öldü, ben yedi yaşında ôsüz ġaldım o günde. ē anam ben bişey 

demezdin yāni dôse bi ķonşu erkeģį hani bi haķsız yerimi bulsa dôse bişey demezdin ama 20202020 

şindi dômesin kimse benim çocūmun eline ekmèģį sen mi dürüvēdin diyō. o günde ôle bişey 

yò∪ūdun, dē ћāķ ћǖrmet varıdın benim meselā şindi annemin aķrabası var, amcasının ōlu ben 

ķaģīt oynarķan geldin mi valā ћēr yerim terledi hemen bıraķdım ġodum. ama şindi benim ōlan 

diyō ki, benim çıķdıģīm ġāve gelmeyivē ne işin vā orda dèyo. yāni o günün saygısı, sevgisi. 

evet fakirlik varıdın da saygı, sevgi, o günün ћôrmeti iyįdin bôle yāni.                                  25252525 

 

DERESENEK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?DERESENEK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?DERESENEK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?DERESENEK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?    

yörük. aslı yörük. valāћi onu da ben iyicene şey etmedim. bu benden dā yaşlı. yörük 

yāni bizim yāni sarı geçili mi? ġara geçili mi bilmįyom. aslı yörük yāni bizim koyümüzün. 

do∪ancıķdan yakàsinekden eveli yāni. deresenek manāsı da şôlemiş; o günde o yorük o 

ardışlarla filan şey şū ġatran yapıyōmuş, ķatran yapınca deresenek senek de ôle. ardışdan, 

şamdan ġatran yapıyōmuş. o günde yörük ona deresenek senek diye onnan ġalmış yāni 30 30 30 30 

deresenek demek. yāni köyün içi derenin içindēdik, senek demek de onnan ġalma. yani o 

ķatran matran yapmışlā o yāni yörük mallārı çalmaġ∪için yarasına o günde mallā bi şey oldu 

mu çalıvēdin mi iyi oluyō ķatıran. bôle yāni.  
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ESKİDEN BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?ESKİDEN BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?ESKİDEN BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?ESKİDEN BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU?    

yāni bôle ћērkèş odıya toplanır, bį yāni ērtesi günü zabahtan ġaķā ġarılā, erkeklē 

cāmiye gidē, ġarılā yemek ћāzılā, yemeģį ћērkes tepsilere birē ikişē ġap, ћērkes varīdın 35353535 

odıya,  odada tamam oturūlā sofra, bir iki kişi ayaķta onnarı daģīdırdın. onnan kēri yidiŋ mi 

tamam ћērkèş büyüklerine girdiģį o odada bayramláşir. onnan kēri ō odanın büyükleri gine 

odada oturū. bį mesela geşlē ġaķā ћēr odàyı dolaşılādın. o günnē çoķ oda vāŕīdın, mesela 

ço∪ūşōlunun oda, ese∪olunun oda, onnan dūmuşların oda, bu ġara dayı∪ōlugilin bunnarın 

dediģįmin oda, çürükmēmedin oda. ћēp bunnarı geziyōduķ. yoķarı oda vārıdın, 40 40 40 40 

ġadir∪ōlunun  oda ġazi∪ōlunun oda bôle. bu odalāŕı geşlē ћēp giziyōdun yāni, orda büyüklēle 

bayrámleşın birē bādaķ çay badaģī şerbet verirlē tamam ō yāni. aynı yāni ġurban bayramında 

da aynı gine erkeklē cāmiden çıķādın, onnan kēri ġurbanı keselē, ġurbanı ћēmen acele ciģērini 

çıķarīŕlādın. egserį ciģē ġavırması ћērkèş ћēmen tepsileri düzē gine odıya, aynı gine büyüklēle 

gine  bayrámleşir  onnan  kēri  gine āynı ôle olūdun āynı bôle bayrámlā.  ē  sōna 45 45 45 45 

aķrabalara giden evlerine, büyüklerine bayrámleşin tamam orda yemek, et met işde ġavurūla 

ġorlā ôle bôle. yani ramazanda da bôle oluyōdun. yāni şindi zor yaw kimse o günne aķraban 

normal aķraba da olsa gidiliyōdu. şindi ġardeşine bile zor gidiyō, gitmeyō çoģū tamam bôle 

yāni. mümkün mü yāni, şindiki bayrámla hiç. ē o gün de benim çocuķluģumda bôle oķul 

moķul yo∪ūdun hēp çelik çomaķ oynáyōduķ, oduna gidēdik eşşeģįnen merkebinen 50505050 

ēskiden.  ama şindi geşlē oķuyō hēp. onu da görmeyōla şindi. o günde ben valā oduna gitdim 

de benim ayaķķabının biri süngüye vūdum ötekini de elime alıvēdim ķaba çoraplā varıdın, 

köye gelen diye eşşeģē sādım odunu köye geldįm de çorapların altı ġalmamış bitmiş. bôle 

benim başıma geldi çoķ. yāni sürgüye vuruyō aşşā yani yüksekden.  

    

KÖYÜN GEÇİM KAYNAKLARI NELERDİR?KÖYÜN GEÇİM KAYNAKLARI NELERDİR?KÖYÜN GEÇİM KAYNAKLARI NELERDİR?KÖYÜN GEÇİM KAYNAKLARI NELERDİR?    

köyün geçimi bayā işde o günde afyonun benim aķlım erdiģįnde afyon südüynen 55555555 

yāni  afyonun böle bį  o gün fakįŕlik vā yā işde bôle afyon südünü dökēledin afyonnarı 

çizēdik, satādıķ gidē çayda devlete. bôle çaķallıķ edenlē de varımış ama onu bilmeyon ġari. 

devlete veriyōduķ devletden para alıyoz, işde ôle fakir yā şindi o günün bereketi iyiydi. ћelva 

alīdıķ yarışmā birē kilo, onnan kēri göle gitdik, hayvancılıķ başladı. geçi aldıķ, ġoyun vardıdı 

ћērkesin varıdı yāni. geçim hayvancılıģīnan yāni sōna göl ķındıra, ћāsır otu bişdik, hasır 60606060 

doķuduķ. onnan sōna biz de ġari meyveciliģē dönüşdük, meyveciliģē dönüşdük. kiraz, fişne, 

ġayısı, elmā dikdim ben. elmadan bek ķar edemedim şindi beş dönüm yerim vādı; kiraz 

dikiyom kiraz dikdim, fişne dikdim, ķayısı dikdim. yirmi beş kilo. 
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ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

bekir∪ōlugil, faķı∪ōlugil bôle, çınomar bôle var. mülbi∪ōlugil, ġazi∪ōlu, çürükmēmet, 

ve hacıћǖşrevin ibrām derler. bôle var yāni bütün lāblar varıdın yāni. amma bize vaћāblar 65656565 

derlē. benim babamın∪adı, babasının∪adı vaћābımış o vaћāblar derlēdin bize de yāni. bôle, 

yāni bôle lāblar var yāni ћā bu kör∪ali, ġurķ∪ali bôle lāb olanā vā bôle yāni. ћē lāb üzerine 

dōru. bi mesela o günde don bį don, bį şet atlēt gibi gömlek o günde bez gömleklē varıdın. 

onnan kēri gelirdin, bį ala entári geydirirlēdin bį de ķapıt ôle bį de ôle peşkir bāla, sōra bį al 

balālādın sā ġoluna dey mi? bį al bį yeşil yāni güveyi olduģū belli olsun deye. bį de sādıcı 70 70 70 70 

olurdun onun yāni evlenmiş adam olurdun. şindi băzı yelēde ben beķar adamın sādıc 

olduģūnu görüyom, şindi evlenmiş olduģūnu biliyom. o kemerķaya da ben beķar arķàdaşın 

sādıcı oluyon. o günde evlenmiş adam oluyōdun, bizim burda gine ôle, beķar adam olmaS 

sādıc. evlenmiş olan olūr, sādıc mesela güvey geyindiģį gün üş gün devām edē yāni. o gelin 

ērtesi gün filan da duruluyōdu o zıman, ama şindi olmuyō o başķa. o gün ēski günnē, 75757575       

tā ēskisi.   

 

ADI SOYADI Hüseyin Sayar 

YAŞI 72 

ÖĞRENİM DURUMU Orta okul 

DERLEME YERİ İnli Kasabası 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----23232323    

 
KASABANIZIN ADI NEREDEN GELİYOR?KASABANIZIN ADI NEREDEN GELİYOR?KASABANIZIN ADI NEREDEN GELİYOR?KASABANIZIN ADI NEREDEN GELİYOR?    

orda bizim bu köyün etrāFında in çoķ o yönden inli demişlē ôle ġalmış. tā ēski tariћi 

burası bolávadınnınarın. 

 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLURDU?    

bizim düyünnē şē olū ōlum düyünnē ġāli aģīrláşdı. ћērşeyi oluyō köyün ādeti neyise 

onu yapıyōlā, hindi ēskisi gibi di∪įl, buyǖn düyünnē aģīrláşdı. ћēpisini yapıyōla. bįŕ ћāFta, bįŕ 

ћāFtada bį ћāFtada şe edēlē düyüne başlāla esās perşembe olūsa çarşamba gün çarşamba, 5555 

salı  gelir, perşembe gün gelin alīŕlā şe olūsa bazar olūsa cumā, cumārtesi iki gün düyün olūr, 

ôle olūr bizim burdā ekserįsi bazara, perşembeye şē yapālā düyün edēlē. yāni bizim köyün 
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ādeti bôle bizim buranın esās köyün ġuruluşu bū dediģįm gibi bolavadınnınarın burası ġoyun 

ġışlatma yerįmiş innē bol olunca işde sādan soldan toplama. dē ēski tariћį biz hattā bizim 

sülāle şuћūdun öte yannında köyün çaķıl köyü derler ordan gēlme. yāni bôle bôle 10101010 

topláşmişlā  dā köyümüzün tariћį ēski, dē köyümüzün şu∪anda geliri dē iyįdir, ћēp suyumuS 

bol, efendim çiftçilik, malcılıķ ћēpsi vādır bizim kôýde. yāni şè di∪įl, yāni bek fenā di∪įl 

arāzimiz bol, biraz dalgalı olsa dā  daћį yāni düz yerimiS de çoķdur, suyumuS da bōl, bį de 

ġanel geşdi, ġanelden de istifāde ediyōS suyu. yāni gômüzün geliri iyįdir. yāni bôle  şēli di∪įl 

de bayā iyi bį geliri vādır.                                                                                                         15151515    

 

GEÇİM KAGEÇİM KAGEÇİM KAGEÇİM KAYNAKLARINIZ NELERDİR?YNAKLARINIZ NELERDİR?YNAKLARINIZ NELERDİR?YNAKLARINIZ NELERDİR?    

hayvancılıķ da vādır, zebzecilik de vādır, meyvecilik de vādır. būdey, arpa ekserį 

pancar, āfyan işde çifçiliģįn neyi vārısa ћēpisinden ekēlē. mesela yāni şindi ekserį köy yerinde 

būdey, arpa onnan sōna ћāşgeş vādır bizim burda. pancar çifçilē bunnarı ekerlē dā işde no∪ūt, 

mercimek, didiģįŉ gibi ћēpsinden ekēlē. meyvecilik de vādır; fişne, kirazı, almāsı meyvecilik 

de vādır, bāçesi de boldur, suyu da boldur köyümüzün. zarārı yoķ nè ġadaķ da sapa olsa, 20202020 

dalġalı arāzi olsa da köyümüz iyidir yāni. yāni tabi şindi de belediye ōldu, işde on beş senedir 

filan belediyēlik. ġāyet köyümüzün bį sorunu yoķ benim için. var ћēpsi var.  

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

 işde manavını da bilmiyōm ben, müslümān yaw işde yāni şe di∪įl yāni işinde yoķ ôle 

bį ne yörüģǖ var ne şèyi var bį iki tāne bį ġızıl, ġızıllıķ dērlerdin ġızılbaş onnar da ġayboldu 

gitdi. başġa köyümüz temizdir, müslümān. dört dene cāmimiS var, namāzlı, abdēsli iyidir 25252525 

yāni. dört dene cāmi yapdıķ dördünün de ћōcası var. ћēpsi var yāni şe di∪įl ôle bį yāni şe di∪įl. 

ġarşımız mesela şūrda do∪ānnā vādır; uFaķ bį yēdir, bozan vādır, mesela ora da hem uFaķ 

hem yāni dinneri āýrı ġızılbaş işde yāni bizim köyümüSde ôle bįşe yoķ. yāni hemen üş ћāne 

mi dört ћāne mi vardın onnā da ġayboldu gitdi yāni, onnarın da āslı ġalmadı. orlardan gēlme. 

bizim köyün āslı işde şuan deme topma yāni ordan, sādan, soldan, şuћūt köylerinden, 30303030 

orlārdan, būrlardan gēlmiş. arāzi bol olunca gēlen yērleşmiş, gēlen yērleşmiş mesela bizim 

sülālenin dedemin bubası geliyō, dedemin bubası geliyō buràya. ķaç asır geçiyō yāni köyün 

baķ bį? fazla dā, mesela dedemin bubası geliyō, dedemgil geçiyōlā, bubam geşdi, ben de yāni 

ō ġadaķ şē yāni ēski. dā tariћį dā ēski mesela de köyümüzün şeyi yoķdur yāni, sorunu yoķdur 

iyidir. dutġun dutġun dutġundur. kôýde ôle bişey yoķdur yāni. şeydir yāni. tabi tabi ôle 35353535 

ġonşu  dutġundur ölüye, diriye ћēpsi bilir, yāni cenāze olsun, şū olsun, bū olsun ћēpisi de bį 
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yıģīlırlar. mālif de olsa, küs de olsa bu cenāzeye gelįŕlē. yāni köyün bį şu∪anda sorunu yoķ. 

sorunu yoķ diyince; tabi marūmiyet bölgesi bizim burası, yolu yo∪ūdun iyi kötü yolu ōldu, 

şunu ōldu, bunu ōldu. yāni köyümüSde uláşim vāŕ şindi belediye de olunca uláşim de 

ġolēleşdı ћēr yeniceden üş dene araba ġaldırıyō sa∪atinen zabāћdan yollar geri gelir bį dā 40404040 

doķuzda gider, on iki de geri gelir, üş buşuķda gidēŕ aşāmınan toplā gelį milleti. yāni ekseri 

talebelē filan çayda oķūr talebeye ayrı çıķarī, müşderiye ayrı çıķarī. ē üş dört dene arabası var 

köyün, belediyenin sorun yoķ yāni. ћēpsi var yāni de şe di∪įl ōlum iyi. bizim köyün durumu 

bôle. yāni ћērşey de vardır. meyvecilik de vādır, besicilik de vādır. ћērkàş ћāline göre besi de 

yapar, meyvecilik de vādır mesela fişne efendim ġaysı, almā aķlına ne gelirse kiraz bek 45454545 

seyrekdir de kirazı da olsa ediyō, dikiyōlā meyvásı da var, bāçesi de bol, suyumuS da bol 

ġanálden geçiyō, çoķ istifāde ediyōS ġanelden yāni su bol. onun ġanelin suyu dā iyi bizim için 

dā iyi taћā ucuz mesela. ē bi tarla suluyōn yirmi, yimbeş, otuz. otuz beş dáķarlıķ bį tarla 

sulārsın bį sulama almaSlar isdersen on kere sula aynı parayı alılar yāni şe di∪įldir. ō su işler 

yaza gidē aynı ne yazdīsa devlet ne alcāsá onu yazar ôle her sulamada filan almaS isdersen 50505050 

on  kere sula isdersen beş kere sula isdersen yirmi sefē sula aynı paradur bizim işde durumum 

şē di∪įl ôle fena bį kôý di∪įl bizim köyümüS. müslümāndır, abdesini alır, namazını ġılar dört 

dene cāmimiS var. işde üş bin geçkin nüfūsu var. işde ћāne oláráķ işde dört yüz beş yüze 

yaķláşdi. ћāne olárāķ. şindi ne yapám oldū ġadar oluyō işde de. ôle neçe bį malūmıyātlı kôýlē 

vā. suyu yoķdur, yolu yoķdur, ben ћēr köyün bį işme suyu yoķdur yā bizim allā şükür 55 55 55 55 

suyumuS bol, işme suyumuS da bol, sulama suyumuS da bol ћērşey bol. başķa kôýlēde 

adamnā bôle yāmur suyunu salnış yapmışlā da yāmur sularını topluyōlā yāmur yaġārķan onu 

yazın içiyōlā. ben ôle kôýleri de gördüm. yāni bizim allā şükür ћēr daģīnda da vādır sū, nere 

çıķarsán çıķ çeşmelēŕ vādır dāda daşda. ġoyunumuS, ġuzumuS selbest. sōna arāzimiS 

geŋişdir. tabi biraz dalġalıdır da bayā iyidir şeye gelir verime gelir ekinimiS filan 60606060          

olūr yāni.  
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ADI SOYADI Kezban Gülsever 

YAŞI 50 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ İnli Kasabası 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----24242424    

KASABANIZDA HANGİ YEMEKLERİ YAPARSINIZ?KASABANIZDA HANGİ YEMEKLERİ YAPARSINIZ?KASABANIZDA HANGİ YEMEKLERİ YAPARSINIZ?KASABANIZDA HANGİ YEMEKLERİ YAPARSINIZ?    

arabaşının suyunu ġāynadırıS onu unu da salārıS ona ġaşīnan çırpā çırpā dādırıS įyce 

ġaynar onu tepsiye dökeriS bişdikden sōra. tavuķ suyūnan, tavşan suyūnan yutarıS onu. 

ġıvāmını şôle ġoyuláşincá dökeriS şeye tepsiye. bişerken ġoyuláşincá dökeriS. tarānayı; 

göceyi çekdirįS ônce būdeyi döneriS begįrnen ō şeyde mengēnde onu gözelce çekdirįS bį de 

demēnde, ġararıS yo∪ūrduna ġoyun yo∪ūrdunan ākláriS güzelce ġatıláşdirıS onu da yo∪ūruS 5555 

şeyinde teknede, iki gün durū onnan kēri serēriS güneşe. onnan kēri bularıS yeriS ġāri. yoķ 

pekmez yapmáyiS biz burda. şebit yaparıS. ћāmuru yūruS, gözelcene dört beş kişi olurūS 

birimiz çevįriS saçın üsdünde, dört beş kişi de yazārıS oķlānan senidine bişirir yeriS. yaparıS 

bazlamā da yaparıS.  

 

ADI SOYADI Hatice Ayverdi 

YAŞI 39 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ İnli Kasabası 

   

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----25252525    

BAZLAMAYI NASIL YAPARSINIZ?BAZLAMAYI NASIL YAPARSINIZ?BAZLAMAYI NASIL YAPARSINIZ?BAZLAMAYI NASIL YAPARSINIZ?    

ġumpúri pateyi bişiriS, ġatarıs onu ћāmıra ō geldiģį zaman dökeriS, ō gelāmını 

aldıķdan keri onnan keri yazārıS uFaķ uFaķ sacı yaķā ederiS sacın üsdüne ġoruS bişirįS. 

onnan sōna yeriS. ē pilav edēriS, onnan tarāna çorbası ederiS gine deminki annātdīmı, dolma 

dolarıS, badılcan bişirįS, bône ederiS, börek bişiriS, hoşaF∪ederiS bône ederiS bunnarı. 
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DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?    

düyünümüS bįŕ ћāfta sürē. ilk ônce ġız evine giderįS aķşam yaķārıS zabāћdan 5555 

yaķılırdı hinci aķşam yaķarıS. zabāћ çehįz arabasını dolandırīS, başını bozarīS. onnan kēri 

deyivēcen ġāyi yā dū bį. başını atarıS adam oķūlā bône başını atarıS onnan kēri ērtesi gün de 

ane ētmeģįni yediriS. ne etmeģįni yedirįS onnan kēri bįŕ ћāFta ġız gezē üş dört gün gezer, 

onnan kį bį gün ġalalı çehiz şeyi bōçası gider, çehiz serēriS, bį gün bazar gün de gelin inē 

bizim, ġına gecesi yaparıS. ilk ônce bį oķucu çıķālā onnan kiri ġına gecesi gün āşam olūr 10101010 

şeyini ederįS, gelinnik gèydirįlē. dāmadınan oynarnā ġına gecesi ederįS onnan kiri yatcaķları 

zaman ġına yaķarıS gelini eline övērkene bône yaparıS ġina gecesini de. oynarnā yā çoķ 

oynarıS oyunu ôle bį oynarıSkine oyunu çoķ oynarıS. yiŋi çıķan oyunnādan nēdi deyivē bį 

dudum ġı; oyunnarı ġı. vallā bône oynarıS işde. 

 

DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?DOĞUMDA NE GİBİ ADETLERİNİZ VARDIR?    

vāŕdır, do∪ūmu yapdıķdan kēri ķadın, bi pēlte götürüS, onnan kį āl yaşmaķ ôrterlē 15151515 

başına, çocuģā ôrterlē. ġırķ basmasın diyèlik. çocuķ da bôle olūr. sarılıķ olmasın diye sarı 

yazma ôrterlē çocuģūn yüzüne. anasına āl yazma şederlē ôrterlē ġafasına. āl basmasın diyèlik 

ēdērlē onu da. daķārlā, ћēdiyelik āltın dāķāŕlā. daķım getirįlē, dāmada edēlē, ġızına daķım 

edēle, ġaynànāsına edēlē, bône yaşmaķ edēlē bôle olūr ō da.        

  

ADI SOYADI Mehmet Candan 

YAŞI 75 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul  

DERLEME YERİ Deresenek Kasabası 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----26262626    

DERESENEK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?DERESENEK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?DERESENEK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?DERESENEK KASABASININ ASLI NEDİR? NEREDEN GELMEKTEDİR?    

yörük. vallā bilmiyom nerenin yorüģǖ oldūnu da sarı geçili derler yāni. sarı geçili 

derler∪amma hangi yorük, geldi yerleşdi? derenin∪içindēdi köy. derenin∪içinde. ћē koyün 

ġuruluşu dē çoķ∪ēski. yaķasenekden filan çoķ∪evvel. bizim burası evel yāni. adam malcīmış 

gelmiş derenin∪içine ġonmuş geçi ġoyun tabi, malınan geçimi sāláyomuş sōra sōra çoģāla 

çoģāla işde iş deģįşdi tabi.                                                                                                          5 5 5 5    
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KÖYÜNÜZDE LAKAP VAR MI?KÖYÜNÜZDE LAKAP VAR MI?KÖYÜNÜZDE LAKAP VAR MI?KÖYÜNÜZDE LAKAP VAR MI?    

laķıp çoķ∪evelden laķıp∪üzerine ћērkesin lābı varıdı bôle ayrı ayrı. bize ġara dayılā 

dēler lābımız. evet dā eveli şıhıvelōlugilimiş. sōradan ġara dayı olmuş, şindi soyadı çıķınca dā 

de∪įşdi tabi. ôle şiyine göre lāblar var canım. 

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

sōra sōra elbiseye döndēdiler sōra sōra. boydan ayaģā bayan terzi, şindi beline peşkir 

balalādı beline dāmadın, gelin ērtesi gün bütün gelin alıcıları gelįdin güveyin ayāna, güvey 10101010 

bey mübārek ossun, güvey bey mübārek ossun, güvey de ôlen üzeri bizim ћüsrev ôle oldu, 

gelin alıcının hepisi gelip bitēsiye ġadar. nelē lán nelē yā. ēskilē öldü yaw. antáriyi işde uzun 

antáriyi dāmat olduģū belli oldu bôle burdan şeyden şemikden boy entárisi bôle. bôle giyelē. 

şindi baķ genelevinde iki kişi iki genc vāmış, birisi demiş ki; bu arķıdáş demiş hiş bi şey 

bilmeyō senin demiş dediģįn paràyı vįciz, biz iş görǖken bu seyretcek demiş. orosbu 15 15 15 15 

ġarıya  o  da demiş git yaw demiş ôle iş mi olur yaw demiş. yani o hiş bi şey bilmeyōmuş da 

onnardan bį şey ôrenecēmiş göyā. baķ baķ meseleye baķ. nelē oluyo yaw. ne adanmā vā 

dünyada yaw.   

 

ADI SOYADI İshak Bülbül 

YAŞI 79 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Karamıkkaracaören Kasabası 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----27272727    

  
GEÇİM KAYNAKLARINIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?GEÇİM KAYNAKLARINIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?GEÇİM KAYNAKLARINIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?GEÇİM KAYNAKLARINIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

ō özelleşdi, satıldı ō burdan gitdi. ћā annáşildi dēy mi? ōrdan bu yanna bôle dānaķ ev 

annadın. şindi bura için çitçilik, hayvancılīnan çitçilik ve hayvancılīnan olūrdu şindi 

moturunan oldu. ћāћ bizde sarı veli baráji var  sulaķ bizim orası, suyumuz var, ġayısı benim 

Fişne benim baķ hunnarı da ediyōS, faķat dōruyu edelim üretimimiS para etmeyō. yüz elli 

ġuruşa ġaysı vercem ben. çitçi miyin, su parası mı efĕnim ne bu bir, ikinci ћā devlet bizden 5555 

ġırmızı būdáyi almeyō, bedōsda deyō o da ġuraķ seneye dek gelmeyō bu sene māduruS iki. 

köyümüz hayvancılıķ, inekcilik, işde ġoyunculuķ. şu dā bizim, doģānnar bizim köyümüz bū, 

işde benim de bildiģįm bū.  
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KÖYÜNÜZÜN ASLI NE?KÖYÜNÜZÜN ASLI NE?KÖYÜNÜZÜN ASLI NE?KÖYÜNÜZÜN ASLI NE?    

manav burası, manav burası dōruyu söyle. manav, manav dā ћā yāni ġasdediyōn sen 

şindi biraz islāmiyete ayķırı. nį diye; ġul haķķı almış yörümüş. herkes ћērkesi aldadan 10101010 

deyō,  türkiye genelinde de bôle de onnan başġa biliceģįm yoķ benim.  

 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?    

düyün, zenginin düyünü; düyün salonu var tantānalı olūŕ. benim ġaysıdan vercēdin 

yiyen hā. tantānalı olūŕ, ћe nēder işde ōlan ġınası günü ōlanın eline para yaķarlarlar para 

cevirįler filan bişeyler ћā bazar gün büģǖn bazar yā bugün gelin èner. bu da bu ġadar. yemek 

yaparlar, oyun oynarnar, silāћ atarlar edērler bunnarı. yiyen ben ō oyunnarı bilmem ben 15151515 

yetmiş doķuz yaşımdayın. ћāћ adamın canı nası oyun isderse onu oynar. ћā köý oyunu yāni 

esās ā şeћįr müzik de∪įl çalġıýī dutarlar  en çoķ burda. çalġıyı kim çalar şūrda uyanıķ köýlülē 

vā onnar çalarlar.          

 

ASKERE GÖNDERMELER NASIL OLURDU?ASKERE GÖNDERMELER NASIL OLURDU?ASKERE GÖNDERMELER NASIL OLURDU?ASKERE GÖNDERMELER NASIL OLURDU?    

ō iyi. askere göndermē çocuķları böle dāvet edēŕler ķaş gün günü varsa eyer askere 

çocuķları dāvet edērler ev ev dāvet edērler selavātlarlar, oķurlar. cāmin önünde duva 20202020 

edērler  gider, gider. askerden gelir işde ôle. ћā biraz daћā bu gelenek buranın geleneģį atàya 

itaātdír. nesil bozulmuş. bū bū var mı sorcaģīn? 

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

ben saŋa bişey anādım, sôliyem mi? yüzde doķsan doķuzu ġāri meşrū geçinir buranın. 

ћāram, senin ekinin yàyār onun ekini yàyār onun merāsını sürer, onun efenim çayırını otladır 

böle. ћā kendi parasıynan geçinen üzülür ġopmaS, üzülür ġopmaS. başına nusūmet 25252525 gelmeS  

ben ћācıya iki kere gitdim. şūrdan bir ġıram bişey geşmedi eyer iki dene ġayısım varısa biri 

yolcuya veyā şiye virin burda ō az benim kökenim ıspartalı ben esās buralı deģįlim. bura 

geleli yetmiş sene olmuş ben yetmiş doķķuz yaşlerindeyim. babamınan anamın ardından 

gelmişiz bu bôle. dā evelā adama yirmi milyōn verįsin. yaw şurda şunu edivē lan yoķ gitmeS 

ōrda oyun oynar gide gide hırsızlıķ eder, haydutluķ eder bi şey eder yāni buranın düzeni 30303030 

bozuķ. sen bana dōru sôle dedin ben de sana dōru sôlüyōn. ha metisena edersem yalan sôlerim 

yalanı sevmem ben. bū bū. 
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ADI SOYADI Yılmaz Şahin 

YAŞI 52 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Karamıkkaracaören Kasabası 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----28282828    

KASABANIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KASABANIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KASABANIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KASABANIZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

belediyeden tēmin ederseniz dā sālıķlı olur yāni şey dā bilimsel dā bôle sālıķlı bilgi 

edinmiş olursunuz. dört māћalleden oluşur āynı zamanda bin doķuz yüz atmış yedilerde 

belediye  olmuştur, dört māћalleden oluşur belediyelikdir beldedir. bu ķonuda ķasabanın içine 

çıķarsanız çoķ sālıķlı bi bilgi, böyükden, güçcükden, ortā yaş ġurubu, geş nesilden, 

yaşlılarımızdan dā sālıķlı bilgi alırsınız. işde dedįmiS gibi.                                                       5555 

 

DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?DÜĞÜNLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?    

mutlaķa mutlaķa mutlaķa yāni genelde burdā şindi son zamannarda görücü usulǖle 

genelde zāten günümüzde de ôle görücü usulǖle taraflar birbirini tanır tabi genelde bu dāmat 

adāyla gelin adāyının bālı olduģū bişey annıyō musun? onun için örnèģįn benim kendi ķızım 

da nişānlı örnèģįn iki üç ay önce biz görücü usulǖle bôle tanıma usulǖle nişānnandılar 

önümüzdeki işde aģūstos, eylül ayında düyünneri olcaķ nāsib olūrsa tabi. bunun gibi. şindi 10101010 

taraFların ō artıķ zamānına, vaķtine, işinin yo∪ūnluģūna baķar düyün zamānı genel oláráķ 

genel oláráķ ālenin yaķınnarı gider birinci derece yaķınnarı ķız isdemèye tabi bu oluşduģū 

zamān önce bį çay faslīla başlar arķasından işde ķonu, ķomşu, çevre, nişāndır toplu ādetler bu 

şekilde devām eder. genelde körōlu gibi, genelde bū efendime sôliyen bu ege mālum zeybek, 

genelde bū ġadınnar aramızda ġadınnarın oyun durumu arasında körōlu diye bi oyun 15 15 15 15 

vardır bunu genelde sergilerler, bunu şē yapmıya çalışırlar. körōlu oyunu işde genelde körōlu 

eyvāS şeklinde bunun gibi devām eder. düyünner aşaģī yoķarı nişān olduķdan sōna bir 

ћāFtada alır verir mesela bir ћāFta. diyelimkine bugün pazar, bugün ћārç çıķılır genel oláráķ, 

ē ōlan ve ķız çevresi, ķīz etrāfı tamāmen oķunur, oķuntu şeklinde düyün salonumuS vardır 

ōrda ћārç yıķılır düyünün başlanġıcıdır bū, ћārç çıķma dèrler, ē bir ћāFta süreyle ķız ћārç 20 20 20 20 

çıķıldıķdan sōna bir ћāFta ķız yaķınnarı ķızı dāvet ederler genel oláráķ. onnan sōna işde 

diyelim ilk pazērtási, perşembe günü ōlan ġınasıdır ōlan tarafı ġıza, ķına yaķmaķ için 

ћāzırlıķlar yaparlar ō şekilde ō ādet geşdikden sōna cumártesi bir ћāFta sōna artıķ cumártesi 
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altıncı günü ķına gecesi der ōlan tarafının āynı zamanda ķız tarafının ō şekilde devām eder. bįŕ 

ērtesi ћāFta da gelin alınmış olūr yāni bu şekilde bį. yoķ gelin ērtesi diyē bį, mutlaķā 25252525 

ġarşılıķlı bişeyler olūr da ō şekilde artıķ gelin aldıķdan sōna genelde bitmiş olūr şey. mesela 

toplum toplumsal şeylē yāni, çalışmalar.  

    

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

vallā genelde biz bôyüklerimiSden aslında bizim mūtarlıķlarda bôle bį defter 

dutulsādin geşmişden daћā bį sālıķlı bilgiye sahib olūrduķ de∪įl mi. mesela genel oláŕáķ bį 

benim bį mūtarlīmın bį deFteri  olsádin benden önceki dönemden tā köy yapısından 30303030 

gelerek  şindi dā sālıķlı bilgiye sahib olūr genelde yörük. yörük kökenli yāni ķasabanın 

ķuruluşu, uluşu. yoķ manav diye bį ôle bį şe olaraķ genelde bį bilgiye sahib de∪įlim, ôle bį 

duygum da yoķ yāni. genelde dediģįm gibi işde yörük kökenli. manav oláráķ ôle bį duyguım, 

ôle bį bilgim böyüklerimizden filan bôle bį bilgim olmadı. genelde eģįtimde de görmedik 

mesela bū ilkoķul eģįtiminde de yānsır yāni ķasabanın şeyi de∪įl mi? orta oķul eģįtiminde, 35353535 

ilkôretimde mutlaķa bū yansır köýǖn, ķasabanın ķuruluşu, köýǖn ķuruluşu. onun için bu 

şekilde bôle bį bilgiye sahib de∪įlim.    

 

ADI SOYADI Orhan Akay 

YAŞI 45 

ÖĞRENİM DURUMU Orta okul  

DERLEME YERİ Karamıkkaracaören Kasabası 

 

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----29292929    

KASABANIZDA GÜNDELİK YAŞAM NASIL DEVAM EDİYOR?KASABANIZDA GÜNDELİK YAŞAM NASIL DEVAM EDİYOR?KASABANIZDA GÜNDELİK YAŞAM NASIL DEVAM EDİYOR?KASABANIZDA GÜNDELİK YAŞAM NASIL DEVAM EDİYOR?    

ġonuşuluyō, muћābbetler oluyō, şindi ġāvede millet. ġāvelerde oturuyōlar. evlerde 

fazla çıķmıyō ēskisi gibi, vidi∪ōlar şindi, visidi, bilmem neler. kültürü biraz etkiledi, ġopuķluķ 

var milletde de. tarıma dayalı. būday, arpa, pancar, biraz bāçe var yāni tam de∪įl de normal. 

olūr, şeker pancarı. nisān ayı, mart, nisān işde ayında ekiliyō. martdan sōna, burda çayda bu 

bölgede var. geçim zor çoķ zor. geçim çoķ zor. ēskiden pancarı ekdik mi bir ay sōna 5555 

avānslar  çıķardı şindi avānsları vermiyōlar. yardımcı oluyōdu devlet. o imķān da bitdi. yāni 

būdayda arpada da ēski fiyātlar yoķ. ēski nazarān olan mazotu, girdiyi ġarşılıyōdu. gübriyi 

mesela, o yoķ. yoķ yoķ. bu da önemli bişiy oldu ortada.  
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KASABANIZI ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?KASABANIZI ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?KASABANIZI ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?KASABANIZI ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?    

ķaramıķ ilērde ķaramıķ köyü var. zamanında ora belediyelįmiş, bullar orıya bālımış 

ķaraca∪ören olaráķ ordan alıyō diyōlar. atalarımız bôle der bize de. ķaramıķ įl, ķaraca∪ören 10101010 

belde gibi yāni. ķaramıķķaraca∪örĕŉ bôle geliyō diyōlar. biz bôle biliyōS. ē ama ķaramıģīn bu 

ot kökeninden olduģūnu veyā şey belki, baķ ōrda göl var ot kökeni ķaramıķ hafiften belki 

ordan orıya yerleşmişdir. ķaramıķ köyü vā yā, ķasaba oldu. on kilōmetre filan var bize, belki 

ordan yāni ôle geliyōdur.  

 

BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU ESKİDEN?BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU ESKİDEN?BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU ESKİDEN?BAYRAMLARINIZ NASIL OLURDU ESKİDEN?    

çoçlar geziyōr dā ō gezme de devām hemen sürüyor. zabāћ namāza gideriS. 15151515 

namazdan  gattıķdan sōna çocuķlar bayrámleşir, evleri gezerler eş, dosd giderler yāni. odalar 

var māћalle odaları odaları çıķar yemek yèrler bį yerde ō ādet devām ediyō. o durumlarda 

filan iyi köy. yārdımcı oluyō da birbirine çoķ da yārdımcı olūr bôle şey oldūna göre. gīda 

ġalana ossun, bį iş ķonusunda ossun veyā bį sıķıntıda olana filan ossun yārdımcı oluyō yāni. 

imece oluyō yāni yārdım ediyō millet birbirine. ama bôle ġalana, gelene, yolda bį yārdımcı 20202020 

olulā yāni. mesela tıraķdôr yolda ġaldı, ġoyup da gelmeS ġonşu, getirį yārdım eder yani. ôle 

bį ücret ķarşılıģī filan olaraķ de∪įl bunu. insannıķ şeysi olaraķ yaparlar. yāni bu devām èdiyō 

dā.  

 

ARA KONUŞMLARARA KONUŞMLARARA KONUŞMLARARA KONUŞMLAR    

çāyı duymadıķ ama genelde işde köyün üstlerine yerleşim yerleri var ordāmış, 

yılandan durulmamış buràya ènmiş derler. ōvada bir iki yerde yer var, ōrdan bura topláşmişler 

deyōlar ama käsin bôle bį bilgi dedem de dōdu, büyüdü buràyı biliyōmuş ћēp bôle biliyōS 25252525 

geliyō yāni. yoķ, balıķçılıķ yoķ. göl nerde on kilōmetre bize ō ġaramıķ köyü. sādece şūrda çay 

aķıyō geşler baћārın bôle olursa beş on balıķ dutuyōlar. ġayı çayı geçiyō üş beş kilōmetre 

aşaģīda sāde. bi yaķının öldǖ zaman cenāze eş, dosd toplanır cenāzeyi defnideriS bį başsālıģī. 

mesela ölēn taraFa çoķ yardımcı olūr millet. ēzginnik hissediliyō tabi ölü tarafında, yārdımcı 

olunur, cenāzeyi ġaldırırlar. cenāzeden sōna bôle işi gücü varsa onu topleyōlar, ölen 30303030 

yaķınnarı, eşi, dosdu topleşir bir ћāfta on gün onun evinde yemēni yerler, içerler, yārdım 

ederler bu şekilde. cenāzeyi defnitmeye filan giderken yārdımcı olūrlar, ôle ġābir parasıdır, şū, 

bū başķa köylerde ôle oluyōmuş. ġābir ġazmıya gidenner para isdiyōlarmış herālde. ġırķı 

şu∪an şū sıralā ġaķdı. şindi perşembesini edēriS, öldǖ gün ölü yerinde ġonşular toplanır. 
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perşembe gün cenāze saћįbi işde perşembe şe eder ġırķını eder. eş, dosd∪işde yemek yènir, 35353535 

ġuran oķunur, melǖt oķunur. yılī olūr, elli ikinci gecesi olūr. onnan sōna ôle. o ġonulāda 

yārdımcı olūrlar. dutġunnuķ bek ileri etmeyōsa da biribirini dutar yāni. bį sülāle olaráķ veyā 

bôle bį maћālle ġonşu olaráķ Tutġunnuk devām ediyō dā. ama bĩ genel durum olaráķ köy 

böyüdü baķ belde oldū∪çin ēski ō ġadar olmaS. dā çoķ ēski laķablardan geliyō yā. mesela 

alēddinnēŕ dirle bu ustàya, deveci∪ōlu der, boyvōdalár derler, topçular derler, ūçlu∪ōlu 40 40 40 40 

derler. dā  çoķ, yeniçeriler var mesela. çoķ bôle. dā aķlıma geleni, sülāle bunnar bôle. 

bilemįcen, yō şindi yānlış ġonuşurun. ēn ēskiyi bilemįcen. bilmiyōn ama dedem, dedem 

dedesi ћēp buradadı mesela yüz yüz elli yıllıķ var ôle oldūna göre. dedesinden gelmelik der 

dedem bilmeyōn devāmlı burdāmışlár. ēskiden arāzi bôle ġonşu arasında ћēp arāzilerimiz az 

çoķ var. neden oluyō bū tabi ēskiden. ēski yāni áma genelde ēskidir yā bū da az hemen az 45454545 

bôle bį yoķ yabancı kôýde. bizim bidįmis ôle bį yabandan göçüp gelip de burā yerleşen ћēmen 

ћēmen hiş yoķ. benim mesela yaşım ķırķ, ķırķ beş aralarında, birbiri kök, birbirine gelip 

giderler evet.   

 

ADI SOYADI Mevlüt Avcı 

YAŞI 58 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Pazarağaç Köyü 

 
Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----30303030    

                                       
KÖYÜNÜZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

bilemiyōS yaw hiç aráşdırmadıķ dā onu, onu bilemiyōruS. çoķ ēsgi, çoķ ēsgi bį köy. 

burası bizlē ō bayramlarda bayramdan ĕvĕli ārife günü, ārife günü ikindinnèyin yediden 

yetmişe evde olan bütün erkeklē ikindi namāzına gidēŕ. ikindin namazına çıķdıķdan sōna gene 

yediden yetmįşe bütün erkekler el birliģįyle ћēp berāber mezārlıģa gideriS, mezarlıķ 

ziyāretine gideriS, mezārlıķda ћüyǖmüs vādır. ћǖyükde oturulūr ġurānı kerįm ezbere ġurānı 5 5 5 5 

kerįm bilenner ēzbere ġurānı kerįm oķūr, hoca ōrda güzel bį duva edēr toplu vaziyētde, toplu 

vaziyētde duva olduķdan sōna ћērkes ķalķar, ġabirini başına vārīŕ ћērkes kendisi ne biliyōsa 

onu oķur, daģīlır. bayram günü de dā önceleri bu köyde yirmi beş otuz tāne oda varıdı, 

bayram namāzı da elbircēk gene aynı ġıldıġdan sōna ћērkes grub grup, sülāle sülāle odasına 

çekilir odasınďa yemek yērler, hērkes ћēr evden yemeģi yidikden sōna bayramláşma 10101010 
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başlar  bizde yemekden sōna, yediden yetmişe aralarında bį husūmet yo∪ūsa ћēr kesimdēn 

ћērkes bayramláşir, bu kôýde. ћē bayramlar güzel bį bayram olūr, güzel bį bayram yaparıS. 

huzur içerisinde ôle geçer bayramnar.  

 

DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?DÜĞÜNLERİNİZ NASIL OLUR?    

düyünnere gelince bizde düyünner çoķ aģīr olūr. bayā ēski usūl düyünner de aynen 

ôle. bį öndünç muķābiline giriyō düyünnēŕ birbirine. ћā düyünner şindi bizde; dünürcü 15151515 

gidib  ġızı bitirdikden sōra söz kesimi olūr, söz ālma olūr. ōlan evi toplanır eşini, dosdunu 

oķur ġız evi de ġızları taraFından oķur. orıya  gider ġızın evinde söz alma töreni yapārlar, 

gene imām yanımıSda olūr imām bį duvā yapar işde bunnar münāsib gömüşlē siz ne 

yapıyōsunuz ġonşular der, biz de allāћ mutlu eylesin iki taraFı da hayırlı etsin deriS bu iş biter 

söz ālma dā bu. onnan sōna nişan töreni çoķ paћālı olūr bizde, nişan töreni olūr. bį ķaş gün 20202020 

sōna nişan töreni olūr, nişan töreninde de taķı taķārlar ķıza ķız evinde ōlan evinden ķadınnar 

toplanıp onda erkekler pek toplanmaS ôle. ћēmen bį yemek yerler sadece erkekler buŋa biz 

şerbet deriS, buŋa biz şerbet deriS, bu şerbet içmedir şerbet içmesinde ķızın başına taķı 

taķarlā, altındır vesā∪iredir şudur budur, ћā donnuķdur şudur budur neyse bunnar olduķdan 

sōna ġızın başına düşen bu şeylē var yā taķılar, taķılardan mütēvįt bunu toplarlar onnan 25252525 

sōna  bį elbise görmèye giderler. elbise görmede elbisesini alırlar, beyaz eşyāsını alırlar daћā 

önceleri perşembe günü ћārç dērdįk biz ōlan evinden ġız evine gider ġız evinde orda yemek 

hazırlanır yenir, harç yıķılırdı bįr ћāFta ġızlar ġız başı dērdik ġızlar ġız başına gezerlērdi o 

şindi ķaķdı. şindi perşembe günü harç yıķılıyō usūlüne göre bi gün duruyō cumartesi gün bį 

ġına gecesi ediyōlar, ġına gecesini yapdıġdan sōra gene aynı ћērkes gidiyō dāmada taķısını 30303030 

taķıyō, ġīz, ġadınnar ġadın evinde, ġız evinde erkekler erkek evinde düyün salonunda 

düyünnerini yaparlar. ērtesi günü ôlenden sōra gelini alırlar. bizim düyün usūllerimiS bôle.    

 

KÖYKÖYKÖYKÖYÜNÜZÜN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?ÜNÜZÜN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?ÜNÜZÜN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?ÜNÜZÜN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?    

işde onu bilemiyorum. pazaraģāç ķasabasının adının nerden geldiģįni bilemiyōm. hiç 

aķlımıza gelib sormadıķ da. ama pazar pazar önden geliyō, pazaraģāç deniliyō, bunu yani 

bunu hiç sormadıķ bilemiyorum nerden tā ēskiden beri böle yāni hiç büyüklerden de ne 35353535 

şekilde nerden geldiģįni de duymadıķ ĕskiden odalarda oturuduķ araştırma yoķ. bu şekilde 

hocam.             
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ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

şēy altı bin nüfūsu var, ōrdan eski bizim kôý bizlerden ķaraca∪örenden böyükler. Faķat 

bu isimin nerden geldiģįni hiç araşdırmadıķ da bilemiyorum. de∪įl de∪įl. de∪įl türkmen de 

de∪įl. bilemiyorum onu da işde bū şeylere türklere manav diyōlār herālde ôle bişey 40         40         40         40         

söz ķonusu. var manav deniliyōŕ, manav diyōlardı herālde. manav diyōlar manav. manav 

diyōlar, yörük de∪įl bu köy. de∪įl de∪įl, yā şeyi mesela geleneģįmiS göreneģįmiS ādetlerimiS 

yörüklerle, türkmennerne bôle beŋzer Faķat de∪įliS köy yörük de∪įl. türkmen de de∪įl manav. 

o şekilde.  

 

ADI SOYADI Mevlüt Zerdali 

YAŞI 70 

ÖĞRENİM DURUMU İlkokul 

DERLEME YERİ Pazarağaç Köyü 

  

Metin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: IIMetin Numarası: II----31313131    

KÖYÜNÜZÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?KÖYÜNÜZÜN KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?    

macurlar manav der manav. bizim burıya macurlar. çerkesler manav der yāni bizim 

burıya manavımış burası. etraFı çerkes köyleri, macur köyleri manav der bizim burıya. türk, 

türk başġa bişey yoķ yāni bôle bį yāni sādan soldan toparlama bişeysi yoķ. göçü de yoķ, içine 

ġapanıķ bį köy. yerli tabi. 

 

GEÇİM KAYNAKLARINIZDAN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?GEÇİM KAYNAKLARINIZDAN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?GEÇİM KAYNAKLARINIZDAN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?GEÇİM KAYNAKLARINIZDAN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?    

arpa, būdey, beyaz māhsul; pancar, fişne, ķaysı, şeFtāli, kiraz yāni meyvelerin hepsi 5555 

bulunur aşaģī yuķarı. pancar çoķ meşūr. ķota, ķota uygulayınca çitçinin işi bitdi. çoķ pancar 

yatırįdik çoķ, üç yüz ton, dört yüz ton, ē şindi yoķ. ķotayı uygulā uygula uygula dört yüz tonu 

yatdılar yüz elli tona ġadar düşürdüler. ķota olmasa çoķ iyi ama ķotáyi uyguláyō artıķ neden 

uygulanıyō ne zaman ġalķar onu bilmeyōS. 

 

YEMEKLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?YEMEKLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?YEMEKLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?YEMEKLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?    

şindi çorbadan dut baķlavadan çıķcáķsın. aķlına hangı yemek geliyōsa, yāni 10101010 

yemeklerin hèpsini yaparlar düyünnerde. mesela çorbalar; tarhāna çorbası ossun, mērcimek 
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çorbası ossun, şēћriye ossun çorbalar, çeşitli tabi çorbalar. onun ћāricinde yā sarmaları 

yaparlar, baķlavásini yaparlar Tatlı olaraķ da yāni aķlına ne yemek geliyōsa hepsini yaparlar, 

uygulanır. yemek ciћētimiS çoķ boldur. dek gelse de gitseniz nāsib olsa da. geniş, geniş 

olduķca genişdir. bilirler bilir bu eftāl döker bū. arabaşı, ћēle bį de tel ћēlva çeker. 15151515 

pişmāniye,  şeyin izmitin pişmāniyesi gibi. tel ћelva deyiverin. ēski çoķ çoġ∪oda varıdı yāw, 

bitdi yaw bitdi gine de var ћā ôle bitmiş di∪įl. musāFir yerlerimiS var, yāni gelen gelen 

musāFir açıķda ġalmaS evel allaћīn iznįle. açıķda ġalmaS, aķşam da yemeģįni yidikden sōra 

yataģīnı temįn ederler. aķşam ne bişirdilerse. ewde ne bişirildįse ō gelir. bį evden bį kişiden 

di∪įl. ķaş dene odanın müşterisi varısa hepsi getirį yimèģį. yemek cinsi boldur  çeşitleri.  20202020 

on  kişi de yemek gelir yani gelir.  

 

OYUN OYNAR MIYDINIZ ESKİDEN?OYUN OYNAR MIYDINIZ ESKİDEN?OYUN OYNAR MIYDINIZ ESKİDEN?OYUN OYNAR MIYDINIZ ESKİDEN?    

ne gibi oyun? oynanırdı oynanırdı. yüzükdür, tura batdıdır oynanırdı. aķdara çekilirdi. 

aķdara şindi yazārlar bį nevį şey oluyō aķdara amma bi nevį ġumar oluyō yāni. hani yazıyōn, 

çekiyōn saŋa çıķanı sen yapıyōn, baŋa çıķanı ben yapıyōm. ôle dį mi? ġumar olmayō mu bū? 

oluyō. tabi canım eski tat şindi yoķ. ēski tatlar ġalmadı daћā ēski böyüklerimizin biz 25252525 

yanında  baca uzamazdıķ, diz çökēŕ odalarda oturūduķ. şindi ō yoķ, şindi yoķ. şindi oķuyōn 

deyō adam, ben tāsil yapdım deyō, böyük ne göçcük ne onu hiç bilmeyō. bunu iyi bil. ama 

imāmћātibe gidennēŕ biraz seçiyō kendini. ō onnarda biráz var bôle. ama dā ēskiden ne bilem 

bizim geşlįmizde, bizim ufaķlīmızda böyüklerin önünden geçemezdik ћēt dedi mi orda 

biterdi. bôle.                                                                                                                              30303030    

 

ASKERE GÖNDERMELER NASIL OLURDU?ASKERE GÖNDERMELER NASIL OLURDU?ASKERE GÖNDERMELER NASIL OLURDU?ASKERE GÖNDERMELER NASIL OLURDU?    

askere göndermeler gurub ћālinde mesela diyelim yįm beş otuz kişi bį anda ķaģīdı 

çıķmış bį kendine ve bį oda temįn ederler toplantı yeri günü bitesįye ġadar ōrda aķşamnarı 

ēlenirler. ћērkes eşi, dosdu dāvet eder şeyleri, askerleri gidesįye ġadar, sōŋ şey binceģį güne 

ġadar dāvetler kesilmeS ћērkes eşi, dosdu isderse düşmān ossun giderse dāvet èder yāni hiş 

şeçmeS içinden düşmān dāћį ossa askerin birine der yāni askerlere de böýün benim 35353535 

yemeģįm  var buyursun der ћēpsi gelsin dèr ћā gelen gelir gelmen gelmeS. bu iş ôle deām 

eder bizim. aşaģī yoķarı bir ay filan bū bizim şeyler çālġı, cümbüş, dēfdir nèse bū ēlencek 

yerleri bulunur yaparlar askerler. bū akerlerimizin şeyi çoķ güzeldir tam gitçeklerinden iki gün 

ēvel sülüs aldıķları gün būrda, belediyēnin öŋünde toparlar hoca halķı būrda do∪āsını yapar,  

ћērkes  nere  gitçēse  ismįýnen,  adīýnan,  şanīýnan   ћāporlö   baģīra  baģīra  onnarı 44440000 
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tanıdır  halķa, ћērkèş halķ alķışını yapar onnarı sırıya dizer, ћērkes varır onnarınan vedāláşir 

ērtesi gün savarlar. ādetlerimiS bôledir. asker uģūrlaması çoġ∪iyidir bizim, çoķ çōķ güzeldir 

bôle. kôy yeri nolcāķ dā işde.  

 

 

ARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALARARA KONUŞMALAR    

çoķ ekilirdi çō∪ekilirdi. şindi ō ekim ћāva şartlarına göre mart ayını sonnarında yįm 

dôrdü, yįm beşi mart, nisānın ikisinè, üçüne bôle bāzan rastlar ћāvalar so∪ūķ olduģū donar 44445555 

diyelekden ekmeSler ō mevsimde ekilir bitilir işde. çoķ ekerdik, şindi ķota uygulayınca ћērşey 

ġaldı. ķota māfediyō bizi. çitçiyi māfediyō, ķotalar ķaķıvēse dā iyi mālzeme olcáķ.        
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AAAA    

 

ā  : ağa (II-7.55) 

a∪āç  : ağaç (I-13.15) 

ā∪īl  : Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarlarla çevrili yer. (I-4.102) 

ā∪īrlıķlı  : yoğunlukla (I-5.56) 

abdáslā-  : abdest aldırmak.(I-7.12) 

abes  : tuhaf. akla aykırı. (I-2.69) 

accıġ  : azıcık (I-1.20) 

ādet  : adet (I-2.67) 

afyon  : haşhaş kapsüllerine yapılan çiziklerden çıkan bir tür zehir. (I-5.61) 

aģıŕlıķ  : Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiği para. (I-2.142) 

āķaķ  : adak (II-14.12) 

akārım  : Akkonak, Çay’a bağlı bir kasaba. (II-7.93) 

aķçal  : Akçal (I-5.21) 

aķharremō  : Akkonak. (II-7.33) 

alaca aş  : Bir çeşit yemek, türlü. (I-35.23) 

alaF  : alev (I-31.68) 

aláķdirik  : elektrik (I-30.17) 

albastı  : loğusa döneminde annenin ateşlenerek hallüsinasyonlar görmesi. (I-22.25) 

aľtmış  : altmış.   (I-6.3) 

āmet  : Ahmet (II-13.10) 

āminlik  : Sıra yemeklerinin sonunda getirilen tatlıların genel adı. (I-2.43) 

ana-  : anlamak (I-4.6) 

anăne  : gelenek (I-5.44) 

ānıŋ  : ağanın, “varlıklı kimse.” (I-5.29) 

antári  : entari (II-26.12) 

arābaşı  : Tavuk etiyle yapılan ve tepside dondurulmuş hamurla yapılan bir çorba. (I-1.35) 

arķádeş  : arkadaş (II-7.6) 

arķıdáş  : bkz. arķádeş (II-7.6) 

aS  : az (I-1.14) 

asas  : esas (I-3.20) 

äski  : bkz. esgi (I-13.15) 
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äskiden  : eskiden (I-1.20) 

assālt  : asfalt  (I-4.10) 

aş  : Yemek. (I-7.1) 

aşā  : aşağı (I-3.35) 

āşam  : bkz. āyşam (I-34.42) 

aşşā∪ī  : bkz. aşā (I-5.24) 

äT  : et (II-10.8) 

atáşlanırımış  : ateşlenirmiş (I-1.27) 

atnan  : Adnan (I-15.13) 

avāç  : bkz. a∪āç  (II-14.22) 

avcilik  : avcılık (I-3.29) 

avķı-  : El ile sıkmak, yuvarlamak. (II-6.57) 

ávler  : evler (I-1.54) 

āyşam  : akşam (I-11.18) 

azcıķ  : bkz. accıġ (I-31.116) 

āzı açık  : ağzıaçık “Peynir, kıyma veya mercimekle yapılan bir çeşit börek.” (I-12.22) 

 

BBBB    

 

ba∪ā  : bana (I-9.22) 

bāçe  : bahçe (I-19.102) 

badılcan  : patlıcan (I-7.1) 

baķlůwa  : baklava (I-2.107) 

balo  : salonda yapılan düğün. (I-19.18) 

bāmya  : bamya (I-18.13) 

barabar  : beraber (I-26.2) 

barnām  : parmağım (I-19.78) 

bastı  : Patlıcan ve kabakla yapılan bir çeşit kır yemeği. (I-1.32) 

baş boz-  : gelinin başına kına yakmak.   (II-4.32) 

başı ôv-  : gelinin başına kına yakmak. (I-13.30) 

başlıcāna  : başlayacağına (I-2.13) 

başlıķ  : Gelin kıza verilen para ve değerli eşyalar. (I-15.33) 

bayā  : bayağı, çok. (I-1.30) 

bazar : 1. pazar (I-11.29), 2. Çarşı (I-25.11) 
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bazertesi  : pazartesi (II-14.15) 

bazlama  : Mısır, arpa, darı ve buğday unlarından yapılan saç ekmeği. (I-12.19) 

bēg  : bey (I-24.3) 

bek  : pek (I-3.25) 

bele-  : Çocuğu kundaklamak, sarmak. (I-12.4) 

belinārı  : öbür taraftan. (I-18.33) 

bį  : bir (I-31.10) 

bilāder  : birader (I-15.22) 

bilāssa  : bilhassa (II-6.47) 

bilişim  : bildiğim (I-4.12) 

birōşça  : bir hoşça (II-19.15) 

bişik  : pişik (I-12.5) 

bolvedin  : Bolvadin (I-2.46) 

bôrek  : börek (II-1.25) 

bôŕtle-  : az haşlamak. (I-11.16) 

bôrǖ  : böğür (I-6.1) 

bôrülce  : fasulyeye benzer bir bitki. (I-1.21) 

bôýle  : böyle (I-2.2) 

bozǖyük  : Bozhöyük Bilecik’e bağlı bir belde  (I-5.29) 

bö∪ǖn  : bugün (I-25.15) 

bögün  : bkz. bö∪ǖn  (II-4.2) 

böyük  : büyük (I-27.35) 

böýün  : bkz. bö∪ǖn  (I-25.15) 

bůba  : baba (I-2.70) 

būday  : buğday (I-9.23) 

būdey  : bkz. būday (I-33.18) 

buláşikçi  : bulaşıkçı (I-1.9) 

bulēyon  : buluyorsun (I-1.41) 

buŋar  : pınar (II-7.68) 

buyǖn  : bkz. bö∪ǖn  (II-23.4) 

bükme  : Yufka içerisine peynir, patates konularak yapılan börek. (I-12.24) 
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CCCC    

 

cembēŕ  : Kadın başörtüsü, yemeni. (I-11.31) 

cinġan  : Çingene (I-34.49) 

*coķ coklu  : neşeli, eğlenceli. (I-11.33) 

 

ÇÇÇÇ    

 

çal-  : Bir şeyin üstüne bir şeyi sürmek.  (I-13.27) 

çeki  : Kadınların başlarına bağladıkları başörtüsü. (I-19.19 

çele-  : Bir şeyin yönünü vurarak değiştirmek.  (I-11.2) 

çereS  : çerez (II-17.22) 

çeyiz ķānısı  : gelinin ziynet eşyalarının konulduğu araç. (I-2.58) 

çızma  : çizme (I-5.71) 

çifçilik  : çiftçilik (II-18.10) 

çitirik ol-  : topak topak olmak. (I-20.9) 

çobannıķ  : çobanlık (I-36.18) 

çoçlar  : çocuklar (II-29.15) 

çoġ  : çok (I-11.27) 

çomçō  : kepçe (I-13.6) 

*çom  oyna-  : Ağaç parçasını yere dikip onu yıkmak için yapılan bir oyun. (I-33.27) 

çorū  : Şuhut’a bağlı Demirbel kasabasının eski adı. (II-7.100) 

çömçe  : bkz. çomçō (I-26.25) 

*çözdüm  : Davarın iç yağı. (I-11.24) 

 

DDDD    

 

da∪ā  : daha (I-1.3) 

dā∪ul  : davul (I-18.10) 

dā∪ūt  : Davut (I-24.137) 

daķġa  : dakika (I-31.42) 

dam  : yaylada kalmak içim yapılan ev. (I-26.30) 

dane  : tane (I-30.23) 
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daşћān  : Taşhan (II-2.26) 

dāvat  : bkz. dāvet (I-2.3) 

dāvet : davet (I-1.1) 

dawetiye  : davetiye (I-2.18) 

dāyir  : dair (I-2.13) 

dē  : bkz. deyil (I-11.7) 

de∪įşti  : değişti. (I-2.60) 

dellāl ǖned-  : düğün sahibinin düğününü davulcuyla haber ettirmek. (I-19.4) 

dene  : bkz. dane (I-4.2) 

dengin  : Küçük çuval.  (I-13.21) 

deŉk  : denk (II-21.2) 

desdere  : testere (II-15.96) 

dèwām  : devam (I-14.50) 

deyil  : değil (I-1.9) 

di∪įl  : bkz. deyil (II-23.4) 

dibek  : Tunç veya tahtadan yapılmış havan. (I-13.15) 

diģįl  : bkz. deyil (I-2.140) 

direkdor  : traktör (I-33.17) 

do∪a  : bkz. duva (I-9.7) 

do∪ān  : doğan (I-12.1) 

do∪ō  : bkz. duva (I-24.90) 

dolluķ  : Karın şişkinliği şeklinde beliren hastalık. (I-18.37) 

dōmaniç  : Domaniç (I-24.18) 

domatis  : domates (I-5.57) 

dombáy  : Manda (I-9.28) 

donnuķ  : elbise. (I-19.7) 

doŋluķ  : giysi. (I-2.81) 

dōru  : doğru (I-2.21) 

dosť  : dost (II-2.10) 

dörd  : dört (II-17.25) 

durmeyōla  : durmuyorlar  (I-1.3) 

duva  : dua (I-2.9) 

duvāķ  : gelinin başına örtülen örtü. (I-2.72) 

duz  : tuz (I-11.2) 
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düŕǖ  : düğün sahiplerinin akrabalarına gönderdikleri hediyeler. (I-2.76) 

düyün  : düğün (I-2.10) 

 

EEEE    

 

ē∪įmiz  : evimiz (I-12.30) 

ecik  : bkz. accıġ (II-19.8) 

ēģşi  : ekşi (I-7.9) 

ekmäk  : Ekmek (I-25.11) 

ēlence  : eğlence (II-8.3) 

ēlençe  : bkz. ēlence (II-18.25)  

emirdā  : Emirdağ (I-24.22) 

emme  : ama (I-4.20) 

erazyōn  : erozyon (I-24.60) 

ēsgi  : bkz. esgi (I-30.1) 

esgi  : eski (I-27.2) 

ēsik  : eksik (II-7.20) 

ēsirān  : kazan ya da teknedeki hamuru kazımaya yarayan bir çeşit ağaç. (I-31.46) 

*ēşgin çek-  : Gelin kına gecesinde gelini ağlatmak için türkü söylemek. (I-19.10) 

eşgiyā  : eşkıya (I-34.20) 

evrenán  : “Çay’ın Eber kasabasındaki bir tepenin adı.” (II-14.1) 

ēy  : bkz. èyi (II-24.4) 

èyer  : eğer (I-3.9) 

èyi  : iyi (I-18.45) 

eylen-  : eğlenmek (I-2.8) 

eyvāS  : Ayvaz (II-28.17) 

ezen  : ezan (I-12.11) 

èћtiyarladıķ  : ihtiyarladık (I-2.41) 
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FFFF    

 

Faġat  : fakat (I-30.25) 

fasılle  : fasulye (I-18.23) 

ferāce  : kadınların giydikleri, mantoya benzer uzun üst giysisi. (II-7.28) 

ferfene  : ortaklaşa yapılan yemekli, içkili toplantı. (I-3.3) 

fįl  : fiy, yem bitkisi (II-18.11) 

fişne  : vişne (I-3.25) 

 

GGGG    

 

ġa∪įm  : kavim (I-12.33) 

ġabıl  : kabul (II-20.38) 

ġadaķ  : kadar (I-2.45) 

ġadı  : kadı (II-7.79) 

ġalın gel-  : çok gelmek. (I-3.5) 

gāli  : gayrı (I-2.27) 

ġālik  : bkz. gāli (II-17.28) 

ġālin  : bkz. gāli (II-7.22) 

gälin  : gelin (I-18.11) 

ġamyon  : kamyon (II-10.12) 

ġapıt  : kaput (II-4.4) 

ġara ĥaber  : sıra yemeklerinde yemeğin sonunda yenen tatlıların genel adı. (II-2.19) 

ġasdambonnu  : Kastamonulu (I-30.62) 

*ġasıtı  : koltuk altı (I-12.1) 

ġaş  : bkz. ķas (II-17.19) 

ġaşşīnan  : kaşık ile (I-3.15) 

ġātmē  : bkz. ġatmēŕ (I-12.17) 

ġatmēŕ  : Tandır ve saç üzerinde pişirilen yağlı ekmek. (I-11.8) 

ġāve  : kahve (II-17.14) 

ġayıķ  : kayık (II-7.85) 

ġayınna  : kaynana (I-1.24) 

ġāylı  : bkz. ġāli (I-7.8) 
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ġaymā  : kaymak (II-10.2) 

geçirįymiş  : geçirirmiş (I-1.27) 

gelincik  : gelince (I-24.7) 

gēmiş  : gelmiş (I-18.9) 

genc  : genç (II-26.14) 

gendi  : kendi (I-8.12) 

genşler  : gençler (I-2.41) 

ġına  : kına (I-2.12) 

*ġındırā  : kamış benzeri bir bitki. (II-12.9) 

ġış  : kış (I-3.1) 

ġıyma  : kıyma (I-31.13) 

ġıymat  : kıymet (I-24.60) 

ġız  : kız (I-2.1) 

ġız düzün-  : Kız gibi giyinmek. (I-21.24) 

gişi  : kişi (I-30.20) 

ġoleylatı  : kolaylaştı (I-9.17) 

ġoltuķ  : koltuk (I-31.102) 

gômnek  : gömlek (I-34.3) 

gônük  : Göynük (I-33.5) 

ġoŋşu  . komşu (I-11.35) 

ġôŋü  : bkz. göynü (I-32.4) 

ġordela  : kurdele (II-1.11) 

ġoyun  : koyun (I-26.11) 

göcè  : Tarhana, bulgur yapmak için kullanılan kırılmış buğday. (I-1.15) 

*göce yuvalā  : Kırılmış buğday ile yapılan etsiz köfte. (I-1.17) 

göynü  : gönlü (I-8.22) 

gözel  : güzel (I-11.8) 

ġuldur  : kötü, çelimsiz. (I-19.54) 

ġumāndan  : kumandan (I-24.38) 

ġumar  : kumar (II-31.24) 

ġumpúri  : patates  (II-25.1) 

ġurtlu  : Kurtlu, Bolvadin’e bağlı bir köy. (I-24.64) 

ġuşānè  : tencere. (I-19.19) 

ġuy-  : koymak (I-9.17) 
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güccük  : küçük (I-11.7) 

güççük  : bkz. güccük (I-9.39) 

güleş  : güreş (I-21.23) 

güzlem  : Yörüklerin en son oturdukları daha az serin ve köye yakın olan yayla (I-24.24) 

 

HHHH    

ħabar  : haber (I-2.2) 

ћāFta  : bkz. havta (I-1.11) 

hakġaten  : halikaten (I-2.114) 

ĥālıç  : hariç (I-19.87) 

ĥamām  : hamam (II-5.6) 

ћāporla  : hoparlör (II-18.18) 

häpsi  : hepsi (I-2.29) 

haşgèş  : haşhaş (I-8.15) 

ћāşgeş  : bkz. haşgèş (II-23.18) 

hāşġış  : bkz. haşgèş (I-1.19) 

havta  : hafta (I-2.61)  

heç  : hiç (I-8.25) 

henį  : hani (I-5.74) 

herālda  : herhalde (I-1.27) 

ћērkàş  : herkes (I-13.14) 

hevik  : alüminyumdan yapılmış kova.  (II-10.32) 

hızmat  : hizmet (I-31.109) 

hinci  : bkz. hindi (II-25.6) 

hindi  : şimdi (I-17.23) 

hindik  : bkz. hindi (I-24.46) 

hizmeķar  : hizmetkar (I-8.14) 

ћōşaF  : hoşaf (I-4.20) 

höküm  : hüküm (I-24.92) 

ћôrmet  : hürmet (II-22.25) 

hunu  : şunu (I-14.64) 

hūrda  : şurada (II-7.7) 

husūmet  : husumet (II-30.11) 
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IIII    

 

ıcıķ  : bkz. accıġ (I-25.15) 

ıççacıķ  : sıcacık (I-24.44) 

ırāķ  : uzak (I-22.10) 

ırāmetlik  : rahmetlik (I-8.18) 

ırāt  : rahat (I-14.68) 

*ısķat  : Ölünün kılınmamış namazı ve zekatı için verilen sadaka. (I-24.81) 

ışıK  : ışık (II-1.4) 

 

İİİİ    

 

įķram  : Ekrem (I-17.20) 

ilāna  : lahana (I-15.53) 

ilelde  : ileride (I-36.13) 

ĩlimon  . limon (I-13.11) 

inni  : İnli, Çay’a bağlı bir belde. (II-7.99) 

iŉşāt  : inşaat (II-15.32) 

ireçberlik  : rençberlik (I-8.14) 

istiraķ  : iştirak (II-18.24) 

iş  : iç (I-2.78) 

įşallah  : inşallah (II-6.33) 

işçehisar  : İscehisar (I-5.13) 

işgi  : içki (II-8.7) 

işin  : için (II-1.1) 

işme  : içme (II-23.55) 

įtiyārla-  : yaşlanmak. (I-17.16) 

 

KKKK    

 

ķaKtı  : kalktı  (I-1.4) 

ķamışşılıķ  : kamışçılık (II-12.9) 

ķanevįçe  : el işleri için kullanılan keten bez. (II-4.40) 
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ķaramıķķaraca∪örĕŉ  : Karamıkkaracaören, Çay’a bağlı bir belde. (II-29.11) 

ķārtır  : Bir salatalık çeşidi. (II-9.2) 

ķas  : kaç (I-1.7) 

käsin  : kesin (I-1.4) 

kefin  : kefen (I-24.89) 

kelem  : beyaz lahana (I-18.13) 

kemāne  : küçük keman. (II-16.17) 

kepįr  : killi bir toprak. (I-14.62) 

keşge  : keşke (I-32.23) 

keşkek  : et ile dövülmüş buğdaydan yapılan bir çeşit yemek. (I-2.53) 

ķocă∪öz  : Kocaöz, obanlar’a bağlı bir belde. (I-30.2) 

kompåsta  : komposto (I-4.21) 

konyo  : konvoy (I-2.96) 

kôv  : köy (I-33.1) 

köme  : topluluk (I-25.13) 

körōlu  : Köroğlu (II-28.16) 

közleme  : gözleme. (I-12.19) 

 

LLLL    

 

laġap  : lakap (I-24.4) 

laķıp  : bkz. laġap (II-26.6) 

len  : lan (I-34.5) 

ley çek-  : kına gecesinde türkü söylemek. (II-15.99) 

loġanta  : lokanta (I-24.159) 

*lōsunmāsı  : loğusa döneminde annenin ateşlenerek hallüsinasyonlar görmesi. (I-1.27) 

 

MMMM    

 

macır  : muhacir (I-31.68) 

macur  : bkz. macır (II-31.1) 

māfıġ  : muvaffak (I-4.15) 

mancar  : pancar (I-10.8) 



 283 

mävlit  : mevlit (I-2.16) 

mavzer  : tüfek (I-30.37) 

maýdunus  : maydanoz (I-7.3) 

māylesef  : maalesef (I-5.60) 

mefāt  : vefat (II-18.20) 

memēt  : Mehmet (I-6.10) 

meşur  : meşhur (I-14.68) 

metire  . metre (I-24.72) 

meyvácilik  : meyvecilik (II-12.11) 

millar  : milyar (I-35.52) 

millōnnuķ  : milyonluk (I-34.22) 

misāfirāne  : misafirhane (II-19.10) 

mo∪ōllar  : Moğollar (I-24.17) 

mu∪āfaza  . muhafaza (I-5.75) 

mū∪ămmer  : Muammer (I-5.4) 

mū∪it  : muhit (I-6.7) 

muħtarlı∪ī  : muhtarlığı (I-5.54) 

muķtar  : muhtar (I-33.15) 

musāFir  : bkz. musāfir (II-31.18) 

musāfir  : misafir (I-31.102) 

mūtar  : bkz. muķtar (I-15.19) 

müfreze  : askerlik (I-24.34) 

mütēvįt  : mütevellit (II-30.25) 

müttelā  : müptela (I-3.18) 

müziksenner  : müzisyenler (II-8.14) 

 

NNNN    

 

 

nābıcaz  : ne yapacağız (II-1.5) 

nārasın  : ne arasın (I-37.1) 

nası  : nasıl (I-1.3) 

nasīsa  . nasılsa (I-19.19) 

nesfāte  : neskafe (II-8.9) 
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niyi  : neyi (I-31.93) 

no∪ūT  : bkz. noğut (II-23.18) 

noğut  : nohut (I-11.9) 

 

OOOO    

 

 

oķu  : düğün sahiplerinin eş ve dostlarını çağırmaları, davetiye. (I-14.3) 

ōlán  : oğlan (I-1.1) 

oluyyō  : oluyor (I-24.1) 

ortadàķılar  : ortadakiler (I-8.4) 

ossuŋ  : olsun (I-2.34) 

otun  : odun (I-24.57) 

oťŭS  : otuz (I-29.51) 

 

ÖÖÖÖ    

 

ödēsiŋ  : ödersin (I-1.11) 

ödüş  : emanet olarak verilen değerli eşyaların genel adı. (I-2.28) 

ôretmen  : öğretmen (I-24.151) 

ôkelen-  : öfkelenmek (I-35.47) 

ôsüz  : öksüz (I-9.44) 

öŋden  : önceden (I-29.45) 

ôndǖģeç  : bkz. ödüş (I-19.2) 

öS  : öz (I-5.45) 

ôşmen  : ölçmem (I-1.45) 

ötē  : öteki (I-4.5) 

ôlelikce  : öylelikle (I-35.21) 

öyne  : öyle (I-2.114) 
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PPPP    

 

pazaraģāç  : Pazarağaç (II-30.33) 

pēlte  : pelte (II-6.42) 

pēŕşenbe  : perşembe  (I-1.3) 

peşgir  : peşkir (I-31.129) 

pıçaķ  : bıçak (I-27.38) 

pilaF  : pilav (I-1.3) 

piriş  : pirinç (I-1.14) 

pişmāne  : pişmaniye (I-3.1) 

polüsümüş  : polismiş (I-35.16) 

purōram  : program (II-8.14) 

 

RRRR    

 

rāmen  : rağmen (I-5.44) 

rāmetlik  : rahmetlik. (I-8.18) 

 

SSSS    

 

sa∪a  : sana (I-3.17) 

sabā  : sabaha (I-2.48) 

sabānan  : sabahleyin (I-14.1) 

sādır  : gübre. (I-14.27) 

sādış  : damadın yakın arkadaşı. (I-2.62) 

sahan  : bakır tabak. (I-11.21) 

sālıķlı  : sağlıklı (II-28.1) 

sāli  : salı (I-30.10) 

sär-  : sermek (I-1.31) 

sarăciķ  : Saraycık, Bolvadin'e bağlı bir köy. (I-5.8) 

sarmanārda  : sarmalarda (I-1.14) 

sāten  : zaten (I-6.6) 

savōlsuŋ  . sağolsun (I-5.59) 
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sehen  : bkz. sahan (I-13.25) 

sekiS  : sekiz (I-1.10) 

seküz  : bkz. sekiS  (II-14.3) 

senek  : çam ağacından yapılmış su testisi. (II-22.31) 

senet  : ekmek tahtası. (I-12.21) 

senit  : bkz. senet (I-31.445) 

sı∪īr  : sığır (I-9.28) 

sitil  : Kulplu su kabı, bakraç. (I-20.8) 

so∪ān  : soğan (I-12.26) 

sobbet  : sohbet (I-36.11) 

sona  : sonra (I-2.4) 

soŋa  : bkz. sona (I-7.22) 

sovanlı  : soğanlı (I-1.18) 

sovū- : soğumak (I-11.26) 

sö∪ǖt  : Söğüt, Bilecik'e bağlı bir belde. (I-24.18) 

sufra  : sofra (I-12.12) 

sulpa ol-  : anlaşmaya varmak  (I-8.24) 

sultandā  : Sultandağı (I-24.24) 

sünet  : sünnet (I-18.41) 

sütlaş  : sütlaç (I-1.4) 

 

ŞŞŞŞ    

 

şaķ ol-  : gözleri kapanmak. (I-19.57) 

şāpalım  : şey yapalım (I-2.4) 

şapıt  : çaput (II-10.11) 

şeFtāli  : şeftali (II-31.5) 

şek-  : çekmek(I-34.22) 

şepit  : yufka ekmekten daha küçük ve kalın ekmek. (I-11.3) 

şeћēr  : şehir (I-31.20) 

şēћriye  : şehriye (II-31.10) 

şį  : şey. (I-31.121) 

şindį  : şimdi (I-9.11) 

şişincik  : şişince (II-12.7) 



 287 

şō  : şu (I-7.3) 

şôyle  : şöyle (I-11.2) 

 

TTTT    

 

Tādil  : tatil (I-26.7) 

Tāmat  : damat (I-2.50) 

tarhını  : tarhana (I-1.20) 

tārına  : bkz. tarhını (I-7.3) 

taşā∪ıl  : Taşağıl (I-24.64) 

tavıġ  : tavuk (I-33.44) 

taћrāna  : bkz. tarhını (I-13.14) 

tec  : Leğen (I-31.38) 

telē∪izyon  : televizyon (I-18.16) 

temām  : tamam (I-35.25) 

tēris  : terhis (II-14.35) 

tevrāt  : Tevrat (II-15.12) 

Toķdur  : doktor (I-17.32) 

*toķmāķ  : havanda buğday dövmek için kullanılan ucu kalın sopa. (I-13.15) 

türK  : Türk (II-7.71) 

türüm türüm  : buram buram (II-15.103) 

 

UUUU    

 

*ulāķ yer  : kol ve bacaktaki kaba etler. (I-14.34) 

ulucu  : uzak. (II-13.10) 

uluķ  : ılık (I-20.22) 

úrayannar  : üreyenler (I-24.144) 

urba  : elbise. (II-15.48) 

usul  : yavaş (I-27.15) 
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ÜÜÜÜ    

 

üs  : üst (II-2.2) 

üstēmen  : üsteğmen (II-21.10) 

üş  : üç (I-20.18) 

 

VVVV    

 

vala  : vallahi (I-1.41) 

vallā  : bkz. vala (I-13.29) 

veya∪ūt  : veyahut (I-9.12) 

virān  : yerleşim yeri (I-24.29) 

vuruncuķ  : vurunca (I-24.35) 

walla  : bkz. vala (I-2.114) 

 

YYYY    

 

yaķınnacaķ  : yakınlara kadar (I-30.7) 

yalānçı  : asma yaprağından yapılan zeytinyağlı dolma. (I-1.15) 

yāsmaS  : düzen kurmak. (I-8.10) 

yavrım  : yavrum (I-37.2) 

*yılancıķ daşı  : kadın halk hekiminin hastalıkları tedavi ederken kullandığı taş. (I-14.39) 

*ýılancıķ ebesi  : kemik veremi hastalığını tedavi eden kadın, halk hekimi. (I-13.35) 

yimbeş  : yirmi beş (I-35.40) 

yo∪ūt  : yahut (I-9.23) 

yòķarı  : yukarı  (I-4.3) 

yonāŉ  : bkz. yonan (II-7.82) 

yonan  : Yunan (II-7.73) 

yóruķ  : Yörük (I-36.7) 

yozleş-  : yozlaşmak (I-2.115) 

yörè  : yöre (I-1.12) 

yörü-  : yürümek. (I-15.15) 

yūķa  : bkz. yukū (I-13.13) 
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yukū  : yufka (I-13.11) 

yürmi  : yirmi (II-7.52) 

 

ZZZZ    

 

zelletli  : lezzetli (I-3.21) 

zılla  : tamamen (I-6.8) 

zıman  : zaman (II-5.29) 

*zilliler  : tarhana hamurunun kurutulduğu tekne. (I-13.19) 

zivāF  : gelin ve damadın dünya evine girdikleri yer. (I-2.64) 

 

 

* Derleme Sözlüğünde olmayan kelimeler. 
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SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ    

Yapmış olduğumuz bu çalışma sonucunda Bolvadin, Çay, ÇobanlarBolvadin, Çay, ÇobanlarBolvadin, Çay, ÇobanlarBolvadin, Çay, Çobanlar Ağzı’Ağzı’Ağzı’Ağzı’nın 

karakteristik özelliklerini şöylece özetleyebiliriz: 

 

1.1.1.1. BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da damak uyumu ilerleyici benzeşme yoluyla ÖTTÖTTÖTTÖTT’nden daha ileri 

durumdadır: 

davāt < davet, āfat < afet, habarı < haberi, cumartásı < cumartesi 

    

2.2.2.2. BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da –ce(K), -+lAş, -me/-mi,  ekleri karakteristik olarak damak 

uyumunu bozar: 

yolcez < yolacağız, alcen < alacağım 

durmeyōla < durmuyorlar, çıkmeyō < çıkmıyor, ġoymeyō < koymuyor 

yozleştik < yozlaştık, yaķláşiķ < yaklaşık, bayrámleşir < bayramlaşır 

  

3.3.3.3. BÇÇA BÇÇA BÇÇA BÇÇA’da –iken zarf-fiil eki çoğu yerde damak uyumuna bağlıdır. Ayrıca ekin 

–kAn ve -kAnA, şekilleri oldukça yaygındır: 

yavruyķan < yavru iken, sāġıķan < sağ iken, yavrudayķan < yavruda iken, 

ġaynárķan < kaynar iken, geçerkene < geçer iken, alırķan < alır iken, sürerkene < sürer 

iken 

 

 4.4.4.4. BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da (c, ç, n, s, ş, y) ünsüzleri komşuluğundaki ünlülerde incelme 

dolayısıyla damak uyumsuzluğu sık görülen bir olaydır: 

buláşikçi < bulaşıkçı, būydey < buğday, ћāşgeş < haşhaş 

 

5. 5. 5. 5. BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da dudak uyumu, ÖTTÖTTÖTTÖTT’ne göre ileri durumdadır: 

fasılle < fasulye, hamır < hamur, tavıġ < tavuk, ġabıģīnı < kabuğunu, yavrım < 

yavrum, ġavırması < kavurması 

 

6. 6. 6. 6. Ötümlüleşme    BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da görülen en karakteristik ses olayıdır. ÖTTÖTTÖTTÖTT’nde 

korunan 

#k(a)’lar,  BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da #g(a) olur. 

ġış < kış, ġaymaķ < kaymak,  ġadın < kadın 
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Yine ÖTT’ÖTT’ÖTT’ÖTT’nde korunan  #t’ler, BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da yaygın olarak #d olur:  

dabanca < tabanca, duz < tuz, datlı < tatlı 

 

7. 7. 7. 7. BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da son seste ötümlüleşme ve yarı ötümlüleşme sıkça görülür: 

K# < k#  : çoK, yöruK, ışıK, yüzüK 

g# < k#g# < k#g# < k#g# < k# : ķalabalıġ, acıġ, buçuġ, başlıġ 

d# < t#  : milled, dörd 

T# < t#  : dāmaT, dosT  

 

8. 8. 8. 8. #l ünsüzünün, eklenme sırasında n# + ≠n- < n# + ≠l olması BÇÇA BÇÇA BÇÇA BÇÇA’da sıkça 

görülür: 

+lAr   : düyünnerde, gelenner, günnük, bunnar 

+(i)lA(n)  : şeylerinnen, deneynen, şekerinen, ismįýnen 

 

9. 9. 9. 9. “ŋ” ünsüzü ÖTT’ÖTT’ÖTT’ÖTT’nde kaybolmasına rağmen BÇÇABÇÇABÇÇABÇÇA’da’ karakteristik olarak 

korunmuştur: 

kendiŋ, soŋra, saŋa, yalıŋız, bolvadiniŋ 

 

 

10.10.10.10. Şimdiki zaman eki karakteristik olarak –yo(r) şeklindedir. Ancak sınırlı 

sayıda örnekte şimdiki zaman ekinin damak uyumuna girdiği ve ekin değişken 

şekillerinin kullanıldığı görülür:  

bilmiyōm, gidįyo, ġuyuyōs, ġōyyōS  

 

11.11.11.11. Şimdiki zaman 3. çoğul şahıs çekiminde Yörük Ağızlarında -yollar şekli 

yaygındır: 

vermiyōllar, nişānnanıyollar, mektuplaşıyollar, yapıyollar 

 

12121212. Bolvadin merkez, Dişli, Dipevler ve Yörükkaracaören Köylerinde hırıltılı h 

(ħ) sesi kullanılmaktadır. 

ħabār, maħsadıyla, ħāşlanmış 
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13.13.13.13. Bölgemizde ek-fiilin görülen geçmiş zamanının 3. tekil şahıs çekiminde 

sonda n ünsüzü görülür. Bu özellik yalnızca Yörük Ağızlarında vardır. 

varıdın < var idi, yoķdun < yok idi 

 

Yukarıda saydığımız ağız özelliklerine göre yöreyi, kendi içinde gösterdiği 

farklılıklara dayanarak iki ağız bölgesine ayırabiliriz. Bu farklılıklar çoğunlukla ses 

özelliklerinde kendini gösterir.  

 

I. ve II. Ağız Bölgelerinin Ağız Özelliklerini Belirleyen FarklılıklarI. ve II. Ağız Bölgelerinin Ağız Özelliklerini Belirleyen FarklılıklarI. ve II. Ağız Bölgelerinin Ağız Özelliklerini Belirleyen FarklılıklarI. ve II. Ağız Bölgelerinin Ağız Özelliklerini Belirleyen Farklılıklar    

 

1.1.1.1. I. bölgede hırıltılı h (ħ) sesi kullanılmakta, II. bölgede kullanılmamaktadır. 

 

2. 2. 2. 2. Şimdiki zaman 3. çoğul şahıs çekiminde I. Ağız Bölgesinde -yollar şekli 

yaygındır.  

 

3.3.3.3. Ek-fiilin görülen geçmiş zamanının 3. tekil şahıs çekiminde sonda n ünsüzü 

yalnızca I. Ağız Bölgesinde görülmektedir.  

 

 

Buna göre: 

I. I. I. I. AAAAğız ğız ğız ğız BBBBölgesini:ölgesini:ölgesini:ölgesini: Bolvadin, Çobanlar merkez ve köyleri  (Dişli, Özburun, 

Yörükkaracaören, Dipevler, Kurucuova, Kemerkaya, Taşlıdere, Kocaöz, Göynük, 

Akkoyun, Kale) (Yörük AğızlarıYörük AğızlarıYörük AğızlarıYörük Ağızları) 

 

II. II. II. II. AAAAğız ğız ğız ğız BBBBölgesini:ölgesini:ölgesini:ölgesini:    Çay merkez ve köyleri  (Eber, Deresenek, Çayırpınar, 
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