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Bu çalışmada ağızlarda kullanılan zarflar ve bu zarfların nasıl yapıldığı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sürecinde daha önce yapılmış olan 52 ilin ağız 

çalışmaları fişlenmiştir. İncelenen eserlerin birçoğunda müstakil zarfların ele alındığı 

bölümler vardır. Ancak bu çalışmada adı geçen eserlerin zarflar bölümünden 

faydalanılmakla beraber asıl olarak metin bölümleri kullanılmıştır. Fişleme sonucunda 

Standart Türkiye Türkçesinde bulunan veya kullanılmayan yapılar Türkiye Türkçesi 

Ağızlarındaki fonetik varyantlarıyla birlikte verilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda 

ağızlarda, kullanılan zarflar ve bu zarfların hangi yollarla yapıldığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bunun sonucunda zarf yapma yolları: Fiillere gelen zarf-fiil ekleri: gerçek 

zarf-fiil ekleri, birleşik zarf-fiil ekleri; isimlere gelen eklerle yapılanlar ve kelimelerle 

yapılan zarflar olarak tespit edilip, bunlar fonetik şekilleriyle ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 
 
 

        MASTER THESIS SUMMARY 

THE ADVERBS AND ADVERBS CONSTRUCTİON IN TURKEY TURKİSH 
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         Adviser: Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN 

 

In this study adverbs and the construction of adverbs in Turkiye Turkish Accents 

have been examined. During the study 52 researches on accents have been highligted. In 

most of the researches examined there are adverbs parts. However, although these parts 

have been of great use, the texts have been mainly used. At the end of the highlighting 

process, constructions which exist in Standard Turkiye Turkish  and/ or not used have 

been given together with their phonetic variations. Adverbs used in the accents and the 

ways in which they are constructed have been determined. As a result, ways of 

constructing adverbs have been established as gerunds added at the end of the verbs: 

genuine gerundium suffixes, quasi-gerundium suffixes; those constructed with suffixes 

added at the end of the nouns, and those constructed using words and their usage 

together with their phonetic forms have been given.  
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ÖN  SÖZ 
 

 Ağızlar, Standart Türkçenin bozulmuş/yanlış kullanımları olan şekilleri 

değildirler. Bunun yanında Standart Türkçede bulunmayan/ kullanılmayan, fakat 

Türkçenin tarihî devirlerinden beri kullanıla gelen dil(yapılar, kelimeler) ve kültür 

değerlerini zengin bir şekilde bünyesinde barındıran bir tür açık müzedir. 

Kaşgarlı Mahmut’u ilk ağız araştırmacısı olarak kabul edebiliriz. Bugün elimize 

ulaşan eserinde Oğuzların, Karlukların söyleme şekillerini de yer vermiştir. 

“Anadolu ve Rumeli ağızları üzerindeki sınıflandırma denemeleri geriye doğru 

XIX. yüzyılın sonlarına ve I. Kunos’a kadar uzanır.”1  

Ağızların bu zengin malzemeleri, birtakım sebeplerle-okuryazarlığın artması, 

köyden şehir merkezlerine yapılan göçler yoluyla- günden güne kaybolmaktadır. Bu 

gereklilik ve aciliyet üzerine 1940’lı yıllarla birlikte Ahmet Caferoğlu2, Zeynep 

Korkmaz3, Ahmet Bican Ercilasun4 Tuncer Gülensoy5, Selahattin Olcay6, Sadettin 

                                                
1 Zeynep KORKMAZ, “Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Tarihi Devirlerle Bağlantısı Üzerine” Ağız 
Araştırmaları Bilgi Şöleni, TDK:697, Ankara 1999, s.62-68 

2 "Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları", TDAY Belleten 1967, s. 1-38; Anadolu Ağızlarından Toplamalar, 
TDK. Yay.: 82, Ankara 1994; Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme I, TDK. Yay.: , Ankara 1994; 
Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II, TDK. Yay.: 587, Ankara 1994; "Aydın İli Ağızlarından 
Örnekler", TDAY Belleten 1965, Ankara 1966, s.1-28; Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, TDK. 
Yay.:62, Ankara 1995; Güney Doğu  İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, TDK. Yay.: Ankara 1995; 
"Konya İlinin Ermenek Ağzı", TDAY Belleten 1972, s.1-16; Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından 
Toplamalar (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Yöresi Ağızları), TDK. Yay.: 116, Ankara 1994; "Muğla 
Ağzı", TDAY Belleten 1962, Ankara 1963, s. 107-130; Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler, TDK. 
Yay.: 585, Ankara 1995; Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar, TDK. Yay.: 91, Ankara 1994; 
"Türkçemizdeki -ğıl ve -gil Emir Eki", TDAY Belleten 1971, TDK Yay: 338, Ankara, 1989, s. 1-10. 
3 Bartın ve Yöresi Ağızları, TDK Yay.:584, Ankara 1994; Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK. Yay.: 575, 
Ankara 1992, s. 69; Güney-Batı Anadolu Ağızları, Ses Bilgisi (Fonetik), Ankara 1956; Nevşehir ve 
Yöresi Ağızları, I. C. Ses Bilgisi, Ankara 1977 
4 Kars İli Ağızları (Ses Bilgisi), Gazi Üniversitesi Yay. Ankara 1983; Arpaçay Köylerinden Derlemeler, 
TDK. Yay.: 419, Ankara 1998(Selahattin Olcay ve Ensar Aslan) 
5 Kütahya ve Yöresi Ağızları (İnceleme, Metinler, Sözlük), TDK. Yay.: 536, Ankara 1988; Tunceli 
Yöresi Ağızlarından Derlemeler, İstanbul 1992; Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler 1, TDK. Yay.: 
572, Ankara 1994(A. Buran ile birlikte); Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası, Akçağ Yay., 
Ankara 2003  
6 Arpaçay Köylerinden Derlemeler, TDK. Yay.: 419, Ankara 1998(A. Ercilasun, E. Aslan ile birlikte); 
Doğu Trakya Yerli Ağzı (İnceleme-Derleme-Dizin), TDK. Yay.: 580, Ankara 1995 



 

 

vi 

Özçelik7, Ahmet Buran8, Necati Demir9, Erdoğan Boz10 gibi gramercilerimiz birden 

fazla eser vererek ağız araştırmalarına önemli katkılar sağlamışlardır. 

Bu çalışmaların yanında, yapılmış olan ağız çalışmalarının karşılaştırıldığı 

çalışmalarda son yıllarda yapılmıştır. Leyla KARAHAN'ın Anadolu Ağızlarının 

Sınıflandırılması (TDK. Yay.:630, Ankara, 1996), Ahmet BURAN'ın "Anadolu 

Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri (TDK. Yay.: 660, Ankara, 1996) ve Ahad 

ÜSTÜNER'in Anadolu Ağızlarında Sıfat-fiil Ekleri (TDK. Yay.: 753, Ankara, 2000)  

tespit edilen yöre ağızların karşılaştırıldığı çalışmaların önde gelenleridir.  

Bu çalışmalar sadece ses bilgisi ve şekil bilgisi açılarından değil kültürel 

değerler -düğün, ölüm, evlenme adetleri, masallar, hikayeler, efsaneler, vb.) açısından 

da önemlidirler ve bu gözle de değerlendirilmelidirler. 

Yöntem ve manevî desteğinden dolayı Özgür AY’a teşekkür ederim. 

Bu çalışmada her türlü desteği veren hocam Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’e 

teşekkürleri borç bilirim. 

 
 
 
 Afyonkarahisar 

Önder Sezer 

Mayıs-2006 

    
 
 

 

 

 
                                                
7 Urfa Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük), TDK. Yay.: 666, Ankara 1997; Diyarbakır İli Çüngüş 
ve Çermik Yöresi Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük), TDK. Yay.: 789, Ankara 2001(E. Boz ile 
birlikte) 
8 Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hal) Ekleri, TDK. Yay.: 660, Ankara 1996; Keban, Baskil ve Ağın 
Yöresi Ağızları, TDK. Yay.: 669, Ankara 1997; Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler 1, TDK. Yay.: 
572, Ankara 1994 
9 Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme, Metinler, Sözlük), TDK. Yay.: 788, Ankara 2001; Tokat İli ve 
Yöresi Ağızları,Niksar Belediyesi (İnceleme, Metinler, Sözlük), Tokat 2005; Sivas İli ve Yöresi Ağızları, 
Gazi Kitabevi, Ankara 2006 
10 Afyon Merkez Ağzı (Dil Özellikleri, Metinler, Sözlük), Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları: 28, 
Afyon 2002.; Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük), TDK. 
Yay.: 789, Ankara 2001.(S.Özçelik ile birlikte) 
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DİĞER KISALTMALAR 
 
A  : a, e 
AAS  : Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması 
age.  : Adı geçen eser 
bk.   : Bakınız 
Buc.  : Bucağı 
EAT.  : Eski Anadolu Türkçesi 
EATE  : Eski Anadolu Türkçesinde Ekler 
GTS  : Gramer Terimleri Sözlüğü 
I  : ı, i, 
K  : k, ķ, K, Ķ, 
K.  : Köyü 
Ksb.  : Kasabası 
Mez.  : Mezrası 
Mh.  : Mahallesi 
N  : n, ñ, ń 
Nh.  : Nahiyesi 
P  : p, b, f 
s.  : sayfa 
S.  : Sayı 
S  : s, ş, ś 
TDAY. : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 
TDK.  : Türk Dil Kurumu 
TEKŞEKO : Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları 
TTG  : Türrkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi) 
U  : u, ü 
V  : vokal 
Yay.  : Yayın(lar)ı 
( )  : Parantez içindeki sesin ihtiyârî olduğunu gösterir. 
- : Fiille bağlanmayı gösterir 
+  : İsimle bağlanmayı gösterir 
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METİNLERDE KULLANILAN 

ÇEVİRİYAZI (TRANSKRİPSİYON) İŞARETLERİ 
  
Ünlüler: 
 
( - ) : Ünlüler üzerinde uzunluk işareti: 
( ˇ ) : Ünlüler üzerinde kısalık işareti:  
( ´ ) : Ünlüler üzerinde yarı incelme / kalınlaşma işareti 
( ˚ ) : Ünlüler üzerinde yarı yuvarlaklaşma işareti 
 ( ˆ ) : Ünlüler üzerinde bulanıklık işareti:  
( ˜ ) : Ünlüler üzerinde nazallık işareti:    
( ˙ ) : Geniş ünlüler üzerinde yarı daralma işareti 
( 

ˇ
 ) : Diftong 

( ı, i, u ...): Zayıf ünlü 
(ä)  : a-e arası a 
(ạ)  : ince palatel a 
 
 
Ünsüzler: 
( x ) : Hırıltılı h sesi 
( h. ) : Nefesli h sesi 
( ķ ) : Arka damak k'sı 
( k_ )  : Gırtlak (laryngal) k'sı  
( ġ ) : Arka damak g'si  
( ĝ ) : Patlayıcı gırtlak (laryngal) g'si 
( ğ ) : Sadece T.Günay'ın Rize İli Ağızları'nda hırıltılı ğ ündüzü 
( ḡ )  : orta damak g’si  
( ģ )   :kalın ve yarı kalın ünlülerle hece kuran ön damak g’si 
( ŋ ) : Geniz n'si 
( ł  )   :diş et l’si 
( ł )    : art boğumlamalı l ünsüzü 
( ř ) : Titrekliği uzatılmış r sesi 
( ś ) : Peltek s sesi 
( ţ ) : Yarı tonlu dişeti-diş ünsüzü 
( ύ ) : Çift dudak v'si 
( ỳ ) : yarı ünlü dişeti-diş ünsüzü 
( ż ) : z-s arasında, benzeşme yoluyla oluşmuş z sesi 
( ’ ) : Hemze 
( ‘ ) : Ayın 
( ΄ ) : Ünsüzler üzerinde telâffuz noktasının daha öne kaydığını gösteren  
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Majüskül Harf (Yarı Sedalılık İşareti): 
( Ç ): ç-c arası ünsüz 
( F ) : f-v arası ünsüz 
( K) : k-g arası ünsüz 
( Ķ) : k. -ġ arası ünsüz 
( P ) : p-b arası ünsüz 
( S ) : s-z arası ünsüz 
( T ): t-d arası ünsüz 
(  ' ) : Kendinden sonraki hecenin standart Türkçeden farklı vurgulandığını gösteren 
işaret. 
( r, h, h∪, h., y, ğ , t , m , n , z ... ): Zayıf ünsüz 
 ( ‚ ): Bağlantı (liaison) işareti 
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GİRİŞ 

 
I. PROBLEM 

 

Ağızlardaki özelliklerin kayıt altına alındığı, derleme çalışmaları yapılmıştır.  

Ses ve şekil bilgisi açısından bu metinler incelenmiştir. Bunların sonucunda da Türkiye 

Türkçesi ağızlarının sınıflandırması, isim çekim eklerini ve sıfat-fiil eklerini yöre 

ağızlarıyla birlikte karşılaştıran çalışmalar yapılmıştır. Fakat ağızlarda kullanılan zarflar 

ve zarfları yapılma yollarını değerlendiren bir çalışma bugüne kadar yapılmış değildi. 

 

II. AMAÇ 

 
Bu çalışma, Türkiye Türkçesi ağızlarındaki zarflar ve zarf yapımının mevcut 

durumunu ortaya koymak, ağızlar arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ve bunların 

Türkçenin genel kullanımı içindeki yerini tespit etmek amacıyla yapılacaktır. 

 

III. ÖNEM 

 
Okuryazarlık oranının hızla artması, köyden şehir merkezlerine yapılan göçler, 

vb. sebeplerle ağızlar, ülkemizde konuşulan ağızlar yerini Standart Türkçeye 

bırakmaktadır. Ağızların ve Türkiye Türkçesinin ayrıntılı bir gramerinin yazılabilmesi 

bu ve benzeri çalışmaları gerekli kılmaktadır. 

 

IV. YÖNTEM 

Çalışmada "Türkiye Türkçesi ağızları" tabiri ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

içinde kalan ağızlar kastedilmiştir. Çalışma hazırlanırken, konu ile ilgili literatür 

taraması yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan illerden derlenmiş 

ve çoğu yayımlanmış metinlere ulaşılmıştır. 52 il üzerine yapılmış 59 çalışmanın 

metinlerinde geçen zarflar ve zarf şekilleri taranacak ve tek tek fişlenmiştir. Örnek 

şekilleri metinlerden tararken, sadece şekil değil, şeklin geçtiği kelimenin bulunduğu 

cümle de fişlenmiştir. Cümlenin anlamında ve zarf yapımında etkisinin olduğu 

düşünülen durumlarda, şeklin geçtiği cümle ile beraber ilgili cümleler de alınmıştır. 

Örnek metinlerin yanında parantez içinde derlendikleri şehir isimlerinin kısaltmalarına, 
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varsa ilçe ve köy isimlerine yer verilmiştir. Çalışmamızda taranacak metinlerde 

kullanılan transkripsiyon işaretleri olduğu gibi alınmayıp, bunlar daha önce buna benzer 

çalışmalarda yapıldığı gibi, Türk Dil Kurumu'nun tavsiye ettiği transkripsiyon işaretleri 

ile değiştirilmiştir. Sonra taranan bu fişler tasnif edilip ve Türkiye Türkçesi yazı 

dilindeki kullanımları ile karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Gerçek zarf-fiillerin sınıflandırılmasında Zeynep Korkmaz’ın Türkiye Türkçesi 

Grameri (Şekil Bilgisi) adlı çalışması; Birleşik zarf-fiillerin sınıflandırılmasında Gürer 

Gülsevin’in Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-Fiiller adlı makalesi; zarflar tanımı ve 

ona bağlı sınıflandırmada Leyla Karahan’ın Türkçe Sözdizimi adlı eseri temel 

alınmıştır. 

 

1. Giriş 
2. İnceleme 
2. 2. Eklerle Yapılan Zarflar 
2.1. Fiil Kök Ve Tabanlarında 
2.1.1. Zarf-Fiil Ekleri 
2.1.1.1. Asıl Zarf-Fiil Ekleri 
2.1.2.2. Ek+Ek Yapısında Olanlar 
2.1.2. Birleşik Zarf-Fiil Ekleri 
2.1.2.1. Ek+Ek Yapısında Olanlar 
3. İsim Kök Ve Tabanlarından Yapılanlar 
3.1. İsim Çekim Ekleriyle Türeyen Zarflar 
3.2. İsimden İsim Yapan Eklerle Türeyen Zarflar 
4. Kelimelerle Ve İkilemelerle Yapılan Zarflar 
4.1.Kelimelerle Yapılanlar 
4.2. İkilemelerle Yapılanlar 
4.3. Kök Ve Tabanlar Halinde İkilemeler/İkizlemeler 
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1. ZARFLAR KONUSUNA GRAMERLERİMİZİN YAKLAŞIMI 
 
1.1. GRAMERLERİMİZDE ZARF KAVRAMI  

 

 Gramerlerimizde bu konu, zarf21 ve belirteç22 olarak geçmektedir. 

Leyla Karahan: Zaman, tarz, sebep, miktar, yön, vasıta, şart bildirerek yüklemi tamamlayan 

cümle ögesi, zarftır. Zarf cümlenin genellikle yardımcı ögesidir. Seyrek olarak cümlelerde zorunlu öge 

olabilir.23 

Zeynep Korkmaz:  Zarflar fiillerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf niteliğindeki 

sözlerden önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, durum azlık çokluk bildirme, pekiştirme ve sorma 

gibi çeşitli yönlerden etkileyip değiştirerek anlamlarını daha belirgin duruma getiren sözlerdir: Dün geldi, 

yarın gidecek; daha göndermedi; yıllarca çalıştı; yukarı çıktı; pek sevimli; çok etkili; önceden bildirdi; 

doğru söyledi; şimdiden başlayınız; görerek öğrendi; ileride konuşacağım; ne iş yapacak neden? gelmiş 

gibi. Zarflar, yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere, sıfatlardan ve kendi türlerindeki zarflardan 

önce gelmekle birlikte, asıl bulundukları yer fiillerin önüdür. 24 

Gramer Terimleri Sözlüğünde: Fiillerin, sıfatların, sıfat-fiillerin ve görev bakımından zarf 

niteliğindeki kelimelerin anlamlarını zaman, ölçü, niteleme, yer, yön, vasıta, miktar, şart gibi çeşitli 

bakımlardan etkileyerek daha belirgin duruma getiren veya sınırlandıran kelime türü: dün, bugün, yarın, 

sonra, şimdi vb. (zaman bakımından); ileri, geri, beri, alt (yer, yön bakımından); tatlı sert, açık mavi, koyu 

yeşil, uzun uzun konuştuğu konu, sımsıkı kapatmak, iyi anlamak vb. (niteleme, tarz bakımından)25 

 M. K. Bilgegil: Bir sıfatın, bir fiilin, bir fiilimsinin başına gelerek anlamını niteleyen, belirten, 

değiştiren veya sınırlıyan kelimelerdir. “(Güzel) yazıyor. -(Daha)  zeki bir adam. (Şimdi) geldi. –Kahveyi 

(çok) içiyor.” örneklerinde parantez içine alınan kelimeler birer zarftır. İsim soyundan gelen kelimelerin 

anlamlarını daraltmaları bakımından sıfatlarla aralarında bir benzerlik vardır. Bu sebeple bazı kitaplar, her 

iki çeşide gren kelimeleri “kuyûd” genel adı altında toplamışlardır. Bazı kitaplarda ise “kayıd” sözü, 

yalnız bu dersin konusu olan kelimelere ayırt edilmiş; içlerinde ancak yer ve zaman bildirenlerden zarf 

diye bahsedilmiştir. Şüphesiz ki, sıfatın şümul alanı zarflarınkinden geniştir: Bir sıfat, bir zarf yerine kaim 

olabildiği hâlde, doğrudan doğruya zarf olan kelimeler sıfat yerinde kullanılamaz. Ancak zarflar, kelâm 

                                                
21 Zeynep Korkmaz: Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK/, Ankara 2003, 
s. 451; M. Kaya BİLGEGİL, Türkçe Dilbilgisi, Dergâh, İstanbul 1984, s. 216; Muharrem ERGİN, Türk 
Dil Bilgisi, Bayrak, İstanbul 2000, s. Muharrem ERGİN, Türk Dil Bilgisi, Bayrak, İstanbul 2000, s. 258; 
Haydar EDİSKUN, Türk Dilbilgisi, Remzi, İstanbul 2004, s. 273; Leyla KARAHAN, Türkçede Söz 
Dizimi, Akçağ, Ankara 2004, s.32; H. İbrahim DELİCE, Türkçe Sözdizimi, Kitabevi, İstanbıl 2003, s. 140 
22 T. N. GENCAN, Dilbilgisi, TDK, Ankara 1999, s. 409; Tufan DEMİR, Türkçe Dilbilgisi, Kurmay, 
Ankara 2004, s. 479; Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL, İbrahim KUTLUK, Sözcük Türleri, Papatya, İstanbul 
2003, s. 83; Mehmet HENGİRMEN, Türkçe Dilbilgisi, Engin, Ankara 1998, s. 160; Fuat BOZKURT, 
Türkiye Türkçesi, Cem, İstanbul 1995, s. 280; Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil, TDK, Ankara 1980, s. 
97 
23 KARAHAN, s.32 
24 KORKMAZ, TTG s. 451 
25 KORKMAZ, GTS, s. 250 
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içinde de zarf tümleci olarak görev alabildikleri hâlde; sıfatların -doğrudan doğruya- böyle bir görevi 

yoktur.26 

Muharrem Ergin: Zarflar zaman, yer, hal ve miktar isimleridir. Tek başına sıfat olmadığı gibi 

tek başına zarf da yoktur. Sıfatlar gibi zarflar da tek başlarına isimden başka bir şey değildirler. Sıfat da, 

zarf da ismin kelime gruplarındaki fonksiyonlarına göre aldığı addır. Kelime guruplarında başka bir ismi 

vasıflandıran veya belirten isimlere sıfat denildiğini gördük. Zarf ise kelime guruplarında sıfatın, fiilin 

veya başka bir zarfın manasını değiştiren isimlere verdiğimiz addır. Fakat her isim sıfat olarak 

kullanılmadığı gibi, zarf olarak da kullanılmaya elverişli değildir. İşte kelime gurubu unsurları olarak 

kelime gurupları ile ilgili bulunan sıfatları ve zarfları tek tek kelimelerden bahsederken ele almamızın, 

onları isimler içinde ayrı ayrı belirtmemizin de sebebi budur.27 

Haydar Ediskun: Fiillerin ya da fiilimsilerin, sıfatların, zarfların anlamlarını zaman, yer ve 

yön, durum, nicelik, soru kavramlarıyla belirleyen ya da kısıp sınırlayan kelimelere zarf denir: Dün 

(gel-) - yarın (git-) - aşağı (in-) - yukarı (çık-) - açık (konuş-) - ağır (yürü-)  - çok (çalış-) - fazla  (oku-) 

- pek fazla (yorul-) - pek fazla terbiyeli (çocuk)  pek az çalışkan (işçi) – nasıl (çalış-). vb. İsim-fiilleri 

ve isimleşmiş sıfatları belirleyen ya da sınırlayan kelimelere de zarf demek gerekir: “Atın hızlı koşması” 

- “Ailenin en büyüğü”… vb. 

 İsim soyundan kelimeler ya da kelime öbekleri, ulaçlar ya da ulaç öbekleri, edatlar ya da edat 

öbekleri, cümlelerde zarf görevinde bulunabilirler. Bununla birlikte, sayıları az olsa da, asıl zarf 

diyebileceğimiz kelimeler de vardır; bunlar, yalnızca zarf olarak kullanılabilirler. En (parlak ışık) - erken 

(yat-) - geç (kalk-) - elbette - (okuyacağız)… vb.28 

Tahir N. Gencan: Sıfatların, eylemlerin ya da görevce kendine benzeyen sözcüklerin 
anlamlarını belirten ya da kısıp sınırlayan sözcüklere BELİRTEÇ denir.29 

Tufan Demir: Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların, görevce kendilerine benzeyen sözcüklerin 

anlamlarını çeşitli yönlerden kuvvetlendiren ya da sınırlayan sözcüklere belirteç denir.30 

N. Atabay, S. Özel, İ.Kutluk: Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da görevce kendine 

benzeyen sözcüklerin anlamlarını etkileyen, kimi kez güçlendirip kimi zaman kısıtlayan sözcüklere 

belirteç denir.
31 

Mehmet Hengirmen: Eylemlerden, sıfatlardan, belirteçlerden önce gelerek bunların 

anlamlarını etkileyen sözcüklere belirteç denir. Belirteçler önüne geldikleri sözcülerin anlamlarını zaman, 

yer, ölçü,  nitelik ve soru kavramları bakımından etkiler... Türkçede pek çok kelime belirteç olarak 

kullanılır. Bu sözcüklerden bazıları şunlardır: hemen, şimdi, az çok, en çok, biraz, son derece, sabaha 

karşı, akşama doğru, önce, sonra, çabuk, hızlı, yavaş, ileri, birdenbire, ansızın… gibi.32 

                                                
26 BİLGEGİL, s. 216 
27 ERGİN, s. 258 
28 EDİSKUN, s. 273 
29 GENCAN, s. 409 
30 DEMİR, s. 479 
31 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 83 
32 HENGİRMEN, s. 160 
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Fuat Bozkurt: Belirteçler asıl olarak bir eylemin anlamı etkilerler. Bunun yanı sıra bir eylem, 

bir sıfat ya da bir belirtecin anlamını da etkileyebilirler. Bir eylem, bir sıfat ya da bir belirtecin anlamını 

kimi kez kısıtlar.33... Belirteçleri sıfatlardan ayıran iki özellik var. Gerçekte bunları tümüyle işlev özelliği 

saymak gerekir. Çünkü, belirteçler de sıfatlar gibi, belirten sözcüklerdir. Sıfatların belirtme alanları, adları 

sınırlıdır. Oysa belirteçler, sıfatların ve eylemlerin anlamlarını belirgin biçime sokarlar. Çekimli 

durumdaki eylemler yüklem durumundadır. Böylece belirteçler artık bir sözcük türü olmaktan çıkıp 

tümleç olurlar.34 

Doğan Aksan: Belirteç (zarf) adıyla anılan öğelerse hem ön adaların hem de eylemlerin hem 

görevce kendine benzeyen ögelerin anlamlarını etkileyen sözcüklerdir.35 

Nurettin Koç: Bir eylemin, bir eylemsinin, bir önadın ya da başka bir belirtecin anlamını 

zaman, yer, gösterme, ölçü, nitelik, soru kavramlarıyla etkileyen sözcüklere belirteç(Alm. Adverbium; Fr. 

adverbe; İng. adverb) denir.
36

 

 

1.2.ZARFLARIN ÖZELLİKLERİ 

Zeynep Korkmaz37 ve Tufan Demir38 zarfların azlığını onların, sayılabilecek 

kadar olmasıyla vurgulamışlardır. 

“Zarflar, yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere, sıfatlardan ve kendi 

türlerindeki zarflardan önce gelmekle birlikte, asıl bulundukları yer fiillerin önüdür.” 39 

 “Zaman, yer, yön ve durum bildiren kimi adlar, belirteç görevi üstlenir. Yalnız 

özel adlar, belirteç olarak kullanılamaz.”40 

“Sıfat ve zarfların anlamlarını, miktar ve derece bakımından tamamlayan 

zarfların meydana getirdikleri kelime grupları da bir sıfat tamlamasıdır.”41  

“Zarf görevi yapan kelime ve kelime grupları yüklemi zaman, tarz, sebep,  

miktar, yön, vasıta ve şart bildirerek tamamlar.”42 

“İsimler eksiz veya yön, eşitlik, vasıta hali ve diğer bazı hal ekleriyle; fiiller de 

zarf-fiil ekleriyle cümlede zarf görevi yaparlar.”43 

                                                
33 BOZKURT, s. 280 
34 BOZKURT, s. 280 
35 AKSAN, s. 97 
36 KOÇ, s.210 
37 KORKMAZ, s. 451 
38 DEMİR, s. 479 
39 KORKMAZ, s. 451 
40 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 83 
41 KARAHAN, s. 52 
42 KARAHAN, s. 32 
43 KARAHAN, s. 33 
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“Bir cümlede aynı veya farklı türden birden fazla zarf bulunabilir. Aynı cinsten 

zarfların bir arada bulunduğu cümlede, genellikle zaman zarfı diğer zarfların önünde yer 

alır. Miktar bildiren zarflar ise yüklemin hemen yanındadır.”44 

“Bazı zarflar, kendinden sonraki zarfların açıklayıcısı olabilir.”45 

“Art arda sıralanan bazı cümlelerde zarf ortak olabilir.”46 

“Zaman, tarz, sebep,  miktar, yön ve şart bildiren bütün kelime grupları cümlede 

zarf görevi yapabilir.”47 

“Cümle tahlillerinde yükleme sorulan nasıl, ne zaman, ne ile, kiminle, hangi 

şartlarda, kim tarafından, niçin, ne kadar, hangi yöne gibi sorular, zarf öğesini bulmayı 

kolaylaştırır.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 KARAHAN, s. 33 
45 KARAHAN, s. 35 
46 KARAHAN, s. 35 
47 KARAHAN, s. 35 
48 KARAHAN, s. 36 
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I. EKLERLE YAPILAN ZARFLAR 

 

3. FİİL KÖK VE TABANLARINDAN YAPILANLAR 
 

3.1. ZARF-FİİL EKLERİ 
 
1.1.1. ASIL ZARF-FİİL EKLERİ 
 

Gerçek zarf-fiiller konusu, gramer kitaplarında zarf-fiiller49, gerundiumlar50, 

ulaçlar (bağeylemler)51 ve bağ-fiiller(ulaçlar)52 olarak geçmektedir. Dilcilerimiz gerçek 

zarf-fiiller için şu tanımları yapmışlardır: 

Zeynep Korkmaz: Gerçek zarf-fiiller, her türlü fil kök ve gövdelerine belirli zarf-fiil eklerinin 

getirilmesi ile kurulan şekillerdir. Başlıca ekleri -(y)A , -(y)I, / -(y)U, -(y)Arak, -(y)Ip, / -(y)Up, -(y)IncA / 

-(y)Unca, -(y)AlI, -mAdAn ve -ken’dir.53 

M. Kaya Bilgegil: Fiil kök ve gövdesinden teşkil olundukları halde, bağlaç niteliği taşıyan, 

fazla olarak nefislerindeki eylem kavramından dolayı yan cümleciklerde yüklem görevi alan kelimeler, 

bağ fiillerdir.54 

Muharrem Ergin: Gerundiumlar hareket hāli ifade eden fiil şekilleridir. Bunlar ne fiil 

çekimleri gibi şekle, zamana ve şahsa bağlanmış bir hareket, ne partisipler gibi nesne ifade ederler. 

Gerundiumlar şahsa ve zaman bağlanmayan mücerret bir hareket hāli karşılarlar. Hal ve durum karşılayan 

kelimelere zarf diyoruz diyoruz. Şu halde gerundiumlar fiillerin zarf şekilleridir. Onun için partisipe isim 

fiil dediğimiz gibi, gerundiuma da zarf fiil diyebiliriz.55 

Haydar Ediskun: Bağ-fiiller, bir yandan bileşik cümlede iki cümleciği bağladıkları için 

bağlaç, öbür yandan da özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil olan kelimelerdir. Bağ fiillere ulaç da denir. 

Bağ-fiiller şöyle sınıflandırılabilir: Bağlama ulaçları, durum ulaçları, zaman ulaçları, neden ulaçları, 

kıyaslama ulaçları, bedel ulaçları.56 

Tahir N. Gencan: Kurduğu önermeyi başka bir önermeye bağlayan eylemsilerdir.57 

                                                
49 Ahad ÜSTÜNER, Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, TDK, Ankara 2000, s. 13; Nesrin 
BAYRAKTAR,  Türkçede Fiilimsiler, TDK, Ankara 2004, s. 137.; BANGUOĞLU, s. 429.; KORKMAZ, 
TTG,  s. 983; A. von GABAİN, Eski Türkçen, Grameri, TDK, Ankara 2000, s. 13; Ahmet BURAN, 
Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hāl) Ekleri, TDK, Ankara 1996; Gürer GÜLSEVİN, Eski Anadolu 

Türkçesinde Ekler, TDK:673, Ankara 1997, s. 125 
50 ERGİN, s. 338, 
51 Mehmet HENGİRMEN, Türkçe Dilbilgisi, Engin, Ankara 1998, s. 254-255.; ATABAY, ÖZEL,  
KUTLUK, s. 235.; Tufan DEMİR, Türkçe Dilbilgisi, Kurmay, Ankara 2004, s.; GENCAN, s. 390 
52 EDİSKUN, s.252.; M. Kaya BİLGEGİL, Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yayınları, İstanbul 1984, s. 283  
53 KORKMAZ, TTG, s. 985 
54 BİLGEGİL, s. 283 
55 ERGİN, s. 338 
56 EDİSKUN, s.252 
57 GENCAN, s. 390 
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Tahsin Banguoğlu:  Zarffiiller fiilin zarf işleyişine girmek üzere aldığı özel şekillerdir.58 

Nesrin Bayraktar: Zarf-fiiller, kişi ve zaman kavramı olmadan temel cümlenin ya da yan 

cümlenin yüklemini niteleyen, cümlede genellikle zarf tümleci olarak görev yapan fiilimsilerdir.59 

Tufan Demir: Özne, nesne, tümleç alarak yancümlecik kurdukları için eylem, kurdukları 

yancümleciği çeşitli anlam ilgileriyle temel cümleye bağladıkları için sayılan sözcüklere ulaç (bağeylem) 

denir.60 

N. Atabay, S. Özel, İ.Kutluk: Eylemsilerin bir başka bölüğünü, ulaçlar oluşturur. Türkiye 

Türkçesinde eylemlerden türeyen, ancak tümce içinde çoğunlukla belirteç görevini yapan sözcüklere ulaç 

denir... Ulaçlar da öteki eylemsiler gibi, eylemlerden belli eklerle türemiş sözcüklerdir. Ancak eylem 

çekimine girmedikleri için kişi ve kesin bir zaman kavramı taşımazlar. Tümcede çoğunlukla sözcükler 

arasında ilgi kurarlar, bağlayıcı olma gibi bir özellikleri bulunduğundan Türkiye Türkçesinde, özne, 

tümleç, yüklem oluşlarını rastlanmaz.61  

Mehmet Hengirmen: Eylemden türeyen ve belirteç görevini yapan sözcüklere ulaç denir. 

Ulaçlar eylem çekimine girmez, kişi kavramı taşımaz. Ulaçlar, cümlede belirteç olarak tümleç görevini 

üstlenirler. Bu yönleri ile de ortaçlardan ayrılırlar. Ulaçlar çatı ve olumsuzluk eklerini alır, genellikle 

sözcükler arasında ilgi kurar. Ulaçların kullanım alanları ortaçlardan daha geniştir.62 

A. von Gabain: Bir çok çekimli, yani cümleyi kapatan fiil şekilleri, isimlerdir. Bir de hiç bir 

zaman çekimli fiil durumunda olmayan diğer fiil şekilleri vardır; bunlar gerçek isim değildirler, yani ne 

özne, ne de nesnedirler; ne iyelik, ne de çokluk eki alabilirler. Fonksiyonları, yüklem belirleyicisi, özne 

belirleyicisi ve cümle başlatıcılarla aynıdır. (Şekil olarak) tasvirî yahut modal bir yardımcı fiile bağlanan 

(mantıkî) bir esas fiil, bu isim olmayan şekillerin birinde bulunur.63 

 Gürer Gülsevin: Fiilleri başka fiillere bağlamak üzere zarflaştıran eklerdir.64 

Ahad Üstner: Zarf-fiiller, fiillerden eklerle türetilmiş ve zarf veya bazen de bağlaç olarak 

kullanılan kelimelerdir... Zarf olarak temel cümledeki yüklemin hareketini hāl, sebep, zaman, ölçü gibi 

yönlerden ya yalnız başlarına veya yan cümlenin yüklemi olarak, yan cümlede bulunan ve kendisine bağlı 

diğer kelimelerle birlikte belirtirler...  Bağlaç veya zarf oldukları için isim soylu kelimeler arasında 

sayılırlar; ancak yüklem olabilmeleri, fiilden türemeleri, hareket ifadesi taşımaları dolayısıyla fiillere 

yaklaşırlar. Zaman kavramı taşımazlar. Çekim kabiliyetinden mahrumdurlar. İyelik ekleri almazlar. Zarf-

fiillerin büyük kısmı, belirli eklerle fiillerden türetilir. Bir kısmı da sıfat-fiil veya mastar ekleri gibi farklı 

eklere bazı edatların veya zamanla, yerle ilgili kelimelerin ilavesiyle teşkil edilir.65 

 
 
                                                
58 BANGUOĞLU, s. 429 
59 BAYRAKTAR, s. 137 
60 DEMİR, s. 466 
61 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s.235 
62 HENGİRMEN, s. 254-255 
63 GABAİN, s. 84 
64 GÜLSEVİN, EATE, s. 125 
65 ÜSTÜNER, s .13 
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1.1.1.1. -(y)A  ZARF-FİİL EKİ  

 Zeynep Korkmaz bu eki, -(y)A -(y)A zarf-fiil ekiyle birlikte değerlendirmiştir.66 

Nesrin Bayraktar: Eklendiği fiilin ön ya da art ünlülü olmasına göre -a/-e biçimlerinden biri 

olarak eklenen bu zarf-fiil eki, eklendiği cümlenin yüklemine bağlar. Eklendiği fiil yüklemin tarzını 

bildirir.67  

 

1.1.1.1.1. -(y)A Eki 
1.1.1.1.1.1. -(y)a 
getırmadın diya ġızdı küsTu artux bana baxmadı. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 89/V/10) 

bu dere başşağa / uya cid é̄  yi uya / susandusan sėvduğum / hadė cidalum súya. 

(Rize/Derepazar K., KİAT, 278) (uyarak) 

 

1.1.1.1.1.2. -e 

lazim olduḳça kele alıp harcarsın. (Trab./Akçaabat/Haşka K, KİAT, 175) (kele=gelip) 

 

1.1.1.1.1.3. -(y)e 

kokmasın diye şindi çocuK yıkamēyolar. (Af./Merkez, AMA, 189/VII/36) 

o dü k  ́k ́ ana cezā veriydi sen bunuŋ çırağını çaldıŋ dėye. (Af./Merkez, AMA, 222/XIV/7) 

hiş maşrıba dėye bi şėy duymamışmış. (Af./Merkez, AMA, 231/XVI/12) 

bi tāne de vantılatór godum yokarıya burada duman gamlasın, re‚ ăt gullanayın diye. 

(Af./Merkez, AMA, 243/XVII/227)  

bölük dut diye emir vėrınca bölük durdu. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 149/38/61)  

yā cāriye diye bir şey söylesem cuvap vėrir müsüŋ. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 200/I/90) 

ben diye o ġocārınıŋ‚ urıya üç-beş ġuruş veriy ĭ m. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 268/VIIIa/74) 

o me h́düPú vėr de diye bō‚unki hedyeyi ben alıyĭm. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 277/IXa/23) 

bunun‚ abdesini dutduramıyám ne ġada pis diye. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 278/IXb/53) 

ġarşulaşmıyăcām, dėye yemin‚ işdi. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 220/IIb/149) 

gôcō ḳoyu dėye bi ḳoy vadu. (Kas., AAT, 5) 

bunnarın içinden üç ğardaş ğalana gadarı hepisi de biz yapamayuz dėye söyledile. 

(Kas./Daday/Dereli Tekke Köy, AAT, 25) 

garısı herifin, arabėynen gelişini görüncek, gocamın xatırına bi‚ şey gelir dėye, o-da 

garşılıġa gėdiyo. (Esk./Sivrihisar/Dümrek K, AİAD,117) 

                                                
66 KORKMAZ, TTG, s. 984 
67 BAYRAKTAR, s. 158 
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eyer bî şöyĺ‚ olucaḳ dėye döverse de küserdim yāni. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 138/XVI/57) 

o zamanlarda bayā şorda uzunçalılar diye bi yer vā. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,180/VII/2) 

öŋüne nehir gelince bunuŋ dar yerini bulen de aTliyen diye goşa goşa goşa goşa 

gidēmiş. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,233/XX/7-8) 

dazKırına eveĺā gelince ceyran yok diye, onnā oruya  indilē. (Af./Dazkırı/Yayla K. , 

BDA,313/XXXVIII/72-73) 

devleT bize, ātıK eksin diye teşviK mi ediyo, nāpíyo. (Af./Dazkırı/Hisaralan K. , BDA,334/XLIV/76) 

gāveye gēdiKden sonra birbirimizi bulmadan oturceK, diye aKlıŋa gēmesin. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,257/XXV/190) 

o kim Ḳaçarsa diye ona ḳúfretti. (Bin./Bilaloğlu K., BMİKA, 109/I/96) 

şu kutup yıldızı diye yıldız var ya kuzeyde diyolla. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,80/I/12) 

bu bizi vuru diyi burdaykan ġonuşmaya başlayollar. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,81/I/14) 

topcular dur deye atarımış üş sever atmış. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., BTKKA,128/XI/93) 

oŋu da çocuklar ġonya diye yemiş Ḳoyuvēmişlē. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,105/I/45) 

o da diyarbaxırda zeytín dėye vėrmiyerlár. (Diy./Çermik/Başarı, DİÇÇYA, 142/VIII/31)  

bu davari sattiğin zeman, sultan mıradın gonağı yıldız dėye celesin. (Erz./Pasinler/Surbakan K., 

DİAT, 198) 

undan sōna yuḳārda gelin de dēye ki ben dēyi, seni dēyi, seĺam verişinden tandım dēyi. 

(Edn./Keşan/Karasatıh K. EdİA,146/XI/76) 

parayı alsın diye, parayı u ǖsüz alıvarı. (Edn./Havsa/Osmanlı Köyü, EdİA,206/XXX/8) 

tümenin emri, yoxlėyėcėğiz dedim. durmaduğı vaxıt ateş ėdėcėğiz diye gurmėy başganı  

emür verdi. (Erzn./İliç/Merkez., ErznYA, 261/II-XXV/29) 

olan ben bu altuni köwe götürürsem, şehire götürürsemse beni xırsız diye yaxalallar. ne 

yapim? (Erz./Merkez, ErzİA, 11/I-I/17) 

hatayı ġocaya diyivĭrir dėye inē‚ i kesmiş. (Esk./Merkez, EYA, 133/I/3)  

kesince bi yozdan eti ġımıldā dėye götürmiü atmış dereye. (Esk./Merkez, EYA, 133/I/4)   

size ġurban gözüküyoru diye öküzü kesin. (Esk./Merkez, EYA, 134/I/34) 

āşámleyin vamış andan gelmiş şu köpeklerden ġurtulam dėye yol bulamamış. 

(Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 137/III/25-26) 

yoḳ evden geliyo dėye dolabı aşmıştı. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 138/III/52) 

ölü diye onu ḳıyamıyolar topra gömmē. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 141/V/25)  

ġarısı ona bi güzel sopa atıyo, niye çişini yaptın diye. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 143/VI/54) 

ah ġardaşım ben sana dimedim‚ mi geyik izinden su izinden içme geyik olursun deye 

diyo bak geyik oldun diyo. (Esk./Merkez, EYA, 148/IX/37) 
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olan ben bu altuni köwe götürürsem, şehere götürürsemse beni xırsız diye yaxalallar, ne 

yapim. (Erz./ Merkez, EA, 89) 

hėş başı ōŋmamış dėye dėy ĭ ‚   vēriŋ anama. (Isp., IMA, 151/XXIII/13) 

hėş başı onmāmış ġızın diye. (Isp., IMA, 152/XXIII/21) 

soyuncāmı görem é̄  siyiz dėye. (İz./Taşköprü/Omurlar, İTOBA, 85/6/18) 

düğüne buyrun dėye dāvetiye vėr ĭ l é̄   di. (İz./Ova/Eski Eşme, İTOBA, 108/14c/43) 

yani benim yerim dardır diye. o birez işleri gidiyor. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 94/I-a/69) 

vaḳtın zamanında, halbur samanında, üç arḳadaş, naçar galıp, diyar memleketlere 

ėttiyaçlarını temin ėtmeg‚ içün, bir‚ āz para gazanalım dėye sözleşip üçü billikte ayrılıp 

gėtmişler. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

xāne sābı diye seslenmiş. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

bu topuraḲ benim deye ayaḲ dePceK dedi. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası, KYA, 1853/XXIII/95)  

neni, neni deye çārmışla. (Muğ./Merkez, MA,124) 

bunu doxuz om biŋ lirıya verecām diye yapdım bunarı ben. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 

64/II/24) 

yüz lira para var diye ġonuşuluyōdu. (Or./Aybastı/Armutlu Mahallesi, AA, 68/V/15) 

işte falancı harmanıŋ yüzüne, harmanıŋ içerisine ben gelürüm, ille orıya gel diye. 

(Or./Aybastı/Sefalık Köyü, AA, 70/VI/27) 

mühdüler tamam diye bārıye emme fayd‚ ėtmiye yā. (Or./Aybastı/Beylerli Mahallesi, AA, 71/VII/8) 

acaba diye ġaşdan versem. (Or./Aybastı/Çukurcak Mahallesi, AA, 85/XV/7) 

ḥani tenḥa bî ormanın içinde diye pazar yėrine getirmek ‚ için toplaşiyō. 

(Ordu/Çaybaşı/Kurudere K.,OİYA, 212-213/42/3) 

b u delidu diye kulaŭmdan tut΄tile. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,197/I/13) 

orda yipranmasun diye tezden aćele ç�ikardi. (Rize/Merkez/Derebaşı K., RİA,215/VII/33) 

haba gerdilē ġarannıḲ ossuŋ deye ozman dā ġıt aklım ‚ eriyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 191/II/28)  

veriyōs gelinin yanına gidiyōkana nasîbînen gitsiŋ diye bi ekmek alınır. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ, 239/XVIII-a/35)  

āzı pis şey ġonuşuyō deye bubasıgile şikāta gitceḳ oluyō. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 

254/XXV-a/15)  

ōlan yandı dėye bu garı ālamaya başlıyo. (Tok./Artova, STİAT,153) 

ya beni dövese diye endişe ediP durūdum. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 70/I/100) 

selām vemeden geşmiş binbaşı buŋa selām vemedi diye ökelenmiş. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 

71/I/121-122) 

ondan sonra gece gündüz altın deye sayıḳlar. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 86/III/194) 



 

 

13 

e tutunsun millet deye ātıḳ biz gēmişik. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 43/VI/20) 

türkiye ne deye bilir ḳapıları ḳapaycaḳ. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 46/VI/96) 

sana oni askére gidicek diye yapmadıḳtı. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 80/XXII/6) 

ḳıza laf gelir diye ḳorkiyim. (Tek./Saray/Yuvalı Köyü, TİSİKAD, 82/XXIII/5) 

damad‚ ınan gelinin eline birer avuç būday ġollar, semaḥ yaparkene nasibi bol olsun 

diye. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 240/VI-b/73)  

ġışın yiyecēni alıp vereyim diyi gendimden diyi, hibe olaraḳdan diye yani ġarşıluḳsuz 

olaraḳdan ben onun ayriyeten çalışdǖ yimiyeyi vėriyem diye. (Tok./Erbaa/Karaağaç K., TİLYA, 

319/XLV/17-19)  

sōna çoşlā buba deye ünnemişlē ünnemişlē yoḳ. (Muğla/Ula/ Karabörtlen Köyü, UlaYA, 88/XVI/14) 

undan sōna mu‚abere taburu piyāde alayı deye bôle sıralanıb‚ durudur. (Muğla/Ula/Gölcük 

Köyü, UlaYA,  

tirene binicez deye uyḳu uyudūmuz yoḳ. (Muğla/Ula/Gölcük Köyü, UlaYA, 94/XIX/97) 

zatana ḥayvana pıçaġı atar atmaz su var ḳan bulaşmasın dėye tezyiḳlí su verí (Ur./Merkez, 

UMA, 171/XII/32-33) 

eren deye, yemek bişē her evden gidilirdi, esgi zamanda, benim geşliim zamānında. 

(Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 213/I-7/52)   

şôle gınaşırsam çocūm baırı da beni çıkarılā da gavır elinde giderim déye yāzık götü 

yere yapışmış. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 215/I-8/11)   

bēn demedîm ĺafı neden dediŋ gitdiŋ anāŋgile deye. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 220/I-9/105)   

edemēcen ben bunuŋ düününü deye durduruyomuş, salleyomuş. (Uş./Merkez/ Yapağılar, UşİA, 

227/I-15/55)  

afyona gadā cepemiz zayıfdır déye çıkaran o adam. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 279/I-43/34)  

ōlan çocu yahuT ġız çocu zürriyeT diye allahdan dileḳ diliyordu. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 

138/IV/19) 

bir ismi  de aġ ġavax diye geçerimiş. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 148/IV/245) 

 

1.1.1.1.1.4. -é 

bu çocuk gara‚ zevdaya tutulmuş diyé cevap veriyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 7) 

hincicik ġidcé
y
iz diyé ağlaşdıḳ. (Bal./Çağış K., ADÜM I, 12) 

“n‚ ēdélim biz, nası bułuruz”deyé düşünüyo paTşah. (Den./Merkez, GBAA, 49/XXXIX/54) 
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1.1.1.1.2. Ekin Genişlemiş Şekli  

 Tokat’ta, “-a” zarf-fiil eki gene kelimesiyle genişleyerek “-a gine” olmuştur.68 

1.1.1.1.2.1. -a gėne 

vura‚ gine vura ‚‚ ‚‚ gėne gótüriyolardı. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 260/XVIII-a/2)  

 

1.1.1.1.2.2. - agine 

vura ‚‚ ‚‚ gine vura‚ gėne gótüriyolardı. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 260/XVIII-a/2)  

lazim olduḳça kele alıp harcarsın. (Trab./Akçaabat/Haşka K, KİAT, 175) (kele=gelip) 

 

1.1.1.2. -(y)I  ZARF-FİİL EKİ 

 Bu ek hakkında Zeynep Korkmaz, “Eski Anadolu Türkçesindeki -(y)A’ya 

parelel -(y)I’lı ve -(y)U’lu şekiller de, -(y)A’lı zarf-fiilin etkisi altında Türkiye 

Trkçesine kadar gelemeden eriyip kaybolmuştur.69” demektedir.  

 Nesrin Bayraktar: Sıkça kullanımı görülen zarf-fiil eklerinden biridir. Orhun Türkçesinden 

itibaren eklendiği fiilin ünlüsünün dar ya da yuvarlak olmasına göre -ı/-i, -u/-ü biçimleriyle kullanılır. İki 

fiili birbirine bağlar. Ekin eklendiği fiil diğer fiili niteler. Gerçek görevi olan zarf-fiil yapma görevinde 

kulanımının yanında, “gibi” anlamını veren kullanımı ve kalıcı sözcükler (zarf ve edatlar) yapma 

görevinde de kullanımları vardır.... Aynı zamanda gerçekleşen iki fiili birbirine bağlar, ekin eklendiği fiil 

yüklemin tarzını gösteririr.70  

Türkiye Türkçesi Ağızlarında kullanılan -(y)I zarf-fiil eki, daha önceki 

devirlerde kulanılan zarf-fiil eki olabileceği gibi, -(y)A zarf-fiil ekinin daralmış şekli de 

olabilir. 

 

1.1.1.2.1. -ı 

sap gayada dönderiŋ / çırpını uşmaya yoxdur ganadım. (Niğ./Bor/Garannık Dere, AAT, 185) 

(çıpınıp) 

 

1.1.1.2.2. -(y)i 

koprü başı camisi / nėvin dėyi bōurdu. (Bart./Merkez, AİAD,184) 

şinci pādişahıy ġarıları ġoca-ġarı gelmedi dėyi üzülüyola. (Bar./Merkez,BarYA,32/I/119) 

                                                
68 Necati DEMİR, Tokat İli ve Yöresi Ağızları, Niksar Belediyesi Yay., Tokat 2005, s. 207   
69 KORKMAZ, TTG, s. 984 
70 BAYRAKTAR, s. 145-146 
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bu evlenmesedí, bu nėrden‚  alacaxtı, bu parayı vėrecaxtı deyi. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 161/XIII/41) 

benim atım adanadan su içmeż / oturmuş xocalar-da kefinim biçmeż / ufacıḳ bē'lere de 

ikindin oluşun ús‚ yannarındáki avratlar gidek dėyi gıpırdandılar. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., 

GDİAT, 159) 

gısayı bāa getirin, deyi emrėdi. (Kmar./Andırın/ Şadalah K., GDİAT, 167) 

pek é̄  y, ėverim, diyi söyledi. (Kmar./Cerit K., GDİAT, 173) 

ana baba dėyi ben de ağlarım. (Gant., GDİAT, 20) 

-garagumandan dėdi ki: ėy arxadaş nėrden gelip nėre gidersiŋ dėyi sordu. (Gant., GDİAT, 

212) 

vuramasıŋlar diyi bāzen içine eKmeK ufá ġollardı. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 125/X/5) 

bunlar yatağın altını silah diyi gurdalarlar. (Mal., MalİA, 243/I/34) 

iki‚ ğişi nóğürecāŋ imekleyi imekleyi ĝuyudan su çekecāŋ diyi dermanıŋ hıntıbıŋ kesilir. 

(Nev./Derinkuyu, NevYA,135/XII/34) 

o gėdiyòr şo yanda bi yerde öleceḲ deyi gòzlüyollar. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 165/I/137) 

sen hākim diyi geldiŋ burăya. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 79/XVIII/22) 

gocāna nėrdesin, niye gėlmediŋ, ġėcikdin dėyi sordu. (Siv./Oluhman, STİAT,11) 

ilĺa vėreceksin diyi kimseyi zorlamazlar. (Çank./Şabanözü/Gündoğmuş Köyü, ŞYA, 132/LXIX/8) 

bizim ġarılar olsa ne yatıyoŋ? ocā batasıca beni vurdular deyi bar bar bārır. (Yoz./Yanık 

Köyü, YİKYTA, 179/IV/939-940) 

koyini suríḳḳḳḳliyi ĝidiyi. (Rize/Derepazarı Buc./Erikliman Mah., RİA,228/XI-a/62) 

 

1.1.1.2.3. -u 

ḳerip anam ağlama / siye‚ çeḳḳḳḳu sallama. (Rize/Pazar/Hotri K., KİAT, 267) (çekip) 

 

1.1.1.2.4. -(y)u 

ağlayalım‚ atatürke / bütün düŋyā ġan‚ ağladı, deyu. / acel géldi can‚ ağladı. (Af./Bayat/Merkez, 

BMA, 102/IV/5) 

sap gayada dönderiŋ / çırpını uşmaya yoxdur ganadım. (Niğ./Bor/Garannık Dere, AAT, 185) 

(çıpınıp) 

koyini suríḳḳḳḳliyi ĝidiyi. (Rize/Derepazarı Buc./Erikliman Mah., RİA,228/XI-a/62) 

ḳerip anam ağlama / siye‚ çeḳḳḳḳu sallama. (Rize/Pazar/Hotri K., KİAT, 267) (çekip) 
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1.1.1.3. -(y)A -(y)A ZARF-FİİL EKİ 

Türkçenin tarihî dönemlerinden bu tarafa kullanılagelen bu ek, Standart Türkiye 

Türkçesinde tek kullanımı, kalıplaşmış şekillerde kalmış ve kurallı tekrarlarla zarf-fiil 

türeten bir ek halini almıştır. Yüklemin nasıl yapıldığını/yapılacağını, tarzını/durumu 

belirten zarf olarak kullanılmaktadır. Ek hakkında gramerlerimizde yer alan bazı 

açıklamalar şöyledir: 

Zeynep Korkmaz: Bunlardan -(y)A ekiyle kurulan zarf-fiil, Eski Anadolu Türkçesinde hem 

tek başına kullanıldığı hālde, Türkiye Türkçesine uzanan tarihî gelişme sürecinde tek başına kullanış 

gittikçe zayıflamış, belirli bazı şekillerde kalmıştır. Buna karşılık -(y)A...-(y)A biçimde üst üste 

tekrarlanan şekiller yaygınlaşmış ve Türkiye Türkçesinin ünlü ile kurulan kurallı zarf-fiilini 

oluşturmuştur.71  

Muharrem Ergin: Türkçede eskiden beri kullanılan bu ek bugün koş-a koş-a, dur-a dur-a, 

oyna-ya oyna-ya, gez-e gez-e, gül-e ağla-y-a misallerinde olduğu gibi gerundium tekrarlarında görülen bir 

ektir. Bugün bu ekle yapılmış gerundiumlar tek olarak kullanılmazlar. Ancak tekrar şeklinde kullanılarak 

zarf vazifesini görürler. Eskiden bu gerundiumlar tek olarak da kullanılabilirlerdi.72 

Haydar Ediskun: -e -e yapılı ulaç, kendinden sonra gelen eylemle zamandaş olarak nasıl 

yapıldığını ya da yapılacağını göstererek o eylemin anlamı tamamlar... Eşanlamlı ile zıtanlamlı fiil kök ya 

da gövdelerinden -e -e yapılı ulaçlar, kendilerinden sonra gelen eylemi farklı olarak sınırlarlar.73 

Tahir N. Gencan: Eylem tabanlarına -e gelir, yinelenerek kullanılır. 74 

Tahsin Banguoğlu: Eski Türkçeden beri çok canlı olarak hal zarffiilleri yapmış olan -e ekinin 

dilimizde o işleyişle tek ve yalın olarak kullanışı azalmıştır. Ancak dilde canlılığını gösteren birçok 

zarflar da bırakmıştır. (daha, yine, göre, öte, diye sapa)75 

 Nesrin Bayraktar: Eklendiği fiil yüklemin tarzını bildirir.76 -A zarf-fiil eki Türkiye 

Türkçesinde yalnızca ikileme kurma göreviyle kullanılmaktadır.77 

Tufan Demir: -e -e yapılı ulaçlar kurdukları yancümleciklerle birlikte kendilerinden sonra 

gelen eylemsilerin ve eylemlerin nasıl yapıldığını ya da nasıl yapılacağını gösteren durum belirteci 

olurlar.78 

                                                
71 KORKMAZ, TTG, s. 985 
72 ERGİN, s. 339 
73 EDİSKUN, s.255 
74 GENCAN, s. 396 
75 BANGUOĞLU, s. 227 
76 BAYRAKTAR, s. 158 
77 BAYRAKTAR, s. 165 
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1.1.1.3.1. -Ø -Ø 

o zaman ġuçcüdü gūçcüdü bundan‚ ā gėt gėt böyüyo. (Nev./Gülşehir/Kızılköy, NevYA,197/LVII/27) 

göyde bulut dolan dolan dolandı. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 119) 

e onları da dokumalar git git geriye gidiyo, ilerlemedi. (Af./Dazkırı/Hasandede K. , BDA,325/LXII/32) 

ilk sabatda-da goçürdüm goçünü / al vėleynen ördürdüm saçını / sallan sallan varıyoda 

ḳeḳiriŋ bėli, gondur guzeli. (Niğ./Yeniköy K., OAAD, 40) 

hışgır hışgır āliyo. (Uş./ Eşme/Güllü, UşİA, 276/I-41/200) 

 

1.1.1.3.2.-Ø -a 

eşşā çalar gibi çala çal çala çal çalıyó óŋúne  düşdü. ġardan gėri dönemiye, o yanı da 

dönemiye. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 264/VIIb/181-183) 

 

1.1.1.3.3. -a -a 

sora sora bāzı çeşiTle gemliye başladı. (Af./Merkez, AMA, 256/XXI/28) 

çalışırlar şaşa şaşa / ġayrátlıdır bal arsı. (Mal./Akçadağ/Aşağı Kirmanlı, AkçYA, 106/13/26-27)  

yar gelir dura dura / g'öküme vura vura. (Van/Edremit, AİAD,47) 

sürüler gelir yayıla yayıla. (Bit./Ahlat, AİAD,57) 

bu çeşmeden doyuncax bir ġana ġana su içim. (Kars/Arpaçay/Aslanhane K., AKD, 153) 

deyiz ata ata getiriyomuş sanduvu. (Bar./Merkez, BarYA,30/I/47) 

ecik ġay ĭ ėyice ġaynıyasıya ġadak ġaynıyan yağı ġaynıyca‚a yaḳın, dala dala ġaynıycaḳ. 

(Af./Bayat/Merkez, BMA, 115/IX/26) 

dalga vura vura bi kenāra götireye. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,107/IX/15) 

bôle ōnaşa ōnaşa ġạlıniŋ evine getirik. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,108/I/126) 

küçük hanım geliyor el vura vura. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,111/I/215)  

aşa aşa Ḳarlı dāları aşalım. (Af./Çay/Bulanık, ÇYA,156/XI/60) 

aġla aġla gülme gönül. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 165/XIII/131) 

bunu derya vura vura götüdü. (Kars/Koyundere K, DİAT, 41) 

cavan ömüm çürüdü / günneri saya saya. (Iğd./Tohançalı K, DİAT, 102) 

bi ténesi yuvarlana yuvarlana dereye gidî attā. (Edn./Keşan/Karasatıh K. EdİA,137/VII/32-33) 

usulca soya soya u deriyi çıḳérdı ele, bāladı. (Edn./Lalapaşa/Çömlekakpınar Köyü, EdİA,216/XXXIII/128) 

ġırat gelür toza toza. (Erzn./Merkez/Ekmekli Köyü, ErznYA, 391/VII-VI/68) 

                                                                                                                                          
78 DEMİR, s. 468 
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elinde deflerle çala çala hamamın ġapısından içeri çala çala girdiler. (Erz./ Merkez, EA, 91)  

dilber senem, dolaşa dolaşa kamil bir ixdiyar ġehvecinin ġehvesinden içeri girdi. 

(Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/21)  

bu bileyhlerim gap‚ gara oldi, wura wura. (Erz./Tepeköy Köyü, ErzİA, 28/I-VII/110-111)  

sallana sallana aam gelir geçereem. (Erz./Pasinler/Köpriköy K., ErzİA, 169/IX-VII/35) 

fitil yana yana yana barıtın içerisine düşdü. (Kars/Hanak/Damal/Obrucak K., KarsİA, 253/45/62)  

ağlar pirim, ġan yaş töker, / bağı dolana dolana. (Kars/Tuzluca/Üçkaya K., KarsİA, 313/73/3-4)  

ġaça ġaça geldi. (Kars/Merkez/Ortakapı Mh., KarsİA, 317/75/15)  

gidiyo bi zaman varıyo bi‚ deŋizin keŋarına oyuruyo. oturduxdan sona, vara vara varıyo 

bi Taşıŋ üsdüne. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 103/IV/12-13) 

şu zuvaxlarda inģıliya inģıliya cān vėrdi. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 86/IV/14) 

bāra bāra siz de beni öldürücēniz. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 104/XVI/103) 

ağlaya yana yana / xanım ‚ ana canım‚ ana / vėr gelini gideK. (El./Keban/Beydeğirmeni K., KBAYA, 

124/XXIII/35-37) 

goşa goşa gidiyálar. (Ordu/Fatsa/Ergaf K., KİAT,36) 

pencereden baḳana / sarilsam doya doya. (Rize/Derepazar K., KİAT, 277) 

veysel ḳarānî, yimes xarāmî, dėyĕ bağara bağara gelirlē. (Küt./Merkez, KYA, 139/I/159)  

eee şindi çocuḳla ġız ġonuşa ġonuşa gelivellē. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 97/XV/21) 

bāra bāra sizi kesecekti dedi. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 105/XVI/132) 

eşde geldim goşa goşa. (Muğ./Merkez, MA,122) 

bu izin alımış, ġoşa ġoşa gidermiş bôle. (Ordu/Gürgentepe/Işıktepe Bel.,OİYA, 250/73/14) 

zaman bāra bāra ölmüş. (Ordu/Kabadüz/Gümüşköy K.,OİYA, 260/81/4-6) 

selam΄ladum bu΄rayi ĝeldum to‚ ata ΄ata. (Rize/Merkez/Camiönü Mah., RİA,205/II-e/142) 

kavelći ç
ala ç
ala ĝidiyle. (Rize/Derepazarı Buc./Erikliman Mah., RİA,230/XI-a/108) 

hasdanede yata yata / dört yanıma baka baka / ciğerlerim göz göz oldu. (Af./Sandıklı/Ballık 

Kas., SYAÖ, 296/XL/20-22)  

dalġa vura vura ura ura götürüyo
r
. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 187/IV-e/) 

mürvetdi mi yaxşı ġėde yamāna / onun üçün yana yana ġėderem. (Siv./Kangal, STİAT,111) 

korna çala çala, korna çala çala getirile. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,31/VIII/54) 

iki köpek bî tilkiyi zorla gebēttik vūa vūa. (Tek./Saray/Kurtdere Köyü, TİSİKAD, 41/IV/23) 

atımın üstüne binip‚ de doya doya gezmeden atımı kesiyoŋ de, diyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA,  

275/XXVI/57)  

orda ālǎya ālǎya, ġardaş diyom. (Tok./Killik K., TİLYA, 251/XIII-a/40)  
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āzına açıyō‚ ki ya āzına ġadar basa basa dolmuş. (Tok./Sulusaray/Dutluca Bel., TİLYA, 401/XCVI-d/191)  

vallayi gündüz toplardıḳ şeyiŋ içinden de havıza soḳḳḳḳā soḳḳḳḳā uçurūduḳ. (Muğla/Ula/Gölcük Köyü, 

UlaYA, 93/XIX/48-49) 

ḥayvanı sıxa sıxa yeríní daraltırí. (Ur./Merkez, UMA, 172/XII/52) 

o maelleniiŋ, dōlaşa dōlaşa mezerlēŋ içinden cāmileri görü. (Uş./ Banaz/Ahat, UşİA, 237/I-18/61)  

goşa goşa geldim bayram yerine (Uş./ Banaz/Susuz, UşİA, 262/I-36/12)  

ordan vāmış, vara vara bi çelmeniŋ başına vāmış. (Uş./Sivaslı/Kökez, UşİA, 304/I-61/60) 

uşacıḳlā ‘bāra bāra‘ öldü. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 102/I/50) 

o gudar sayıyı gaş günde gaş‚ ayda çıkāsa yata gāka yaparız yāni. (Af./Merkez, AMA, 182/IV/34) 

ağlıya sızlaya boynuma daḳdım. (Ordu/Mesudiye/Aruk Musa K., KİAT,48) 

ġona ḳḳḳḳaḳḳḳḳa ġona ḳḳḳḳaḳḳḳḳa ġona ḳḳḳḳaḳḳḳḳa onbeş günde bozdağa çıḳā. (Muğla/Ula/Çıtlık Köyü, UlaYA, 

72/VII/2) 

yoldan yola, bata çıka, potdan gėç ĭ yoŋ. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Hamzafakılı K., ZBKİA, 116/III-b/40) 

gana doya baḳmadım / ben yarimin yüzüne. (Gir./Mesudiye K., KİAT, 95) 

 

1.1.1.3.4. -(y)a -(y)a 

halı zili doKuya doKuya dēyō deyzem bôyne oldu, (Af./Merkez, AMA, 175II/50) 

gır‚ atımın alıcığı arḳasına yapıştı / alınmaya alınmaya. (Af./Salar K., ADÜM I, 33) 

başıŋ mı böyüdü ġélin olalı / ağlıya ağlıya ġötürdü béni. (Af./Şuhut/Badaş K., ADÜM I, 46) 

uşax gılici yavaş yavaş salliya salliya bulutdan gėçiler. (Van/Merkez, AİAD,6) 

aġliya aġliya, birisi düşüp tendirin başında yatdi. (Van/Edremit, AİAD,28) 

ōlan o daşlādan cebine doldurya doldurya ġotürya isdambıla. (Bar./Merkez, BarYA,31/I/70) 

ısım akrabaı gidcē gün alaylan. arabaya bindiriler. oynaya oynaya,  çalģılar çalar.  

(Edn./Keşan/Kızkapam K. EdİA,139/VIII/32) 

ālaya ālaya uyumuş soḳaḳta. uyudū anda, o anda da pédişā geçērmiş. (Edn./Keşan/Kozköy K. 

EdİA,142/X/14-15) 

gız-da ağlıya ağlıya anásının yánna ğidiy. (Mal./Erepkir/Hastek K., GDİAT,27) 

geceleri oḳḳḳḳuya oḳḳḳḳuya, bu sid ĭ redeki su o ġızdan geliyo. (Isp., IMA, 122/VII/26) 

o bir şenliKde ögü süre davulun ögünden oynuya oynuya atın ögü süre getirdiler 

içeriye endirdiler. (Mal. /Merkez/Şahnahan Köyü, MalİA, 256/XVI-a/10-11) 

aşşĭye iner takır takır / yokarı çıkar ālıya ālıya. (Muğ./Merkez, MA,130) 

aḥ ḡúlüm capalıya capalıya başladuḳ. (Tok./Niksar/Merkez, TİLYA, 331/LV/2)  

oḳḳḳḳuya oḳḳḳḳuya arḳamızdan gelg‚ geli. (Muğla/Ula/Çiçekli Köyü, UlaYA, 98/XXII/4)  



 

 

20 

sermāfilin altına girdim, seĺātentüncinā okùya okùya deye hiş gavır tenime tüüme bi 

zarar getirmedi. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 215/I-8/14)   

esgiden darı gavırıdım. / kısımlayan gidēdi. / galgıya galgıya öldü. (Uş./Ulubey, UşİA, 320/I-

65/18-20) 

yalın‚ ayax dikennerden hoPluya hoPluya giderdim. (Yoz./Kadışehri, YİKYTA, 196/XI/36) 

 

1.1.1.3.5. -ā -ā 

iki erkek eŋ önde silā atā atā arkada elli atmış zini ġoca ziŋi deriz biz oŋa kövüŋ altını 

üstünü dolaşırsıŋ. (Uş./Sivaslı/Akarca K., SA,55/XIV/181) 

onsekiz gün sora varā varā vādıḳ. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 82/III/106) 

 

1.1.1.3.6. -(y)ā -(y)ā 

bôle ġoca tencerenin içinde bulăyā bulăyā yağ tenėkelere dolduruduk. (Af./Sandıklı/Menteş  

Kas., SYAÖ, 387/LXXXIII-a/3)  

 

1.1.1.3.7. -a -a -a 

ġanımı aḳḳḳḳıda aḳḳḳḳıda aḳḳḳḳıda géldim şėyden çamışırāneden. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 146/XVII 

 

1.1.1.3.8. -ā -ā -ā 

undan sonā unnarı gırā gırā gırā ufak ufak gırārız. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 141/VII/51-52) 

 

1.1.1.3.9. -a -a -a -a 

öŋüne nehir gelince bunuŋ dar yerini bulen de aTliyen diye goşa goşa goşa goşa 

gidēmiş. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,233/XX/7-8) 

 

1.1.1.3.10. -a -e 

ondan sōna, oḳḳḳḳuya üfüre, oḳḳḳḳuya üfüre, çıḳarmışlā gerisin geriye. (Isp., IMA, 127/X/11) 

 

1.1.1.3.11. -Ø -e 

bu uşağı ġėt ġėde böyümede olsun. (Siv./Kangal, STİAT,109) 
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1.1.1.3.12. -e -a 

aŋnaTdım ya benim‚ işde ilkokulu bitirdim, halk ‚ arasında düşe kalka, düşe kalka, düşe 

kalka, gösterdim. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,268/XXVIII/15-16) 

 

1.1.1.3.13. -e -e 

bu buraya geliyo, bilene bilene burayă iniyō. (Af./Merkez, AMA, 172/I/109) 

dürē dürē fırna yollarız,(Af./Merkez, AMA, 198/IX/57) 

döve döve aşşăğı yokarı yirmi santim olur. (Af./Merkez, AMA, 241/XVII/153) 

seve seve geyēdiK. (Af./Merkez, AMA, 287/XXX/36) 

gėde gėde éppeyim yol geddükden sōna çobana ıras geliyo. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

199/I/59) 

döne döne sen de gel i
˚
ŋ. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 223/IIb/269)  

halil‚ ibrahimden beri gele gele aḥır zaman peyġamberine ġader bu nesil gelmi
˚
şdür. 

(Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 286/XIc/31) 

bunna ġide ġide, yılannar pedişahunin ḳoşḳune yanaş é̄  ykene, yılan durdu. (Kas., AAT, 8) 

dėveci düşüne düşüne, ġėçmiş ġitmiş. (Kas., AAT, 14) 

gide gide bir az yol alıyala. (Bart./Merkez K, AİAD,178) 

yandım dolane dolane / yėter yėter yazıx mene. (Muş/Merkez, AİAD,82) 

bi üfürmēnen ėlli milyòn alır adamın. güle güle. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/44) 

xoca söyüne söyüne otağına gėtdi. (Kars/Koyundere K, DİAT, 23) 

gözüm göre göre girerim ölüm gatına. (Kars/Koyundere K, DİAT, 31) 

peri gaxdı yügüre yügere gėtdi. (Kars/Koyundere K, DİAT, 33) (koşa koşa) 

undan sōra bunu büze büze sālam yerinde büle büle büze büze büle diḳîler.  

(Edn./Lalapaşa/Çömlekakpınar Köyü, EdİA,217/XXXIII/251-252) 

haydi güle güle canım sana oğğular ola. (Erzn./İliç/Leventpınarı K., ErznYA, 238/II-I/12) 

usul usul, sürine sürine şeherin yanına yėndim. (Erzn./İliç/Doğan Köyü, ErznYA, 267/II-XXXIII/46-47) 

punġar başi nergile / doldur ver güle güle. (Erz./ Merkez, EA, 107)  

güle güle evlenirsin, iyi günler geçirirsin bize‚ de sıra gelir inşallah. (Esk./Odunpazarı Semti, 

EYA, 145/VII/18)  

bu susamıŋ sarısın suy‚ ūla yüye yüğe ġururdu o susamlā.  (Isp., IMA, 128/XI/25) 

güle güle git diyo. (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 75/3b/61) 

bi kişi ėle kendini çeke çeke getirdi. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 152/VII/13) 

düşüne düşüne  gellıx. (Kars/Sarıgamış/Karaurgan/Isısu K., KarsİA, 186/14/34)  
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bunnarı döge döge ġarsa götüdüler. (Kars/Ardahan/Halil Efendi Mh., KarsİA, 233/36/77)  

gözüm göre göre ėrmeniler geldi. (Kars/Arpaçay/Başgedikler/Bekler K., KarsİA, 322/78/8)  

ā herkes ėndi sö ‚‚ ‚‚üne sö ‚‚ ‚‚üne. (Kars/Merkez/Kümbetli K., KarsİA, 333/82-a/148)  

gide gide bi yire varıyollar. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 103/IV/15) 

esgiden ġınada ġalacaxlarıŋ zorunan ayaġġabısı alınırdı döŋüşe döŋüşe alınırdı. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 134/XII/95-96) 

yürende olanlar da döne döne dövüşdü. (Kil./Duruca Köyü, KMKA, 44/VII/133) 

oŋu düve düve gitîtirik biz. (Kır./Mucur/Küçükkavak K., KırYA, 424/ LXIV/86)   

öteki ayrılan arḳadaşlar, gide gide büyük bir dava raslamışlar. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

kele kele pobasının memleketine kelmişler. (Trab./Vakfıkebir/Mahmutlu K., KİAT, 199) 

altına yite yite sac ınan ekmek bişiriydik. (Mal./Hekimhan/Kocaözü K., MalİA, 285/LIV-a/1) 

arvat demiş hadi geze geze sennen demiş bi torba sen al. (Mal./Merkez/Tecde, MalİA, 252/XII/6) 

sōn tilki yānna böyüklene böyüklene vāmış. (Muğ./Merkez, MA,128) 

sōna gide gide ondam, dalda bi ĝuş ötüyo. (Nev./Merkez, NevYA,123/III/30) 

amerika işeye çıkıyo aya çıkıyō vay aya çıkdı güne çıkdı dėye metede metede ölǖyo. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 219/XI/30-31)  

ġurşun gelir sile sile. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 257/XXV-c/109)  

“bėçareye süre süre getirdik” diyor. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 180/IV-c/146) 

ayaŋa yılan gemü‚ü bata, dünya ĝazan ola, sen kePçe olasıŋ, bir dévasını bulamıyasıŋ. 

gele gele beni ģóresiŋ. (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 206/VI-a/68-69) 

yār‚ elime gėçerse / çeke çeke yiyecen. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 66/I/56) 

dinnene dinnene bôle gidicēm . (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 59/XIV/26) 

bir‚ de gele gele geldi‚ ki amcamın‚ ōlu. (Tok./Niksar/Çengelli K., TİLYA, 341/LXIV/30)  

adam eşē çekmiş manarı almış eline çeşlāndan gėde gėde gėtgėtmişlē. (Muğla/Ula/ Karabörtlen 

Köyü, UlaYA, 88/XVI/7) 

gele gele gelmiş bi dene ġabā asmış a‚aca esgin xurub‚ duruymuş. (Muğla/Ula/ Karabörtlen Köyü, 

UlaYA, 88/XVI/15) 

sōna gėde gėde gėtmişlē su içe‚ çe su içe ‚ çe eşėn izlēnden, gėtmişlē. (Muğla/Ula/ Karabörtlen 

Köyü, UlaYA, 88/XVI/22) 

bizi aldatan bubācıḳ deye deye vere bunnā ālamışlā. (Muğla/Ula/Sarayyanı Köyü, UlaYA, 107/XXVI/14) 

gide gide bi köv kímín bi yėre geldíler. (Ur./Merkez, UMA, 249/XXXVII/48) 

döüşe döüşe kendin götürveyon. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 205/I-2/137)   

yāni geticeŋ, düweninen süre süre akdāceŋ öküzünen. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 218/I-9/16)   

gide gide giTmiş, bi keçiyegavışmış. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 221/I-10/1)   
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şindi malım î allah güle güle gurbann ediŋ. (Uş./Merkez/ Susuzören, UşİA, 225/I-14/6)   

eşşek dövē gibi yüzüne tüküre tüküre dövüyōlā yāni. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 282/I-44/82-83)  

bu ġuruy, gėde gele gėde gele ġuru yėri çıxartmış. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 262/VIIb/138) 

yalŋız öyle her dakka nişanlı gele gide, babası göre annesi göre cırt pırt o yox.  

(Mal./Arapgir/Sugeçti K., MalİA, 312/LXXVIII/)  

iki seke bir çéḳḳḳḳe ġėlip atı da, pādışán oğlunu da çadırda yúḳlendi sırtına, gótürdü. 

(Siv./Oluhman, STİAT,13) 

 

1.1.1.3.14. -(y)e -(y)e 

hoca yıxıye yıxıye abdesi dutm ı̊ye. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 278/IXb/52) 

len üçüncü gün çıḳdıḳ işde köye geliyōz yürüye yüreye. (Af./Çay/Armutlu, ÇYA,136/VII/10) 

vax
ı
t zatėn türk ė́ söyliye söyliye köyün içine gireceg

h
. (Erz./Horasan/Merkez, ErzİA, 133/VIII-III/10) 

yörüye yörüye hasanġalesi’nden sarıġamış’a vardıux mu da do‚ubeyazıt, bilmem ġars 

gezdúḳ. (Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 74/IX/12) 

bu adam yörüye yörüye şehere girdi. (Tok./Artova, STİAT,164) 

oynālā vay bizim alayla dėye dėye. (Uş./Sivaslı/Merkez, SA,68/XV/157) 

su sōna geldi yö́riye yö́riye. (Tok./Zile/Yünlü K., TİLYA, 439/CXII/25) 

ben baxdım bunları dínleye dínleye. (Ur./Merkez, UMA, 155/VI/87-88) 

deye deye yollālādı. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 204/I-2/93)   

 

1.1.1.3.15. -ē-ē 

onun üstünden on ezē ezē garışdırı bi dā ezēdiŋ onu. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 218/I-9/18)   

 

1.1.1.3.16. -ĕ -ĕ 

sōra bu durumlā devam edĕ edĕ allā yüzüne güldü dürüs çalışdı. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., 

SA,45/XIII/6) 

 

1.1.1.3.17. -é -é 

çocuḳ émé émé ġézinirimiş. (Isp., ADÜM I, 69) 

éşagın yularında tuti, çéké çéké gidi. (El./Baskil/Çoğanlı K., KBAYA, 155/XLIV/17) 
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1.1.1.3.18. -e -e -e 

bunu böyle öre ‚‚ ‚‚ öre ‚‚ ‚‚ öre ġoca bi şöyle dutardıḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 118/IX/104) 

ama süregele süregele süregele ōlmamış. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,251/XXV/17) 

davulu dövdüre dövdüre, öve öve öve burdaḳı deliġannılā ebdes‚ alā gelî gözēce. 

(Küt./Altıntaş/Dumlıpınar Buc., KYA, 171/XV/64)  

 

1.1.1.3.19. -é -é  

gidé gidé bunla bi çeşm é̄   ıras gelmiş. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,6)  

dikén yir gévé gévé / senin‚ çün yandım dutuşdum / garşıdan sévé sévé. (Man./Akhisar/Marmara 

Köy, AkCA, 8) 

kendiŋ sürüné sürüné baġa gir. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 30) 

sén bir goyun olsaŋ bén-dé bir guzu / méléşé méléşé gor ġedériz biz. (Af./Emirdağ, ADÜM I, 37) 

çocuḳ émé émé ġézinirimiş. (Isp., ADÜM I, 69) 

yedi méndil çürüttüm ġöz yaşı silé silé. (İzm./Tire, ADÜM I, 95) 

 

1.1.1.3.20. -ı -ı 

asılı asılı, bóğúre yoxarı zenciri daxdıx mı çe h́iye h́ moturu. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 

254/VIb/102) 

varı varı vardīdıḲ. (Man./Soma/Tarhala K, GBAA, 15/IX/8) 

iki ġarı ġavġı yapı yapı işlédiK. (Ay./Karacasu/Merkez, GBAA, 92/LXX/21) 

öŋü süre oynuyu oynuyu silaxlar sıxılı sıxılı giderler. (Mal./Akçadağ/Kadı İbrahim K., MalİA, 334/CIII/) 

sallanı sallanı ġider gōşa. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K., STİAT,21) 

o pulları bône çivînen bandırı bandırı yüzüne çiçek çıkarıydı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

241/XVIII-a/77)  

geçen ģún a‚aşdan bir yılan sıyrılı sıyrılı ėndiydi. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 184/IV-d/211) 

 

1.1.1.3.21. -(y)ı -(y)ı 

devam‚ ėttim yola ağlayı ağlayı. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 109/VI/88) 

oğlan ağlayı ağlayı giri gelmiş okuldan. (Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 322/XLII/7)  

serinletin böle güzel güzel parlayı parlayı oturturux. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 246/V/7) 

gendi hālinde 'ĝaynayı 'ĝaynayı ''bişer. (Nev./Merkez, NevYA,119/I/6) 

bā bôrek dėdi, memlekeTde ālayı ālayı anayıŋ ġózleri galdı dėdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 

166/IV/643) 
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1.1.1.3.22. -i -i 

ocaḳ başınıŋ minderi / silkeler dönderi dönderi. (Çor., ADÜM II, 108) 

çencirede dönderi dönderi, o da ġoyulur bulama‚ olur ciyerim. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

112/VIII/18) 

ula benim gibi bi topal adan ġediyo. yeḲḲḲḲdiri yeḲḲḲḲdiri. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 151/IV/315) 

bunna ġış azığı ġışın bunnarı ġāri hazır yemeḳ hazır yemeḳ bişiri bişiri yeriz. 

(Af./Sandıklı/Bektaş K., SYAÖ, 304/XLIII-a/19)  

 

1.1.1.3.23. -(y)i -(y)i 

iki‚ ğişi nóğürecāŋ imekleyi imekleyi ĝuyudan su çekecāŋ diyi dermanıŋ hıntıbıŋ kesilir. 

(Nev./Derinkuyu, NevYA,135/XII/34) 

meleyi meleyi de bir ġoyun aşdı. (Esk./Merkez/Koşmat Köyü, EYA, 166/XVI/50)  

 

1.1.1.3.24. -(y)u -(y)u 

öŋü süre oynuyu oynuyu silaxlar sıxılı sıxılı giderler. (Mal./Akçadağ/Kadı İbrahim K., MalİA, 

334/CIII/) 

göŋülsüz köpe Ḳoyuna salarsaŋ; uluyu uluyu KurT getirir. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 163/XXVI/20) 

o da üç senedir gurTdan, guşdan ısırıcı hayvannardan ġoruyu ġoruyu çatılı gemiK ‚ 

olmuş. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 166/IV/651) 

 

1.1.1.3.25. -ü -ü 

sürünü sürünü davara zarallıx yapmadım. (Amas./Aydınca/Sarıyar Köyü, AAA, 244/Vc/108) 

dönderü dönderü ufalaruk. (Ordu/Çatalpınar/Karahamza K.,OİYA, 203/34/14) 

şordan eşiKden girdi. sürünü sürünü geldi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 175/IV/749) 

 
1.1.1.4. -(y)ArAk ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -(y)ArAk, Oğuz lehçeleri grubuna özgü bir zarf-fiil ekidir. Eski Anadolu 

Türkçesinin XIII-XV. yüzyıl yazmalarında ancak birkaç örneğine rastlanabilen bu ek, asıl Osmanlı 

Türkçesi döneminde gelişmiştir. Türkiye Türkçesi döneminde de bol kullanılır.79 

Muharrem Ergin: Bu ek Batı Türkçesinden sonra, Eski Anadolu Türkçesinden sonra, 

Osmanlıcada ortaya çıkmış yeni bir ektir. -a, -e gerundium eki ile -rak, -rek karşılaştırma ve büyütme 

ekinin birleşmesinden doğmuş olduğu düşünebilir.80 

                                                
79 KORKMAZ, s. 993 
80 ERGİN, s. 341 
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Haydar Ediskun: -erek yapılı ulaçlar ulaç a) kendisinden sonra gelen eylemle zamandaş 

olarak nasıl; b) kendisinden sonraki eylemin kendi eyleminden sonra yapıldığını ya da yapılacağını 

göstererek o eylemin anlamlarını tamamlar.81 

Tahir N. Gencan: -erek’li durum ulaçları -kurdukları önermelerle birlikte- kendilerinden 

sonra gelen eylemlerin ya da eylemsilerin ne durumda, ne zamanda yapıldıklarını gösteren birer 

tümleyici, durum belirteci olur. Bu türlü kullanışlarda ulaçla tümlediği yüklemin zamanı birdir.82 

Tahsin Banguoğlu: Daha yeni zamanlarda -e- zarffiil eki üzerine -rek karşılaştırma sıfatları 

ekinin gelmesiyle oluşmuştur. Yeni Türkçede bu zarffiil -e zarffiilinin yerini tutmuştur.83 

Nesrin Bayraktar: Bu ek Batı Türkçesinden sonra, Eski Anadolu Türkçesinden sonra, 

Osmanlıcada ortaya çıkmış yeni bir ektir. -a, -e gerundium eki ile -rak, -rek karşılaştırma ve büyütme 

ekinin birleşmesinden doğmuş olduğu düşünebilir... İki fiili birbirine bağlarken yüklemin tarzını bildirir. 

Eklendiği fiil yüklemin nasıl, ne tarzda yapıldığını açıklar.84 

Tufan Demir: Bu ulaçlar, kurdukları yancümleciklerle birlikte kendilerinden sonra gelen 

eylemsilerin, eylemlerin nasıl ve ne zaman yapıldığını gösteren durum belirteci olurlar.
85 

N. Atabay, S. Özel, İbrahim Kutluk: Bu ekle kurulmuş ulaçlar da durum ulaçlarıdır. Öteki 

ulaçlarda görülen bağlama görevleri de vardır. Çoğu kez durum gösterirken bağlama görevini de birlikte 

yapar.86 

 

1.1.1.4.1. -(y)ArAk 

1.1.1.4.1.1. -arag 

üsdüne-de kendirleri goyarag ayrıva bir yėre çekmiş. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 133) 

 

1.1.1.4.1.2. -araġ 

son olaraġ saba bi sofra vėracam. (El./Baskil/Şituşağı K., KBAYA, 128/XXV/22) 

eşden dosnan bayramlaşaraġ işde yapılan yėmekleri yirig. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 4/I/78) 

yāni deliġannı buluşaraġ tanışaraġ evlenme usōlü köyümüzde yoġ. (Küt./Emet/Güllüce, KYA,  

177/XIX/21)  

 

                                                
81 EDİSKUN, s. 254 
82 GENCAN, s. 393 
83 BANGUOĞLU, s. 236 
84 BAYRAKTAR, s. 208 
85 DEMİR, s.467 
86 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 238 
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1.1.1.4.1.3. -arak 

temiz‚ insannādır vē āyle olarak çok güvenílirdir. (Af./Merkez, AMA, 206/XI/22) 

kırk gecé dǖn yaparak geçinip duruyōla. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 9) 

sen yaradıcısıŋ, biz yaradılm ı̊şux diyen ruhlar da dünyaya káfir geleceh́ müslüman‚ 

olarak gėdece h́ler. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 293/XIe/209-210) 

ortancıl ōlun-da, büyük gardaşına uyarak gelmedi, diye söylendîyinde, gadının küçük 

ōlu-da don olarak onnarı yapallādı. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,95/VI/16) 

geldim alay  Ḳumandanıŋ yanına asger olarak. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,117/II/114) 

attuk sabā΄leyin ΄erҝen; bi saat, iҝi saat ka΄larak. aç�ilduk bi iҝi saat de΄nize. 

(Rize/Merkez/Balıkçılar K., RİA,211/V-a/1-2) 

bunnar geleneksel olarak herkesiŋ yaptığı işēlē. (Uş./Sivaslı/Tatar Kas., SA,18/III/2) 

tatarda ramazan onuŋ hazırlıklarıyla başlanarak bitene Ḳadar devam eder. (Uş./Sivaslı/Tatar 

Kas., SA,23/V/3) 

ve bu yüzükde sayı olarak 51 veya 101 sayı tutulur. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 80/XIX/424) 

iki gün ġına olarak oymamır. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 67/I/39) 

ama aşağı yoḳarı gine de yerleşim yeri olarak sekizyüz seneyi bulur. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., 

ŞuhA, 72/I/139-140) 

seksendört yılında muhtar olarak seçildim. (Tek./Saray/Çayla Köyü, TİSİKAD, 42/V/2) 

meyve olarak, onnarı yine ihdiyācımız gadak, gışlık mesela. (Uş./Merkez/ Eynihal, UşİA, 209/I-5/6)   

devlet astenesinde yirmi dôt‚  ay sıyye olarak‚  askerlîimi yaptıḳ. (Tek./Saray/Bahçeköy, TİSİKAD, 

64/XV/6)  

bazı ġazın geri tepmesiyle yerine getiren yayın ileri itmesiyle dedim otomatik‚ olarak 

çalışır. (Tek./Saray/Edirköy, TİSİKAD, 67/XVII/19) 

 

1.1.1.4.1.4. -(y)arak 

anasi ağliyarak gitmiş. (Rize/Güneysu Buc./Küçükcami K., RİA,243/XVIII/79) 

 

1.1.1.4.1.5. -araK 

onu sararaK götürüler. (Af./Merkez, AMA, 278/XXVII/152) 

herkis tempo tutaraK ēlenilî. (Af./Merkez, AMA, 177/III/31) 

bāzısı yassıdan sōra tok‚ olaraK, kimisi aÇ‚ olaraK dāveT‚ ėdē kimisi toK‚ olaraK buyuruŋ 

dėr. (Af./Merkez, AMA, 191/VII/108-109) 

berāber‚ olaraK büyüKlerinen yanı hîç tenhā galmadım bán. (Af./Merkez, AMA, 215/XIII/35) 
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o belde alaraK bırakmış. (Af./Merkez, AMA, 249/XX/29) 

abāleyin top tāliminde, çavuş‚ olaraK tālim yapdırıyo akşam ‚ üsdü. (Af./Dazkırı/Merkez, 

BDA,253/XXV/75) 

 

1.1.1.4.1.6. -araḳḳḳḳ    

bi ‚ gun dağda ekin biçerken bi rahmet fırtına olmuş çaxır dikeneri yuvarlanaraḳḳḳḳ alinin 

oŋüne ġelmiş. (Çank./Saray K., AAT, 88) 

hėrkes bi hediye olaraḳḳḳḳ kendinden elinden ġopanı getiri. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 188/XXVI/97) 

ondan sona onbî-onüç ‚ ay inzibaT olaraḳḳḳḳ ġaldım. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,113/II/8) 

sīĭrın biri gök boşadaraḳḳḳḳ varıyo. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,107/IX/15) 

ḳavali alaraḳḳḳḳ ḳávalda artık bunın  türkisini söyliyor. (Bin./Karlıova, KYA, 121/II-a/226) 

bu da kendini camdan ataraḳḳḳḳ uvalıḳta can vermiş u da. (Edn./Keşan/Karasatıh K. EdİA,136/VII/9) 

bālarını sataraḳḳḳḳ on sene bunara baxdılar. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 143) 

biz saḳat olaraḳḳḳḳ yani astānelere aldılar bi ḳaç gün misāfiren durduḳ orda misafiren 

asta baḳıcāz dokturlara. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 76/VIII/29) 

diyer gardaşlarının paralarını alaraḳḳḳḳ gendisininkini-de anasına vėrip eline bir kitap 

alaraḳḳḳḳ yafidi ile sefere hareket ėdiyo. (Ordu/Çavuşlar K., KİAT,55) 

gadın bu sözden gızaraḳḳḳḳ bir nalin vurup tçüpü gırdi. gırılindce mísafirin garısının 

oynaşı mėydana çikdi. (Trab./Zimliha K., KİAT, 189) 

sōra āş ġısmına marangoz olaraḳḳḳḳ biz geliriz. (Ordu/Aybastı/Özyurt K.,OİYA, 196/28/3) 

hammal goşaraḳḳḳḳ gidiye. (Ordu/Fatsa/Çaltımar K., KİAT,21) 

ādet olaraḳḳḳḳ, bir‚ ḥafta önce ġız‚ evi cehiz asar. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 261/XX-b/4)  

gün dovaraḳḳḳḳ bora gelivedik. (Muğla/Ula/ Sarayyanı Köyü, UlaYA, 91/XVIII/58) 

orda asKer olaraḳḳḳḳ getti‚i için deye üş gün terhisim geçi‚ vedi. (Muğla/Ula/Gölcük Köyü, UlaYA, 

94/XIX/99) 

ince olaraḳḳḳḳ dökerler. (Ur./Merkez, UMA, 187/XIX/10) 

aradan bir gaç sehat gėşdikden sōna yükleri arıyerek yüküŋ birinin içinden iki sandıg 

lire bularaḳḳḳḳ çıxarmış. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 133) 

köse dayyá yalvararaḳḳḳḳ ėtme köse dayı. (Ordu/Ünye/Veli Bayrakdar K., KİAT,14) 

 

1.1.1.4.1.7. -(y)araḳḳḳḳ 

ar yemáҝ yiyodu. ālayaraḳḳḳḳ dışarı çıktı. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 237/IV/11)  
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ġızı isdemey e̊ giderkene önce bir yiti‚imiz var diye alayaraḳḳḳḳ gideller. (Tok./Almus/Çevreli Bel., 

TİLYA, 263/XXI-c/8)  

 

1.1.1.4.1.8. -araḲḲḲḲ 

ortancıl ōlun-da, büyük gardaşına uyarak gelmedi, diye söylendîyinde, gadının küçük 

ōlu-da beş, on, on beş eliŋi sayaraḲḲḲḲ ḳırḲ ġadā devām‚ edēsiŋ beşer beşer. (Küt./Merkez, KYA, 

141/I/215) 

ġadınlarī oya işledî gibi desen‚ olaraḲḲḲḲ onuŋ‚ üzerine taranmış yünü dökeriz. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 194/IV-a/14)  

altı da sert‚ oldū üçün üzerine sıkışġın olaraḲḲḲḲ Ḳollāmızı, ayaḲlāmızı vuruduḲ. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 194/IV-a/29)  

atmışdan bu tarafa devamlı olaraḲḲḲḲ bütün türkiyemize alem nāmın yörüdü. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 203/V/47)  

arḲadan biz takviye olaraḲḲḲḲ vādıḲ. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 221/XII/5)  

çünkü sürüyü öbürüynen beraber ortaklaşaraḲḲḲḲ yeyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 213/VIII-b/82)  

 

1.1.1.4.1.9. -arax 

çok güzeļ bi tēsisimiz vā orda, dėrneK‚ olarax. (Af./Merkez, AMA, 255/XXI/4) 

ilk olarax ḳızılyatax köyüne imamlıx yapmıya gétttım. (Mal./Akçadağ/Aşağı Kirmanlı, AkçYA, 

105/13/17)  

ésgi padĭ şahlar muġallit olarax, zeki olarax yanarında bi kimse eğleller‚ imiş. 

(Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 279/Xa/2) 

sen bi şey olarax nası getüdüŋ de baŋa zekerini soxduŋ? (Amas./Aydınca/Şeyhsadi Köyü, AAA, 

295/XIIa/25) 

işçi olarax bízi elmanyaya yolladilar. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 116/II-a/81) 

cızmaleri çıxartmadan ėla o halilari basarax tā yuxari otirdi. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 159/VIII-

a/13) 

düḳġanında tezgahdarlıx olarax çalışıyam. (Af./Bolvadin/Çukurcak K., BTKKA,148/XX/93) 

yuvallanarak gedén ayı yörük çadīlānın önüné, önüné vāyo. (Ay./Merkez, AİAÖ,18)  

yanı ġonuşarak varıyolla. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,81/I/13) 

sıramiz gelana ḳader sizi yurt dışíya işçi olarak gönderdiler. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 114/II-a/21-

22) 

ilk ‚ olarax bırdá mektep ‚ açtırdî. (Diy./Çermik/Başarı, DİÇÇYA, 141/VIII/1) 

bėle parça et yaní doġramadan bölünmeden tüm ‚ olarax ḳızarduruz. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 

175/XIV/1) 

çermigten bura yaya olarax gelürdi eşekden. (Diy./Çüngüş/Keleşevleri, DİÇÇYA, 198/XX/9) 
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ė ilk‚ olarax bu, bu şiir ė́n ė́ başlıyor. (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 103/VI-III/34)  

gaçax‚ olarax, han ė́ tayife d ė́yin bene elb ė́se gėdirdiler. (Erz./Horasan/Yk. Tahirhoza K., ErzİA, 

146/VIII-VII/51) 

fitil yapdıx yarasına, fitil‚ mitil wurarax, buni da ėyletdig k ė , dedem igerm ė́ sene daha 

yaşad ė́. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 158/IX-II/94) 

diğer başga melmeketTen bir gemi azıp ğelip çocukların mektebine dayanarax galmış. 

(Mal./Akçadağ/Gozlıca K., GDİAT,46) 

ḳoyunların içine içine ḳḳḳḳoşarax gėtdi. (Bin./Karlıova, KYA, 120/II-a/214) 

yemen padışahına hedaye olarax götürür müsün? (Kars/Arpaçay/Akçalar K., KarsİA, 161/1/24) 

allah‚ amanet olarax götürüb bunu o adamın hedeyesinin garşılığını ver. 

(Kars/Arpaçay/Akçalar K., KarsİA, 162/1/38) 

hezreti ömer kervan olarax, tüccar namında, kervancılığınan gelir. 

(Kars/Arpaçay/Başgedikler/Anıtlar K., KarsİA,172/6/1)  

doġuzuncu ġolordu narmandan aşarax bardızı aldığında peder de barabar, önce belet‚ 

olarax, bardızı aldıxlarından aynı soğannı dağlarına hereket eden ordumuz o gece çox 

bunġaldamış. (Kars/Sarıgamış/Karakurt, KarsİA, 185/13/1-3)  

bunu saŋa hediye olarax viriyom. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 116/IX/148) 

ōlan evi olarax yiriK. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 130/XII/34)  

toplanırlar, ġarılar ayrı erkeKler ayrı dağıdıllar pay pay bėla, normal olarax. 

(El./Baskil/Kumla Tarla K., KBAYA, 131/XXVIII/3) 

ordan yabanı aşireti olarax, üç ġardaş‚ ımış‚ orda. (Kır./Merkez, KırYA, 197/II/2)  

tüféğni alarax dōru köyüne gelmiş. (Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,40) 

axşam olunca delü memmede iki üç arxadaş davul‚ zunna çalarax odasından içeri 

gelinin yanna atmışlar. (Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,41) 

ben gelinin yolunu baxarxan gocasımı  yoxsa axrabasımı, birden bire gapıyı açarax 

hayḳırdı. (Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,44) 

iki üş gün galarax da örtü yüzüne giderik. (Mal. /Merkez/Şahnahan Köyü, MalİA, 255/XVI-a/5) 

bilimisin hocam ortaasyadan atalarımız anadolumuza akın akın gelirken ‘Eymir’ büyük 

boylardan biri olarak geliyór. (Mal./Arguvan/Merkez, MalİA, 293/LVIII-a/1-2) 

gız dünya gozeli olarax açıxda galmış. (Niğ./Alay K., OAAD, 21) 

son olarax arabın çocuxları kesip, buŋayapdī haxareti annatmaya başladı. 

(Kay./Haydarbucağı K., OAAD, 61) 

necip çapanoğluna xızmedk΄ār olarax durmuş. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 170/III/5) 
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dolaylı olarax geçiyō şòrda. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 289/XXXII-a/3)  

ben namıma seni dúŋúr olarax ḡónderiyōm. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 290/XXXII-ç/27)  

bu legen ilk olarax pıres şeklínde kesílír. (Ur./Merkez, UMA, 134/II/27) 

ė el yėrde yüz yėrde çarpışarax düz yėrde. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 152/IV/330) 

ordaki çocuxlar ġapışarax yir. (Kay./Yeşilhisar/Kovalı Köyü, YYA, 98/I/30) 

bu kėçe bildígímíz ḳoyın yünlerirínden ḳırḳılıp ḳuzı yünleríní ḳḳḳḳullanarax yapıli. 

(Ur./Merkez, UMA, 182/XVIII/1-2) 

 

1.1.1.4.1.10. -(y)arax 

aynı dört ġapıyı temamlıyarax gelmese bir‚ insan haxġa yaxın‚ olamaz. (Amas./Aydınca/Avşar 

Köyü, AAA, 285/XIb/22) 

iping bi ucunu ufax bi, çalıya bālıyarax gaçmış. (Çank./Çerkeş K., AAT, 119) 

hadi baxam sıçiriyarax toplarin arxasına ġėdin. (Erzn./Refahiye/Akarsu Buc., ErznYA, 323/IV-VII/19) 

bocu bunu selamatdan zėrzamıya yaxlaşdırmıyarax aldı götürdü. (Gant., GDİAT, 215) 

onnarın üsTüne geriden atlıyarax binerlerdi. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 143/XIII/115) 

-hā, cirid oynuyarax geldiler. (Kır./Merkez/Kurtbeli Yeniyapan-Çarıklı Çifliği, KırYA, 279/XXVII/31)  

oğlan ağlıyarax garısınıŋ yánna ġelmiş. (Niğ./Alay K., OAAD, 21) 

oğlan ağlayarax ġine ėve ġėlmiş. (Niğ./Alay K., OAAD, 22) 

 

1.1.1.4.1.11. -árax 

gözcü olárax dedim nerde bişey gördünse bana malımat ver. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 105/I-

b/66) 

 

1.1.1.4.1.12. -ăraḳḳḳḳ 

gün doġăraḳḳḳḳ gidiyoz. (Ay./Merkez/Karankova K. GBAA, 75/LVIII/16) 

 

1.1.1.4.1.13. -ereg 

sağdıçlar görereg olursa olmaz. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 27/VI/155) 

 

1.1.1.4.1.14. -eregh 

sağdan soldan wurunarax, dögüneregh, çiynenerax gidė΄p erbabi babanın masasının 

garşında duruyor. (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 105/VI-III/118) 
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1.1.1.4.1.15. -erek 

ú k  ́ ancı sevinerek gėdiye şa‚ar ġomutannıŋ yana. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 277/IXa/31) 

patşaḥın eteğini öperek gėri çekildi. (Van/Edremit, AİAD,31) 

bôle bu şekilde açıḳdan ġonuşerek varıyolla. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,81/I/16) 

sini eline dönerek geliye alıya getiriye. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,110/IX/58) 

sonra ince ince kesilerek ḳatlanır. (Af./Çay/Karanık, ÇYA,180/XVIII/195)  

bayram namazı ġılındıḳtan‚ soyna herkes birbirĭ le sevişerek, öpüşerek bayramlaşır. 

(Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 4/I/71) 

parayı da yalaŋız eliŋe ėle görükerek vėrmezler. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 12/IV/7) 

biri görücü usūlü diğeri oğlan ile kız birbirini severek, anlaşarék evlenmeleri. 

(Mal./Pötürge/Merkez, MalİA, 316/LXXXIII/10) 

kendinde bi hastalık hissediyōn mu? sorerek geliyō. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 69/I/87) 

kıyāfet ederek, memleketiŋ ahvālini ôrenmek için yola çıkmışlā. (Uş./Sivaslı/Selçikler, UşİA, 315/I-

64/1-3) 

ġarı, Ḳór ġarı dürtünerek geldi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 171/IV/748) 

 

1.1.1.4.1.16. -(y)erek 

anasi, menim südüm yox saxlayamam dėyerek, nazıni ėtdi. (Van/Merkez, AİAD,6)  

bulları birbillerine ėklekiyerekkkk suyu istedîmiz yėre götürüz. (Esk./Dağküplü K, AİAD,115) 

aradan bir gaç sehat gėşdikden sōna yükleri arıyerek yüküŋ birinin içinden iki sandıg 

lire bularaḳ çıxarmış. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 133) 

borcu isteyerek yapıyoruz. (Kırk./Yoğuntaş Köyü, KİMİKA, 124/XXII/25) 

almazmı yāhu dėyerek, mülēsir bir vaziyete ġelmiş. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 104) 

sen bir övladımı bãa ilayıg górmediŋ, dėyerek, çocu başından irád ėdiyor. 

(Tok./Turhal/Yağalan, STİAT,147) 

benim için haddim olmeyerek āllā güvenerek vālî olmak, reis olmak, bilmem yahut ne 

yapmak vız geliyormuş. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 86/III/188-189) 

sen niye dördü beşi birden, beş‚ altısı birden diyerek gėdiyoŋ? (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 

216/VII/21) 

amıcamın, ememin gelini içeri girince ḡḡḡḡúlümseyerek girdi. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 237/IV/3)  

bi ‚ de bengiboz kişneyerek geliyo. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 279/XXVI/152)  
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1.1.1.4.1.17. -ereK 

soğuKlanması için çoK canları isTemiş, özenereK bişirmişlē. (Af./Merkez, AMA, 234/XVI/104) 

ōnnan sōra onnarı ēlenereK çala çala gidēler. (Af./Merkez, AMA, 228/XV/45) 

dev gümrenereK gelirmiş, mıdıḲı yeycēmiş. (Isp., IMA, 139/XVI/17) 

tePsinin içinde düzgünce yileşdirriK sona bu yuxalarıŋ üsdüne gezdirereK tanna 

çorbasını dökerig. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 154/XX/15)  

bir kör dürtünereK gekiyor. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 176/IV-b/41) 

 

1.1.1.4.1.18. -(y)ereK 

ben burdayım diyereK çuvalıŋ içinden çıxmış. (Kay./Yeşilhisar/Başköy Köyü, YYA, 102/III/41) 

 

1.1.1.4.1.19. -ereḳḳḳḳ 

bir ġünhep onu düşünereḳḳḳḳ ġėdī ykan bir liḳontanın ȫğünde tátli bir ḳoḳu duyar. (Trab., 

KİAT, 133) 

işç�i arkadaşlarumuzdan ve ėyi geç
inereḳḳḳḳ bu suret‚ ile ç�alişma yaptum. (Rize/Kalkandere/Cevizlik 

Mah., RİA,246/XX/41) 

 

1.1.1.4.1.20. -ereĥ 

bir tenesi seyirdereĥ geldi. (Kars/Selim/Yeşiltepe K, KarsİA, 206/22/53)   

 

1.1.1.4.1.21. -(y)ereĥ 

onu, öbürǚnü diyereĥ attıx bir tağım evler ġaldi. (Kars/Kağızman/Kölek B., KarsİA,173/7-a/6)  

 

1.1.1.4.1.22. -erex 

gozüm de gorerex tersaniye ġiremem / benim de namusum var tufeḳ vėremem. (Amas./ 

Merzifon/Akpınar, AAT, 168) 

 

1.1.1.4.1.23. -erek 

müzikli gülnüp oynanıļdıKdan sōra gızıŋ gálnliyi çıkărılıp pijama giydirilerek gızıŋ 

állerini gız gendi ávinden  çıKci‚ i záman gızıŋ bubası yoKsa ābisi gıza gırmızı duvåKla‚ 

örter, (Af./Merkez, AMA, 178/III/76) 
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1.1.1.4.1.24. -erék 

pādişah kēyfe ġelerék, gapıları dayadı. (Siv./Yıldızeli/Çavuşlu K, STİAT,9) 

1.1.1.4.1.25. -éreḳḳḳḳ 

ordan aslan çıxıp ġezéreḳḳḳḳ, sanduğun yanına ġeliyor. (Siv./Oluhman, STİAT,11) 

 

1.1.1.4.1.26. -érék 

uşaḳ beliné gélérék orda bir kārana rast géliyo. (Af./Eynihan, ADÜM I, 31) 

 

1.1.1.4.1.27. -(y)érék 

bubasının öŋüne yatırmışla o péhlivan deyérék. (Bur./Bucak/Ürkütlü, ADÜM I, 103) 

 

Ünlü ayıkırı şekilleri de vardır. 

1.1.1.4.1.28. -arek 

yazında erkek amelelerimiz şu‚uda gündelik olarek her gün gide
r 

gelilē. (Af./Şuhut/Kavaklı K., 

ŞuhA, 118/XIII/4-5) 

biz de türk milleti olarek türkiyede yaşıyoruz. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 122/XIV/26) 

 

1.1.1.4.1.29. -areK 

ortaokul, lise olareK orası varıdı. (Af./Merkez, AMA, 216/XIII/77) 

bi tāne nal deriS galdırı asılareK, bunnā yannıS çok sıcek olceK çekilîken. (Af./Merkez, AMA, 

239/XVII/79) 

 

1.1.1.4.1.30. -aráḳḳḳḳ 

dişari ç
ikararáḳḳḳḳ beni, ben listeye katilmişim ama. (Rize/Kalkandere/Cevizlik Mah., RİA,246/XX/47) 

 

1.1.1.4.1.31. -arék 

biri görücü usūlü diğeri oğlan ile kız birbirini severek, anlaşarék evlenmeleri. 

(Mal./Pötürge/Merkez, MalİA, 316/LXXXIII/10) 

 

1.1.1.4.1.32. -(y)aréḱ 

anası da buna bir iki tana vurmuş, ġaxmış ağliyaréḱ gėtmış madrasaya. 

(El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 108/XVI/8) 
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1.1.1.4.1.33. -árak 

bu köyde ilkin olárax, ali dede namındá bi dede varmış. (Mal./Akçadağ/İriağaç, AkçYA, 95/7/1) 

 

1.1.1.4.1.34. -(y)árák 

dedem buna dáyanamayárák buna ḳarşı gelmiş. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 90/3/22)   

 

1.1.1.4.1.35. -erax 

hepPi delġa geçerax edamnan Ḳonişiler. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 165/VIII-b/95) 

sağdan soldan wurunarax, dögünereg
h
, çiynenerax gidė΄p erbabi babanın masasının 

garşında duruyor. (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 105/VI-III/118) 

uşaxlar da sevinerax hep birliĥde haydi etdıx. (Kars/Sarıgamış/Karaurgan/Isısu K., KarsİA, 186/14/21)  

 

1.1.1.4.1.36. -(y)erek 

aradan bir gaç sehat gėşdikden sōna yükleri arıyerek yüküŋ birinin içinden iki sandıg 

lire bularaḳ çıxarmış. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 133) 

 

1.1.1.4.1.37. -(y)erah 

bi de oġlan evının adı söynerah sölenen maniler vardır. (Ur./Merkez, UMA, 210/XXIV/47) 

 

1.1.1.4.2. -(y)AlAK 

1.1.1.4.2.1. -alak 

yidikduḳden sōna barmağını buynuzuna vuralak, buynuzlanı düşüdü. (Kas., AAT, 10) 

herkeze biliyōnuz işde bakalak gidiyō. (Af./Sandıklı/Dodurga K., SYAÖ, 340/LXI-e/66)  

 

1.1.1.4.2.2. -(y)alak 

cumertesi gün, incir çalısînen ġulufalla oḳḳḳḳuyalak üş defa u terōyi çevürük. 

(Ordu/Mesudiye/Yeşilce Bel./Yeveli K., OİYA, 294/109/24) 

 

1.1.1.4.2.3. -(y)alaK 

velāsılı üş top‚ aĺayına vēmişlē beni. sallayalaK geldi inzibaT:hadi bakalım aĺaya. 

(Af./Başmakçı/Merkez, BDA,176/VI/30) 

 

1.1.1.4.2.4. -alax 
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üş tāne sėyis getmiş, o başġan olalax şunu dutuŋ diyecek onar da alıp gelecek. 

(Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 77/X/55) 

bi asgere gėtdim ġurbet olalax. (Or./Aybastı/Ardıç Mahallesi, AA, 85/XV/1) 

 

1.1.1.4.2.5. -alaḳḳḳḳ 

ben evden tüvē alalaḳḳḳḳ gelėm, dėmiş. (Esk./Dağköprü K, AİAD,144) 

ben yörüyelek, sabālı gün ġavuşalaḳḳḳḳ orayıvādım. (Edn./Merkez/Menekşe Solular K., EdİA,179/XXIV-

d/126-127) 

o şindi bunlar şarḳı çalılaḳḳḳḳ türkü çalılaḳḳḳḳ gelirlēmiş. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 144/VI/66) 

geldim bur é̄   sak é̄   işçi olalaḳḳḳḳ işe girdim. (İz./Taşköprü/Çal, İTOBA, 91/9/9) 

pancarkǖ’nden gelmişik burayı ġız olalaḳḳḳḳ. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 96/XV/2)  

mēmed‚ ā sevünerek, şaḥḥḥḥlanalaḳḳḳḳ geliya emme şimdi at‚ ĭnan, buyrun, diya. 

(Ordu/Fatsa/İslamdağ Bel./Kayaköy K.,OİYA, 227/49/215) 

 

1.1.1.4.2.6. -(y)alaḳḳḳḳ 

ondan sōna oḳḳḳḳuyalaḳḳḳḳ o çocuğuŋ‚ adını ġoŋ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 113/VIII/28) 

oynayalaḳḳḳḳ köyün dışına ġadā geçiriylar. (Edn./Keşan/Kızkapam K. EdİA,138/VIII/23) 

evi büle yoḳḳḳḳlayalaḳḳḳḳ bulamaz oldum. (Edn./Merkez/ Köşen Köyü, EdİA,185/XXV/94) 

ālıyalaḳḳḳḳ ġidérkén bi m é̄  mlikété varıyo. (Isp., ADÜM I, 65) 

 

1.1.1.4.2.7. -eleğ 

şablayĭ sardıḳ. ėyi gélsiŋ dėyeleğ‚ ėttik. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 151/XVIII/119) 

 

1.1.1.4.2.8. -elek 

ėliŋi bėri vė dėyelek atlamış oraya. (Kas., AAT, 4) 

sa‚at on‚ ikiyi geçelek ġızıŋ başına varız. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 187/XXVI/57) 

adam baŋa bôyle dėdi diyelek. Ḳırḳıncı Ḳapıyı herif yōḳa açryō. (Isp., IMA, 149/XXVII/15) 

ġız evi yardım‚ ossuŋ dēlek atālādı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 233/XV/182)  

dövelek, edelek seniŋ çocu‚un uslanmaz kı. (Af./Sandıklı/Başkuyucak K., SYAÖ, 298/XLI/42)  

aḳlĭ‚ ėrmēyu, ėrelek ermeyelek yapıyu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 135/XV/94) 

 

1.1.1.4.2.9. -(y)elek 

zabahleyin ben bu gızın yanına gidiyn dėyelek, kirli kėseyi aldı. (Kas., AAT, 9) 



 

 

37 

ağır yörü hoş yörü dėyelek böyle bi şėyler var ya, onnarı söylerin. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

140/XVII/9-10) 

dėyelek, oŋa ġoruz. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 142/XVII/58-59) 

ben yörüyelek, sabālı gün ġavuşalaḳ orayıvādım. (Edn./Merkez/Menekşe Solular K., EdİA,179/XXIV-

d/126-127) 

h é̄  y h é̄  y diyelek ėve géldim. (Ordu/Fatsa/Ergaf K., KİAT,35) 

aḳlĭ‚ ėrmēyu, ėrelek ermeyelek yapıyu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 135/XV/94) 

 

1.1.1.4.2.10. -(y)eleK 

sonna bán orǎyǎ gün geziyon diyeleK arasını aldırdım. (Af./Merkez, AMA, 202/X/37) 

ōlan o da hasda az ya ona da veriyon, üyüT gel diyeleK, ölümü kaldırceK gadaK iki yüz 

lire gadaK param vā yanımda. (Af./Başmakçı/Aşağı Beltarla K., BDA,196/XI/41-41) 

 

1.1.1.4.2.11. -eleḳḳḳḳ 

ben gö‚eri topluyon ġayi neyise geldi ġāri dineleḳḳḳḳ geldi. (Af./Sandıklı/Akin K., SYAÖ, 261/XXVIII-

a/14)  

 

1.1.1.4.2.12. -(y)eleḳḳḳḳ 

onu filan ederlē cığa deyeleḳḳḳḳ dakarlā. (Af./Sandıklı/Dodurga K., SYAÖ, 340/LXI-e/65)  

 

1.1.1.4.2.13. -(y)élék 

béyin ōlu gid é̄  kéne: hā karata tülücé deyélék sevmiş. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 4) 

buyurun hanım deyélék ayā gakıyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 4) 

buyur hanım diyélék oturuyōla. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 6) 

 

1.1.1.4.2.14. -leg 

undan sona bu ingilizlē atatürKü yakalayam deleg atatürK nasıl çeteleyi bilyō 

garadenize yürüyō. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 105/III/10) 

 

1.1.1.4.3. Ekin Genişlemiş Şekilleri 

1.1.1.4.3.1. -(y)ArAk+DAn 

1.1.1.4.3.1.1. -aragdan 
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ėlbōlunun atını alaragdan daşbaş ōlu ėlbōlunun yánna geldi. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 

139) 

ben nalbant olaragdan ursa ayrıldım. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 134/VI/42) 

 

1.1.1.4.3.1.2. -araġdan 

undan sōna işde bòriye bu şeyh yunus emre efendinin ġabiri olaraġdan zıyarete gelîlar. 

(Ordu/Ünye/Yavı K., OİYA, 323/130/5-6) 

 

1.1.1.4.3.1.3. -arahdan 

mejmur olarahdan gurbete gidecem. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 114/IX/121) 

 

1.1.1.4.3.1.4. -arakdan 

ondan kendini sakınarakdan gitceŋ. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 214/VIII-b/101)  

imām imāna dayanarakdan hindi hanġı olusa hakḲından geliriz. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., 

SYAÖ, 252/XXIV-b/32)  

benim aslım olarakdan dedelerim dedesi olan köy odasında misāfir olmuş. (Af./Şuhut/Kayabelen  

K., ŞuhA, 89/III/237) 

ordan ebirē de orda dili dutularakdan geri gaçıyo emmē, varıyo. (Uş./ Banaz/ Baltalı, UşİA, 248/I-

28/20)   

o îmar affında yararlanarakdan yeminni bürō kuruldu. (Uş./ Banaz/Kızılcasöğüt, UşİA, 260/I-34/14)  

 

1.1.1.4.3.1.5. -(y)arakdan 

ḳız ağlayarakdan kö‚e geliyō. (Isp., IMA, 143/XVIII/9) 

 

1.1.1.4.3.1.6. -araKdan 

köyüŋ ismi yaka olaraKdan gelmiş. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,228/XIX/11) 

ben yömyeye dörT buçuK lireye çoK giTdim, gündeliK‚ olaraKdan nerde iş bulusam. 

burda köyde ben biraz hem imamlıK yapdım. (Af./Dazkırı/Sarı KavakK. , BDA,277/XXX/11-12) 

ombaşı gursuna ve yahu bölük malı olaraKdan bırakacaz. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 114/IV/54) 

b ĭ  gün maladyaya yazıcı olaraKdan bi tabırdan insan gideceKmiş. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, 

SKA, 114/IV/56) 

 

1.1.1.4.3.1.7. -arakTan 

o diyo birinci safdaki ilk‚ olarakTan “sen yaradıcısıŋ biz yaradılm ı̊şux” diyen runlar da 

diyo. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 293/XIe/209-210) 
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burya ilk geliş mǔrādin cāmi civārında yüz otus hane olarakTan geldîni tahmin‚ ediyōlā. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 192/III/1-2)  

 

1.1.1.4.3.1.8. -araḳḳḳḳdan 

yādırmalı olaraḳḳḳḳdan, zırāTçılıḳ yaPdıḳ. (Af./Çay/Bulanık, ÇYA,129/IV/45) 

o da cazā olaraḳḳḳḳdan “ne yer΄de durcēsiŋ, ne de göğde durcēsiŋ” dedi. (Isp., IMA, 132/XII/68) 

bizim de ḥaġġımız olaraḳḳḳḳdan bize çārıp bizi, yani sizn de ḥaġġınız va, dėmiyo. (Ordu/Zafer  

K.,OİYA, 178/10/45) 

hediye olaraḳḳḳḳdan bî nār vėriya. (Ordu/Fatsa/İslamdağ Bel./Kayaköy K.,OİYA, 225/49/158) 

urda su olaraḳḳḳḳdan süt aḳıyo. (Ordu/Kabataş/Kuzköy K.,OİYA, 271/93/2) 

seni hazır olaraḳḳḳḳtan seni çiflē alıcām diyi. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 72/XX/32) 

o şimdi ārice gün olaraḳḳḳḳdan şindi ārice o yani öyle kesgün. (Tok./Karkın K., TİLYA, 246/IX-d/55)  

ġışın yiyecēni alıp vereyim diyi gendimden diyi, hibe olaraḳḳḳḳdan diye yani ġarşıluḳsuz  

olaraḳḳḳḳdan ben onun ayriyeten çalışdǖ yimiyeyi vėriyem diye. (Tok./Erbaa/Karaağaç K., TİLYA, 

319/XLV/17-19)  

onnan sōra, ḳurs‚ asgėri olaraḳḳḳḳdan biz ayrıldúҝ. (Zong./Kurucaşile/Kapısuyu K., ZBKİA, 155/XIX/23) 

 

1.1.1.4.3.1.9. -araḳḳḳḳtan 

normaĺ‚ olaraḳḳḳḳtan dört köşe dört köşe dileriz hamırı. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 191/XXVI/181) 

ġış ḥazırlıkları ev olaraḳḳḳḳtan dėy‚ mi? (Ordu/Kabataş/Belen Mh.,OİYA, 268/90/4) 

 

1.1.1.4.3.1.10. -araḳḳḳḳTan 

ben seni atam olaraḳḳḳḳTan biliyom. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,117/II/114) 

 

1.1.1.4.3.1.11. -araxdan 

ixdiyar vezir basdona dayanaraxdan geliyî. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 254/II-XIV/197) 

dayanaraxdan gideriĥ. (Kars/Kağızman/Kötek/Paslı K., KarsİA, 189/16-a/31)  

seni zengin olaraxdan biliyor. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 113/IX/87) 

bir de yėşilisarıŋ tāri olaraxdan belillenmiş. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 139/XIII/41) 

o gelinner yanında, ĝıllı ġoca oynıyaraxdan, hanı ya çāraraxdan, türkü çīraraxdan 

gidellerdi. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 246/XVI/43)  

ondan sōna dirim davıl 'çalınaraxdan düdük 'çalınarax o 'bi adam 'alır 'gelir naxı'lı. 

(Nev./Ürgüp, NevYA,141/XV/7) 
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bacısı boxçasını alaraxdan ḳablana teslim ėdiyor. (Tok./Erbaa, STİAT,201) 

 

1.1.1.4.3.1.12. -(y)araxdan 

gardaşlarını gıpırdatmıyaraxdan soydu. (Tok./Erbaa, STİAT,201) 

 

1.1.1.4.3.1.13. -araxtan 

-savcılı, bu mıntıxa alef olaraxtan bi her bi her ḳóye bir‚ isim ġoymuşlar. (Kır./Kaman/Mamit 

Ka., KırYA, 412/LVII/9)  

 

1.1.1.4.3.1.14. -erekden 

ana arvat sögerekden geşdi, geTdi. (Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 208/I-I/39) 

hinci gelerekden yolda yāmır yāyo. (Nev./Merkez, NevYA,123/III/28) 

giderekden bi ĝarĝıya ıra-geliller. (Nev./Merkez, NevYA,123/III/33) 

yāni bir yere vardığında kendini böyüḳ görerekden meselā bi ġarşısındakı bi adamı 

küçüḳ böyúḳ gardaşı, ortancıl gardaşı ḳḳḳḳúserekden, aşşā tavlıya ėnip, iki dane at çekip 

atlarına allaḥa du‚a ederekden işde anılarımız bu. (Tok./Niksar/Merkez, TİLYA, 331/LV/19)  

nādar yalvardîysa suyu vėrmemiş, imeḳḳḳḳliyerekden varıyor suyu içiyorur ġiri ġeliyor 

ġine yatāna yatıyor. (Niğ./Alay K., OAAD, 36) 

 

1.1.1.4.3.1.15. -(y)erekden 

“davranmaŋ hepiŋizi keseriz” diyerekden ġorxu gelmiş. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 208/I/284)  

zavallı ali, bu damdan çıxarsam bi daha sırımı garıma dėmicen, dėyerekden dama 

ġirmiş. (Çank./Saray K., AAT, 88) 

allā’n emrinne evlenmek isteyem diyerekden geldi kǖden şēyit buldu. (Edn./Enez/Vakıf K.  

EdİA,127/IV/10) 

işde orda aaha diyerekden artuğ‚ irellem ė́ş. (Erz./Narman/Seminkale Köyü, ErzİA, 99/VI-I/18)  

oğlan-da ağliyerekden pādışahın yánna ğėtTi. (Tun./Hozat, GDİAT, 122) 

baŋa ne yapcek diyerekden onu da hiçiŋsememek olmaz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 214/VIII-b/104)  

şindi o gevur işēsi oldu diyerekden bu işēle çıkınca o yemekle memekle batdı. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 224/XIV/9)  
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1.1.1.4.3.1.16. -ereKden 

ileriden hissedebildiKleri ќārı veya zararı iyiliği görereKden hep ileriye yatırımla 

gelmiş. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,270/XXVIII/75-76) 

 

1.1.1.4.3.1.17. -(y)ereKden 

eşe dosta îlan‚ ėder ben hacca giTcem diyereKden. (Af./Merkez, AMA, 192/VII/141) 

ayāĝa galkar bi ezan oKur, allāhü‚ eKber diyereKden. (Af./Merkez, AMA, 209/XII/76) 

gözüm ‚ arkamda galdı, bi teK bi şē diyereKden, gerisin geri getirdi. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., 

BDA,265/XXVII/5) 

 

1.1.1.4.3.1.18. -erekTen 

yasaḳ herakde diyerekTen diyerekTen bi de ben Ḳaçtım. (Af./Çay/Koçbeyli, ÇYA,145/IX/6) 

 

1.1.1.4.3.1.19. -(y)ereḲḲḲḲden 

bir ġızı oldu, adını da jotdux diyereḲḲḲḲden. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 198/V/85) 

 

1.1.1.4.3.1.20. -(y)ereyhden 

sen bu adami  öldürmüşsün diyereyhden biz ė́ tevġ í f ‚ ėtdiler. (Erz./Tortum/Merkez., ErzİA, 116/VII-

II/11-12) 

bu gendine bėle ocax daşına dayėreyhden gendine uyxuluğa verdi. (Erz./Tekman/Taşkesen K., 

ErzİA, 209/XII-I/11) 

onun da kemiği sızlar. diyereyhden buna cevap vėrdi. (Erz./Tekman/Taşkesen K., ErzİA, 209/XII-I/20) 

 

1.1.1.4.3.1.21. -(y)erexden 

beni çox‚ ezece h́hler diyerexden ġorxuyo. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 282/Xa/93) 

 

1.1.1.4.3.1.22. -eréḳḳḳḳden 

bineréḳḳḳḳden yola düşdüler. (Tok./Erbaa, STİAT,201) 

 

1.1.1.4.3.1.23. -érékdén 

haman ġözü alınca sevnérékdén gızın yan'na ġ é̄  miş. (Isp., ADÜM I, 69) 
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1.1.1.4.3.1.24. -(y)érékdén 

ġélén gara‚ geçililér diyérékdén; gavaslar söyliyor beyléré. (Af./Eynihan, ADÜM I, 32) 

 

1.1.1.4.3.1.25. -(y)erekte 

et kodi falan diyerekte ē beºyük kuşk var, bi adam geturu. (Rize/ Çayeli/ Kemer Köyü, RİA, 267/ 

XXXIII/ 93) 

 

1.1.1.4.3.1.26. -(y)erekten 

“çattılar ġazan daşını düzdüler gélin başını” dėyerekten, o öyle, öyle dėriz. 

(Af./Bayat/Merkez, BMA, 132/XV/28) 

gôni var mı yox mı dėyerekten gėder dėr. (Diy./Çüngüş/Kaynakköy, DİÇÇYA, 208/XXIV/3)  

benim ġonuşmalarım biraz hakikate diyerekten eski tarihler üzerine ġonuşmak taleb 

ediyorum. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 77/III/9) 

o rübbeye haiz etmeyi deyip. ḳafir olurlar deyerekten görüyōn demiş. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., 

ŞuhA, 88/III/226) 

 

1.1.1.4.3.1.27. -araxden 

bunnar alaraxden,eşgisordan oltiya y ė́nduz. (Erz./Tortum/Merkez., ErzİA, 114/VII-I/38) 

 

1.1.1.4.3.1.28. -arekden 

süĺale olarekden fiĺannā dediği vakit geçē. (Af./Merkez, AMA, 223/XIV/238) 

başga bir yėre vėrecek oldu, sōra ben de gāti olarekden varmadım. (Tok./Artova/Daşpınar K., 

STİAT,173) 

 

1.1.1.4.3.1.29. -eraxdan 

boynun kökini ġaşiyeraxdan gidir. (Erzn./Tercan/Kurukol Köyü, ErznYA, 377/VI-XI/177) 

ordan onnarı goulayaḳḳḳḳtan banaz gaçiyola. (Uş./Hatipler K., ADÜM I, 142) (kovalıyarak) 

git istiKĺālden sonra apáyi galdırdılar, rum‚ ismini andırıyo diyeKden, aşşā yenice, 

yokarı yenice, bu şekilde galdı. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,269/XXVIII/43-44) 

ē baḲdıḲ az bi s é̄   rmî ġaibeT é̄   z diy é̄   Kdén. (İz./Karaçadağ K., GBAA, 26/XVIII/6) 

 

1.1.1.4.3.2. -(y)AlAk+DAn 

1.1.1.4.3.2.1. -alagdan 
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ilg sevte olalagdan esgişēre bılgar, yonan ĭ sdan, ingiliz túrk ĭ yē paylaşdılā. 

(Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 105/III/2) 

 

1.1.1.4.3.2.2. -(y)alakdan 

gelinin o yelde dağılan şeyleri toplayalakdan alılā varılā gapının önünē. (Af./Şuhut/Balçıkhisar 

K., ŞuhA, 68/I/70) 

 

1.1.1.4.3.2.3. -alaKdan 

altı buçuK sene civārında mūtarlıK yapdıK ve bir sene galalaKdan biz bi dediK, bākura  

gayıTlanalım. (Af./Dazkırı/Sarı Kavak K. , BDA,278/XXX/24-25) 

 

1.1.1.4.3.2.4. -alaḳḳḳḳdan 

oraya o biŋbaşıyı birinci ḳapdan olalaḳḳḳḳdan tāyin‚ ėttiler. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 104/IV/63) 

bir buçuḳ sėne falan orda ben çalıTım māḳḳat ollaḳḳḳḳdan. (İz./Taşköprü/Çal, İTOBA, 91/9/21) 

u zatı‚ da türbe olalaḳḳḳḳdan yėniden yėnilendi. (Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh./Peşembe Yaylası,OİYA, 191/25/1-2) 

 

1.1.1.4.3.2.5. -(y)alaḳḳḳḳdan 

“xarlayalaḳḳḳḳdan mı gelen gürleyelekden mi gelen.” (Küt./Merkez, KYA, 156/VI/12)  

 

1.1.1.4.3.2.6. -alaḳḳḳḳtan 

hemen hemen bayatta tek olalaḳḳḳḳtan biz ġoşduḳ onu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 166/XIX/12) 

 

1.1.1.4.3.2.7. -(y)elekden 

biz de ġoyunları böyle esirgeyelekden ġırharux. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 64/II/18) 

böyle diyelekden adamınan bazallıımızı yaparux. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 64/II/25) 

alĭn kesiyōm diyelekden kesellerdi giderket tam sarayın önünde ot, ip ġırılmış, yıḳılımış. 

(Ordu/Çamaş/Sarıyakup, OİYA, 199/32/17)  

üş defa gėri gelǖsün gelinin baş türküsünü sôliyelekden götürüler. (Ordu/Çamaş/Sarıyakup 

K.,OİYA, 201/32/74) 

ben ehli keşifim diyelekden vatandaşın birisi gelî. (Ordu/Ünye/Tekiraz Bel./Dizdar K., OİYA, 325/132/20) 

buraya top ata diyelekden allah devlete ‚ġuvet vesiŋ. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 252/XXIV-

b/41)  

“xarlayalaḳdan mı gelen gürleyelekden mi gelen.” (Küt./Merkez, KYA, 156/VI/12)  
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1.1.1.4.3.2.8. -(y)eleKden 

çoK şıkıştırdım büyüK gızımı hatta dôvdöm bile okuyceKsin diyeleKden. (Af./Merkez, AMA, 

208/XII/54) 

 

1.1.1.4.3.2.9. -(y)elekd ẽ 

“oḳutcez seni” dēyollā yāni, yürüyelekd ẽ yāni. (Isp., IMA, 136/XIII/84) 

 

1.1.1.4.3.2.10. -(y)elekten 

anneme gáldim illāki báni okula gaydėTdirciŋ diyelekten. (Af./Merkez, AMA, 207/XII/3) 

ben ne yapam bu altı liraylan diyelekten diyō. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,106/I/61) 

“bayram geliyo” diyelekten, dēmen daşında duz yarılırdı. (Isp., IMA, 128/XI/22) 

 

1.1.1.4.3.2.11. -(y)élékdén 

burda ... diyélékdén dellal çārıyoru. (Ay./Merkez/Karankova K. GBAA, 75/LVIII/17) 

o-da sual etti, neyé áğleyosuŋuz deyélékdén, oŋa-da dedilé. (Isp., ADÜM I, 64) 

 

1.1.1.4.3.3. -(y)ARAk+dene 

1.1.1.4.3.3.1. -(y)erekdene 

ġardaşı idiris hocayı hacı bekdaş-ı veliyle ġonuşuyosemimi diyerekdene şik΄āt‚ ėtdi. 

bunu terbiyesini vėr diyerekdene. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 222/IIb/209-210) 

 

1.1.1.4.3.3.2. -(y)elekdene 

ōlan giTceK diyeleKdene, gice āsger gicesi ėderîz. (Af./Merkez, AMA, 196-197/XI/25-26)  

 
1.1.1.5. -(y)Ip ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -(y)Ip / -(y)Up’lu zarf-fiil, bağlı bulunduğu esas fiildeki hareketten biraz 

önce gerçekleşmiş olan bir hareketi karşılar. Bu kullanış ile, şekilce, esas fiildeki kipin yerini dolduran bir 

“ikame” özelliği arka arkaya aynı şekil yapısındaki kiplerin tekrarını önlemek üzere, bir önceki fiilin 

çekim eki ayılmış ve yerine -(y)Ip / -(y)Up zarf-fiil eki getirilmiştir.87 

Muharrem Ergin: Bu ek aslında, Eski Anadolu Türkçede -p şeklinde idi. Batı Türkçesine 

geçerken önünde önündeki yardımcı vokal ekin bünyesine dahil zannedilmiş, böylece ek batı Türkçesinde 

iki sesli olmuştur. Batı Türkçesinin başlarında p tesiriyle ekin vokalini daima yuvarlaklaşmış görürüz.88 

                                                
87 KORKMAZ,TTG, s. 999 
88 ERGİN, s. 341 
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Haydar Ediskun: -ip yapılı ulaç, kendi eyleminin sonraki eylemle aynı zamanda, aynı 

yöntemde ve aynı kişice yapıldığını göstererek o iki eylem bağlar.89 

Tahir N. Gencan: Bu ulaçlar, özneleriyle kipleri ve çekimleri eşit olan eylemleri, eylemsileri 

birbirine bağlamaya yarar. Onun için -ip yapılı ulaçlar, kendilerinden sonra gelen yüklemlerle 

düzendeştir.90 

Nesrin Bayraktar: Eklendiği fiili ikinci bir fiile bağlar. Bağlaç yerine geçerek“ve” bağlacı 

gibi kullanılabileceği gibi ve -ArAk anlamını katarak bağlandığı fiilin tarzını da bildirir.91 

Orhon yazıtlarında geçen örneklere bakıldığında ek, ünlü ile biten fiillere bağlama ünsüzü 

almamış biçimiyle -p olarak eklenmiştir.92... Eski Anadolu Türkçesine ait metinlerde ekin bağlama ünlüsü 

eke dahil olmuştur.93 ... Ancak bazı manzum eserlerde ekin -p olarak kullanımı da vardır.94 

N. Atabay, S. Özel, İ. Kutluk: Bunlara bağlama ulaçları da denir. Kendisinden sonra gelen 

eylemsi ya da eylemle kişi ya da zaman bakımından uygunluk gösterir. Bu ek eklendiği sözcüğe göre 

ünlü alır. sık sık ve bağlacının yerine kullanıldığı olur.95 

A. von Gabain: Ünlü ile biten tabanlara -p şekli, ünsüzle bitenlere, ekseriya, -ıp, -ip, son 

hecesi yuvarlak ünlü olanlardan sonra -up, -üp gelir.... -p zarf fiili, şahıs ve teklik çokluk bakımından 

bağlı olduğu fiilin fonksiyonlarına sahiptir; iş ve hareketin, kendisinden sonra gelen fiilden önce olup 

bittiğini gösterir.96 

 

1.1.1.5.1. -(y)Ip Eki 

1.1.1.5.1.1. -(ā)p 

ḳḳḳḳaynāp ġaynập köpǚğü durulasıya ġaynece. (Küt./Tavşanlı/Ayvalık Köyü., KYA, 225/XLVI/25)  

bu yėdi başlı dėv, yėdi seneden berli memesindeki galan südü, sāp tuluğa 

doldurdu.(Siv./Yıldızeli/Menteşe K., STİAT,36) 

 

1.1.1.5.1.2. -(ā)P 

bırāP ġaşdınen soŋura urus ‚ unan bizim aramızda iran toprā va, acam. (Küt./Simav/Kuşu 

Kasabası, KYA, 183/XXIII/5)  

 

 

                                                
89 EDİSKUN, s. 253 
90 GENCAN, s. 390 
91 BAYRAKTAR, s. 139 
92 BAYRAKTAR, s. 139 
93 BAYRAKTAR, s. 142 
94 BAYRAKTAR, s. 143 
95 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 236 
96 A. von GABAİN, Eski Türkçenin Grameri, TDK, Ankara 2000, s. 84 
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1.1.1.5.1.3. -ập 

ḳaynāp ġaynập köpǚğü durulasıya ġaynece. (Küt./Tavşanlı/Ayvalık Köyü., KYA, 225/XLVI/25)  

 

1.1.1.5.1.4. -ep 

ordan sınıxcė getüreb‚ öküzüm ė́n ayağıni bağlatmağ‚ iç ė́nteyhrar döndüm. 

(Erz./Tortum/Merkez., ErzİA, 116/VII-II/9) 

 

1.1.1.5.1.5. -(y)ep 

gene gardaşları uyarmıyep yola ıravan oldular. (Kmar./Cerit K., GDİAT, 175) 

 

1.1.1.5.1.6. -(ē)p 

gétiriP duru baḲ çocūma. burła durmēp durudu. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 6/II/24) 

 

1.1.1.5.1.7. -ė΄p 

sağdan soldan wurunarax, dögünereg
h
, çiynenerax gidė΄p erbabi babanın masasının 

garşında duruyor. (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 105/VI-III/118) 

 

1.1.1.5.1.8. -ıf 

biz de oraya toplanıf, bir ‚ araya oturuf pencer ekimini bize annadar. (Kars/Iğdır/Melekli K., 

KarsİA, 274/52/5)  

arvat gelif bēnamazı da alıf bir zaman yėyif içif safa sürüfler. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 5) 

atėş alıf yana yana ġėderem. (Siv./Kangal, STİAT,111) 

 

1.1.1.5.1.9. -ıb 

çobana ébdes alıb namaz ġılmayı oğrediy ĭ . (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 200/I/74) 

cihanşah belke bennen xabarsız nişannanıb ona dėyeceğim yox. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 

27) 

gėrisi de hep açıb açıb bize vėriyler. (Erzn./Merkez/Bahçeli Köyü, ErznYA, 387/VII-II/36) 

gėdib, günde namaz ġılıb allahına şükür ėdirmiş. (Kars/Tuzluca/Sürmeli K., KarsİA, 307/71/8-9)  

bi ‚ sēr mıstafa'dan ayrılıb gidicîm, yoldaşlığına da bıraxamı
y
om. (Kil./Acar Köyü, KMKA, 

57/IX/133) 

üçü de alıb, arxasını kesmeden endiriyòllar, halfed deniyor. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 

165/I/136) 
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gelini alıb gėdişin o ḡúnler gerdaha girip zabaxdan ḡaxıyollar. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 

167/II/65-66) 

ula utanmıyoŋ mu baba, herifin hem ĝarısını alıb, hemi de şe ‚ini almıya? (Siv./İlbeyli/Damlacık 

Köyü, SİA, 179/IV-c/118) 

varıb diyor ki, hazin hazin ḥökümdarın yanına varıyòr. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 182/IV-ç/188-

189) 

şimdi sabāleyn ĝoparıb masaŋıza getirecēdim, bāhşşimi alacādım. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, 

SİA, 183/IVd/192) 

bun varūr varmaz ėdam sehbāsına daxıb ėdam edesiŋiz dėyi yazıyur. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, 

SİA, 188/IVe/295) 

ġız bayılıb bayılıb gėdiyo. (Tok./Erbaa/Karakaya Bel., TİLYA, 322/XLIX/29)  

ġıyna ort‚  yerine portaḳal dökmüşlē ġızarıb‚ duru unu gördük. (Muğla/Ula/ Portakallık Köyü, UlaYA, 

83/XIII/8) 

bunu deyim alıb bi adam evínde‘azemi üş sene beş sene çelışır. (Ur./Merkez, UMA, 129/I/2) 

 

1.1.1.5.1.10. -(y)ıb 

bi yavrumu ġundaḳḳḳḳlayıb salleyemedim. (Esk./Merkez, EYA, 136/II/27) 

 

1.1.1.5.1.11. -ıp 

müzikli gülnüp oynanıļdıKdan sōra gızıŋ gál
n
liyi çıkărılıp pijama giydirile

r
ek gızıŋ 

állerini gız gendi ávinden  çıKci‚ i záman gızıŋ bubası yoKsa ābisi gıza gırmızı duvåKla‚ 

örter, (Af./Merkez, AMA, 178/III/76) 

şindi devamlı gışlıK‚ üzerine yazdan sene boyu hazırlıK yapıP mévsimi geldiğinde güz 

ıslaTıp, etrāfını düzlüyom, işde ayarleyoz. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/9) 

böl ĭ nce onu da küçüK küçüK açıp ‚ içine büKme için mērcimek gonur. (Af./Merkez, AMA, 

229/XV/60-61) 

türK‚ askerleri yunannınarı öŋüne gatıp izmire dōru sürmėye başlamış. (Af./Merkez, AMA, 

235/XVI/139) 

ordu ḳomutanı salih omutaḳ geldiği záman siz ḳazzıx gibi çaxılıp duruyormusunuz, 

durmuyormusunuz? (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 149/38/108-110)  

orda bağırıp çığırmaya durdux. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 151/38/126)  

pātşān ōlu da beş taḳgé oturup gakıp evé géliyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 5) 

atın şamdanı yakıp ayın onbeşi gibi parleyıp yola düşüyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 6) 
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ōlan‚ da arkasından dört beş tékiké oturdıukdan sōna, o da gakıp evé géliyo. 

(Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 7) 

ōlan‚ da arkasından dört beş tékiké oturdıukdan sōna, o da gakıp evé géliyo. 

(Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 7) 

o zaman bóyle maxadıŋ‚ üzerine uzanıp duruy i
˚
.. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 198/I/30) 

ben islamıŋ malını alıp da ģótúmem diyo. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 206/I/243) 

bunu baŋa çalıp getúrúseŋ ben saŋa bu parayı verecām. (Amas./Aydınca/Tatar Köyü, AAA, 

232/IIIa/30) 

aralarından pēlivan gibi sıyrılıp çıḳmış, dağ başına. (Kas., AAT, 4) 

şā ‚ mēmet gırzünü alıp içeri ġirmiş. (Kas./Taşköprü/Kirazbaşı K., AAT, 45) 

muhanetdir gelip sarılmas / varıp ġapısına ġul olmayınca. (Çank./Cacıklar K., AAT, 100) 

çog ėhbap yanına sıḳ varıp gelme. (Çank./Kalaycı  K., AAT, 129) 

çırpınıp uçmağa yoḳdur ganadım. (Af./Dinar/Hacı Beşirli K., ADÜM I, 53) 

gáhvélérdén dolanıp ġélir ġül muradımın anası. (İzm./Ödemiş, ADÜM I, 90) 

körün ġüléşi-dé bi adamı yatırıp, üş séfér élindé sıḳarmış. (Bur./Bucak/Ürkütlü, ADÜM I, 103) 

mirze meḥmet elin atıp öbüri çöreği-de yiiyecax. (Van/Merkez, AİAD,7)  

g'ėce yárĭsınnan sorá garısıni, iki oġlini alıp ordan tergi diyar oldi, geldi. (Van/Edremit, 

AİAD,26) 

bu gavur gızını billik alıp gotürya ėvlerine. (Bart./Merkez K, AİAD,180) 

el uzadıp gonca gülün dermedim. (Muş/ Bulanık, AİAD,87) 

galé gapısına yüklénip gapıyı açıp gidiyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,9)  

bu keyik bôle gélméz, deyip çadırın gāpsına çıkıp bakıyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,7)  

gakıp olan gerisin‚ geri gidiyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,8) 

tam ōdan gélin geç é̄  kén alıp gaçıyolla. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,12)  

gölün iç é̄  sindé kéndisiné atıp bu surétlé yangından gūtuluyo. (Ay./Merkez, AİAÖ,17)  

sen de bunu çıkarıp gelme. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 101/III/8) 

sen oni götirıp o da o edama veracaxsın. (Bin./Ortaköy K., BMİKA, 136/III-a/68) 

ḳoyün kenarına ileriye oreya da variye abdazını alıp namazını ġılıp düşüye rahvan 

oluya yola. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,109/IX/44) 

zabaxınan kaxıya abdazını alıp namazını ġılıya ōlan düşüyo yola. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., 

BTKKA,110/IX/64) 

kürke varıp alıya, alıp ġoyacāĭ zaman hemen bi elinden tutuyo ōlan. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ 

K., BTKKA,114/X/17) 
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bi büzúġi alıp çalıp götüriy. (Diy./Çüngüş/Üçpınar, DİÇÇYA, 219/XXIX/16) 

sarılıp yatmağın bir lezeti var. (Iğd./Yuk. Çarıkçı K, DİAT, 87) 

iki sahat uyduxdan sōra galgıp çalışmağa başlarım. (Iğd./Tohançalı K, DİAT, 100) 

iki sahat uyduxdan sōra galgıp çalışmağa başlarım. (Iğd./Tohançalı K, DİAT, 100) 

bu sever fazla gelsin gene yaylanıp yuḳarı çıkǖ. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/10) 

anam bazlamalérdan büle ḳḳḳḳoparıp ta ḳızanın eline verememiş. (Edn./Enez/Vakıf K. 

EdİA,131/IV/157) 

almış bi çuval ceviz taḳ taḳ taḳ taḳ ḳḳḳḳırıp ḳḳḳḳırıp yirmiş. (Edn./Meriç/Yenice K., EdİA,163/XIX44-45/) 

ġızın ġarşisına otırıp sėyrėtmeye başlıyî. öğlene ġader sėyrėdiyi. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., 

ErznYA, 252/II-XIV/93) 

hayvannara yükliyler, geçip alıp gidiyler. (Erzn./İliç/Kuruçay Buc., ErznYA, 264/II-XXX/20) 

gızı alıp gideydi. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc., ErznYA, 308/III-XXXVI/75) 

mehdip alıp dönecehler. (Erz./ Merkez, EA, 103)  

bunnar orda exdiyarın dalına girir, sarılıp yatmada olsun, sabağ ‚ olir. (Erz./Merkez, ErzİA, 12/I-

I/75-76) 

herhalde o adam, zannedersem pek dişarė́ çıxıp da sözünü satmağ‚ isdemezmė́ş. 

(Erz./Narman/Seminkale K., ErzİA, 106/IV-III/139) 

çarpışıp, yunannari da måğlub ‚ ėden gėne o adamlardır. (Erz./Çat/Taşağıl K., ErzİA, 214/XIII-II/23-24) 

onların zamanen uzayıp gittiği günleri o ḳabaḳtan tabiyi onlar küçük oḳuycaḳlar. 

(Esk./Merkez, EYA, 145/VII/20)  

yarın gelicekler, kescekler, beni alıp gitcekler ġardaşım diyo. (Esk./Merkez, EYA, 149/IX/70) 

gáxıp gızın yatáğnın üstüne ğeldi. (Mal./Tilek K., GDİAT,5) 

ōlum sen bu ejderhayı bėslîysiŋ, sóyna milleti gırıp ġėçirir. (Mal./Tilek K., GDİAT, 8) 

o melmeketde de başga melmeketlere zenġin adamlar kevran dutup, başga melmekete ė̄y  

mallardan eletip satıp ticaret yaparlardı. (Mal./Tilek K., GDİAT, 9) 

diğer başga melmeketTen bir gemi azıp ğelip çocukların mektebine dayanarax galmış. 

(Mal./Akçadağ/Gozlıca K., GDİAT,46) 

çocug her ġün sabaxları galxıp ava ġėderdi. (Mal./Akçadağ/Gözlüce K., GDİAT, 49) 

en meşur bir çift öküzünü sekkiz yüz guruşa alıp çalışdırırdıx. (Elz./Nekkerek K., GDİAT, 87) 

köylerde toplanıp odalarda matal söyledillerdi. (Elz./Nekkerek K., GDİAT, 88) 

minnetim ġėçmeż / gırıp zencir seni gaçmiyenc ōlmaż. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 147) 

onnán bir merkeb alıp dağa sibirġe döşürmiye ġėdellermiş. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 194) 
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bė̄yle bilsem ben yanıŋa ġelmezdim / el bağlayıp sãa duvan durmazdım / baxçaŋ möhür 

dėyi basıp gıymazdım. (Gant./Evlek K., GDİAT, 251-252) 

onnandan évél ałıp géliP sātı ōłan éliné tuşturu-veriyo. (Man./Soma/Tarhala K, GBAA, 17/X/55) 

len asgerleri sıḳḳḳḳışdırıp durmaŋ dėdi. (Isp., IMA, 108/I/195) 

anında düğünden gitmeden fenalaşıp atılıp gitdiği, dili ağzında dutulduğu insanlar 

ḥala΄ kôde mevcutdur. (Isp., IMA, 143/XVIII/19) 

zeŋginn é̄   den‚ alıp fakirlere davıdırĭmışTı. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 66/Ib/23)  

böle yatıp gėril ĭ ylar. (İz./Ova/Balören, İTOBA, 119/18b/22) 

sen alıp elinde oynarkan tabi‚ el ayağın zehirlenecek. (Kars/Kağızman/Kötek,Kozlu, KarsİA, 178/10/18)   

dedim «yau, beni yalğuz ġurtarıp nè‚ edecem?» (Kars/Selim/Akpınar, KarsİA,203/20/29)   

ben bunna bögün ġıyıp da vurmıyacam. (Kars/Posof/Merkex, KarsİA, 210/25/24-25)   

bunnar ordan çıxıp da suya aşşağa yürüyence bunu bir ağa peşledi. (Kars/Hanak/Damal/Obrucak 

K., KarsİA, 256/45/)  

üsdümüzdeni başımızdanı satıp, otel parası yapdıx fazla galamıyacıyıh. 

(Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 119/IX/221) 

o ağaşdaki meyvayi da ġoparıp yėyılar. (El./Keban/Karkit K., KBAYA, 95/VIII/5) 

hama ġız isTanıp nişan yaptıxdan  sōra o ġız güvegi tarafında hėç kimsayi görmazdı 

ovanın ortasında bir ģólda övlalėyin pėri ġızları gelıp yıxanır. (El./Keban/Aşağıçakmak K., 

KBAYA, 111/XVI/131-132) 

vaḳtın zamanında, halbur samanında, üç arḳadaş, naçar galıp, diyar memleketlere 

vaḳtın zamanında, halbur samanında, üç arḳadaş, naçar galıp, diyar memleketlere 

ėttiyaçlarını temin ėtmeg‚ içün, bir‚ āz para gazanalım dėye sözleşip üçü billikte ayrılıp 

gėtmişler. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

hama ġız isTanıp nişan yaptıxdan  sōra o ġız güvegi tarafında hėç kimsayi görmazdı 

yiyaceK içaceKları bitınca, yiyecek içéceKlarını alacax paraları ġalmadığından bu 

sefer ġız el‚ işı yapi. El./Keban/Bahçeli K., KBAYA, 119/XX/14-15) 

yoḳ ama dedim yalvarcāz yaḳarcāz dedim bi şēlē yapıp çıḳmā savaşçāz soma'ya dedim 

ordan tirene bincez. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 78/VIII/83-84) 

işte bôle ūraşıp géçinmē ūraşırlar yanim. (Kırk./ Kayalı Köyü, KİMİKA, 85/X/54) 

şindi iç kimse oturuvallā o ġız yavıḳlısını alıp geziveri. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 97/XV/29) 

iç ḳḳḳḳalḳḳḳḳıp bôle arala gürele yapmazdılā. (Kırk./Paşayeri Köyü, KİMİKA, 111/XVIII/7) 

terleyip ĝaraxıp bir su içerim / dala‚am ġabarıp bôrmek ‚ istiyom. (Kır./Merkez, KırYA, 219/VI/63-

64)  
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onbėş yîrmi ġadun atlarına çarçaflanıp binerek gelini-de barabar alıp, çığrışı, bağrışı, 

súláh ata delü memmedin ėvinin öynüne bėş yüx bin gişiden ibaret bir ğurup olmuşlar. 

(Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,41) 

eski vaxit ögde şekeri alıp savuşur oğlan evine erkende gider. (Mal./Merkez, MalİA, 245/VI/5-6) 

malımız çoğ udu dedik ki el gelip yapıp çağalarımız olsun, yapsın yesin. (Mal./Arapgir/Kılıçlı 

K., MalİA, 313/LXXIX/1)  

ax daşıŋ altından anaxdarı alıp da bunnu ballıyı yiyip de 'gaşma diyollar. (Nev./Merkez, 

NevYA,123/III/39) 

şindi bütün millet hatib’iŋ fırınından bi ekmek alıp yiyemezĭdi. (Or./Aybastı/Ardıç Mahallesi, AA, 

83/XIV/9) 

buŋa ġore sarmayı ėyi daxıp da buŋa ġore sarmayı ėyi daxıp da yandan da ėyi dutarsaŋ 

onu tanımaza gelmiş, bunarı misāfir ėtmemiş. (Or./Aybastı/Karamanlı Mahallesi, AA, 66/III/28) 

üş tāne sėyis getmiş, o başġan olalax şunu dutuŋ diyecek onar da alıp gelecek. 

(Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 77/X/55) 

işTe bôle yapıp yatıp gėdiyoḳ yani. (Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh.,OİYA, 191/24/41) 

en sonunda şindi padişaḥ ısmarlaşıp‚ da gidecek. (Ordu/Fatsa/İslamdağ Bel./Kayaköy K.,OİYA, 

228/49/237) 

gız filcannarı alıp dişarı çıxıncı, pātşax gaxıyor. (Niğ./Alay K., OAAD, 39) 

gonān gapısından gayığın gapısına gadar yėdi gat cufa, ve iki taraflı perde yaparax bir 

soxax halinde, bu-da vezirin kesesine yaparsaŋız, gız alıp ġeliyorum, dėdi. (Kır./Avanos, 

OAAD, 120) 

ho babam hu babam diyi dė́ynek oynarken gılıcı dutuyor, adamın birisinin gafasını bir 

tarafa, gōdesini bir tarafa goparıp atıyo. (Kay., OAAD, 49). 

bir havadan gartal ġelmiş o ġėçiniŋ gabırgasını alıp gaçarxan o ėniḳler gabırgann 

içinde uluşdular. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., OAAD, 11) 

bunnar üçü bir tüfekleri alıp yazıya çıxıyollar. bir māra içerisine ġiriyollar. (Kay., OAAD, 

45) 

mevtā deye alıp gidip örtüverip geliyōla. (Af./Sandıklı/Bektaş  K., SYAÖ, 305/XLIII-d/52)  

dar ācı sehbasında daxıp baḥcuvanı asacaxsıŋız. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 185/IVd/225) 

punnar birer yorğannarını sırtına sarıp yola ravan oldular. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, STİAT,3) 

punnar gaxıp da yürüyüncü, itabî punnar arxadaş oldular. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, STİAT,4) 

ordan aslan çıxıp ġezéreḳ, sanduğun yanına ġeliyor. (Siv./Oluhman, STİAT,11) 

gız da sıçrıyıp gaçıyor. (Tok./Turhal/Yağalan, STİAT,147) 

-bak şindi açıp tekirar çalabilîmîz? (Uş./Sivaslı/Tatar Kas., SA,18/III/7) 
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sürünüŋ bi ġısmını alıp gidiyolar. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 78/XVII/22) 

ayle evlerine birbirlerine varıp uyarsa evlenebiliyolā. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 90/III/266) 

ertesi gün hasta ayağa kalkıp sağına soluna dahi dönebiliyō. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 94/IV/12) 

bu oniki imāmı görmüş üryāsında olan günden güne sararıp solmaya başlamış. 
(Af./Şuhut/Başören K., ŞuhA, 134/XVI/2) 

kıymetli alıp götürür te orda keser onun ‚ için te olayları yaşadık. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD,  

46/VI/110) 

ḳontrol edecekler yıḳḳḳḳanıp yıḳanmadığını yan biz çıkadılā. (Tek./Saray/Edirköy, TİSİKAD, 

67/XVII/23) 

onu andan sōna alıp gelip yavaşça ya burayı ḳardaşlarının yanına getiveri onu o 

zamanlar. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 71/XX/19) 

bıraḳḳḳḳıp eḳmāmúmúzü yėrdúҝ.  (Tok./Merkez, TİLYA, 235/I/3) 

ben bu cuma aḳşamı abdes‚ alıp gidip bu geline baḳacām. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 236/III/9)  

orda bobam bunu alıp getirip bobam, gózüm ҝór olsun. (Tok./Killik K., TİLYA, 251/XIII-a/12)  

ġarılar bazı sesini ėşidînci bî daş alıp beline ġoyîlar. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 260/XVIII-b/12-

13)  

ġışın yiyecēni alıp vereyim diyi gendimden diyi, hibe olaraḳdan diye yani ġarşıluḳsuz  

olaraḳdan ben onun ayriyeten çalışdǖ yimiyeyi vėriyem diye. (Tok./Erbaa/Karaağaç K., TİLYA, 

319/XLV/17-19)  

adam ḳapıyı bi TeKme atıp ġırōru. (Muğla/Ula/ Karabörtlen Köyü, UlaYA, 89/XVII/11)  

‘acızdıxtan soyra tekrar ḳḳḳḳaxıp, ‘arabıya biníp sanayiye gideceġam. (Ur./Merkez, UMA, 

150/VI/30) 

çırayı yaxıp gidax. (Ur./Merkez, UMA, 162/VIII/43) 

bu kėçe bildígímíz ḳoyın yünlerirínden ḳḳḳḳırḳḳḳḳılıp ḳuzı yünleríní ḳullarnarax yapıli. 

(Ur./Merkez, UMA, 182/XVIII/1-2) 

sabaḥleyín bízím gíbí ixtiyarlar namazdan çıxtıġı zaman otırıp ḳur‘anını oxıdı. (Ur./Merkez, 

UMA, 184/XVIII/55) 

bınları axşamdan ayrı ayrı suya ḳḳḳḳoyıp, ıslatacaxsan. (Ur./Merkez, UMA, 205/XXIII/52-53) 

hana ôle gidip miitmedim, gaçıp uçmadım. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 216/I-8/44)   

aylıı vā, alıp da getcek. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 218/I-9/33)   

alıp gacınca o garı girmiş. (Uş./Merkez/ Yapağılar, UşİA, 232/I-17/35) 

hama, annem burda oturuken hasda déyé, fazla ileri geri çıkıp da, dün çakıldımıŋ 

galdıŋ, geseŋ ya déyo. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 266/I-38/30)  

dolanıp geldikden sōra ōlanıŋ evinde, ôle, ē, ne vēceŋ? (Uş./ Eşme/Yeniköy, UşİA, 285/I-47/15)  
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acıḳTı mı el ġadar kesip  gavırıp ekmēni yeyip garnını doyurup gidiyo. 

(Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,113/X/7) 

 

1.1.1.5.1.12. -(y)ıp 

atın şamdanı yakıp ayın onbeşi gibi parleyıp yola düşüyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 6) 

éllérini bālayıp müftünün öŋüné ġétidil é̄  . (Isp., ADÜM I, 66) 

yoluŋ. nėdceŋiz yolmayıp ta gözü kör‚ olasıca yolacaŋız. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 155/XVIII/221) 

bi de geyik hoplayıp zıplayıp gelip duruyo. (Esk./Merkez, EYA, 150/IX/115) 

bė̄yle bilsem ben yanıŋa ġelmezdim / el bağlayıp sãa duvan durmazdım / baxçaŋ möhür 

dėyi basıp gıymazdım. (Gant./Evlek K., GDİAT, 251-252) 

ōn da boğçalayıp gızın odasına godular. (Mal./Tilek K., GDİAT,6) 

yarda umut vardır, kesmem gümanı, / ben de bu dünyaya geldim geleli, / ağlayıp da 

dîdem yaşı sileli. (Kars/Selim/Akpınar K, KarsİA, 204/21/2-4)   

ġarışılmaz bu yaradanıŋ işiŋe / ağlayıp ġóz yaşın silmeli. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 

239/XIV/127) vaḳtın zamanında, halbur samanında, üç arḳadaş, naçar galıp, diyar 

memleketlere vaḳtın amanında, halbur samanında, üç arḳadaş, naçar galıp, diyar 

memleketlere ėttiyaçlarını temin ėtmeg‚ içün, bir‚ āz para gazanalım dėye sözleşip üçü 

billikte ayrılıp gėtmişler. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

az galsın ki tüfeğü omuzlayıp gine esgisi gibi dağ başlarına çıxıp milletin cánnı 

yaxacaxdı. (Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,41) 

sırtını sığayıp hatırını sorarsıŋ. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 24/XXII-b/54)  

ben çatlayıp ölecēm dėyip, yalandan depin dėyor. (Siv./Oluhman, STİAT,17) 

sapını ayıḳlāsın yıḳḳḳḳayıp temizleyip güzelcene doldurun suyunu ḳoyāsın. (Tek./Saray/Sofalar 

Köyü, TİSİKAD, 52/XI/3) 

 

1.1.1.5.1.13. -(ı)P 

şindi devamlı gışlıK‚ üzerine yazdan sene boyu hazırlıK yapıP mévsimi geldiğinde güz 

ıslaTıp, etrāfını düzlüyom, işde ayarleyoz. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/9) 

galıPdan sōra söküldüKden sōra verniKle boyanıyō, parlăyō yāni, çit çit bālanıP bône 

takım hālinde dakılıyō torbanıŋ‚ içine. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/19-21) 

oluP çıkıP gidiyo bôle işde. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,164/II/13) 

oluP çıkıP gidiyo bôle işde. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,164/II/13) 
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onu alıP da çeliĝi alıP da burůya guydurasıya gadā. burůya guydu mu o geşceK o. 

(Af./Başmakçı/Merkez, BDA,178/VI/99-100) 

biliyoŋ mu dazkırınıŋkı da orıya gidiP geliyo, ordan alıP o dolmuşdan alıP tekrar. 

(Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,265/XXVII/17) 

cumartesi gün dolanırlā gelilēdin, dolanıP geldiKden kēri herkeS evine dağılırdın. 

(Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,275/XXIX/81) 

yaz boyunca saz çalcēŋe, çalışıP çoluK çocūŋ rızKını toPlesēdiŋ. (Af./Dazkırı/Yukarı Yenice K. , 

BDA,292/XXXIII/51) 

ġúvā orăda yı ‚‚ ‚‚ılıP Ḳalıyō. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,106/I/68) 

baxacax yiriŋ varsa biran ‚ önce alınıP Kurbannıx bislenir. (Kay./Yeşilhisar/Boşköy Köyü, YYA, 

100/II/24) 

bi zaman sona padişā çıxıP biz memlekeTimize gideceyiK bize müsāde iderseŋiz 

diyollar. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 104/IV/31) 

muraT alıP muraT viriyollar. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 109/VIII/26) 

o daşıŋ üsdüne biri varıP oturursa ġıza duŋür gelmiş oluyor. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 

111/IX/35) 

neyse çalıP söylüyollarmış. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 123/IX/312) 

ben bu sazlarınan çalıP söylüyemem. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 123/IX/313) 

bu ġaradaş civarında yatıP gidermiş. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 141/XIII/79) 

zatan ġafası çalışsa gidıP‚ ağanın yanında yavarlıx yapmaz. (El./Baskil/Çoğanlı K., KBAYA, 

158/XLV/65) 

unu galdırıP orā veryōz. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 103/II/187) 

bunu vurduynan öldürüyòllar. sürúdlüyp ĝaldırıP şorăya atıyollar. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, 

SİA, 175/IV-a/29) 

parkesini neyi soyŭnuyur, sarıP sarmalıyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 187/IV-e/278) 

hökümdar dolanıP çevr i
˚
niP geliyòr. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 190/IV-e/342) 

saralıP soluyorum. (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 208/VI-b/92) 

bir de hindi ġaçırıP da şe‚ etmeyelim. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 67/II/8) 

benim yanıx bārım yanıP yanıP tütüyor. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 165/IV/626) 

yā ġonuxlar duyuŋ eyvax oluŋ ki pātışahıŋ ōlu başını alıP gėdiyomuş. (Yoz./Ovacık Köyü, 

YİKYTA, 114/I/204) 

eliŋ adamınıŋ elinden bi tas su alıP içemiyom. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 117/I/287) 

çıKıPda geken bene dedi ki ēcik yanıma gel dedi. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 157/X/52) 
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1.1.1.5.1.14. -(y)ıP 

kime emr‚ etse yanĭ o ġader yanĭ parçalayıP parçalayıP atıyo yanĭ. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 

119/I/351) 

o çeşmede bā bôrāŋ bacısı, aşġar dorunuŋ anası rengiboz ġısıra pıŋardan sulayıP, 

çeşmeniŋ ayāna öKlǖc á̄   miş. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 167/IV/670) 

 

1.1.1.5.1.15. -ıv 

ayağın birini ġaldırıv yarı metre ireli ġoacax. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 55) 

 

1.1.1.5.1.16. -íp 

her sabah Kalḳḳḳḳíp mal almā yúŕúrúz. (Riz./Çamlıhemşin/Şenyuva K., RİA, 290/XLVI/27) 

‘acızdıxtan soyra tekrar ḳaxıp, ‘arabıya biníp sanayiye gideceġam. (Ur./Merkez, UMA, 

150/VI/30) 

babay sení bir xayal üzere götíríp ḳurban ėdecaḥ. (Ur./Merkez, UMA, 145/III/197) 

‘acızdıxtan soyra tekrar ḳaxıp, ‘arabıya biníp sanayiye gideceġam. (Ur./Merkez, UMA, 

150/VI/30) 

ordan getíríp burda boşadílarmış. (Ur./Merkez, UMA, 156/VI/130) 

gidíp anasına söylî. (Ur./Merkez, UMA, 161/VIII/18) 

 

1.1.1.5.1.17. -ib 

a şu geyi kesib‚ de etini bana yedirîsen ben ėyi olcām. (Esk./Merkez, EYA, 150/IX/144)  

deyip  de silkinib önünden ġaxdı. (Kars/Hanak/Damal/Y. Gündeş K., KarsİA, 249/44/55)  

gėdib, günde namaz ġılıb allahına şükür ėdirmiş. (Kars/Tuzluca/Sürmeli K., KarsİA, 307/71/8-9)  

onların me'murları gelib baḳıyolar. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 7/I/158) 

daha aşşadan yetişib alamaz oluy ȯllar. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 160/I/17) 

orda sırtına bindiriyo, keleblenib ĺā ettimmi bunu dışarı çıxardıyòr. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, 

SİA, 162/I/63) 

ĝúnüzün gelib orda çalışıyorum. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 197/V/53) 

ġız ĝapınī arxasına daşı ĝoyuşuŋ, dev gelib yetişiyòr. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 205/VI-a/42) 

bu araştırıcı çocuk köyümüze gelib böyle bir teklifāt verince hoşuma gitdi. (Af./Şuhut/Kayabelen  

K., ŞuhA, 78/III/14) 

o da biliyō gelib gittiğinden yusuf nerde? (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 87/III/215) 

 

 



 

 

56 

1.1.1.5.1.18. -(y)ib 

yeyib‚ içip kėyfine baxiller. (Kars/Kağızman/Kötek/Paslı K., KarsİA, 194/16-b/252)  

 

1.1.1.5.1.19. -if 

çekilif yėriyende ġız da bunun pėşice çıxdı. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 37) 

-menim saggalım bu yėre gelif örgenmemişem, tezden, men hardan örgenecem. 

(Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 4) (yeniden) 

arvat gelif bēnamazı da alıf bir zaman yėyif içif safa sürüfler. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 5) 

gėdif  yėtişif erinnén evvel attan düşüf atı vėrip nökerrere. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 6) 

lele emir ėtdi ki şeherin içinde felan köşede oturan berberi tez gėdif getireceksüz. 

(Kars/Koyundere K, DİAT, 19) 

kėjavıya minif yola yollandılar. (Siv./Kangal, STİAT,114) 

 

1.1.1.5.1.20. -(y)if 

yėyif gurtulduxdan sonra çöreyi, pilovu yığışdırıdlar. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 7) 

uzax köyden arz ėyliyif seni dėyin ġelmişem. (Siv./Kangal, STİAT,140) 

 

1.1.1.5.1.21. -ip 

emme o geri gelip de o vaziyeti hėç unutamıyom. (Amas./Aydınca/Sarıyar Köyü, AAA, 241/Va/49) 

bunın babası beni görmíş demíştí gėdin isteyin, eyip‚  oliy bėle yox. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 

179/XV/9) 

gasım ayı gelip de hava sō‚umadıḳdan sōna evlere gitmezlerdi. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., 

BTKKA,100/VI/70) 

diğer başga melmeketTen bir gemi azıp ğelip çocukların mektebine dayanarax galmış. 

(Mal./Akçadağ/Gozlıca K., GDİAT,46) 

gidip seccādeniŋ üsṬüne oturup boynunu bükecek. (Küt./Merkez, KYA, 158/VI/56)  

işTe yapip ā‚ bôle vatandaşa vėriyoḳ. (Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh.,OİYA, 193/26/26) 

son olarax arabın çocuxları kesip, buŋayapdī haxareti annatmaya başladı. 

(Kay./Haydarbucağı K., OAAD, 61) 

biber olsam çorbaŋıza atılsam / acı datlı dėyip yėmeŋ-mi gozel. (Kır./Çiçekdağı/Gullü Höyük K., 

OAAD, 135) 

sen nîrden ġelip nîre gidiyorsuŋ. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., OAAD, 11) 



 

 

57 

bugün için ben senden elli milyon alırın fazla emme, işde geçip gidiyo dē mi. (Uş./Merkez/ 

Susuzören, UşİA, 225/I-14/15-16)   

o melmeketde de başga melmeketlere zenġin adamlar kevran dutup, başga melmekete ė̄y 

mallardan eletip satıp ticaret yaparlardı. (Mal./Tilek K., GDİAT, 9) 

ḥasdalar òriye baş‚ ārısı tekkesü oldū‚ üçün çoḳ öncelerde iki tane işde òraya gelip 

tekenin içinde namaz ġılîler. (Tok./Çamağzı K., TİLYA, 237/V/1-2)  

hayvannara yükliyler, geçip alıp gidiyler. (Erzn./İliç/Kuruçay Buc., ErznYA, 264/II-XXX/20) 

bi çanaKda pişirip hepsi berāber yiyebiliyōsa, gazanÇ müsāyit değilse o çocuğuŋ sırtı 

yėre gélmez. (Af./Merkez, AMA, 215/XIII/17) 

gızlar goltūna girip nėneyi götüryōlarımış. (Af./Merkez, AMA, 236/XVI/148) 

o çocuK bi kere gazanıp yiyip bōzunu zor‚ idāre ediyōsa, hele şu öocuklarıŋ‚ okul 

masraflarını düşün. (Af./Merkez, AMA, 215/XIII/57) 

arabaya binip yörüdü mü sesi kesē. (Af./Merkez, AMA, 232/XVI/43) 

külahini silip başına  keyyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 6) 

kırk gecé dǖn yaparak geçinip duruyōla. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 9) 

ıḳrar vėrip gelenlere canım ġurban. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 223/IIb/285) 

ne varsa gaçmaḳ, onnan sōra da dağ başından, şēre inip ēvlenmek, üzerėyken, gôücō 

guşgulanmış. (Kas., AAT, 6) 

oğlanın ėve ġirip çıḳmasına bu yīt çoban goz gulaḳ olu yardım ilazımsa esirgemezimiş. 

(Kas., AAT, 6) 

çocuḳla sırayla ġirip çıḳduḳça ėv zābı tarafından adları söylenduḳçe pādişan bu 

vaziyyet diḳgatını çekmiş. (Kas., AAT, 18) 

muhanetdir gelip sarılmas / varıp ġapısına ġul olmayınca. (Çank./Cacıklar K., AAT, 100) 

cevahir dáşına gıymet biçilmez / bulup ėrbabını danışmayınca / hor gozele ġėdip goŋül 

vėrilmez / aslını cislini danışmayınca. (Çor., AAT, 145) 

attara binip yöryüncé gavaslar söylüyor. (Af./Eynihan, ADÜM I, 32) 

soyḳa galsın guzélliyiŋ başıŋdan / bén ġidip elléré galandan keyri. (Af./Emirdağ, ADÜM I, 37) 

sevip sevip sévdiyindén ayrılam / ölésiyé yüréyiné dérd olur. (Af./Dinar/Hacı Beşirli K., ADÜM I, 53) 

kél‚ olan urbasına ġirip āşamdan kelli āyan odasına vāmış. (Bur., ADÜM I, 123) 

emir ėdip goununa girdigin zeman / sıġa memesinin beyazınnán öp. (Van/Erciş, AİAD,38) 

cahallıxda yar sarmaġi hoşolur / sevip sevip ayrilmasi güc olur. (Van/Edremit, AİAD,47) 

(gençlikte) 
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bėyenip-de almadım. (Bart./Yeğenli K, AİAD,183) 

sėçip çürüğünü yola atallar / gız dururken kimse baxmaz geline. (Bit./Ahlat, AİAD,62) 

galé gapısına yüklénip gapıyı açıp gidiyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,9)  

hémén deral atına binip gāçırıyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,12) 

bi ‚ işiz bi‚ gücüz olırsa dėdi dil‚ bilmesiz gelipda her şeyinizi baxan annatacaxsınız. 

(Bin./Yazgülü K., BMİKA, 118/II-a/128) 

berāber biçip ėdip ėliyē. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,86/V/1) 

ġapıyı takırTadıyo usulcana gelip sandī‚ĭŋ arḳasına duruya. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., 

BTKKA,114/X/14) 

bulgur unu da dôerdik hindi sütTürüp getirip hemen tezcene yiyeŋiz. (Af./Bolvadin/Orta Karabağ 

K., BTKKA,140/XV/58) 

orta asyadan gelip burda rumlarla buralar rum diyārı deniyōdu. zaman zaman orları, 

zaman zaman burları. (Af./Çay/Deveresi, ÇYA,152/X/3-4) 

bėle millet dışardan geler, gėdip bi fatiḥasíni oxıyár. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 129/II/9) 

vėrip diy, bu oda sen ĭ n‚ ossun. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 147/IX/44) 

birbirler ĭ ne dögüp şėydende yėyip‚ içip muradına gėçiy. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 163/XIII/86)  

doldur puvar doldur bir tas içeyim / içip içip al gerdana saçayım. (Ard./Posof/Söğütveren K, 

DİAT, 113) 

gidip gelen yoĺcıdan / ben balamı soraydım. (Kars/Aynalı K., DİAT, 153) 

yoxsa üç gişi çıxip de memleketi, vatani ġultaracaxklari yoğudu ki. (Erzn./Kemaliye/Çaldere K., 

ErznYA, 218/I-XVI/31) 

getürip eve serîk, ġuriyî yeyiǖk. (Erzn./Kemaliye/Çaldere K., ErznYA, 222/I-XVIII/45) 

oğlum sen de gėdip gelip beni öle eğlenme. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 255/II-XIV/226) 

hayvannara yükliyler, geçip alıp gidiyler. (Erzn./İliç/Kuruçay Buc., ErznYA, 264/II-XXX/20) 

ver, makineynen geçip gidicem. (Erzn./Tercan/Merkez, ErznYA, 371/VI-VI/35) 

o anda annadı ki, evvelinden gelip meyhdubi veren adamdan bene bu ülüzgar ‚ esdi. 

(Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/14)  

ermenilerin elinden çeyhdigimi, gidip geldigimi söyeler. (Erz./Kümbet Köyü, ErzİA, 30/I-VIII/6)  

ben buralari dolanip gazanip getirim. (Erz./Tekman/Taşkesen K., ErzİA, 210/XII-I/53) 

ertesi günü onlar yėyip içip gidiyolar. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 141/V/5) 

bi de geyik hoplayıp zıplayıp gelip duruyo. (Esk./Merkez, EYA, 150/IX/115) 

bunŋa bütün gice minaḳaşa edip oturuyolāmış. (Esk./Merkez, EYA, 152/X/2) 

bunnar bėle bi‚ gaç ay ğėceleri ḳ é̄ yfde ğünüzleri tėyarasına binip ğezmede idi. (Mal./Tilek K., 

GDİAT,6) 
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gayfeyi bişirip ğötürennén sóyn, gız oğlanı bir odıya ğötürür. (Mal./Tilek K., GDİAT,21) 

uzun zemanlar yėyip içip muratlarına ġeşdiler. (Elz./Keban/Saracık K., GDİAT, 104) 

-garagumandan dėdi ki: ėy arxadaş nėrden gelip nėre gidersiŋ dėyi sordu. (Gant., GDİAT, 

212) 

ertesi gün sabāla neye bindirip de yörǖceŋ. (Isp., IMA, 104/I/40) 

ġabrisdannı‚ın içinden geçip gelceklē hôle. (Isp., IMA, 106/I/130) 

ara sıra onlara baḳıyon, gelip değişdireceklē mi ki dėye. (Isp., IMA, 107/I/135) 

ġaouduna daḳılmış o ġanca çekdile. diŋeldip bille ġapudun her tarafı buz dutdu. (Isp., 

IMA, 107/I/163) 

getdip geldi‚ini görüyō. (Isp., IMA, 136/XIII/85) 

işTe del ĭ ġannı nandan gėlip nānı gid ĭ yosuy böle? (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 67/Ib/33) 

gidip toplıyacaxsan. (Kars/Karakurt/Merkez, KarsİA, 185/13/19)  

geçip gelip bi müdet gene «ixdiyar baba» diyir. (Kars/Kağızman/Kötek/Paslı K., KarsİA, 188/16-a/11-12)  

yeyib‚ içip kėyfine baxiller. (Kars/Kağızman/Kötek/Paslı K., KarsİA, 194/16-b/252)  

gezip dolaşırken baxdıx ki iki tene kürt çobanı geldi. (Kars/Hanak/Çiçekdağ K., KarsİA, 260/47/15)  

o zamanki nüfüse o ġazanç idare edip gėdîydi. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 18/V/21) 

burdan, buradan gelip dew köyün şe şėyinde ataş vėrirken, vėrirken, ötüyüze çevirdiler, 

bunu. (Kil./Acar Köyü, KMKA, 50/VIII/138-139) 

şurdan bir iki gün istireḥ edip geçip gideceğiz, ġardaşım dėdi. (Kil./Duruca Köyü, KMKA, 

40/VII/41) 

tekrar yîyip içip muradına gėçiyi. (Ordu, KİAT,4) 

ėttiyaçlarını temin ėtmeg‚ içün, bir‚ āz para gazanalım dėye sözleşip üçü billikte ayrılıp 

gėtmişler. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

tekrar yîyip içip muradına gėçiyi. (Ordu, KİAT,4) 

devrisi gün gēdip gızın anasından isteyecēk. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 247/VI-a/1) 

malımız çoğ udu dedik ki el gelip yapıp çağalarımız olsun, yapsın yesin. (Mal./Arapgir/Kılıçlı 

K., MalİA, 313/LXXIX/1)  

iāneyi kaça verip-duruyosunuz? (Muğ./Merkez, MA, 111) 

sevip sevip ayrılmak / sānimize düşē-mi. (Muğ./Merkez, MA,118) 

yaş‚ üzüm kesip gelip 'asacām içeriye. (Nev./Avanos/Göynük K., NevYA,174/XLII/13) 

yaradan allahım gelip gelip dalíye. (Or./Aybastı/Beylerli Mahallesi, AA, 71/VII/2) 

bu demür bunu dönderip devir yapacax, benden tarafa dōru. (Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 

73/VIII/9) 
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çörē ikide bir dönderip mönderiyom, annemi ġanduruyorum. (Or./Aybastı/Zaferimillî Köyü, AA, 

105/XXVIII/28) 

önceden el ḥızarînen biçilip yapılıyodu yani. (Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh.,OİYA, 189/22/9) 

oḳullardı, yi‚ip içip evüne gidellerdi. (Ordu/Çaybaşı/Köklük K.,OİYA, 209/41/4) 

undan bunu kesip kesip fırına ġóymaḳ dėdin, dî. (Ordu/Gölköy/Kozören K.,OİYA, 236/57/15) 

mefdanın yaḳın ve ḥısım aḳrabalarına  ḥaberdar ėdip uzaḳdayse u günkü günün 

şartlarına göre mecburen bekletiriz. (Ordu/Ünye/Yiğitler K., OİYA, 324/131/4-5) 

herkeze yemeği yedirip ġarnını doyurdukdan sōra güveybaşı dererlē. (Af./Sandıklı/Daylık K., 

SYAÖ, 333/LVI/7)  

hem sürüyü görmemezlikden gelip canavarınan elbirlî yapıyo. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

214/VIII-b/93) hamama götürüyōla yüdürüp yidirip halḲı bilmesiŋ yabancı dēleḳ bililē 

deyōla. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 228/XV/36)  

mevtā deye alıp gidip örtüverip geliyōla. (Af./Sandıklı/Bektaş  K., SYAÖ, 305/XLIII-d/52)  

gelini alıb gėdişin o ḡúnler gerdaha girip zabaxdan ḡaxıyollar. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 

167/II/65-66) 

obirne de ĝarıyı teslim ediyor, geşip gėdiyollar.  (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 181/IV-c/160) 

iki seke bir çéḳe ġėlip atı da, pādışán oğlunu da çadırda yúḳlendi sırtına, gótürdü. 

(Siv./Oluhman, STİAT,13) 

gız orda silkelenip tüyünü dókúşin begōlu bayılmış. (Siv., STİAT,77) 

ôle diŋelipTe kapı gibi bakmā yok, saklī görünmüyōlā, görünmeden saklı ōlanlarıŋ 

oyununa bakarlar. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,11/I/16) 

oraya gelip ısParTalı’nın da gönüne doğuyō. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 88/III/217) 

seni soyuyōlar para duydular mı gelip öldürüyōlar. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 46/VI/101-102) 

öylecene geçinip gideriz. . (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 48/VII/16) 

onu andan sōna alıp gelip yavaşça ya burayı ḳardaşlarının yanına getiveri onu o 

zamanlar. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 71/XX/19) 

ofazla geliyu millete gidip alamısınki. (Tek./Saray/Bahçeköy, TİSİKAD, 65/XVI/22)  

onu saḳlıyari ormana gidip yerini yapıyari. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 71/XX/17) 

asker‚ ani gelip burda gavurada ḳalpaḳ indirmeyiz dîrler çekip geliveriler. 

(Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 73/XX/57) 

oradakiler‚ de gelip püryaniye sôlüyolar. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 235/II/5)  

ben bu cuma aḳşamı abdes‚ alıp gidip bu geline baḳacām. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 236/III/9)  

ḥamuru döküyoḳ. böyle kesip kesip ondan sonam taḥtadan açıyoḳ. (Tok./Karkın K., TİLYA, 

244/IX-a/4)  



 

 

61 

orda bobam bunu alıp getirip bobam, gózüm ҝór olsun. (Tok./Killik K., TİLYA, 251/XIII-a/12)  

atımın üstüne binip ‚ de doya doya gezmeden atımı kesiyoŋ de, diyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 

275/XXVI/57)  

hana ôle gidip miitmedim, gaçıp uçmadım. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 216/I-8/44)   

ölümden gurtulmuş, ier gômeselē gidip bācāımışımış. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 217/I-9/7)   

deirmende daşı éndirip bindirmeye yarayan deynee solluk deriz, kötürge de deriz. 

(Uş./Banaz/ Çamsu, UşİA, 250/I-30/22) 

bu şekilde gidip gelirke, yayladan om beş güne, temsil, yirmi güne uşā gelirmiş. 

(Uş./Eşme/Güllü, UşİA, 274/I-41/120)  

geçip ġoyuP gidiyo. (Y(oz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 117/I/269) 

acıḳTı mı el ġadar kesip  gavırıp ekmēni yeyip garnını doyurup gidiyo. 

(Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,113/X/7) 

diğer başga melmeketTen bir gemi azıp ğelip çocukların mektebine dayanarax galmış. 

(Mal./Akçadağ/Gozlıca K., GDİAT,46) 

 

1.1.1.5.1.22. -(y)ip 

dağda bizümdü d ė́yip çıḳıvėmiş. (Kas., AAT, 3) 

bu keyik bôle gélméz, deyip çadırın gāpsına çıkıp bakıyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,7)  

ben oni dinniyip de onun sözleini güzelceme saxlamalıyız. (Erz./Horasan/Kuşburnu K., ErzİA, 

136/VIII-IV/111-112) 

aldi oğlan diyip keseceyem. (Erz./Pasinler/Köpriköy K., ErzİA, 169/IX-VII/44) 

birbirler ĭ ne dögüp şėydende yėyip‚ içip muradına gėçiy. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 163/XIII/86)  

ertesi günü onlar yėyip içip gidiyolar. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 141/V/5) 

pekėy
i: dėyip eve geldi, parayı vėrdikde şehere gėtdi. (Gant., GDİAT, 204) 

bu ġaplumbāya besleyip de dėyom bē. hindi gülüyom. (Isp., IMA, 108/I/171) 

ėh sen almāsan bėnim küp‚ alır dėyip hém arḳadaḳı bulanı, hem burdakı bulanır. 

(İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 66/Ib/9) 

deyip  de silkinib önünden ġaxdı. (Kars/Hanak/Damal/Y. Gündeş K., KarsİA, 249/44/55)  

terleyip ĝaraxıp bir su içerim / dala‚am ġabarıp bôrmek ‚ istiyom. (Kır./Merkez, KırYA, 219/VI/63-

64)  

allah allah deyip umūma düşüyler. (Mal./Arguvan/Göçeruşağı K., MalİA, 297/LXII-a/14) 

ax daşıŋ altından anaxdarı alıp da bunnu ballıyı yiyip de 'gaşma diyollar. (Nev./Merkez, 

NevYA,123/III/39) 
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durmuş nėrde dėyip de sıçĭramıynan ocaxlıx aşşā ġóçmüş. (Or./Aybastı/Pelitözü Kasabası, AA, 

101/XXV/46) 

tüfeyin dipci‚i yere deyip gitceḳ ve yoruldū anda mercimeḳ dalına dayēceḳ. 

(Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 254/XXV-a/21)  

-safurda yėyip içiyoŋ nasıl kalkacạz? (Uş./Sivaslı/Tatar Kas., SA,32/IX/16) 

o rübbeye haiz etmeyi deyip. ḳafir olurlar deyerekten görüyōn demiş. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., 

ŞuhA, 88/III/226) 

sapını ayıḳlāsın yıḳayıp temizleyip güzelcene doldurun suyunu ḳoyāsın. (Tek./Saray/Sofalar 

Köyü, TİSİKAD, 52/XI/3) 

allah ḥayıllı etsün dėyip içeri atıy. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 259/XVII/18)  

çuvålın‚ içinde bekleyip durŭḳan, bu üç ġardaş ġocca ġocca sopaları kesē gelǚlē. 

(Zong./Alaplı/Küçükkaymaz K., ZBKİA, 124/V/237) 

 

1.1.1.5.1.23. -iP 

sağ‚ ayāŋı geri çekiP şu şekilde yāni düşmana sokabiliyosuŋ. (Af./Dazkırı/Merkez, 

BDA,254/XXV/83) 

biliyoŋ mu dazkırınıŋkı da orıya gidiP geliyo, ordan alıP o dolmuşdan alıP tekrar. 

(Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,265/XXVII/17) 

almanın dibinde ēleniP ġalmadan ēleniP ġalma. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,104/I/3) 

kumlu‚un içine āşam ōda bişiriP yiyecekdik. (Af./Çay/Koçbeyli, ÇYA,150/IX/134) 

gétiriP duru baḲ çocūma. burła durmēp durudu. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 6/II/24) 

ya beni dövese diye endişe ediP durūdum. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 70/I/100) 

méhélléniŋ içindén geçiriP ġız‚ évini götürüyo΄ła. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 4/I/32) 

onnandan évél ałıp géliP sātı ōłan éliné tuşturu-veriyo. (Man./Soma/Tarhala K, GBAA, 17/X/55) 

lóḳumunu lóḳumunu yėyen bi sāT eyleniP, arkasından gelir. (Küt./Merkez, KYA, 139/I/148)  

bütün KaTmelleri bitiriP çuvalıŋ içine girmiş. (Kay./Yeşilhisar/Başköy Köyü, YYA, 102/III/34) 

içeriye soxmamax‚ üçün sırtıma yorgan viriP, dışarı otuddurdular, eŋitāmı baxdılar 

olmuyacah. (Kay./Yeşilhisar/Güzelöz Köyü, YYA, 126/XI/7-8) (en sonunda) 

bunu gözelce şey ‚ ĕdiP, ē, ġuruduP‚ ġorlā. (Küt./Merkez, KYA, 143/I/283)  

bir asırdan beri gidiP‚ gelen mücevverlē parisden ôrendilē geldilē. (Küt./Merkez, KYA, 151/V/16-

17)  

unnā asgerlini PitiriP geldigden sonā sizi biz alırız dedilē. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 133/VI/36-

37) 

bunu yemeḲle geçiniyollar. getiriyòlar, kesiP millete satıyollar.  (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 

160/I/4) 
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uzun bir çıbıx getiriP salıyollar yüzün ġuylu. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 160/I/11) 

onlar içiP şifa bulacax, seŋ öleceḲsiŋ diyor. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 164/I/123) 

aynı yudumu çekiP geri bıraxacux. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 165/I/133) 

şimdi ben saŋa ġanimed para vėrecēm, burda yėyib, içiP ölecēŋ. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 

172/III/75) 

hökümdar dolanıP çevr i
˚
niP geliyòr. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 190/IV-e/342) 

bazán geliP gėdiP ĝózüm ĝónümü açıyordu. (Siv./İlbeyli/ Eski Apardı Köyü, SİA, 197/V/47) 

bunnarı da ekiP biçmeKdedir. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 86/III/179) 

ben onnarı yetişdiriP asgere gönderisiye ġada ben kendim Çobancılık yapdıramadım. 

(Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 106/X/24-25) 

yola gediP çavıştan ḳayıt almānca olmaz dedilē. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 80/XI/73-74) 

āleniP baxıyo bi işine gidenner. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 111/I/130) 

ozamana ġader uzun‚ iş bu ġıza geliP meraba hoş beş toxa yaPdıxdan sōna altı tāne ġız 

dışarı çıxıyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 112/I/132-133) 

yalıŋız bu ġız aTdan iniP de geleken atǐ‚ atmaz bunuŋ ġolunu dādıyolar. (Yoz./Yanık Köyü, 

YİKYTA, 179/IV/934) 

çeḳḳḳḳiP ġoyuP gėdiyo. az gėdiyo uz gėdiyo. dere depe düm düz gidiyo. (Yoz./Ovacık Köyü, 

YİKYTA, 114/I/210-211) 

bizi içeri atmadı ya gidiP geliP bizi yoxkuyo. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 137/III/42) 

ōlan olursa geliP ismini ben ġoyacām dėdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 139/IV/35) 

çeKiP evine geliyodu. (Yoz./Kadışehri, YİKYTA, 191/IX/11) 

o yayan geliP gėderkene, gurtlar derelerde uluşurdu. (Yoz./Yukarı Kızılöz, YİKYTA, 205/XV/18) 

biz yaluŋuz gėdiP gėliyodux. (Yoz./Yukarı Kızılöz, YİKYTA, 206/XV/20) 

 

1.1.1.5.1.24. -(y)iP 

pat ḳut derKan bu inciliyi o mınafızleri yaxalayiP ögina çıxarirler. (Bin./Elmalı K., BMİKA, 

199/XV/13) 

bunu duyan pėygamber bu kėrvanıy ġanîmetini yolda yaḳḳḳḳaláyiP almaḲ ‚ için idi. 

(İz./Taşköprü/Puyalar, İTOBA, 80/4/13) 

ondan kire terkisine atıyo da elini bālıyo hadi baxıyım deyiP de yanan ili denen 

memlekete dāhil oluyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 111/I/111-112) 

işTe ey ‚ olmayı temenni ederim deyiP de üş gún duruncu dördüncüsǚ‚ ú̄  n diyo. (Yoz./Ovacık 

Köyü, YİKYTA, 111/I/119) 
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1.1.1.5.1.25. -îp 

yîp işdikden sōna buyur dosdum. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 135) 

böyle dîp ālaşıyollar. (Nev./Merkez, NevYA,124/IV/18) 

içini de ekmek dorîp yımırta ġırıliye. (Ordu/Şenköy,OİYA, 170/5/10)   

ġız ālîp sızlînce padişaḥ sormuş. (Ordu/Ulubey/Kumanlar K., OİYA, 312/123/7) 

 

1.1.1.5.1.26. -îP 

dilimizé gélén şîlāri ĝolailîP aŋnadaciK sén ĝaiĝi çéKmé. (İz./Bergama/Yalnızev K., GBAA, 

31/XXI/22) 

 

1.1.1.5.1.27. - i
˚
p 

lan sen k  ́óroğlu olsaŋ gel i
˚
p benden ġoyun‚‚ isTemeŋ. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 273/VIIIb/203) 

 

1.1.1.5.1.28. -op 

polisler be herifi soyop, cėbinden parayı çığardıyollar. (Siv., STİAT,85) 

 

1.1.1.5.1.29. -ub 

develer şaḥreyi vurub da götürünçü, ben su yaxın, nėdim, çatlīcım. (Kil./Dölek Köyü, KMKA, 

62/X/75) 

o zamana‚ ader hākim ҝörü vurub dışarı ediyòr. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 180/IV-c/159) 

dinine sahib‚ olub, gızlari götürebülür. (Erz./Kümbet Köyü, ErzİA, 32/I-VIII/77)  

atlı ḳḳḳḳoşub varıy‚ ḳan çobana dimiş‚ ki bu seni arar dimiş. (Esk./Merkez, EYA, 134/I/63)  

 

1.1.1.5.1.30. -uf 

biz de oraya toplanıf, bir‚ araya oturuf pencer ekimini bize annadar. (Kars/Iğdır/Melekli K., 

KarsİA, 274/52/5)  

 

1.1.1.5.1.31. -up 

su işTígı zaman onun çekışından, nefesını alup verışından o sögütların dalları o yanı bu 

yanı bi tanaykān iki tana oldu. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 110/XVI/117) 

yaramadan şurda oturup durmuşsun. (Af./Merkez, AMA, 211/XII/146) 

birāz götürüp birāz ‚‚ ‚‚ oturup diŋnendiriyōlarımış. (Af./Merkez, AMA, 235/XVI/143) 

pātşān ōlu da beş taḳgé oturup gakıp evé géliyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 5) 
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onu bulup bizé xabar vēcéksiniz. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 5) 

tülünün içindé yatarsın / şékér olup akarsın / bu güzellik sendeykén / çok yītlér 

yakarsın. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 8) 

pēdişah oturup gaḳmış yėrinden. (Kas., AAT, 4) 

böyle yola rivan olup, vardıla pedişahın evine. (Kas., AAT, 8) 

iki beḳdaşı giderkene garnuları acıxup ḳoye sapmışlar. (Çor./Çay, AAT, 139) 

patşaḥ ise yoli tutup, tek başına, doġri istanbula gėtdi. (Van/Edremit, AİAD,29) 

pır dėyi uçup gidiya ġız. (Bar./Merkez,BarYA,35/II/81) 

gurtulup mihnatdan şād olup gülsam. (Art./Yusufeli/Zor K., DİAT, 224) 

bu āç parçasını uçurup götürüp gezdirmek mesele dēyi. (Edn./Meriç/Yenice K., EdİA,163/XIX/60) 

moderin gürbe alup sepmedükleyin çixardamazıx. (Erzn./Tercan/Gökçe Köyü, ErznYA, 365/VI-I/23) 

o siyirli ḳabaḳ onların bubasının vasiyetini tutup onların hepsini yerli yerine 

yerleştirecek. (Esk./Merkez, EYA, 145/VII/24)  

ölümden ḳḳḳḳorḳḳḳḳup soŋunu sayan / ölür ġider yar ķoynuna ġirmez. (Kil., GDİAT, 187) 

abu güneş azap çoban gızı değil ki elinnen dutup alı gėdeceksiŋiz. (Gant., GDİAT, 216) 

bağı baxçeyi başġa amele bulup, belleTdiremedik. (Isp., IMA, 110/I/264) 

gelmeyenler xasta oluyō, dutulup ḳalıyōlār. (Isp., IMA, 144/XVIII/24) 

bax hér tamizkamax üçún, her bişėyi yıxilar sonunda da bana tüpúrup gidilar. 

(El./Keban/Karkit K., KBAYA, 96/XI/10-11) 

gėrı dönup geli eva. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 110/XVI/125) 

su işTígı zaman onun çekışından, nefesını alup verışından o sögütların dalları o yanı bu 

yanı bi tanaykān iki tana oldu. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 110/XVI/117) 

ben gene şindi yannısça durup geçiinmē savaşırım. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 75/VIII/5-6) 

vezir pātışahın bun dibeklere goyup keşgek gibi dövelim, bir daha pādişaha garşu kimse 

yalan sölemesin. (Ordu/Ünye, KİAT,33) 

ara sıra baxsam yarın yüzüne / baxup baxup dönüşünü sevdüyüm. (Ordu/Mesudiye, KİAT,38) 

bu adam senelerce vurup dutmāğa çalışmış. (Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,40) 

faḳiri odıya götürmüşler, bırakup dışarı çıgmışalar. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 91) 

tuşmannar bagāyıgan / kelup kėçme yanımdan. (Trab./Vakfıkebir/Kancıma K, KİAT, 177) 

çocuḳ kızin kapísında kėce kėdųp tururdi. (Trab./Vakfıkebir/Şahinli K., KİAT, 220) 

yoxsa göz yumup geçiyim. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 262/XXIII-d/24) 

çağa çocux olursa da evde goyup geliydik. (Mal./Arguvan/Merkez, MalİA, 291/LVII/23) 
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garabālarımız niye durup duru. (Muğ./Merkez, MA,114) 

zındana atdurî ve gözlerini de oydurup aldurî. (Ordu/Teyneli K.,OİYA, 172/6/)   

körükde yapdurup getürüyoḳ. (Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh.,OİYA, 193/25/22) 

beni nėre goyup ġidersiŋiz. (Niğ./Alay K., OAAD, 38) 

oturup motrúken adam eti ḳoxuyor dėyor dėv. (Kay., OAAD, 46) 

terćuman edup ta yāni ҝitaptan sóylemez. (Rize/Merkez/Kale Mah., RİA,207/II-g/213) 

-bunu demiş dudup geliyeŋiz demiş harbe sokuyaŋız demiş, asıncaḲ demiş bubuŋ 

kemîni mi ġuycaksıŋız demiş. (Af./Sandıklı/Yeniköy  Kas., SYAÖ, 429/CIII-b/136-137)  

orıya upuzun‚ oluP yatıyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 188/IV-e/305) 

bu yola ravan olup ġėdince, yazının yüzünde iki yolun ayrımında bir‚ adam oturuyor. 

(Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, STİAT,3) 

savurup saçınaver. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 65/I/14) 

şeyi soyup gidiyalar. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 46/VI/102) 

şimdi o veziyette kendimizi ḳorumaḳ‚ için daima bî şey ōduu zaman yine bǖle tutup 

kendimiz iki ay geçmeden çevberlik patladı. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 55/XIII/3) 

verirsin tutup‚ ondan sōna ikisi geliveri burayı. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 71/XX/5) 

onnar bir bālıḳta bir insanla ḳavġalaşup yaraluyor onu. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 72/XX/35) 

şindiki ōretmenler gulāndan dutup da “sakın döüşmen hā, döüşme yok hā dēvese, 

demeyō. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 06/I-2/149) 

acıḳTı mı el ġadar kesip  gavırıp ekmēni yeyip garnını doyurup gidiyo. 

(Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,113/X/7) 

başına pîrim‚ oturup ālamáya başlıyo. (Af./Merkez, AMA, 274/XXVII/11) 

o sırada bi‚ dāha işdile, ġina sorduğu halda oğlan kėseyi çıḳḳḳḳarup, şangır şangır ḳoşgun 

ortasına fırlattı. (Kas., AAT, 9) 

onnar yanı asgeriŋ başında çavış onbaşı nasıl olup da erler nasıysa er vazifesi görüyo 

gibi. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,80/I/7) 

o melmeketde de başga melmeketlere zenġin adamlar kevran dutup, başga melmekete ė̄y 

mallardan eletip satıp ticaret yaparlardı. (Mal./Tilek K., GDİAT, 9) 

pīr uçup gidiyo. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 69/Ic/132) 

bax hér tamizkamax üçún, her bişėyi yıxilar sonunda da bana tüpúrup gidilar. 

(El./Keban/Karkit K., KBAYA, 96/XI/10-11) 

gidip seccādeniŋ üsṬüne oturup boynunu bükecek. (Küt./Merkez, KYA, 158/VI/56)  
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1.1.1.5.1.32. -(y)up 

mutlu ġocaysıynan, ġāyınna ġaynata da nāzik nāzik dėyup durular. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

158/XVIII/311) 

 

1.1.1.5.1.33. -uP 

bin dokuz yüz otuz yedi doğumlu oluP bin dokuz yüz elli sekiz elli dokuz senelēnd 

easġerlik yapTık. (Uş./Sivaslı/Karaboyalık K., SA,19/IV/1) 

arka filetōdan tuTduruP çeKdiğiŋ zaman galıP dabana gadar ‚ oturur. (Af./Merkez, AMA, 

182/IV/43) 

para, altın alılā, dolduruP dolduruP gidiyo. (Af./Başmakçı/Ovacık K., BDA,225/XVIII/158) 

asger oluP da o zaman dayaK yimiyeni görmüyom ben. (Af./Dazkırı/Hasandede K. , BDA,326/XLII/75) 

içine vuruP kalıbı çekdîn zaman, kerpiç orda kalıyo. (Af./Dazkırı/Hisaralan K. , BDA,333/XLIV/49) 

tutuP ġızıŋ ayāna bi urġan bałıyo. (Man./Soma/Tarhala K, GBAA, 17/X/31) 

bunlardan birine axşam oluP da yataxların serileceği zaman gelince, kortioğlu dėr. 

(El./Ağın/Yenipayam K, KBAYA, 171/LI/2) 

bunlardan birine axşam oluP da yataxların serileceği zaman gelince, kortioğlu dėr. 

(El./Ağın/Yenipayam K, KBAYA, 171/LI/2) 

o zamanıŋ behrinde hoca, mıxdar. vuruP dışarı‚ ediyorlar. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 

170/III/33-34) 

neyse geliyō çeşmenin altına dolduruP dolduruP döküyō ōlana bakıcen deye. 

(Af./Şuhut/Başören K., ŞuhA, 138/XVI/88) 

çeḳiP ġoyuP gėdiyo. az gėdiyo uz gėdiyo. dere depe düm düz gidiyo. (Yoz./Ovacık Köyü, 

YİKYTA, 114/I/210-211) 

geçip ġoyuP gidiyo. (Y(oz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 117/I/269) 

boynuna saılıyo ālıyo. ālayıncıh bu kenez ġırğ ġız otuz doxuzu bôle mayıl oluP 

baxıyolar. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 126/I/511) 

bi ‚ ġadıŋıŋ çocunuŋ oluP olmayacanı annama‚ çün sidinen bi gaba dikilen arpa suanır. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 105/V/1) 

 

1.1.1.5.1.34. -(y)uP 

dü ‚üne başlıyşıŋ tabi vezirini, topluyuP geliyòr. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/63) 

okuyuP yazmış biŋbaşı‚oldū için köy boş ya ellli hane ya caminin yanıbaşına şu çevreyi 

çevirmiş. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 89/III/251) 
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1.1.1.5.1.35. -úp 

a yáyleden yáylėyá gezúp ağlenúp on, on beş ģún sora geri dónúp geliyole. (Rize/Çayeli/Tektaş 

K., RİA,270/XXXIV-a/9) 

 

1.1.1.5.1.36. -üb 

allah‚ amanet olarax götürüb bunu o adamın hedeyesinin garşılığını ver. 

(Kars/Arpaçay/Akçalar K., KarsİA, 162/1/38) 

Ḳıbrısda ders görüb orda yetişdi‚i için gelmiş. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 141/XIII/72) 

işde herkes devesini, davarını, neyini varsa sürüb geliyolar. (Kil./Duruca Köyü, KMKA, 40/VII/28) 

sevüb yādan ayrılamaḳ / bizüm gibülē düşē mü? (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Hamzafakılı K., ZBKİA, 

118/IV/35-36) 

 

1.1.1.5.1.37. -üf 

gėdif  yėtişif erinnén evvel attan düşüf atı vėrip nökerrere. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 6) 

 

1.1.1.5.1.38. -üp 

unnan sōŋa göt ü̆rüp eve yııyōlā. (Af./Merkez, AMA, 175/II/44) 

müzikli gülnüp oynanıļdıKdan sōra gızıŋ gálnliyi çıkărılıp pijama giydirilerek gızıŋ 

állerini gız gendi ávinden  çıKci‚ i záman gızıŋ bubası yoKsa ābisi gıza gırmızı duvåKla‚ 

örter, (Af./Merkez, AMA, 178/III/76) 

birāz götürüp birāz ‚‚ ‚‚ oturup diŋnendiriyōlarımış. (Af./Merkez, AMA, 235/XVI/143) 

sōna bu alĭ‚ seydi göçüp giderken, burda bir evde göçer ḳız varmış. (Mal./Akçadağ/İriağaç, 

AkçYA, 96/7/13) 

orada bi masa cėvürüp ırakı içmeye başladıla. (Kas., AAT, 9) 

neye dönüp baḳmazsıŋ / a bıyığı soruca. (Kas., AAT, 28). 

dönüp ağdıḳ sıra éléh éléh kemiklerim gırılıyo dérsin. (Isp., ADÜM I, 61) 

onnan sōna pādışah dönüp gidiyo geriyé. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,6)  

heş bi‚ şē olmadan gēsin‚ geri dönüp gidiyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,13)  

dėfin edüp  döndın tabí mövcuT mızårlıkda ki mövcuT mızarlara fatíxa oxınır. (Bin./Merkez, 

BMİKA, 184/X/49) 

bulgur unu da dôerdik hindi sütTürüp getirip hemen tezcene yiyeŋiz. (Af./Bolvadin/Orta Karabağ 

K., BTKKA,140/XV/58) 

birbirler ĭ ne dögüp şėydende yėyip‚ içip muradına gėçiy. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 163/XIII/86)  
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götürüp elezize bırakacaxlar. (Diy./Çüngüş/Üçpınar, DİÇÇYA, 218/XXIX/12) 

bu āç parçasını uçurup götürüp gezdirmek mesele dēyi. (Edn./Meriç/Yenice K., EdİA,163/XIX/60) 

ehmet dönüp eve gėliy. (Tun./Hozat, GDİAT, 23) 

haman ayaxçaxdan yenüp boyun bağında yarım altunu aldı. (Elz./Yukarı Hux K., GDİAT, 82) 

ehmet dönüp ėve ğeliy. (Tun./Hozat, GDİAT, 121) 

hélanıŋ bardāna urġanı süküp bāłıyo. (Man./Soma/Tarhala K, GBAA, 17/X/33) 

bu şekille üç popazı-da içeriye alup öldürüp soyaruḳ, dėdi. (Gir./Çınarlar Mah., KİAT, 100) 

gömüp geldikden sōnă onuŋ işēsi yapılır. (Küt./Merkez, KYA, 143/I/289)  

döoşüp durūyken orda o kóyün bekçisi rast geliyi. (Mal./Hekimhan/Kocaözü, MalİA, 287/LV/45) 

maxsatı oğlanı öldürüp garıyı almaxdı. (Niğ./Alay K., OAAD, 21) 

yönünü arxasına dönüp baxmadan ġelmiş. (Niğ./Alay K., OAAD, 22) 

şu anda yanımda torunlar var düşüp ḳalḳıyūz. (Tek./Saray/Çayla Köyü, TİSİKAD, 42/V/7) 

pancarımızı söküp teslîm ediyōҝ. (Tok./Dodurga K., TİLYA, 242/VII-b/7)  

bi ‚ de çocuḳları ikisi çözülüp geliyolar. (Tok./Şehitler K., TİLYA, 254/XV/23)  

bó ‚ón de sana urba kestüdü urbaları gėydürüp seni öldürecek diyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 

274/XXVI/44)  

çocuḳlarımızı oḳuda‚ bilüp‚ de her‚ ḥangi‚ bir ġafası uyana‚ bülüse bizim ġazancımız o 

olur. (Tok./Erbaa/Koçak Bel., TİLYA, 324/L/18)  

bizim köw, çöyürünen, şunnan, bunnan yapıyōlar, geliyōlar, bi hamlede söküp gidiyōlar 

benTleri. (Uş./ Banaz/Ahat, UşİA, 238/I-19/3-4)  

biz de āzımızı örtüp ôle baḳayoz. (İz./Ova/Eski Eşme, İTOBA, 112/16b/44) 

tabi tükürünce dönüp gelmē ḳalḳıyolar. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 139/IV/10) 

 

1.1.1.5.1.39. -(y)üp 

bėş gün yol yörüyüp, bėşinci günü aḳşam isTirhat halinde otururken aḳ sakallı bir 

ėxdiyara  

raslamışlar. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

biz bėş guruş vėrmeyiz ve almayız dėyüp ve unun-da aldığından memnun olmadılar. 

(Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

hamama götürüyōla yüdürüp yidirip halḲı bilmesiŋ yabancı dēleḳ bililē deyōla. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 228/XV/36)  
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1.1.1.5.1.40. -üP 

eğer ben geri dönüP gelemesem bu mal oldū gibi siziŋ‚ olsuŋ. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

289/XIc/96) 

gend i
˚
sü ordan‚ aldiğ gánimet malı get i

˚
rüP dúğúne ġavuşuyo.  (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

213/I/4124)
 

hani açıK‚ oldū  zaman, onu götürüP boyáciye bi gaşıK boya atā, onu goyulTduru. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,260/XXVI/37-38) 

yatax seriyollar, yatırıyollar. yatırd ı̊xdan sōna tabi bu adam nasıl yandındıysa, ölüyor. 

ölüP gel hanıma gelişiŋ, hanıma diyòr ki “bax gòrüyoŋ ‚ ā cezaları. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, 

SİA, 172/III/) 

 

1.1.1.5.1.41. -üyp 

bunu vurduynan öldürüyòllar. sürúdlüyp ĝaldırıP şorăya atıyollar. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, 

SİA, 175/IV-a/29) 

 

1.1.1.5.1.42. -yp 

yonis ġéné yola ġetcéklériné bén getmétcēn gāri deyp. (Af./Sandıklı, ADÜM I, 34) 

(gideceklerinde) 

 

1.1.1.5.2. Ekin Genişlemiş Şekli 

1.1.1.5.2.1. -UBAN ZARF-FİİL EKİ 

Muharrem Ergin: -uban, -üben, -up, -üp dolayısiyle -p gerundiumundan çıkmıştır. Fakat bu 

türeyiş çok eskidir. Daha eski Türkçenin başlarında -pan, -pen şeklinde bu gerundiumu görürüz. -p 

gerundiumuna bir -an, -en unsurunun eklenmesi ile ortaya çıkmış olduğu görülen bu gerundium eki 

sonradan -p gerundiumunun gelişme seyrine uygun olarak Batı Türkçesinde başına vokalalmış ve p’si iki 

vokal arasında b olduğu için -uban, -üben, şekline geçmiştir.97 

M. K. Bilgegil: “-üben, -uban, -übeni, -ubanı, übenin” eski Anadolu metinlerinde yer alan ve 

atıf kuyumu teşkiline yarayan bağ fiil ekleridir.98 

Nesrin Bayraktar: Eklendiği fiillere “-ArAk” anlamını katar. İki fiili birbirine bağlarken yüklemin tarzını 

bildirir. 99 

A. von Gabain: -p ile yapılanın genişletilmiş bir şekli olan bu zarf fiil fonksiyonu bakımından 

da ondan farklı değildir.100 

                                                
97 ERGİN, s. 345 
98 BİLGEGİL, s. 283 
99 BAYRAKTAR, s. 195 
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1.1.1.5.2.1.1. -iben 

göç çekiben ıraḳlıya gidelim. (Gant./Gazıklı K., GDİAT, 256) 

 

1.1.1.5.2.1.2.-uban 

bahar olcax olar çeltik ekeller / yüyh tutuban şeherrere tökeller. (Kars/Külveren K., DİAT, 154) 

 

1.1.1.6. -(y)In ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: Moğolca ile de ortaklaşan ve -(y)A, -(y)I / -(y)U; -(y)ArAk zarf-fiil 

eklerine koşut bir işlevi bulunan bu zarf-fiil eki, birçok Tür lehçesinde olduğu gibi, Türkiye Türkçesinde 

işlek zarffiiller kurma özelliğini kaybetmiştir. Bu yüzden -(y)In / -(y)Un ekini bugün artık kalıplaşmış bir 

kalıntı hālinde, birkaç birleşik fiilin birleşik fiillin zarf ögesi olarak görebiliyoruz.101 ... Yazı dilindeki diy-

e zarf-fiiline koşut bir işlevi bulunan Anadolu ağızlarındaki diyin(<ti-y-in) zarf fiilinin de yapısı 

böyledir.102 

Bu ek sadece de- fiili üzerine gelerek, zarf-fiil yapmıştır. 

 

1.1.1.6.1. -(y)In Eki 

1.1.1.6.1.1. -(y)en 

bu götürür ineyi, gėçi dėyen lotuya vėrir. (Iğd./Tuzluca/Sarıabdal K, DİAT, 129) 

 

1.1.1.6.1.2. -(y)in 

o pehlúvan be sefer benim yalanımı çıxartdı dėyin dişlerini ġıcırdaTıyĭ. (Amas./Aydınca/Böke 

Köyü, AAA, 211/I/354) 

yalan yėre bellemişiŋ k  ́ óroğluyum k  ́ óroğluyum dėyin. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

272/VIIIb/183) 

anāli baḳışıyor, ne yapacax dėyin. (Niğ./Bor/Garannık Dere, AAT, 180) 

yüz lira üsdünü verdiydi cebime ġoyan deyin. (Af./Bolvadin/Çukurcak K., BTKKA,147/XIX/69) 

yani çoxlux diyin birbirlerine satır atma yox. teyh tek
h
 (Erz./Merkez, ErzİA, 20/I-III/138)  

bunnar gaşmiş diyin, adam ėlin şėyi. (Erz./Narman/Şekerli K., ErzİA, 109/VI-III/105) 

gaçax‚ olarax, han ė́ tayife d ė́yin bene elb ė́se gėdirdiler. (Erz./Horasan/Yk. Tahirhoza K., ErzİA, 

146/VIII-VII/51) 

                                                                                                                                          
100 GABAİN, s. 85 
101 Z. Korkmaz, a.g.e., s. 1013 
102 Z. Korkmaz, a.g.e., s. 1013 
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üçinci sınıfıdi; üçe diyin de oxirdi çocuxlarımız. (Erz./Pasinler/Timar K., ErzİA, 165/IX-V/40) 

anam babam yoḳ deyin beni unutma. (Esk./Merkez/Koşmat Köyü, EYA, 166/XVI/57) 

merdü diyer kirlenir deyin / yaxındır dağları gelir odunu. (Esk./Merkez/Koşmat Köyü, EYA, 

166/XVII/10-11) 

allā ısmarladıx dėyin cuvap vėrdi. (Kmar./Andırın/ Şadalah K., GDİAT, 164) 

- ne 'ağlarsıŋ dėyin gasap ôkelendi. (Gant., GDİAT, 204) 

-ne ağlamayım, baŋā gıx tayların anasını ġetir dėyin pātşah teklif ėtdi. (Niğ./Alay K., OAAD, 

22) 

mamıT bi ġubarmış ki, misāfir benim yanıma oturdu diyin. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 

123/IX/311)  

gaylanpaz diyin bi oyun oynardıx. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 142/XIII/102) 

ellibeş getir diyin sayallardı. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 143/XIII/116) 

öyǖm diyin ógún´me, ΄gúçcǖm diyin yirinme. (Kır./Merkez, KırYA, 200/II/84)   

hıyar deyin seni aldıx. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., KırYA, 256/XVIII/79)  

geçmiş‚ olsun ġardaş diyin ālallar. (Kır./Çiçekdağı/Hacıdurak K, KırYA, 336/XLV/37)  

gızım sana nōldu dėyin soruyo. (Ordu/Fatsa/Çayıralan K., KİAT,23) 

gocası bunu ėvliya‚ diyin tanımış. (Ordu/Karapınar K., KİAT,61) 

-asın şunu diyin emir vėrmiş. (Ordu/Karapınar K., KİAT,63) 

zātinden 'şindĭ  de ĝayalar yıxılıyor diyin ınsannara ĝax dediler evlerinden. (Nev./Ürgüp, 

NevYA,141/XVI/1) 

bir bayram‚ oluyorur demirgıratlar halx partisi diyin ĝatmıyorur. (Nev./Ürgüp/Salur K., 

NevYA,145/XIX/12) 

'on da üsdümüze sıçıramasıŋ ateşi diyin yanımıza dutaraxdan getirrik. (Nev./Avanos/Sarılar K., 

NevYA,185/XLVII/2-3) 

kelebek vardu yėllerde diyin, alçaxlara ġomayux. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 64/II/13) 

kėsmemiye digġat ederúķ ki hanı kėsersek ısıcax olu kirez aylarında ġoyunnar hanı bi 

zarallıx verür diyin. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 64/II/17-18) 

satmıy ȧ zarar verü diyin. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 64/II/20) 

belki ĭrāzı olmaz dėyin ben onuŋ uçun eviyom ki ġusura baxma. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, 

AA, 65/II/41) 

seni m‚üezzin yapıyom dėyin yirmi beş sene mü‚ezzinlik ėtdim, bu kel hatip hatibikene. 

(Or./Aybastı/Yeniceli Mahallesi, AA, 81/XIII/19) 

ōlum túķķancı dėyin böyle bardaxları ġırar mısıŋ? (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 87/XVI/57) 

önce herg‚ ėdiyox, otlanmasıŋ dėyin talíyi. (Or./Aybastı/Kayıncık Mahallesi, AA, 92/XVIII/1) 
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üç liraya sen bu toxluyu aldıŋ dėyin arxadaş baŋa burun búķdü. (Or./Aybastı/Armutlu Mahallesi, 

AA, 69/V/60) 

ġarşudan bi ses‚ oldu, ses‚ oldu varıy ȧ dėyin bārıy ȧlar. (Or./Aybastı/Zaferimillî Köyü, AA, 103/XXVII/4) 

bî tarafa sapmasın diyin.  undan sōra uriye dolaşduruyoz. (Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh.,OİYA, 

194/26/32-33) 

bebek bôle ehllîleşsin diyin işde. (Ordu/Çamaş/Sarıyakup K.,OİYA, 199/32/29) 

kimisi mesela dedesinin ismini vėrür ġayob‚ olamsın diyin. (Ordu/Gülyalı/Kestane, OİYA, 241/63/36) 

uzax köyden arz ėyliyif seni dėyin ġelmişem. (Siv./Kangal, STİAT,140) 

-ne ālıyoŋ dėyin sordular. (Tok./Erbaa, STİAT,202) 

ġarının ġakdı, kefėnce geldi, içeri girdi diyin. bunnarı böyle yaylada gördǖk. (Tok./Bakışlı 

K., TİLYA, 237/III/25)  

bobam başxalarıynen ġonuşmuş. ġızına dúúr gelecúҝ dėyin. (Tok./Almus/Kınık K., TİLYA, 

267/XXIII/4)  

oduna gėtsek adamlar yoluŋuz‚ yox dėyin gelmiyodu burıya. (Tok./Artova/Salur K., TİLYA, 

294/XXXIII/19)  

çocūn ifdira oldū, annaşıldı diyin ò nene bize böyle anatdı. (Tok./Pazar/Menteşe K., TİLYA, 

362/LXXV-a/8)  

bu çocūn eli boşa çıḳacaḳ. doruldum‚ ki bu çocuḳ aġıl balik olanaşdane bobasının 

damını ellemesinner, eline gelsin dėyin. (Tok./Sulusaray/Dutluca Bel., TİLYA, 401/XCVI-ç/174)  

bi teK ġız deyin, bi teK po soŋ ġız deyin, gardaşları ābileri neyi çox ‚ önem. (Yoz./Kadışehri, 

YİKYTA, 193/IX/) 

ġarT erpa ticāreT diyin. telefonu neyi yazıyo. (Yoz./Örencik Köyü, YİKYTA, 226/XXIII/28) 

ana ana deyin aldım geldim şurāya. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 124/I/467) 

“ax! benim sehē gitdi” dėyin bārınca, o daş atannarın hebsi bîlik eve ġaçdılā. 

(Zong./Devrek/Yılanlıcakuz K., ZBKİA, 134/VIII/56) 

 

Analoji yoluyla sonundaki “n” ünsüzü “ŋ” ünsüzü olmuştur. 

1.1.1.6.1.3. -(y)iŋ  

ahmet ġelir dėyiŋ yollara baxıŋ. (Niğ./Alay K., OAAD, 27) 

 

1.1.1.6.1.3. -(y)uŋ 

e torun da şėy toḲTur‚ olacaḳ dėyuŋ bi ġurur duyŭyuŋ tābi. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 154/XVIII/203) 

 

1.1.1.6.2. Ekin Genişlemiş Şekilleri 
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1.1.1.6.2.1. -ene 

-kiderim dėyene tcevabini vėrdi. (Trab./Akçaabat/Tuzköy K., KİAT, 182) 

 

1.1.1.6.2.2. -ine 

“faḳírsen” dėyine vermedi. (Rize/Çayeli/Kemer K., RİA,265/XXXIII/13) 

 

1.1.1.6.3. Ekin Daralmış Şekilleri 

1.1.1.6.3.1. -n 

niye yıḳdı dîn ileri gėri yapıyıḳ. (Ordu/Akkuş/Kayaköy, OİYA, 178/10/49) (diyin=diye) 

 
1.1.1.7. -(y)IşIn ZARF-FİİL EKİ  

Muharrem Ergin: Eski Anadolu Türkçesinde Karamanlıca sahasında görülen bu gerundium 

eki aynı sahadaki ağızlarda bugün de yaşamaktadır ve -ınca, -ince fonksiyonundadır.103 

1.1.1.7.1. -ısın 

ben çog gózel sėşdim ġeldim / sarmayısın ġedermiyem. (Tok./Zile, STİAT,182) 

 

1.1.1.7.2. -ışın 

Kızı vireceKler. toplanışın baba da diz geliyo. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 130/XII/19)  

-hē, ondan sora şi‚i, nışannısı varmış şiye, saraya varışın dimiş ki: (Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, 

KırYA, 329/XLIV/11)  

yidi sekiz gişi alışın arxadaşlarının niyse, şiy map i
˚
se atmış, hapise atmış. 

(Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 323/XLII/28)  

beyā adam parayı alışın çarşıya çıḳıveriyor. (Küt./Merkez/Çöğünler Köyü, KYA, 166/XI/24)  

elini uzadışın yox diyo. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 280/XXVI/183)  

 

1.1.1.7.3. -(y)ışın 

ince bėlli gúllü fidan / sarmáyışın ġėdermiyem. (Tok./Zile, STİAT,182) 

e para olmayışın napcek? (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 240/I-21/12)  

atatürk olmayışın burdu duru mu bilcez dedim, ben. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 254/I-32/62)  

bak dedi, be çırpımı sarmayışın, āzıma yasıma almayışın, hem āliyim hemi söyleyip 

geliyim. (Uş./Eşme/Kayalı, UşİA, 353/II-87/214-215)  

1.1.1.7.4. -ışıŋ 
                                                
103 ERGİN, s. 346 
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ataşı ĝaldışıŋ bu ġız çıxıyur. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 205/VI-a/25) 

 

1.1.1.7.5. -işin 

avrat yėkinişin saçını yoldu bir fığan ėtdi. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 142) 

yaz gelişin ışılaşır saylağı. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 142) 

bir müddet gėdişin bir ıxdıyara ulaşdı. (Kmar./Andırın/Şadalah K., GDİAT, 163) 

şimdi oturmaya gidişin, birez oyun oynyuyollar amma o da çox az. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 

131/XII/47-48) 

gelini alıb gėdişin o ḡúnler gerdaha girip zabaxdan ḡaxıyollar. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 

167/II/65-66) 

çocuxların zor ėdişin, gurdun işini söylemiye mecbur gálmış. (Siv./, STİAT,54) 

gurt ġelişin yanıŋa, oruyu gosdert dėyor. (Siv./, STİAT,55) 

bunnar ġėdişin xaylı bir müddet sōna bir ormannıx yėre varıyollar. (Siv./, STİAT,59) 

o sudan bana bi ver îçim diyo. veriyo ġız. verişin desTi ġırılıyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 

275/XXVI/71)  

suya gėdişin it gėdiyō ġocasını suyuna batıyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 279/XXVI/169)  

ġıyılardan eciḲ dādırdıx. o incelişin gine dādırdıh ôle dādıP iceldi inceldi inceldi b ĭ  

ayar incelTdi miydi ordan b ĭ  de yeniden tī yapardıx. (Yoz./Vasfibey Köyü, YİKYTA, 211/XVIII/10) 

 

1.1.1.7.6. -(y)işin 

dōsdum ali gadōlu gaş günnen gidecek dėyişin, üç gün sōna gėdecek deyişin üç günnük 

bā erzaḳ dedi. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 137) 

biyle diyişin cinģan ĝızı dimiş ki: (Kır./Çiçekdağı/Kırdök K, KırYA, 320/XL/23) 

 (Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı K, KırYA, 349/XLVIX/)  

yirmi gün deyişin işi bitirdik. (Mal./Darende/Balaban K., MalİA, 372/CXXXV/34) 

yāv biz gitmeyişin bu huzur vēmecek. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 24/XXIII-a/4)  

düşmanı fetetmeyişin yammam deyō. (Af./Sandıklı/Akharım Köyü,SYAÖ,250/XXIII-b/28)   

sōra gızın varmayacānı ānayişin gız varmaduxdan sōna, nası vėrek dėyolar. 

(Tok./Artova/Daşpınar K., STİAT,173) 

ġ ö̇zel yenge deyişin korktum. (Uş./Sivaslı/Akarca K., SA,47/XIV/5) 

ben gelmeyişin çocuḳ olursa diyō padişā çayırda adını ġoma ha diyō. (Tok./Artova/Merkez, 

TİLYA, 273/XXVI/14)  

 



 

 

76 

1.1.1.7.7. -(y)işin 

ikinizi de vururum dėyişin kaşdılar. (Mal./Darende/Balaban K., MalİA, 371/CXXXV/3) 

 

1.1.1.7.8. -işiŋ 

bütün millet gelişiŋ, bütün sırâ ḳuydum adannarı. (Küt./Merkez/Çöğünler Köyü, KYA, 166/XI/22)  

gel hanıma gelişiŋ, hanıma diyòr ki “bax gòrüyoŋ‚ ā cezaları. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 

172/III/) 

pādíşaḥ başġa yėre ėniyor. ėnişiŋ onlar diyòr ki. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/57) 

geçib gėdişiŋ, bu dutuyor bir ġoca‚ arıya misāfir oluyòr. (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 210/VI-

c/153) 

 

1.1.1.7.9. -(y)işiŋ 

benim elim deymeyişiŋ yaran peren eyi olmaya. (Mal./Doğanşehir/Merkez, MalİA, 348/CXV/26) 

 

1.1.1.7.10. -uşun 

şindi tabi makíne oluşun makíne bunu kándi çeviri. (Af./Merkez, AMA, 277/XXVII/119) 

benim atım adanadan su içmeż / oturmuş xocalar-da kefinim biçmeż / ufacıḳ bē'lere de 

ikindin oluşun ús‚ yannarındáki avratlar gidek dėyi gıpırdandılar. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., 

GDİAT, 159) 

oturuşun yallah gızaxladıx ta çaya indik. (Mal./Darende/Balaban K., MalİA, 373/CXXXV/49) 

bahcayı ısız buluşun ĝarıya saldırıyur. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 196/V/34) 

yanımı bi gadın oturuşun, baŋa dedi ki: (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 254/I-32/60) 

 

1.1.1.7.11. -úşin 

gız orda silkelenip tüyünü dókúşin begōlu bayılmış. (Siv., STİAT,77) 

 

1.1.1.7.12. -üşün 

ōlunun kellesini görüşün ėtdîyne pişman oliyór. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 138) 

dönüşün gine hediye alıp gėdiyik. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 246/V-d/20) 

altunu górüşün ġarı yumuşuyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 275/XXVI/67)  

aslanzāde buŋu górüşün, gortdu. (Siv./Oluhman, STİAT,15) 

aslanzāde bunu görüşün gortdu. (Siv./Oluhman, STİAT,86) 
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o adam ölüşün beriki yarálları nazarete atıyollar. (Tok./Artova/Daşpınar K., STİAT,175) 

 

1.1.1.7.13. -yşıŋ 

dü ‚üne başlıyşıŋ tabi vezirini, topluyuP geliyòr. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/63) 

 

1.1.1.7.14. -yşin 

onu-da öldürmeyşin bizé rahatlıḳ vérméz dedi. (Isp./Eğirdir/Karaaç/Çarsaray K., ADÜM I, 73) 

 
Tokat ilinde ekin sonundaki “n” düşmüştür. 

1.1.1.7.15. -işi 

geçimimix ġış gelişi ėniyox. (Tok./Pazar/Üzümören K., TİLYA, 366/LXXVIII/6)  

ordan ҝóye gelişi ye‚iden bu ‚ ez‚ de ḡóyde mallar‚ ĭnan ūraşuruḳ. (Tok./Pazar/Üzümören K., TİLYA,  

366/LXXVIII/)  

 

1.1.1.8. -(y)AlI ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -(y)AlI eki, başlangıcı geçmişe dayanan ve devamı asıl fiille bütünleştiği 

için “bir zamandan beri” anlamıyla, zamanda süreklilik gösteren zarf-fiiller türetir. Olumlu ve olumsuz 

biçimlere de girebilen zarf-fiiller bulunduğu özne ile asıl fiilin bağlı bulunduğu özne aynı da olabilir, 

farklı da olabilir.104 

Muharrem Ergin: Türkçede eskiden beri kullanılan bu gerundium eki Eski Türkçede -ġalı, -

geli şeklinde idi. Batı Türkçesine -alı, -eli şeklinde geçmiştir. Eski Türkçede “-mak için, -mek için” 

mānāsını ifade ediyor, sebep gösteren bir hal zarfı yapıyordu.105 

Nesrin Bayraktar: Eski Anadolu Türkçesine ait eserlerde, -alı/-eli biçimlerine girmiş olan 

ekin yalın biçimde kullanımının yanında, XIV. yüzyıldan itibaren yazılan eserlerde +Dan ayrılma hāli 

ekiyle birlikte kullanımından doğan -aldan/-elden kalıplaşmış biçimleri ve berü edatıyla birlikte 

kullanımları da vardır. Ekin -alı/-eli biçimlerinin berü edatıyla birlikte kullanımı yoktur.106 

 

1.1.1.8. -(y)AlI Eki 

1.1.1.8.1. -alı 

millet şu televizyon çıxalı, teknik ilerleyincik, millet uyandı. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 

89/2/19)  

                                                
104 KORKMAZ, s. 1009 
105 ERGİN, s. 342 
106 BAYRAKTAR, s. 205 
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aşığdandoğru gelir tambuş golları sığalı / āx on da barmaḳların damga damga gınalı. 

(Kas./Göl/Kurusaray K., AAT, 34) 

yárden ayrılalı ayıḳ deylem. (Çor., AAT, 147) 

ḳaġ arḳadaş biz yatalı dört sahat falan‚ olmuş. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 137/XVI/28) 

biz anamızdan doğalı reşberiz. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 166/XIX/3) 

gözümuzu açTıx açalı bi ġaç sene onun yanında yaşadıx. (El./Keban/Sağdıçlar K., KBAYA, 

103/XIII/4) 

artu ‚h çevre bilür mi bilmez mi, yanė biz dedelerimizden ġa‚hTı‚h ġahalı bȫledir. 

(Elz./Baskil/Kumlu Tarla K., KBAYA, 131/XXVIII/20) 

siladan çıgalı yėdi  yıl oldu. (Gir./Çalış K., KİAT, 88) 

hināder idāre ėttim‚ a onnar ‚ ınan ortax‚ olalı. (Nev./Merkez, NevYA,121/II/29-30) 

anamdan do‚alı diyar diyar geziyom. (Af./Sandıklı/Akin K., SYAÖ, 264/XXXI/13)  

bu memedi danacılıxdan ġurtaralı, bu ҝöşkú yabdıran benim işde” diyòr. 

(Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 193/IV-f/426) 

bu‚ gün benim pancarım teslim olalı onuncu ayda teslim ettim ben. (Tok./Erbaa/Değirmenli Bel., 

TİLYA, 316/XLII/7)  

iki‚ üç sene oldu bıraḳḳḳḳalı. (Tok./Sulusaray/Çime K., TİLYA, 392/XCV-a/3)  

çocuklā okula daşınalı beş sene oldu. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 205/I-2/114)   

 

1.1.1.8.2. -ali 

ḳıs sana vurulali / ḳayip ėtdum dünyayı. (Trab./Sürmene, KİAT, 147) 

kiz sağa vuruĺali / ḳayibėtdum dúnyayi. (Rize/Atmeydani Mah., KİAT, 284) 

 

1.1.1.8.3. -álı 

vede tamam oldu gerel bulálı. (Siv./Kangal, STİAT,134) 

 

1.1.1.8.4. -eli 

bu adám geleli ḳaç gün oldu, demiş. (Mal./Akçadağ/İriağaç, AkçYA, 96/7/42)   

on ‚ beş sene evvel oldu ben o nazlı yárin demini süreli / şimden kėri süren ehbaplarım 

sağ‚ olsun. (Kas./Küre/Sinan K., AAT, 53) 

şu yalan dünyáya ġeldim ġeleli / daha ne ġeleceḳ başıma benim. (Çor., AAT, 146) 

yėdi yıl oldu geleli. (Bart./Merkez K, AİAD,178) 

adam ‚ öleli ağlayamāyum. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 130/XIV/36) 
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emme ötekinlē benden gideli iki ay geşdi. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,177/VI/59) 

mēmed şunu bul, buba buldum, ölmüş, üş sene olmuş, öleli dedi. (Af./Dazkırı/Sarı Kavak K. , 

BDA,284/XXXI/77) 

geçti şā ısmeyil geşti, üç gün‚ oldu geçeli. (Edn./Merkez/ Köşen Köyü, EdİA,189/XXV/205) 

benim ḳarip aġam gideli deyveri, benim bokuma ėrkek sinek bile ḳonmadı. (Edn./Merkez/ 

Köşen Köyü, EdİA,194/XXV/406) 

ėh éskiden bėri bėnim yėtişTim yetişeli bayramnāda sofra çıḳārız. (İz./Taşköprü/Fakılar, İTOBA, 

73/2b/21) 

a gonağım galdıda çatal odalı / vėrandur ėliŋiz de iş de ben gedeli. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., 

GDİAT, 141) 

yarda umut vardır, kesmem gümanı, / ben de bu dünyaya geldim geleli, / ağlayıp da 

dîdem yaşı sileli. (Kars/Selim/Akpınar K, KarsİA, 204/21/2-4)   

nışannısı demiş ki, yidi yıl, on dört bayram geçeli āxā elime ĝına vurmam, sen gidersen 

gideli, dimiş. (Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 333/XLIV/125-126)  

mapusa düşeli / ağlamadıḳ günüm yoḳ. (Ordu/Fatsa/Alembey K., KİAT,22) 

delü memet öleli bėş altı sene oldu. (Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,42) 

böle bi mektüp yazmadım / gurbet ele düşeli. (Muğ./Merkez, MA,128) 

ben nevşāre gėdeli çocuxlarıŋ evde üzümü yōmuş. (Nev./Acıgöl Buc., NevYA,128/VI/4) 

gel gelelim tünyaya geleli bunu başımıza daxarıx. (Nev./Ürgüp/Salur K., NevYA,146/XXI/1) 

bugún ileri geri sekiz buçû ay oluye benim bu iş başıma geleli. (Or./Aybastı/Zaferimillî Köyü, AA, 

104/XXVII/34) 

ben beni bileli ayni ġabistannıḳ devam ėdiya. (Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh./Perşembe Yaylası,OİYA, 

195/27/6) 

vezire dėmiş‚ ki sen, dėmiş, beni kaç yıl oldu hizmet edeli. (Ordu/Akkuş/Gürgentepe, OİYA, 250/73/9)  

fındıḳ geleli topraḳları dā su götirmî. (Ordu/Ulubey/Ohtamış K., OİYA, 320/125/5) 

o dē benim çocuklūmda filan ama ben bileli yapmoyoruz. (Af./Sandıklı/Hocalar/Kozluca K., SYAÖ, 

460/CXVIII/23)  

bu hayvan bur ı̊ya gireli yėdi sene olmuş. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 162/I/52) 

gaç yıl oldu seniŋ yárin öleli. (Siv./Yıldızeli/Ergele K., STİAT,68) 

üç ġún oldu ġóreli. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 65/I/2) 

ceriyan geleli om beş seneyi geçdi. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 204/I-2/101)   

saŋa gelin geleli hėç gėtmedim dėdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 143/IV/137) 

peki  bu atı vereli altĭ ay b ĭ  sene oldu. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 147/IV/221) 
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1.1.1.8.5. -(y)eli 

içerim āh çelkiyō / yárimi gormeyeli. (Kas./Göl/Kurusaray K., AAT, 41) 

 
1.1.1.9. -mAdAn ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesinin –mAdIn zarf-fiilindeki ses 

değişmesiyle     (-mAdIn> - mAdAn ) oluşmuş bulunan –mAdAn; -(y), -(y)Ip, -(y)Up, -(y)ArAk, zarf-fiil 

eklerinin olumsuz biçimi için kullanılan bir ektir. Yapısındaki olumsuzluk özelliği dolayısıyla doğrudan 

doğruya olumlu fiil kök ve gövdelerine gelir ve “…-mAdAn önce, maksızın” anlamlarında olumsuz 

zarffiiller türetir. Zarf-fiilin vurgusu -ma- olumsuzluk ekinden önceki hece üzerindedir.107 

Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesinin –mAdIn zarf-fiilindeki ses değişmesiyle     (-mAdIn> 

- mAdAn ) oluşmuş bulunan -mAdAn; -(y), -(y)Ip, -(y)Up, -(y)ArAk, zarf-fiil eklerinin olumsuz biçimi 

için kullanılan bir ektir. Yapısındaki olumsuzluk özelliği dolayısıyla doğrudan doğruya olumlu fiil kök ve 

gövdelerine gelir ve “…-mAdAn önce, maksızın” anlamlarında olumsuz zarffiiller türetir. Zarf-fiilin 

vurgusu -ma- olumsuzluk ekinden önceki hece üzerindedir.108 

Muharrem Ergin: Eski Türkçede ek -madın, -medin şeklinde idi. Batı Türkçesine de bu 

şekilde geçmiş, Eski Anadolu Türkçesinde uzun müddet böyle kullanıldıktan sonra bugünkü -madan, -

meden şekline çevrilmiştir. 109 

Haydar Ediskun: -meden yapılı ulaç; a)kendi eyleminin yapılması gerektiği halde 

yapılmadığını; b) kendinden sonraki eylemin nasıl yapıldığını; c) kendinden sonraki olumsuz eylemin 

meydana gelmesi için kendi eyleminin yapılmasının gerekli bir koşul olduğunu gösterir.110 ...-meden 

bileşik ekinin eski Türkçe’deki biçimi -medin’dir.111 

Nesrin Bayraktar: İki fiili birbirine bağlar. Yüklemi oluşturan fiil meydana geldiğinde ekin 

eklendiği fiilin henüz olmadığı anlamını verir.112 

N. Atabay, S. Özel, İ.Kutluk: Bu bileşik ekle yapılan ulaçlar, olumsuzluk kavramı verirken 

durum da gösterirler. Bu ekle oluşan ulaçlar, öteki durum ulaçlarının yerine olumsuzluk kavramı taşıyarak 

kimi zaman kullanılır. Eylemin, durumunu belirten, ortaya koyan ulaçlardır.113 

Gürer Gülsevin: Diğer zaman zarf-fiilleri esas fiile zaman bakımından sonralık kazandırır. Bu 

ise, diğerlerinin tersine, esas fiile zaman da öncelik verir. Yani esas fiilin yapıldığı zamanda, zarf-fiil 

ekinin geldiği fiilin yapılmış olması gerektiği şartını koyar.114 

                                                
107 KORKMAZ, TTG,, s. 1011 
108 KORKMAZ, TTG,, s. 1011 
109 ERGİN, s. 343 
110 EDİSKUN, s. 257 
111 EDİSKUN, s. 258 
112 BAYRAKTAR, s. 190 
113 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 239 
114 GÜLSEVİN, EATE, s. 127 
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-mAdAn zarf-fiil ekinin yapısı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Zeynep 

Korkmaz ve Mustafa Öner bu çalışmaları değerlendirmiş ve kendi görüşlerini 

belirtmişlerdir. Zeynep Korkmaz -ma olumsuz eki, y kaynaştırma/koruyucu ünsüzü, -I 

ve  -ºn  zarf-fiili elerinden oluştuğunu belirtmiştir.115 

Mustafa Öner, bu olumsuzluk zarf-fiilini, birleşik cümle sentaksından 

kalıplaşmış bir ek olarak açıklamaktadır.116 

 

1.1.1.9.1. -mada 

dedeme sormada bi toḳat atmış. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 91/3/26)   

ben bu dünya gurulmada dört yüz yaşındîydim. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 98) 

 

1.1.1.9.2. -madā 

bāşişini atmadā ḳatdiyen ġaḳmaḳ imk’ānı yoḳ. (Isp., IMA, 121/VI/150) 

 

1.1.1.9.3. -mádá 

hálá bu dinsize söyle ki benim ifadámı almádá bana niçin vurî? (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, 

AkçYA, 91/3/28-29)   

 

1.1.1.9.4. -madan 

bitmiş sayıları dedi, onuŋ‚ için biz dedi dadımızı bōzmadan başKa işe dönderdiK dedi, 

(Af./Merkez, AMA, 183/IV/89) 

bi adam ana buba olmadan çolŭğuŋ çocŭğuŋ ne ōl
duğŭnu bildiği yoK. (Af./Merkez, AMA, 

188/VII/23) 

āldığımız zaman iki sene onu hiÇ yama yāpmadan gullanabiliyoz. (Af./Merkez, AMA, 

287/XXX/44) 

on beş gün aralaşmadan bobasına diyor ki. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 31) 

h
emen ali ġaleye yanaşmadan asger ġaleniŋ edirafını ġuşadıyĭ. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

205/I/208na) 

bena gávuşmadan bu pıçā savununcux bunuŋ sol avcu ağzına girinciḳ ağzınıŋ‚ içinde 

bunuŋ sağ avudundan çıxmışıdı. . (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 263VIIb/176-177) 

dā istidayı yazdurmadan zaptıyele bėni buraya zornan getüdüle. (Kas., AAT, 11) 

                                                
115 Zeynep KORMAZ, “Türkiye Türkçesindeki -madan/-meden<-madın/-meden Zarf-Fiil (Gerundium) 
Ekinin Yapısı” Türk Dili Üzerine Araştırmalar, TDK:629, Ankara 1995, C. I, s. 151-159. 
116 Mustafa ÖNER, “Matı Gerundiumu Hakkında”, 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, TDK:678, 
Ankara 1999, s. 833-840 
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biz sorulmadan cėvap vėrmezix. (Niğ./Bor/Garannık Dere, AAT, 179) 

sabalan gaḳdım tárla ġöründü / tárlıya varmadan golum yoruldu. (Bur./ Bucak, ADÜM I, 112) 

padşaḥ hele saraya varmadan xabar geldi. (Van/Edremit, AİAD,26) 

deli gönül sarılmadan doymiyi. (Van/Erciş, AİAD,41) 

düşman mahv olmadan almam teskere. (Muş/Merkez, AİAD,85) 

çocuxların heberi olmadan hergün birer tene altın herbirisinin torbasına ġoyardı. 

(Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 36) 

heş bi‚ şē olmadan gēsin‚ geri dönüp gidiyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,13)  

arḳaya baḳḳḳḳmadan gel artu. (Bar./Merkez, BarYA,31/I/100) 

aman ney olusa olsun suyu aḳḳḳḳıtmadan bunu kesmēcen. (Bar./Merkez,BarYA,34/II/50) 

ben kendimi tanıTmadan, o beni tanıdı. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,241/XXII/92) 

gāveye gēdiKden sonra birbirimizi bulmadan oturceK, diye aKlıŋa gēmesin. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,257/XXV/190) 

kesdik miydi be sene olmadan iki metire üç metire yetişiyu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 100/II/2) 

bir‚ ay durmadan haydi hoşcaġal davara gitti ġarı. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 150/XVIII/69) 

nımåz ḲḲḲḲılmadan ėval gėt. (Bin./Gökçeli K., BMİKA, 147/IV-b/36-37) 

cızmaleri çıxartmadan ėla o halilari basarax tā yuxari otirdi. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 159/VIII-

a/13) 

bunnar heç otırmadan çay içmeden bunnar birbirina düşdilar. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 

168/VIII-b/198) 

varmadan ġonuşmasa çok atıcıymış. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,81/I/13) 

a
l
manın dibinde ēleniP ġalmadan ēleniP ġalma. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,104/I/3) 

albay baŋa tezkireyi almadan sordu. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,113/II/10) 

o gün pēşembe āşamı olmadan, candarmala geldi. (Af./Çay/Armutlu, ÇYA,137/VII/28) 

iydire varmadan açılmış bağlar. (Iğd./Yuk. Çarıkçı K, DİAT, 91) 

daha gėtmadan bi gün önce ekmeK yollardı. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 114/XVII/41) 

sabāleyin, sabağ ezeni oxunmadan çıxarĭm buraya geldim. (Erzn./Kemaliye/Çit K, ErznYA, 209/I-

III/8) 

sabağleyin gün doğmadan o avlağa girerdim. (Erzn./Kemaliye/Dutluca Buc., ErznYA, 210/I-V/4) 

keşgegin suyu ısınmadan, ılınmadan fasılyasını atarux. (Erzn./Merkez/Ekmekli Köyü, ErznYA, 

390/VII-VI/48) 

durmadan ağlar gece günüz. (Erz./İspir/Gaziler Köyü, ErzİA, 91/V-II/121)  

pirinc ayıḳlayan ḳızları diyo hebsini diyo aramadan yolama. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 

140/IV/40)  
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bu göldeki suyu hiç bıraḳḳḳḳmadan temizliyceniz. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 142/VI/59) 

gafaslar gendi keselerinden padışahın xabarı olmadan, evlerini, barklarını, damlarını, 

bālarını sataraḳ on sene bunara baxdılar. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 143) 

ol nedir ki yolunmadan ox olur. (Gant., GDİAT, 222) 

hoP üş güné vāmadan hākim çağırıyo bizi. (İz./Karaçadağ K., GBAA, 26/XVIII/60) 

o biŋdallı boxca ōmadan zini gēmezdi. (Isp., IMA, 119/VI/71) 

birisi öldü hėç derisini soymadan gėttiK. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 93/I-a/25) 

altı sa‚at nişannımın‚ üzüne baxmadan üzü ġoylu yatacām. (Kars/Arpaçay/Akçalar K., KarsİA, 

163/1/88) 

oturmadan bezer, yatmadan yılar. (Kars/Kağızman/Kölek B., KarsİA,174/7-b/31)  

yollara baxmadan / ġalmadı gözde ġara. (Kars/Merkez/Kaleiçi Mh., KarsİA, 323/79/8-9)  

ordan rūsat almadan çalışmaz. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 118/IX/197) 

Ḳax demeden Ḳalxan avraT, / dax dėmeden yürüyen aT, / buyurmadan gören evlaT, / 

cana sefādır sefā. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 163/XXVI/22-25) 

biz koxucu bişiler getirmişdig o da satılmadan koxdu saddırmadılar. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır 

Köyü, YYA, 119/IX/234-235) 

birini unutmadan biri dā öldü. (Kır./Merkez, KırYA, 209/IV/55)  

hėç yatmadan zabā‚ ğadar oturdum. (Kır./Merkez, KırYA, 212/IV/113)  

ben doymadan yāri alıp gėtdiler. (Kır./Merkez/Çayayazı Ka., KırYA, 232/XII/70)  

yapa Ḳısmını hiç ġullanmadan dōrŭdan dorŭ tüç’çara veriz satarız. (Küt./Domaniç/Gozluca 

Köyü, KYA, 238/LI/42-43)  

bir toḳay vuriyi düşünmeden taşınmadan. (Ordu, KİAT,3) 

sabaḥ namazına, dā güneş dōmadan eve götürüllerdi. (Ordu/İkizce/Karlıtepe K.,OİYA, 257/79/11-12) 

sabaḥın beşinde hėş bi‚ şî ġurtarmadan u evün adamı gėtdi işTe. (Ordu/Akkuş/Külekçi K.,OİYA, 

183/16/11) 

arxadaş şu üzümü birbirimizin xabarı olmadan yimiyelim dėmişler. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., 

OAAD, 7) 

yönünü arxasına dönüp baxmadan ġelmiş. (Niğ./Alay K., OAAD, 22) 

gırxına varmadan oldum latifan.(Kay./Büyük Toraman K.,OAAD,51) 

şimdi herkes ıstırāt yāni çalışmadan aklı çıkıyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 198/IV-b/155-156)  

ceŋez vamadan gızıŋ başĭna gına yakā gız yen geleri. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 98/II/22) 

millete duyurmadan o işi tez yapacaxsınız. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 165/I/143) 

ne yapduğuŋuzu, bir bir saxlamadan söyliyeceḲsiŋiz. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 166/I/160) 
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oŋdan sōna onnara sormadan danışmadan eşgiyāyı hepsini topladık. (Uş./Sivaslı/Akarca K., 

SA,51/XIV/116) 

altın olmadan resmi nikah yok. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 66/I/23) 

çocuk yıkanmadan gaçaken, orda balkondan aşşağı düşmüş. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 110/X/105) 

bütün köylü dağılmadan ġabire cenāzeyi ġor, defnederiz. (Af./Şuhut/Kavaklı K., ŞuhA, 119/XIII/19) 

ordan ōlende bi sürü adam ālamadan bunun sesini kesemiyálar. (Tok./Killik K., TİLYA, 251/XIII-

a/38)  

en geç üşden sōna ġarannuḳ ġåvuşmadan cenayi defn‚ edeller. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 

262/XX-c/20)  

çoḳ gaynamadan unu güzēlcecük altını yaḳaruḳ. (Tok./Niksar/Akgüney, TİLYA, 332/LVI-a/13)  

ālamadan nere durîn. (Tok./Reşadiye/Güvendik K., TİLYA, 380/LXXXVII-a/11)  

sol yanımdan xuruldum / seher çağıma vāmadan / topraġa ġarışdım. (Muğla/Ula/Karabörtlen 

Köyü, UlaYA, 76/X/19-20) 

ḳābeye vāmadan ilkin otele yerleşTik. (Muğla/Ula/ Portakallık Köyü, UlaYA, 83/XIII/17) 

burġulu legene ḳḳḳḳoymadan önce burġul temsil bi ḳabta, biberí, ḳarabiberí, soġanı... 

bunları ibrahim arxasına baxmadan gėder. (Ur./Merkez, UMA, 142/III/127) 

parçalanmadan tırlara atî. (Ur./Merkez, UMA, 170/XII/16) 

akşam niye gelmediŋ, daa soruya başlamadan iki yumruk vurdu bize. (Uş./Merkez/ Kırka, UşİA, 

224/I-13/26)   

yāni, toklu almadan iy olur, çünkü onuŋ yarısı yā olur. (Uş./Merkez/ Susuzören, UşİA, 225/I-14/4)   

hanım olmadan eve çıkmam. (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 241/I-21/45)  

sen adamıŋ subayıŋ dedii āzından çıkmadan okuyo. (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 242/I-22/4-5)   

hiş gazanmadan gelseŋ, ihdiyācım mā, gine çavış olceŋ, dedi. (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 243/I-

22/9)   

āzından tükürük çıkmadan doŋùyo. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 256/I-33/19)  

babam duymadan çarşıya gidelim. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 112/I/139) 

yōsa ben danışmadan, dolaşmadan nası veririm. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 134/II/37-38) 

atatürknen mārebe ėtdi beni almadan. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 101/I/1) 

burŭnun ġanamadan çıḳdım. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 101/I/12) 

bidā Ḳapi damından gellın içari girmadan Ḳapida ikan şeKar vıyahůud leblebi vıyahůd 

da ifax párė aterler. (Bin./Çeltiksuyu K., BMİKA, 181/IX-b/66) 

burayi ziyarat‚ ėtmadan, ilkin bana gelanlar, burayi ziyarat‚ ėtmadan, bana gelmasınlar. 

(El./Baskil/Koçyolu K., KBAYA, 133/XXIX/51-52) 

çox aradan gėtmadan padişa ölmuş. (El./Baskil/Doğancık K., KBAYA, 138/XXXIV/49) 
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1.1.1.9.5. -madăn 

aḳşam ‚ üstü giç ölü tarafınıŋ xaberi olmadăn bu yemek gelir. (Küt./Merkez, KYA, 143/I/293)  

 

1.1.1.9.6. -mādan 

yüzümüzü yıkamādan yemek yeriz. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 83/III/123) 

 

1.1.1.9.7. -mâdan 

ik‚ üç ay durmâdan, xa bobam nėsi var‚ īsa alıp ġaçīyolā. (Küt./Domaniç/Merkez, KYA, 235/XLIX/12)  

 

1.1.1.9.8. -madın 

ġocası ġıyamadın ġabire ġuimamışdı. (Den./Tavas/Merkez, GBAA, 62/L/9-10) 

 

1.1.1.9.9. -medan 

abėm orda bir‚ iki dėmedan doğri gėtmiş. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 132/II-c/135) 

 

1.1.1.9.10. -meden 

eritmeden‚ içine goruz. (Af./Merkez, AMA, 206/XI/8) 

insan gınadī‚ ı başına gelmeden‚ ölmeS. (Af./Merkez, AMA, 206/XI/28) 

hemen bunnara ordan yürümeden gelcene ben sörtdüm. (Amas./Aydınca/Sarıyar Köyü, AAA, 

242/Vb/58) 

āşama dōru xızmatçılarına bubası çocua gozükmeden gaybolmuşla. (Kas., AAT, 16) 

şimdik annadım gılıma heta götümeden beni azāt ėdecīsiŋ, dėmiş. (Kas./Daday, AAT, 35) 

ölmeden de deli goŋül ölmeden / ben osandım ğurbet ėlde yėlmeden. (Amas./Merzifon/Akpınar 

K., AAT, 161) 

āşam güneşi ėnmeden sözleri ėtdik. (Esk./Seyitgazi/Üçsaray K, AİAD,120) 

harman yerinde millet bakādı gāri, oşurcu gelmeden, sābısı gelmeden, tınasıŋ birini  

çekerlēdi. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,168/III/63-64) 

mahkemeye düşmeden mal taKsimi yapceKlē. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,258/XXV/197) 

biribirimizi gormeden durduk. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 183/XXV/15) 

belá dėyinca ibreyim Ḳaxduğu zemon ayaḲabını geymeden yayan Ḳaxi yėni aşağiya. 

(Bin./Ortaköy K., BMİKA, 141/III-b/95-96) 
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bunnar heç otırmadan çay içmeden bunnar birbirina düşdilar. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 

168/VIII-b/198) 

ben eski çeşmeniŋ aşina gelmeden bide baxtim bodrumdan çıḲti. (Af./Çay/Devederesi, 

ÇYA,119/II/174) 

gayıxçılar gelmeden bu getdi. (Kars/Koyundere K, DİAT, 40) 

hėy puşular puşular / el deymeden xışılar / yėdi yıldır sėverim / yėni dıydu ḳomşular.  

(Kars/Sarıkamış/Boyalı K, DİAT, 124) 

şidi biz iran’dan gelürkene, yani geldik, doğru rusya hüdutuná girmeden, geldük orda 

yezidi’ler  bize bi te‚ āruz ėTdiler. (Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 232/I-XXIX/8) 

ġırh‚ dene bulğar kesmeden tesġere almam ben. (Erzn./İliç/Boyalık K., ErznYA, 241/II-IV/37) 

daha şehere girmeden şeherin başinde, bi tepeye otırıyi. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 253/II-

XIV/118) 

üsdümü müsdümü gáydirmeden suları töxme. (Erz./ Merkez, EA, 93)  

ė biz, görmeden, bülmeden ona inanmiş, iman getirmışıx. (Erz./Horasan/Kuşburnu K., ErzİA, 

134/VIII-IV/24) 

anında düğünden gitmeden fenalaşıp atılıp gitdiği, dili ağzında dutulduğu insanlar 

ḥala΄ kôde mevcutdur. (Isp., IMA, 143/XVIII/19) 

suya ėriştirmeden u da öl i
˚
yo. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 69/Ic/109) 

tirene binmeden hāşím dayımınan görüşebildik. (İz./Taşköprü/Omurlar, İTOBA, 83/5/13) 

allah peyxamber aşḳına daha selam vermeden sen bana su ver ben dayanamıyȯrum. 

(Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 126/II-b/50) 

namaz ġılındıxdan sona eve gelmeden mezere gidilir. (Kay./Yeşilhisar/Boşköy Köyü, YYA, 99/II/10) 

Ḳax demeden Ḳalxan avraT, / dax dėmeden yürüyen aT, / buyurmadan gören evlaT, / 

cana sefādır sefā. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 163/XXVI/22-25) 

evlerimize gelmeden, gur'eni yanında olan gider. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 5/I/110) 

be yavrıcīm çekmeden olmaz bu dünyada. (Kırk./ Eriklice Köyü, KİMİKA, 69/VI/29) 

bayram namazından sona da gideller böyükleriŋ evlerde her gişi, yaşlılar evlerde misli 

nilgün gelmeden canını yitirmiş. (Kır./Merkez, KırYA, 209/IV/33)  

āya bıraḳmış buna oldū gırmızı lireyi buna xabar vėrmeden bi‚ bileki yapmış. (Ordu, KİAT,3) 

bir toḳay vuriyi düşünmeden taşınmadan. (Ordu, KİAT,3) 

mė́meleri bitmeden / bir ġız gelin olurmu. (Gir./Mesudiye K., KİAT, 97) 

çocug pi‚ şė tėmeden ordan kitdi. (Trab./Vakfıkebir/Şahinli K., KİAT, 219) 

o gelince hemen önüne ġoruz, hiç bekletmeden. (Küt./Merkez, KYA, 160/VIII/7-8)  
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o gelmeden sofrayı xazır bulunduruz. (Küt., KütYA, 160/VIII/19) 

gışlaya girmeden çarşı yanmaya başladı. (Mal./Merkez, MalİA, 243/I/38) 

beni esKere getmeden everdi. (Mal./Doğanşehir/Karaterzi K., MalİA, 360/CXXVI-a/11) 

onu dutar şu şekil burar adama dėmeden de düşürebilüdüm. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 

67/IV/31) 

anası ōluna acıyaraxdan dışarı bıraxmış ġėtmiş su virmeden. (Nev./Balcın K., OAAD, 35) 

ḥayvanlardan siyaḥ mal varsa hėç beyaz tüy olmamaḳ şartıyla onu hiç kimse gelmeden 

undan sōra birbirine gösdertmeden işde hökümet bunun peşine düşmüş. 

(Ordu/Çatalpınar/Sayacatürk K.,OİYA, 205/36/4) 

yeri ĝór'meden ben bi şe 'demám. (Riz./Sütlüce K., RİA, 221/X-b/155) 

o gitmeden yāni otesi ģúni oğune on bin lira pey verdi yāni. (Rize/İydere Buc./Köşklü K., 

RİA,234/XII/19) 

-damadın evine gelmeden dā işē vā? (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 239/XVIII-a/47)  

kimseler görmeden unu elersiŋ. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 24/XXII-b/53)  

onu bi tavı geşmeden bi gözelce yūdūmuz zaman damlamaz. (Af./Sandıklı/Başkuyucak K., SYAÖ, 

298/XL-a/12-13)  

üçü de alıb, arxasını kesmeden endiriyòllar, halfed deniyor. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 

165/I/136) 

duşmannar górmeden sar yavaş yavaş. (Siv./Hocabay K., STİAT,10) 

aradan bir ay ġėşmeden, tekrer, ġine ġeldi. (Tok./Artova, STİAT,152) 

ôle diŋelipTe kapı gibi bakmā yok, saklī görünmüyōlā, görünmeden saklı ōlanlarıŋ 

oyununa bakarlar. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,11/I/16) 

aşġıyalar gitmeden oŋünü kesmişler. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 78/XVII/20) 

selām vemeden geşmiş binbaşı buŋa selām vemedi diye ökelenmiş. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 

71/I/121-122) 

şimdi o veziyette kendimizi ḳorumaḳ‚ için daima bî şey ōduu zaman yine bǖle tutup 

kendimiz  

iki ay geçmeden çevberlik patladı. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 55/XIII/3) 

o bünye alışmış ḳızanım içmeden içmeden duramıy. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 62/XIV/116) 

o mıssafir etmeden salmıyı ġari ḳadının babası. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 77/XX/188) 

yavrularım demiş iç ben gelmeden demiş ḳapıyı açmayın kimseye. (Tek./Saray/Yuvalı Köyü, 

TİSİKAD, 83/XXIII/38) 

atımın üstüne binip‚ de doya doya gezmeden atımı kesiyoŋ de, diyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 

275/XXVI/57)  
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bunun dedi tansiyonunu düşürmeden bıra niye yollamışlā dedi. (Muğla/Ula/Portakallık Köyü, 

UlaYA, 85/XIV/48) 

o ġadını da orda görünceye ‚ ġadā / herkez tarlasına gitmeden hordan bordan ḳorḳardı. 

(Muğla/Ula, UlaYA, 97/XXI/8-9) 

ekinnē vakit ermeden gurudu. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 252/I-32/8)  

tirene minmeden daa başladım be dayak yimeye. (Uş./ Eşme/Yeleğen, UşİA, 283/I-46/17)  

hiç imtān ġórmeden bize bi terfiye verdiler. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 137/III/34) 

saxın ala pisā vermeden yėme dėdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 144/IV/156) 

şimdi o çocux oxuldan gelmeden kesseḳ diyo bu çocux baŋa ġóŋüllenir diyo. (Yoz./Yanık 

Köyü, YİKYTA, 145/IV/194) 

 

1.1.1.9.11. -medēn 

askerlîmizi orada sā sālim başmıza hic bi şey gelmedēn bitirdik. (Edn./Keşan/Karasatıh K. 

EdİA,136/VII/12) 

 

1.1.1.9.12. -médén 

anasını gösdérmédén meidanı gétirmiş. (Den./Tavas/Merkez, GBAA, 65/LI/14) 

saçmala deymédén uçuyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 3) 

çara aldı dikmédén / éntérési bitmédén / a gız seni alacēn / ésgéré getmédén. 

(Man./Akhisar/Söğütlü Köy, AkCA, 10) 

bildirmédén gıvracıḳ arkasına dönmüş. (Isp., ADÜM I, 63) 

bizé habar vermédén oraya ġediyola. (Uş./Hatipler K., ADÜM I, 142) 

 

1.1.1.9.13. -mudan 

bén okumudan ôlü bilirin. (Den./Acıpayam/Merkez GBAA, 72/LVII/14) 

 

1.1.1.9.14. -menen 

seniŋ‚ ismiŋi söylemenen vėri mi. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 160/XVIII/374) 

 

1.1.2. i- FİİLİ ÜZERİNE GELENLER 
 
1.1.2.1. -ken ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: iken~ken eki; i- ek fiilinin zarf biçimidir. Bu ek-fiil, Eski Türkçede er- ses 

yapısında olduğundan ekin yapısı, geniş zamanlı ür-ken>iken gelişmesine bağlanmıştır.... iken~ken eki 
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esas itibariyle zaman gösteren zarf-fiiller türetir ve zarf-fiillerin gösterdiği hareketle asıl fiilin gösterdiği 

hareket aynı zaman kesitinde gerçekleşir. Ancak, içerik bakımından asıl fiildeki hareket zarf-fiil 

grubundaki hareketten bağımsız da olabilir, ona bağımlı da olabilir.117 

Muharrem Ergin: Yalnız i- fiilinin ekidir. Diğer fiillere getirilmez. i- fiilinin de i-ken’den 

başka gerundium şekli yoktur. i- kökü düşüp gerundium ekleştiği zaman bile -ken değişmeyerek vokal 

uyumu dışında kalır.118 

Haydar Ediskun: İsim kök ya da gövdelerine ve bunların çekim eki almış biçimlerine -ken 

eki, hem ünlüler uyumuna, hem de ünsüzler benzeşmesine aykırı olarak ulanır.119 

Tahir N. Gencan: imek (irmek) ekeylemlerinden türemiş olan iken (-ken) ulacı, eylem 

olmayan sözcülere de takılır.120... -ken takısı büyük ses uyumuna aykırıdır; kalın sesli sözcüklerden sonra 

da ince kalır.121 

Tahsin Banguoğlu: -ken ekinin bazı fiil gövdelerine gelmesiyle meydana gelen bir sıra 

zarffiiller de zamana bağlı hal zarffiilleri olurlar. Başka bir açıdan bunları birleşik zarffiil ekleriyle 

yapılmış hal zarffiilleri sayabiliriz (-mişken -irken -ecekken, iyorken -meliyken). Bunlar başcümle fiilini 

ayrı zamana bağlı başka kılış içinde oluşmasını ifade ederler.122 

Nesrin Bayraktar: Sıfatların, sıfat-fiillerin, isimlerin, edatların, zarfların arkasından gelerek 

onlara “-dığı zaman”, “-dığında” anlamlarını katar. Yüklemi zaman bakımından niteleyen zarf-fiil 

eklerinden biridir.123 

Tufan Demir: Kendilerinden sonra gelen eylemsilerin veya eylemlerin nasıl, ne zaman 

yapıldığını, yapılacağını belirtirler.124 

N. Atabay, S. Özel, İ.Kutluk: Bu ulaçlar, kullanıldıkları yerlerde çoğu kez durum gösterirler. 

Gerçekte -ken eki iken ortacından oluşmuştur. Çoğunlukla ortaçlarla birlikte kullanılır.125 

Mehmet Hengirmen: -ken eki ünlü uyumu kuralına uymaz. Durum zaman kavramları 

taşır.126 

 Standart Türkiye Türkçesi, bu ek tek şekilli olduğu için ince ünlülü tabanlara nlü 

uyumu kuralına uygun, diğerlerine ise bu kuralakuralına aykırı olarak 

gelmektedir.(koşar-ken gibi) Fakat Türkiye Türkçesi Ağılarında ise, ünlü uyumu 

kuralına uyduğu da olmaktadır. 

                                                
117 KORKMAZ, s. 1014 
118 ERGİN, s. 346 
119 EDİSKUN, s. 256 
120 GENCAN, s. 395 
121 GENCAN, s. 396 
122 BANGUOĞLU, s. 431 
123 BAYRAKTAR, s. 215 
124 DEMİR, s. 469 
125 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 240 
126 HENGİRMEN, s. 257 
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ġarı yatarxan ġocası ölmüşümüş. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 87/XVI/41) 

1.1.2.1.1. -KAn eki 

1.1.2.1.1.1. -ka 

āvcılā çıkıyo, o yanna bu yanna govalāka govalāka, görüyo ōlanıŋ biri. (Uş./Merkez/ 

Yapağılar, UşİA, 226/I-15/14) 

bizim kôde, bemim okulda olurka, her sene burda deve güleşi olurdu. (Uş./ Eşme/Güllü, UşİA, 

270/I-40/66)  

yiŋge duycak bunnarı ben gonuşurka gāri. (Uş./ Eşme/Güllü, UşİA, 276/I-41/176)  

 

1.1.2.1.1.2. -ke 

ben evlenirken ana buba görmedim, evlenike dünyéya geldim. (Edn./Enez/Vakıf K. EdİA,127/IV/1) 

orda gezērken kezērke bir çoban geliyu. (Edn./Keşan/İzzetiye K. EdİA,140/IX/9) 

orda dinnerke ėm, dedi. (Esk./Mihalıççık, AİAD,114) 

soŋra iki verike üş verike benim ōlan Kamyon sarādı. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,161/I/18) 

onna depişirke o yanna kaydırdıla. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,165/II/33) 

güveē girerke para atallar. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,84/III/10) 

anġarayla manġarayla filan dėrke, bi teyyāre geldi. (Isp., IMA, 105/I/94) 

aḳḳḳḳşamları bôle kestāne yerke, ôle aŋneten kestāne yerke, ḥelva ġarılır. (Isp., IMA, 123/VII/34) 

tek çocu‚um yürüsün, ġonuşsun, dile ‚im ōsun, b ẽ sana süpürke alen dėrsiŋ. (Isp., IMA, 

124/VIII/18) 

evelî vaḳḳḳḳıtda,öküzlē güdülüyōmuş, güdülürke güdülürke, öküzbatdıya bi allahü 

teālādan bi çamır gēmiş. (Isp., IMA, 127/X/3-4) 

ata binerek yolu dutmuş, gelirke āşam olmuş. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 91) 

çocū bėş aylık çocuḳḳḳḳ ike garısının gardeşinin düyünü varmış. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 92) 

üş dört ġonarka göçerke de dālaad gezērke boraya susuz yere dağa ġonmuşlār.  

el diken‚ aşşā inerke sen diken‚ yuḳarı‚ mı çıḳıyōn dedi. (Tok./Erbaa/Karakaya Bel., TİLYA, 

321/XLVIII/5)  

yusuf musuf derke çocuḳ ōlan demiş‚ ki allah beni daş kesse, ōlan daş olmuş. 

(Tok./Pazar/Kaledere K., TİLYA, 359/LXXIV-d/61)  

bu şekilde gidip gelirke, yayladan om beş güne, temsil, yirmi güne uşā gelirmiş. 

(Uş./Eşme/Güllü, UşİA, 274/I-41/120)  

elifō tam şaşgın bir vaziyėtte ike, olmîycaḳ bi‚ şėyi sormuş. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 87) 

derke bizi ḳaldırdılā ḳonyaya. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 76/VIII/30) 
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bir xocanın birisi yol-sura gelüke, bir insan gafasına çatmış. (Ordu/Fatsa/Çayıralan K., KİAT,23) 

 

1.1.2.1.1.3. -kē 

onlar gene gelirkē gene gelirim‚  onlarla öyle yapalım. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 

59/XIV/28) 

ep oroz öterkē geldi sabā ḳarşı geldi. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 63/XIV/153) 

harman duğerkē ep bitti derlēmiş. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 75/XX/109) 

263/XXI-c/8)  

 

1.1.2.1.1.4. -ké 

on‚ iki yaşındayké gélin ettilé. (Bur./ Bucak, ADÜM I, 113) 

 

1.1.2.1.1.5. -ḳḳḳḳa 

emen tā kǖmüzden çıkārḳḳḳḳa bozǖ yolları. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/16) 

uçāḳḳḳḳa tutarım ḳḳḳḳaçāḳḳḳḳa yolarım, demiş. (Edn./Merkez/Menekşe Solular K., EdİA,179/XXIV-c/94) 

duruḳḳḳḳa bi çocuḲ géldi. (İz./Yeniköy K., GBAA, 25/XVII/53) 

yayla ma‚allesinin meydanlığına varıḳḳḳḳa, orda bi apartumanlā vā ya. (Isp., IMA, 113/III/5) 

esgiden faprıḳa varıḳḳḳḳa, sa‚at ondan sōra almazdı fapriḳa. (Isp., IMA, 114/III/39) 

hindi seniŋ dü‚ün oluyōḳḳḳḳa, be ḥalayın başda gitcēdim. (Isp., IMA, 119/VI/96) 

aġası namaz ġılarḳḳḳḳā seccedesin baş ucuna ġoyvērmiş. (Isp., IMA, 147/XX/8) 

faḳir odada sā sola baḳḳḳḳarḳḳḳḳa iki adam boyunnarınnán zenciĺli ve golları bağlı şaşgın 

şaşgın durullarmış. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 91) 

-sen orada yatarḳḳḳḳa iki dāne adam boyunnarından zencillîdi. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 91) 

dolduruḳḳḳḳa u‚ da hemen loḳuntiye dalî. (Ordu/Gürgentepe/Işıktepe Bel.,OİYA, 252/73/78-79) 

āşam namazı oluḳḳḳḳa, üsden aşşā duraḳ köyünden ġumannar, ḥocō nėyise ġoşoca, dovuz 

avıa gidîler‚ yā. (Ordu/Ulubey/Kumanlar K., OİYA, 309/121/11) 

 

1.1.2.1.1.6. -gan 

haggı dayım öle demişdi ufaKgan öle ya bubasıda ōmåyıncası dayım cerez, incirgakı 

sadmaya gidēmişdi. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 93/I/75-76) 
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1.1.2.1.1.7. -gen 

o orda parayı satargen xanım-da pencereden sayaydi. (Trab./Akçaabat/Haşka K, KİAT, 171) 

çocıglumda anam kücúggen ölgü. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 97/II/2) 

 

1.1.2.1.1.8. -ġan 

açılmışġan gülüm solan‚ ağlasıŋ. (Af./Sandıklı/Celiloğlu  K., SYAÖ, 320/XLVIII/24)  

 

1.1.2.1.1.9. -han 

onnar ordayihan ayu hem gidermiş, hem bize doğri baxaarmiş. (Erz./İspir/Gaziler K. , ErzİA, 90/V-

II/80) 

 

1.1.2.1.1.10. -xan 

şahmayıl gendi odasında yatarxan o devriş üryesinde abu güneşnen oğlanı gorxu 

dağının başında görüşdürdü. (Gant., GDİAT, 209) 

ġadın yatırxan geliyor. (Kay./Yeşilhisar/Güzelöz Köyü, YYA, 128/XI/44) 

çünkü da'ha burdaxan hėç görmemiişdik. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 14/IV/58) 

ama evel red ĭ yo varxan, rediyo, aşā‚  yoxarı gözüŋ de yorulmazdı. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 

16/IV/123) 

ġarı yatarxan ġocası ölmüşümüş. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 87/XVI/41) 

şindi ōlum varıxan böyúķ tama gelemiyōdu. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 88/XVI/82) 

bir havadan gartal ġelmiş o ġėçiniŋ gabırgasını alıp gaçarxan o ėniḳler gabırgann 

içinde uluşdular. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., OAAD, 11) 

ormanıŋ içinde dolaşırxan bir alma eşġi yimiş. (Niğ./Arapsun/Hacılar K., OAAD, 19) 

odunu ėve ġetirincik gız odunnarı galdırıxana armıd ācının ḳóḳúnde iki tene cefáir 

gormüş. (Niğ./Alay K., OAAD, 36) 

seymannar köyüŋ içinde dolanırxana herkes söylellerdi. (Uş./Eşme/Fakılı, UşİA, 345/II-85/4) 

ōlan şôle dolanayxana ġıza şôle baxıyo, hėç axlı kesmiyo. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 152/IV/337) 

 

1.1.2.1.1.11. -kan 

bi gün ōlan oturākan iki tāné göv é̄  cin göçiyōmuş. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,14)  

hazırlıKlā olurkan‚ amanın vaĺzini hazırlarīz. (Af./Merkez, AMA, 196/IX/21) 

elde yapākan bunu gullanmazdıK biz. (Af./Merkez, AMA, 253/XX/182) 
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bidā Ḳapi damından gellın içari girmadan ḲḲḲḲapida ikan şeKar vıyahůud leblebi vıyahůd 

da ifax párė aterler. (Bin./Çeltiksuyu K., BMİKA, 181/IX-b/66) 

bu bizi vuru diyi burdaykan ġonuşmaya başlayollar. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,81/I/14) 

axşam olarkan gonağa yėmek getirriyh. (Iğd./Tohançalı K, DİAT, 101) 

oynarkan çocux dolabi aşdi. (Erz./ Merkez, EA, 95)  

getmiş inē‚ i sağarkan bir hata yabmış. (Esk./Merkez, EYA, 133/I/2)   

bu reşberlig toxumunu eçerkan, çiftin pėşine ciderkan, baxdi çi hagosdan pir parlax 

daş çıxdi. (Erz./Pasinler/Surbakan K., DİAT, 183) 

devrüsü günü sabaxdan bi gece suya girerkan arxadaşın birisi, nasıysa işde 

yanlışlıgınen su alam derken fırad’a gėdiy. (Erzn./İliç/Çaltı K., ErznYA, 243/II-VII/11-12) 

bir ġünhep onu düşünereḳḳḳḳ ġėdī ykan bir liḳontanın ȫğünde tátli bir ḳoḳu duyar. (Trab., 

KİAT, 133) 

sen alıp elinde oynarkan tabi‚ el ayağın zehirlenecek. (Kars/Kağızman/Kötek,Kozlu, KarsİA, 178/10/18)   

yėdi sene ġaldıġdan‚ sona baḳor ki bir gün pencereden olurkan padişah, vezir filan 

hepsi orda geçollår. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 32/VI/295)  

gelin çıḳḳḳḳarılākan yatsın çıḳā. (Küt./Tavşanlı/Köprücek, KYA, 222/XLIII/2)  

unu öte gakākan, bunu beri gakākan gavga yaparız tasa olur derim. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, 

SKA, 94/I/97) 

ordan oturukan oturukan amanıŋ bî yo‚u da bi çığırış çığırdı. (Uş./Sivaslı/Akarca K., 

SA,57/XIV/251) 

babam da çanaḳgale harbinde ġalıyō ben ufaḲḲḲḲkan bu köyden on iki kişi gitmiş. 

(Af./Sandıklı/Daylık K., SYAÖ, 332/LV-b/16)  

eŋ nāyatında dedikleri gibi ona saldırıy, o ona saldırıkan bi sulf oluylar. (Uş./Eşme/Kayalı, 

UşİA, 355/II-87/277-278)  

o para paraykan oŋ lira atana oŋ lira şerbetde atıldı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 235/XVI/)  

 

1.1.2.1.1.12. -kān 

gına yakılırkān gırmızı duvak öŋüne tutulur. (Af./Merkez, AMA, 200/IX/109)  

bi zaman işTa gendısı ava gidi ġarısı bunu bėsli dėr ‚‚ ‚‚ ĭ kān, bir gün oli diyi ki. 

(El./Keban/Karkit K., KBAYA, 93/VII/50) 

buğdaların içında gidarkān o çaxmaxları epeyce sepTım. (El./Keban/Ulupınar K., KBAYA, 

105/XIV/18-19) 

baxmaxTaykān bi da yoxarda üfax bi sini üç tabax yėmag yėndı. (El./Keban/Aşağıçakmak K., 

KBAYA, 108/XVI/48-49) 
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su işTígı zaman onun çekışından, nefesını alup verışından o sögütların dalları o yanı bu 

yanı bi tanaykān iki tana oldu. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 110/XVI/117) 

orda geçérkān baxi ki balkonda oturmuşlar. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 111/XVI/156) 

bir gün båskeldan gelırkān dolmuşa binmışıx. (El./Baskil/Doğanlı K., KBAYA, 141/XXXVI/30-31) 

ben yėmag yėrken çıxarkān, şė yaparkān beni ayıxTır. (El./Baskil/Çoğanlı K., KBAYA, 157/XLV/49) 

gençliğímda yėdi sekiz yaşında‚ ikān bizım at ‚ arabamız vardı. (El./Keban/Beydeğirmeni K., KBAYA, 

122/XXII/1) 

 

1.1.2.1.1.13. -ken 

zengin derken maldan edeller. (Ard./Posof/Sors K, DİAT, 116) 

yît yît diyerken candan ėdeller. (Ard./Posof/Sors K, DİAT, 116) 

 

1.1.2.1.1.14. -ken 

yokuşda ėnerken arabáyı zaPt ‚ ėder‚ ārtıK, hayvan b–ne geri asılīr, efendim araba ileri 

gitmez. (Af./Merkez, AMA, 170/I/38-39) 

sökerken sıkışdırrız bunu dişiynen sıkışdırrız şône, (Af./Merkez, AMA, 173/I/138) 

sersem sersem gidēken gız bu ki dēyō, (Af./Merkez, AMA, 175/II/49) 

ayaKgabıyı giyēken nası çekiceKle. (Af./Merkez, AMA, 182/IV/32-33) 

bizler duva ėdēken onu dėmeK ĺazım mu‚ aggaK. (Af./Merkez, AMA, 189/VII/39) 

biz onu éKmeği iderken alagoruz bi gún‚ evelden. (Af./Merkez, AMA, 198/IX/64) 

bişirirken baKmışsın. (Af./Merkez, AMA, 218/XIII/144) 

bu saráyde gezēken, āltı ayānı üşüTmēceK. (Af./Merkez, AMA, 225/XIV/107) 

yėrken vırraK vırraK demiş. (Af./Merkez, AMA, 233/XVI/83) 

gidēken bi tarafı çıkıveri bunnarıŋ. (Af./Merkez, AMA, 238/XVII/57) 

gıyneşmēceK bu çekēken. (Af./Merkez, AMA, 239/XVII/77) 

éksiden beş‚ altı kişi oluyōduK tekeri çekēken. (Af./Merkez, AMA, 242/XVII/164) 

tekēleri çekēken bu ōmadıKdan sōra o çekilmeS. (Af./Merkez, AMA, 244/XVII/248) 

orda dinlenüken orŭya elinde baxraçla bir cāriye geliy ĭ . (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

203/I/167) 

sōna bu alĭ‚ seydi göçüp giderken, burda bir evde göçer ḳız varmış. (Mal./Akçadağ/İriağaç, 

AkçYA, 96/7/13)   

aşā uğraş, yoḳarı uğraş dėrken, gızıŋ da çėcikleri ġevşemiş. (Kas., AAT, 6) 
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böyle şehrin birinde ġezerken bir bey ėvladı guççük çocuḳ yaxalamış. (Niğ./Bor/Garannık Dere, 

AAT, 179) 

şafağ ‚ atiyken gaxdı tıyarasına bindi. (Mal./Tilek K., GDİAT,6) 

giderken bir ax saxallı adama ıras gelmiş. (Kır./Merkez/Karahıdır Ka., KırYA, 263/XXI/69)  

devrüsü günü sabaxdan bi gece suya girerkan arxadaşın birisi, nasıysa işde 

yanlışlıgınen su  

alam derken fırad’a gėdiy. (Erzn./İliç/Çaltı K., ErznYA, 243/II-VII/11-12) 

bi memlekete vādığında köyüŋ yanından geçēken kervanıynan meselā yüklü develerinen 

şunnan  geçēken kervan şimdi Ḳamyonunan şeyle geşdi. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 214/VIII-b/116-

117)  

yatėrken gefletde geldi erenler. (Muş/Bulanık, AİAD,87) 

yar doldurdu ben içerken. (Bolu/Akçakoca, AİAD,158) 

orda gezēken ġarnı acıḳıya. (Bar./Merkez, BarYA,30/I/55) 

ḳoprüden geçēken dut ḳoprüm dut dėyi  bovuru pėri gızı. (Bar./Merkez, BarYA,31/I/99) 

gidēken gidēken aḳ saḳallı bi ėhdiyara ıras geliya. (Bar./Merkez,BarYA,33/II/14) 

ben küçüken ėy
i aklıma gelėr. (Bin./Bilaloğlu K., BMİKA, 109/I/90) 

biz bu yıldızı bilemedik derken, yā‚u ibrām silāa davranıyo ya, he onu varı varmaz 

ibramı arḳādeşleri vuruyo. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,81/I/18) 

o zaman da ānadışlarına göre bir ingiliz harbi, balḳan harbi, severberlik harbi, yonan 

harbi derken... (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,99/VI/67) 

küçükken ġız goynunda böyüdüm. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,112/I/265)  

bu  oğlan yolda gederken, buna yolda iki molla ıras‚ oldu. (Iğd./Tohançalı K, DİAT, 97) 

yaterken bir düş gördü. (Ard./Posof/Söğütveren K, DİAT, 105) 

ėy hebibim sen varken / ya ben kime yalvarayım. (Kars/Sarıkamış/Boyalı K, DİAT, 120) 

ḳoydan şehera geliy ė́rken bir arxadaşıma ras‚ galdum. (Art./Yusufeli/Oğdar K., DİAT, 219) 

bi de elini öptürü gelirken. (Ed./Enez/Abdurrahim K., EdİA, 133/V/49) 

yox çıxdın, çıxmadın dėrken sözimizi saymasa da çĭxsa, üzimleri alırkene de düşse de 

ölse, n‚ olur bizim ḥalımız fatig? (Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 230/XXV/20-21) 

deda tirende geliyken bi adam içeri girdi bi beyle baxdı. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc., ErznYA, 

286/III-3/16) 

bu adam çift sürerken, çiftin demiri heryhde bir gügüm antına tesadif edir. (Erz./Merkez, 

ErzİA, 11/I-I/16)   

valla be bu hergi sürirken bir gügüm altin çıxartım. (Erz./Merkez, ErzİA, 11/I-I/24)   
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yolda gelirken bir heybe altın; herif daa bülmir ne yapacağıni. (Erz./Merkez, ErzİA, 11/I-I/32)   

yoli şaşırtmişam yol sağdan gelirken, ben sola doğri yanbegi getmişem. (Erz./Kümbet Köyü, 

ErzİA, 33/I-IX/20)  

gėri giderken, tam palantökenin kellede, baxdım, bi‚ tene tüfeyini aldi geldi ireline.  

(Erz./Hınıs/Parmaksız K., ErzİA, 229/XIV-I/25) 

bunar birbirinin elinden didiyhlirken ben o sıra dişar ė́ çıxdım. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 

154/IX-I/67) 

hasırda yüzeken yüzeken bárleni murlĕni yüzmüşlē. (Esk./Merkez, EYA, 134/I/70) 

çe‚ izi hızlı hızlı gideken bi ġocıġarıya dimişkine. (Esk./Merkez, EYA, 134/I/60) 

tam balḳunun altından ōlān geçerken bi‚ tene nar tanesi atıveriyo ōlāna. (Esk./Odunpazarı 

Semti, EYA, 139/IV/5)  

gelin evi süpürǖken camı açıveriydi. (Esk./Mihalıççık, EYA, 154/XI/14) 

ğėdiyken biden atın dizi gırıldı. (Mal./Tilek K., GDİAT,5) 

vahdın birinde bir paşa varmış. üş‚ dene oğlu varımış. bir ġün paşa bahçıya ėner, 

ġezerken bir almanın başında bir guş ġörür. guşa séyrėderken, guş, yėtmiş iki dilden 

ötür. (Mal./Çelikan K., GDİAT, 59) 

hôle ezē, azā azā dökēken, ġarışdĭra ġarışdĭra‚verisin. (Isp., IMA, 131/XII/50) 

xalı işlērken xō yolın ġıyısında bi ōlan geÇiyōmuş. (Isp., IMA, 148/XXI/2) 

ġarı ḳoca yoldan gidērken, o deŋizden sandıġı çıḳarmışlār. (Isp., IMA, 148/XXI/17) 

onu yapalım dėrken yaz ġış gėli gėç é̄   di. (İz./Ova/Eski Eşme, İTOBA, 112/16c/58) 

bu ḳırmìziTaş terefíne giderken tepeden yėniyordum aşaği. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 92/Ia/2) 

bi dereye ėnerken orda üŞ tene Keçi vurdum. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 93/I-a/27) 

efendim bazileri de dönerken záxire yoxTi. (Bin./Karlıova/Cilligöl K., KYA, 179/XII-a/39) 

derken yuxarıya çıxır. (Kars/Selim/Karahamza K, KarsİA, 182/11/79-80)   

nerde bişirmiyim derken baxdım ibin birinde bir ҝağat sarılı. (Kars/Hanak/Çiçekdağ K., KarsİA, 

260/47/24)  

o şeher senin diyerken geze geze ġetdi. (Kars/Iğdır/Taşburun B., KarsİA, 290/61/7)  

bizde ġız isTerken óŋde zenginlik gelir. (Kay./Yeşilhisar/Kovalı Köyü, YYA, 97/I/8) 

gelin Kapıdan içeriye gireken, eline ya verilir. (Kay./Yeşilhisar/Kovalı Köyü, YYA, 98/I/28) 

yolda giderken çox susamış. (Kay./Yeşilhisar/Başköy Köyü, YYA, 102/III/35) 

oruya yoxarı giderken ġafamdaki sızı da giTmiye başladı. (Kay./Yeşilhisar/Güzelöz Köyü, YYA, 

127/XI/17) 

ben evlenirken ana buba görmedim, evlenike dünyéya geldim. (Edn./Enez/Vakıf K. EdİA,127/IV/1) 

orda gezērken kezērke bir çoban geliyu. (Edn./Keşan/İzzetiye K. EdİA,140/IX/9) 
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polės ardı sıra taḳ taḳ derken bağıri. (El./Keban/Sağdıçlar K., KBAYA, 100/X/88) 

ġucaklaşma caminin içindeken devam ėder. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 5/I/109) 

d ȯr ki giderken, lan şurdan getmē gidor ȯm, dōr. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 32/VI/288) 

burdan, buradan gelip dew köyün şe şėyinde ataş vėrirken, vėrirken, ötüyüze çevirdiler, 

bunu. (Kil./Acar Köyü, KMKA, 50/VIII/138-139) 

o zamanıŋ parasını alıb giderken bir ḳóye varıyo. (Kır./Merkez/Karahıdır Ka., KırYA, 261/XXI/16)  

şafaxla geçerken teslim‚ ol dimişler. (Kır./Merkez/Dulkadir İnlimurat K., KırYA, 277/XXVI/42)  

çoban giderken bir ėyri yola çatiyi. (Ordu, KİAT,3) 

-bu garı ötedenberi gelürken yümsek yümsek baḳıtódu. (Ordu/Mesudiye/Aruk Musa K., KİAT,49) 

öperíken dişlesem / ġider beni dėrmisen. (Trab./Sürmene/Aşa K., KİAT, 212) 

çöpriden cėçeyiken / başum aldi sazlara. (Rize/Atmeydani Mah., KİAT, 285) 

herif gelüken gendi gendine düşünmüş. (Ordu/Karapınar K., KİAT,62) 

ondan soram, tarnaları yaparken bi‚ ġaş ġomşu edirafdan gelir. (Küt./Merkez, KYA, 161/VIII/39)  

ilerî geri sürēken cavır burā ġadā atĭyo. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası/Karacahisar Köyü, KYA, 202/XXIX/2)  

mal sābı geliken ölü gibi uzanīsın. (Muğ./Merkez, MA,128) 

ho babam hu babam diyi dė́ynek oynarken gılıcı dutuyor, adamın birisinin gafasını bir 

tarafa, gōdesini bir tarafa goparıp atıyo. (Kay., OAAD, 49). 

bu türküleri söylerken gardaşı üsdümüze ġeldi ben gaşdım orda. (Kay./Sarıs Kazası, OAAD, 70) 

ḥalbuki bu görüken orman bütün hep mileti tapulu mülkü. (Ordu/Merkez/Zafer, OİYA, 176/10/12 )   

siz gelüken aşşādan yuḳarı gelmişsîzdür. (Ordu/Aybastı/Alacalar K.,OİYA, 188/21/9) 

şunnan  geçēken kervan şimdi Ḳamyonunan şeyle geşdi. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 214/VIII-b/116-

117)  

ġoŋşu geliken yakıveri geri gelisiŋ gine sönderisiŋ. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 217/IX/59-60)  

şu‚utdan geliken yolda birē çerçife bal almışlā. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 223/XIII/27)  

kücúg gızī godug hacĭyā kiTdig. gidēken aTıg arabalan kiTdig. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 

91/I/10) 

gidēken gidēken köylere zírăed ide ide kiTdig. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 91/I/12) 

emme gidēken dökē emme gelince dökē. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 92/I/38-39) 

ahā böle ken dimi okudmaya vadımdı. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 95/I/127) 

genşken ekin ekedik. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 134/VI/54) 

asgere gidēken otobüsün önüne toplaşırız. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 150/VIII/17) 

çıbı‚ı dürTerken çıbıx altına deliniyòr. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 160/I/9) 

beri geliŋ, geri gediŋ derken etirafını açıyollar. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 160/I/9) 
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o öyle orda dururken, o memleketin pādíşaḥı ĝanĝıran hasTalīna yaxalanıyor. 

(Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 163/I/76) 

“zamanın birinde ben ġúccüken, ben beşiġdeyKen” diyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/) 

yolda gėderken bir altun k  ́ úlüçesi buluyollar. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 174/IV/3) 

baḥcáyı bellerken beli haydür ha‚ idmez yılanı beliniŋ orTasından kesiyur. 

(Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 184/IVd/216) 

şėhrin içerisinden ġėçerken o‚ ġáyfenin öŋüne ġeliyor. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, STİAT,5) 

ġėderken öŋü bir yazıya ras ‚ ġeldi. (Siv./Oluhman, STİAT,15) 

yolda ġėderken hem yiyor hem çiyitlerin díḳiyor. (Tok./Turhal/Yağalan, STİAT,147) 

gelini götürüken hey yạrenler hey derdi. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,12/I/276) 

derken en sonunda kalkdım ōlan habạr yoladım. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., SA,38/XII/12) 

alla‚ā şükür ē bugün aşā yokarı gel git dēken atmış nüfus olduk. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., 

SA,45/XIII/10) 

dirken aşağıdan yukarı bi‚ atlı geliyor. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 76/XV/5) 

çapara giderken çapar ġoŋşuları su yolunda çalışıyolarmış. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 

77/XVI/2) 

bir ırmakdan gėçerken tabiki yılan gėçememiş. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 82/XX/2) 

sanki asġerlik derken düğüne bayrama gidcek gibi olurudum. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 

83/III/126) 

traktörle saman çekerken arabadan düşüyǖ alūylar bunu doḳtora götürǖyler. 

(Tek./Saray/Karabürçek Köyü, TİSİKAD, 39/II/5)  

buz tuttu odun yüklerken. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 62/XIV/136) 

bir uruyayım geçēken dedim. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 74/XX/91) 

burdaḳılar gideken yolda da vememişler. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 79/XXI/14) 

anam ölürken heş‚ bi zaman bilmiyōduḳ. (Tok./Killik K., TİLYA, 251/XIII-a/27)  

götürǖken yolda ġāri omuzlāġ‚ gidēmiş‚ e ānıŋ ōluna götür ‚ veroru‚ ya. (Muğla/Ula/Sarayyanı 

Köyü, UlaYA, 108/XXVI/66-67) 

unun ġıymeti kesilîken satın almış, bubam irēmetli. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 78/XI/29)  

ḥacca giderken esḥab-ı kef’de ḳaldıx. (Ur./Merkez, UMA, 159/VII/1) 

öŋgüne daā biz yetişginken, aşşā yokarı yetmiş sene oluyo. (Uş./Karahallı/Kaykıllı, UşİA, 291/I-

51/14-15)  

gidēken derede, üş Tene ġardaşı çiFt sürerken ġórmüş. (Zong./Alaplı/Küçükkaynaz K., ZBKİA, 

119/V/3) 

bunnā soyŭnuḳan, ġuşānı çöz é̄  ken ġuşānıy. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 71/Ic/174) 

derkenden netice bozuldu. (Kars/Posof/Türkgözü K., KarsİA, 216/29/7)   
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fahri ābeyim geldi artıḳ işTimā bitmek üzer é̄  ken. (İz./Taşköprü/Omurlar, İTOBA, 83/5/8) 

hacıya gidēkende pilav dökēsiŋ undan gene hoşavīnı verî. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 92/I/38) 

tabi şunu aşmaması‚ şin bu açılır, burlā açılmaması‚ şin goşāken bu gùğüs gayışını 

gullanır‚ adam. (Af./Merkez, AMA, 170/I/43-44) 

dėligannılar durarken / sahallıya kim baxar. (Kas./Araç/Recep Bey K., AAT, 20) 

hızırıŋ altına minder ney atmış oturuyoken ġocası gelmiş. (Kır./Merkez/Karahıdır Ka., KırYA, 

258/XIX/27) 

men havada uçarken / o yar avladi meni. (Van/Merkez, AİAD,16)  

sėçip çürüğünü yola atallar / gız dururken kimse baxmaz geline. (Bit./Ahlat, AİAD,62) 

daha ben gençken bėla ḲḲḲḲonuşurken, biri dėdi. (Bin./Bilaloğlu K., BMİKA, 112/I/160) 

sahabi varıken  ğülüdü bağlar. (Mal./Merkez, GDİAT,45) 

güneşde otururken anası sultan xanımnan demiş. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 195) 

padişānın evine bular ḳḳḳḳaxarken sabahleyin herkes bi ata binerken dîreK şeye gidiyolar. 

(Bin./Karlıova/Halifan K., KYA, 183/XIII/35) 

atmış birde anḳarada çalışırken amcam‚ oğlu bala beğ geldi. (Kars/Susuz/Kırçiçeği K., 

KarsİA,165/3/1)  

gezip dolaşırken baxdıx ki iki tene kürt çobanı geldi. (Kars/Hanak/Çiçekdağ K., KarsİA, 260/47/15)  

indi işe, söze başlarken, sözümüzü dinneyennere, dinnedennere çox salamlar ėleriĥ. 

(Kars/Iğdır/Enginalan  K., KarsİA, 278/55/1)  

yolda gidarken böyüğü dėyi ki: (El./Keban/ Merkez, KBAYA, 85/III/5) 

almamışlar şumdi iş açığa çıxar. adam dışarda beklarken, içerdé mindein altına bir 

portaġal ġoyi. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 85/III/18-19) 

tabi axşamın yatarken, oğlu bi rüya göri. (El./Keban/Bahçeli K., KBAYA, 119/XX/1-2) 

bir güne dayanmazken / dayandım yıllara be. (El./Ağın/Merkez, KBAYA, 172/L/79-80) 

bėş gün yol yörüyüp, bėşinci günü aḳḳḳḳşam isTirhat halinde otururken aḳ sakallı bir 

ėxdiyara raslamışlar. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

dağlarda dolanırken dalına bi de post almış (Mal./Merkez/Tecde, MalİA, 253/XIII/5) 

ayrı bunlar vururken vururken ağa hepsini de öldürüyü. (Mal./Dilek Kasabası, MalİA, 253/XIII/25) 

döoşüp durūyken orda o kóyün bekçisi rast geliyi. (Mal./Hekimhan/Kocaözü, MalİA, 287/LV/45) 

ben undan korkman ki, alırken benle mi saymış pareye. (Muğ./Merkez, MA, 111) 

ćirit oynarken  be da ΄karişti o sú΄riye. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,201/I/174) 

ḲḲḲḲonuşurken ezan sesini duydūmuz zaman amaca ezan okunūyo dedik. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ, 236/XVII/11)  
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başında ġumandan bôle işyinen dürbünnen geriden bakılak geliyōmuş topu atarken 

atarkene tam hedefi bulduruyodu. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 250/XXIII-b/23)  

ҝör dururken, dururken orda diyo ki. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 180/IV-c/138) 

 

1.1.2.1.1.15. -(i)ken 

babam seferberlikte on yaşındayken buryá, girmanıya gelmış. (Mal./Akçadağ/Aşağı Kirmanlı, 

AkçYA, 105/13/1-2)  

ne varsa gaçmaḳ, onnan sōra da dağ başından, şēre inip ēvlenmek, üzerėyken, gôücō 

guşgulanmış. (Kas., AAT, 6) 

ben dünyayá doğduğunda üç aylığ ‚‚ ‚‚ iken anam düşmüş ö'lmüş. (Mal./Akçadağ/Keklikpınar, AkçYA, 

120/22/1)  

oğlu içi üç aylıiken ö'lmüş. (Mal./Akçadağ/Resuluşağı/Kozluk Mezrası, AkçYA, 143/34/29)  

un ‚‚ ‚‚ bėş yaşımde iken gėtdim esgere. (Muş/Merkez, AİAD,85) 

eveli biz de onnarı gėy ĭ yuduḳ gėnciken. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 118/IX/118) 

aḳḳḳḳmaz iken ḳanlı sula
r
 ḥarladı. (Af./Çay/Karamık, ÇYA,176/XVIII/48) 

bir ĭ si asgerdeyken vefat‚ ėtti. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 146/IX/20) 

zamanın birindeyken bi érkadaşın birini aldattım. (Edn./Süloğlu/Taşlısekban K., EdİA,167/XXI/14) 

bėle güçikden, erkek çocıxlar yavrıyken bi nişanlı tutallar. (Erzn./Kemaliye/Subaşı K., ErznYA, 230-

XXVI/9) 

ġonşi ġızı var‚ iken / kime boyun egmeli. (Erz./ Merkez, EA, 109)  

evel zaman‚ içinde xalbur zaman ‚ içinde, deve tellaliken, xoroz berberiken, anamın 

bėşiğini sallarken, gurbağıya wurdum palani. (Erz./Aşkale/Demirkıran K., ErzİA, 190/X-II/7-8) 

tam buydáylerimiS çiçėkTeyiken böle havalā sıcaḳ gidē, ė bi ėvin tutamaS. (İz./Ova/Çayırköy, 

İTOBA, 100/11a/14) 

sıfra daha yerdeyken e aşıḳ omo dayanāmıyȯr. (Bin./Karlıova, KYA, 118/II-a/142) 

benim genciken başım arırdı. (Kay./Yeşilhisar/Güzelöz Köyü, YYA, 126/XI/3)  

ġoca deyildi genc ‚ iken öldü. (Kır./Merkez, KırYA, 210/IV/67)  

ġızı beşigdeyken yòreğ çeziyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/4I/34) 

ben seni gıziken sėven ōlanım. (Siv./Yıldızeli/Ergele K., STİAT,31) 

gözümden ırmaz iken / ėllere vėrdim seni. (Tok./Zile, STİAT,179) (ayırmazken) 

-kendim marangozlukta iken cami inşātı yaptım. (Uş./Sivaslı/Tatar Kas./Dedeballar Mah., SA,25/VI/19) 

ġólde cima yaparken ġız‚ ata bindüğünen gidiyo babasınıŋ evine. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, 

ŞYA, 76/XV/15-16) 
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bizim köyümüz cami hocası abdes namaz üzerine okudurken bi bakarsın sene  

dokuzyüzyirmialtıda latin harfleri çıktı. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 91/III/277-278) 

çocuk yıkanmadan gaçaken, orda balkondan aşşağı düşmüş. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 110/X/105) 

ona düşmüş ḳısmet o da atuyken çok urmuş. . (Tek./Saray/ Kavacık Köyü, TİSİKAD, 53/XII/21) 

çalışırken bėle ter yüzínden gözínden axardı. (Ur./Merkez, UMA, 130/I/) 

artıx yedíncí seferde gelír baxar isma‘l ‘aleyhiselam aġlarken aġlarken bėle ayaġını 

yere vurırken ayaġı altında su kaynamaya başlamış. (Ur./Merkez, UMA, 143/III/135-136) 

kôôôôdeyken ileşbēlik yapıyoduk. (Uş./ Banaz/Karacahisar, UşİA, 264/I-37/9)  

ġaçakçıyı vurmuşlā. iki tane. hem bizdeyiken asgeridi. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 103/VIII/24) 

yani çogı mesela onbaşıken çavuş ėttíler. (Ur./Merkez, UMA, 135/II/58) 

beni dōmda coḳ ġorxuTlar. üş ‚‚ ‚‚ ḡḡḡḡúnnüҝ ‚‚ ‚‚ iken ġapdan içeri bi
r
 ḥanum girdi. (Tok./Bakışlı K., 

TİLYA, 237/IV/2)  

 

1.1.2.1.1.16. -kėn 

biz aza gidėrkėn bi‚ Ḳısım azın üzerinde bi‚ Ḳısım oyande bi‚ Ḳısım bu‚ yande ġalsın diye 

ḳoniştiler. (Bin./Bilaloğlu K., BMİKA, 109/I/95-96) 

 

1.1.2.1.1.17.-kén 

tülünün içindé yatarsın / şékér olup akarsın / bu güzellik sendeykén / çok yītlér 

yakarsın. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 8) 

ġid é̄  kén iki arkadaca ḳavışıyo. (Af./Sandıklı, ADÜM I, 34) 

yaylıya ġidérkén yolum yan ġeli
r
 / āh dedikçé ciyérimdén gan ġeli

r
. (Af./Emirdağ, ADÜM I, 41) 

aslánna gaplan ḳoḳlāḳan gárpız yolmaya ġid é̄  kénki gördüyü xoca ġ é̄  miş başına. (Isp., 

ADÜM I, 63) 

ālıyalaḳḳḳḳ ġidérkén bi m é̄  mlikété varıyo. (Isp., ADÜM I, 65) 

hoşca gal der deméz, hémén omar sövéni omuzlar, xoca gaçar, omar vurur dérkén, 

omarın ōlan gonuşūkén, gonuşūkén şāsmail deyokiné ākıdeşine. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., 

AİAÖ,8)  

tam ōdan gélin geç é̄  kén alıp gaçıyolla. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,12)  

gid é̄  kén uğurlā΄ła. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 3/I/19) 

dėmin şu gėlikén b ĭ  türkü söleyoduy. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 67/Ib/36) 
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1.1.2.1.1.18. -Kan 

o gidi pėrsiyana giderKan xeylannılar faşatıhdan páre mısalesinden úç dört kişi geldi. 

(Bin./Bilaloğlu K., BMİKA, 106/I/5) 

pat ḳut derKan bu inciliyi o mınafızleri yaxalayiP ögina çıxarirler. (Bin./Elmalı K., BMİKA, 

199/XV/13) 

pat ḳut derKan bu inciliyi o mınafızleri yaxalayiP ögina çıxarirler. (Bin./Elmalı K., BMİKA, 

199/XV/13) 

bėla geçinio giderKan odınçi o eşşaKi alėr bi‚ gün çaşiye gadėr. (Bin./Ortaçanak K., BMİKA, 

208/XVIII/62) 

gúvey nımaz gılāKan / gelin tavı‚ ı yemiş. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 102/II/157-158) 

ben a‚ a böle çocuKlālan oynāKan sokaKlāda bene tatr dēle. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 

156/X/15) 

 

1.1.2.1.1.19. -Ken 

“zamanın birinde ben ġúccüken, ben beşiġdeyKen” diyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/) 

naml ı̊yu uzatırKen tam b ȯğazına girdi öle tez tetişti bana ateş ettim. (Bin./Karlıova/Çatak K., 

KYA, 96/I-a/114-115) 

 

1.1.2.1.1.20. -ḳḳḳḳan 

elin ölsünü arāḳḳḳḳan / ıspartaya eli bālı ġedérsin. (Bur./Bucak, ADÜM I, 115) 

yunarḳḳḳḳan pātşan olu bunnarın yanına varıyo. (Esk./Seyitgazi/Üçsaray K, AİAD,126) 

bi ‚ gun bu çocuḳ çocuḳlárnan oynamaḳḳḳḳdėyḳḳḳḳan, ürya gören, ürya gören çocū oyuna  

gatmıyolla. (Bolu/Merkez K, AİAD,173) 

pādişah, ġarları, vezirleri filen hepsi oturuḳḳḳḳan pėri ġızı dört yol‚ āzından çıķan ġarınıy 

bi tarafına ġızı, bi tarafına ōlanı ġoya. (Bar., BarYA, 33/I/141) 

duruḳḳḳḳan iki ġara paşası géldi. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 104/IV/62) 

e vücōtumus sağlamıḳḳḳḳan‚ ėyiydik. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 118/IX/105) 

köse dayı-da bunnarı gonuşurḳḳḳḳan ne gonuştuḳlarını dinniye. (Ordu/Ünye/Veli Bayrakdar K., 

KİAT,13) 

ama bulġar ḳḳḳḳaçārḳḳḳḳan burdadık. (Edn./Merkez/Karakasım K. EdİA,123/I/9) 

uyurḳḳḳḳan demiş getiriz demiş. (Ed./Enez/Vakıf K., EdİA, 130/IV/146) 

merdivennerden çıḳḳḳḳarḳḳḳḳan bi de çocuḳ belirî onnarın yanında. (Edn./Süloğlu/Keramettin K., 

EdİA,165/XX-a/12) 

okarı baḳḳḳḳāḳḳḳḳan düştüm merdifenden. (Edn./Havsa/Osmanlı Köyü, EdİA,207/XXX/53) 

atlı ḳoşub varıy ‚ ḳḳḳḳan çobana dimiş‚ ki bu seni arar dimiş. (Esk./Merkez, EYA, 134/I/63)  
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gız da illen işini yaparḳḳḳḳan yaparḳḳḳḳan geç ġalmış. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 137/III/23-24) 

ben senin ekmenî getirdim, sıcaḳḳḳḳḳḳḳḳan gel yi diyo. tamam diyo oturaġo bu ekmek yimē.  

(Esk./Merkez, EYA, 152/X/17) 

bunnar xocadan oxurḳḳḳḳan bir ğün mektebin bulunduğu yėr bir odaydı. (Mal./Akçadağ/Gozlıca 

K., GDİAT,46) 

bizim‚ osman dünékdén yımırta çałāḳḳḳḳan yaḳaładım. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 5/II/1) 

kövler ĭ ne çıḳḳḳḳāḳḳḳḳan, o kövler ĭ nde bir varımış bir çėşme. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 69/Ic/112) 

-ne görecēm şu ėvde bi‚ deliganninen gadunu gucaḳḳḳḳlaşurḳḳḳḳan gördüm. (Ordu/Koruklu K., 

KİAT,7) 

candan‚ olan aḳrabālāna dǖne çār ‚‚ ‚‚ ıḳḳḳḳan, “beyin ḳuşā ‚ gircek, beyin ḳuşā‚ gircek” böile 

xaber verilir uḳuntuyla. (Küt./Merkez, KYA, 138/I/115)  

yani ben çocuğ ‚ uḳḳḳḳan bilirdik. (Küt./Merkez, KYA, 143/I/301)  

sōna undan bî ara sōna ġoyun yanda yatarḳat çoban‚ ĭḳḳḳḳan, çoban‚ ĭḳana ġoyun yanda  

yataḳḳḳḳan bu ayni amıcamın ōlu adem isminde bî ōlu var, yanımda yatıya. 

(Ordu/Çatalpınar/Sayacatürk K.,OİYA, 206/37/24) 

bunu bi‚ da yapma diye basġı yapıyōlar buna. yapdū için bu bî ‚ da yaparḳan yaḳḳḳḳalarḳḳḳḳan 

bunu bî‚ da yapıyollar. (Ordu/İkizce/Karlıtepe K.,OİYA, 258/79/42-43) 

sekiz on yaşlarındaykạn hakikạten şu kövde yok bizdeyudi yok olarak bizde‚ idi. 

(Uş./Sivaslı/Yayalar K., SA,45/XIII/1) 

duruḳḳḳḳan bi çavuş geldi. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 70/I/100) 

aġunan ġuġuḳ ūraşuḳḳḳḳan anası bunnara ilenş‚ vėrmiş. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 260/XVIII-b/8)  

ònnar otururḳḳḳḳan otururḳḳḳḳan nene diyo burda su yoḳ‚ mu atım susadı sulayım diyo.  

(Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 275/XXVI/68)  

sallanduḳcan ôle bi datlu uyḳusu olūdu‚ ki unun sallanuḳḳḳḳan sallanuḳḳḳḳan çocuḳ uda uyur 

ôle gėderdük. (Tok./Niksar/Buzköy, TİLYA, 334/LVIII/15)  

tavşan yayılı tepede / yayılırḳḳḳḳan sayılır. (Muğla/Ula/Karabörtlen Köyü, UlaYA, 77/X/30) 

evden çıḳḳḳḳarḳḳḳḳan tekbirkerle çıḳtıḳ. (Muğla/Ula/ Portakallık Köyü, UlaYA, 83/XIII/2) 

zatana ḥayvana pıçaġı atar atmaz su var ḳḳḳḳan bulaşmasın dėye tezyiḳlí su verí (Ur./Merkez, 

UMA, 171/XII/32-33) 

çuvålın‚ içinde bekleyip durŭḳḳḳḳan, bu üç ġardaş ġocca ġocca sopaları kesē gelǚlē.  

(Zong./Alaplı/Küçükkaymaz K., ZBKİA, 124/V/237) 

bunnā soyŭnuḳḳḳḳan, ġuşānı çöz é̄  ken ġuşānıy. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 71/Ic/174) 
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1.1.2.1.1.21. ----ḲḲḲḲan 

şindi hòca bunu oḳumaya başlar. oġurḲḲḲḲan oġurḲḲḲḲan hòca bayılır. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

98/I/30) 

bi ‚ yozda bi eşekleri varmış eşe binmiş ondan sonrācımnan ġurusun dėye güneşte 

duruḲḲḲḲan uyuḳlamış. (Esk./Merkez, EYA, 133/I/21) 

bi hayvanı biz ūraşırḲḲḲḲan Ḳati sūretde ėnmez. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 217/IX/64)  

bi memlekete vādığında köyüŋ yanından geçēken kervanıynan meselā yüklü develerinen 

bi hayvanı biz ūraşırḲḲḲḲan Ḳati sūretde ėnmez. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 217/IX/64)  

ġorucu da bölmelere çengeli çakaḲḲḲḲana bak yadikārı vadır burda. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., 

SYAÖ, 250/XXIII-a/13)  

okul tatillerinde çocuğuḲḲḲḲan dörder‚ ay iki sene eve yakkındı ġundura işē dükkānları 

ġalaycı çıraklıyı yapdım. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 209/VII-a/16-17)  

 

1.1.2.1.1.22. -ҝen 

esҝi záman‚ i-iç�inde, pire padişāh‚ iҝen, o zamanda ben ve΄zir‚ idum hā. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., 

RİA,197/I/1-2) 

tírabizondan kayıíklan geluҝen, ayin batmasinda var‚ idi bir saat daa. (Rize/Merkez/Camiönü 

Mah., RİA,201/II-a/2) 

sağda solda tuk�an ararҝen, nĕayeti bulamaduk. (Rize/Merkez/Sütlüce K., RİA,223/X-b/275) 

ben izmirde asҝer‚ iҝen orda adamun birisi bana bi heҝāye anlatti yāni. (Rize/İydere 

Buc./Köşklü K., RİA,233/XII/1) 

 

1.1.2.1.1.23. -ҝan 

ondan sōra yīḳḳḳḳarҝan yīḳḳḳḳarҝan yīkamış. (Zong./Devrek/Öksüzoğlu K., ZBKİA, 127/VII-a/4) 

 

1.1.2.1.2. Ekin Genişlemiş Şekilleri 

1.1.2.1.2.1. -ken+A 

1.1.2.1.2.1.1. -gene 

üç yaşinda babam ölmiş, gırx günnükgene aám ölmiş. (Erzn./Kemah/Merkez, ErznYA, 300/III-XXV/1) 

 

1.1.2.1.2.1.2. -xana 

sırıdıxana al dayı góriyaŋ mı doŋuzları dedim. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 259/VIIb/66) 

-şu ayle piĺannaması varıxana  biz deli miyik yav? (Kır./Merkez/Çayayazı Ka., KırYA, 234/XIII/31)  
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-he, paxleyi topladım bāça ġapısında çıxāxana allah tarafından, şu sol‚ ayām hard didi, 

ġırıldı. (Kır./Merkez/Kortulu K., KırYA, 272/XXIV/84)  

üzüm ‚ ünen būdayı gelin oynarxana şöyle bi atar döner. (Nev./Merkez, NevYA,121/II/22) 

ekmā bişirexana öyle arxasını deŋişir gelir. (Nev./Merkez, NevYA,126/V/13) 

hanı ġoyun yayarxana böyle. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 65/II/39) 

biz orda ká ȧt oynarxana, o da ġuş dilince onūnan ġonuşuye. (Or./Aybastı/Sefalık Köyü, AA, 

70/VI/25) 

 

1.1.2.1.2.1.3. -kana 

şôle durukana yarım sāĝ yapıyosuŋ. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,254/XXV/83) 

çalgı çalınırkana keşgeK dövülürdün. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,274/XXIX/75) 

yeni gelinimişimiş daa yonannılā varıkana. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 214/I-7/113)   

bu garıyı oynadırakana, dansuz deil de oynā garıları oynadırlarımış. (Uş./Merkez/İkisaray, 

UşİA, 220/I-9/88)   

 

1.1.2.1.2.1.4. -kana 

veriyōs gelinin yanına gidiyōkana nasîbînen gitsiŋ diye bi ekmek alınır. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ, 239/XVIII-a/35)  

çocuğuŋ dişi  çıkakana onu kim görēse dişini duzma yapdırıyōla. (Af./Sandıklı/Dodurga K., 

SYAÖ, 340/LXI-d/47)  

 

1.1.2.1.2.1.5. -káná 

yol yapdırırkáná bir ziyarát var. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 95/6/45)   

 

1.1.2.1.2.1.6. -kene 

beyle giderkene çobana bunu elet babasının öŋüne goy gel demiş. (Mal./Merkez/Tecde, MalİA,  

253/XIII/13) 

ģurcúlar bi öylende yėmek yėrkene baxıyolar ki bi asger geliy ĭ . (Amas./Aydınca/Sarımeşe Köyü, 

AAA, 237/IVa/26) 

ağlar ‚‚ ‚‚ ağlamaz dėrkene b ı̊ğún zabaḥdan yerimden ġaxdım. (Amas./Aydınca/Sarıyar Köyü, AAA, 

244/Vc/96-97) 

bunna ġide ġide, yılannar pedişahunin ḳoşḳune yanaş é̄  ykene, yılan durdu. (Kas., AAT, 8) 

bunu ben gozléyin gozlerkene, bu ōlan yėmā çalarkene, bilāğinden yapışīyı. (Çank./Cacıklar 

K., AAT, 103) 
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iki beḳdaşı giderkene garnuları acıxup ḳoye sapmışlar. (Çor./Çay, AAT, 139) 

buydey, arpa üş sene çif sürdüm ben, bu  ǎsgerdēkene ben. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,166/III/8) 

burda biliyo musun, goyun güdēkene biz alt‚ ayda,  om‚ beş yirmi tāne koyun yedi 

canavā. (Af./Dazkırı/Yayla K. , BDA,313/XXXVIII/59) 

doḲTurlar gözümü amaliyad‚ ėderkene güldüler. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 173/XXII/23) 

o zámon beklerkene bi‚ baxdım bi‚ eraba ışıģı çıxdi. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 121/II-a/212-213) 

onu gören Ḳomşular üş beş sene derkene, bū‚ da bi mạalle olmuşlar. (Af./Çay/Devederesi, 

ÇYA,114/II/49) 

edirne’den gelirkene indik köşede. (Edn./Enez/Şehitler K. EdİA,125/III/13) 

şidi biz iran’dan gelürkene, yani geldik, doğru rusya hüdutuná girmeden, geldük orda  

yezidi’ler  bize bi te‚ āruz ėTdiler. (Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 232/I-XXIX/8) 

ā yoldan gelirkene muzu xatına söylemiş. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 136) 

günnerden bi gün gine böyle ordugáx ġurmuya giderkene onnarıŋ oŋu sıra bi‚ adam  

gidiyormuş. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 108/VIII/3-4)  

derkene gida gida bi şėhere gidilar. (El./Keban/Sağdıçlar K., KBAYA, 99/X/57-58) 

ondan keri bi de burnŭna şôle bi şey daxallardı. gelēkene gelēkene hūlardı. 

(Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 245/XVI/36)  

hamal gėderkene müddéum hamal diye çáruye. (Ordu/Fatsa/Çaltımar K., KİAT,21) 

bu ne, candarmanın erza‚â derkene, silạhâ cepāneyi de getirdik. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası, KYA, 

185/XXIII/70)  

ûndan sona o ġurt gelince ġadā hayvannı çıḳāmış ağıldan, gidēke gidēkene işē yapmış. 

(Küt./Tavşanlı/Ayvalık Köyü, KYA, 227/XLVI/59-60)  

esgere gediykene eve çağırıylār Koŋşılar. (Mal./Arguvan/Merkez, MalİA, 292/LVII/54) 

o ĝuzuyu ġuderkene oruc‚ udux ıramazan‚ ımış. (Nev./Merkez, NevYA,120/I/31) 

böyle ġoyun ġúderkene bu şīr gibi gendü gendüme evkárlandım. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, 

AA, 64/II/4) 

dutmuş bir ġún mibārek ġoyun sudan geçekene ġuylūnu bi yana dōru döndēmiş. 

(Or./Aybastı/Armutlu Mahallesi, AA, 68/V/3) 

bu toxluyu uzun ġısa dėrkene baxdux burda birez. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 69V/62) 

soŋra ġoyun gelükene siziŋ serendünüŋ altına ġoyun doldu mu? o da ġapıda 

oturuyōmuş. (Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 74/IX/21) 

sen ġuyuya girersiŋ, ġoyun gelükene. (Or./Aybastı/Armutlu Mahallesi, AA, 93/XIX/16) 

ġoyun geliye ulan A’ya ordan tox, buradan tox dėrkene ā’yı öldürüy ȧ. (Or./Aybastı/Armutlu 

Mahallesi, AA, 93/XIX/23) 
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zabax olmuş dönerkene goynundan bir kese vėrmiş. (Niğ./Aksaray/Kocabeyli K., OAAD, 3) 

yolda ġėderkene kesenin āzını aşmış. (Niğ./Aksaray/Kocabeyli K., OAAD, 3) 

ġiderkene yol ikiye ayrılmış. (Niğ./Arapsun/Hacılar K., OAAD, 18) 

gız orda oturup işlenġi işlerkene bir guş ġelmiş. (Yoz., OAAD, 153) 

ėrtesi gǘn aynı gene ġǘderkene ġėçinin birisini pātşān gızına yüz liriye satmış. 

(Niğ./Arapsun/Hacılar K., OAAD, 18) 

gidekene la şuna bî isim bulalım dėmişler. (Ordu/Çatalpınar/Sayacatürk K.,OİYA, 205/36/9) 

mesela bunnarın gibiykene buralarda ḥayvan otlatullarmış. (Ordu/Çaybaşı/Kurudere K.,OİYA, 

213/42/14) 

parka gelirkene sırtıma torbayı vurdum. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 226/XIV-e/61)  

yolda gidekene camızı orayı geçince ölmüş. (Af./Sandıklı/Akin K., SYAÖ, 266/XXXII-c/43)  

bu ordan āsının elini öpüyo, yola çıxıyo; ġelirkene bir bulanıx suya ıras ‚ ġeliyo bu 

adam. (Tok./Artova, STİAT,151) 

ḳös ‚ ēmmi ġederkene bir gaduna iras‚ ġeliyo. (Tok./Artova, STİAT,156) 

gārti güveniŋ evine gelirkene gāri güvē dam üstünde satılık at gibi diŋelir. 

(Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,13/I/42) 

azıdı çoğudu derkene ordan ġurtarı. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 68/I/64) 

bóle ışırkene bôle şaFaḳlî, o‚ zaman ġalkarsın. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 238/VI-a/4)  

ordan getürükene davul‚ ĭnan zunna‚ y‚ ĭnan getürüller oynaya oynaya eve. (Tok./Çöreğibüyük 

K., TİLYA, 239/VI-b/33)  

ġızı isdemey e̊ giderkene önce bir yiti‚imiz var diye alayaraḳ gideller. (Tok./Almus/Çevreli Bel., 

TİLYA, 263/XXI-c/8) 

dedim gelmiş ‚‚ ‚‚ ĭ kene şu mübare adíyim dėdim. (Tok./Pazar/Menteşe K., TİLYA, 363/LXXV-b/37)  

tā şēde ulaya gidēkene xambal deri'ze, orda biz orda işledik. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 

79/XI/46)  

sona bu adam şēdēkene ha adam bu xurmak isdemiş. (Muğla/Ula/ Karabörtlen Köyü, UlaYA, 

89/XVII/16) 

padişahın ōlu geçēkene batça sularlāmış. (Muğla/Ula/Sarayyanı Köyü, UlaYA, 109/XXVI/77) 

mesaĺa çevre köy oldu akse, comburd oldu ayrancı fiĺan diēkene, î bi ad buluŋ dedile. 

(Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 203/I-2/84)  

eskiden asgere gidēkene, çok alālādı. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 204/I-2/86)   

gidēkene hōle yatırıvemiş, üstün başın derlemiş. (Uş./Merkez/Güre, UşİA, 210/I-6/11)   

biz āzına girēdik büyüklē dēverekene bi annatıve nasıļ oluyo deye. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 

215/I-7/123)   
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ondan sōna düün eden dekene urbasını kesdiriyo. (Uş./Merkez/ Yapağılar, UşİA, 226/I-15/8)  

hançarını ōlan almaya gidēkene hemen elden eveli gız dōruluverimiş. (Uş./Merkez/ Yapağılar, 

UşİA, 227/I-15/31)  

māni sôllelēmiş gelin enēkene. (Uş./ Banaz/Ahat, UşİA, 234/I-17/94)  

tam eve gelikene, asılıyom ben yā bunnarıŋ gız varımış çeşmede. (Uş./ Banaz/ Baltalı, UşİA, 249/I-

29/23) 250/I-29/30)  

çay içēkene bakın nası idāre ediyōsak. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 256/I-33/26)  

gėTmem dėrkene tabî hızır aleyselam bu çocūŋ yanına geldi. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 

110/I/88) 

ben loxantada yėdîdim delekene dėdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 144/IV/164) 

düşünürkene düşünürkene ulan dur dedi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 168/IV/686) 

o yayan geliP gėderkene, gurtlar derelerde uluşurdu. (Yoz./Yukarı Kızılöz, YİKYTA, 205/XV/18) 

sanduxları ėşerkene, kitapları baxarḳana eline gızın bir şişe g ė́çmiş. (Ordu/Fatsa/Çayıralan K., 

KİAT,23) 

pádişān oğlu o ġülü alırkene poşa gızı onu goymuyor. (Siv., STİAT,69) 

çatıda yapacaktım‚ onada māzeme almā bōşurkene biz ḳātık sēgi  açtıḳ. (Tek./Saray/Yeniköy, 

TİSİKAD, 47/VI/124) 

sōra bunu tekrár geri başınıŋ‚ altına ġorkene, ġorkene sahibi duyúyo. (Amas./Aydınca/Tatar 

Köyü, AAA, 231/IIIa/8-9) 

nėhayet geri ġorkene sen∪ uyandıŋ. (Amas./Aydınca/Tatar Köyü, AAA, 232/IIIa/21) 

basġı yaparkene bu sefer üseyine me h́düP üstüne me h́düp atmıya başladılar. 

(Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 287/XIc/67) 

nāyet bursa’daykene sen dedi hacılā gitçen yannız dedi. (Edn./Keşan/Bahçeköy K. EdİA,148/XII/43) 

seni m‚üezzin yapıyom dėyin yirmi beş sene mü‚ezzinlik ėtdim, bu kel hatip hatibikene.  

(Or./Aybastı/Yeniceli Mahallesi, AA, 81/XIII/19) 

onu çekiyorum yatarkene, çadırda yatar gibi yatıyorum. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 

198/V/78) 

yaxarkene bir çarpaz oliyir. (Siv., STİAT,69) 

damad‚ ınan gelinin eline birer avuç būday ġollar, semaḥ yaparkene nasibi bol olsun 

diye. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 240/VI-b/73)  

ālıyorkene bir ġonuḲ gelmiş. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 106/I/9) 

şūbede savuşdururkene davulnan savuşTuruyollar dellerdi. (Yoz./Kadışehri, YİKYTA, 191/IX/9) 

 

1.1.2.1.2.1.7. -kena 

yanı Ḳızı isTerkena bi‚şē taxarlar boynına. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 132/II-c/137) 
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1.1.2.1.2.1.8. -kėne 

baḳ bēnim‚ anam on‚ altı yaşındakėne beŋ dünyaya gekdim. (İz./ Ova/ Balöeren, İTOBA, 115/ 31/ 14 )  

 

1.1.2.1.2.1.9. -kéné 

béyin ōlu gid é̄  kéne: hā karata tülücé deyélék sevmiş. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 4) 

gélikéné, padışān ōlunun köp é̄   gokudan, onu bulmuş. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 3) 

béyin ōlu gid é̄  kéne: hā karata tülücé deyélék sevmiş. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 4) 

o da sünét düyünü yapāḱéné, ayni hédiyé' ġötürü. (Bal., ADÜM I, 4) 

kövlünün gāsı bén séni oduna gid é̄   kéné gelî kéné  çok döydüm.  (Bal./Merkez, ADÜM I,4) 

bir ġün odun ġetirikéné soruya ablası. (Af./Sandıklı, ADÜM I, 34) 

yusuf d é̄  méné döndürükéné bi müddéT géçiyü. (Man./Kula/Zafer Mah., GBAA, 21/XIII/10) 

onnarı ałałım der ‚‚ ‚‚ ikéné çandırmałała bérabé hana géldilér. (Küt./Uşak/Hacıhıdır Mah., GBAA, 

36/XXVI/7) 

 

1.1.2.1.2.1.10. -ḳḳḳḳana 

ġına ėcesi gün gélin başı yapılırḳḳḳḳana söyledîmiz bir māniler. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

172/XXII/81) 

o da arazı bu goĺ ordayḳḳḳḳana, gölüŋ kenārına burdan dutalla yoztepesine ġada esgiden 

“topana” derlerdi. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,98/VI/47) 

eve gelincedurmuş dabancalār daḳırdama‚a başlarḳḳḳḳana bu sefē cāhil ne zaman olsa 

cāhildir. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,106/I/66) 

durūḳḳḳḳana öte yandan kemal ris isminde bi tēmenimiz vār
dı. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,116/II/89) 

yedi yaşındayḳḳḳḳana gittik anadol’a. (Edn./Havza/Bakışlar K. EdİA,134/VI/4) 

biz ġızḳḳḳḳana eskiden yelve giyēdik. (Edn./Lalapaşa/Çömlekakpınar Köyü, EdİA,225/XXXV/13) 

çārıḳḳḳḳana adını ünn é̄  siŋ. (İz./Bergama/Çürükbağ K., GBAA, 30/XX/29) 

garı gatmeri yaparḳḳḳḳana ben yapacā hėyin içine girdim. (Ordu/Fatsa/Ergaf K., KİAT,36) 

undan sōna otlanuḳḳḳḳana sen niye geldin dėdi ġarşı taraf. (Ordu/Akkuş/Meyvalı K.,OİYA, 185/18/5) 

yolda çalışurḳḳḳḳana amıcam beni yaḳdı dedi. (Ordu/Çatalpınar/Sayacatürk K.,OİYA, 205/37/3) 

edirne mapusunda günü tamam olurḳḳḳḳana öteki beriki demişler çatmayın buna ḳaragöz  

geliveri. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 71/XX/9) 

abrıl beşinde yaylıya so‚ukdan donarḳḳḳḳana demişler ‚ ki ya‚ rabbî, bizi bî daş‚ kes.  

(Tok./Başçiftlik/Hatipli K, TİLYA, 304/XXXVI-a/3)  
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sanduxları ėşerkene, kitapları baxarḳḳḳḳana eline gızın bir şişe g ė́çmiş. (Ordu/Fatsa/Çayıralan K., 

KİAT,23) 

sōna undan bî ara sōna ġoyun yanda yatarḳat çoban‚ ĭḳan, çoban‚ ĭḳḳḳḳana ġoyun yanda 

yataḳan bu ayni amıcamın ōlu adem isminde bî ōlu var, yanımda yatıya. 

(Ordu/Çatalpınar/Sayacatürk K.,OİYA, 206/37/24) 

 

1.1.2.1.2.1.11. -ḳḳḳḳene 

emm ‚ ōlu, al‚ aşşa vur yuxarı dėrḳḳḳḳene bütün orayı bütün orayı ḳesiyo emm ‚ ōlu. (Yoz./Ovacık 

Köyü, YİKYTA, 118/I/314-315) 

aha bura benim derḳḳḳḳene orayı ġırḥ günde alıyo. ġırx ġún sōna aldıxdan sōna, ellerini 

ḳópüklüyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 119/I/341-342) 

 

1.1.2.1.3. -ken+em 

usulcanam vuruyum da Ḳoxsun dirkenem, heycanınan Ḳamayı köprücük keminiŋ o 

boşluğa saPlayıncıx, bi çekiyor. (Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA, 147/XV/28-29) 

mavırcandan geçerkenem Ḳara‚ memmedi Ḳır bi‚ ata bindiryollar. (Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA,  

burdan gidekenem hısım akraba dur deyvēyon. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 232/XV/160)  

 

1.1.2.1.4. -kAn+an 

1.1.2.1.4.1. -kanan 

soŋra, ēksede durularıkanan bizim armutluk varıdı. (Uş./Karahallı/Kaykıllı, UşİA, 291/I-51/26)  

 

1.1.2.1.4.2. -kenen 

şóyle bir k  ́óyden gelirkenen bize bineK vermediler. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 214/IIa/2) 

halamın annatdī da, enmişlē oraya gidēkenen hemen gavır halamın yakasunnan 

yapışmış. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 214/I-7/82)   

milleti toplamış, kimini öldürmüşlē, kimini şētmişlē, önlēnde götürülekenen. 

(Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 214/I-7/94)   

ondan sōna gāli onnā gidēkenen götürülēkenen top güm güm atatürkün topu düşmeye  

başlamış. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 214/I-7/100)   

 

1.1.2.1.5. -kenez 

tabî bu düva ederkenez hızır aleysselam buŋa selam vėrdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 138-

139/IV/21-22) 
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1.1.2.1.6. -kAn+AlIk 

1.1.2.1.6.1. -kanalıḳḳḳḳ 

u ġaynarkanalıḳḳḳḳ fasulyesini ‚ de ġòyaruk. (Ordu/Kumru/Kadıncık, OİYA, 285/103/40) 

 

1.1.2.1.6.2. -ḳḳḳḳanalıḳḳḳḳ 

şimdi Sabā  gadar yalvuruḳḳḳḳanalıḳḳḳḳ ġız pencereden baḵiyo‚ ki bî yėl esiyi ışırḳḳḳḳanalıḳḳḳḳ. 

(Ordu/Mesudiye/Yeşilce Bel./Yeşilyurt Mh., OİYA, 288/106/10-11) 

 

1.1.2.1.6.3. -kenelik 

meclisînen giderkenelik u esgi nışannısı şurda ġızı vurmuş. (Ordu/Kabadüz/Özlükent K.,OİYA, 

263/85/3) 

dėrkenelik bunnar giderkenelik şey ėdî adam. (Ordu/Ulubey/Kumanlar K., OİYA, 309/121/4) 

 

1.1.2.1.7. -kennEk 

1.1.2.1.7.1. -kennek 

diḳ gapıdan gėçerkennek / ötdürdüler çil xorozu. (Gir./Boztekke, Daru K., KİAT, 101) 

 

1.1.2.1.7.2.-kennik 

gum yaludan gėçekennik / fenerime daşdılar. (Gir./Boztekke, Daru K., KİAT, 103) 

ben gapıdan ġėçerkennik / penceriye ġelürsüŋ. (Gir./Poztekke/Darı K., KİAT, 116) 

 

1.1.2.1.8. -kAsInA 

1.1.2.1.8.1. -kasına 

biz oḳḳḳḳurkasına mektepden aldıla. (Edn./Havza/Bakışlar K. EdİA,134/XVI/22) 

 

1.1.2.1.8.2. -kesine 

bubam asgerkesine keçilēmiz vardı. (Edn./Havza/Bakışlar K. EdİA,135/VI/48) 

meseĺā  gezērkesine, nerē gidērsen orda batar. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/6) 

 

1.1.2.1.8.3. -ḳḳḳḳasına 

ḳarşı yaḳadan ḳḳḳḳaçārḳḳḳḳasına bubamı askere almışlar. (Edn./Enez/Işıklı Köyü, EdİA,203/XXVIII/60) 

havada uçarḳḳḳḳasına sōna yavrım bütün millet ḳaçtı kenara bucā. (Kırk./Koyunbaba Köyü, 

KİMİKA, 96/XV/3)  
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Ayrıca -kAn ekindeki ünlünün daraldığı örnekler de tespit edilmiştir. 

1.1.2.1.9. -kIn 

1.1.2.1.9.1. -kin 

dėmişkin ġene validesine, babamdan gáyri, harama uşax cizmedîŋe bu azana gireceŋ. 

(Niğ./Bor/Garannık Dere, AAT, 180) 

bizim bi taġım alaşéhre getmişikin, yē tutmaġ için biz burada galmeşiz. (Bal./Edremit/Paşadağ 

K., ADÜM I, 7) 

 

1.1.2.1.9.2. -ḳḳḳḳın 

bairama bi hafta varıḳḳḳḳın, bi hafta oŋ ġun varıdın, başładı. (Ay./Merkez/Karankova K. GBAA, 

75/LVIII/22-23) 

 

1.1.2.1.9.3. -ḳḳḳḳin 

keklik dirḳḳḳḳin ya settān / yavruca k_ lar‚ isterin. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 75/XIV/4) 

 

1.1.2.1.10. -kIn+A 

1.1.2.1.10.1. -kına 

savırıkına, çeçiŋ iyi yandan almaya başlamış. (Af./Başmakçı/Ovacık K., BDA,219/XVIII/13-14) 

 

1.1.2.1.10.2. -kine 

o gündür bu gündür yirmi üş hāneden, elli atmışa derkine yüz kırk hāneye çıKdı burası. 

(Af./Başmakçı/Ovacık K., BDA,220/XVIII/27) 

biz harbe girmediKmkine arkadeşliK çoK canım, aynı devam‚ eTdi bôle muhabbet ĭ miz 

aynı bizim köy,   memleketimiz gibi eKseride kendi hemişerimiz oldūğ‚ içün çoK iy ĭ di 

asgerlîmiz. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,229/XIX/31-32) 

bu gėcelik bu me`rada yatmıya geral vėrir.  me`ranın içine varırkine ev kimi düzülü. 

(Gant., GDİAT, 203) 

 

Ordu ilinde bu ekin sonundaki ünsüzü “t” olmştur. Bu bir genişleme de olabilir. 

1.1.2.1.11.1. -xat 

ġāvede oturuxat ġāveci selāmün‚ aleyküm, aleyküm selām. (Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 76/X/34) 
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1.1.2.1.11.2. ----ḳḳḳḳat 

sōna undan bî ara sōna ġoyun yanda yatarḳḳḳḳat çoban‚ ĭḳan, çoban‚ ĭḳana ġoyun yanda 

yataḳan bu ayni amıcamın ōlu adem isminde bî ōlu var, yanımda yatıya. 

(Ordu/Çatalpınar/Sayacatürk K.,OİYA, 206/37/24) 

 

1.1.2.1.11.3. -ket 

giderket tam sarayın önünde ot, ip ġırılmış, yıḳılımış. (Ordu/Fatsa/İslamdağı/ Kayaköy, OİYA, 219/49/3)  

şēre giderket şindi alış vėriş yapıcaḳ şėrde ‚ yā. (Ordu/Fatsa/İslamdağ Bel./Kayaköy K.,OİYA, 221-

222/49/70) 

alĭn kesiyōm diyelekden kesellerdi giderket tam sarayın önünde ot, ip ġırılmış, yıḳılımış. 

(Ordu/Çamaş/Sarıyakup, OİYA, 199/32/17)  

 

Akçadağ Yöresi Ağızlarında127, “k”ler düzenli olarak, “ç” olmaktadır. -ken zarf-

fiil eki, bu ağızda “-çA” olmuştur. 

 

1.1.2.2. -çA  

1.1.2.2.1. -ça 

durųça doxtor dėdi. (Mal./Akçadağ/Keklikpınar, AkçYA, 122/22/76)  

sırtımızda taş getıriyorux. çavuş bağırıça döndüx. çavuşų temiz bi dödüx. 

(Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 148/38/31-32)  

 

1.1.2.2.2. -çe 

dėrçe orda yėrleşiyolar. (Mal./Akçadağ/Resuluşağı, AkçYA, 139/33/30)  

bunun dedesinin babası ölürçe bizim dedemiz varımış. (Mal./Akçadağ/Resuluşağı/Kozluk Mezrası, 

AkçYA, 143/34/30)  

Bunun yanında Erzurumda128 da -ken yanıda da “-çen” şekil de vardır. 

 

1.1.2.3. -çen 

bu zözi bėle dėrçen bir fikire daldi. (Erz./Pasinler/Surbakan K., DİAT, 195) 

 

                                                
127 Cahit BAŞDAŞ, Akçadağ Yöresi Ağızları, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, Malatya 1992 
128 Efrasiyap GEMALMAZ, Erzurum İli Ağızları (İnceleme - Metinler - Sözlük ve Derlemeler), 2. C., 
Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 1978 
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1.1.2.2. -sA ZARF-FİİL EKİ129 

Zeynep Korkmaz: Eski Türkçedeki –sAr ekinden gelişmiş olan –sA eki, bilindiği gibi şart 

kipi oluşturan bir ektir. Ancak, şart kipi kendi başına bir yargı bildirmediği ve cümlenin asıl fiilindeki 

hareketin gerçekleşmesini bir şarta bağladığı için, işlev bakımından zarf-fiil görevindedir.130 

Gürer Gülsevin: -sA (veya -VrsA) ekinin kullanışında ise, bu eki alan fiiller (dilek anlamı 

taşıyan çok sınırlı birkaç kullanış dışında) asla cümlenin yüklemi olamazlar. Fonksiyon olarak yüklemin 

zarfı durumunda bulunurlar.131 

 

1.1.2.2.1. Olumlu Kök ve Tabanlarda 

1.1.2.2.1.1. -sA+I. Teklik İyelik 

1.1.2.2.1.1.1. -sam 

bi bahāne bulsam da évime gitsem, ordan gaÇmák‚ isterin. (Af./Merkez, AMA, 211/XII/140) 

zavallı ali, bu damdan çıxarsam bi daha sırımı garıma dėmicen, dėyerekden dama 

ġirmiş. (Çank./Saray K., AAT, 88) 

annatsam uzun boylu gider. (Edn./Enez/Şehitler K. EdİA,125/III/1) 

ölmez sağ‚ olursam bu yaz inşallah / sılayı bir daha ġórmek istiyom. (Kır./Merkez, KırYA, 

216/VI/1)  

ben bi ezān okusam acaba camiye gelir misiniz? (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 89/III/241) 

daşı sıḳḳḳḳsam suyunu çıḳārım. (İz./Taşköprü/Çal, İTOBA, 93/9/73) 

ben uşakda dursam da gidē gelirin. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 265/I-38/3)  

 

1.1.2.2.1.1.2. -sem 

ben seni yėŋersem sen benim dinime giriyoŋ mu diye. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 201/I/124) 

bóyle gėdersem baŋa da yuh dėsinler. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 278/IXb/49) 

size ne ģórsetsem inanmassıŋız dėdi. (Amas./Aydınca/Hasabdal Köyü, AAA, 302/XIVb/34)  

eger yola gitmedimse vurun meni öldürün. (Bit./Ahlat, AİAD,56) 

bunar dėmíşler ki ben ölǖsem sen de öl, sen ölǖsen ben de ölem. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 

146/IX/27)  

çif sürcek zaman kendi bu yanda oraḳ biçērse, kendi, ben burda çif sürērsem gözledir. 

(Edn./Lalapaşa/Çömlekakpınar Köyü, EdİA,219/XXXIII/237) 

                                                
129 Bkz. Hayati Develi; “ (sA) Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler 
Üzerine Bir Deneme”, TDAY (Belleten 1995), Ankara, 1997, s. 115-152; KORKMAZ; “-sa/-se Dilek –
Şart Kipi Eklerinde Bir Yapı Birliği Var mıdır?” TDÜA I, s. 160-167. 
130 KORKMAZ, s. 1038 
131 Gürer GÜLSEVİN, “Türkçede Şart Gerundiumu Üzerine, Türk Dili, TDK, Ankara” , S. 467, s. 276-
279 
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olan ben bu altuni köwe götürürsem, şehere götürürsemse beni xırsız diye yaxalallar, 

ne yapim. (Erz./ Merkez, EA, 89) 

olan ben bu altuni köwe götürürsem, şehere götürürsemse beni xırsız diye yaxalallar, 

ne yapim. (Erz./ Merkez, EA, 89) 

ben beğenirsem evlenirim. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 139/IV/5)  

ben ütersem atıŋı alırım, ütülürsem atımı vėririm. (Kmar./Şadalah K., GDİAT, 166) 

hásretime gáuşmadan ölürsem / bėnim cėnazeme ėller ālasın. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, 

STİAT,6) 

gırgēder ġeldim ġeldim, ġelmeżsem bu pādişán oğlunu y ė́ŋ. (Siv./Oluhman, STİAT,16) 

üç seneliyen üç gırmızı lira vėrsem, benim yanımda dururmusun. (Ordu, KİAT,3) 

ölürsem / gaderime sayarım. (Gir./Poztekke/Darı K., KİAT, 124) 

 

1.1.2.2.1.2. -sA+II. Teklik İyelik 

1.1.2.2.1.2.1.-san 

diyarbaxır topraġınaḳ adá bi yėrde durmayasın. dursan diy boynuni vurdururŭm. 

(Diy./Çermik,  
DİÇÇYA, 150/IX/94)  

her nė ḳḳḳḳazanmíşsan sekizde biri devletin, sekizde birini alurdı. (Diy./Çüngüş/Kaynakköy, DİÇÇYA, 

205/XXIII/3) 

ne ğader ġuruTsan yağmur yağarsa dadı ġaçar. (Erzn./İliç/Leventpınarı K., ErznYA, 237/II-I/6) 

sen baxarsan bax, baxmasan valiye müracaat‚ ėderem. dėdim. (Erz./Taşpınar K., ErzİA, 18/III/66) 

burada kimi alırsan sana getiriyoruz. (Bin./Karlıova/Halifan, KYA, 184/XIII/81) 

bu momça seni birazcıḳ atālı ḳḳḳḳonuşursan dedi, seni emen dedi geri yollaycaḳ dedi. (Kırk./ 

Kadıköy Köyü, KİMİKA, 80/VIII/145) 

saracaksan sar beni / sāt furdu yėdiye. (Muğ./Merkez, MA,120) 

e üç ay yanında sen bıraḳacan olursan tut senin yerine îsan alıyalar. (Tek./Saray/Yeniköy, 

TİSİKAD, 45/VI/59) 

hadi ordan ḳaçma ne kadar iyi olsan gene aynı ben diyŭm. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 46/VI/99) 

bení alacaxsansa  ya sabur ya allah.” ė derdí. (Ur./Merkez, UMA, 192/XX/76) 

vādııŋ yerde durcek olsan, nie asgere gidiyon. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 204/I-2/96)   

 

1.1.2.2.1.2.2. -saŋ 

bakl ȧva, ekmeK gadāyıf nė bulursaŋ onu gorsun. (Af./Merkez, AMA, 197/IX/49) 

lan sen k  ́óroğlu olsaŋ gel i
˚
p benden ġoyun‚‚ isTemeŋ. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 273/VIIIb/203) 
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ğarşumda duramazsıŋ / daban tutturamazsın / ellü dene ğacıya varsaŋ / bennén 

ğurtulamazsıŋ. (Amas./Merzifon/Akpınar K., AAT, 164) 

nirde gozel gorsaŋ boynuŋu eyersin. (Niğ./Bor/Karannıkdere K., AAT, 186) 

dikēseŋ sulāsaŋ meyva da veri, sulamaSsan ne meyva veri ne alma erik yèrsiŋ ne goruK  

yėrsiŋ. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,169/III/83) 

bu gün yatarsaŋ ertesi gün āşāma gėderdi. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., BTKKA,122/XI/41) 

depeye çıxarsaŋ öte yanı çadırlar ġörünürdü. (Gant./Dağlı∪ Urum Evlek K., GDİAT, 236) 

teslim‚ olursaŋ sana iyliK ėderig. (Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA, 147/XV/37) 

 

1.1.2.2.1.2.3. -sen 

bunar dėmíşler ki ben ölǖsem sen de öl, sen ölǖsen ben de ölem. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 

146/IX/27)  

bāçedeki ḳuşu kesersen ben iyi olcām. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 142/V/51) 

a şu geyi kesib‚ de etini bana yedirîsen ben ėyi olcām. (Esk./Merkez, EYA, 150/IX/144)  

bāçedeki ḳuşu kesersen ben iyi olacām. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 142/V/50) 

sayın arḳıdaşım halil bir daha bürsa’ya yolun düşer de gelmessen, bana uğramassan  

haKKımı helal etmem. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 105/X/4-5) 

ölǚsen bi‚ dene‚ daḥa evlenürün. (Tok./Reşadiye/Merkez, TİLYA, 369/LXXIX/)  

bögín senín bi yerín arġısa-allah gettírmesín- vazġeçersen dünyadan. (Ur./Merkez, UMA, 

185/XVIII/95) 

bax benim nėriye gėTdîmi babama haber verirsen ilK‚ etePde seni vurrum dėdi. (Yoz./Yanık 

Köyü, YİKYTA, 148/IV/244) 

 

1.1.2.2.1.2.4. -seŋ 

dā ucuz bulabilîsin şāyeT bulamesseŋ gel benden‚ al. (Af./Merkez, AMA, 189/VII/49) 

başKa bi datlı goyceKseŋ datlıyı gorsun. (Af./Merkez, AMA, 221/XIII/250) 

isTerseŋ çārıyım diy ĭ  cāriye. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 201/I/111) 

müsāde ėderseŋ óğredecēm, ėtmeSseŋ çeker gėderim. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 210/I/327) 

dikēseŋ sulāsaŋ meyva da veri, sulamaSsan ne meyva veri ne alma erik yèrsiŋ ne goruK 

yėrsiŋ. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,169/III/83) 

abusė̄fi dėrseŋ çölde yatardı / mızrag ucuynan alır satardı. (Gant./Evlek K., GDİAT, 219) 

e ‚er Ḳara‚  memmedi ölü veyahud diri getirirseŋ seni buruya bacçavış yapacam diyor. 

(Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA, 146/XV/12)  
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etini kesseŋ gene seslenemez. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 27/VI/143) 

isderseŋ seniŋ ķóylüleriŋ haġġında ġonuşabülürúķ. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 67/IV/1) 

isderseŋ yirmi biŋden verüsüŋ. (Or./Aybastı/Çukurcak Mahallesi, AA, 85/XV/9) 

yapıyı yaparsanŋ himinden başla, / ibadeT ediyim dėrseŋ dōrudan şaşma, / zengin 

òluyŭm dėrsen durmayıb işle, (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 182/IV-ç/163-165) 

 

1.1.2.2.1.3. -sA+III. Teklik İyelik 

1.1.2.2.1.3.1 -ise 

gelin gelir gelmez bi analı babalı bi Kız çocuğu veyahit gelin ise de başu bütün 

olmıyacax. (Mal./Merkez/Karagöz Köyü, 258/XVIII-a/24) 

 

1.1.2.2.1.3.2. -sa 

nė alıncīsa onarı alırlā yāύrım. (Af./Merkez, AMA, 196/IX/18) 

unuŋ ‚ arkasından yaz gúnúysa garpuzunu goruz. (Af./Merkez, AMA, 197/XI/47) 

cevziŋ varısa ceviz, yoğusa öyne düz. (Af./Merkez, AMA, 205/X/145) 

bi çanaKda pişirip hepsi berāber yiyebiliyōsa, gazanÇ müsāyit değilse o çocuğuŋ sırtı 

yėre gélmez. (Af./Merkez, AMA, 215/XIII/17) 

tūrşu nė varısa onnarınan reçēl gorlar. (Af./Merkez, AMA, 228/XV/39) 

atımız aççıK dā bi gǖnü ōmassa tutar yatıveriydi yėre. (Af./Merkez, AMA, 231/XVI/36) 

ondan sōra ne olursa olsuŋ. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 214/IIa/6) 

hacı bekdāş-ı veli çıkdıyĭsa buradan çıkmışdu, burda bi delú k  ́var dedi. (Amas./Aydınca/Karataş 

Köyü, AAA, 220/IIb/136) 

ihdiyar şu yana bu yana baxıyosa da kimseyi ģóremiyor. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

280/Xa/41) 

ėy
 öyleyse ya biat‚ edece h́siŋ, yox yoksa kelleŋi vėrece h́siŋ. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

290/XIc/126) 

tomruḳcu başının pėtendesi altında zarınyan ḳuĺ‚ doḳeni çalıp gurtaymay ‚ üçün 

hepisāneyi basmáya; nōlursa olsun tasavvurlamış. (Kas., AAT, 4) 

almam demiş, géné insa oluvarısa bé n é̄   

r
 dé bulé

y
im on mecid daha. (Bal./Merkez, ADÜM I,4) 

argadaşım gız olsa / yollar bana goymaz‚ émmé. (Bal./Bigadiç, ADÜM I, 15) 

cıbalā vāsa onnalá ġidé'rim. (Man./Gördes, ADÜM I, 19) 

bi guş uçurularmış. o guş kimin başına gonasa o mühtü olurmuş. (Isp., ADÜM I, 65) 
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-bu gari delidir, gėce gaxarsa, sandıxda çıxarsa, bizi boġar. (Van/Edremit, AİAD,32) 

bubaları bi de ḳapıdan çıḳḳḳḳsa baḳḳḳḳsa ki, pādişahıy yafdası vār. (Bar./Merkez, BarYA,29/I/25) 

cāmi yıḳḳḳḳılsa bilen mihrabı yėrinde durū. (Bar., BarYA, 33/I/143) 

aman ney olusa olsun suyu aḳıtmadan bunu kesmēcen. (Bar./Merkez,BarYA,34/II/50) 

düğünden soŋura geliniŋ görümcesi vāsa, kim vāsa, öŋüne düşē. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., 

BDA,276/XXIX/109) 

yağmıyu, yağsa da çoḳ az yağıyu gidiyu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 97/I/4-5) 

nė isderse; émme ‚ az émme çoḳ. gǖcüŋ nėye yetiyusa o. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 127/XIII/20) 

o kim ḲḲḲḲaçarsa diye ona ḳúfretti. (Bin./Bilaloğlu K., BMİKA, 109/I/96) 

bi ‚ işiz bi‚ gücüz olırsa dėdi dil‚ bilmesiz gelipda her şeyinizi baxan annatacaxsınız. 

(Bin./Yazgülü K., BMİKA, 118/II-a/128) 

eve gelincedurmuş dabancalār daḳırdama‚a başlarḳḳḳḳana bu sefē cāhil ne zaman olsa 

cāhildir. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,106/I/66) 

ḳalem‚ assa dėrler‚ o oxıyacax. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 181/XV/41) 

fazla olursa çüngüşe götürü bi iki mevzu olamaz. (Diy./Çüngüş/Avut, DİÇÇYA, 204/XXII/22) 

işim negeder sıxı olsa gėne gılarım. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 3) 

su ne ḳadā ḳḳḳḳalḳḳḳḳārsa ada u ḳadā ḳalkǖ. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/27) 

tüfek olursa urusġat alurlar. (Erzn./Kemaliye/Güldibi K., ErznYA, 212/I-VII/15) 

sırtıma delik heybe atarsa benim ġuydūm dökülürse, ben zėŋginner miyim ābi burda? 

(Af./Bayat/Merkez, BMA, 106/VI/24) 

onnan ḳardaşıma dėyem rusyá batuma dayanduġunan‚ inön düşindi. alman rusyáyi 

alursa bíze dayanacax. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 145/IX/6)  

yox çıxdın, çıxmadın dėrken sözimizi saymasa da çĭxsa, üzimleri alırkene de düşse de 

ölse, n‚ olur bizim ḥalımız fatig? (Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 230/XXV/20-21) 

bazı şey, ġış olursa kemah tarafından gelirdi. (Erzn./Refahiye/Merkez, ErznYA, 337/IV-XXI/103) 

bizim ġızımızın göynü olursa veririh. (Erz./ Merkez, EA, 92)  

şehzede güli gösgünden ġoparır atarsa ben onnan giderem. (Erz./ Merkez, EA, 96)  

hangi yara olursa olsun, o yarϊya töyhdügün zaman yarayi gaynadacax. (Erz./Merkez, ErzİA, 

15/I-II/62)  

hangė evden ekmek goxusu çıxeyrsa, haman gelėp gapėyė gıreyler. (Erz./Olur/Merkez, ErzİA, 

39/II-II/32)  

kim ḳḳḳḳaparsa o elmayı tebė yiyemez. (Erz./Olur/Olurdere K., ErzİA, 51/II-IX/53) 

benė́m de rusxum çatarsa söylerė́m, yoxsa öyrenmė́ş olacağȧm. (Erz./Narman/Seminkale K., ErzİA,  

105/XXXVII/81) 
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o gelin evde olursa gine gitmen. (Esk./Merkez, EYA, 136/II/14)  

arıyo baḳḳḳḳsa babasını bulamıyo. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 141/V/5)  

iki ğönül bir olursa / tėz vurur dalda yėri. (Elz./Çotelli K., GDİAT, 114) 

bunnarın hepsini tamamlarsa, ġıder gızı ġetürüm. (Tun./Hozat, GDİAT, 123) 

temeḥ olmuş olsa fazla para vėrmez. (Kil., GDİAT, 188) 

ne olursa ōsun, mevtā öldükden sōna, axiretde dirilirsin ġari bi da‚a. (Isp., IMA, 106/I/127) 

ḥarb‚ olursa, onu yēceŋ sağda solda. (Isp., IMA, 109/I/218) 

ne dutduysa, onu bilmēyon ġāri. (Isp., IMA, 122/VII/6) 

bi elim ōsa, giTcen, gidemēyon. (Isp., IMA, 125/IX/22) 

sığa çamırıyla sığalıysa, o evin ġızını beğenirlēdi. (Isp., IMA, 128/XI/14) 

yāni nasī görüyōsa, onu bilemîcem. (Isp., IMA, 136/XIII/86) 

ġızları ne ġeydirilcek ne alıncaysa, nişanlıḳlarını alırız. (Isp., IMA, 141/XVII/14) 

bėniki ġız‚ olusa sėniy ‚ olana vėrecėz dėyo. (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 76/3b/79) 

duryōsa ġulaḳları çınnasıy. (İz./Taşköprü/Çal, İTOBA, 91/9/23) 

haŋġısı ileri gėçirise, ne ôdülü ġodulāsa ödülü o alı
r
. (İz./Ova/Çayırköy, İTOBA, 104/12a/61) 

bunnar yaralanırsa gel i
˚
r bizim ikimizi de parçalarlar. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 93/I-a/22) 

çíplağ olursa ayu bişey demez. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 94/I-a/59) 

gėdirem ėle onun yaynına, kenisciliğe ġabıl eder etsin; ne yaparsa gendisi biler. 

(Kars/Iğdır/Söğütlü Mh., KarsİA, 265/49/42-43) 

allah yazdıysa almıya geldiK. (Kay./Yeşilhisar/Kovalı Köyü, YYA, 97/I/18) 

ḲḲḲḲışısa odunnar Ḳırıkır zobalarḲurulur. (Kay./Yeşilhisar/Boşköy Köyü, YYA, 99/II/1) 

kim darılırsa bō‚azından bō‚ŭmlux, sırtından sırımlıx öldürüleceḲ. (Kay./Yeşilhisar/Başköy Köyü, 

YYA, 101/III/11) 

o daşıŋ üsdüne biri varıP oturursa ġıza duŋür gelmiş oluyor. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 

111/IX/35) 

kimi görürseŋiz bu tasınan şerbeT vireceŋiz, kim bu tasa sāb çıxarsa durumu 

annadacaŋız diyor. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 120/IX/251) 

allah yazmadıysa olmaz. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 129/XII/5) 

boşanmışa yaxdırmazlardı. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 134/XII/107) 

bu adam sabba gelırsa, sabba‚ āt fırına göndár ki yiyam, ahşam gelırsa ahşam. 

(Elz./Keban/Karkit K., KBAYA, 93/VII/16) 

bu sabba gelırsa sabba‚ āt fırına góndar ki yiyam. (El./Keban/Karkit K., KBAYA, 93/VII/20) 

yav seni diri diri mi yiyam, yoxsa ölduram mı yiyam. (El./Keban/Karkit K., KBAYA, 93/VII/46-47) 
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yağmür fazla üzadırsa gidar çıxadırlar. (El./Baskil/Koçyolu K., KBAYA, 135/XXXI/7) 

masala nası ki şımdi ‚hızmatçi dėniyorsa o zaman da yavar dėnılırdı. (Elz./Baskil/Çoğanlı K., 

KBAYA, 157/XLV/44) 

bi yandan tikiş tik, bi yandan da güzel parçalar ne olursa gizlice al, ġoynan ġoy. 

(El./Ağın/Merkez, KBAYA, 165/XLVIII/36) 

gėri gelir bunlar şāyet ġapallarsa oyŭnu almış olur. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 1/I/4) 

sağdıçlar görereg olursa olmaz. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 27/VI/155) 

işde herkes devesini, davarını, neyini varsa sürüb geli
y
olar. (Kil./Duruca Köyü, KMKA, 40/VII/28) 

inēmiz varsa baḳardıḳ. (Kırk./ Eriklice Köyü, KİMİKA, 69/VI/23) 

ne lāzımsa onu ġayret ederdik. (Kırk./ Eriklice Köyü, KİMİKA, 69/VI/48) 

hanġısı yıxılırsa o tarav mahöúb‚ olurdu. (Kır./Merkez, KırYA, 201/II/103)   

bu kim diye sorarla‚ ısa, o da yiğít ölüsü. (Kır./Merkez, KırYA, 209/IV/42)  

zabāna ġaxsa baxsa kine çocux beşşîn içinde oynuyo. (Kır./Merkez/Karahıdır Ka., KırYA, 258/XX/36) 

hamsi gızarıncaya gadar emrunuz olursa, size gıyaḳ bi şéhriye çorbası geturé̄ yim. 

(Trab./Vakfıkebir/Fener K., KİAT, 133) 

ġış ‚‚ ‚‚ olursa irmik helvāsı, yaz olursa ġarpuz üzüm ġonur, helvsı olmas. (Küt./Merkez, KYA, 

139/I/151)  

yoxsa göz yumup geçiyim. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 262/XXIII-d/24) 

çağa çocux olursa da evde goyup geliydik. (Mal./Arguvan/Merkez, MalİA, 291/LVII/23) 

yaz da olursa patlıcannan gine pilo bişirrik. (Mal. /Merkez/Şahnahan Köyü, MalİA, 255/XVI-a/4) 

gış olursa içeri getirrik. (Mal./Hekimhan/Sarıkız K., MalİA, 282/XLIX/12) 

kindi vaxdı olursa sukaxda misafir toplarlar varısa yabancı. (Mal./Doğanyol/Gökçe K., MalİA, 

325/XCII/3) 

ġóbāmd ne var ‚‚ ‚‚ ısa, ġóbāmiŋ başında şöyle bir sancı, ha bi ġórseŋ fırıl fırıl fırılandırıyo 

beni. (Nev./Merkez, NevYA,125/IV/47-48) 

b ȯba dėmiş, ėliŋ etdǖ hayĭrınan elinde aletĭrik olsa düşmiycādiŋ. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 

86/XVI/20) 

bu ḥayvanı vurūsa a şimdi birāz önce yapdım. (Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh.,OİYA, 194/26/41) 

ḥayvanlardan siyaḥ mal varsa hėç beyaz tüy olmamaḳ şartıyla onu hiç kimse gelmeden 

sabaḥ namazına, dā güneş dōmadan eve götürüllerdi. (Ordu/İkizce/Karlıtepe K.,OİYA, 257/79/11-12) 

seni dėv duyarsa, yer seni. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,198/I/58) 

dag başina ҝestāne / dókulur tāne tāne / dunya doli yar olsa / bi tānesun bi tāne. 

(Rize/Derepazarı Buc./Erikliman Mah., RİA,231/XI-b/245-248) 

hasta sāri olusa oŋa alıyōlā. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 198/IV-b/131)  
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parası varısa paraynan satāsıŋ da parası olmadığ‚ üçün birene kefil olur. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 198/IV-b/139)  

işē ossa bozuldūysa bilē ya hayvanına verilir. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 201/IV-c/233)  

açıḲ kümesi bulmadıkca ne ġadā ġurnaz ossa ġarnını doyuramaz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

212/VIII-b/60)  

bölüyüŋ askeriŋ varısa bizden bunu teslim‚ etcez biz dedilē. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 229/XV/75)  

parası varısa paraynan satāsıŋ da parası olmadığ‚ üçün birene kefil olur. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ, 198/IV-b/139)  

açıḲ kümesi bulmadıkca ne ġadā ġurnaz ossa ġarnını doyuramaz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

212/VIII-b/60)  

yıpranısa şalvarıŋ / alırım sana başḲa. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 253/XXIV-c/72)  

herhangi memleketTe var ‚‚ ‚‚ ısa bu ōluma ağır parayla vereceḲsiŋiz. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, 

SİA, 167/II/3) 

hākim bunuŋ birini ba‚ã ḥ ö̇kmeder nası
l
 olsa. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 180/IV-c/132) 

ne de ossa, zararlı biz çıxarux. (Siv./İlbeyli/Kahyalı Köyü, SİA, 222/VIII-b/69) 

modası hangísı çıxarsa o doxunuyur. (Siv./İlbeyli/Söğütçük Köyü, SİA, 226/X-b/71) 

o yımırta gırılırsa ölürüm. (Siv./Oluhman, STİAT,17) 

bu çadırdan bir işėyim gaybolursa size ödedürüm dėdi. (Tok./Artova, STİAT,164) 

güvēniŋ aḳırabası kim varısa davılın üstüne para atTırılādı. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,13/I/61) 

dėyer bitmesi gereken işlerimiz var ‚‚ ‚‚ ısa onları öŋce bitiririz. (Uş./Sivaslı/Tatar Kas., SA,23/V/5) 

ĝayseri halġı sıkıysa bu hakimi de göndersinler ba k_   alım. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 

78/XVIII/6) 

kimler münasip olursa, o iki başā seçilir. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 80/XIX/4) 

ėrkek olursa buŋa dana diyebilirz. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 90/XXXII/20) 

ayle evlerine birbirlerine varıp uyarsa evlenebiliyolā. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 90/III/266) 

asgeri birbirine dövdürüyōsunuz. yarin bi savaş olcek olursa asger birbirini vurur. 

gidin yüzbaşıya şiḳāt edin. ben ne toḳat vuruyun, ne vurduruyun dedim. (Af./Şuhut/Aydın K., 

ŞuhA, 117/XII/23). 

yarin bi savaş olcek olursa asger birbirini vurur. (Af./Şuhut/Aydın K., ŞuhA, 117/XII/22) 

nanḳı ġura emsalleri ḳaatları geldiği zaman, on beş gün filan müddetleri be ġadak 

varısa, köyde komşular herkes böyle evde tavuk kesmek suretiyle köylü askerleri eve 

dāvet edēlēdi. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 102/IX/1-3) 

o zaman‚ onnar olsa türkiya bulgaristan dil geliveriler koca balḳan'ın‚ altına 

yerleşiveriler. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 74/XX/107) 
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ġudretin eyîse, elinde var ‚‚ ‚‚ ısa filanca ḡún ben dú‚ún‚ edicem dersin. (Tok./Dodurga K., TİLYA, 

243/VIII/6)  

unnar ne zaman ġavuşūsa  ḥuġunan ġuġuḳ aradan ġalḳacāmış. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA,  

260/XVIII-b/10)  

bin geçi‚ de olsa ġarışdırmîcēn. ġarışdırdın‚ mîdi olmaz. (Tok./Pazar/Kaledere K., TİLYA, 358/LXXIV-

c/43)  

keseri indirdiyse ḳaldırmasın ḳḳḳḳaldırdıysa indirmesin. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 

103/XXIV/51-52) 

eger ḳızdan sözlisense, ḳḳḳḳonışmışsansa gidersen ḳızın eger xalası eger dayzası eger 

anası o ḳızın ‘aşayırsa “mıxayyer” dėrler. (Ur./Merkez, UMA, 189/XX/2-3) 

evinde ne varsa, ne yapdıysa onu getirir, berāber yenir. (Uş./ Banaz/ Çiflik, UşİA, 251/I-31/17)  

zaman zurf olursa sennen bi muhabbeT yaparıx. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 113/I/177) 

ōlan olursa geliP ismini ben ġoyacām dėdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 139/IV/35) 

bizim ġarılar olsa ne yatıyoŋ? ocā batasıca beni vurdular deyi bar bar bārır. (Yoz./Yanık 

Köyü, YİKYTA, 179/IV/939-940) 

ben de hiç ‚ olmassa bi tas yōrT ġótürüŋ didim. (Yoz./Kadışehri, YİKYTA, 186/VI/16) 

sizin malıŋızi biraz ileri atabilü
ˇ
sem dėyi, gücüm ġuvvetim olsa bu ġada malnan tā 

gelĭsüŋüz. (Zong./Alaplı/Küçükkaymaz K., ZBKİA, 125/V/268) 

 

1.1.2.2.1.3.3. -sā 

eger ki alursā bilürüm ki bu evlenmíş, almasa dėdi evlenmez. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 160/XIII/27)  

e bu adam beni āsā, bundan bi çocŭm ōsā, çıḳsa çınara düşse, buŋara ālámam mı sen. 

(Esk./Merkez, EYA, 134/I/42)  

iramazan bayramı olursā parayla bayramlıx getriyler. (Mal./Arapgir/Merkez, MalİA, 307/LXXIV-a/3)  

 

1.1.2.2.1.3.4. -sá 

ė zatán birni severlerse, ortaġli olursá oni oradá maxset şirānisini yėrlár, loḳumĭni 

alırlar, fatixasini onan sōre gótürelár esbabni alırlar, dúgúnıni yapárlar. (Diy./Çermik/Baykal, 

DİÇÇYA, 127/I/8-9) 

ḳırx gúni dolursá ḳırx tasi gėtirírux ḥacdan. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 128/I/14) 

dėdi kimin bir lirásî varsá bi xıraba ḳamyon var dėdi, gėdírsiz sizi gendi aparır. 

(Diy./Çermik/Başarı, DİÇÇYA, 143/VIII/42)  
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1.1.2.2.1.3.5. -se 

dāmadıŋ gelirse biz nė dēycez dēyō. (Af./Merkez, AMA, 175/II/34) 

ne ‚ zman yapılceKse, undan sōra, çarşıyı çıkılır, (Af./Merkez, AMA, 176/III/12-13) 

ōlana nė dakıceKlēse unnar da dakarla. (Af./Merkez, AMA, 185/VI/12) 

şimdiyise ōlunu évercēK misin bi tāne fazla év‚ istēyo. (Af./Merkez, AMA, 215/XIII/52) 

ē deyivēse beni de göTceKler onu da göTceKlē. (Af./Merkez, AMA, 246/XVIII/25) 

ne gadar
‚ ileri giTdiyse or ȧyı çizēsiŋiz. (Af./Merkez, AMA, 255/XXI/13) 

kim dā ileriye attırabilirse o gazanmış‚ olu
r
du. (Af./Merkez, AMA, 255/XXI/14) 

gaç tāne çıkartabilirse o şekilde oynu gazanırdı. (Af./Merkez, AMA, 255/XXI/24) 

soyna bi ásker celırse a'lam dėdi. (Mal./Akçadağ/Keklikpınar, AkçYA, 122/22/63)  

gız-da: pekī, baba diyor. benim bir ātım var, garşıgı dādan bir su akar, şu şişeyi o 

sudan dolduru gelirse, ben varram, diyor. (Kon./Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 33) 

kim aliden bir habar getirirse yarın cennette benim ilk ġoŋşum o olsa gerek diyi
˚
. 

(Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 199/I/53) 

ismi nerde geçerse orda hazır bulunuŗmuş. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 201/I/106) 

bi ér gelmiş ki nėrdeyse canĭmı alıyodu. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 217/IIb/61) 

bunuŋ dmiş ġıymetini kim bilürse, dünyalīnı vėrecām. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 279/Xa/17) 

onuŋ ġıymetini kim bil i
˚
rse o adamıŋ dünyalīnı vėrecāmiş. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

280/Xa/45) 

g'üleller güleller / bir igit yoḥḥḥḥsul düşse. (Van/Merkez, AİAD,11)  

cihanşah dedi, peşime gelersense ismi bilor dağınnan geçersen, gaf memleketine 

gelersen. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 29) 

dįnar mıntıkasını köylerinde hangi köyden oku gelirse, dāveT‚ edilîse, oraya gidiliyodu. 

(Af./Dazkırı/Akarca K. , BDA,321/LXI/74) 

sırtıma delik heybe atarsa benim ġuydūm dökülürse, ben zėŋginner miyim ābi burda? 

(Af./Bayat/Merkez, BMA, 106/VI/24) 

eyer bî şöyĺ‚ olucaḳ dėye döverse de küserdim yāni. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 138/XVI/57) 

ė zatán birni severlerse, ortaġli olursá oni oradá maxset şirānisini yėrlár, loḳumĭni 

alırlar, fatixasini onan sōre gótürelár esbabni alırlar, dúgúnıni yapárlar. (Diy./Çermik/Baykal, 

DİÇÇYA, 127/I/8-9) 

hindi bi ḳari, doġárse ḳırxli olır, ḳırhli olduxtan sōre kurḥani başına, ḳıltıġına ḳoyarux.  

 (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 127/I/12) 

anam babam begendise ben de begendim. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 146/IX/18) 

bi ḳaḥveci lāzım şāha, kim biliyse gelsin. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 148/IX/60) 
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neḳ‚ ḳadár vėrürse vėrsin. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 160/XIII/39) 

bízler de allah nė vėrmíşse onı yaparux, ėderux. (Diy./Çüngüş/Deveboynu, DİÇÇYA, 223/XXX/15) 

her naxartan ders verirsense, menim şaxzedeme, onnar gatan ders vėrejeksen. 

(Kars/Koyundere K, DİAT, 22) 

kim yalan sülerse batıp ölǖlermış. (Edn./Süloğlu/Keramettin K., EdİA,165/XX-b/34) 

yeri gelirse toḳat atıya kaba saba. (Edn./Uzunköprü/Beykonağı K., EdİA,173/XXIII/53) 

ara tava denk gelirse bozar ġızġıllı tavda ekeriz. (Edn./Merkez/Korucu Köy, EdİA,196/XXVI/3) 

anġısının bayrā uzun gelirse u para veri. (Ed./Enez/Abdurrahim K., EdİA, 133/V/40) 

neyse yarın sabā beráber gideriz orayı. (Ed./Uzun Köprü/Beykonağı K., EdİA, 173/XXIII/68) 

nasu elini şo gözinin ögine aTdıyse, şora yımırta gibi dışari geldi. (Erzn./Kemaliye/Merkez, 

ErznYA, 208/I-I/37) 

yox çıxdın, çıxmadın dėrken sözimizi saymasa da çĭxsa, üzimleri alırkene de düşse de 

ölse, n‚ olur bizim ḥalımız fatig? (Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 230/XXV/20-21) 

bir can bir canı sevse / baxışından bellidir. (Erz./ Merkez, EA, 110)  

eyer kė́, onnar da münasėp görürse, sizė́ dosluğa gabul ėderiz. (Erz./Olur/Yk. Karacasu Köyü, 

ErzİA, 44/II-V/13)  

emir yėmen nasi yıxanirse, baxir, yüzüyh çıxdixliyin diyir ki, ola, bu geldi beni buldu. 

(Erz./Pasinler/Yeniköy K., ErzİA, 162/IX-IV/40) 

e bu adam beni āsā, bundan bi çocŭm ōsā, çıḳsa çınara düşse, buŋara ālámam mı sen. 

(Esk./Merkez, EYA, 134/I/42)  

şu susāmı atayım, hanḳı ḳapıya giderse orā misafirle gideyim. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 

141/V/7) 

şu gelen yar ise ġolun ġaldırsın / esen yeller ġokusundan bildirsin. (Esk./Merkez/Koşmat Köyü, EYA, 

168/XVII/1-2) 

dur é̄  yleyse, beş daxga bãa müsāde vėr. (Gant./Dağlı Urum Evlek K., GDİAT, 245) 

ġız verilirse, eŋ ilkin verilirse, söz mendili verilirdi. (Isp., IMA, 118/V/31) 

xu ōlan bizim olsa dėmiş böyük ġız, xalı kilim doḳuyu‚ veririŋ dėmiş. (Isp., IMA, 148/XXI/4) 

gözcü olárax dedim nerde bişey gördünse bana malımat ver. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 105/I-

b/66) 

erzurim içinde nasıl ėndiyse bori vurdi. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 150/VI/39) 

padşah isdîrse benim boynumu vursun. (Kars/Kağızman/Kötek,Kozlu, KarsİA, 179/10/48)   

bizde ġızınan ōlan bir birini bĕ‚enirse yaxınnarına söyleller. (Kay./Yeşilhisar/Kovalı Köyü, YYA, 

97/I/12) 

Ḳışıŋ ileri günneriyse borular çırpılır. (Kay./Yeşilhisar/Boşköy Köyü, YYA, 99/II/2) 

padişah öyleyse iydam ediŋ dimiş. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 103/IV/9) 
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olumuz da be ‚‚ ‚‚enirse, duŋur giderig. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 107/VII/6) 

bir kere isterler, irazı ėdellerse bir kere daha gider isterler. (El./Keban/Beydeğirmeni K., KBAYA, 

123/XXIII/7) 

başġa köyden, yıraġ köyden gelirse; atına güvenen o yastī alır ġaçar. (Kil./Öncü Pınar Köyü, 

KMKA, 26/VI/122) 

beki ramazan ossa gene anam bubam gene tutardı, sanki ḳurbanmış eralde. (Kırk./Dolhan 

Köyü, KİMİKA, 58/II/51) 

senin ayaḳḳabın yoḳ dedi, ben de dedim sēl aldı, ǖleyse dedi bu gün öte dedi gelmēcēn 

dedi. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 72/VII/6) 

gideriz ararız ē verilerse veriler vermessezlerse arāmasın. (Kırk./Yoğuntaş Köyü, KİMİKA, 

116/XX/20)  

gitdikden sonă, ordan eğer mināsiP görürse, bize birdaxa gelin. (Küt./Merkez, KYA, 135/ I/8-9)  

kapısından kötü değil de yalnayak gezse dedine derman bulunmaz. (Mal./Arguvan/Karahöyük K., 

MalİA, 296/LXI/21) 

verüse oŋa ġóre vurabilüdüŋ yaní. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 67/IV/28) 

dúnyāda insannar yaşadu ‚u múddetce, ġóŋül yaní haŋġısını arz ‚ ėderse onu sever. 

(Or./Aybastı/Ardıç Mahallesi, AA, 83/XIV/1) 

hanġí at geçerse onu getürüŋ ba‚a demiş. (Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 76/X/31) 

nerden geldiyse orıya gėssiŋ dėmiş. (Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 77/X/66) 

gönül kimi severse güzel udur. (Ordu/Fatsa/İslamdağ Bel./Kayaköy K.,OİYA, 224/49/141) 

bi sene çıkāsıŋ da üş beş sefe
r
 ondan soŋra  harman zamanı eline gelise parayı vēceḳ. 

(Af./ Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 191/II/25)  

ordan kēyi bulġur pilavı edese bulġur pilavı, piriş pılavı piriş edesiŋ. (Af./Sandıklı/Akin K., 

SYAÖ, 268/XXXIII-b/46)  

ōlan‚ evi götúrece ‚ i zaman neyi múnāsiPse u da unu götúrü. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 92/I/34) 

yedi senede bordan türKlē bizi çıkarabilse çıkarı. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 107/III/53-54) 

ne ‚‚ ‚‚ eddiyse bilmiyorux. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 166/I/159) 

allah bir verdî yėre vėrirse tėz vėrir; sōna yoxsullua düşmüş bu herif. (Siv./Yıldızeli/Büyük 

Evren K, STİAT,3) 

kim bir ala‚ balıx dutar ġetirirse, şu ġader xazine vėriyorum. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, 

STİAT,3) 

bu böyürse, benim gızımı alacak.  (Siv./Oluhman, STİAT,11) 

bu işleri yaparın neyse bôlelikce aŋnaşdık. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., SA,41/XII/83) 

yār‚ elime gėçerse / çeke çeke yiyecen. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 66/I/56) 

hanginiz orīya evveli varı gelirse ġız‚ onuŋ diyo. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 76/XV/10) 

canım cafer ağa giderse gitsin. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 77/XVI/8) 
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ē madem ki sevdilēse verdik gitti. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 65/I/9) 

bizim burda cenāze bugün vefāt ‚‚ ‚‚ eTdise eğer akşama bunun gecesi deriz biz. (Af./Şuhut/Aydın 

K., ŞuhA, 115/XI/2) 

neyse tilkileri de odunluğa attım sabası vize’de sattım. (Tek./Saray/Kurtdere Köyü, TİSİKAD, 41/IV/9) 

bunnar seslerse beni ben anḳara’ya alırım size e bîşey yaparız ama toplu olursa 

seslenirseler askere gidēlē kim gidēse askere dediler gēmez. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, 

TİSİKAD, 55/XIII/4) 

yusuf musuf derke çocuḳ ōlan demiş‚ ki allah beni daş kesse, ōlan daş olmuş. 

(Tok./Pazar/Kaledere K., TİLYA, 359/LXXIV-d/61)  

ólen ḡúnüz ólen gėce gelse ġorkmaz‚ mısın? (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 236/III/14)  

cevizli yapasın, ceviz ġorsun aralarına. nasıl isderse yani. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 240/VI-

c/87-88)  

çocuḳlarımızı oḳuda‚ bilüp ‚ de her‚ ḥangi ‚ bir ġafası uyana ‚‚ ‚‚ bülüse bizim ġazancımız o 

olur. (Tok./Erbaa/Koçak Bel., TİLYA, 324/L/18)  

kelle getirmîp‚ de bôle çaput gibi yamalık gibi öte‚ beri getürse ġıtlıḳ, bė‚ şey bulamamış.  

(Tok./Reşadiye/Kızılcaören K., TİLYA, 384/XCI/10)  

birinciyi kim geçirdîse, mesela om milyon, gömlek. (Uş./Merkez/ Eynihal, UşİA, 207/I-4/19)   

idēlēse iki döşşek, olan evinden iki çul, gidēse o da. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 219/I-9/52)   

gezmezse, biri gāli bey olurdu. (Uş./Merkez/ Kediyünü, UşİA, 223/I-12/28)  

bu yüzsük kimiŋ eline denk gelirse onu al demiş pād ĭ şāya. (Uş./Merkez/ Yapağılar, UşİA, 226/I-15/3)  

adamnā kaş gün evel geldiyse, orda böyük bi gaya vā şôle, gayanıŋ altını delmişlē (Uş./ 

Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 259/I-33/101) 

ōlanı bēgire mincekse bēgire mindiriyōla, (Uş./Ulubey/İnay, UşİA, 330/I-72/23) 

ġurt ġuş ġórürse oŋa atıyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 117/I/276) 

bu da gelirse heralda bizi sóḳúdeceKler didiḲ ya biz. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 136/III/18)  

öldüyse allah rahmeT‚ eylesiŋ duruyorsa gula çiŋlesiŋ. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 137/III/48) 

ben saŋa allah izin vėrirse lafcı adam getirîm gel bazara. (Yoz./Yukarı Kızılöz, YİKYTA, 206/XV/24)  

buraya düşerse hepisini öldürür. (Yoz./Vasfibey Köyü, YİKYTA, 213/XVIII/41) 

hincik ò ġara adam olsa da ėşidse bunnā. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 102/I/42) 

o alırın dėdiyse de verĭrin dėdiyse de ġabul deyĭl. (Zong./Alaplı/Küçükkaymaz K., ZBKİA, 124/V/244) 

 

1.1.2.2.1.3.6. -sē 

cenāze işte bi ölü ölürsē eger ġarip yėrlerde hısım axraban varsa gelürler. (Diy./Çüngüş, 

DİÇÇYA, 181/XV/43) 
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xanı dėdiler sultan şėyxmusa gėdirsinsē çocuxların ḳ alır. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 130/II/17) 

anam babam begenmedisē ben de begenmedim. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 146/IX/19) 

 

1.1.2.2.1.3.7. -sé 

ġayın bilādéré böyüKsé ābe dini. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 6/II/35) 

 

1.1.2.2.1.4. -sA+I. Çokluk 

1.1.2.2.1.4.1. -saġ 

dōr ki biz o taraftan nası ḥerb yaparsaġ yapaġ, siz bur ü̊y ü̊ bıraġmayın burda yėriŋizden 

oynamayın. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 34/VI/331-332) 

 

1.1.2.2.1.4.2. -sax 

ey madem gėdecağısax sabaxdan  gėdeax. (Kars/Ardahan/Halil Efendi Mh., KarsİA, 231/XXXVI/25) 

tabı bu dėmek ki ėyi olsax ayrılmıyacādıx. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 250/VIa/5) 

-gaş palta vursax açılır? (Kay., ADÜM II, 82) 

dēdi bi ayrılansax bíz idaramızi yapamarux. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 155/XI/3-4)  

ėle güzden nasė ģoyarsax bir de baharın ėle çıxardırıx. (Erz./Şenkaya/Gaziler Buc., ErzİA, 70/III-

VIII/94) 

bir çit kéḳlíḳ olsax ėnsek bağlara. (Tok./Artova, STİAT,160) 

bi onu çobanla sorsax daḥa iyi olur. (Tok./Sulusaray/Çime K., TİLYA, 389/XCIII-b/17)  

üş ġúnde beş ġúnde biz bu şērdan çıxdıx, ġurtuldux ġurtuldux. ġurtullamassax, sen de 

gėTdiŋ. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 146/IV/208-209) 

 

1.1.2.2.1.4.3. -sak 

yani çok yani inceden inceye yapāsak bitmez. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., SA,46/XIII/33-34) 

 

1.1.2.2.1.4.4. -saK 

gece gúnüz ne zaman bulursaK sulāyōz. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 100/II/73) 

 

1.1.2.2.1.4.5. -saḳḳḳḳ 

aşarısaḳḳḳḳ ḳarı dādan aşaĺim / düşérisék tozlu yola düşélim. (Bur., ADÜM I, 121) 

alırsaḳḳḳḳ seĺāniği, vėrmeyiz geri. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 110/VI/121) 
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gidelim şôle diyo abeycim nerde bi aydınlıḳ bulursaḳḳḳḳ ŭraya girer misafir oluruz diyo. 

(Esk./Merkez, EYA, 148/IX/27) 

yoḳsa gün duluna galırsaḳḳḳḳ bu xortlar bizi paralar. (Ordu/Fatsa/Gargucak K., KİAT,16) 

şindik gezsek, baḳḳḳḳsaḳḳḳḳ daşlar hep belli. (Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh./Peşembe Yaylası,OİYA, 192/25/18) 

her tarafımız orman, dar yoldan ġaçıncıḳ ovıya çıḳḳḳḳsaḳḳḳḳ ovada bizi zatı yaḳalicaḳlar.  

(Tok./Reşadiye/Bereketli Bel., TİLYA, 370/LXXX/17)  

talladan bulġuru e ‚ar incelicāsaḳḳḳḳ çoḳ. bulġuru yuduk. (Tok./Artova/Devecikarkın K., TİLYA, 286/XXX-

b/27)  

bu muhitin ismini soracasaḳḳḳḳ, işte horası çıtlıḳ. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 71/VI/60)   

 

1.1.2.2.1.4.6. -saz 

şunuŋ yanına varısaz bi ġodu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 120/IX/147) 

 

1.1.2.2.1.4.7. -sek 

şāyet biz gelemesek diy i
˚
 peyġambere de bizim seĺamimızı söyle. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

200/I/79) 

bu gızı pėr ōğluna vėrmesek bu daha bizim başımıza çóğ‚ iş açar, dėdi. (Mal./Tilek K., GDİAT, 

6) 

-yox, hangimiz gek gelirsek o açardı. (Kır./Merkez/Kortulu K., KırYA, 266/XXIII/16)  

gėssek gėssek dursun pehlú ‚anıŋ orıya gėderúķ daha nere gėdecúķ diye. (Or./Aybastı/Karamanlı 

Mahallesi, AA, 66/III/31) 

kėsmemiye digġat ederúķ ki hanı kėsersek ısıcax olu kirez aylarında ġoyunnar hanı bi 

oduna gėtsek adamlar yoluŋuz‚ yox dėyin gelmiyodu burıya. (Tok./Artova/Salur K., TİLYA, 

294/XXXIII/19)  

ōrdan bi dā geşTinizi görǖsek şôle verir. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,113/II/6) 

 

1.1.2.2.1.4.8. -seK 

elimizdekini saTseK bi dā dokumēcez. (Af./Merkez, AMA, 183/IV/90) 

benim nışannıya hed á̄   ye ġónderseK ikram‚ olmaz mı daha? (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 156/IV/427) 

 

1.1.2.2.1.4.9. -sék 

aşarısaḳ ḳarı dādan aşaĺim / düşérisék tozlu yola düşélim. (Bur., ADÜM I, 121) 
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1.1.2.2.1.5. -sA+II. Çokluk İyelik 

 

1.1.2.2.1.5.1. -seniz 

siz mehel gördüyseniz, biz de mehel gördük. (Isp., IMA, 141/XVII/8) 

 

1.1.2.2.1.5.2. -sez 

besleyebilirsez besleyin. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 187/XVI/37) 

 

1.1.2.2.2. Geniş Zamanın Olumsuzunda 

1.1.2.2.2.1. -mA-sA+II. Teklik İyelik 

1.1.2.2.2.1.1. -massan 

sayın arḳıdaşım halil bir daha bürsa’ya yolun düşer de gelmessen, bana uğramassan 

haKKımı helal etmem. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 105/X/4-5) 

 

1.1.2.2.2.1.. -maSsan 

dikēseŋ sulāsaŋ meyva da veri, sulamaSsan ne meyva veri ne alma erik yèrsiŋ ne goruK 

yėrsiŋ. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,169/III/83) 

gurudmaSsan hemen Furusuŋ. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,187/IX/26) 

 

1.1.2.2.2.1.3. -masan 

sen baxarsan bax, baxmasan valiye müracaat‚ ėderem. dėdim. (Erz./Taşpınar K., ErzİA, 18/III/66) 

 

1.1.2.2.2.1.4. -mazsan 

çalamazsan orman ġanunu işliyeceg. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 123/IX/317) 

ikinci hayḳírişimi işitmazsan dėrhal sen ḳaçarsın. (Trab./Sürmene, KİAT, 245) 

 

1.1.2.2.2.1.5. -maZsan 

fayiziynen almaZsan vermiyō sana. (Tok./Erbaa/Değirmenli Bel., TİLYA, 315/XLI/7)  

 

1.1.2.2.2.1.6. -mezsen 

göndermezsen gönderme. (Esk./Merkez/Koşmat Köyü, EYA, 172/XVII/112) 
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1.1.2.2.2.1.7. -messen 

sayın arḳıdaşım halil bir daha bürsa’ya yolun düşer de gelmessen, bana uğramassan 

haKKımı helal etmem. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 105/X/4-5) 

 

1.1.2.2.2.2. -mA-sA+III. Teklik İyelik 

1.1.2.2.2.2.1. -masa 

bu ōlmasa bėli oturmās. (Af./Merkez, AMA, 183/IV/66) 

bu ōļmasa o teker‚ üzerine geçmeS. (Af./Merkez, AMA, 244/XVII/250) 

yox onnlar bulunmasa bízda mısala buğdenen da olur igirmi ölçax. (Bin./Merkez, BMİKA, 

183/X/36) 

araba köyüne olmasa ḳ atırlara bindürürle
r
. (Diy./Çüngüş/Üçpınar, DİÇÇYA, 220/XXIX/43) 

-allahın işine garışmasansa men gelerem. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 5) 

yaptın, zaten yaptın; yapmadınsa burya ateş verir,yaxarım. (Erz./Merkez, ErzİA, 15/I-II/68)  

iğer keyfi vāsa olŭdu. olmasa illēden getirilē, serēledi. (Esk./Sarıcakaya, EYA, 160/XIII/26) 

siġorta edēseŋiz çalışırım burda olmasa b ẽ ateşcılığa giTcen ddim. (Isp., IMA, 103/I/8) 

'aynı vuruşda burŭya ulaştıramasa ġalan mesefeye birbir ĭ ne bineller. (Kil./Doğançay Köyü, 

KMKA, 1/I/9) 

yānı ėyi tarafı dünyede görmediŋ şėylerin hėç olmasa gendini görmǖseŋ de foturafını 

görîŋ. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 16/IV/104) 

eğer vuramasa o yerden atar, sayar; sayar devām‚ eder. (Rize/Salarha Buc./Karayemiş K., 

RİA,238/XVI-a/3) 

ani bôle para çeviri oḳḳḳḳuyamasa para kefil‚ olurlarmış. (Tek./Saray/Yuvalı Köyü, TİSİKAD, 

82/XXIII/16) 

alırsa alsıŋ almassa bu dünyayı terki diyar ėdic á̄   m. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 113/I/185) 

 

1.1.2.2.2.2.2. -massa 

olmassa eύimde oturrun. (Af./Merkez, AMA, 184/V/9) 

ayriyeçen hoceye gidersin, on, on beş lira verirsen, dini nikahi yapar, olmassa olmaz. 

(Erzn./Kemaliye/Kabataş K., ErznYA, 225/I-XXI/20) 

ayaġġabısı alınmassa ġınada ġalınmazdı. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 134/XII/94) 

yāmır yāmassa ḳasımda uyanī. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 68/IV/8) 

çox ince dorġanmassa bunın tadı olmaz. (Ur./Merkez, UMA, 204/XXIII/33) 
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1.1.2.2.2.2.3. -maSsa 

götüren, bubaŋ okudur seni, hāli vaKdi yerinde, okuTmaSsa ben okuden. (Af./Dazkırı/Sarı 

Kavak K. , BDA,287/XXXI/176-177) 

 

1.1.2.2.2.2.4. -mazsa 

dėyifler hėc olmazsa bir müddet baş yatığa goyfusuz baravarrıxla. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 6) 

şey ver‚ de hiç olmazsa para ver anamın babamın yanına gideyim diyo. (Esk./Merkez, EYA, 

151/IX/186) 

yağmazsa, dingilleri götüŋe gisin. (Isp., IMA, 132/XII/64) 

vurammazsa biz yine vurōruz. (Kars/Çıldır/Koçgüden K., KarsİA, 354/90/2)  

gıramazsa gudümsüz. yani uğursuz derlerdi. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 248/VII-b/2) 

gişi olmazsa gėdemiydik gorxusundan. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 263/XXV/9-10) 

vurmazsa üç beş ġuruş cebine sokarlar. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 85/XXIII/35) 

burulmazsa damızlık bırakılır. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 90/XXXII/9) 

eger aġaçlandırılmazsa çuxurova kímí olır. (Ur./Merkez, UMA, 133/II/20) 

fakat alırsa alır almazsa seĺamımı kendim alırın demiş. (Uş./Sivaslı/Selçikler, UşİA, 315/I-64/8) 

 

1.1.2.2.2.2.5. -mese 

en‚  aşaġı hėç gėtmedise buradan börtyüz‚  ev gėtti. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 189/XVII/6) 

bünyamın orda türkü söylemese, o adam orda ġaḳmaz. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 27/VI/139) 

ġerbiden esmese savıramazıġ. (Kil./Dölek Köyü, KMKA, 63/X/95) 

şimdi oranın ḳızın baba tarafıyla verse de başıŋa derd bulduŋ vermese de başına derd 

bulduŋ, demiş ordan bunnā bi‚ daha dālıyoru. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 71/VI/33)  

 

1.1.2.2.2.2.6. -messe 

müdür bey ġelmesse ġirmem içeri. (Gant., GDİAT, 199) 

 

1.1.2.2.2.2.7. -mezse 

halx bilmezse allah bilir dimiş. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 103/IV/6) 

yişerirse o ġadınıŋ çocŭ olur diller, yişermezse olmaz diller. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 105/V/2-3) 
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1.1.2.2.2.3. -mA-sA+III. Çokluk İyelik 

1.1.2.2.2.3.1. -mezlerse 

yatanlar bu arada çöKmezlerse binenner yatırdı. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 143/XIII/117) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. BİRLEŞİK ZARF-FİİL EKLERİ 
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Gramer kitaplarında ise, birleşik ek132, gerundium şekilleri133, ulaçlar başılığı 

altında134, sıfat-fiillerden türeyen zarf-fiiller135, ortaçlarla zaman bildiren sözcükleriyle 

birleşince zaman ulacı olduğu136, ad-fiil ile sıfat-fiillerin ad çekimi veya iyelik ve ad 

çekim ekleriyle genişlemesiyle oluşan zarf-fiil grubu137 olarak geçmektedir. 

Gürer Gülsevin: Aslen zarf-fiil eki olarak doğmamış bazı ekler ile eklerin ve/veya edatların 

düzenli ve kurallı bir biçimde birleşip fiillere ulanarak geçici zarf oluşturduğu yapılara quasi gerundium 

(birleşik zarf-fiil) denir. 138 

Leyla Karahan: Anadolu ağızları, zarf-fiil ekleri türetmede dilimiz imkānlarını çok iyi 

değerlendirerek, sıfat-fiil, zarf-fiil ve isim-fiillerden çeşitli ekler ve edatlar yardımıyla yeni şekiller 

yapmıştır.139 

 

1.1.2.1. EK+EK YAPISINDA OLANLAR 

1.1.2.1.1. SIFAT-FİİL+HAL EKİ 

1.1.2.1.1.1. -DIkçA ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -DIk/-DUk görülen geçmiş zaman sıfat-fiil eki ile +çA eşitlik durumu 

ekinin birleşmesinden oluşan bu ek, genellikle asıl fiildeki hareketin süresini kendisindeki hareketin 

süresiyle denkleştiren ve “-dığı sürece” anlamıyla zamanda devam, zamanda süreklilik veya sık sık oluş 

gösteren zarf-fiiller yapar. Zarf-fiilin vurgusu +çA’dan önceki -DIk/-DUk hecesi üzerindedir.140 

Haydar Ediskun: -dikçe yapılı ulaç, kendinden sonraki eylemin: a) hangi vakitlerde 

yapıldığını ya da yapılacağını; b) kendi eyleminin süresince süreceğini, kimi kez bu sürenin bir artma ya 

da eksilme ile olacağını anlatır.141  

Tahir N. Gencan: -dikçe ulacı kendisinden sora gelen yüklemin hangi vakitlerde yapıldığını 

belirtmeye yarar; ulaç ne kadar yapılırsa, sonraki yüklem de o kadar yinelenir, sürer; yani ulaçla sonraki 

yüklem birlikte yapılır.142 

Tahsin Banguoğlu:  Bir zaman zarffiili eki olarak göreceğimiz -dikçe birleşik eki ile bazı 

donuşmuş zarflar da meydana gelmiştir. 143 

                                                
132 EDİSKUNs. 258 
133 ERGİN, s. 347 
134 HENGİRMEN. 254-255 
135 BAYRAKTAR, s. 221 
136 GENCAN, s. 400-404. 
137 KORKMAZ,TTG,  s. 1020 
138 Gürer GÜLSEVİN, “Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-fiiller”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Afyon 
2001, II,  2,  125-143. 
139 Leyla KARAHAN, “Anadolu Ağızlarında Kullanılan Bazı Zarf- Fiil Ekleri”, TKAE, Türk Kültürü 
Araştırmaları, Yıl XXXII/1-2 1994, Ankara, 1996, s.205-236 
140 KORKMAZ,TTG, s. 1023 
141 EDİSKUN, s. 263 
142 GENCAN, s. 401 
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Nesrin Bayraktar: Eklendiği fiillere “-dığı zaman”, “-dığı kadar” anlamlarını katan bu zarf-

fiil eki, süre ve oluş bakımından iki olayı birbirine bağlar. -DUk sıfat-fiil ekinin üzerine gelen +CA eşitlik 

ekinden oluşmuştur.144 

N. Atabay, S. Özel, İ.Kutluk: Bu ulaçlar, zaman kavramı taşırlar. -dık ekinden yapılmış 

ortaçlardan türeyen bu ulaçlar, dilimizde oldukça çoktur.145 

Ahad Üstüner: -DIk/-DUk sıfat-fiil ekinin -CA eşitlik hāli ekiyle kalıplaşması sonucu oluşan -

DIkçA/-DUkçA zarf-fiil eki, Türkçede yaygın olarak kullanılan bir ektir. Bu yüzden bütün dilbilgisi 

kitaplarımızda zarf-fiil ekleri arasında -DIkçA/-DUkçA ekine yer verilmiştir. Fakat aynı yolla oluşmuş, 

yani sıfat-fiil eklerinin isim hāl ekleriyle kalıplaşmasıyla meydana gelmiş diğer zarf-fiil ekleri üzerinde 

fazla durulmamıştır.146  

Nevzat Özkan: Türliye Türkçesi’nde -DIk sıfat-fiil; +CA eşitlik eki ile birleşerek -DIkçA; 

iyelik eki, zamir +n’si ve +DA bulunma hali eki ile birleşerek -DIk(+Im, +I+n)da ve +DAn uzaklaşma 

hāli eki ile birleşerek -DIğIndAn zarf-fiil eklerini meydana getirir.147 

 

1.1.2.1.1.1.1. -DIkçA Eki 

1.1.2.1.1.1.1.1. -dıkca 

adamı tūladıkca adam bi şey veriyo. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 206/I-2/184)   

 

1.1.2.1.1.1.1.2. -dıKca 

süzgeşde galıyo o, garışdıKca bôle onu sōna yayıyoz gā. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,249/XXIV/75 

 

1.1.2.1.1.1.1.3. -dıḲḲḲḲca 

āładıḲḲḲḲca gözündén inci dökülücéK. (Muğ./Merkez/Düğrek K., GBAA, 98/LXXV/4) 

 

1.1.2.1.1.1.1.4. -dıkça 

arāzi daraldıḳḳḳḳça daralmış. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,114/II/43) 

unu bulmadıḳḳḳḳça benden kimseye yār olmaz. (Ed./Keşan K., EdİA, 189/XXV/232) 

 

                                                                                                                                          
143 BANGUOĞLU, s. 227 
144 BAYRAKTAR, s. 229 
145 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 241 
146 ÜSTÜNER, s. 110-111 
147 Nevzat ÖZKAN, -DIk Sıfat-Fiil Ekinden Yapılmış Zarf-Fiil Ekleri ve Gagavuz Türkçesi’nde Bir Zarf-
Fiil Eki: DIcAAn(An), 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara 1999, s.891-900 
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1.1.2.1.1.1.1.5. -dıKça 

bunlar dağıldıKça, şindi köv zeŋgini giTdiKce, fakirleşmeye başladı. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu 

K., BDA,184/VIII/29) 

1.1.2.1.1.1.1.6. -dıxca 

ġayın baba bişî ba‚aşlamadıxca, gelin arabadan inmez. (Kay./Yeşilhisar/Kovalı Köyü, YYA, 98/I/25) 

iki taraflarına sarıldıxca guyunun duvalları yıxılmış. (Niğ./Alay K., OAAD, 38) 

 

1.1.2.1.1.1.1.8. -dıxça 

yörüduḳçe yolu olma döndünün / sallandıxça golu olam döndünün. (Çank./Cacıklar K., AAT, 

112) 

o zaman golüŋ içinde çeşme de varımış zamanında oralarda ḳoy varımış su azaldıxça 

çekilmişler gėtmişler oraları hep su almış zatı. (Af./Bolvadin/Orta Karabağ K., BTKKA,136/XIV/54) 

düyna ğözeli bağırdıxça, siz hep birden am é̄  n am é̄  n, diye allaha yavralacaxsınız. 

(Mal./Tilek K., GDİAT,13) 

onu bulnadıxça saŋa yār‚ olamam. (Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı K, KırYA, 359/L/157)  

 

1.1.2.1.1.1.1.9. -digçe 

dunyayi zapt‚ ėtdi gėtdigçe artar. (Art./Yusufeli/Zor K., DİAT, 227) 

 

1.1.2.1.1.1.1.10. -dikce 

gitdikce geveşiyox. (Kars/Hanak/Damal/Y. Gündeş K., KarsİA, 245/42/60)  

baḲırcılıḲ geriledikce cāmilēde ve diğer vilāyetlē de usta ġalmadı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

203/V/45)  

sōra, karahallımızın, yavaş yavaş, seneler geçtikçe gara halil yörük olarak gonmuş, 

fakat, tabi gitdikce hāneler yapılmış. (Uş./Karahallı, UşİA, 288/I-49/57-58)  

 

1.1.2.1.1.1.1.11. -diKce 

yandım géļin dediKce / altına kütüK soKmalī. (Af./Merkez, AMA, 179/III/105) 

ikinci dēvre gáldiKce bi numòra küçüğünü āverdiKce bi numıra büyüğü tepeden ávden‚ 

ayrı çıkādıK. (Af./Merkez, AMA, 215/XIII/44) 

zāten bulama don demesi geliP giTdiKce bôle yörüdüKce sallanırdı yāni ārkeŋden. 

(Af./Merkez, AMA, 289/XXX/96) 
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kalkınmamız iyi, yol geşdiKce her‚ işey düzene girdi. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,238/XXII/13) 

bunlar dağıldıKça, şindi köv zeŋgini giTdiKce, fakirleşmeye başladı. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu 

K., BDA,184/VIII/29) 

 

1.1.2.1.1.1.1.12. -dikçe 

babaŋ oxuyup üfüledikçe sen āmin de kaxıyala ġāli. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,118/X/84) 

zirāi mücādele‚e önem vēdikçe, veimlēmiz āttı. (Af./Çay/Bulanık, ÇYA,129/IV/30) 

mavi işlik mor düğme / hėr xatĭrime geldikçe / g'ine geldin xátĭrime. (Muş/Merkez, AİAD,75) 

at kişnedikçe paşanın sarī yėkinmiye başladı. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 137) 

heyecan dorukta, heyecan soŋra artıḲ ilerledikçe biraz dā içimiz rātladı. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ, 221/XII/1)  

yil‚ esdikçe gelir yāriŋ ġoxusu. (Kır./Merkez/Çayayazı Ka., KırYA, 230/XII/20)  

bu ille itmem didikçe ĝızlar ille idiciŋ, dimiş. (Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 321/XLI/49)  

elele verdikçe milet yükselir hep gāyemiz. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 91/III/286) 

yem  fiyatlı, yedirdikçe zararına gidiyō adamın. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 107/X/47) 

esgin geldikçe tıŋ tıŋ yaparımış. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 104/XXIV/95) 

 

1.1.2.1.1.1.1.13. -dikçé 

yaylıya ġidérkén yolum yan ġeli
r
 / āh dedikçé ciyérimdén gan ġeli

r
. (Af./Emirdağ, ADÜM I, 41) 

 

1.1.2.1.1.1.1.14. -dikçé 

aman aman azimém yel ‚‚ ‚‚ ésdikçé yellénir. (Man./Gördes, ADÜM I, 24) 

 

1.1.2.1.1.1.1.15. -dihce 

gözelleri sevdihce / çirkinneri xuy dutar (Erz./ Merkez, EA, 109)  

 

1.1.2.1.1.1.1.16. -diĥce 

bu da yėmeĥ mėmeĥ verdiĥce buna diġġatinen çox tamaşă‚ ėtdi. (Kars/Iğdır/Söğütlü Mh., KarsİA, 

264/49/8)  

 

 

1.1.2.1.1.1.1.17. -dikcē 
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işde geldikcē, sonra toprakdan hemen bi ev yapmışlar Kendilēne. (Af./Dazkırı/Yayla K. , 

BDA,317/LX/12) 

 

1.1.2.1.1.1.1.18. -dukca 

yokarı mellenin dübei / vurdukca galgır göbei (Uş./Banaz/Ahat, UşİA, 234/I-17/116)   

inneleri falan āşam vurdukca acık aklı başına geldi. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 265/I-38/14)  

 

1.1.2.1.1.1.1.19. -dukça 

dalga ‚ da furdukça kırmış incé belini. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 24) 

ābimin sītına vurmuş. vūdukça vuruyō. (Af./Çay/Koçbeyli, ÇYA,148/IX/79) 

aşılanıyór, oxudukça aşılanıyór. (Kars/Hanak/Damal/Y. Gündeş K., KarsİA, 244/42/30)  

 

1.1.2.1.1.1.1.20. -duKça 

nüfuSları elveriş‚ olduKça dokuz yüz kırK beşlēde falan‚ ayrıldı. (Af./Başmakçı/Y. Beltarla K., 

BDA,210/XV/) 

îde vurduKça dallara da böyü‚ dü de gelin böyüdü. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,104/I/7) 

 

1.1.2.1.1.1.1.21. -dukÇa 

nāralar aTduḳḳḳḳÇa bu sefer ebul mūsiniŋ çadırındakıler duyyo. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

211/I/371) 

baltē vurdukÇa zevli iyil iyil iyilder ĭ miş. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 70/Ic/165) 

 

1.1.2.1.1.1.1.22. -dukçe 

çocuḳla sırayla ġirip çıḳduḳça ėv zābı tarafından adları söylenduḳḳḳḳçe pādişan bu 

vaziy
y
et diḳgatını çekmiş. (Kas., AAT, 18) 

yörüduḳḳḳḳçe yolu olma döndünün / sallandıxça golu olam döndünün. (Çank./Cacıklar K., AAT, 

112) 

 

1.1.2.1.1.1.1.23. -dukç�e 

ondan sora yavaş yavaş beyidukç
e, bu hezreti xatiç�e buni develerun uzerinde şama şey 

kuçuk‚ oğli gidėyi beḳlėyi. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,198/I/33) 

1.1.2.1.1.1.1.24. -dukç΄e 
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“hap! dedukç΄e bağa”  dedi “et verećesun. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,200/I/143) 

 

1.1.2.1.1.1.1.25. -duḳḳḳḳça 

yunduḳḳḳḳça çocūn da xasdalığı ġeçmiş. (Kas., AAT, 17) 

üşüduḳḳḳḳça çek başıŋa yorganı aman. (Kas./Araç/Başköy K., AAT, 57) 

çocuḳla sırayla ġirip çıḳḳḳḳduḳḳḳḳça ėv zābı tarafından adları söylenduḳçe pādişan bu 

vaziyyet diḳgatını çekmiş. (Kas., AAT, 18) 

anam da duyduḳḳḳḳça bobamın huruldūnu, huppā u ölmüş. (Edn./Keşan/Beğendik K. EdİA,152/XIII/79) 

daban  arāzi olduḳḳḳḳça verimlidir. (Küt./Merkez, KYA, 145/II/12)  

lazim olduḳḳḳḳça kele alıp harcarsın. (Trab./Akçaabat/Haşka K, KİAT, 175) (kele=gelip) 

aşşadan şeyini alduḳḳḳḳca bura ġayyō. (Tok./Zile/Yünlü K., TİLYA, 439/CXII/23)  

 

1.1.2.1.1.1.1.26. -duxça 

-gonuş canum; gonuşduxca açulursun. (Erz./Olur/Kekikli Köyü, ErzİA, 40/II-III/5)  

bi de bazara varduxca bi yėmişiŋ olūncu ikĭ üş ġısım ver dėdi. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 

88/XVI/101) 

serim sağ olduxca ben yāŕsiz galmam. (Yoz., OAAD, 160) 

 

1.1.2.1.1.1.1.27. -duxÇa 

ben ba‚ıduxÇa ġardaş itler de uluşdu. (Amas./Aydınca/Sarıyar Köyü, AAA, 245/Vc/129) 

 

1.1.2.1.1.1.1.28. -duxçe 

dibege varduxçe öyner göbeği. (Muş/Merkez, AİAD,83) 

 

1.1.2.1.1.1.1.29. -dúḳḳḳḳçe 

sağıma soluma döndúḳḳḳḳçe açulur mėydan. (Tok./Zile, STİAT,187) 

 

1.1.2.1.1.1.1.30. -dükce 

bu hep gezdükce bėle ėdiyi işde. (Erzn./İliç/Bozyayla Köyü, ErznYA, 265/II-XXXII/17) 

bir de baxdı li bu ġadın, suyi töhdükce daşların üsdüne hep altın töküldi. (Erz./ Merkez, EA, 

91) 
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o geldükce ben ḥabire  canumu ġurtarmaya çabaladım. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 237/IV/8)  

 

1.1.2.1.1.1.1.31. -düKce 

üşüdüKce çeK başına yorganı (Af./Merkez, AMA, 199/IX/92)  

zāten bulama don demesi geliP giTdiKce bôle yörüdüKce sallanırdı yāni ārkeŋden. 

(Af./Merkez, AMA, 289/XXX/96) 

 

1.1.2.1.1.1.1.32. -düKcé 

güldüKcé gül biticéK. (Muğ./Merkez/Düğrek K., GBAA, 98/LXXV/4) 

 

1.1.2.1.1.1.1.33. -düḳḳḳḳce 

sila da sėvdigim ben gurbette duraman / aḳlıma düşdüḳḳḳḳce yanar āların. (Çank./Cacıklar K., 

AAT, 94) 

 

1.1.2.1.1.1.1.34. -düḲḲḲḲce 

tabė patası tükendüḲḲḲḲce megTiP yazıyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 173/III/78) 

“beni  yandım dedüḲḲḲḲce sallaŋ” diyor. (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 209/VI-c/129) 

 

1.1.2.1.1.1.1.35. -dükçe 

derdim çox derde kerem / sürdükçe derd ekerem. (Bit./Ahlat, AİAD,53) 

siyaḥ puşi baġlaram / yar xatĭrime düşdükçe. (Muş/Merkez, AİAD,76) 

sonra güzelleşdükçe güzelleşmiş tabi. (Ordu/Kumru/Merkez, OİYA, 279/99/6) 

üşüdükçe çek başıŋ yorganı. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 73/X/7) 

 

1.1.2.1.1.1.1.36. -dük΄çe 

bunnarıŋ ikisi gelmedü k  ́çe seniŋ kelleŋ gėdeceh́ . (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 287/XIc/48) 

 

1.1.2.1.1.1.1.37. -düḲḲḲḲçe 

ēle dedüḲḲḲḲçe ҝó o yanna, o yanna dolanıyo
r
. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 176/IV-b/65) 

 

1.1.2.1.1.1.1.38. -düḳḳḳḳça 

ėller yārim dėdüḳḳḳḳça sızlıyo yüreklerim. (Kas./Araç/Başköy K., AAT, 56) 
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1.1.2.1.1.1.1.39. -tıkça 

bayramlar yaḳḳḳḳlaştıḳḳḳḳça da gine işte baḳlavǎ yaparız. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 133/XV/54) 

 

1.1.2.1.1.1.1.40. -tikçe 

avrupa devletleri sanāyileştikçe dedi. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 97/I/10) 

cāmiye gittikçe ezeniŋi fiĺan oḳuyvirén. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 138/XVI/78) 

her gelip geştikçe selam vėreyim / mezerin daşına yüzün süreyim. (Ard./Posof/Söğütveren K, 

DİAT, 112) 

gėttikçe serbes oluylar. (Mal./Arguvan/Göçeruşağı K., MalİA, 297/LXII-c/27) 

sōra, karahallımızın, yavaş yavaş, seneler geçtikçe gara halil yörük olarak gonmuş, 

fakat,  

tabi gitdikce hāneler yapılmış. (Uş./Karahallı, UşİA, 288/I-49/57-58)  

 

1.1.2.1.1.1.1.41. -tükçe 

onnar tek tek döktükçe kel‚ oğlan çiğdemneri toplamış. (Kır./Merkez/Karahıdır Ka., KırYA, 258/XX/10)  

 

1.1.2.1.1.1.1.42. -Tüḳḳḳḳçe 

gavzadan da bindim tiren vızılar / ax itTüḳḳḳḳçe gara bārım sızılar. (Tok./Artova, STİAT,156) 

 
1.1.2.1.1.1.1.2. Ekin Genişlemiş Şekilleri 

1.1.2.1.1.1.2.1. -dukcék 

sırmayınan‚ da örülmüş saçının baġı / yörüduḳḳḳḳcék incé belléré döḳulür. (Ay./Merkez, AİAÖ,22)  

 

1.1.2.1.1.1.2.2. -diyhceyh 

biraz yol gėtdiyhceyh lētif şah ėycene fenaleşdi. (Kars/Koyundere K, DİAT, 30) 

 

1.1.2.1.1.1.2.3. -dukçAn 

1.1.2.1.1.1.2.3.1. -duḳḳḳḳcan 

sallanduḳḳḳḳcan ôle bi datlu uyḳusu olūdu‚ ki unun sallanuḳan sallanuḳan çocuḳ uda uyur 

ôl gėderdük. (Tok./Niksar/Buzköy, TİLYA, 334/LVIII/15)  



 

 

141 

 

1.1.2.1.1.1.2.3.2. -dúḳḳḳḳçen 

ėller yarum dėdúḳḳḳḳçen / ben de ararum ölümü. (Ordu, KİAT,77) 

 

1.1.2.1.1.1.2.3.3. -dügcene 

mileti içdügcene içesi gelür bu sudan. (Ordu/Mesudiye/Konacık, OİYA, 287/105/5)  

 

1.1.2.1.1.1.2.3.4. Dikçesine 

1.1.2.1.1.1.2.4.1. -dikçesine 

bu sular çekildikçesine tarlaya döndü. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/4) 

 

1.1.2.1.1.1.2.4.2. -tikçesine 

şindi biz bu suları çektikçesine u gene yere çökǖ. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/10) 

 

1.1.2.1.1.1.2.5. -düxcez 

gerė́ dönderdė́, getürdüxcez getürdė́ bizė́ ta suwaza gadar gaçaxlade. (Erz./Olur/Kekikli Köyü, 

ErzİA, 40/II-III/32)  

 

1.1.2.1.1.1.3. -Diççe 

1.1.2.1.1.1.3.1. -diççé 

yil ‚‚ ‚‚ ésdiççé incé belé dolanı. (Bur., ADÜM I, 122) 

 

1.1.2.1.1.1.3.2. -tiççe 

pencereden ufağ ufağ daş ġelir / aĺa gozden áh ėttiççe yas ġelir. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., 

OAAD, 10) 

 

1.1.2.1.1.1.4. -cükde (-dükçe) 

devem yǖsek atamadım urganı / üşucükde çek başına yorğanı. (Niğ., AAT, 184) (üşüdükçe) 

 
 
1.1.2.1.1.2. -mIş+çA Zarf-Fiil Eki 
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Nesrin Bayraktar: Eklendiği fiillere “-dığı kadar”, “-mış gibi” anlamlarını katan bu ek, -mIş 

sıfat-fiil eki ve +CA eşitlik ekinin birleşiminden oluşmuştur.148 

 

1.1.2.1.2.1. -muşça  

yorulmuşça göstėryomuş kendini. (İz./Taşköprü/Omurlar, İTOBA, 86/6/46) 

 

1.1.2.1.1.3. -(y)AsIyA ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: Eski Anadolu Türkçesinin işlek bir sıfat-fiil eki olan -AsI, Türkiye 

Türkçesine, o dönemin artık kaybolmuş bir uzantısı ve köy romanları yoluyla Anadolu ağızlarından yazı 

diline aktarılmış seyrek bir şekil olarak geçmiştir. -AsI gelecek zaman ekinin -(y)A yönelme durumu 

ekiyle genişlemesinden oluşan bir zarf-fiil, -ecek kadar, bir zamana kadar” anlamıyla, asıl fiildeki 

hareketin zaman sınırını belirleyen bir işlev yüklenmiştir.149 

 

1.1.2.1.1.3.1.1. -ası 

bir gúnnüḳ yol galası, pādişah ōluna iki tabax zehilli yėmék gónderdi. (Siv./Oluhman, STİAT,19) 

axşamdan öldü / zabaxa bir sāt galası öldü. (Siv./, STİAT,53) 

elli ḡún galası erkeklere ġadın elbisesi gėydürüllerdi. (Tok./Artova/Devecikarkın K., TİLYA, 

288/XXXI-ç/33) 

 

1.1.2.1.1.3.1.2. -esi 

yiye yiyesi bitmeye. ömür boyu bitmeye bu pürçekli. (Mal./Doğanşehir/Merkez, MalİA, 349/CXV/81) 

 

1.1.2.1.1.3.2.1. -asıya 

ekin yıkılasıya makínēne yıkıviyolā. (Af./Başmakçı/Aşağı Beltarla K., BDA,199/XI/112) 

bi kaKdırmış‚ üsdünden, yunan asgeri kaKdırasıya, kıpırdama demiş. (Af./Başmakçı/Yaka K.,  

BDA,233/XX/20) 

yemēni şeyini hazırlıyo, haTda köylüye varasıya doyuruyo. (Af./Dazkırı/Akarca K., BDA,321/LXI/70) 

ben o écinnileri başıma çöktü, ben dağıdasıya nė çektim. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/34) 

ora varasıya ē ne yapārsın vardıḳ. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,106/I/78) 

ÇYA,110/I/186) 

ḳaynāp ġaynập köpǚğü durulasıya ġaynece. (Küt./Tavşanlı/Ayvalık Köyü., KYA, 225/XLVI/25)  

                                                
148 BAYRAKTAR, s. 243 
149 KORKMAZ, s. 1034 
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ġabir beksine varasıya çarmıha germişler. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 221/XII/16)  

şimdi ayrılasıya gökuva ismi tümü ġaldı. (Muğla/Ula/Ferek Köyü, UlaYA, 75/XI/1) 

ikinci sene olasıya, öteki mermi atılasıya, marmarısa çıḳarı‚ vıdılar. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, 

UlaYA, 113/XXIX/1-2) 

 

1.1.2.1.1.3.2.2. -esiye 

bi kāvaltı ėdesiye orăyă vādıK nasīl‚ oldu, bén de anlıy ȧmadım. (Af./Merkez, AMA, 213/XII/205-

206) 

alır gız sāndīna saKlā o gāli ömür boyū ölesiye sandığıŋ dabanında durū. (Af./Merkez, AMA, 

261/XXIII/94) 

yeni şeye yeni yeTmişli yıllara gelesiye dēmen çalışıyodu. (Af./Dazkırı/Sarı Kavak K. , 

BDA,286/XXXI/147) 

başa mı çıḳar, hadi dök te geri gélesiye düğenciler‚ acığacaḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

156/XVIII/248) 

gėri gelesiye emisne felen utgaşırdıx. (Af./Bolvadin/Orta Karabağ K., BTKKA,140/XV/53) 

işTe uzatmēlim annėşiyo annattar téslim ėdesiye. (İz./ Taşkörü/ Kayalar Köyü, İTOBA, 68/ I/65 )  

tērtemiz evlēm, ûnnā gelesiye sildim, süpürdüm. (Küt./Emet, KYA, 230/XLVI-2/24)  

para dakılí bitesiye. (Af./Sandıklı/Yavaşlar  Kas., SYAÖ, 419/C/67)  

 

1.1.2.1.1.3.2.3. -esiyė 

faydasız camurı çalma duvara / ölüP ölesiyė ayġız nė ġaş aTdın ġaçan a‚alara. 

(Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,110/I/186) 

 

1.1.2.1.1.3.2.4. -ésiyé 

sevip sevip sévdiyindén ayrılam / ölésiyé yüréyiné dérd olur. (Af./Dinar/Hacı Beşirli K., ADÜM I, 53) 

o iş tébéeyyün édésiyé-dé... tébéyyün eTdiKdén sōna biz çıḲdıḲ. (Den./Kadılar K., GBAA, 

53/LXI/11-12) 

 

1.1.2.1.1.4. -(y)AndA Zarf-Fiil Eki 

Tahir N. Gencan: -ende yapılı ulaçlar da -diği vakit, ya da -dikçe, -ince ulaçları yerinde 

kullanılır. Bugün de bölge ağızlarında kullanılmaktadır.150 

 Nesrin Bayraktar: Eklendiği fiillere “-dığı zaman”, “-dığında” anlamlarını katan bu ek, -GAn 

sıfat-fiil eki ve +DAn bulunma hāli (lokatif) ekinden oluşmuştur.151 

                                                
150 GENCAN, s. 407 
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Ahad Üstüner: Azerbaycan sahasının en çok kullanılan zar-fiil eki olan -AndA eki, zarf-fiil 

eki olarak bütün Anadolu ağızlarında görülmez. Özellikle Azerbaycan sahasının etkili olduğu Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ağızlarında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Orta Anadolu’dan 

Doğu’ya gidildikçe, kullanım sıklığı artar.152 

-AndA zarf-fiil eki, yüklemin belirttiği hareketi, zarf-fiilin belirttiği hareketin yapıldığı zamana 

bağlar. 153 

-AndA zarf-fiil ekinin kullanıldığı iller ise kullanım sıklığına göre sırasıyla şunlardır: Kars, 

Ardahan, Iğdır, Artvin, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, 

Malatya, Kahramanmaraş, Antalya, Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Nevşehir.154  

Ahmet Buran: Bu şekil ile, ...irken, ... ince, ...diğinde gibi anlamlar ifade edilir. Azeri 

Türkçesinde sıkça kullanılan bir şekildir.155 

 

1.1.2.1.1.4.1. -anda 

galıPdan çıxanda da bu vaziyete geliyo. (Af./Merkez, AMA, 275/XXVII/41) 

ben yari göranda / içima faraxlux geşdi. (Bin./Merkez, BMİKA, 221/XXIII/30-31) 

şu bizi vuranda balçığa tüvek / içerde oynadı civerim yürek. (Çank./Cacıklar K., AAT, 111)  

beş yüz çaḳmaḳ çalanda ġélémeyo yanıma. (Uş./Hatipler K., ADÜM I, 142) 

her baxanda xumar gözder süzülü. (Muş/ Bulanık, AİAD,95) 

anası yasdığı ġaldıranda, baxdı bir gızıl. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 35) 

ğėrip ğuşlar ötenda / baş yasduğa gelanda / ne‚ çetin olmiş ğeriplıx. (Bin./Direkli K., BMİKA, 

187/XI-a/30-32) 

bunnar birbirlerine iddetli iddetli gonuşanda, hasan bege toxunir. (Erz./Merkez, ErzİA, 20/I-

III/139)  

bu namazını, ev sābı namaz gılanda bu da sejde ėder gılırmış. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 4) 

gızıl gül olanda şirin söhbet açıldı. (Kars/Koyundere K, DİAT, 50) 

sekizen biŋ evinen isken olanda / şemseddinden öbür oldu begdilli. (Gant./Gazıklı K., GDİAT, 

255) 

geri bozanda subaylar ġırmacınan girdiler askerin içine. (Kars/Merkez/Subatan, KarsİA, 168/4/64)   

dışarı  çıxanda o örgeden adam bunun önünen çıxir. (Kars/Arpaçay/Başgedikler/Anıtlar K., 

KarsİA,172/6/13)  

orda ġız annadanda buna bi şey dėmiller. (Kars/Selim/Karahamza K, KarsİA, 182/11/102)   

                                                                                                                                          
151 BAYRAKTAR, s.  222 
152 ÜSTÜNER, s. 57 
153 ÜSTÜNER, s. 58 
154 ÜSTÜNER, s. 58 
155 Ahmet BURAN, Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hāl) Ekleri, TDK, Ankara 1996, s. 197 
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adamlarna bağıranda geldi yığıldılar. (Kars/Hanak/Çiçekdağ K., KarsİA, 262/48-a/60)  

yapraklar açílanda / irmeḳler pir xoş aḳar. (Trab./Vakfıkebir/Melekşe K., KİAT, 231) 

oKlavalan orda ocaŋ başında oturanda unu b ĭ  pisirgeşlen b ĭ     biyanna b ĭ     biyanna tavlā, 

ziniye  

ekim zamānı geldi‚ i zaman sarā yaPyoz. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 149/VIII/6) 

nişastayla açarız açākanda teg teg açarız. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 153/IX/26) 

babam çıhanda ḳapî çek. (Ur./Merkez, UMA, 229/XXXIII/86) 

bi ‚ daḥa o ses saḥan gelanda ona sor hele niyá saḥan ėlá dėr. (Bin./Yumaklı K., BMİKA, 211/XX/6) 

 

1.1.2.1.1.4.2. -(y)anda 

arşda yalın oynuyanda / başda beyin gaynıyanda / ehsan sende olmuyanda / ya ben 

kime yalvarayım. (Kars/Sarıkamış/Boyalı K, DİAT, 121) 

o gün de gelip urufax topliyanda baxir ki, çöplüğün içinde bir ufax çuwaldız. (Erz./ Merkez, 

EA, 98)  

o meded‚ ağa eşyasını daşiyanda bize sahab olmadi, galdıx. (Erz./Narman/Şekerli K., ErzİA, 108/IV-

III/64) 

şind ė́ dawulsuz‚ olmayanda, dawulsuz düyün ė́ saymazlar. (Erz./Horasan/Kuşburnu K., ErzİA, 137/VIII-

IV/134) 

ḳoyınlar ḳḳḳḳuzlıyanda / yaralar sızlıyanda / ben sení nėrde görím. (Ur./Merkez, UMA, 

236/XXXIV/49-51) 

 

1.1.2.1.1.4.3. -ande 

ganadin pervaz açande / men ol'aydim saḳi bülbül. (Muş/Merkez, AİAD,81) 

hasili kelam bi‚ gün Ḳış güni erken remazan geldi bizim ėvim ḳapisine baḥḥḥḥande işeret 

verdi. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 114/II-a/27-28) 

Köç edande Ḳaradeniz terėfine yaní tıravızon terefine yerleşmişlar. (Bin./Çeltiksuyu K., BMİKA, 

178/IX-a/10) 

 

1.1.2.1.1.4.4. -enda 

bübül havada uçenda / nazlı yar bade içende. (Muş/Merkez, AİAD,81) 

ğėrip ğuşlar ötenda / baş yasduğa gelanda / ne‚ çetin olmiş ğeriplıx. (Bin./Direkli K., BMİKA, 

187/XI-a/30-32) 

yeylada. ay doğenda ġaxsın gėtsin. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc., ErznYA, 299/III-XXIII/31) 
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1.1.2.1.1.4.5. -ende 

mirze meḥmet axşam gelende getirir. (Van/Merkez, AİAD,6)  

axşam avdan dönende, eve yaxın geldıġi zaman, baxi bi gara bulut havaya gaxdi. 

(Van/Merkez, AİAD,6)  

ezel bahar yaz aylari gelende / guri çayın kenarıni sėl alır. (Van/Merkez, AİAD,12)  

her seher her sabbaḥ göller başınnán / heger yoli selbi ‚ xana düşende / söle gara 

baġrım delindi durnam. (Van/Erciş, AİAD,39) 

cahanşah ölende cahanşah’ı oruya ġoysunnar. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 34) 

milli harekete rey verende ġalmıycak gam keder. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., BTKKA,123/XI/66) 

tarlada bėle nohuTta ekinde yardım ėkerik, tėzėk tökende o sene sen de ona ėdersin. 

(Af./Bolvadin/Büyükkarabağ K., BTKKA,159/XXIII/130) 

ė gelin götürende de işte dövüre binwerlerdí. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 171/XIII/235) 

arxadaşları evdėsxanyaya gėdende, aftafanın suyuyile temizlenillermiş. (Iğd./Karakoyunlu, 

DİAT, 3) 

-menim o b é̄  namaz erim gelende , h é̄  ç goymayıŋ yaxuna gele. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 6) 

yaz gelende yurmu yurmu düzerler. (Erzn./Kemah/Kardere Buc., ErznYA, 308/III-XXXVII/4) 

görende ansına dádi ki, ben rüyamda görmüşem. (Erz./ Merkez, EA, 91)  

urus gelende galdığ‚ içinde. (Erz./Narman/Şekerli Köyü, ErzİA, 107/VI-IV/9) 

bir de ben ölende ğel. (Elz./Kesirik K., GDİAT, 84) 

bizim millet hani urus gėdende yarísi mesela mahcirli oldi. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 149/VI/11) 

yesir gėtdi diyende asger bir alla‚ allahınan ġaxdı. (Kars/Merkez/Subatan K., KarsİA,169/4/76)  

ben‚ ölende benim mezarımı gelin beĥleyin. (Kars/Selim/Karahamza K, KarsİA, 180/11/2)   

yumrudu memen, kömleğ‚ altdan bilinir, / el değende ilin‚ ilin‚ ilinir. (Kars/Iğdır/Enginalan  K., 

KarsİA, 277/54/1-2)  

hazar bahar yaz ayları gelende / açılır çiçekler gülden ziyade. (Ordu/Mesudiye, KİAT,38) 

gızlar ėrkē görende / uşḳur bā çėzilir. (Ordu, KİAT,67) 

yar aḳlima celende / pencereden çağır. (Trab./Sürmene, KİAT, 151) 

gízĺar beni görende / ballanir dudokları. (Trab./Mesanayzir K., KİAT, 187) 

-a pitā cuma gelende alvaran canım. (Esk./Sarıcakaya/Bozaniç K., SKA, 165/XI/3) 

gış ġėdip de baxar ayyı ġelende / gızıl ırmax kenarını sel alır. (Siv./Yıldızeli/Ergele K., STİAT,27) 

ėvimin öŋünde çifde puŋarlar / puŋara ġelende beni anallar. (Tok./Niksar, STİAT,184) 

 

1.1.2.1.1.4.6. -(y)ende 
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geven yiyende de malın etini heç yemürdük zeten. (Erzn./Çayırlı/Karakulak Buc., ErznYA, 356/V-XVII/6-

7) 

diyende bu diyir ki «yau gel»diyir, «bunun tecrübesini yapax.» (Kars/Arpaçay/Akçalar K., 

KarsİA,161/1/8)  

vermiyende öteki bir gaş tene adam «yau» diyir. (Kars/Arpaçay/Başgedikler/Anıtlar K., KarsİA,172/6/3)  

geri geldim deyende dedi. (Kars/Hanak/Çiçekdağ K., KarsİA, 262/48-a/33)  

-ula  gelin beyle kız isteyende hele elli beş lira verin hele. (Mal./Akçadağ/Ilıcak K., MalİA, 332/CII/20) 

ėller yavrım deyende / ben boynımı bükerem. (Ur./Merkez, UMA, 236/XXXIV/35-36) 

 

1.1.2.1.1.4.7. -eŋde 

ne gam gasefet çekeŋde h ė́y bēn oğlu / gasafet serimden ḳáḳmaznı dėrsiŋ. 

(Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 143) 

 

1.1.2.1.1.5. -mAzdAn Zarf-Fiil Eki  

Nesrin Bayraktar: Bu zarf-fiil eki -mAz/-mAs sıfat-fiil ekiyle +Dan ayrıla hāli (ablatif) ekinin 

birleşmesinden oluşmuştur. Eklendiği fiillere aldığı zaman zarfına göre “-madan önce” veya “-madan 

sonra, -dıktan sonra” anlamlarını katar. Zaman zarfı kullanılmadığında “-madan önce” anlamını verir.156 

 

1.1.2.1.1.5.1. -mazdan 

hallarımı sormazdan / nereye cidėyusun. (Trab./Sürmene, KİAT, 150) 

o ḳıyma etí güzelce kífteyi yoġırmazdan ḳavıtacahsan. (Ur./Merkez, UMA, 204/XXIII/39-40) 

1.1.2.1.1.5.2. -mazden 

gitdi ç'adere ki ç'adēre ç�ade
r
e ΄olaşmazden ç�oban uni de ΄vu

r
di. (Rize/Çayeli/Kaptanpaşa 

Buc./Yenice K., RİA,281/LX/104) 

 

1.1.2.1.1.5.3. -mezden 

pĕa΄mberimuzun dinine gir΄mezden buni se΄verdi. (Rize/Çayeli/Kemer K., RİA,265/XXXIII/2) 

gün toğmezden neler oldi. (Ard./Hoçuvan/Hasköy K, DİAT, 142) 

efend í m, diyor, hėş bişėy söylemezden bay í ldi de düşd ė́.(Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 105/VI-

III/91)  

‘asker getmezden önceevlendírílír. (Ur./Merkez, UMA, 193/XXI/5) 

 

                                                
156 Nesrin BAYRAKTAR,  Türkçede Fiilimsiler, TDK, Ankara 2004, s. 258 
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1.1.2.1.2. SIFAT-FİİL+iYELİK+HAL EKİ 

1.1.2.1.2.1. -DIk+İyelik+DA ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.1.2.1.1. -DIK+I. Teklik İyelik 

1.1.2.1.2.1.1.1. -diğimde 

o zaman benim asġere giTdiğimde yüz para devri delikli delikli yüz para olurdu. 

(Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 100/VIII/1) 

 

1.1.2.1.2.1.1.2. -diimde 

esra ġadağ‚ ıdım, bişidi‚imde. (Isp., IMA, 130/XII/19) 

 

1.1.2.1.2.1.1.3. -dîmde 

biz gelin geldîmizde yaPdıK bunu. (Af./Başmakçı/Sarıköy K., BDA,193/XI/50) 

göreve giTdîmde hādiselerle Ḳaşılaşdım. (Af./Çay/Bulanık, ÇYA,130/IV/70) 

 

1.1.2.1.2.1.1.4. -tiyimdé 

odun késméyé ġettiyimdé buldum demiş. (Isp., ADÜM I, 68) 

 

1.1.2.1.2.1.1.5. -tiğimde 

zenginimiz  on gün ombeş gün, yanĕ benim yetiştiğimde. (Mal./Akçadağ, AkçYA, 160/42/15)  

ben kendini ziyarete gittiğimde geçmiş olsun dedim. (Tek./Saray/Karabürçek Köyü, TİSİKAD, 39/II/8)  

 

1.1.2.1.2.1.1.6. -dūmda 

yetmiş‚ üşde de benim ilK mūtar ‚‚ ‚‚ oldūmda, burda yüz‚ elli hāneye ben numůra verdim. 

(Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,184/VIII/32) 

 

1.1.2.1.2.1.1.7. -tüğümde 

astanede yatan şahısta bu ben ziyarete gittüğüm de yatūydu. (Tek./Saray/Karabürçek Köyü, 

TİSİKAD, 39/II/11) 

 

1.1.2.1.2.1.2. -DIK+I. Teklik İyelik 

1.1.2.1.2.1.2.1. -dığında 
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bi ‚ daha Ḳırhbėş günümíz doldığında bizi bi daha gėri tímal ētim yerlerimíza 

gönderdiler. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 122/II-b/8) 

aldığında köy gösterene çıxmış örencik tarafında köylere baxıncık o köyleri almış. 

(Mal./Doğanşehir/Elamalı K., MalİA, 358/CXXIV/) 

bi memlekete vādığında köyüŋ yanından geçēken kervanıynan meselā yüklü develerinen 

haman söndüğünde şimdi sıcaḲ su veriyoz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 193/IV-a/7)  

 

1.1.2.1.2.1.2.2. -dıġında 

ḳıralın oġlının yanına vardıġında ḳıralın oġlı sorır. (Ur./Merkez, UMA, 218/XXVIII/5) 

 

1.1.2.1.2.1.2.3. -dığınde 

argadaşlarınnan biri araya geldığınde, garısının ėrkek mėvlilgatının hebisinden 

gaşduğuni söyledi. (Trab./Zimliha K., KİAT, 188) 

 

1.1.2.1.2.1.2.4. -dıında 

ekim ayında yāmur yādıında herkes gübüresini alır, tohumunu hazırlar. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, 

UşİA, 298/I-57/18) 

 

1.1.2.1.2.1.2.5. -dīnda 

o aKgoyunnu beyliği dağıldīnda, ordan gelen bi aşiret bura yerleşmiş, kökde yerleşişi 

bu. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,185/VIII/51) 

 

1.1.2.1.2.1.2.6. -tıgında 

ḥazret-i peyxanber medine’ye gėttıgında o baxi ki patişah ayagını uzatmış ‘arabada 

gidiler. (Ur./Merkez, UMA, 133/II/1) 

 

1.1.2.1.2.1.2.7. -dígínde 

öldígínde yüz bin lera şeyebaġlamış. (Ur./Merkez, UMA, 152/VI/11) 

 

 

 

1.1.2.1.2.1.2.8. -diğinde 
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şindi devamlı gışlıK‚ üzerine yazdan sene boyu hazırlıK yapıP mévsimi geldiğinde güz 

ıslaTıp, etrāfını düzlüyom, işde ayarleyoz. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/9) 

axşam eve geldiğinde keloğlana dėyir ki, “keloğlan sen beni ėle her yėrde rezil‚ ėdirsin. 

(El./Ağın/Merkez, KBAYA, 167/XLVIII/42) 

kuzunuŋ yavrularına zamanı geldiğinde kuzu ikinci aylāda normal bitē yani. 

(Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,34/X/12) 

 

1.1.2.1.2.1.2.9. -diĝ ĭ nde 

yav esgiden benim‚  aKlım erdiĝ ĭ nde, hôle bi oraK vādır. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,179/VI/120-121) 

 

1.1.2.1.2.1.2.10. -diinde 

neyse başyurda gelindi‚inde ġardaş gēdi‚i denilen yerde çobanın yanıḳ ġavalı çalmıya 

başlamış. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,172/XVI/19) 

tiren geldi‚inde, ġızlā gidēdi tirene. (Isp., IMA, 117/V/8) 

ava geddi‚inde bi çeşme var‚ ımış, o çeşmenin başına varıyo. (Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı K, KırYA, 

354/L/20)  

 

1.1.2.1.2.1.2.11. -diindé 

evé ġéldiindé, garısı yuḳardan inmémiş. (Bur., ADÜM I, 123) 

 

1.1.2.1.2.1.2.12. -d ĭ înde 

bi sene şey ölcüyoz şöyle torpax ġontrol geld ĭ ‚‚ ‚‚înde. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,93/V/88) 

yaz geld ĭ înde oranıŋ ĭrāmet sulaerı kesildi miydi gelillerimiş buraya. (Af./Bolvadin/Derekarabağ 

K., BTKKA,98/VI/45) 

 

1.1.2.1.2.1.2.14. -dinda 

vurdi-nda miç�ebana taraflarindan milli bi şarḳí, tirabzon oyun havasi: “dav dav dara, 

dav iḳ gelişinde, “ula, ben nēdeyim nētmiyeyim? (Rize/İydere Buc./Köşklü K., RİA,233/XII/4) 

 

1.1.2.1.2.1.2.15. -dinde 

ġāvurun geldinde sen kaç yaşındaydın? (Esk./Merkez/Koşmat Köyü, EYA, 173/XVII/172) 

1.1.2.1.2.1.2.16. -dindé 

bî isdémiyé g é̄  ldindé bu ġadā ałtın gétimiş. (Den./Kadılar K., GBAA, 54/LXI/24) 
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1.1.2.1.2.1.2.17. -dînde 

arxadaş văzfeye giddînde taxiP idememiş çıxmadı. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 138/XIII/6) 

deyişdiyinde, deyişdiklerinde erenler dedeme soruyor, bunu alıyolā, bizim aylemiz çok 

geniş buraya keşfe geldînde ordunuŋ cepeleri vesayreleri şunnarı bunnarı keşfediyō. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 227/XV/5)  

cavırı gōmedin de, cavırıŋ gitdînde, beni anam hōle, gocamanımışın gine de, burlara 

gelmiş, gece kontrole geldînde bakmış benim yatak boş. (Uş./Merkez/ Kırka, UşİA, 224/I-13/21)   

burda işde ilk yonan geldînde, ilk yonanı sürecekleri sırada, tepe deriz, oraya bomba 

goymuşlar yonanlılar. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, UşİA, 298/I-57/13-14) 

 

1.1.2.1.2.1.2.18. -diyinde 

mustafa kemal burdan hareket edip geldiyhliyin ilk geldiyinde biz engere 

köylerindeyidix. (Erz./Pasinler/Yk Kızılca K., ErzİA, 176/IX-XI/21) 

ėve ėşKiyā geldiyinde habér vercėkmişler. (İz./Taşköprü/Puyalar, İTOBA, 80/4a/5) 

 

1.1.2.1.2.1.2.19. -dîyinde 

ortancıl ōlun-da, büyük gardaşına uyarak gelmedi, diye söylendîyinde, gadının küçük 

ōlu-da diyer gardaşlarının paralarını alaraḳ gendisininkini-de anasına vėrip eline bir 

kitap alaraḳ yafidi ile sefere hareket ėdiyo. (Ordu/Çavuşlar K., KİAT,55) 

deyişdiyinde, deyişdiklerinde erenler dedeme soruyor, bunu alıyolā, bizim aylemiz çok 

geniş buraya keşfe geldînde ordunuŋ cepeleri vesayreleri şunnarı bunnarı keşfediyō. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 227/XV/5)  

 

1.1.2.1.2.1.2.19. -duğunda 

ben dünyayá doğduğunda üç aylığ‚ iken anam düşmüş ö'lmüş. (Mal./Akçadağ/Keklikpınar, AkçYA, 

120/22/1) 

bunnat bėla zemanı gelduğuda rėnklarına değuşdúrerler. (Bin./Merkez, BMİKA, 215XXI/37) 

hama ġız isTanıp nişan yaptıxdan  sōra o ġız güvegi tarafında hėç kimsayi görmazdı  

 

 

1.1.2.1.2.1.2.20. -dūnda 

devrim oldūnda menderesiŋ cumā bi gündü ġaliba dė mi? (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 191/II/32) 
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1.1.2.1.2.1.2.21. -dúğúnde 

babam burayı gordúğúnde ġendi ḳoşgúnü sanacax. (Niğ./Alay K., OAAD, 39) 

 

1.1.2.1.2.1.2.22. -düğúnde 

aşamınan ėve döndüğúnde aynı ḳoyün içinde gonaáın delínden bir padişah gızı: ġėçiyi 

baŋa sat dimiş. (Niğ./Arapsun/Hacılar K., OAAD, 18) 

 

1.1.2.1.2.1.2.23. -düğünde 

haman söndüğünde şimdi sıcaḲ su veriyoz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 193/IV-a/7)  

 

1.1.2.1.2.1.2.24. -dǖnde 

gelin aşşa ėndǖnde ellerine çanaḳ ҝúp alıllar. (Tok./Killik K., TİLYA, 253/XIV/26)  

 

1.1.2.1.2.1.3. -DIK+I. Çokluk İyelik 

1.1.2.1.2.1.3.1. -dīmızda 

ciddeye vādīmızda orda teyaradan eşyaları aldılā. (Muğla/Ula/ Portakallık Köyü, UlaYA, 83/XIII/11) 

 

1.1.2.1.2.1.3.2. -dīĭmızda 

nene hātun varanda vardīĭmızda sādı. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,104/VII/55) 

 

1.1.2.1.2.1.3.3. -dîmizde 

dā biz dünyaya geldîmizde, gelmedîmizde, bi çekirge şēsi vāmış. (Af./Dazkırı/Akarca K. , 

BDA,320/LXI/35) 

 

1.1.2.1.2.1.3.4. -dūmuzda 

anam ilK guruldūmuzda çoğ‚ udu köv, esgiden çoğ‚ udu. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,186/IX/5) 

sōra ben ġavuşTuğumda yusuf ziya paşa camisının madrasasında  doxsan talaba vardı. 

(El./Keban/Merkez, KBAYA, 86/III/3-4) 

 

1.1.2.1.2.1.4. -DIK+II. Çokluk İyelik 
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1.1.2.1.2.1.4.1. -duuŋuzda 

işiṬdim‚ ki siz oturdu ‚‚ ‚‚uŋuzdu bir oḲḳa ıraḳıyı içermişiŋiz, aslı var mı? (Küt./Merkez, KYA, 

158/VII/6) (oturduğumuzda)  

 

1.1.2.1.2.1.5. -DIK+III. Çokluk İyelik 

1.1.2.1.2.1.5.1. -diKlerinde 

o zaman yeni yēleşdiKlerinde, mısır, darı vā, ya onların koçanlarını deyirmene götürüP 

un yaPdıK diyollar. (Af./Dazkırı/Yayla K. , BDA,309/XXXVII/40) 

o zaman geldiklerinde, gine ġāve tutulurdu. hiş çay tutulmazdı. (Isp., IMA, 117/VI/26) 

 

1.1.2.1.2.1.5.2. -Tıḳḳḳḳlānda 

beni eve ġaTTıḳḳḳḳlānda hiç bi tek davılcıyı bile ġaTmadılā. (Muğla/Ula/Sarayyanı Köyü, UlaYA, 

66/I/14) 

 

1.1.2.1.2.2. -DIK+İyelik+DAn ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -DIk /-DUk sıfat-fiil ekinin +tAn eki ile genişletilerek oluşturduğu zarf-fiil, 

hem zaman hem de sebep gösterme işlevindedir.157 

Nevzat Özkan: Türliye Türkçesi’nde -DIk sıfat-fiil; +CA eşitlik eki ile birleşerek -DIkçA; 

iyelik eki, zamir +n’si ve +DA bulunma hali eki ile birleşerek -DIk(+Im, +I+n)da ve +DAn uzaklaşma 

hāli eki ile birleşerek -DIğIndAn zarf-fiil eklerini meydana getirir.158 

 

1.1.2.1.2.2.1. -DIk+I. Teklik İyelik+DAn 

1.1.2.1.2.2.1.1. -dīmdan 

onuŋ huyundan hoşnut olmadīmdan ĝız‚ ona 'virmedim. (Nev./Ürgüp/Ulaşlı K., NevYA,154/XXVII/31) 

 

 

 

1.1.2.1.2.2.1.2. -duğumdan 

                                                
157 KORKMAZ, TTG, s. 1030 
158 Nevzat Özkan, -DIk Sıfat-Fiil Ekinden Yapılmış Zarf-Fiil Ekleri ve Gagavuz Türkçesi’nde Bir Zarf-
Fiil Eki: DIcAAn(An), 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara 1999, s.891-900 
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döndükden sona da kendi ġayretimle, az buçuk okur yazar olduğumdan pancarda çavuş 

oldum. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 103/IX/15) 

imkanını bulamaduğumdan, gardaşım dėyor, babamın ėvüŋe ganım axmasun, dėyor. 

(Tok./Turhal/Yağalan, STİAT,148) 

 

1.1.2.1.2.2.2. -DIk+II. Teklik İyelik+DAn 

1.1.2.1.2.2.2.1. -dığından 

evveĺạ māneviyatımızıŋ  olmadı‚ğından oluye. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,87/V/14) 

yiyaceK içaceKları bitınca, yiyecek içéceKlarını alacax paraları ġalmadığından bu 

sefer ġız el‚ işı yapi. El./Keban/Bahçeli K., KBAYA, 119/XX/14-15) 

u adamın da kimsesi olmadığından gulüğü u‚ bi arğadaşına elli guruşa satmış. 

(Çank./Çerkeş K., AAT, 91) 

biz bėş guruş vėrmeyiz ve almayız dėyüp ve unun-da aldığından memnun olmadılar. 

(Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

bu garının başga çocū olmadığından nu çocū bir yaşınnán başlıyorurur yîrmi yaşına 

ġadar yataxdan galdırmıyor. (Nev./Balcın K., OAAD, 35) 

bizim köyümüzdé hiç mérāmız olmadığından bizim mérāmız orasıdır. (Uş./Hatipler K., ADÜM I, 

143) 

 

1.1.2.1.2.2.2.2. -dığındán 

okuma yazmemız olmadığındán orde bızi ayritTiler. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 122/II-b/5) 

 

1.1.2.1.2.2.2.3. -dığınnan 

nehirin gıyısında durmuş, gėşmek gābil olmadığınnan, nehire dalmag‚ isdemiş. 

(Gir./Urhaniye K., KİAT, 90) 

 

1.1.2.1.2.2.2.4. -dığıundan 

bu düğün bôle o günüŋ bērinde çalgı olmadığıundan televizyon yok, teyiP yok, ıradıyoı 

yok. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,13/I/63) 

 

1.1.2.1.2.2.2.5. -dıından 

tāze üzüm bekmezi olduu içün, bi de katgısı olmadıından, çok meraklıdır. (Uş./ 

Banaz/Kızılcasöğüt, UşİA, 261/I-35/5)  
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1.1.2.1.2.2.2.6. -dından 

veyāhuT çalışmadından ileri geliyo, disiblin şarT. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,242/XXII/123) 

herkes burda birbirini tanıdından gidiyox. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 129/XII/1-2) (tanıdığı için)  

 

1.1.2.1.2.2.2.7. -dīndan 

nanḳı ġura emsalleri ḳaatları geldiği zaman, on beş gün filan müddetleri be ġadak 

varısa, yāmır yamadīndan yakdı, sıcak gvırdı. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 252/I-32/9)  

 

1.1.2.1.2.2.2.8. -dĭından 

bizde alacax bişî bulamadĭ‚ından bize doxunmadı. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 118/IX/244) 

 

1.1.2.1.2.2.2.9. -díndan 

türk milleti birbirini tanımadíndan oldu. (Ordu/Vona/Polatlı K., KİAT,82) 

 

1.1.2.1.2.2.2.10. -diğínden 

ayrıldīmıxdan ibāret ók΄úze ģúcümüz yėtmediğínden tekleme ġoşdux. (Amas./Aydınca/Abacı 

Köyü, AAA, 250/VIa/6) 

ḥakímín maḥkemeye gėç geldigínden dolayı ḳoyunın para bedelí ḥakím tarafından 

ödenmesí... (Ur./Merkez, UMA, 177/XV/24) 

 

1.1.2.1.2.2.2.11. -diinden 

kel‚ ōlan bunu bildi‚inden gece ḲāxıP Kendi elbiselerini hanıma giydirmiş. 

(Kay./Yeşilhisar/Başköy Köyü, YYA, 102/III/45-46) 

 

1.1.2.1.2.2.2.12. -dindén 

pék uzak yoldan géldindén, hérp etmésin canı isdémiyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,10) 

 

1.1.2.1.2.2.2.13. -dînden 

o anlatıveridi,  yāni harbe giTdînden, esir düşdǖnden, meseĺā ōrdan, meseĺā biliyon 

ben de onnarı, ôlĕ ‚ olmasa ne bilcen. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,233/XX/1-2) 

tenbel āmet hiç çocux gormedînden çocuxları gorüncük, gaşmış. (Niğ./Alay K., OAAD, 36) 

 



 

 

156 

1.1.2.1.2.2.2.14. -tiğinden 

o da biliyō gelib gittiğinden yusuf nerde? (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 87/III/215) 

 

1.1.2.1.2.2.2.15. -duğundan 

benim gayınpedergiliŋ ma‚ ālle de o yakaya yakın‚ olduğundan yāni nērde imārát 

tarafında dediler. (Af./Merkez, AMA, 248/XX/2) 

fırḳamız müstakil olduğundan báğdata  ġėtmiş. (Kas./Taşköprü/Kirazbaşı K., AAT, 43) 

ama neden; guri ifdira olduğundan; allahayan valla yalan söylemirem burda. (Erz./Geyik 

Köyü, ErzİA, 23/I-V/22)  

çöwümüz az dağa düşdügi kibė́, dağın‚ etegė́ olduğundan gėc ‚ açılır, burya ḳarşılık. 

(Erz./Pasinler/Timar K., ErzİA, 164/IX-V/30-31) 

sėvinduğundan gözleri yaşarur. (Trab./Vakfıkebir/Fener K., KİAT, 133) 

 

1.1.2.1.2.2.2.16. -duğunnan 

onu atınca benim de arkǎdeşim ‚ olduğunnan ben de  okumēcėn dedim. (Af./Merkez, AMA, 

249/XX/36) 

 

1.1.2.1.2.2.2.17. -duġunan 

onnan ḳardaşıma dėyem rusyá batuma dayanduġunan‚ inön düşindi. alman rusyáyi 

alursa bíze dayanacax. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 145/IX/6)  

 

1.1.2.1.2.2.2.18. -dundan 

bu imtānlarıŋ başarısız‚ oldundan dolayı bakan da haKlı, o‚ gudā çocuK sıfır pu‚ an alır 

mı yāni? (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,242/XXII/121) 

 

1.1.2.1.2.2.2.19. -duundan 

onunan da tanışdux haní, sıvaslı hemşeri oldu‚undan. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 195/V/8-9) 

 

1.1.2.1.2.2.2.20. -dūndan 

bubası buna bi günnük evladı oldūndan bunu gıyamıyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,14)  

bunnar o telaşdēyke, garı uyḳusuz oldūndan, uyumuş. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 93) 

baladiye ġuruldū‚ zaman aybasdiye, nufusu az oldūndan bize uralara dahil ėtdiler. 

(Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh.,OİYA, 188/22/1-2) 
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kendisi oḳur yazar olmadūndan bi ‚ şey vėr yazdı sanıyo. (Ordu/Kabadüz/Yeşilada K.,OİYA, 264/86/7) 

emme vesait oldūndan misāfirlē ôle gēlmeyo. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 212/I-7/33)   

hasılı o ġāri itaatli oldūndan ondan dedem‚ oluyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 193/III/33)  

ibekleri ġan oldūndan bôle su ġaplara su gomuşlā. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 200/IV-c/210)  

tabiī camızın ayā kesik oldūndan yürüyememiş. (Kır./Kaman/Savculu Meryem Gaşı K., OAAD, 100) 

şimdik uranın ormanı olmadūndan gėce gündüz unnar hep çalmeyle u‚ meşi ḥarcadılar 

urda. (Ordu/Zafer K.,OİYA, 175/9/11) 

çox‚ içimden geliyo, uzax‚ oldūndan gėdemiyor. (Yoz./Seyhan Köyü, YİKYTA, 208/XVII/13) 

 

1.1.2.1.2.2.2.21.-dūundan 

bi ‚ ġadın hamile oldū ‚‚ ‚‚undan iK defa Ḳocasına ve yaxın arxadaşına bāsedebilir. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 105/V/8) 

 

1.1.2.1.2.2.2.22. -duvundan 

ōlan kesmedük isdemeyomuş emme şaşduvundan “kesilsin bāri” dėya. 

(Bar./Merkez,BarYA,35/II/92) 

 

1.1.2.1.2.2.2.23. -dųğųndan 

haramın binásı olmadųğųndan bunların paraları yaxın bir müddetde tükenmiş. 

(Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,41) 

 

1.1.2.1.2.2.2.24. -dügünden 

e, benim anam da sewündügünden sıçramiş gaxmiş. (Erz./Merkez, ErzİA, 12/I-I/68) 

 

1.1.2.1.2.2.2.25. -düğünden 

evallah benim anam da sevündüğünden sıççıramiş ġaxmiş. (Erz./ Merkez, EA, 90) 

 

1.1.2.1.2.2.2.26. -dǖnden 

o anlatıveridi,  yāni harbe giTdînden, esir düşdǖnden, meseĺā ōrdan, meseĺā biliyon 

ben de onnarı, ôlĕ ‚ olmasa ne bilcen. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,233/XX/1-2) 

 

1.1.2.1.2.2.3. -DIk+I. Çokluk İyelik+DAn 

1.1.2.1.2.2.3.1. -dîmizden 
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hepsini incelēb de bilmedîmizden hep duyġumuz vā içimizde. (Muğla/Ula/Sarayyanı Köyü, UlaYA, 

109/XXVI/74  

 

1.1.2.1.2.2.3.2. -duumuzden 

biz da vuramaduumuzden bizum yerimuze başka bi gişi verilmiş. (Rize/Kalkandere/Cevizlik Mah., 

RİA,246/XX/51) 

 

1.1.2.1.2.2.3.3. -dǖmüzden 

var‚ ĭmış amma işde biz orayı gėdip incelemedǖmüzden ama şu anda adım soy ‚ adım 

zekeriya unutmaz. (Tok./Turhal/Kızkayası K., TİLYA, 411/CI-a/4)  

 

1.1.2.1.2.2.3.4. -dīnızdan 

ākasını aramadīnızdan dolayı dilekçeniŋ yenilenmesini istiyōz. (Af./Çay/Devederesi, 

ÇYA,113/II/22) 

 

1.1.2.1.3. SIFAT-FİİL+iYELİK+VASITA EKİ 

1.1.2.1.3.1. -DIkInAn/DIkIlAn Zarf-fiil Eki 

Nevzat Özkan: Anadolu ağızlarında ise, -DIk sıfat-fiil eki, +n vāsıta hāli almış ile son çekim 

edatıyla birleşerek “IncA zarf-fiili anlam ve görevinde” -DIğI+ile+n zarf-fiil ekini meydana getirir. Bu 

zarf-fiil eki ağızlarda DIğInAn / -DIğIynAn şekillerini alır. Anadolu ağızlarında -DIk sıfat-fiil ekinden 

yapılmış pek çok zarf-fiil eki bulunmaktadır.159 

 

1.1.2.1.3.1.1. -DInAn 

1.1.2.1.3.1.1.1. -dınạn 

sabālā kakdınạn ne olū abdas alınī namaz gılınī. (Uş./Sivaslı/Merkez, SA,63/XV/51) 

 

1.1.2.1.3.1.1.2. -dınen 

çoK zaman ikindi namazını kıldınen giderin. (Af./Merkez, AMA, 237/XVII/17) 

bırāP ġaşdınen soŋura urus ‚ unan bizim aramızda iran toprā va, acam. (Küt./Simav/Kuşu 

Kasabası, KYA, 183/XXIII/5)  

 

1.1.2.1.3.1.1.3. -dīnan 

                                                
159 Nevzat Özkan, -DIk Sıfat-Fiil Ekinden Yapılmış Zarf-Fiil Ekleri ve Gagavuz Türkçesi’nde Bir Zarf-
Fiil Eki: DIcAAn(An), 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara 1999, s.891-900 
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on gün ġeder fėlan ġaldīnan zėytini ġaldırır. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 8/II/19) 

 

1.1.2.1.3.1.1.4. -dînen 

ġalaytırıġ hepsi bir sene, xarman geldînen, herkes, çuvalını çeken gelir. (Kil./Öncü Pınar Köyü, 

KMKA, 30/VI/231) 

geliniŋ ōlan ġardeşi varısa o geyindînen okunur. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 239/XVIII-a/45)  

 

1.1.2.1.3.1.1.5. -dunan 

oğlan ġız da biriciğ‚ oldunan, baya deliye dönüyu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 158/XVIII/313) 

 

1.1.2.1.3.1.1.6. -dunan 

axşam oldunan
 bunu yaxalallar. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 1/I/16-17) 

 

1.1.2.1.3.1.1.7. -dünēn 

ekin tarlasını gödünēn boba bu tarlayı yėmişler mi yėmemişler mi? (Edn./Merkez/Menekşe 

Solular K., EdİA,177/XXIV/23) 

 

1.1.2.1.3.1.2. -DIknAn 

1.1.2.1.3.1.2.1. -dıknen 

gonāna çıkmışlā yokarı. çıkdıknen elini yākākana (Uş./Sivaslı/Kökez, UşİA, 306/I-61/110) 

geleşe çıkdıknen, yeŋdîniŋ boynumu alıyo gule yapıyo, demiş. (Uş./Sivaslı/Kökez, UşİA, 305/I-

61/74) 

 

1.1.2.1.3.1.2.2. -duknen 

eve gızı goduknen buwasınıŋ oku yayı varmış cavır içinde. (Uş./Sivaslı/Kökez, UşİA, 306/I-61/120-

121) 

 

1.1.2.1.3.1.3. -DIk+III Teklik İyelik 

1.1.2.1.3.1.2.1. -dığınán 

alti ay biz ḥan oḳuma yazmemiz olmadığınán orde bizi ayritTiler. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 

123/II-b/6) 

 

1.1.2.1.3.1.3.2. -diğinen 
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çıḳmaz‚ ımış, asılır‚ ımış; asılmış asılmış yarı yere geldiğinen bi kesmiş, dev, aşaġı 

gitmiş, ölmüş. (Isp., IMA, 139/XVI/23) 

 

1.1.2.1.3.1.3.3. -duğunan 

axşam olduğunan yime yid é̄  yimnen bilmiyim nėrde yatdığımı. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 195) 

 

1.1.2.1.3.1.3.4. -duğunan 

ḳḳḳḳalduğunan
 postanın da satılmaġ zamani ėḥāle günleri, postayi ėḥāleye çıxartti. 

(Diy./Çermik, DİÇÇYA, 152/X/30) 

 

1.1.2.1.3.1.3.5.-duğunnan 

vurduğunnan yıxıldı. (Kars/Çıldır/Meryem K., KarsİA, 366/94/109)  

 

1.1.2.1.3.1.3.6. -duğuynan 

bir ağaca konduğuynan o ağaçta yarım saatta yaprağı kalmıydı. (Mal./Merkez/Tecde, MalİA, 

251/XI/16) 

 

1.1.2.1.3.1.3.7. -duġunan 

onnan ḳardaşıma dėyem rusyá batuma dayanduġunan‚ inön düşindi. alman rusyáyi 

alursa bíze dayanacax. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 145/IX/6)  

 

1.1.2.1.3.1.3.8. -düğünen 

ġólde cima yaparken ġız‚ ata bindüğünen gidiyo babasınıŋ evine. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, 

ŞYA, 76/XV/15-16) 

 

1.1.2.1.3.1.3.9. -düğünnen 

baxdı ki bi gız yatiy kî ğördüğünnen áḳlı başınnán ğetdi. (Mal./Tilek K., GDİAT, 4) 

 

 

1.1.2.1.3.1.3.10. -düyünen 

bunu ğördüyünen  haman bir sapaya ėnmiş. (Mal./Tilek K., GDİAT,7) 

 

1.1.2.1.3.1.3.11. -tığıynan 



 

 

161 

mustafa kemal çıxtığıynan hakkımda mustafa kemala yazıylar ki. (Mal./Merkez, MalİA, 243/I/47) 

 

1.1.2.1.3.1.12. -dineyin 

bobam balḳan arbinden geldineyin o yaza dōru kimi na zaman biz ufaḳtıḳ ḳāşılamā 

çıḳtıḳ. (Kırk./ Eriklice Köyü, KİMİKA, 63/IV/78) 

 

1.1.2.1.3.1.13. diynen 

bu başlık baK hayvanıŋ başına daKdiynen geri giTmemesi için, buŋa alın süsü dėyoz. 

(Af./Merkez, AMA, 169/I/15) 

 

1.1.2.1.3.1.14. -dı΄łan 

bu méTdüp patşāhı vardı΄łan patşah şaşıdıyo. (Den./Tavas/Merkez, GBAA, 64/L/69) 

 

1.1.2.1.3.1.15. -dilén 

bilmén‚ ésg é̄  dén géldilén-m‚ évléncéK. (Ay./Karacasu/Çardak K., GBAA, 87/LXVII/17) 

 

1.1.2.1.3.1.16. -duğumlen 

ben benum bíl΄duğumlen oriya bi şe ettum. (Rize/Kalkandere/Yokuşlu K., RİA,252/XXIV/15) 

 

1.1.2.1.3.1.17. -duğunlan 

sular ΄akdi, akduğunlan şindi bu ḳíz, “beni kultardi”. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,199/I/102) 

uç΄unc΄isine sira gelduğunlan dedi. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,198/I/70) 

 

1.1.2.1.3.1.18. -duxlarıynen 

oturduxlarıynen ġehveci diyir ki. (Kars/Arpaçay/Başgedikler/Anıtlar K., KarsİA,170/5/5-6)  

 
1.1.2.1.4. SIFAT-FİİL+iYELİK+layın 

1.1.2.1.4.1. -DIklAyIn Zarf-fiil Eki 

 Leyla Karahan: -ınca/-ince eki yerine “-duḳlayın”, “-duḳlayın keri” şekilleri 

kullanılır.(Dn/ZK,90)160 

 

                                                
160 KARAHAN, AAS, s.155 



 

 

162 

1.1.2.1.4.1.1. -DIklAyIn 

1.1.2.1.4.1.1.1. -dıxliyin 

son son cani sıxıldıxliyin diyir. (Erz./Pasinler/Yeniköy K., ErzİA, 161/IX-IV/16) 

 

1.1.2.1.4.1.1.2. -diġliyin 

sarıġamişe geldiġliyin Urusun bu terefden başı bozuldu. (Kars/Kağızman/Kötek, Böcekli, 

KarsİA,198/18/5)   

 

1.1.2.1.4.1.1.3. -dixliyin 

emir yėmen nasi yıxanirse, baxir, yüzüyh çıxdixliyin diyir ki, ola, bu geldi beni buldu. 

(Erz./Pasinler/Yeniköy K., ErzİA, 162/IX-IV/40) 

 

1.1.2.1.4.1.1.4. -dikliyin 

arxasi üsdü yėre gidir. yėre geldikliyin, diyir. (Erz./Pasinler/Güzelisar K., ErzİA, 182/IX-XII/179) 

 

1.1.2.1.4.1.1.5. -diyhliyin 

mustafa kemal burdan hareket edip geldiyhliyin ilk geldiyinde biz engere 

köylerindeyidix. (Erz./Pasinler/Yk Kızılca K., ErzİA, 176/IX-XI/21) 

mehmed‚ ğa befat etdiyhliyin ehmed‚ ağa galir. (Erz./Pasinler/Güzelisar K., ErzİA, 178/IX-XII/18) 

geldihliyin cariyelere dedi, bir desde çubux goyun suya. (Erz./Güzelhisar K., ErzİA, 180/IX-XII/81) 

 

1.1.2.1.4.1.1.6. -duhlėyin 

hemen ġoşiyî oğlan elbise alıyî, geydüriyî ġıza, ġol ġola çıxduhlėyin dışari, artıx 

görenin bayılmamas, ġābil değil. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 255/II-XIV/245) 

 

1.1.2.1.4.1.1.7. -duxleyin 

dolaşduxleyin üsdüden dağidiylár. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc./Kerer K., ErznYA, 293/III-XI/39) 

“çocuğun ismi‚ mi? doğduxleyin bi hafta sonra anası, babası, anne‚annesi, babānnesi 

çocuğun adını vurur yazdırıllar. o ġadar” (El./Keban/Beydeğirmeni K., KBAYA, 125/XXIII/70) 

ben sazımı çıxduxleyin alTda ġalan olur. (El./Akçakiraz, EYAD, II/42) 

 

1.1.2.1.4.1.1.8. -dukleyin 
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atı érkek dourmuş. o dourdukleyin gadın da hāmile olmuş, o da çocuklamış. 

(Uş./Sivaslı/Kökez, UşİA, 303/I-61/13) 

 

1.1.2.1.4.1.1.9. -duḳḳḳḳlayın 

senin muslūn aḳḳḳḳduḳḳḳḳlayın sen suyun parasını verniyoŋ‚ mu devlete yuḥut‚ da belediy ĭ ye. 

(Tok./Erbaa/Karaağaç K., TİLYA, 317/XLIV/5)  

 

1.1.2.1.4.1.1.10. -duḳḳḳḳleyin 

aya‚a ġalḳḳḳḳduḳḳḳḳleyin yere düşdü. (Tok./Başçiftlik/Hatipli K., TİLYA, 307/XXXVIII-c/17)  

 

1.1.2.1.4.1.1.11.-duḳḳḳḳluyun 

sac guruduḳḳḳḳluyun kepceynen dökerük ufaḳ ufaḳ. (Tok./Niksar/Gökçeli Bel., TİLYA, 344/LXVII/3)  

 

1.1.2.1.4.1.1.12. -dúҝleyin 

yapaḳ, işine‚ de girdúҝleyin olmaz olū‚ mu. (Tok./Erbaa/Karaağaç K., TİLYA, 318/XLIV/15)  

 

1.1.2.1.4.1.1.13. -düklîn 

unu büşdüklîn alur tekrar yine dökerük yavı. (Tok./Niksar/Gökçeli Bel., TİLYA, 344/LXVII/3)  

 

1.1.2.1.4.1.1.14. -düklüğün 

öldüklüğün işte herkes havlusıŋı, ölüsiŋi yurdí kapının önüŋde. (Mal./Doğanyol, MalİA, 

324/XCI/15) 

 

1.1.2.1.4.1.1.15. -dükleyın 

atından yendükleyın, xıdır aleyselam deyi. (El./Akçakiraz, EYAD, II/42) 

 

1.1.2.1.4.1.1.16. -dükleyin 

geldükleyin ben de değenegi alėcem elime. (Erzn./İliç/Merkez, ErznYA, 271/II-XXXIX/112) 

moderin gürbe alup sepmedükleyin çixardamazıx. (Erzn./Tercan/Gökçe Köyü, ErznYA, 365/VI-I/23) 

ayaġı bi daşa degi duşşi, düşdükleyin canı āci. (El./Akçakiraz, EYAD, II/40) 

onnar ġapıdan geli, geldükleyin onun‚ itihabe veri. (El./Akçakiraz, EYAD, II-a/46) 

bö̇yükler dellerdi‚ ki bay‚ ġuş ötdükleyin ölü çoḳ olurmuş. (Tok./Niksar/Buzköy, TİLYA, 336/LX-b/10)  
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1.1.2.1.4.1.1.17. -düklüyün 

bôle mayalaruḳ. geldüklüyün sacı ġuraruk. (Tok./Niksar/Gökçeli Bel., TİLYA, 344/LXVII/2) 

 

1.1.2.1.5. AYNI FİİLİN TEKRARI İLE 

1.1.2.1.5.1. (V)r -mAz ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -r(-Ar, -Ir/-Ur) ekleriyle kurulan geniş zaman ad-fiilinin olumlu ve 

olumsuz türlerinin arka arkaya getirilmesiyle kurulan bir zarf-fiildir. Oğuz ve Kıpçak lehçelerine özgü bir 

şekil olarak, Türkiye Türkçesindeki kullanılışı çok yaygındır. Ekin asıl fiildeki hareketin, zarf-fiildeki 

hareketin hemen arkasından gerçekleştiğini bildiren bir işlevi vardır. Bu zarf-fiildeki zaman işlevi -DIktA 

ve -IncA /-UncA ekli zarf-fiillerininkinden daha güçlüdür. Asıl fiilin gösterdiği hareketin 

gerçekleşmesine zamanda çabukluk ifadesiyle bağlanmıştır.161  

Haydar Ediskun: -r -mez yapılı ulaç, bir fiil kök ya da gövdesinin geniş zamanının olumlu 

olumsuz III. tekil kişileri art arda getirilerek yapılır. bu ulaç, anlamca, -ince yapılı ulacın daha 

güçlüsüdür.162 

Tahir N. Gencan: Geniş zaman kiplerinden üçüncü tekil kişilerin olumlu ve olumsuzları art 

arda pekişik bir artçıl ulaç yapılır.163 

Mehmet Hengirmen: Eylemin belirttiği işin kısa bir süre içerisinde acele olarak yapıldığını 

belirtir.164 

 

1.1.2.1.5.1.1. -a -maz 

ben de hemen hamamlıkdan çıḳḳḳḳa çıḳḳḳḳmaz, gubbe başıŋıza yıḳılmasın dėye cırıl‚ çıblaḳ 

buraya gada goşdum. (Kas., AAT, 16) 

çocuk buna duya‚ duymaz bubasına yalvatıyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,14)  

ḲḲḲḲona-ḳḳḳḳonmaz ateş eTtim. (Af./Çay/Koçbeyli, ÇYA,149/IX/121) 

 

1.1.2.1.5.1.2. -ar -maz 

gız dōdu mu doĝar dōmaz, gız hem bi tarafTan büyür hem bi tarfaTan anne ceyize 

başlar. (Af./Merkez, AMA, 184/V/13) 

                                                
161 KORKMAZ, TTG,, s. 1036 
162 EDİSKUN, s. 260 
163 GENCAN, s. 398 
164 HENGİRMEN, s.261 
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ḳaldırır ḳaldırmaz elinde silah patlar patlamaz şapḳayı başında alıp gidiyor. 

(Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 152/39/13)  

hıtla‚anı soxar soxmaz bunuŋ hıtla‚anı daş sıḳdı. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 220/IIb/140)  

ağlar ‚‚ ‚‚ ağlamaz dėrkene b ı̊ğún zabaḥdan yerimden ġaxdım. (Amas./Aydınca/Sarıyar Köyü, AAA, 

244/Vc/96-97) 

yarın gün çalar çalmaz ben ordayam. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 28) 

bacisi derhel duyar duymaz, başına torpaxlar saçdi. (Kars/Sarıkamış/Uğannı K., DİAT, 160) 

mermė atar‚ atmaz bu d í şarė çıxdė. (Erz./Oltu/Merkez, ErzİA, 73/IV-I/14)  

ġahar ġaxmaz hemen xanımın ayağına ġapanir. (Kars/Arpaçay/Akçalar K., KarsİA, 163/1/86) 

basar basmaz yekun bölügi siĺayı aşagğıya çevürdi.(Kars/Ardahan/Kaptan Paşa, KarsİA,219/31/8)   

devrisi gün sabāleyin erkenden güneş atar atmaz atın birisine bidirdih gelini. 

(Mal./Arguvan/Düzova K., MalİA, 302/LXVII/15)  

koćakari buni duyar ΄duymaz geldi. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,199/I/108) 

hemen gėdiyō cariyeleri atı çıḳarTıyōlar avluya çıḳḳḳḳar çıḳḳḳḳmaz ōlan bir çekiyō. 

(Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 275/XXVI/61)  

 

1.1.2.1.5.1.3. -ar -maz  

eti satar satmaz para vėrenden parayı ġapdıx. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 251/VIa/31) 

 

1.1.2.1.5.1.4. -ár -maz  

ibo beg Ḳapiyi açár açmaz ikinçi Ḳaxfayi ısmarlir bunnárá. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 160/VIII-

a/29) 

bu içeri girár girmaz tabĭ hertarafi kirlidir. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 164/VIII-b/71) 

 

1.1.2.1.5.1.5. -ar -maz (İ-İ) 

diyėr sen eva gidar gėtmaz bizim o Ḳırmizi oḲızi kesersin. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 162/VIII-b/23) 

gidar gėtmaz, şıldırım ata bini yalla. (El./Keban/Karkit K., KBAYA, 94/VII/61) 

 

1.1.2.1.5.1.6. -ar máz (İ-İ) 

bu Ḳılınçini çekar çekmáz bu da oxçurını ağzıne alir. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 166/VIII-b/139) 

 

1.1.2.1.5.1.7. -ē -mez  

bir yaşına girē girmez diş çıkarır. (Af./Merkez, AMA, 209/XII/80) 
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öteki keymiş,  keyē keymez o tellak ölmüş orda. (Uş./Sivaslı/Kökez, UşİA, 304/I-61/38) 

 

1.1.2.1.5.1.8. -er -mez  

deyincik, tireniŋ‚ içine girer girmez, seydaliniŋ‚ āmet biliyoŋ mu, onu arıyoŋ. 

(Amas./Aydınca/Sarıyar Köyü, AAA, 240/Va/38-39) 

daha ata biner binmez. allah remet ‚ eda aḥmet çabuş dedi. (Bin./Bilaloğlu K., BMİKA, 112/I/173) 

inönü keser kesmez ḳardaşıma dėyem. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 145/IX/8) 

gider gėtmez, zindana atdılar. (Ard./Posof/Söğütveren K, DİAT, 105) 

ḳarı istemî esḳi kocasını ama, ister istemez mecbur. (Edn./Meriç/Yenice K., EdİA,163/XIX/65) 

ben buna teş‚ eder etmez, isābet ettūni bilmiyorum. (Rize/Çayeli/Büyükköy Buc./Derecik K., 

RİA,277/XXXVIII-a/11) 

ġız hemen donunu çeker çekmez içeri giriyo. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 78/XVII/10) 

başında iki saat geçer geçmez ḳonuştu. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 94/IV/15) 

ėrtesi gúnü cansuz dėv ava ġėder ġėtmez, hemen aslanzāde seccadeye oturdu. 

(Siv./Oluhman, STİAT,17) 

 

1.1.2.1.5.1.9. -er -mez  

dóner dónmez benum tetiği ç�ekmem bir oldi. (Rize/Pazar/Derebaşı K., RİA,299/L-c/72) 

 

1.1.2.1.5.1.10. -ėr -mez  

ōlum sabrėdiŋ iş olacāna varır, dėr dėmez méylis yarım sahat süküt içinde galdı. 

(Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 136) 

 

1.1.2.1.5.1.11. -ı -maz  

goŋu goŋşu tanıdıK çārı çārmaz gélir. (Af./Merkez, AMA, 186/VI/52) 

biz bu yıldızı bilemedik derken, yā‚u ibrām silāa davranıyo ya, he onu varı varmaz 

ibramı arḳādeşleri vuruyo. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,81/I/18) 

o atlı ordan çıxı çıxmaz yürāme ḳóz ġuydu dedi ya. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 150/IV/292) 

1.1.2.1.5.1.12. -ır -maz 

bekliyî ġapi açilır açılmaz, külahı başínda hėş kimse görmiyî tabî giriyî içeri. (Erzn./İliç/Buc. 

Armutlu Bel., ErznYA, 252/II-XIV/92) 

alır almaz bi tarafdan üfürdigi gibi bütün asger ġaybolıyî. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 

253/II-XIV/136-137) 

o varır varmaz genne o tüccarı görünçek, hemen boynuna sarılmış. (Kil., GDİAT, 189) 
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gızıŋ sėráyının yánna varır varmaz haman düdüğü üfürdü. (Mal./Tilek K., GDİAT,10) 

ḳḳḳḳaldırır ḳḳḳḳaldırmaz elinde silah patlar patlamaz şapḳayı başında alıp gidiyor. 

(Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 152/39/13)  

at kerāmete ermiş diyo. hemen bu varır varmaz gô paralıyor. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 

145/IV/181) 

 

1.1.2.1.5.1.13. -ĭ -maz 

şindi var ‚‚ ‚‚ĭ varmaz babaŋ beni senden isteyeceK diyo. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 146/IV/204) 

 

1.1.2.1.5.1.14. -î -maz (K-K) 

Ḳucama alî almaz bi fırladı. (Af./Çay/Armutlu, ÇYA,139/VII/69) 

 

1.1.2.1.5.1.15. -ir -mez  

dilber senem mehemmededin sesini sesini ėşidir‚ ėşitmez, içerden döndi. (Erz./Merkez, ErzİA, 

16/I-II/97)  

gelin gelir gelmez bi analı babalı bi Kız çocuğu veyahit gelin ise de başu bütün 

olmıyacax. (Mal./Merkez/Karagöz Köyü, 258/XVIII-a/24) 

köpeg yėtişir yėtişmez haman canavarın üsTüne atlir, parça parça ėdir. (El./Ağın/Andiri K, 

KBAYA, 176/LII/34-35) 

salona girir girmez beni yiteleyince geri dışarı attılar. (Mal./Hekimhan/Katamahmut K., MalİA, 

284/LII/12) 

 

1.1.2.1.5.1.16. - i
˚
 -mez  

yuvaya gel i
˚
 gelmez tabi orda bi tanışımız varıdı. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 255/VIb/130) 

 

1.1.2.1.5.1.17. - i
˚
r -mez 

bi on metüre gel i
˚
r gelmez ‚ anca, yol ġadar ‚‚ ‚‚ anca. orıya vardım. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 

262/VIIb/132-133) 

1.1.2.1.5.1.18. -u -maz 

ben parmāma vuru vurmaz hemen ben öne bükülmüşüm. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 

250/XXIII-a/15)  

o da böyle yarı‚ y ė́rne varu varmaz, acı sesle yanıyon dėye bağırdı. (Kas./Göl/Kurusaray K., AAT, 

38) 
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vuru vurmaz, “arxadaş seŋ ҝör değĕlsiŋ” diyo biliyoŋ mu? (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 177/IV-

b/72) 

 

1.1.2.1.5.1.19. -ŭ -maz  

dutŭ duTmaz hemen yere vuruyor. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 180/IV/957) 

 

1.1.2.1.5.1.20. -ǖ -mez  

ōlan buna görǖ‚ gömez atından düşüp bayılıyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,7)  

 

1.1.2.1.5.1.21. -ur -maz  

oturur oturmaz bina bi sallanti yapi. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 112/XVI/168) 

onun da suyu ılınur ılınmaz ġorsan tandurun üsdünde birez ġaynar. (Erzn./Merkez/Ekmekli 

Köyü, ErznYA, 390-391/VII-VI/55) 

toxanur toxanmaz kör diyor ki ҝör‚ oldum. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 176/IV-b/46) 

 

1.1.2.1.5.1.22. -ūr -maz  

bun varūr varmaz ėdam sehbāsına daxıb ėdam edesiŋiz dėyi yazıyur. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, 

SİA, 188/IVe/295) 

 

1.1.2.1.5.1.23. -ü -mez  

ėle beni görü görmez «dur, abazdi» dedi, «teslim.» (Kars/Selim/Oluklu, KarsİA,228/35/71)   

 

1.1.2.1.5.1.24. -ür -maz (İ-K) 

şah maḥammed bunnarı görür görmez gendi gendini attan aşşā atdı. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 

198) 

 

1.1.2.1.5.1.25. -ür -maz (İ-İ) 

gelür gelmaz oğlum dėyi. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 165/VIII-b/107) 

 

1.1.2.1.5.1.26. -ür -mez  

ḳocasını görür görmez ya senin kölen bana el atti. (Bin./Karlıova/ Viranşehir K, KYA, 138/III/56) 

şah maḥammed bunnarı görür görmez gendi gendini attan aşşā atdı. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 

198) 
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1.1.2.1.5.2. -DI+kişi -(y)AlI 

1.1.2.1.5.2.1. -dı -alı 

yoḳ benim axlım sardı saralı burda oluyo yani. (Tok./Yeşilyurt/Çıkrık Bel., TİLYA, 418/CIII-a/2)  

 

1.1.2.1.5.2.2. -dum -alı 

aynı benim dōdum doğalı nası bôleydi işde. (Af./Sandıklı/Kusura  Kas., SYAÖ, 382/LXXIX-b/24)  

yaylacılıḳ anamdan dōdum do ‚‚ ‚‚alı yaylacıyım. (Tok./Başçiftlik/Hatipli K., TİLYA, 305/XXXVII/5)  

 

1.1.2.1.5.2.3. -dim eli 

ben de bu düyne geldim geleli / feleg bizi daşdan daşa çalıyor. (Ard./Posof/Sors K, DİAT, 116) 

 

1.1.2.1.5.3. -dI -mAdI ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: Türkiye Türkçesinde yer yer dikkat çeken bir zarf-fiil türü de 

görülen geçmiş zaman kiplerinin olumlu veya olumsuz şekillerinin, gerektiğinde şahıs 

ekleri de alarak zarf-fiil göreviyle kullanılmasıdır. Bu zarf-fiil de -r...-maz türünde 

olduğu gibi zamanda tezlik gösterir. Asıl fiildeki hareketin gerçekleşmesi hemen hemen 

zarf-fiildeki hareketin gerçekleşmesi ile eş zamanlıdır, denebilir.165 

 

1.1.2.1.5.3.1. -di -madi 

sıbaḥ oldi olmadi yemagi yėdi yėmadi tıKrar sıltan Ḳıbesi teráfına gėtTi. (Bin./Bilaloğlu K., 

BMİKA, 112/I/179) 

 

1.1.2.1.5.3.2. -di -medi 

gedėrler xeylana attan yėndi yėnmedi mālá hacinín yanınā getTi. (Bin./Bilaloğlu K., BMİKA, 

110/I/112) 

 

1.1.2.1.5.3.3. -düm -medim 

ben ordā bayā bi güldüm gülmedim demem hinci gülmedim desem günah yazā. 

(Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 95/I/129) 

 

1.1.2.1.5.4.  -dIm -AsI ZARF-FİİL EKİ 

                                                
165 KORKMAZ, TTG, s. 1037 
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1.1.2.1.5.4.1. -di -esi 

benim‚ aklım ėrdi ėresi a. (Af./Merkez, AMA, 269/XXV/215) 

hamamları oldum olası vādır, benim‚ aklım ėrdi ėresi va. (Af./Merkez, AMA, 269/XXV/215) 

 

1.1.2.1.5.4.2. -dum -ası 

hamamları oldum olası vādır, benim‚ aklım ėrdi ėresi va. (Af./Merkez, AMA, 269/XXV/215) 

 

1.1.2.1.6. MASTAR+EK 

1.1.2.1.6.1. -mAcA ZARF-FİİL EKİ 

Tahsin Banguoğlu: Daha çok zarf işleyişinde kelimelerde gördüğümüz bu ekin -me sıfatları 

üzerine gelen -ce görelik ekinden doğmuş bir birleşik olduğunu kabul etmek istiyoruz. Şu var ki çok eski 

olmadığı anlaşılan bu birleşikte son hecenin vurgulu olması tereddüt uyandırıyor. Bir fiili kılmak yoluyla, 

şartıyla, suretiyle anlamında fiilden tarz zarfları yapar(Kesmece satıyorum=kesmek şartıyla).166 

J. Eckman: Anadolu ağızlarında kullanılmaktadır. Araştırma mevzuumuzu teşkil eden -maca, -

mece ekli gerundium-participium, -ca,-ce ekiylr genişletilen -ma, -me eklinomen actiontan başka bir şey 

değildir.167 

Gürer Gülsevin, Selma Gülsevin: -mAcA eki, isim, sıfat, zarf yapmıştır. Yaptığı zarflara 

“fiilin bildirdiği işin yapılması şartıyla” anlamını yüklemiştir.168 

 

1.1.2.1.6.1.1. -maca 

men orya gėtmişdim, gızın xavarı olmamaca, şikilni aldım, getirdim. (Kars/Koyundere K, DİAT, 

35) 

1.1.2.1.6.1.2. -mece 

bunnar, lelėynen vezir pātşah bilmemece pütün şeherin xalxına mektuf yazdılar. 

(Kars/Koyundere K, DİAT, 23) (bilmeden) 

yoxsamı söyletmemece asarlar. (Kars/Koyundere K, DİAT, 42) 

indi zekmet görmemece assax. (Kars/Koyundere K, DİAT, 43) 

buna bî kese para bıraḵîya bî kese dolusu, yiyebiymece bunun ġannını doyurun. 

(Ordu/Gürgentepe/Işıktepe Bel.,OİYA, 252/73/81) 

                                                
166 BANGUOĞLU, s. 267 
167 Janoş ECKMAN, “Karamanlı Türkçesinde -MACA”,TDAY-Belleten 1953, TDK, Ankara 1988, s. 45-
48 
168 Gürer GÜLSEVİN, Selma GÜLSEVİN, (Kāmūs-ı Türkî Göre)Türkçede Yapım Eklerive Kullanılışları 
I Fiiden İsim Yapan Ekler,Özmert, Malatya 1993, s.90  
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1.1.2.1.6.2. -mAkTAn ZARF-FİİL EKİ 

Haydar Ediskun: -mekten yapılı ulaçlara da sebep ulaçları demekteyiz...Bu yapılı ulaç da 

kendinden sonraki eylemin sebebi olur.169 

Nesrin Bayraktar: Eklendiği fiillere kendisinden sonra gelen zaman zarfına göre “-madan 

önce” veya “-madan sonra, -dıktan sonra” anlamlarını katan bu zarf-fiil eki, -mAk isim-fiil ekiyle 

+Dan/+dIn ayrılma hāli (ablatif) ekinin birleşmesinden oluşmuştur. Eklendiği fiillere “-dıktan” anlamını 

verir.170 

 

1.1.2.1.6.2.1. -maxda 

ağlamaxda gözüm kör oldu. (Mal./Akçadağ/Gozlıca K., GDİAT,52) 

 

1.1.2.1.6.2.2. -maxdan 

bu eva döninca tabĭ ağlamaxdan dögülmaxdan artux her terafi Ḳım‚ Ḳırmizi olmış. 

(Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 162/VIII-b/20) 

lelenin ağlamaxdan gözderi gapanıfdı. (Kars/Koyundere K, DİAT, 44) 

orıya gėdince ėpėyi bir çarpımaxdan sora, otuz gişî zayāt verdik. (Erzn./İliç/Çaltı K., ErznYA, 

243/II-VIII/8-9) 

çalışmaxdan halımoldu perişan. (Erzn./Refahiye/Merkez, ErznYA, 339/IV-XXI/74) 

 

1.1.2.1.6.2.3. -maxtan 

halla halla ikrah ėttıh ceneze ḳḳḳḳaldırmaxtan. (Ur./Merkez, UMA, 227/XXXIII/45) 

 

1.1.2.1.6.2.4. -maḳḳḳḳtan 

ağlamaḳḳḳḳdan ala göze ḳan geldi. (Kil., GDİAT, 186) 

 

 

1.1.2.1.6.2.5. -mekten 

bizim kilciniŋ ġózlerinden bu domurcux domurcux axıye ġúlmekden bütün patladı 

patladı benim yapmış oldu‚um işlere. (Or./Aybastı/Sefalık Köyü, AA, 70/VI/14-15) 

gendimi geçindirmekten ācízím. (Tok./Erbaa/Değirmenli Bel., TİLYA, 316/XLIII/9)  

                                                
169 EDİSKUN, s. 271 
170 BAYRAKTAR, s. 261 
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1.1.2.1.6.2.6. -mėkTen 

geçinmėkTen aciz ġaldım. (İz./Taşköprü/İshakçılar, İTOBA, 88/7b/48) 

 

1.1.2.1.7. MASTAR+iYELİK+DA 

1.1.2.1.7.1. -mAsIndA Zarf-fiil Eki 

1.1.2.1.7.1.1. -mesinde 

o ilk gelmesinde de dėmiş şėx osman efendi, van müfdüsü geldı dėmiş. 

(Mal./Akçadağ/Karamağara, AkçYA, 129/25/36) 

 

1.1.2.1.7.2.  MASTAR+iYELİK+DAn 

1.1.2.1.7.2.1. -masından 

gúrzüsünü xafifçe yėre bıraxmasından gonax sarsıldı. (Siv./Oluhman, STİAT,14) 

 

1.1.2.1.7.2.2. -mesinden 

vėzirin ġelmesinden müneccim çok ḳorḳmuş, belli de ėdememiş. (Kas., AAT, 15) 

 

1.1.2.1.7.2.3. -mésinnén 

etmésinnén yüzüm aşağı gan aḳıyor. (Man./Turgutlu, ADÜM I, 23) 

 

1.1.2.1.7.2. -(y)IşIndA ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -Iş/-Uş ad-fiil ekinin iyelik ekleri ve bulunma durumu ekiyle 

genişlemesinden oluşmuş -IşIndA /-UşUndA eki de “-dığı zaman” anlamında bir zaman zarfı 

görevindedir.171 

 

 

1.1.2.1.7.2.1. -ışında 

daha sürgünden ilk gelışındä bunnar tanıdılár. (Mal./Akçadağ/Karamağara, AkçYA, 129/25/29-30)  

 

                                                
171 KORKMAZ, TTG, s. 1034 
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1.1.2.1.7.2.2. -ışındé 

daha sürgünden ilk gelışındé bunnar tanıdılér. (Mal./Akçadağ/Karamağara, AkçYA, 129/25/29-30)  

 

1.1.2.1.7.2.3. -íşínda 

“ḳardaş para bittí. bi daha gelíşínde verírıx” (Ur./Merkez, UMA, 153/VI/) 

 

1.1.2.1.7.2.4. -işinde 

öküz can çekişinde picaġi çeken çox olur. (Bit./Ahlat, AİAD,58) 

onnan sora türkiye gelişinde bizim köylerde zengin‚ adamlar gürcü ökümeti dedi ki 

«esger vereceksiz.» (Kars/Posof/Doğrular K., KarsİA, 219/31/14)  

ucunci tėyişinde, çocuḳ oa: padışahım, felan odadgi ḳızini tilerım. (Trab./Vakfıkebir/Şahinli K., 

KİAT, 220) 

iḳḳḳḳ gelişinde, “ula, ben nēdeyim nētmiyeyim? (Rize/İydere Buc./Köşklü K., RİA,233/XII/4) 

bu hinci ilḳ defa gelişinde yüz daşı topladılā. (Af./Sandıklı/Kızık Kas., SYAÖ, 371/LXXVII-a/4)  

 

1.1.2.1.7.2.5. -işiŋde 

onu da inşallah bir gelişiŋde gene anlatırım. (Kars/Çıldır/Gülyüzü K., KarsİA, 353/89/68)  

 

1.1.2.1.7.2.6. -üşümde 

dönüşümde baḳdım o. onun da hemşerileri var. (Edn./Uzunköprü/Beykonağı K., EdİA,172/XXIII/30) 

 

1.1.2.1.7.2.7. -üşünde 

hasan ‚ ağa ne ġadar gėtmişdi, mevla΄sı bissin. geri dönüşünde ġırx güne geldi eve çıxdı. 

(Kars/Çıldır/Koçgüden K., KarsİA, 355/91/25-26)  

 

1.1.2.2. EK+EK YAPISINDA OLANLAR 

1.1.2.2.1. EK(LER)+ BERİ 

1.1.2.2.1. -(y)AlI Beri 

1.1.2.2.1.1. -alı beri 

çok özledim göremedim işte iç onları asta olalı beri. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 59/XIV/29) 

1.1.2.2.1.2. -ali beri 

ben doxali beri sizlen uğraşiyrum. (Rize/İkizdere/Çamlık K., RİA,256/XXVI-c/90) 

 



 

 

174 

1.1.2.2.1.3. -eli beri 

oralardan geleli beri yani annem bobam epsi vādı. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 75/VIII/3) 

 

1.1.2.2.2. EK(LER)+ GİBİ 

1.1.2.2.2.1. -(V)r gibi 

1.1.2.2.2.1.1. -ar gibi 

ya saŋa “alır gibi sat satar gibi āl” nė yapāsaŋ. (Af./Merkez, AMA, 189/VII/41) 

alır gibi sat, satar gibi al. (Af./Merkez, AMA, 206/XI/26) 

dökülmüş‚ olanları vādı, onuŋ şēsi zar atar gibi atılır. (Af./Merkez, AMA, 255/XXI/22) 

eşşā çalar gibi çala çal çala çal çalıyó óŋúne  düşdü. ġardan gėri dönemiye, o yanı da 

dönemiye. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 264/VIIb/181-183) 

hoza o bastıḳları daşlar izleri çamıra basar gibi oturmuş. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 137/XVI/42) 

mallara búŋek daxar gibi bi bunnu uzamış. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 88/XVI/118) 

onu çekiyorum yatarkene, çadırda yatar gibi yatıyorum. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 198/V/78) 

 

1.1.2.2.2.1.2. -ē gibi 

hamır çinnē gibi çinnēdi. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,161/I/1) 

eşşek dövē gibi yüzüne tüküre tüküre dövüyōlā yāni. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 282/I-44/82-83)  

 

1.1.2.2.2.1.3. -ér gibi 

tāzé yādan gil çékér gibi sīrĭlıp çıkıyor. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 29) 

 

1.1.2.2.2.1.4. -ır gibi 

ya saŋa “alır gibi sat satar gibi āl” nė yapāsaŋ. (Af./Merkez, AMA, 189/VII/41) 

alır gibi sat, satar gibi al. (Af./Merkez, AMA, 206/XI/26) 

 

1.1.2.2.2.1.5. -ir gibi 

ät makinesinde bayā ät çekilir gibi çekilirdi. (Af./Merkez, AMA, 217/XIII/117) 

1.1.2.2.2.1.6. -u gibi 

çıraKlıKdan giriyō amma baKmışsın, bayā guş gonduru gibi gondurulā. (Af./Merkez, AMA, 

270/XXV/256) 
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1.1.2.2.2.1.7. -ur gibi 

annemi o ara uyur gibi oldu. (Or./Aybastı/Zaferimillî Köyü, AA, 105/XXVIII/30) 

 

1.1.2.2.2.1.8. -ur gibî 

çocuḲ de uyur gibî oldu, ben daxă uyudum uyumadım. (Küt./Merkez, KYA, 141/I/230)  

 
1.1.2.2.2.2. -DIk+İYELİK GİBİ ZARF-FİİL EKİ 

Haydar Ediskun: -diği gibi yapılı ulaçlara kıyaslama ulaçları demekteyiz...Bu ulaç, geçmiş 

zaman ilgisi taşır ve kendisinden sonraki eylemin kendi eyleminin yönteminde yapıldığını ya da 

yapılacağını bildirir ki nitelikleri gerçekten kıyaslayan bir ulaçtır.172 demektedir. 

 

1.1.2.2.2.2.1. -DIk+I. Teklik  İyelik gibi 

1.1.2.2.2.2.1.1. -dığım gibi 

bi baxi o binanın tavanında bi ejderha ġafasını çıxardı, yoxardan aşağiya dorği baxi. o 

o ġız diyi ki benım söladığım gibi yap sana tarifını vėracam. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 

110/XVI/91) 

vaxdın zamanında size ānnaddığım gibi, bir kilo yún aldırdım diyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık 

Köyü, SİA, 193/IV-f/427) 

 

1.1.2.2.2.2.1.2. -dı ‚‚ ‚‚ım gibi 

hākimiŋ húzuruna varıyollar, aynė bēle ānaTdı‚ım gibi, biliyoŋ mu? (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, 

SİA, 179/IV-c/121) 

 
1.1.2.2.2.2.1.3. -diğim kimi 

şindi cahit xoca yeni de söylediğim kimi eskide eşḳıyalıx meşḳıyalıx vardı işte 

(Mal./Akçadağ/Resuluşağı/Kozluk Mezrası, AkçYA, 142/34/)  

 
1.1.2.2.2.2.1.4. -duğum gibi 

aynısını annaTduğum gibi yapdı. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 218/IIb/94) 

 

1.1.2.2.2.2.1.5. -dum gibi 

anamdan dōdu‚m gibi duruyom. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,160/XII/73) 
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1.1.2.2.2.2.2. -DIk+II. Teklik  İyelik gibi 

1.1.2.2.2.2.2.1. -dîŋ gibi 

bildîŋ gibi de‚il, şu gördüŋ. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ,220/XI/66)   

 

1.1.2.2.2.2.2.2. -duġın kibi 

daşa vurduġın kibi dėdí onan birtene çıxar der‚ assam kessem mi? (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 

162/XIII/62) 

 
1.1.2.2.2.2.2.3. -düğün kimi 

ağzığan götüdüğün kimi zehirlenecaxsın. (Kars/Kağızman/Kötek,Kozlu, KarsİA, 178/10/18)   

 

1.1.2.2.2.2.3. -DIk+III. Teklik  İyelik gibi 

1.1.2.2.2.2.3.1. -dığ ė́ gibi 

o narlandığ ė́ gibi, atėşde güzel gızarır. (Erz./Pasinler/Timar K., ErzİA, 165/IX-V/53) 

 

1.1.2.2.2.2.3.2. -dığ ė́ kimin 

doldığ ė́ kimin, iki gėçeliyin inzibat çeyhdi. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 160/IX-III/22) 

 

1.1.2.2.2.2.3.3. -dığı gibi 

südün şekere ġaynadığı gibi bi tane de ısParta’da varımış. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 87/III/210) 

 

1.1.2.2.2.2.3.4. -dığı ğibi 

ğerdannığı aldığı ğibi uşdu ğėtTi. (Mal./Tilek K., GDİAT,18) 

 

1.1.2.2.2.2.3.5. -dığı kimin 

gėyigh gaşdığı kimin taxir bacağına yaxalir. (Erz./Merkez, ErzİA, 19/I-III/97)  

diģanı ġırdığı kimin bizim halx ürkdü. (Kars/ Hanak/ Çavdarlı, KAİ, 257/ 46/ 20)   

 

 

1.1.2.2.2.2.3.6. -dığ ı̊ gibi   

o civar oldığ ı̊ gibi  onın emrindedir. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 133/II-c/109) 
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1.1.2.2.2.2.3.7. -dıği kimin 

öbür ‚ elini uzatdıği‚ kimin gamandar sezdi orda. (Erz./Merkez, ErzİA, 17/I-III/8)  

orda geyigi ardıği kimin atiş‚ edir. (Erz./Merkez, ErzİA, 19/I-III/96)  

aldıramadıği kimin, nasi ėdirse hasan beg üzeyir begim burdan bir gılış wurduği kimin 

buni atdan aşşaği alir. (Erz./Merkez, ErzİA, 20/I-III/144-145)  

 

1.1.2.2.2.2.3.8. -digi gibi 

elbiseyi geydigi gibi, dilber senemin güzelligi çixdi. (Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/18)  

alır almaz bi tarafdan üfürdigi gibi bütün asger ġaybolıyî. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 

253/II-XIV/136-137) 

 

1.1.2.2.2.2.3.9. -digi kimin 

baş dedigi kimin dönir başlir. (Erz./Pasinler/Güzelisar K., ErzİA, 179/IX-XII/53) 

 

1.1.2.2.2.2.3.10. -diğ ė́ kimin 

owaya giridiğ ė́ kimin erzürüm de sukut‚ etdi. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 153/IX-I/20) 

 

1.1.2.2.2.2.3.11. -diği kimi 

şimdîse bunnar menim ėvlatlarımdır, dėdiği kimi, pátşaḥĭn-da aḳli başına geldi. 

(Van/Edremit, AİAD,32) 

taam geldiği kimi bu oturdu. (Kars/Selim/Yamaçlı K, KarsİA, 208/23/39)   

millet törediği kimi bi ataş vemişler. (Kars/Hanak/Çavdarlı K., KarsİA, 257-a/46/8)  

 

1.1.2.2.2.2.3.12. -diği kimin 

cetirdiği kimin axılnen dev
u
let bir birine iddahalaşdılar. (Erz./Pasinler/Surbakan K., DİAT, 183) 

 

1.1.2.2.2.2.3.13. -diği kimin 

girdiği kibin, millet ulx‚ olup ġehveden‚ içeri doldular. (Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/21-22)  

 

1.1.2.2.2.2.3.14. -di ‚‚ ‚‚i gibi 

ḲḲḲḲıziŋ dedi ‚‚ ‚‚i gibi hemān beş daḲġa ġalmadan bizi geşdi. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,119/II/175) 
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1.1.2.2.2.2.3.15. -dii gibi 

 nanḳı ġura emsalleri ḳaatları geldiği zaman, on beş gün filan müddetleri be ġadak 

varısa, saat dokuz on arası, yunan asgeri kôlülerin bazara geldii gibi geldilē. (Uş./ 

Eşme/Takmak, UşİA, 278/I-43/19)  

 

1.1.2.2.2.2.3.16. -diyi kimi 

şindi bu bayburtda baxcalar başında indiyi kimi, elinde bir ėy gamçı var. (Erz./Merkez, ErzİA, 

17/I-III/20)  

 

1.1.2.2.2.2.3.17. -dî ġibi 

bunu bobası oğlanın dėdî ġibi yapmış. (Çank./Cacıklar K., AAT, 104) 

 

1.1.2.2.2.2.3.18. -d i̊ ‚‚ ‚‚ i̊m gibi 

söyled i̊ ‚‚ ‚‚ i̊m gibi işTî düvüne ġuruluruz. (Zong./Bartın/Ağdacı K., ZBKİA, 147/XIV/23) 

 

1.1.2.2.2.2.3.19. -dϊğϊ kibi 

ġehveden içeri girdϊğϊ kibi, mahmudi isdanbolda çox çox çekmezdϊler. (Erz./Merkez, ErzİA, 

15/I-II/38)  

çamlıbėle yarxaşacax sırada garşi garşiya geliller.  geldiyhleri kimin gidir. (Erz./Merkez, 

ErzİA, 19/I-III/107)  

 

1.1.2.2.2.2.3.20. -duğ ė́ kimin 

biz ė́ duyduğ ė́ kimin, biz gencede gawuşduğ‚ ermeniye. (Erz./Horasan/Merkez, ErzİA, 131/VIII-II/10) 

 

1.1.2.2.2.2.3.21. -duği gibi 

o çatala wurduği gibi çatal düşer. (Erz./Pasinler/Timar K., ErzİA, 165/IX-V/74) 

 

1.1.2.2.2.2.3.22. -duği kimin 

aldıramadıği kimin, nasi ėdirse hasan beg üzeyir begim burdan bir gılış wurduği kimin 

buni atdan aşşaği alir. (Erz./Merkez, ErzİA, 20/I-III/144-145)  

1.1.2.2.2.2.3.23. -duğu gibi 

gız da ġendüsü bilemeduğu gibi oğlana söylemiş. (Kas./Dereli Tekke K., AAT, 22) 
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bayram namazında da ġurbanda olduğu kimi, bayram namazı toplumda ġılınır. 

(Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 5/I/101) 

deminki gibi nişanda olduğu gibi dağılīlā. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,31/VIII/48) 

 

1.1.2.2.2.2.3.24. -duğuu gibi 

köyüŋ sıırını bi çoban güdēdi, her kôde olduğuu gibi. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 278/I-43/17)  

 

1.1.2.2.2.2.3.25. -duğu kibi 

biz onuŋ sordū gibi ġonuşmuyox. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 292/XIe/176) 

el doxanduğu gibi ġaldurulmiş. (Erzn./Kemaliye/Çaldere K., ErznYA, 218/I-XVI/24) 

o arada bu firen yapdi. olduğu kibi araba durdi. (Kars/Susuz/ Kırçiçeği K., KarsİA,165/3/20-21) 

ayruldi 'ordan, gitti bi ağac'un dibine oturduğu kibi bi gaflet utykusiº basti. (Rize/ Merkez/ 

Çarşı Mah., RİA, 200/ I/ 119) 

 

1.1.2.2.2.2.3.26. -duğu kimin 

tam ölecegi zamani annaduğu‚ kimin dėmek ġaxıy ġızinin birini aliy. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu 

Bel., ErznYA, 248/II-XIII/23-24) 

 

1.1.2.2.2.2.3.27. -duğu ҝibi 

ḳízi verduğu ҝibi buni ģór΄diler. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,199/I/76) 

 

1.1.2.2.2.2.3.28. -dū gibi 

eğer ben geri dönüP gelemesem bu mal oldū gibi siziŋ‚ olsuŋ. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

289/XIc/96) 

biz onuŋ sordū gibi ġonuşmuyox. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 292/XIe/176) 

eğer ben geri dönüP gelemesem bu mal oldū gibi siziŋ‚ olsuŋ. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

289/XIc/96) 

bütün oldū gibi pādişā anladıyōla. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,8)  

tanıyamadū gibi diline dēzdürmüş. (Ordu/Fatsa/Çayıralan K., KİAT,23) 

avcı āmed her‚ ḡúnki durdū gibi ġonuşan avcı āmed konuşmuyo. (Tok./Pazar/Kaledere K., TİLYA,  

359/LXXIV-e/70)  

 

1.1.2.2.2.2.3.29. -dügi çimin 
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çoban bunnarın cėri döndüğünü cördügi çimin, çoban eline aldi değenegini. 

(Erz./Pasinler/Surbakan K., DİAT, 197) 

 

1.1.2.2.2.2.3.30. -dügi kibė́ 

çöwümüz az dağa düşdügi kibė́, dağın‚ etegė́ olduğundan gėc‚ açılır, burya ḳarşılık. 

(Erz./Pasinler/Timar K., ErzİA, 164/IX-V/30-31) 

 

1.1.2.2.2.2.3.31. -düvü gibi 

ōlan gidiya babasınıy dėdüvü gibi yapıya. (Bar./Merkez, BarYA,31/I/101) 

 

1.1.2.2.2.2.3.32. -düyi kimin 

hücuma gelir, sarğıyi gördüyi kimin gacacağ‚ ama anorona yediremiy. (Erz./Merkez, ErzİA, 

20/I-III/137)  

 

1.1.2.2.2.2.3.33. -tiği kimi 

yarın bir da‚a ġėttiği kimi bu pādişah anniyir bunda iş var. (Kars/Arpaçay/Başgedikler/Anıtlar K., 

KarsİA,172/6/20)  

 

1.1.2.2.2.2.3.34. -tuğu ҝibi 

bu aj΄dağar ne kada yaḳína geldisa el attuğu ҝibi bu ΄ç�ekti ḳíli΄ćini. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., 

RİA,199/I/100) 

 

1.1.2.2.2.2.4. -DIk+I. Çokluk  İyelik gibi 

1.1.2.2.2.2.4.1. -dūmuz gibi 

yaxud da hepimiz de aldūmuz gibi ėndirecüg. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 165/I/134) 

 

1.1.2.2.2.2.4.2. -tığımíz kimi 

önce annatığımíz kimi mesela eskiden şö̇leydi. (Bin./Karlıova/Kalencik K., KYA, 175/XI/45) 

 

1.1.2.2.2.2.5. -DIk+III. Çokluk  İyelik gibi 

1.1.2.2.2.2.5.1. -dıxları gibi 

erzürüm, erzincan, van bunnardan birleşdiler, çoğaldiler. çoğaldıxları gibi o zaman, 

mălum ya yapişahı yėndürdiler. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 249/II-XIII/56-57) 

1.1.2.2.2.2.5.2. -dıxlari kimim 
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kafirler nasi bumbayi atdıxlari kimin ben anamin yanından gaxdım. (Erz./Tepeköy Köyü, ErzİA, 

27/I-VII/55)  

 

1.1.2.2.2.2.5.3. -dikleri gibi 

deperlēmiş git moruk yāni yōlsuz olmuşlā hidiki açık cılbak gezdikleri gibi yolsuz 

olmuşlā. Af./Sandıklı/Koçgazi  K., SYAÖ, 377/LXXVIII-a/118)  

dedikleri gibi sonra yani afiyon cephesine vuruldu. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 123/XIV/54) 

 

1.1.2.2.2.2.5.4. -dikleri kimin 

geliller, gelir şeherden içeri giriller. girdikleri kimin, bir adam dutillar. 

(Erz./Pasinler/Güzelisar K., ErzİA, 181/IX-XII/160) 

 

1.1.2.2.2.2.5.5. -diyhleri kimin 

ġehveden içeri girdϊğϊ kibi, mahmudi isdanbolda çox çox çekmezdϊler. (Erz./Merkez, ErzİA, 15/I-

II/38) 

çamlıbėle yarxaşacax sırada garşi garşiya geliller.  geldiyhleri kimin gidir. (Erz./Merkez, 

ErzİA, 19/I-III/107)  

 
1.1.2.2.2.2.5.6. -diĥleri kimi 

sarıġemişe geldiĥleri kimi bu sever de baxdı ki bu iş dutunamayacax. (Kars/Selim/Yamaçlı K, 

KarsİA, 207/23/14)   

 

1.1.2.2.2.2.5.7. -dukleri ΄ҝibi 

endurdukleri ΄ҝibi o da ΄takdi. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,199/I/79) 

 

1.1.2.2.2.2.5.8. -dükleri gibi 

aynı bóle keman çekdükleri gibi undan yay vardur. (Ordu/Akkuş/Salman N.,OİYA, 185/19/15) 

 

1.1.2.2.3. EK(LER)+ GÖRE 

1.1.2.2.3.1. -DIk+İyelik+A göre Zarf-fiil Eki 

1.1.2.2.3.1.1.-DIk+I. Teklik  A göre  

1.1.2.2.3.1.1.1. -dığıma göre 

bir iki sa‚at sora benim duydığıma göre ėsKi avcılárden duymíşem. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 

95/I-a/102) 
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1.1.2.2.3.1.1.2. -duğuma góre 

babam hasan Ḳocamandan nakil duyduğuma góre bunu şöyle nakil idmişTir. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 140/XIII/45) 

 

1.1.2.2.3.1.1.3. -dusuma göre 

aradan ḳaç sene zaman geçince tābi bilmiyon böyüklerimizden duydusuma göre 

ġonuşuyon. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,101/VII/7) 

 

1.1.2.2.3.1.1.4. -duğuma göre 

babam hasan Ḳocamandan nakil duyduğuma góre bunu şöyle nakil idmişTir. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 140/XIII/45) 

 

1.1.2.2.3.1.1.5. -dúme göre 

eşitdúme göre tabi bo gún dı‚ül ya. (Amas./Aydınca/Şeyhsadi Köyü, AAA, 294/XIIa/) 

 

1.1.2.2.3.1.1.6 -duuma göre 

duydu‚uma göre senin bi ōlan var. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,119/II/178)  

 

1.1.2.2.3.1.1.7. -dūma göre 

benim böyüklerimden duydūma göre ingilizlē esir düşmüş. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 

247/XXII-a/6)  

 

1.1.2.2.3.1.1.8. -time göre 

ėşėttime göre yaḳılmış ve xalḳı dağıtılmış. (Küt./Merkez, KYA, 145/II/5)  

 

1.1.2.2.3.1.2. -DIk+II. Teklik  A göre  

1.1.2.2.3.1.2.1. -duğuna göre 

dede olduğuna göre bizı mahçup ėtmiyasın. (Elz./Baskil/Bilaluşağı K., KBAYA, 149/XL/49) 

 

1.1.2.2.3.1.2.2. -tığan göre 

istambolda çalıştığan göre epey para getırdım‚ mı? (El./Keban/Sağdıçlar K., KBAYA, 104/XIII/25) 

1.1.2.2.3.1.3. -DIk+III. Teklik  A göre  
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1.1.2.2.3.1.3.1. -dígíne göre 

bugün nabi geldígíne göre bunı söyleyin. (Ur./Merkez, UMA, 133/II/6) 

 

1.1.2.2.3.1.3.2. -dığına göre 

yanė yağmür yağmadığına göre ekınlar durumu ėyi maşalla. (El./Baskil/Doğancık K., KBAYA, 

136/XXXII/15) 

 

1.1.2.2.3.1.3.3. -dīna göre 

bu adam guvayımilliye teşgilātı içinde var, gayınbuvamıŋ annatdīna göre. (Uş./ 

Eşme/Takmak, UşİA, 279/I-43/41)  

 

1.1.2.2.3.1.3.4. -dǖne göre 

danışman köyü esgi yaşlıların sôledǖne göre urda bî öncelerde bî adam var‚ ĭmış. 

(Ordu/Çamaş/Danışman K.,OİYA, 197/30/1) 

 

1.1.2.2.3.1.4.1. -DIk+I. Çokluk A göre  

1.1.2.2.3.1.4.1.1. -duğımıza göra 

áslın duyduğımıza göra işda bu Köyın tarıxın bilmerim. (Bin./Çeltiksuyu K., BMİKA, 178/IX-a/8) 

 

1.1.2.2.3.1.4.1.2. -duğumuza göre 

ama böyügşerimizden duyduğumuza göre, o zaman gelmişler. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 

21/VI/14) 

 

1.1.2.2.3.1.4.1.3. -dūmuza göre 

duydūmuza göre yeni sene gazılceKmiş, pamuKgale üniversitesi gazceKmiş. 

(Af./Dazkırı/Sarı Kavak K. , BDA,284/XXXI/97) 

efennim duydūmuza göre bizim bu ḳorucu kǖ dermenner, unun kǖsü varmış. 

(Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/17) 

bizim duydūmuza göre ḳırḳġızları ḳatletmişler. (Ordu/Akkuş/Çaldere K.,OİYA, 179/12/) 

 

1.1.2.2.3.1.4.1.4. -tuumuze ĝóre 

ejdādumuzdan işittuumuze ĝóre, analuğa verilmiş. (Rize/İkizdere/Çamlık K., RİA,255/XXVI-b/45) 

 

 

1.1.2.2.3.1.4.2. -DIk+lAr+I. Çokluk A göre  
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1.1.2.2.3.1.4.2.1. -dıKlarımıza göre 

onları bilemeyiz, yalıŋız daha önce bizim şe yaPdıKlarımıza göre bura sarıgavaK 

deyilmiş de sıragavaKmış. (Af./Dazkırı/Sarı Kavak K. , BDA,277/XXX/1-2) 

 

1.1.2.2.4. EK(LER)+ İÇİN 

1.1.2.2.4.1. -mAk için ZARF-FİİL EKİ 

Haydar Ediskun: -mek için (üzere) ve -mesi için yapılı ulaçlara da sebep ulaçları 

demekteyiz...-mek için (üzere) ve -mesi için yapılı ulaçlar da kendilerinden sonraki eylemin sebebi 

olurlar.173 

 

1.1.2.2.4.1.1. -ma çün 

bi ‚ ġadıŋıŋ çocunuŋ oluP olmayacanı annama‚ çün sidinen bi gaba dikilen arpa suanır.  

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 105/V/1) 

 

1.1.2.2.4.1.2. -ma için 

biz de bunu geleceK nesillere bi‚ hatıra bıraxma‚ için dile getirdiK.  (Kay./Yeşilhisar, YYA, 

140/XIII/67) 

 

1.1.2.2.4.1.3. -mā üçün 

o intikam almā‚ üçün oraya yerli gevırları oraya gösterivēriyolar. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

227/XV/24)  

 

1.1.2.2.4.1.4. -me için 

bu dalyan yussuf asgeriynen yazın hava almā‚ için, hevā deŋişdirme‚ için, seyáte çoxar. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 108/VIII/2) 

 

1.1.2.2.4.1.5. -me úçún  

bunarı ayırabilme ‚‚ ‚‚‚ úçún hēr birine bi şey dēyiceŋ mu‚ aggaK. (Af./Merkez, AMA, 223/XIV/41) 

 

1.1.2.2.4.1.6. -me üçün 

orda bi ĝarı bahcadan gelniş, oT alıyorumuş, ineḲlerine ĝótürme‚ üçün. (Siv./İlbeyli/Eski 

Apardı Köyü, SİA, 196/V/34) 
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bu adam tābi, ata sözü, tercübe ėtmeg‚ üçün o mahalliye ġėtmişidi. (Tok./Artova, STİAT,153) 

 

1.1.2.2.4.1.7. -mēçun 

anasını babasını órenmēçun sıxışdırıyor. (Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA, 147/XV/33-34) 

 

1.1.2.2.4.1.8. -mag içün 

bu memleketinde ġėçinememiş para gazanmag‚ içün dışarı memleketlere ġėtmiş. (Ordu, 

KİAT,3) 

 

1.1.2.2.4.1.9. -mag itçün 

paşga bir memlegedin padışáhnın oğli atlari sulamag itçün ḳızin çığduğu ağacin, 

tibinde pir suya kelmiş. (Trab./Akçaabat/Tuzköy K, KİAT, 181) 

 

1.1.2.2.4.1.10. -maġ uçun 

ramazan tutmaġ‚ uçun bir ay oruç tutarız. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 3/I/53) 

çambaşı yaylasına ġoyun yaymaġ‚ ŭçun giden çoban gidermiş bôle her sene. 

(Ordu/Kabadüz/Gümüşköy K.,OİYA, 260/81/1-2) 

 

1.1.2.2.4.1.11. -maġ üçun 

tabi ibrahim ‘aleyhiselam’ı yoġ etmaġ üçun bir çoġ fırsat kollar. (Ur./Merkez, UMA, 140/III/74) 

 

1.1.2.2.4.1.12. -mağ çün 

can ‚ gurtarmağ ‚‚ ‚‚ çün imdadımıza yatişiŋ. (Siv./Oluhman, STİAT,12) 

 

1.1.2.2.4.1.13. -mağ için 

oyunundan göştü oruyǎ; para almağ ‚‚ ‚‚ için göştü. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/35) 

çünkü onu rahatlatmağ‚ için oḳursuŋ bir‚ āyet. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/55) 

bu halıcığı yaymağ ‚‚ ‚‚ için ūraşdılar. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,183/VIII/2 

buğdayını çıxartmağ için rüzgārda savurlardı günlerce. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 261/XXIII-b/11-12) 

düğünü senelTmāğiçün bir iki tene genci geydirirlerdi. (Mal./Doğanşehir/Gündoğru K., MalİA, 

354/CXXI/7) 

1.1.2.2.4.1.14. -mağ içün 

yolcuları soymağ ‚‚ ‚‚ içün pusuya yatmış. (Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,42) 
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1.1.2.2.4.1.15. -mağ uçun 

orda su birikme rāmet suyu birikme hayvan sulamağ‚ uçun gölet varıdı. 

(Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,105/VIII/17) 

 

1.1.2.2.4.1.16. -max hüçun 

ben anda tabi arabalar yol bulmi túrkiyéya girmax hüçun. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 90/V/79) 

 

1.1.2.2.4.1.17. -max için 

allahın emr‚ üzre, kerimeŋizi almax ‚‚ ‚‚ için; padişah da bu birden söylediî ‚‚ ‚‚ çin öykelenmiş, 

çocuğu zindana atmış. (Kas./Dereli Tekke K., AAT, 22) 

seni söyġülüŋnen buluşdurmax için, munu tüşündüm. (Siv./Kangal, STİAT,114) 

 

1.1.2.2.4.1.18. -max içín 

bu da ilanı ġurtarmax içín, ilanı orda ġurtardı ki yanmiya. (El./Keban/Karkit K., KBAYA, 96/XI/2) 

 

1.1.2.2.4.1.19. -max uçun  

her ītimāla ġarşu toprāmıza sahip olmax ‚‚ ‚‚ uçun ġarşuŋuzda bulunuyox. (Or./Aybastı/Yeniceli 

Mahallesi, AA, 81/XIII/12) 

zāti el goydu höḳümet bu geldîmiz yoldan yoxarda ĝayanıŋ altındā evleri ĝaldırmax 

uçun. (Nev./Tatlarin K., NevYA,132/IX/4) 

 

1.1.2.2.4.1.20. -max üçún  

bax hér tamizkamax üçún, her bişėyi yıxilar sonunda da bana tüpúrup gidilar. 

(El./Keban/Karkit K., KBAYA, 96/XI/10-11) 

 

1.1.2.2.4.1.21. -max üçun  

odunu burda nadanı yaxmax üçun odunu burdan arxay ĭ nan göturiyordux. (El./Baskil, 

KBAYA, 129/XXVI/14) 

 

 

1.1.2.2.4.1.22. -max üçün  
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içeriye soxmamax‚ üçün sırtıma yorgan viriP, dışarı otuddurdular, eŋitāmı baxdılar 

olmuyacah. (Kay./Yeşilhisar/Güzelöz Köyü, YYA, 126/XI/7-8) (en sonunda) 

 

1.1.2.2.4.1.23. -mak için 

āynı zamanda dizgin dakmak ‚‚ ‚‚ için burıya, dā evel dėdik dizgin dakılır şurıya, (Af./Merkez, 

AMA, 169/I/19) 

ben onu açmak‚ için sülettim. (Ed./Merkez/Muratlı, DTYA,31/II)  

çol çucuḳ sayibi olmak‚ için olduḳ. (Ordu/Zafer K.,OİYA, 176/10/8) 

yoḳ siz bizi ayırmak ‚‚ ‚‚ için yapāsınız nu mūabbeti bizi ayırıcānız. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 

77/XX/171)  

 

1.1.2.2.4.1.24. -maḳḳḳḳ uçun 

onları susdurmaḳḳḳḳ ‚‚ ‚‚  uçun çox çabalıy ı̊, susduramıy ı̊. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 198/I/42) 

 

1.1.2.2.4.1.25. -maK için 

bizim düzennēden diş aşmaK‚ için pafta, can usta derlēdi birisi ismāyil‚ usta derlēdi. 

(Af./Merkez, AMA, 240/XVII/101) 

bôle dizimizde boyamaK ‚‚ ‚‚ için onu boyadıKdan sōna iki günde gurudurun. (Af./Dazkırı/Merkez, 

BDA,261/XXVI/51-52) 

 

1.1.2.2.4.1.26. -maK içün 

ondan sonra bu yokardan gelir, çay suyu, o da garışıyo bu suya yāni, köy‚ içini 

sulamaK ‚‚ ‚‚ içün. (Af./Başmakçı/Çığrı K., BDA,216/XVII/7) 

 

1.1.2.2.4.1.27. -mAk üçün 

çoluğa çocuğa oyuncāK garşılıKsız hatır‚ almaK‚ üçün getirilir. (Af./Merkez, AMA, 192/VII/148)  

 

1.1.2.2.4.1.28. -maḳḳḳḳ için 

gurbalıḳ satmaḳḳḳḳ için ş é̄  hré ġéliyorlar. (Ant., ADÜM I, 130) 

efendim bunnarı tarla olmaḳḳḳḳ için ayaḳ açtıḳ. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/3) 

onu çalışdırmaḳḳḳḳ için uğraşdılā, çalışdırmadılā. (Isp., IMA, 105/I/95) 

yonanıy iş é̄  ye gitTik mėsėĺā ġovmăḳḳḳḳ‚ için mėsėĺā. (İz./Taşköprü/Karakadılar, İTOBA, 90/8/5) 

onnāla annaşmaḳḳḳḳ için î ama atış açıyōla. (Kırk./Erikler Köyü, KİMİKA, 60/III/31) 
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buz dolabını almaḳḳḳḳ için bi buz dolabı paran olcaḳ kenarda o zaman buz dolabını 

alcaḳsın. (Kırk./Yoğuntaş Köyü, KİMİKA, 124/XXII/22) 

o ҝóye ḥızır gelmiş bi‚ şeyler toplamaḳḳḳḳ için. (Tok./Başçiftlik/Zinav K., TİLYA, 308/XXXIX-ç/7)  

cāminin bi‚ odası olacēk oturmaḳḳḳḳ ‚‚ ‚‚ için. (İz./Ova/Çayırköy, İTOBA, 104/12a/75) 

şimdi o veziyette kendimizi ḳḳḳḳorumaḳḳḳḳ‚ için daima bî şey ōduu zaman yine bǖle tutup 

kendimiz iki ay geçmeden çevberlik patladı. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 55/XIII/3) 

 

1.1.2.2.4.1.29. -maḳḳḳḳ iç�un 

kendini tanıtmaḳḳḳḳ‚ íç
un bi sozler sarf‚ ettíḳten sora, netiće kapiyi aç�mişler. (Rize/Güneysu 

Buc./Küçükcami K., RİA,242/XVIII/54) 

 

1.1.2.2.4.1.30. -maḳḳḳḳ ŭçun 

bu maḳsat uriye su almamaḳḳḳḳ‚ ŭçun. (Ordu/Çaybaşı/Kurudere K.,OİYA, 213/42/12) 

 

1.1.2.2.4.1.31. -maḲḲḲḲ için 

haftada  bi beygir iki geliyō gelmiyō kendimizi oyalamaḲḲḲḲ için dükkān açıyōz. (Af./ 

Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 190/II/9-10)  

 

1.1.2.2.4.1.32. -máK için 

gara sürēlē yüzlēne uyŭtmamáK ‚‚ ‚‚ için. (Af./Merkez, AMA, 228/XV/53) 

 

1.1.2.2.4.1.33. -may çün 

tomruḳcu başının pėtendesi altında zarınyan ḳuĺ ‚ doḳeni çalıp gurtaymay‚ üçün episāneyi 

bėn sizin hem ôḳeŋizi almay çün hem de bėni yalan söyletdümek istedüğnüzü 

annaduğum içün yalanı pėşim söyledim dėmiş. (Kas., AAT, 11) 

 

1.1.2.2.4.1.34. -may üçün 

tomruḳcu başının pėtendesi altında zarınyan ḳuĺ‚ doḳeni çalıp gurtaymay ‚ üçün 

hepisāneyi bėn sizin hem ôḳeŋizi almay çün hem de bėni yalan söyletdümek istedüğnüzü 

annaduğum içün yalanı pėşim söyledim dėmiş. (Kas., AAT, 11) 

 

1.1.2.2.4.1.35. -meg için 
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size be axıl vermeg‚ için geldim . (Kars/Hanak/Damal/Y. Gündeş K., KarsİA, 249/44/69)  

ırsız bî yėrde oturup dinlenmeg‚ için bî oḥ çekiyo. (Ordu/Kabadüz/Yeşilada K.,OİYA, 264/86/18) 

 

1.1.2.2.4.1.36. -meg içün  

vaḳtın zamanında, halbur samanında, üç arḳadaş, naçar galıp, diyar memleketlere 

ėttiyaçlarını temin ėtmeg ‚‚ ‚‚ içün, bir‚ āz para gazanalım dėye sözleşip üçü billikte ayrılıp 

gėtmişler. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

 

1.1.2.2.4.1.37. -meg içún 

ėnek ġútmeg ‚‚ ‚‚ içún, şu ġútmek‚ içún ol í yė. (Zong./Devrek/Öksüzoğlu K., ZBKİA, 130/VII-b/72) 

 

1.1.2.2.4.1.38. -meg üçün 

seni çürütmeg‚ üçün söler. (Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 208/I-I/52) 

 

1.1.2.2.4.1.39. -meğ için 

bu cevüzleri düşürmeğ ‚‚ ‚‚ için yėrde bi keseġ‚ aldım. (Mal./Hekimhan, GDİAT,37) 

gēş galdıŋ demez ona da, hem öbür tarafı rencide etmemeğ için. (Uş./Merkez/Eynihal, UşİA, 210 

/I-5/37)   

bunnara meydan vermemeğ için hileye düşündüm hocam, gurtulmaya düşündüm. (Uş./ 

Eşme/Güllü, UşİA, 275/I-41/154)  

bayram günü dört kişi baŋa karaz etmişler. gülşemeğ için. (Uş./Ulubey/İnay, UşİA, 329/I-71/47) 

 

1.1.2.2.4.1.40. -mek çün 

gelen misāfillerimiz bölüşmekçün ġına gecelerinde, dú‚únlerinde cümertesi gúnü ġına 

yaḳmıya. (Tok./Almus/Çevreli Bel., TİLYA, 263/XXI-c/25)  

 

1.1.2.2.4.1.41. -mek için 

onun fikrini ôrenmek‚ için fikrini alıyōŋ. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 290/XXXII-ç/27)  

toġada aşşā olan ġanallara sulama ihdiyacını ḡḡḡḡórmek için veyaḥut‚ da ufax tefek pisli‚i 

ḡótürüyo şimdi. (Tok./Turhal/Kızkayası K., TİLYA, 412/CI-b/39)  

şimdi dul tilki çeviriyo bakalım denemek için bakicek ‚ mi ḳarısı bakmiycek‚ mi. 

(Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 143/VI/52) 
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bu görmüş oldūŋuz küçük baş guşları, keklikleri yaxalayabilmek için, bunuŋ ‚‚ ‚‚ için de 

ġurallar. (Kır./Merkez, KırYA, 213/IV/13-15)  

ḥani tenḥa bî ormanın içinde diye pazar yėrine getirmek‚ için toplaşiyō. 

(Ordu/Çaybaşı/Kurudere K.,OİYA, 212-213/42/3) 

kıyāfet ederek, memleketiŋ ahvālini ôrenmek için yola çıkmışlā. (Uş./Sivaslı/Selçikler, UşİA, 315/I-

64/1-3) 

 

1.1.2.2.4.1.42. -mek uçun 

yaylıya gėtmek ‚‚ ‚‚ uçun şimdi baḥardan başlıyalım. (Tok./Başçiftlik/Hatipli K., TİLYA, 305/XXXVII/5-6)  

 

1.1.2.2.4.1.43. -mek üçün 

selā verüller. tābî ġomşular gelmek ‚‚ ‚‚ üçün. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 262/XX-c/18) 

 

1.1.2.2.4.1.44. -mek ǚçün 

bu ġayişi delmek‚ ǚçün biçāmız ayrı. (Ordu/Korgan/Yazıcı K.,OİYA, 277/97/29) 

 

1.1.2.2.4.1.45. -meK için 

bıçığıŋ gırağısını döKmeK ‚ için, meselā eğeyle bıçaK ‚ azı açılır. (Af./Merkez, AMA, 182/IV/39) 

netekim bir‚ ki  cināyeT falan işlenmiş burda, kızılörenlileri burdan çıkarabilmeK için 

buraya yēleşebilmeK için. (Af./Dazkırı/Hisaralan K. , BDA,331/XLIV/19-20 

 

1.1.2.2.4.1.46. -meK içün 

zamanın birinde köyden şėhere gėtmeK içün yola çıxTım. (El./Ağın/Şenpınar K, KBAYA, 177/LII/6-

7) 

akrabāları baş sālığı dilemeK‚ içün yemeK hazırlā. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,240/XXII/49) 

 

1.1.2.2.4.1.47. -méğ uçun 

“hérkés halini söléméğ‚ uçun gélsiŋ bi tilé asıłsıŋ” demiş. (Af./Dinar/Kazanpınar K., GBAA, 

43/XXXII/5) 

 

 

1.1.2.2.4.1.48. -mék uçun 

bizim köyümüzdé ġélinnéri üş ġün diŋlémék uçun işé ġötürmézlé. (Bur./ Bucak, ADÜM I, 112) 
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1.1.2.2.4.2. -mAsI için ZARF-FİİL EKİ 

Haydar Ediskun: -mek için (üzere) ve -mesi için yapılı ulaçlara da sebep ulaçları 

demekteyiz... -mek için (üzere) ve -mesi için yapılı ulaçlar da kendilerinden sonraki eylemin sebebi 

olurlar.174 

 

1.1.2.2.4.2.1. -mA+III. Teklik İyelik+ için 

1.1.2.2.4.2.1.1. -ması çin 

geliller‚ idi bunnar burdan o çocŭ‚a nışan daxması‚ çin, ordan ik‚ üç ĝadın, ik ‚ üç ėrkek 

geliller. (Kır./Merkez, KırYA, 198/II/40)  

 

1.1.2.2.4.2.1.2. -ması için 

bu katōki; şe bėl gısmı, oyuntulu oldū‚ çún galıbıŋ, dabanıŋ‚ ōrya yatması için bunu āynı 

şo pavızal gibi bunu da şône galıbıŋ bėline şône şuruye çeKdiğiŋ zaman bu tamāman‚ 

oturu. (Af./Merkez, AMA, 182-183/IV/61-63) 

soğuKlanması için çoK canları isTemiş, özenereK bişirmişlē. (Af./Merkez, AMA, 234/XVI/104) 

çocu ‚‚ ‚‚ā ġırḳḳḳḳ basmaması için iki arḳâdaş birbirine gelmes‚ icaP‚ edēse, birbirlēnden para 

de ‚iştirilē. (Küt./Simav/Merkez, KYA, 209/XXXVI/20)  

 

1.1.2.2.4.2.1.3. -ması şin 

tabi şunu aşmaması ‚‚ ‚‚ şin bu açılır, burlā açılmaması ‚‚ ‚‚ şin goşāken bu gùğüs gayışını 

gullanır‚ adam. (Af./Merkez, AMA, 170/I/43-44) 

 

1.1.2.2.4.2.1.4. -mesi için 

bu başlık baK hayvanıŋ başına daKdiynen geri giTmemesi için, buŋa alın süsü dėyoz. 

(Af./Merkez, AMA, 169/I/15) 

 

1.1.2.2.4.2.1.5. -mesi çün 

canım yandı şėyxin öteberi sėvmesi ‚‚ ‚‚ çün. (Tok./Niksar, STİAT,199) 

1.1.2.2.4.2.1.6. -mesi için 

tekeriŋ‚ ileri gitmemesi için yerinde durceK‚ o. (Af./Merkez, AMA, 241/XVII/149) 
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siŋsiŋ de düyünlerde gėce ışıḳ yapabilmesi için, esasen hėç bir ışıḳ yoḳ o güne göre. 

(Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 1/I/14) 

 

1.1.2.2.4.2.1.7. -mesi şin 

gördǖ zaman ē, diyelim gamçı vurcek b–ne adam görmemesi ‚‚ ‚‚ şin bunu şē yapmışlā. 

(Af./Merkez, AMA, 169/I/11-12) 

 

1.1.2.2.4.2.2. -mA+III. Teklik Çokluk+ için 

1.1.2.2.4.2.2.1. -maları için 

acımasız olmamaları için söylenmiş bi laf. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 213/VIII-b/75)  

 

1.1.2.2.4.3. -DIk+İYELİK İÇİN ZARF-FİİL EKİ 

Haydar Ediskun: diği ya da -eceği için yapılı ulaçlara da sebep ulaçları demekteyiz. diği ya 

da -eceği için yapılı ulaçlar da kendilerinden sonraki eylemin sebebi olurlar.175 

 

1.1.2.2.4.3.1. -DIK+I. Teklik İyelik+ İçin 

1.1.2.2.4.3.1.1. -d ı̊m ‚‚ ‚‚ için 

ben ġarışmad ı̊m ‚‚ ‚‚ için benim sā hiş‚ bir şeyim olmuyō. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 291/XXXII-ç/78)  

 

1.1.2.2.4.3.1.2. -dıım için 

çünkü o tarafa b ẽ sōnada
n
 vardı‚ım için, orayı bilmēyon. (Isp., IMA, 124/VIII/20) 

 

1.1.2.2.4.3.1.3. -dim çin 

ben çog rahat daḳtiloyuda ôrendim çin yukāda muhımmad depo vādı. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, 

SKA, 116/IV/115) 

 

1.1.2.2.4.3.1.4. -dîm için 

bunuŋ meseĺā sayasını da kendim dikiyon topTan diKdîm ‚ için makiniyi buraya çekerin. 

(Af./Merkez, AMA, 182/IV/32) 

1.1.2.2.4.3.1.5. -di ĭ m için 
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bu gölün bôle mafōlaānını bid ĭ ‚‚ ‚‚im için yapacaḳ olsam da yapamıyorum ben yanar diye. 

(Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,87/V/14) 

 

1.1.2.2.4.3.1.6 -dikim için 

ben de tėk gettim, okumasını filen bildiğim için. (Isp., IMA, 106/I/119) 

 

1.1.2.2.4.3.1.7. -dūm için 

çünkü ōlan oldūm ‚‚ ‚‚ için ekzerî senden şey ‚ apıyolar. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 292/XXXII-ç/82)  

 

1.1.2.2.4.3.1.8. -duğum çün 

bėn de hastalanduğum ‚‚ ‚‚ çün ġelememişdim. (Kas., AAT, 16) 

 

1.1.2.2.4.3.1.9. -duğum için 

bikés olduğum için éskérlik yapmadım. (Bal./Edremit/Dereli K., ADÜM I, 8) 

 

1.1.2.2.4.3.1.10. -duğum içün 

bėn sizin hem ôḳeŋizi almay çün hem de bėni yalan söyletdümek istedüğnüzü 

annaduğum içün yalanı pėşim söyledim dėmiş. (Kas., AAT, 11) 

 

1.1.2.2.4.3.1.11. -duğum üçün 

ben birez yaramaz olduğum üçün yapöadiler. (Bin./Merkez, BMİKA, 214/XXI/4) 

 

1.1.2.2.4.3.2. -DIK+II. Teklik Kişi İyelik eki için 

1.1.2.2.4.3.2.1. -tığıŋ çün 

onnar benim bacımıdı, su damlattığıŋ ‚‚ ‚‚ çün öldüler. (Siv., STİAT,69) 

 

1.1.2.2.4.3.3. -DIK+III. Teklik Kişi İyelik eki için 

1.1.2.2.4.3.3.1. -dī için 

düzgün çıkdī için de Ḳalayı az yer. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 206/V/133)  

 

1.1.2.2.4.3.3.2. -dī içün 
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bône motulu olmadī‚ içün hayvannıydı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 195/IV-a/43)  

 

1.1.2.2.4.3.3.3. -d ı̊ ‚‚ ‚‚ için 

şu anda msafirler ġalmad ı̊ ‚‚ ‚‚ için gece çox ḥafif geçiyō. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 291/XXXII-ç/70)  

 

1.1.2.2.4.3.3.4. -dığ içün 

esgi odunlāmız galmadığ‚ içün angaS topliyoz. (Af./Başmakçı/Çığrı K., BDA,217/XVII/34) 

 

1.1.2.2.4.3.3.5. -dīğ üçün 

bacadan çekiyō yā hava aldīğ ‚‚ ‚‚ üçün orlara fişeḳ deliği derlē. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 196/IV-

a/81)  

hiş umut olmadīğ‚ üçün herkeZ de boynunu bükĕ yāni. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 198/IV-b/141)  

 

1.1.2.2.4.3.3.6. -dığı için 

o tıkır tıkır tıkır tıkır yavaş yavaş gaynadığı için buharı içinde galırdı. (Af./Merkez, AMA, 

221/XIII/233) 

 

1.1.2.2.4.3.3.7. -dığı içün 

mahsúlüm olmadığı içün şimdi şôle desem belkî işe yapabiliriz. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., 

SA,37/XI/29) 

 

1.1.2.2.4.3.3.8. -dığı üçün 

bir müddet örende kaldıxdan soyna bu munzuroğlundaki köyler gelince dersımdaki 

köyler, evıda ḳḳḳḳaldığı üçün şindi diyi çi ben buráyı alırım. (Mal./Akçadağ/Keklikpınar, AkçYA, 

126/23/37)  

 

1.1.2.2.4.3.3.9. -dígí üçun 

ince paḳır gelmedígí üçun, ḳalın paḳır çekidím. (Ur./Merkez, UMA, 129/I/9) 

 

1.1.2.2.4.3.3.10. -dî çin 

pasabordlā arkadan geldî çin biz yolāda çog‚ eylendiK. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 91/I/13) 

 

1.1.2.2.4.3.3.11. -dî çün 
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bu yalan söyledî ‚‚ ‚‚ çün bunu nēyapalım? (Ordu/Ünye, KİAT,11) 

 

1.1.2.2.4.3.3.12. -dî iç i
˚
n 

yėnildî iç i
˚
n sırtında daşırlā onnarı.  (İz./Ova/Çayırköy, İTOBA, 101/11c/55)

 

 

1.1.2.2.4.3.3.13. -diî çin 

allahın emr‚ üzre, kerimeŋizi almax‚ için; padişah da bu birden söylediî ‚‚ ‚‚ çin öykelenmiş, 

çocuğu zindana atmış. (Kas./Dereli Tekke K., AAT, 22) 

 

1.1.2.2.4.3.3.14. -dîi çün 

orda asKer olaraḳ getti ‚‚ ‚‚i için deye üş gün terhisim geçi‚ vedi. (Muğla/Ula/Gölcük Köyü, UlaYA, 

94/XIX/99) 

 

1.1.2.2.4.3.3.15. -dii için 

dediydim ya bizim yörük sōnadan geldi‚i için bun‚narı zaman zaman başlāndıki beyleri, 

meselā padişahları birleşmişler. (Af./Çay/Deveresi, ÇYA,153/X/29) 

Ḳıbrısda ders görüb orda yetişdi‚i için gelmiş. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 141/XIII/72) 

 

1.1.2.2.4.3.3.16. -diğ üçün 

bacadan çekiyō yā hava aldiğ‚ üçün orlara fişek deliği derler. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ,194/IV-

a/81)   

 

1.1.2.2.4.3.3.17. -diğî çin 

şindi iki taraf vekill ĭ ni verdiğî‚ çin iki ḳadın oturur. (Küt./Merkez, KYA, 136/ I/45)  

 

1.1.2.2.4.3.3.18. -diği için 

biz ôle biliyoz. ama italyanlarıŋ bera şarına gediği için, onlā ġomuşla o ismi (Isp., IMA, 

115/IV/4) 

 

1.1.2.2.4.3.3.19. -diği içün 

aynı zamanda allah hevvanın vakdi geşdiği içün nāciye isminde ġadı yaradılmış. 
(Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 127/XIV/137) 

1.1.2.2.4.3.3.20. -diyi üçün 
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ganun bülmediyi üçün buni surir götirir dört gişi arxadaş araya buni alillar. (Erz./Geyik 

Köyü, ErzİA, 23/I-V/28)  

 

1.1.2.2.4.3.3.21. -du içün 

adem’in dǖvāsı ġabul oldu‚ içün, ramazan ayına deKgelmiş oldu. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 

128/XIV/147) 

 

1.1.2.2.4.33.22. -duu için 

çıḳarmaḳdayız domatiz bol‚ oldu ‚‚ ‚‚u için. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 166/XIX/21) 

onun uzun namlılı silāha old‚uu için gaçma‚a teşebbüs etti. (Af./Çay/Bulanık, ÇYA,131/IV/89) 

-hisarlı o esgilēŋ içinde bulundu‚u için bilir. (Küt./Merkez, KYA, 152/V/36)  

 

1.1.2.2.4.3.3.23. -duu içün 

tāze üzüm bekmezi olduu içün, bi de katgısı olmadıından, çok meraklıdır. (Uş./ 

Banaz/Kızılcasöğüt, UşİA, 261/I-35/5)  

 

1.1.2.2.4.3.3.24. -duu üçün 

aşşā dere işleri de birex kuytu olduu üçün, güneşe garşı olduu üçün, yerleşmiş adam 

oraya. (Uş./Ulubey/Sülümenli, UşİA, 336/I-77/9-10) 

 

1.1.2.2.4.3.3.25. -dū çin 

ablam böyüK ‚‚ ‚‚ oldū‚‚ ‚‚ çin çarşıya çıḳāmeyōla. (Küt./Merkez, KYA, 160/VIII/11)  

 

1.1.2.2.4.3.3.26. -dū çún 

bu katōki; şe bėl gısmı, oyuntulu oldū‚ çún galıbıŋ, dabanıŋ‚ ōrya yatması için bunu āynı 

şo pavızal gibi bunu da şône galıbıŋ bėline şône şuruye çeKdiğiŋ zaman bu tamāman‚ 

oturu. (Af./Merkez, AMA, 182-183/IV/61-63) 

 

1.1.2.2.4.3.3.27. -dūçün 

orada tabî bunnar yaban ĝıyafetinde oldūçün, desdi bardax satmi‚a gėtdikleri çün 

üstleri başları ḳótüymüş. (Nev./Avanos/Merkez, NevYA,171/XXXVIII/2-3) 

şindikinler hormonlu oldūçün, hormon mu deyōlā ne deyōlā ne deyōlā he, şindi on üç 

yaşıda fiĺan gelin oluyō. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 204/I-2/110)   
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ad fiĺan dedilē, bùlamadık biz, ondan sōna gayalık oldūçün kendileri kafadan dakdılā. 

(Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 203/I-2/79) 

çoḳ bereketli oldū ‚‚ ‚‚ çun herkeş ġaynatmaḳ zorunda ġalıyō. (Tok./Zile/Göçenli K., TİLYA, 435/CVII-

d/101)  

 

1.1.2.2.4.3.3.28. -dū için 

okuyuP yazmış biŋbaşı‚oldū için köy boş ya ellli hane ya caminin yanıbaşına şu çevreyi 

çevirmiş. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 89/III/251) 

bunu bi‚ da yapma diye basġı yapıyōlar buna. yapdū için bu bî‚ da yaparḳan yaḳalarḳan 

bunu bî‚ da yapıyollar. (Ordu/İkizce/Karlıtepe K.,OİYA, 258/79/42-43) 

ama ġonaḳḳḳḳladū için burda ‚ da duvalar ėtmiş. (Ordu/Ünye/Yavı K., OİYA, 323/130/13) 

dışardan misafiller gel i̊r misafiller şindi durmadū‚ için aslında ҝóy dú‚únneri çox ā‚ırmış 

zamanında. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 291/XXXII-ç/65)  

 

1.1.2.2.4.3.3.29. -dū uçun 

bizim alt yanımız yaḳın oldū ‚‚ ‚‚ uçun kesmiş oluyō. (Tok./Erbaa/Salkımören K., TİLYA, 328/LIV/13)  

 

1.1.2.2.4.3.3.30. -dū üçün 

ḥasdalar òriye baş‚ ārısı tekkesü oldū ‚‚ ‚‚ üçün çoḳ öncelerde iki tane işde òraya gelip 

tekenin içinde namaz ġılîler. (Tok./Çamağzı K., TİLYA, 237/V/1-2)  

bin doḳuz‚ yüz atmış‚ dörtde bizim òralar ġır‚ oldū ‚‚ ‚‚ üçün ormana gėtdúҝ. ḡúzün.  

(Tok./Reşadiye/Bereketli Bel., TİLYA, 369/LXXX/2)  

 

1.1.2.2.4.3.3.31. -dū‚ ŭçun 

yaralandū‚ ŭçun burdan yaralu‚ gine melėk ġazıya gidî. (Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh./Peşembe 

Yaylası,OİYA, 192/25/14) 

 

1.1.2.2.4.3.3.32. -dū ‚‚ ‚‚ ǚçün 

niksar çöl oldū ‚‚ ‚‚ ǚçün sivri‚ sinekden felan duramamışlar. (Tok./Başçiftlik/Merkez, TİLYA, 301/XXXV-

b/12)  

 

1.1.2.2.4.3.3.33. -dug uçun 
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garının gocası evelden şipheli oldug ‚‚ ‚‚ uçun bunnarın yanına ġeliyor. (Siv./Yıldızeli/Çavuşlu K., 

STİAT,23) 

 

1.1.2.2.4.3.3.34. -duğ ‚‚ ‚‚ için 

pazartesi gün bura gelir, burda yatarlar. çünkü burada esnaf olduğ ‚‚ ‚‚ için, hep köylēde, 

tanıdıK‚ adamaları çoK. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,183-184/VIII/22-23) 

 

1.1.2.2.4.3.3.35. -duğ ĭ çin 

tabi ıslaK‚ olduğ‚ ĭ çin demirinen bône yaparız, yuvarlarız (Af./Merkez, AMA, 173/I/148) 

 

1.1.2.2.4.3.3.36. -duğ içün 

bizim köy,   memleketimiz gibi eKseride kendi hemişerimiz oldūğ ‚‚ ‚‚ içün çoK iyĭ di 

asgerlîmiz.(Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,229/XIX/31-32) 

 

1.1.2.2.4.3.3.37. -duğūçün 

gırg daḳḳada hiç ėtmek istemeduğūçün daha gozel bi siper bulmayı aḳl‚ ėtmiş. (Kas., AAT, 

3) 

 

1.1.2.2.4.3.3.38. -duū çin 

gardaşlarım asferde oldu ‚‚ ‚‚ ū çin sö‚ üde vardıg. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 133/VI/2) 

 

1.1.2.2.4.3.3.39. -duğu hüçun 

bu iki paşa oturduğu hüçun buraya başgil dėmışlar. (El./Baskil, KBAYA, 129/XXVI/16) 

 

1.1.2.2.4.3.3.40. -duğu hüçún 

bizím bu dağ kövlarımız faḳḳḳḳir olduğu hüçún her bir vatandaş yanė zor evlanabilır. 

(El./Keban/Sağdıçlar K., KBAYA, 96-97/X/2-3) 

 

1.1.2.2.4.3.3.41. -duğu için 

tabi gaya çoḳḳḳḳ yüksek olduğu için biz onbaşının vuruldūnu hėç bilmiyoġ, görmedig. 

(Kil./Merkez, KMKA, 76/XII/68) 

 

1.1.2.2.4.3.3.42. -duĝu için 
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onnar çıKdıKdan sōŋa eύimiŋ işini yaparın. her tarafı baştan‚ aşaĝı ewimiz ‚ eski yapı 

olduĝu için işi fazla. (Af./Merkez, AMA, 184/V/3-4) 

 

1.1.2.2.4.3.3.43. -duğu iç ė́n 

izdihamlıx olduğu iç ė́n, efendem hėç bi ceseret ėdemiyor. (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 

105/VI-III/112)  

 

1.1.2.2.4.3.3.44. -duğu içun 

padışahdan ḳḳḳḳortduğu içun mėydana vėremezdi. (Trab./Akçaabad/Tüzköy, KİAT, 181) 

búyúḳ baluk dāyima ḳúç�úḳ baluğu yeduğu iç

un, oni da yem zannadėr. (Rize/Merkez/Camiönü 

Mah., RİA,204/II-c/97) 

 

1.1.2.2.4.3.3.45. -duğu içün 

düvāları ġabul olduğu içün allah onnara düva örgetti. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 128/XIV/146) 

 

1.1.2.2.4.3.3.46. -duğŭ iç�un 

o zamanda ajluk olduğŭ iç
un halk yúz kilo misir alarak kendi bahç�eisne buni yapturdi. 

(Rize/Merkez/Derebaşı K., RİA,215/VII/18) 

o zamanlarda nufus gāyet az‚ idi, faḳḳḳḳír olduğŭ iç
un.  (Rize/Merkez/Derebaşı K., RİA,214/VII/10)  

 

1.1.2.2.4.3.3.47. -duğų için 

bunnar akrabaları az olduğų için bir záman bi ağanın yanında ḳaldı. (Mal./Akçadağ/Aşağı 

Kirmanlı, AkçYA, 109/15/7-9) 

 

1.1.2.2.4.3.3.48. -dųğu utçun 

padışah-da vezir vuzerasından udandųğu utçun, oğlina sóylîyki. (Trab./Akçaabat/Tuzköy K, 

KİAT, 181) 

 

1.1.2.2.4.3.3.48. -duğu üçun 

malatyanın böyükleri būradan zanaāt saxablari çıxduğu üçun malatyanın böyükleri 

istemeyi. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 263/XXV/2) 

 

1.1.2.2.4.3.3.49. -dúğú çün 
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tá bu çocux insan górmedúğú‚ çün, vahşileşiyo. (Siv./Oluhman, STİAT,11) 

 

1.1.2.2.4.3.3.50. -dǖ üçün 

bu yol devam‚ ėtdǖ ‚‚ ‚‚ üçün deveci‚ da ġomuşlar. (Tok./Artova/Devecikarkın K., TİLYA, 285/XXX-a/15)  

 

1.1.2.2.4.3.3.52. -tii içün 

bu suy gayalıkdan geldîiçün belkaya deye ondan dediler. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 203/I-2/84)   

 

1.1.2.2.4.3.4. -DIK+I. Çokluk Kişi İyelik eki için 

1.1.2.2.4.3.4.1. -dūmuz uçun 

şindik, efendim vaxdı sādette üzülleri millet gendünde ġórmiye başladu‚u zaman mibārek 

üç on lira da adam bana ėyi çalışdūmuz ‚‚ ‚‚ uçun bāşiş verdi. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 

69V/52) 

 

1.1.2.2.4.3.4.2. -duğum ΄iç�un 

ben de yazluk şap΄kāyi, utanduğum ΄iç
un, başka erҝek yok orda, yazluk şap΄kāyi 

ĝózúmun‚ oníne endúrdum. (Rize/Merkez/Sütlüce K., RİA,225/X-c/312) 

 

1.1.2.2.4.3.4.3. -dūmuz üçün 

biz esnef oldūmuz‚ üçün şerbetliḳ olur. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 197/IV-b/120)  

 

1.1.2.2.4.3.4.4. -dǖmüz için 

şimdi onnarı bilmedǖmüz ‚ için yapamıyōx. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 291/XXXII-ç/59)  

yarışlar olurmuş ama onnarı bilemiyox. yetişemedǖmüz ‚ için benim en ḥıssa şindi davul 

çalar. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 291/XXXII-ç/62)  

 

1.1.2.2.4.3.4.5. -dǖmüz üçün 

bizim bunnarı başımıza seşdǖmüz ‚ üçün bizim suçumu bu. (Tok./Erbaa/Karaağaç K., TİLYA, 

318/XLV/2)  

 

 

1.1.2.2.4.3.5. -DIK+III. Çokluk Kişi İyelik eki için 
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1.1.2.2.4.3.5.1. -dıkları için 

paşanıŋ kim oldūnu tanıdıkları için yemek veriyolar bi müdded soŋra bi parça yemeḳ  

getirmişler. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 247/XXII-a/12)  

 

1.1.2.2.4.3.5.2. -dikleri çin 

gelini yoḳara duvaḳçıya almaya geldikleri‚ çin ḳırḳ lėra elli lėra verilė. (Küt./Simav/Kuşu 

Kasabası/, KYA, 196/XXVI/19)  

 

1.1.2.2.4.3.5.3. -dikleri çün 

orada tabî bunnar yaban ĝıyafetinde oldūçün, desdi bardax satmi‚a gėtdikleri çün 

üstleri başları ḳótüymüş. (Nev./Avanos/Merkez, NevYA,171/XXXVIII/2-3) 

 

1.1.2.2.4.3.5.4. -dikleri üçün 

onnā tarihi bizden ėyi biliyō yāni bildikleri üçün seniŋ devamlı sinirini kesiyōla. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 199/IV-b/160)  

 

1.1.2.2.4.3.5.5. -dukları çin 

hacı memeT haco osman bunnar asgerde tabi borda asger oldukları çin sizi alamayız 

dedilē. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 133/VI/32) 

 

1.1.2.2.4.3.5.6. -duxları için 

hırıstiyan olduxları için buna savaş açalarımış. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 142/XIII/98) 

 

1.1.2.2.4.3.5.7. -dükler içun 

ondan sona da eveli óḳúz ‚ ünen sürdükler‚ içun bunnarıŋ birer binit atı olu
r
du. (Kır./Merkez, 

KırYA, 199/II/69)  

gızın babası da guveti az olduğunnán‚ üçün o pādişah guvveti çoğumuş. (Mal./Tilek K., 

GDİAT,6) 

beġím gelmiye çin, beġim dėyi ki hėç bi yabançı ḳapıdan içerí adımını atmıcax. 

(Ur./Merkez, UMA, 231/XXXIII/156) 

 

 

 

1.1.2.2.5. EK(LER)+ iLe(n) 
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1.1.2.2.5.1. -mA iLen 

1.1.2.2.5.1.1. -maynan 

böyle alaşmaynan olmaz. (Nev./Merkez, NevYA,124/IV/22) 

 

1.1.2.2.5.1.2. -meynen 

bir men ölmeynen ėl xaraf olmaş. (Muş/ Bulanık, AİAD,90) 

 

1.1.2.2.5.1.3. -meyinen 

-oğlum bėle ğezmeyinen olmaz. (Mal./Tilek K., GDİAT,9) 

bir yîğid ölmeyinen dünya yıxılmas. (Tok./Zile, STİAT,171) 

 

1.1.2.2.5.2. -mAk iLen 

1.1.2.2.5.2.1.-meḳḳḳḳlan 

sevişmeḳḳḳḳlan olmāyi / iste beni anama. (Rize/Merkez/Dağsu Mah., RİA,210/IV-c/39) 

 

1.1.2.2.5.3. -ma+İyelik+iLA(n) 

Zeynep Korkmaz: Yazı dilinde kullanışı pek seyrek olan bir zarf-fiil eki de -mA ad-fiil 

ekinin iyelik ve +la vasıta durumu ekleriyle birleşmesinden oluşmuş bulunana -mAsIylA ekidir... Bu ekle 

kurulan zarf-fiil, asıl fiildeki hareketin, kendisindeki hareketin hemen arkasından gerçekleştiğini bildiren 

ve zamanda çabukluk gösteren bir işlev yüklenmiştir.176 

 

1.1.2.2.5.3.1. -masıynan 

bi oḳur, okumasıynan keseriz ġurbanı. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 189/XXVI/128) 

elini daxmasıynan çıxarıyòr. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 207/VI-a/82) 

 

1.1.2.2.5.3.2. -mesiyinen 

seslenmesiyinen doxuz tene bumba zeminige atdux. (Erz./Tortum/Merkez., ErzİA, 121/VII-V/37) 

 

1.1.2.2.5.3.3. -mesiynen 

içeri girmesiynen dedi. (Kars/Selim/Yamaçlı K, KarsİA, 209/24/7)   

1.1.2.2.5.3.4. -mesiyle 

                                                
176 KORKMAZ, s.1022 
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bazı ġazın geri tepmesiyle yerine getiren yayın ileri itmesiyle dedim otomatik‚ olarak 

çalışır. (Tek./Saray/Edirköy, TİSİKAD, 67/XVII/19) 

 

1.1.2.2.5.3.5. -masiyle 

díşári çıxmasiyle ber ‚‚ ‚‚ aber onnar zaneTi ben su Tökmeye gidiyorum. (Bin./Karlıova/Çatak K., 

KYA, 100/I-a/224) 

 

1.1.2.2.6. EK(LER)+ KADAR 

1.1.2.2.6.1. -(y)AcAk kadar 

Miktar zarfları türetir. 

Haydar Ediskun: -eceği kadar yapılı ulaçlara da kıyaslama ulaçları demekteyiz. Bu ulaç, 

kendi eylemi ile kendinden sonraki eylemi gelecek zamana bağlı olmak üzere miktar bakımından 

kıyaslar.177 

Tahir N. Gencan: Belirtme ortaçlarına gibi, kadar, denli benzetme ilgeçleri katılınca 

kurdukları önermelerle birlikte sonraki yüklemin ölçümleme belirteci olurlar.178 

 

1.1.2.2.6.1.1. -acax ḲḲḲḲader 

cınazenin uzınlığına göra ya iKKi daş yan üç daş yanı cınazeyi örtacax ḲḲḲḲader. 

(Bin./Merkez, BMİKA, 182/X/13) 

 

1.1.2.2.6.1.2. -caḳḳḳḳ ġadā 

orayı yapdımdı, beni işde balcan ġoparcaḳḳḳḳ ġadā. (Esk./Sarıcakaya, EYA, 158/XII/21) 

 

1.1.2.2.6.1.3. -ceK gadaK    

daldıríyon gaşığı boş getiriyon, bi daldıríyon, garnımı doyūrceK gadaK, çoK şükür. 

(Af./Başmakçı/Aşağı Beltarla K., BDA,195/XI/11) 

 

1.1.2.2.6.1.4. -cek ġadā 

üsdü örtülcek gadā bi yuva bulduŋ mu daā ķāfi. (Uş./Merkez/ Yapağılar, UşİA, 229/I-16/29) 

bize burdan bi geçilcek gadā yerveriŋ. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 259/I-33/100)  

1.1.2.2.6.1.5. -cî gadā 

                                                
177 EDİSKUN, s. 267 
178 GENCAN, s. 404 
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kendi yîcî gadā ekē; (Af./Merkez, AMA, 191/VII/96) 

 

1.1.2.2.6.1.6. -ecek ġader 

bizim az çox yėnecek ġader bulıniy. (Erzn./İliç/Doğan Köyü, ErznYA, 266-267/II-XXXIII/3) 

 

1.1.2.2.6.2. -(y)AcAk+İyelik kadar  

-AcAK kadar kullanımında olan - 

 

1.1.2.2.6.22. -eselik ġadar 

on ikilik demürüŋ sırtına geçesilik ġadar, perde maxdaplarıyĭla geŋeşdürürüz. 

(Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 73/VIII/4) 

 

1.1.2.2.6.3. -(y)AcAk+İyelik Kadar 

Miktar zarfları türetir. 

Haydar Ediskun: -eceği kadar yapılı ulaçlara da kıyaslama ulaçları demekteyiz. Bu ulaç, 

kendi eylemi ile kendinden sonraki eylemi gelecek zamana bağlı olmak üzere miktar bakımından 

kıyaslar.179 

Tahir N. Gencan: Belirtme ortaçlarına gibi, kadar, denli benzetme ilgeçleri katılınca 

kurdukları önermelerle birlikte sonraki yüklemin ölçümleme belirteci olurlar.180 

 

1.1.2.2.6.3.1. -acax ḲḲḲḲader 

cınazenin uzınlığına göra ya iKKi daş yan üç daş yanı cınazeyi örtacax ḲḲḲḲader. 

(Bin./Merkez, BMİKA, 182/X/13) 

 

1.1.2.2.6.3.2. -caḳḳḳḳ ġadā 

orayı yapdımdı, beni işde balcan ġoparcaḳḳḳḳ ġadā. (Esk./Sarıcakaya, EYA, 158/XII/21) 

 

1.1.2.2.6.3.3. -ce ‚‚ ‚‚ i gadar 

herkeş ālce‚ i gadar‚ alır. (Af./Merkez, AMA, 190/VII/76-78) 

 

1.1.2.2.6.3.4. -ceK gadaK    

                                                
179 EDİSKUN, s. 267 
180 GENCAN, s. 404 



 

 

205 

daldıríyon gaşığı boş getiriyon, bi daldıríyon, garnımı doyūrceK gadaK, çoK şükür. 

(Af./Başmakçı/Aşağı Beltarla K., BDA,195/XI/11) 

 

1.1.2.2.6.3.5. -cek ġadā 

üsdü örtülcek gadā bi yuva bulduŋ mu daā ķāfi. (Uş./Merkez/ Yapağılar, UşİA, 229/I-16/29) 

bize burdan bi geçilcek gadā yerveriŋ. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 259/I-33/100)  

 

1.1.2.2.6.3.6. -cî gadā 

kendi yîcî gadā ekē; (Af./Merkez, AMA, 191/VII/96) 

 

1.1.2.2.6.3.7. -ecek ġader 

bizim az çox yėnecek ġader bulıniy. (Erzn./İliç/Doğan Köyü, ErznYA, 266-267/II-XXXIII/3) 

 

1.1.2.2.6.3.8. -ēcēmiz gadar 

pıŋar önceden, çocukluumuzda geçemēcēmiz gadar gür akıyōdu. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı, UşİA, 

314/I-63/20-21) 

 

1.1.2.2.6.3.9. -eselik ġadar 

on ikilik demürüŋ sırtına geçesilik ġadar, perde maxdaplarıyĭla geŋeşdürürüz. 

(Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 73/VIII/4) 

 

1.1.2.2.6.4. -(y)AnA+İyelik Kadar 

1.1.2.2.6.4.1. -(y)AnA ça 

1.1.2.2.6.4.1.1. -ana ça 

ne zámana ça traxtor, biçer çıxana ça. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 88/1/36)  

bı Kız gelin olanaça dışa çıxmaz. (Mal./Doğanşehir/Suçatı, MalİA, 353/CXX/7) 

dúlger sēti  tėmam olanaca ağışdan bir hėykel yapdı diŋelti. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, 

STİAT,4) 

 

1.1.2.2.6.4.1.2. -anaçan 

burda birez sennen söhbet felān ėdim axşam olanaçan. (Kars/Arpaçay/Aslanhane K., AKD, 151) 

 

1.1.2.2.6.4.1.3. -ana çın 
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ḳayınbaba yatmıyana çın otırırdı. (Ur./Merkez, UMA, 191/XX/64) 

 

1.1.2.2.6.4.1.4. -ençen 

lētif şah tenbėh ėledi ki men gelençen ne isderse vėriŋ. (Kars/Koyundere K, DİAT, 44) 

 

1.1.2.2.6.4.1.6. -enece 

ata tembiy‚ itmiş ben gelenece a‚acıŋ 'yandan ĝaxma, dimiş. (Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 

321/XLI/41)  

yarın māşer ġúnü gezer ararım / ölenece unudamam bacımı. (Kır./Mucur/Geycek K., KırYA, 

430/LXV/131-132)  

ben de sevdigime saramassam / ölenece de bu dert beni yir. (Çank./Şabanözü/Ödek Köyü, ŞYA, 

145/LXXXI/14) 

 

1.1.2.2.6.4.1.7. -enecek 

bir sazım var dürer büker saḳlarım / yar yolunu ölenecek beklerim. (Kil., GDİAT, 187) 

 

1.1.2.2.6.4.1.8. -ene çe 

ona alıx vėrene çe, bir faḳıra vėr ki faḳırın çocuğų açı iş yapá. (Mal./Akçadağ/Ilıcak, AkçYA, 

115/17/80-81)  

 

1.1.2.2.6.4.1.9. -ene çen 

benim bi anam vardı ki, mahācirilige gidene çen daha ġocasıynan oturup sıfraya ekmek 

yedigi yoğıdı. (Erzn./Çayırlı/Merkez, ErznYA, 345/V-III/36-37) 

 

1.1.2.2.6.4.1.10. -ene çin 

saklarlar tā o askerden geleneçin. (Mal./Doğanşehir/Fındık K., MalİA, 367/CXXX/70) 

 

1.1.2.2.6.4.1.11. -ana gadar 

başı Kıltına çuvaldıza soxulu bir soğan gırx gün bu çocux gırxı çıxana gadar dışarı 

çıxmax. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 247/VI-b/9) 

 

 

1.1.2.2.6.3.2. -(y)AnA kadar 
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1.1.2.2.6.3.2.1. -ana ġadar 

içerden çıxana ġadar, bi saat, iki saat duruye. (Or./Aybastı/Uzundere Köyü, AA, 109/XXX/16)  

ıslıġ‚ ėtmem‚  ĭ nen, ıslıġ āzımdan çıḳḳḳḳana ġadar üsdüme bindi. (Ordu/Kabadüz/Yeşilada K.,OİYA, 

266/87/15) 

ben oranın arxasına gėtmeyana ġadar bunu bıraxmayasınız. (El./Keban/Karkit K., KBAYA, 

94/VII/89) 

bu alacana ġadar bunu yola çalıyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 277/XXVI/105)  

ġız hebicüvünü başından suvuna ġadarı ānadıya. (Bar./Merkez,BarYA,33/I/148) 

 

1.1.2.2.6.3.2.2. -ana ġada 

üç bėşer güleş be varana ġada olmuş‚ ŭdu. (Ordu/Akkese K.,OİYA, 168/2/13)   

 

1.1.2.2.6.3.2.3. -ana ġader 

ĝaydadıyollar aynı üş bardax ĝalası  ġader, ĝalana ġader su yapıyollar. (Siv./İlbeyli/Conkar 

Köyü, SİA, 164/I/113) 

 

1.1.2.2.6.3.2.4. -ana ġédar 

sen gelana ġédar be hazırım. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 87/IV/) 

 

1.1.2.2.6.3.2.5. -ana ġaten 

demeĥ ki zaba açılana ġaten dört nal gezdiler ikisi. (Kars/Hanak/Damal/Obrucak K., KarsİA, 255/45/124-

125)  

 

1.1.2.2.6.3.2.6. -ana kadā 

epsimiz büle ocān başında ḳarı nufutları toplayana kadā biz, sācaḳ gelcek. (Edn./Enez/Vakıf 

K. EdİA,130/IV/119) 

 

1.1.2.2.6.3.2.7. -ana ḳḳḳḳadar 

sesleri ḳapana ḳḳḳḳadar, yorulana ḳḳḳḳadar bağırmalarına devam ėtsınlár. (Mal./Akçadağ/Keller, 

AkçYA, 149/38/139)  

 

 

 

1.1.2.2.6.3.2.8. -ána ḳḳḳḳádár 
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ben ağamı evlendirmeyene ḳádár kendisine ḳız ḳarí bılmıyána ḳḳḳḳádár diyor arTıx evime 

de dönmeyėğim. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 113/II-a/29) 

 

1.1.2.2.6.3.2.9. -aná ḳḳḳḳadar 

düğünleri bitıraná ḳḳḳḳadar bi daha eve dönmezdım. (Mal./Akçadağ, AkçYA, 160/43/16)  

 

1.1.2.2.6.3.2.10. -anı ġadaḳḳḳḳ 

bizimgĭ ‚ esgi év yapı. eşyā tabaḳ bulunanı ġadaḳḳḳḳ işte esgi çinkiler. duttumuz da çinki, 

bişirdimiz de çinki. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 117/IX/95) 

 

1.1.2.2.6.3.2.11. -asana ġádan 

hindi bura sandıklıya varasana ġádan üş dene dört dene nöbetçi varıdın. (Af./Sandıklı/Yunus 

Emre Mah., SYAÖ, 244/XIX/35)  

 

1.1.2.2.6.3.2.12. -ene ĝadar 

böyüyene ĝadar iḳ‚ üç sefer çapalarıx. (Nev./Acıgöl Buc., NevYA,129/VI/13) 

 

1.1.2.2.6.3.2.13. -ene ġadar 

dumduru duruliyene ġadar unu sudan savaruḳ. (Ordu/Çatalpınar/Karahamza K.,OİYA, 203/34/20) 

ôle gine biçaḳ  unda ġaliye asgerden gelene ġadar. (Ordu/Fatsa/İslamdağ Bel./Arıoğlu Mh.,OİYA, 

217/48/8) 

işde onu yolcu edene‚ ġadar ben a‚ıllıyodum. (Tok./Yeşilyurt/Çıkrık Bel., TİLYA, 418/CIII-c/44)  

 

1.1.2.2.6.3.2.14. -ene ġader 

ben gelene ġader pātǐşah sensiŋ işdi. ben mısara geçiyom dėdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 

178/IV/912) 

1.1.2.2.6.3.2.15. -ene kadar 

“bu  ç�ayluk΄lari yetiştúrene kadar bi ΄bi yerde ĝirup ç�ali΄şalum.” (Rize/Merkez/Sütlüce K., 

RİA,223/X-b/213) 

 

1.1.2.2.6.3.2.16.-ene ḳḳḳḳadar 

etrafında kímsei görmíyene ḳḳḳḳadar, maġaranın şöle ḳapısına çıxar. (Ur./Merkez, UMA, 140/III/36) 

1.1.2.2.6.3.2.17. -ene ḳḳḳḳádár 
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ben ağamı evlendirmeyene ḳḳḳḳádár kendisine ḳız ḳarí bılmıyána ḳádár diyor arTıx evime 

de dönmeyėğim. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 113/II-a/29) 

 

1.1.2.2.6.3.2.18. -ene ḳḳḳḳeder 

ordan o yanı gelene ḳḳḳḳeder-o zaman o ḳeder vesait yoxdı yayan geldıx. (Ur./Merkez, UMA, 

143/III/163) 

bu mal tegehín ezeríne gelmíyene ḳḳḳḳeder ben bi fiyet söliyemem. (Ur./Merkez, UMA, 215/XXVII/21) 

 

1.1.2.2.6.4. -(y)AsI KADAR 

1.1.2.2.6.4.1. -(y)AsI kadar 

1.1.2.2.6.4.1.1. -ası ġadaḳḳḳḳ 

baḳ “bi, dayreler açılası ġadaḳḳḳḳ ben onu geti
r
rin. (Küt./Altıntaş/Dumlıpınar Buc., KYA, 171/XV/59)  

 

1.1.2.2.6.4.1.2. -ası ġadan 

on ‚ acıḲ yarısını varası ġadan susēyoru. (Muğ./Merkez/Düğrek K., GBAA, 98/LXXV/27-28) 

 

1.1.2.2.6.4.1.3. -ası ġader 

ĝaydadıyollar aynı üş bardax ĝalası  ġader, ĝalana ġader su yapıyollar. (Siv./İlbeyli/Conkar 

Köyü, SİA, 164/I/113) 

 

1.1.2.2.6.4.1.4. -esi ḳḳḳḳadar 

patatis de işte yėyesi ḳḳḳḳadar ‚ ekerleridi. (Diy./Çüngüş/Avut, DİÇÇYA, 204/XXII/22) 

 

1.1.2.2.6.4.1.5. -ésî ġāda 

kéndisiné görésî ġāda “ôtüŋ ġār ĭ ” demiş. (Den./Merkez, GBAA, 49/XXXIX/40) 

 

1.1.2.2.6.4.2. -(y)AsI+yA kadar 

1.1.2.2.6.4.2.1. -asıya gadā 

garla  taharnaya varası gadā üyüdüyola dēmende. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,167/III/46) 

onu alıP da çeliĝi alıP da burůya guydurasıya gadā. burůya guydu mu o geşceK o. 

(Af./Başmakçı/Merkez, BDA,178/VI/99-100) 

 

1.1.2.2.6.4.2.2. -asıya ġadā 
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eme te’leyon ġāli yu ‚‚ ‚‚urasıya ġadā, iyîce hạlledesiye ġadā. (Küt./Tavşanlı/Ayvalık Köyü, KYA, 

225/XLVI/26-27)  

bi emireri bulasıya ġadā git. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 104/IV/55) 

 

1.1.2.2.6.4.2.3. -asıya ġadak 

ecik ġay ĭ ėyice ġaynıyasıya ġadak ġaynıyan yağı ġaynıyca‚a yaḳın, dala dala ġaynıycaḳ. 

(Af./Bayat/Merkez, BMA, 115/IX/26) 

 

1.1.2.2.6.4.2.4. -asıya ġadaḳḳḳḳ 

sabaḥ ezeni okunasıya ġadaḳḳḳḳ, dü‚a ėdiyō. (Isp., IMA, 122/VII/15) 

atāsın suyula berāber bişē. parçalanasıya ġadaḳḳḳḳ bişē. (Isp., IMA, 130/XII/15) 

 

1.1.2.2.6.4.2.5. -asıya gadā 

gızıŋ çenizinde güçüklünden gelin olasıya gadā yaparç (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 152/IX/14) 

 

1.1.2.2.6.4.2.6. -asıya gadār 

nābabilcek‚ bi yavı ben şura çıḳsam nāpabilirim bunun elini sopayı ġaldırasıya gadār 

ġazinin sıḳsa p imini sıḳar. (Esk./Mihalıççık, EYA, 157/XI/115) 

 

1.1.2.2.6.4.2.7. -asıya ġada 

ġız evinde alasıya ġada orda merasimne olur. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 233/XV/203)  

biz oraya varasıya ġada şurdan atleyiverelim. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 110/X/116) 

 

1.1.2.2.6.4.2.8. -asıya ġadā 

iş işē olasıya ġadā suyu vēmezlē nişan dakılı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 239/XVIII-a/5)  

 

1.1.2.2.6.4.2.9. -asıya ġadar 

mikrobu ġırılasıya ġadar ėyice bişiri ġāli, ġaymaḳḳḳḳlanasıya ġadar. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

142/XVII/57) 

tavū‚a varasıya ġadar bēndǖ şeyleri. (Tok./Pazar/Ocaklı K., TİLYA, 364/LXXVI/15)  

 

 

1.1.2.2.6.4.2.10. -asıya ḲḲḲḲadā 
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Ḳar ya ‚‚ ‚‚ısıya ḲḲḲḲadā durūdu. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,158/XII/20) 

 

1.1.2.2.6.4.2.11. -āsı ‚‚ ‚‚ā ġadā 

sabā ezạnı okunāsı ‚‚ ‚‚ā ġadā ūraşırsıŋ orlāda. (Uş./Sivaslı/Akarca K., SA,55/XIV/204) 

 

1.1.2.2.6.4.2.12. -esiye gadā 

çālgı gelin enesiye gadā. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,164/II/14) 

onnā gelesi gadā bôle süvēdi ga tınaslāŋ gıyıları. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,168/III/59) 

e beklē gā şorda ōlan‚ evi gelesi gadā, ōlan‚ evi geldiKden kērim kapıyı dutarlar. 

(Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,275/XXIX/99) 

dā düne gelesiye gadā, ben küÇcüK yaşdan beri ramazanımı dutarım. (Af./Dazkırı/Sarı Kavak 

K. , BDA,285/XXXI/126) 

adam bu hükǖmete gelesiye gadā, meselāyüzde on vemiş, yüzde beş vemiş. (Uş./ 

Banaz/Ayrancı, UşİA, (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,14/I/76) 

 

1.1.2.2.6.4.2.13. -esiye ġada 

o çocuḳ böyüyesiye ġada onda ġafasını ġālik dōruldurdu. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., 

BTKKA,97/VI/38) 

bu kôde seksennere, doksannara gelesiye ġada ikiyüz, ikiyüzelli hane varısa, bin tane de 

varıdı. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 107/X/35-36) 

 

1.1.2.2.6.4.2.14. -esiye ġadā 

yani bunuŋ dü‚ününü edesiye ġadā birez ūraşırız canım tabi yā‚u. (Küt./Gediz/Akçaalan, KYA, 

218/XL/16)  

 

1.1.2.2.6.4.2.15. -esiye ġadaḳḳḳḳ 

ben elli beşde elli yėdide asgere gidesiye ġadaḳḳḳḳ çobancılıḳ yaptım. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

100/II/4) 

gômgök altımız şėy, dėŋiz dėŋiz. şėye gélesiye ġadaḳḳḳḳ isdambola. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

180/XXIII/173) 

 

1.1.2.2.6.4.2.16. -esiye ġadar 

bişirdikden geri ė́yce şėy‚ edesiye ġadar ġáyna. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 142/XVII/56) 

1.1.2.2.6.4.2.17. -esiye ġadā 
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eme te’leyon ġāli yu‚urasıya ġadā, iyîce hạlledesiye ġadā. (Küt./Tavşanlı/Ayvalık Köyü, KYA, 

225/XLVI/26-27)  

 

1.1.2.2.6.4.2.18. -ésiye ġadā 

ona görésiyé ġadā beyénmiş. (Den./Merkez, GBAA, 48/XXXIX/20) 

 

1.1.2.2.6.4.2.19. -esiye ḲḲḲḲadar 

güvē eviniŋ önüŋde gelin geldi mi oyun oynallā gelin gelesiye ḲḲḲḲadar gelin gün çeyiz 

serellē. 240/I-21/3)  

 

1.1.2.2.6.4.2.20. -ısıya ḲḲḲḲadā 

Ḳar ya ‚‚ ‚‚ısıya ḲḲḲḲadā durūdu. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,158/XII/20) 

 

1.1.2.2.6.5. -DIk+İyelik KADAR ZARF-FİİL EKİ 

Tahir N. Gencan: Belirtme ortaçlarına gibi, kadar, denli benzetme ilgeçleri katılınca 

kurdukları önermelerle birlikte sonraki yüklemin ölçümleme belirteci olurlar.181 

 

1.1.2.2.6.5.1. -DIk+I. Teklik İyelik  Kadar 

1.1.2.2.6.5.1.1. -dîm kagar  

onnara bildîm kagar bi şey ôrediyon. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 256/I-33/4-5)  

ilk yerleşennē, benim duydūm gadarıyla, mıstannā süĺālesi. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 278/I-43/1)  

 

1.1.2.2.6.5.1.2. -düm ġadar 

ḡḡḡḡórdüm ġadarıyla sana söyledim durum bu. (Tok./Zile/Akdoğanlar K., TİLYA, 430/CVI-a/66)  

 

1.1.2.2.6.5.2. -DIk+II. Teklik İyelik  Kadar 

1.1.2.2.6.5.2.1. -diğin ġadar 

ehtiyācıŋ ġadar doḳḳḳḳuyabildiğiŋ ġadar doḳuruz. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 134/XV/71) 

 

 

1.1.2.2.6.5.3. -DIk+III. Teklik İyelik  Kadar 

                                                
181 GENCAN, s. 404 
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1.1.2.2.6.5.3.1. -dúk ġadar 

çalışıyox, kóylüye hízmat yapıyox elimizden geldúḳḳḳḳ ġadar. (Or./Aybastı/Kabalı Mahallesi, AA, 

95/XXI/6-7) 

 

1.1.2.2.6.5.3.2. -dük ġadar 

verdi herges‚ elinden geldük ‚‚ ‚‚ ġadar. on‚ milyon, yirmi ‚ milyon. (Tok./Erbaa/Pınarbeyli K., TİLYA, 

326/LII/21)  

 

1.1.2.2.6.5.3.3. -dii ġadaḳḳḳḳ 

yataḳ duraḳ vėriyuŋ‚ ėlinden geldi ‚‚ ‚‚i ġadaḳḳḳḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 175/XXIII/26) 

 

1.1.2.2.6.5.3.4. -diği ḳḳḳḳadar 

alabildiği ḳḳḳḳadar a'tına dolanî. (Mal./Akçadağ/Keklikpınar, AkçYA, 121/22/29)  

 

1.1.2.2.6.5.3.5. -dii gadā 

şindi gücümün yeTdi ‚‚ ‚‚ i gadā orda yaPyōz ebelen ikimiz. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 136/VI/92) 

 

1.1.2.2.6.5.3.6. -tiği ġader 

yetiştiği ġader yapacāz. (Erzn./İliç/Çaltı K., ErznYA, 241/II-IV/2-3) 

 

1.1.2.2.6.6. -(y)IncA+yA KADAR ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -(y)IncA/ -(y)UncA’lı zarf-fiilinin Eski Anadolu trkçesindeki “bir zaman 

kadar” anlamını veren sınırlama işlevi Türkiye Türkçesinde kaybolmuştur. Bugün bu işlev için dek ve 

kadar edatları ile genişletilmektedir.182 

Muharrem Ergin: Bu gerundium son devirlerde dek ve kadar edatına bağlanırken datif eki 

almaktadır. Gerundium için normal olmayan bu hal eskiden yoktu ve eskiden bu gerundium tek başına 

kadarlık’lık da ifade ederdi.183  

Haydar Ediskun: -inceye (kadar, dek, değin) yapılı ulaçlara bitirme ulaçlar demekteyiz.184 

 

1.1.2.2.6.6.1. -incādar 

                                                
182 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK, Ankara 2003, s. 1008 
183 M. Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak, İstanbul 2000, s. 342 
184 H. Ediskun, Türk Dilbilgisi, Remzi, İstanbul 2004, s.261 
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çoban gelincādar bizde bet beŋiz ģalmadı. (Nev./Ürgüp/Karacaören K., NevYA,160/XXIX/158) 

demir çarıx delinincāder demir asa aşınıncādar ben sevgilimi arıyacām. 

(Nev./Avanos/Genezin K., NevYA,179/XLV/61) 

 

1.1.2.2.6.6.2. -incāder 

demir çarıx delinincāder demir asa aşınıncādar ben sevgilimi arıyacām. 

(Nev./Avanos/Genezin K., NevYA,179/XLV/61) 

 

1.1.2.2.6.6.3. -ınca ḳḳḳḳadā 

kimselē ḳalmadı ḳḳḳḳalmayınca ḳḳḳḳadā ben yannız ḳaldım. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 75/VIII/4) 

 

1.1.2.2.6.6.4. -ince ġadā 

ābasının ḳınasında u beyaz urbaları geyine ġadā, elbiseleri geyince ġadā, böle xamileli‚i  

meydana çıḳīyo. (Küt./Tavşanlı/Ayvalık Köyü, KYA, 228/XLVI/97-97)  

 

1.1.2.2.6.6.5. -uncā dar 

araP virirdi ġırbacı ġızı buluncā dar. (Kay./Yeşilhisar/Güzelöz Köyü, YYA, 127/XI/26)  (buluncaya 

kadar) 

 

1.1.2.2.6.6.1. -enceye ğader 

lekin ben dėyiyim öğlenceye ğader burda otıracam. (Erzn./Kemah/Kardere Buc./Dikyamaç K., ErznYA, 

309/III-XXXVIII/13) 

 

1.1.2.2.6.6.2. -ıncaya gadar 

hamsi gızarıncaya gadar emrunuz olursa, size gıyaḳ bi şéhriye çorbası geturé̄ yim. 

(Trab./Vakfıkebir/Fener K., KİAT, 133) 

 

1.1.2.2.6.6.3. -ıncaya gadā 

izmire varıncaya gadā hem böle uvā gabgara gevır döşenmiş gāmış. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut 

K., SKA, 108/III/92-93) 

 

1.1.2.2.6.6.4. -ıncaya ġadā 

ama buyduḳ çıḳḳḳḳıncaya ġadā ellerim ayaḳlarım buydu. (Isp., IMA, 108/I/180) 

1.1.2.2.6.6.5. -ıncaya ġeder 
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bėle ġırx elli yaşına ulaşıncaya ġeder, yānı gözlügsüz adam ġalmaz. (Kil./Mısırcık Köyü, 

KMKA, 17/IV/130) 

bizėm köylüde nişan meres ė́m ė́ yaptıxdan sora düğun yapıncıya ġeder gat ė́ süretde 

nişanne görmezler. (Erz./Şenkaya/Uğurlu Köyü, ErzİA, 61/IIIV-IV/34)  

 

1.1.2.2.6.6.6. -ıncaya kadar 

gelmeyince, pazara varıncaya kadar eriyo. (Uş./Merkez/ Kırka, UşİA, 224/I-13/9)   

 

1.1.2.2.6.6.7. -ıncaya ḳḳḳḳadar 

ḲḲḲḲaynayıncaya ḳḳḳḳadar devamlı ġarıştırılır. (Af./Çay/Karamık, ÇYA,180/XVIII/173) 

 

1.1.2.2.6.6.8. -ıncaya ḳḳḳḳeder 

bir ikki çocıx anası olıncaya ḳḳḳḳeder ḳayınbabası onın adını sesíní duymazdı. (Ur./Merkez, 

UMA, 132/I/93) 

 

1.1.2.2.6.6.9. -ınceya ġeden 

tsort kövüne çıxınceya ġeden, geriden düşman bize gavuşurd ė́. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 

153/IX-I/9) 

 

1.1.2.2.6.6.10. -inceyá ġader 

ben gelinceyá ġader buradan bi yėre ayrılmıyacāŋ. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 267/VIIIa/62) 

 

1.1.2.2.6.6.11. -inceye gader 

bu çocuxlarıŋ, ben gelinceye gader atlarını goyma. (Mal./Erepkir/Hastek K., GDİAT,29) 

 

1.1.2.2.6.6.12. -inceye gadā 

dört sene otūmuş ciyerinden yanasıcalā buranıŋ esgeri gelinceye gadā sürmüş. 

(Uş./Sivaslı/Akarca K., SA,60/XIV/307) 

 

1.1.2.2.6.6.13. -inceye ġadar 

efendi ben asgere gėdinceye ġadar hėş bi yere çíxmamişTim. (Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 

207/I-I/1) 

1.1.2.2.6.6.14. -inceye ġadannıḳḳḳḳ 
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bu yol bitinceye ġadannıḳḳḳḳ hiç aralıḳ vėrmediler. (Ordu/Perşembe/Kuyluca K., OİYA, 302/113/28) 

 

1.1.2.2.6.6.15. -inceye ġadā 

şamı annatma‚a başladımı iki gün üş gün, uykusu gelinceye ġadā. (Küt./Merkez, KYA, 158/VII/25-

26)  

köpeḳ hoşt moşt deyinceye ġadā elden ele geçiriyōla. (Af./Sandıklı/Asmacık K., SYAÖ, 

282/XXXVII/127-128)  

işē gelinceye ġadā tabi her tarafın dînimize göre tabi her tarafıŋ ayrı şeyi bu değişiklik 

şöyle olabiliyō. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı, SA,16/II/15) 

 

1.1.2.2.6.6.16. -inceye ġader 

bu adam gelinceye ġader burada durmak bãa farz oldu. (Gant./Dağlı Urum Evlek K., GDİAT, 237) 

 

1.1.2.2.6.6.17. -inceye geden 

bu‚ zamane gelinceye geden bir züryetim olmadi. (Erz./Pasinler/Surbakan K., DİAT, 195) 

 

1.1.2.2.6.6.18. -inceye ġeder 

tirėnden yolcu ėdinceye ġeder barabar gideller yānı. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 12/IV/10) 

 

1.1.2.2.6.6.19. -inceye kadar 

sabri amcanın babasını everiveri everiverisinceye ḳḳḳḳadar‚ orda ôle bî mekan tutuyū. 

(Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 72/XX/42) 

 

1.1.2.2.6.6.20. -inceye ḳḳḳḳadan 

orayı ḳadan erinceye ḳḳḳḳadan ama nası olmuş. (Edn./Keşan/Bahçeköy K. EdİA,148/XII/49) 

 

1.1.2.2.6.6.21. -ínceye ḳḳḳḳadara 

taaa o yemeglerí sen kesínceye ḳḳḳḳadara şė ėdî. (Ur./Merkez, UMA, 184/XVIII/53) 

 

1.1.2.2.6.6.22. -inciyi ḳḳḳḳádar 

güze demaxki gelinciye ḳḳḳḳádar onlar da döndü. (Bin./Karlıova/Cilligöl K., KYA, 179/XII-a/32) 

 

1.1.2.2.6.6.23. -uncaya ġadā 
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süngüyü soḳḳḳḳuncaya ġadā ġaşmamışlā. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası, KYA, 190/XXIV/53)  

 

1.1.2.2.6.6.24. -uncaya ḳḳḳḳadan 

ben o suvanı arabaya ḳḳḳḳoyuncaya ḳḳḳḳadan öldüm. (Edn./Süloğlu/Taşlısekban K., EdİA,168/XXI/44) 

 

1.1.2.2.6.6.24. -uncēye gadar 

guruyuncēye gadar orlarını bastırı bastırıvėridiK bōle. (Af./Merkez, AMA, 221/XIII/231) 

 

1.1.2.2.6.6.25. -ünceė ġadā 

o kemer bi‚ dā hiş çözülmez. damaT çözünce‚ė ġadā. (Küt./Merkez, KYA, 138/I/124)  

 

1.1.2.2.6.6.26. -ünceye ġadar 

erkē ĭ‚ n ġappesi ölünceye ġadar isĺạh olmaz. (Af./Bolvadin/Büyükkarabağ K., BTKKA,154/XXII/60) 

 

1.1.2.2.6.6.27. -ünceye ġadā 

o ġadını da orda görünceye‚ ġadā / herkez tarlasına gitmeden hordan bordan ḳorḳardı. 

(Muğla/Ula, UlaYA, 97/XXI/8-9) 

 

1.1.2.2.6.6.28. -uncayısına ḳḳḳḳadar 

ikinci ḳarıyla oluncayısına ḳḳḳḳadar bunna bî yaşamı orda göz aldıramışlar. 

(Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 73/XX/55) 

  

Aşağıdaki şekil de -IncAyA kadar görevinde kullanılmıştır. 

1.1.2.2.6.6.30. -eceğe (inceye kadar) 

tabii biz zabanan gitTik ġuşlunan geleceē ôlen oldu. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., 

BTKKA,120/XI/22) (gelinceye kadar) 

 

1.1.2.2.6.7. -DI+Kişi -mI ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: Görülen geçmiş zaman kipi kuran -DI/-DU ekiyle mİ/mU soru ekinden 

kurulu şekil, olağan işlevi ile geçmiş zamana bağlı bir soru cümlesi oluşturur. Ancak, bazı durumlarda bu 

şekil anlam kayması ile soru özelliğini kaybedip bir zaman zarfı olma özelliği kazanmıştır. Bu görevdeki 
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-DI Mı eki “-ınca” zarf-fiiline denk pekiştirici bir işlev kazanmıştır. -InCA ekinde olduğu gibi, bu ek de 

asıl fiildeki hareketin gerçekleşme zamanını kendisindeki gerçekleşme zamanına bağlar.185 

Tahir N. Gencan: Soru anlamından az çok sıyrılır ve kendisinden sonra gelen yüklemi (her 

halde, muhakkak, kesin olarak, hemen, artık... anlamlarından birini katarak) pekiştirir.186 

 

1.1.2.2.6.7.1 -DI+ İyelik mI 

1.1.2.2.6.7.1.1. -DI+I. Teklik İyelik mI 

1.1.2.2.6.7.1.1.1. -dim mi 

hamama girdim mi ben gėne ésKisi gibi olurum. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 70/Ic/140) 

şindi gerinĭy ȯrlar ben ġayvėyĕ girdim mi. (İz./Ova/Balören, İTOBA, 119/18b/21) 

 
1.1.2.2.6.7.1.1.2. -dum mu 

ben güdmē durdum mu, vurulardı götürüledi dē dereye gadar. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, UşİA, 297/I-

56/36-37) 

 

1.1.2.2.6.7.1.1.3. -düm mü 

kalabalıgı gördüm mü evet derim. (Ed./Merkez/Muratlı, DTYA,31/II)  

 

1.1.2.2.6.7.1.2. -DI+II. Teklik İyelik mI 

1.1.2.2.6.7.1.2.1. -dın mı 

biyō aldın faizi bir daha aldın mı kötü olusun. (Mal./Akçadağ/Ören, MalİA, 343/CX/127) 

bir yayına basdın mı radyo gimi söyliyeceĥ ġonuşacax. (Kars/Kağızman/Kötek/Kömürlü K., KarsİA, 

197/17/41)  

dėdiler‚ işte bu dügmeye bėle basarsın, yanar; bėle bastın mı söner. (Diy./Çüngüş/Deveboynu, 

DİÇÇYA, 225/XXXI/21)  

ocaḳdan belli bi şeye geldi ‚ mi döklik, söyelik şeyini aaylladın ‚‚ ‚‚ mı so‚ur. (Tok./Niksar/Gökçeli 

Bel., TİLYA, 343/LXVI/7)  

 

1.1.2.2.6.7.1.2.2. -dın nı 

paçasını ḳḳḳḳırdın nı çıḳmaz. (Edn./Süloğlu/Tatarlar Köyü, EdİA,231/XXXVIII/29) 

                                                
185 KORKMAZ, TTG,, s. 1037 
186 GENCAN, s. 404 
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1.1.2.2.6.7.1.2.3. -dıŋ mı 

öKcey‚ daKdıŋ mı ayaKgabı bitmiş‚ olu. (Af./Merkez, AMA, 249/XX/65) 

yėmeği yiyōŋ da sabāle kakdıŋ mı bi selā vēdiriyōŋ. (Uş./Sivaslı/Akarca K., SA,53/XIV/155) 

 

1.1.2.2.6.7.1.2.4. -din mi 

cem yapallar deddin‚ mîdin du‚alar içine girî. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 239/VI-a/22)  

o ‚ da dışarıya gėtdin ‚‚ ‚‚ mîdi bö̇yük ḥayvannar o ḥollanda bilmem ne. (Tok./Artova/Salur K., TİLYA, 

296/XXXIV-c/21)  

 

1.1.2.2.6.7.1.2.5. -diŋ mi 

sola çekdiŋ mi hayvan sola döner. (Af./Merkez, AMA, 169/I/9) 

oŋa da müsāde ėtdiŋ mi bi haddine gadā, sabāhda‚ aKşama gadā sokaKda galdı mı 

olmaS. (Af./Merkez, AMA, 271/XXV/277) 

-şimdi iki yüz metre indiŋ mi tertemiz çıkıyor. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., BTKKA,131/XI/138) 

fazła łaf‚ eddiŋ-midi dayıŋ ołmałı. (Af./Dinar/Kazanpınar K., GBAA, 43/XXXII/12) 

ġatıvediŋ mi, dabanca gibi şey olur, mermi gibi olur. (Isp., IMA, 130/XII/17) 

 
1.1.2.2.6.7.1.2.6. -duŋ mu 

kôyǚmüz çığrı köyü, dē aşşādan yukarı gadā duTdurduŋ mu, bi kilometre vādır. 

(Af./Başmakçı/Çığrı K., BDA,216/XVII/1) 

onu yuurduŋ mu onu aşceŋ, ikiye bölceŋ, bi alt bi üst. (Uş./Ulubey, UşİA, 321/I-66/3) 

 

1.1.2.2.6.7.1.3. -DI+III. Teklik İyelik mI 

1.1.2.2.6.7.1.3.1. -dı mı 

bū ōlmadı mı bu düzgüncene bône çıKmaz. (Af./Merkez, AMA, 173/I/140) 

ēllendiKden sōra sā‚ at ōnbir ōnikide hérkes dā ‚‚ ‚‚ ıldı mı nė  i gızıŋ yakın‚ akrabāları galır. 

(Af./Merkez, AMA, 228/XV/41) 

makineniŋ çalışma şeKlini sāten ilerden baKdı mı bilirsin. (Af./Merkez, AMA, 280/XXVIII/20) 

yāmır yağdı mı, öte yenne çekēdiK, o gurudu mu bu yanna çekēdiK harmanı. bôle bôle 

işde olduK. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,168/III/66-67) 

birimizi dövmeye başladı mı hep birden çavuşu dövelim çadırda. (Uş./Sivaslı/Karaboyalık K., 

SA,21/IV/53) 

axşam oldı mı evíne gididí. (Ur./Merkez, UMA, 166/X/11) 
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hoca, uyanık olceŋ, uyanık olmadı mı çînēler adamı. (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 242/I-21/66)   

bi basdırdı mı canım, barım barım baırdırdı ötekini. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 254/I-32/50)  

om beş tātilde çocuklā okuldan daıldı mı, om beş gün çocukları şu mescide topların. 

(Uş./Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 256/I-33/1)  

 

1.1.2.2.6.7.1.3.2. -dımı 

u da gelir u da öle pitē  gına yakıldımı olan tarafı  gide aTıg gayrık serpeşleşir. 

(Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 142/VII/70) 

 

1.1.2.2.6.7.1.3.3. -di mi 

ondan ka  yel ‚‚ ‚‚ esdi mi, eliŋe bi yaba bekle ga harmanıŋ üsTünde yel gelcek de savurcez 

gāli. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,168/III/54-55) 

bi sel geldi mi, yolumuz galmeyo. (Af./Başmakçı/Çığrı K., BDA,217/XVII/28 

deriyi de eveli hazırlarız, zaman geldi mi o deriyi ıslarız. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., 

BDA,272/XXIX/9) 

bahar gün‚neri geldi mi ekinnē ekilir. (Af./Çay/Armutlu, ÇYA,137/VII/44) 

zaten u gübreyi yidi mi çabcaḳ yetişôrü. (Edn./Süloğlu/Tatarlar Köyü, EdİA,231/XXXVIII/9) 

kesilme zamanı da geldi mi kes í l í r gider. (Erz./Şenkaya/Gaziler Buc., ErzİA, 69/III-VIII/44)  

bizim burdu ġız΄ła on yaşını girdi mi düŋür gáli. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 3/I/1) 

bir metro, yayım seğin evin basdi mi iki sa‚at sora tamam. (Kars/Kağızman/Kölek B., KarsİA,173/7-

a/5)  

ḳızı sāT on ‚bir on‚ bir‚ buçu‚u geldi‚ mi aPdest‚ alır gelir. (Küt./Merkez, KYA, 137/I/85)  

satım zamanı geldi mi bazar yerinde adan baxar ki temúz. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 

64/II/21) 

zaman itibariyle fatsiye ġetdi‚ mi buradan aşşā u ḥadali yaḳalanmamanın çaresi yoḳtu. 

(Ordu/Korgan/Aşağıyaylacık Mh.,OİYA, 272/94/13) 

ordan atmaćāyi ģórdi mi değeneğe; elune bu değeneḳ şini, kuş bunda ipl΄an ΄bağli. 

(Rize/Çayeli/Gürgenli K., RİA,260/XXX/16) 

-günnüḳ mü günnüḳ yaz geldi mi bağ belleriz. (Af./Sandıklı/Daylık K., SYAÖ, 330/LIV/7)  

o çocuḲ ölcěḳ oldu da ėycene canına değdi mi ġurşun işeğiŋ çocuğuŋ o bôle ġabir gibi 

çuḲurca oluverir. (Af./Sandıklı/Kusura  Kas., SYAÖ, 383/LXXXI/13-14)  

gelin geldi mi güvē inerdi gāri o zamannā. Ḳara örtü, saray yok. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,13/I/59) 

güvē eviniŋ önüŋde gelin geldi mi oyun oynallā gelin gelesiye Ḳadar gelin gün çeyiz 

serellē. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,14/I/76) 
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yaz geldi ‚‚ ‚‚ mi ḡóveriyoḳ. (Tok./Artova/Ahmeddanişmend, TİLYA, 284/XXIX/7)  

gelin geldi mi sabālası tüvek atallādın evelden. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 106/XXV/44) 

tü dedi mi, yāni sözünden dönmezdi. (Uş./ Banaz/ Ayvacık, UşİA, 245/I-24/13)   

ondan sōna kına gecesi bitdi mi, geline kına yakılırdı ellenē. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 211/I-7/12)   

ocaḳdan belli bi şeye geldi ‚‚ ‚‚ mi döklik, söyelik şeyini aaylladın‚ mı so‚ur. (Tok./Niksar/Gökçeli 

Bel., TİLYA, 343/LXVI/7)  

 

1.1.2.2.6.7.1.3.4. -dimi 

o size tunca’ya fazla geldimi kışın ayaḳtan gene doldırǖ. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. 

EdİA,124/II/5) 

sabah oldimi derhal ėrçenden o ėvun ḳarısini ve erkeyini yanına çiğriyir. (Trab./Sürmene, 

KİAT, 242) 

aḳilliye demişler ki ėlîylan kor yer bu canavar, yėmėḳ zamanı ġeldimi aḳilli söylemiş. 

(Trab./Sürmene, KİAT, 154) 

üçüncü seferinde kendiŋ‚ xoşun‚ giTdimi o ‚ günüü istēsiŋ ġızı. (Küt./Merkez, KYA, 135/ I/4) 

 

1.1.2.2.6.7.1.3.5. -Ti mi 
hôle hôle gurǔ‚ acıK bitTi mi, çamırı bitirTilē  mi,  büyün çevirilēdi  értesi gün çekēdik 

ocāŋ‚ içine. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,161/I/4) 

(İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 75/3b/56) 

 

1.1.2.2.6.7.1.3.6. -du mu 

asgere gidceK‚ oldu mu, akrabala
r
 dāveT‚ ede

r
lē. (Af./Merkez, AMA, 174/II/16) 

gız dōdu mu doĝar dōmaz, gız hem bi tarafTan büyür hem bi tarfaTan anne ceyize 

başlar. (Af./Merkez, AMA, 184/V/13) 

vāy, ölüm‚ oldu mu allāh
 göstēmesin. (Af./Merkez, AMA, 197/XI/38)  

durdu mu viyaK viyaK bağıríydı. (Af./Merkez, AMA, 232/XVI/44) 

yāmır yağdı mı, öte yenne çekēdiK, o gurudu mu bu yanna çekēdiK harmanı. bôle bôle 

işde olduK. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,168/III/66-67) 

o delikleri derileri ecik ġāli aldıḳ mı, şöyle şėy‚ oldu mu, gatıkdı mı yoğurtlar, bularız. 

(Af./Bayat/Merkez, BMA, 123/XI/44) 

ama yetmişbeş kilo yükü oldu mu hop altına yatāsın. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,161/XII/93) 

sabā oldu mu gene ḳalkıyaz şindi. (Edn./Keşan/Beğendik K. EdİA,152/XIII/97) 

onula hôle dutdu mu, yeri ıldız gibi gösteriyōdu. (Isp., IMA, 105/I/73) 
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burda şindi düğün oldu mudu dawulsuz dügünün, çocux doğdu muydu ġulağı sağır 

olıyı. (Erzn./Refahiye/Akarsu Buc., ErznYA, 325/IV-VII/47-48) 

bi vurdu mu zånbır zåmbır zåmbır zåmbır birdem çanlar‚ öt i
˚
yo. (İz./Taşköprü/İshakçılar, İTOBA, 

87/7a/14-15)
 

yaz oldu mu pencer memurları gelip köye gireler. (Kars/Iğdır/Melekli K., KarsİA, 274/52/4)  

akşam oldu mu akşam ezeni yemek yerlē. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 225/XIV-a/16)  

patatis çapalarız āşam oldu mu geri evimize geliriz. (Af./Sandıklı/Celiloğlu  K., SYAÖ, 311/XLV-a/3)  

ondan sona kindin oldu mu dū gızlā genşlē gelinlē toPlaşırlā. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 

101/II/109) 

toPlantı oldu mu agraba gomşu denilmez yāni yardıma gelirlē. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 

153/IX/21) 

 dağıldıktan keri ikindin oldu mu taksisini Ḳoşan gidē gelin getirmeye. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., 

SA,31/VIII/51) 

o basgıyı gurdukdan sōna. gurtuldu mu tamam gāli. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 254/I-32/51)  

o gün oldu mu, ertesi gün gızın akrennerinnen hamam yapılırdı. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 212/I-

7/16)   

salı gün, salı gün oldu mu, çarşamba olcāk ya salı gün odalā vādı kōde. (Uş./Merkez/İkisaray, 

UşİA, 212/I-7/20)   

āşam oldu mu bakādıŋ, izmiriŋ garşıyaka gibi bôle ıldır ıldır. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 252/I-

32/9-10)  

āşam oldu mu mermi atālāmış, yirlē içēlēmiş. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 280/I-44/17)  

 

1.1.2.2.6.7.1.3.7. -dumu 

ordan şöylĕ oturtdumu, ġoŋşunuŋ biri de varıdı. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 150/XVIII/89) 

 

1.1.2.2.6.7.1.3.8. -dŭ mu 

ezen‚ okundŭ mu undan sonā terefiye gākārız. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 102/II/143) 

 

1.1.2.2.6.7.1.3.9. -du mūdu 

şimdi ḥava iyi oldu‚ mūdu ġuş çıxar. (Tok./Karkın K., TİLYA, 245/IX-ç/32)  

 

1.1.2.2.6.7.1.3.10. -dü mü 

aḳrabāla mehel‚ mināsiP gördü‚ mü, verimkar olurlar. (Küt./Merkez, KYA, 135/ I/111)  

ġórdü mü tüylerim ürperiye ya. (Or./Aybastı/Karamanlı Mahallesi, AA, 66/III/22) 
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iş gördü‚‚ ‚‚ mü, onun ġışları, isdedǖn gibi a‚ar oluyo. (Tok./Karkın K., TİLYA, 246/IX-d/71)  

 

1.1.2.2.6.7.1.3.11. -dė mė 

ėė, fazla vėrdė mė sönebülür. (Erz./Şenkaya/Gaziler Buc., ErzİA, 70/III-VI/83)  

 

1.1.2.2.6.7.1.4. -DI+I. Teklik İyelik mI 

1.1.2.2.6.7.1.4.1. -dıx mı 

asılı asılı, bóğúre yoxarı zenciri daxdıx mı çe h́iye h́ moturu. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 

254/VIb/102) 

 

1.1.2.2.6.7.1.4.2. -dıg mı 

nımazı gıldıg mı varı orā bi gazan gordug. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 100/II/79) 

 

1.1.2.2.6.7.1.4.3. -dıḳḳḳḳ mı 

o delikleri derileri ecik ġāli aldıḳḳḳḳ mı, şöyle şėy‚ oldu mu, gatıkdı mı yoğurtlar, bularız. 

(Af./Bayat/Merkez, BMA, 123/XI/44) 

ôle namazını bi ḲḲḲḲıldıḳḳḳḳ mı, yeme ‚i yedik mi bi dā yatarız. (Af./Çay/Armutlu, ÇYA,137/VII/47) 

 
1.1.2.2.6.7.1.4.5. -dig mi 

āşam yimēmizi yidig mi cāmiye gideriz. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 102/II/142) 

 

1.1.2.2.6.7.1.4.6. -dik mi 

ôle namazını bi Ḳıldıḳ mı, yeme‚i yedik mi bi dā yatarız. (Af./Çay/Armutlu, ÇYA,137/VII/47) 

nal dedik mi mıh démeyiz, mıh dédik mi nal demeyiz. (Uş./ Eşme/Güllü, UşİA, 271/I-41/11)  

 

1.1.2.2.6.7.1.4.7. -tux mu 

bízim zamanımızda bayramdan, bayram namazınnan çıxtux mı ḳuváti yeten biribirni 

götürebilürdi. (Diy./Çüngüş/Malkaya, DİÇÇYA, 234/XXXIII/35) 

 

1.1.2.2.6.7.1.4.8. -dúk mü 

atları, ata bindüriydúḳ gelinimizi. ata bindúdúḳḳḳḳ ‚ mü atı yarışa ġoyollar. (Tok./Almus/Teknecik 

K., TİLYA, 270/XXV/10)  
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1.1.2.2.6.7.1.4.9. -dük mü 

şimdi bazirtesi günü çarşuyė gėtdük‚ mü, çarşŭda e‚ bôle oturíyok. (Ordu/Artıklı K.,OİYA, 169/4/1) 

şindi fassa yoluna döndük‚ mü gėce ġarannnū‚a bôle ġarunnuḳ. (Ordu/Çamaş/Sarıyakup K.,OİYA, 

198/31/3) 

satda senedi çürütdük mü bütün hakllar, tāpu ölüyo, yeniden tāpulma olcek. (Uş./ 

Banaz/Ahat, UşİA, 240/I-20/25)  

 

1.1.2.2.6.7.1.4.10. -düK mü 

biz‚ ôreTmenimizi gördüK mü bubamızdan dā fazla korkādıK ve saygı gösteridiK. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,240/XXII/69) 

 

1.1.2.2.6.7.1.5. -DI+I. Teklik İyelik mI 

1.1.2.2.6.7.1.5.1. -dıyız mı 

ikí teref de zengin oldıyız mı yük aġır olır. (Ur./Merkez, UMA, 189/XX/21) 

 

1.1.2.2.6.7.1.6. -DI+I. Teklik İyelik mI 

1.1.2.2.6.7.1.6.1. -Tiler mi  
hôle hôle gurǔ‚ acıK bitTi mi, çamırı bitirTilē  mi,  büyün çevirilēdi  értesi gün çekēdik 

ocāŋ‚ içine. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,161/I/4) 

 

1.1.2.2.6.7.2. -DI+İyelik mIydI 

1.1.2.2.6.7.2.1. -DI+I.Teklik İyelik mIydI 

1.1.2.2.6.7.2.1.1. -dim miydi 

odına gidmedim miydi acıx diyor. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 110/IX/18) 

onuŋ da parasını geldim miydi ödiyesiye alurdux. (Or./Aybastı/Esenli Mahallesi, AA, 63/I/5) 

 

1.1.2.2.6.7.2.2. -DI+II.Teklik İyelik mIydI 

1.1.2.2.6.7.2.2.1. -dın mîdi 

bin geçi‚ de olsa ġarışdırmîcēn. ġarışdırdın‚ mîdi olmaz. (Tok./Pazar/Kaledere K., TİLYA, 358/LXXIV-

c/43)  

 

1.1.2.2.6.7.2.2.2. -diŋ miydi 

bi ġóz verdiŋ miydi hepĭsi balıx gibi yatıye bi evde. (Or./Aybastı/Karamanlı Mahallesi, AA, 66/III/36) 
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1.1.2.2.6.7.2.2.3. -dın mıydın 

bayram namazını ġıldın‚ mıydın gėder orda ziyaret ederúҝ. (Tok./Artova/Ahmeddanişmend, TİLYA, 

282/XXVII-a/16)  

 

1.1.2.2.6.7.2.2.4. -dıŋ mıydı 

tereyağını eysene çaldıŋ mıydıŋ da‚a fazla cayırdardın yāni. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 166/XIX/7) 

 

1.1.2.2.6.7.2.2.5. -dīŋ mīdı 

esgiden bosdan ekēdiK, hayvanıŋ tēsini aTdīŋ mīdı, çoK datlı olurdu. (Af./Dazkırı/Yayla K., 

BDA,313/XXXVIII/66) 

 

1.1.2.2.6.7.2.2.6. -dün mǖdü 

şindik orda gördün‚ mǖdü, ya ġıçın topal oluyō. (Tok./Karkın K., TİLYA, 246/IX-d/72)  

 

1.1.2.2.6.7.2.2.7. -düŋ müydün 

şöyle döndüŋ müydün ılġım salġım görünüyu uça‚aŋ böyüklü‚ü. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

178/XXIII/129) 

 

1.1.2.2.6.7.2.2.8. -düŋ mîdin 

üfürdüŋ-mîdin zülġadiniŋ buinuzu var. (Af./Dinar/Kazanpınar K., GBAA, 43/XXXII/10) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3. -DI+III.Teklik İyelik mIydI 

1.1.2.2.6.7.2.3.1. -dı mıdı 

ulu‚ da‚a gėdiyi, yuvasını orıya vardı‚ mıdı cücǖnü atıyı. (Tok./Karkın K., TİLYA, 245/IX-ç/44)  

 

1.1.2.2.6.7.2.3.2. -dı mıydı 

cāminiŋ yanına vardı mıydı dŭ‚a iderdiŋ. (Kır./Merkez, KırYA, 195/I/25)  

bacadan aşşā āzını aşdımıydı, ḳúlü gardaşının āzına dóḳúlüyor. (Tok./Turhal/Yağalan, 

STİAT,148) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.3. -dı mîdî 

ōlan annaşdı ‚ mîdî anası düvürr gider. (Tok./Almus/Görümlü K., TİLYA, 264/XXII-b/7)  
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1.1.2.2.6.7.2.3.4. -di miydi 

ġoŋşu mehelle olurdun, beş sekiz‚ on hāne oluduḳ, yaz géldi miydin. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

175/XXIII/46) 

yaz geld ĭ înde oranıŋ ĭrāmet sulaerı kesildi miydi gelillerimiş buraya. (Af./Bolvadin/Derekarabağ 

K., BTKKA,98/VI/45) 

yaz geldi‚ miydi anamız ālar, onda killimecime ne diyim. (Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA, 144/XIV/20) 

ata da bindi miydi... atıŋ da iki de ayaxlarıdaŋ yenge dutardı. (Kır./Merkez, KırYA, 195/I/24)  

bıraxmaz hemen āzına geldi miydi, ġonuşmaya başlardı. (Kır./Akçakent/Güllühüyük K, KırYA, 

293/XXXII/57) 

adam ġúc çåvuş dėdi miydi birez düşüneceksiŋ. (Or./Aybastı/Karamanlı Mahallesi, AA, 66/III/3) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.5. -di midin 

ordan esKi avasTos dedi midin yavaşça lēlēn burda ayānı ḳınaladī gibi ayānı ḳınalar. 

(Muğla/Ula/Çıtlık Köyü, UlaYA, 72/VII/6-7) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.6. -di mîdi 

ḥamur ḥanı ekşiyō. ekşidi ‚‚ ‚‚ mîdi onu fırını yaḳıyoḳ. (Tok./Karkın K., TİLYA, 244/IX-a/3)  

 

1.1.2.2.6.7.2.3.7. -dimiy ĭ di 

onuŋ nāraları burŭya geldimiy ĭ di buradan beraber gėderú k .́ (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

203/I/163) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.8. -di miydin 

şindi misāvirler toplandı dúğúne geldi miydin bū΄n´ harman yirine çıxallar millet şôle 

bilezik şiklinde oturullar bôlece. (Kır./Merkez, KırYA, 200/II/75-77)  

 

1.1.2.2.6.7.2.3.9. -du muydu 

ikindi oldu muydu güneşe oturuydu. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,88/V/33) 

ha bi de çocıḳ yani dōdu muydu çocŭūn ġafası şôle bi yana ēri oldu muydu şerbetçiler 

ünnerler geliler. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,97/VI/37) 

burda şindi düğün oldu mudu dawulsuz dügünün, çocux doğdu muydu ġulağı sağır 

olıyı. (Erzn./Refahiye/Akarsu Buc., ErznYA, 325/IV-VII/47-48) 

sabah‚ oldu  muydu, ĝaxdı mıydı, anası babası ĝaxardı. (Kır./Merkez, KırYA, 195/I/36)  
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baḥarın oldu ‚‚ ‚‚ muydu mart doḳuzundan‚ sōra menevşeler biter. (Tok./Kızılkaya K., TİLYA, 250/XII-

c/6)  

onnan sōna zābānan oldu muydu hanı d ú̄   ncü geleceK, ġız ġótürecekler. (Yoz./Ovacık Köyü, 

YİKYTA, 134/II/64) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.10. -dümüydü 

bunu arından ėndüriyor, atından endürdümüydü ėvüŋe gótüriyor. (Tok./Turhal/Yağalan, 

STİAT,148) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.11. -ti miydi 

şöyle birez bi iki sene devām ėtti miydi çorāă varıncı ġuruyo. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., 

BTKKA,104/VII/30) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.12. -Timiydi 

āşamdan soyna oyun biTTimiydi herkes daalıyor. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 134/XII/96-97) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.13. -Tiy midi 

bu ėlmaları dėyo, ekTiy midi diyo, ertėsi sėne dėyo, ikişé̄    tėne ėlma vėrir dıyo. 

(İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 75/3b/56) 

 

1.1.2.2.6.7.2.3.14. -du muydun 

ĝadıxdan sona zabah‚ oldu muydun genci de ĝapısını vurullar. (Kır./Merkez, KırYA, 203/II/176)  

 

1.1.2.2.6.7.2.4. -DI+I.Çokluk İyelik mIydI 

1.1.2.2.6.7.2.4.1. -düg müydü 

gúzel Ḳız gördüg müydü abō amma da gózelmiş dimeKTen gėri durmax. (Kay./Yeşilhisar, 

YYA, 107/VII/3) 

1.1.2.2.6.7.2.4.2. -dik miydi 

kesdik miydi be sene olmadan iki metire üç metire yetişiyu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 100/II/2) 

 

1.1.2.2.6.7.2.4.3. -dik miyidi 

üş ‚ sahatda mesela tikin altına geldik miyidi, yarabbi burdan‚ uxari biz‚ acaba nasıl gidip 

de bunun üsdünden köye çıxacayıx, anadın. (Erz./İspir/Yk. Fındıklı Köyü, ErzİA, 86/V-I/61-62)  
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1.1.2.2.6.7.2.5. -DI+II.Çokluk İyelik mIydI 

1.1.2.2.6.7.2.5.1. -diŋîzmîydi 

buradan bi gun ileri ġėtdiŋîzmîydi orada ġalmayıŋ. (Kas./Taşköprü/Kirazbaşı K., AAT, 44) 

 

1.1.2.2.6.7.2.6. -DI+II.Çokluk İyelik mIydI 

1.1.2.2.6.7.2.6.1. -tiler miydi 

esvabı diktiler miydi, òndan sōna düğün‚ ėderlerdi. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 125/XII/15) 

 

1.1.2.2.6.7.3. -DImInAn 

1.1.2.2.6.7.3.1. -dımıŋ 

hama, annem burda oturuken hasda déyé, fazla ileri geri çıkıp da, dün çakıldımıŋ 

galdıŋ, geseŋ ya déyo. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 266/I-38/30)  

 

1.1.2.2.6.7.3.2. -dımınan 

onnara neben şônle bi zağara fiļan ekmeḳ ġapdırılılādın ittirseyi çıkdımınan ôle 

edellēdi.(Af./Sandıklı/Kızık Kas., SYAÖ, 370/LXXV-a/9)  

 

1.1.2.2.6.7.3.3. -dumunan 

îsan çıkıyō nazar oldumunan, îsan aynı, îsan gibi ġollu ġanadlı çıkā. (Af./Sandıklı/Dodurga K., 

SYAÖ, 339/LXI-c/42)  

bi bi şē oldumunan okudulā işde. Af./Sandıklı/Kızık Kas., SYAÖ, 370/LXXV-a/5)  

 

1.1.2.2.6.8. EK(LER)+ ÖNCE 

1.1.2.2.6.8.1. -mAdAn ÖNCE/EVVEL 

Zeynep Korkmaz: Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesinin –mAdIn zarf-fiilindeki ses 

değişmesiyle     (-mAdIn> - mAdAn ) oluşmuş bulunan –mAdAn; -(y), -(y)Ip, -(y)Up, -(y)ArAk, zarf-fiil 

eklerinin olumsuz biçimi için kullanılan bir ektir. Yapısındaki olumsuzluk özelliği dolayısıyla doğrudan 

doğruya olumlu fiil kök ve gövdelerine gelir ve “…-mAdAn önce, maksızın” anlamlarında olumsuz 

zarffiiller türetir. Zarf-fiilin vurgusu -ma- olumsuzluk ekinden önceki hece üzerindedir.187 

                                                
187 KORKMAZ, TTG,, s. 1011 
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Bu zarf-fiil, “-madan önce” anlamlarıyla kullanıldığında, işlev bakımından asıl fiildeki 

hareketin, zarf-fiilin gösterdiği hareketten daha önce gerçekleştiğini bildirir.188 

Tahir N. Gencan: Yapılma zamanını belirtmeye... Ne durumda, nasıl yapıldığını, yapılacağını 

bildirmeye yarar. 189 

Mehmet Hengirmen:  -madan eki genellikle önce sözcüğü ile birlikte kullanılır.190 

 

1.1.2.2.6.8.1.1. -mAdAn Evvel 

1.1.2.2.6.8.1.1.1. -madan evel 

bahar olmadan evel başladı lalėyle bilbil. (Kil., GDİAT, 190) 

onu gizili yaparlā düğünde olmadan evel yaparlā. (Af./Sandıklı/Daylık K., SYAÖ, 333/LVI/23)  

ne bilcek bu köy ġurulmadan evvel varımş. (Af./Sandıklı/Daylık Köyü, SYAÖ,335/LVIII/11)   

eve çıKmışlā merdimeni çıKmadan evel garıya ünnemiş hanıma. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., 

SKA, 163/X/213) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.2. -madan evvel 

şindi söz‚ açmadan evvel kelōlan derkin bunnara. (Zong./Alaplı/Küçükkaymaz K., ZBKİA, 122/V/147) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.3. -madan eveli 

bizim camının ögünden malatyaya geme içün sabax namazı oxunmadan eveli on gişi on 

iki selaman çavuş dedihleri zaman beşşikde çağa sesini kesiydi. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 263/XXV/17) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.4. -madan éveli 

biz de ġadın gibi güvéyi ġuymadan‚ éveli, ġāli oğlan‚ évi ġuyacaḳ ya, ġor gėliriz. 

(Af./Bayat/Merkez, BMA, 145/XVII/139) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.5. -madán evel 

ç�ay olmadán‚ evel işte bu dēyim sağa, misir uzerine ç��aluşudi. (Rize/Kalkandere/Kayabaşı K.,  

RİA,249/XXII/29) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.6. -meden evel 

yanna girmeden evel odıyı aradı. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 29) 

                                                
188 KORKMAZ, TTG,, s. 1011 
189 GENCAN, s. 403 
190 HENGİRMEN, s. 257 
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pehlüwan, mapus, bir ururyiya getmeden evvel yatmiş. (Erz./Oltu/Tutmaç Köyü, ErzİA, 82/IV-IV/91)  

gėlin köçürmeden evel bey başı, xına gecesi yapıllar. (Kars/Iğdır/A. Çarıkçı K., KarsİA, 285/57/19)  

öngde gelir yalanız sabaḥınan gelin gelmeden evel göyegi tası derler. (Mal./Merkez, MalİA, 

245/VI/14-15) 

daha menderes raxmeTliğin ikdidara gelmezden evel yani bu makineleşmeden evel 

bizim ovamıza girilmezdi. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 106/X/17) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.7. -meden evelde 

dēmene vēmeden evelde, daşda çekerlēdi bulgurları bilem. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,167/III/41) 

 

1.1.2.2.6.8.1.8. -meden eveli 

gélinnik gėyinmeden‚ eveli ġızıŋ‚ anasınıŋ‚ elini öptürüler. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 144/XVII/130) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.9. -meden evvele 

esker dönüşü aşıklık olur yavrum daha mektebe getmeden evvele dedem rahmetlik beni 

evde oxuduydu. (Mal./Pötürge/Merkez, MalİA, 316/LXXXIII/10)  

 

1.1.2.2.6.8.1.1.10. -meden gėri 

su içimeden gėri çevürecéḳsiŋ, o zaman emmisinin ğızını alıyı. (Tok./Artova, STİAT,159) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.11. -med ẽ evvel 

buraya girmed ẽ evvel, görünüyōmuş dibimdeki ġonşuya. (Isp., IMA, 135/XIII/44) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.12. -médan eveli 

bunun içín bi genc evlenmédan eveli gendına arayíp bi iş bulmax şartTır. (El./Keban/Sağdıçlar 

K., KBAYA, 97/X/5-6) 

 

1.1.2.2.6.8.1.1.13. -médén évél 

o söilémédén‚ évél “ałtın ayā māzăłanıŋ” do “ anahdarını... dutdu.  (Man./Kula/Zafer Mah., 

GBAA, 21/XIII/) 

 

1.1.2.2.6.8.1.2. -madan önce  

1.1.2.2.6.8.1.2.1. -madan önce 
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varıya onlarıŋ yanlarına. varmadan önce üş davşan üş keklik dört den hatta. bi de 

gendine birer de gendine. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,111/IX/78) 

katmadan önce kömbeler yaparuk. (Mal./Darende/Yukarı Selimli K., MalİA, 382/CXLVI-a/3) 

yalnız dú‚úne başlamadan‚ önce bir ḥafda önce‚ de özel bi‚ dāvet yapar ōlan‚ evi. 

(Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 261/XX-b/8)  

 

1.1.2.2.6.8.1.2.2. -madan öŋce 

ōlana işe başlamadan öŋce bi şart Ḳomuş. (Kay./Yeşilhisar/Başköy Köyü, YYA, 101/III/10) 

çocux dōmadan öŋce bizi, bilē, bişçî, hazıllanır. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 105/V/9) 

 

1.1.2.2.6.8.1.2.3. -meden önce 

yön‚nü yalnız tālibe gelmeden önce osmanı bi Telāş āl
mış nėre saḲlasam di‚e Telāş 

sarmış. (Af./Çay/Koçbeyli, ÇYA,145/IX/21-22) 

yėmā΄ yidiriller burda bu sefer ĝına işi tamam‚ olduxdan sona geliniŋ 'cehizini, ġayıtíní, 

hepsini sandīnı, yatānı, yorġanını gelin gelmeden önce ōlan tarafından at‚ arabası 

gelirdi. (Kır./Merkez, KırYA, 201/II/142-144)  

oruş dutduxdan sona arefe ġún´ú gelmeden önce ḳóylerde şindi evlerde ĝadınnar sacıŋ 

özerinde hamırı yūrullar‚ ıdı. (Kır./Merkez, KırYA, 204/II/194-195)  

evlendirmeden önce, bi ḳaç sefē döŋürlü‚ü geldilē. (Küt./Simav/Merkez, KYA, 209/XXXVI/5)  

keklik diyo neşil‚ olan sen beni yimiye yiyeceŋ, yimeden önce bir kerre yarabbi şükür de 

de ondan sōna yi. diyo. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 76/XV/22) 

enmeden önce oraya saç gorlā. (Uş./ Banaz/Ahat, UşİA, 237/I-18/51-52)  

orda bi ermeni doxduru severimiş o ġarı dā pātışa gelmeden‚ önce. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 

143/IV/138) 

 

1.1.2.2.6.8.1.2.4. -meden öŋce 

el öpmeden öŋce bi yol götürüsüŋ. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,30/VIII/26) 

 

1.1.2.2.6.8.2. -mAzdAn Önce/Evvel 

1.1.2.2.6.8.2.1. -mAzdAn Evvel 

1.1.2.2.6.8.2.1.1. -mazdan evel 

makinalar çıḳḳḳḳmazdan eveli bôle ayvan gücünnen enadı mı vaḳti olannar iki ḳoşar. (Kırk./ 

Kayalı Köyü, KİMİKA, 84/X/38) 
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duvāya çıḳḳḳḳmazdan evvel şartları şudur. (Ordu/Çaybaşı/Kurudere K.,OİYA, 212/42/40) 

vārdımız zaman, meselạ nişan olmazdǎn‚ evel gidēsiŋ, iki taraflı …onuşulur.  (Küt./Merkez, 

KYA, 135/ I/17)  

evde nişanna varmazdan üş‚ dörd gün evvel olan tarafının nişan‚ îşēleri, çamışları gidē. 

(Küt./Merkez, KYA, 136/ I/36)  

kóye varmazdan evel pādişah. (Siv./Oluhman, STİAT,11) 

 

1.1.2.2.6.8.2.1.2. -mezden evel 

asҝerluğa girmezden evvel parasi var‚ idi. (Rize/Güneysu Buc./Küçükcami K., RİA,241/XVIII/25) 

bildürdü ḥax ölmezden‚ evel ölene. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 291/XId/156) 

muallim efendi gız gelmezde evvel, meseleyi hamamcıya ānadır vė hamama ġirer. 

(Çank./Çerkeş K., AAT, 118) 

daha menderes raxmeTliğin ikdidara gelmezden evel yani bu makineleşmeden evel 

bizim ovamıza girilmezdi. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 106/X/17) 

 

1.1.2.2.6.8.2.1.3. -mézden evvel 

ölmézdén‚ evvel bubası avcīmışmış. (Den./Merkez, GBAA, 48/XXXIX/2) 

yannız diyo, ġaynatanı ve ġayınnanı gitmezden évvel diyo, évvela burē gelecēksin diyo. 

(İz./ Taşkörü/ Kayalar Köyü, İTOBA, 68/ I/74 )  

 

1.1.2.2.6.8.2.2. -mAzdAn Önce 

1.1.2.2.6.8.2.2.1. -mazdan önce 

bu bir ay, oruca da'ḥa ‚ evel başlamazdan önce... (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 3/I/54) 

bizim bu köy bullara kurulmazdan önce, burlāda da yaşantı yerleri var‚ ĭmış. 

(Af./Dazkırı/Hasandede K. , BDA,324/LXII/8-9) 

 

1.1.2.2.6.8.2.2.2.-mezden önce 

şinci ġótürmezden önce ben dedim. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 67/IV/21) 

 
1.1.2.2.6.9. EK(LER)+ SIRA 

1.1.2.2.6.9.1. -(y)AcAk+Sırada 

1.1.2.2.6.9.1.1. -acā sırada 

tam yaxlaşacā sırada para ġayıP dev yire düşüyomuş. (Kır./Merkez/Karahıdır Ka., KırYA, 260/XX/40)  
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1.1.2.2.6.9.1.2. -acaa sıra 

tampalayı çıxarıP ġıza vuraca‚a sırada ġızın āzından bi yılan enĭĭ ‚î da haTlıyo. 

(Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 104/IV/38) 

 

1.1.2.2.6.9.1.3. -ajaı sıra 

vuraja ‚‚ ‚‚ı sı΄ra΄da anamın şe‚e yalvardı. (Kars/Göle/Boğatepe K., KarsİA, 346/82-a/31)  

ikimizin de gún górecek zamanı / esdi bi ülüzġar ayırdı bizi. (Siv./Yıldızeli/Ergele K., STİAT,63) 

 

1.1.2.2.6.9.1.4. -acax sırda 

çamlıbėle yarxaşacax sırda garşi garşiya geliller.  geldiyhleri kimin gidir. (Erz./Merkez, 

ErzİA, 19/I-III/107)  

 

1.1.2.2.6.9.1.5. -ecekleri sıra 

burda işde ilk yonan geldînde, ilk yonanı sürecekleri sırada, tepe deriz, oraya bomba 

goymuşlar yonanlılar. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, UşİA, 298/I-57/13-14) 

 
1.1.2.2.6.9. EK(LER)+ SONRA/GERİ 

1.1.2.2.6.9.1. EK(LER)+ SONRA 

1.1.2.2.6.9.1.1. -An+dan sonra 

1.1.2.2.6.9.1.1.1. -andan sona 

yidik, çıxandan sona on beş yaşında, on‚ altı yaşında olanlar hizmet ediya bize. 

(Kır./Merkez/Kortulu  
K., KırYA, 267/XXIII/33)  

 

1.1.2.2.6.9.1.1.2. -ennen sōrası 

bu geldi içeri. gelennen sōrası yer gösderdi. (Kars/Iğdır/Söğütlü Mh., KarsİA, 265/49/51-52)  

şindik bir alay asger ġalacax diyenden herşey biter. (Erzn./Merkez/Bahçeli Mah., ErznYA, 389/VII-

III/32) 

ilisdirden gėçenden güzel unnan yurîm. (Ordu/Şenköy K.,OİYA, 170/5/5)   

 

1.1.2.2.6.9.1.1.3. -andan sōna 

ġavuşandan sōna oğlan ġızi alir. (El./Ağın/Merkez, KBAYA, 165/XLVII/32) 

pātşax oğulları méktebden çıxandan sōna, gúççük oğluna böyük oğlun da atları vėrdi. 

(Siv./Yıldızeli/Menteşe K., STİAT,33) 
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1.1.2.2.6.9.1.1.4. -andan sora 

Çıxandan sora de ki«ġız ben gelmem.» (Kars/ Selim/ Oluklu/ 236/ 38/ 31)   

 

1.1.2.2.6.9.1.1.5. -andan sorā 

sac çaxandan sorā evler yıxılmayi, başġa bi şey yox. (Erzn./İliç/Çaltı K., ErznYA, 241/II-IV/10) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.6. -andan sōra 

o kili yıxayandan sōra sabunlardıh. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 246/V-b/9) 

unu baldıran olandan sōra topliyoḳ. (Ordu/Şenköy K.,OİYA, 170/5/1)   

 

1.1.2.2.6.9.1.1.7. -andan sorna 

onu nişannāandan sorna var gėdiyiler. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 257/II-XVI/26) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.8. -andan soyna 

otuzüç ay orda ḳḳḳḳalandan soyna izinner açıldı. (Mal./Akçadağ/Aşağı Kirmanlı, AkçYA, 108/14/9-10)  

 

1.1.2.2.6.9.1.1.9. -andan soyna 

bir iki seet durandan soyna hamir eşkir. (Mal./Akçadağ/Yalınbudak K., MalİA, 339/CIX/10) 

evlüd ohunandan soyna uzax hısımları gider. (Mal. /Merkez/Şahnahan Köyü, MalİA, 256/XV-a/14) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.10. -annán sōyna 

eğirip de doxuyandan sōyna obez beyazlatmağ uçun ineğin mayısı var bi guyu eşiydik. 

(Mal. /Dilek Kasabası, MalİA, 254/XIV/5-6) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.11. -annán soŋra 

hamısını kesif gurtulannán soŋra, gızın camalını gördü. (Kars/Koyundere K, DİAT, 29) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.12. -annán sorá 

alannán sorá xoca hunun bilehleri ėle bir havaslandı ki, xocanın üregi bozuldi. 

(Kars/Kaleiçi, DİAT, 147) 
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1.1.2.2.6.9.1.1.13. -annán sóyna 

garnı doyannán sóyna, gaxdı. (Mal./Tilek K., GDİAT, 4) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.14. -anda sōna 

atatürk çıxanda sōna ağaların da şėyını dur dėmiş herkese yėrinde. 

(Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 88/1/29-30)  

 

1.1.2.2.6.9.1.1.15. -ende sona 

turuyu geçenden sona haley gurallar. (Kır./Merkez/Akçaağı K., KırYA, 222/VIII/13)  

 

1.1.2.2.6.9.1.1.16. -enden sonā 

aradan yirmi gün geçenden sonā güzel damat geline bir taxsi dutuyu. (Mal./Merkez/Battalgazi, 

259/XX-a/7) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.17. -enden sōna 

neyse o getTi o gedenden sōna işte birez sōna biz ateş etTik ya. (Af./ Çay/ Ortakarabağ Köyü, ÇYA, 127/ 

XII/ 58) 

bunnar gėdenden sōna bu tevdişden evvel afıyonlu mēmet varıdı. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., 

BTKKA,126/XI/32) 

işte dē gėtirenden sōna paydos‚ ėderlerdi. (Diy./Çüngüş/Kaynakköy, DİÇÇYA, 209/XXIV/14)  

o üş günnüğüne gidenden sōna, tekral on beş gün sōna da onbeşe çağırurlar. 

(Erzn./Kemaliye/Güldibi K., ErznYA, 211/I-VII/9) 

söz yüzzüğü kesilenden sōna bayramcalıx götürür. (Mal. /Merkez/Şahnahan Köyü, MalİA, 255/XVI-a/1) 

otururux, elerik çekilenden sōna. (Nev./Merkez, NevYA,119/I/21) 

üş döt sefer dönderrik, dönderenden sōna bez‚ almıya oturrux. (Nev./Merkez, NevYA,126/V/6) 

birez dinnendürenden sōna gine devam ėder yola gider. (Ordu/Kabadüz/Derinçay K.,OİYA, 

259/80/18) 

içine zehir dóḲdürüyor yemáKlerin, dókdürenden sōna zehiri efendim alıP getiriyor 

yemáKleri. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 174/IV-a/18) 

bir vaxıt ġėdennen sōna, yol üzerinde bir xana ġeldi. (Siv./Yıldızeli/Menteşe K., STİAT,34) 

neyse ôle gėtdiler, aradan bėş altı gún geçenden sōna şerbet içindi. (Tok./Almus/Kınık K., 

TİLYA, 267/XXIII/15)  

bilahire sonra mayıs diyenden ‚‚ ‚‚ sōna ôlen‚ inen gelir. (Tok./Sulusaray/Çime K., TİLYA, 394/XCV-c/36)  

ḥıdırellez bitenden‚ sōna aḳşam‚ ınan cem yaparuk. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 238/VI-a/17)  
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1.1.2.2.6.9.1.1.18. -enden sorna 

ben mekgė’ye gėdip gelenden sorna bir iki defa gėdip geleyė, hiç ġonüşmedi. 

(Erzn./Kemah/Kardere Buc./Dikyamaç K., ErznYA, 309/III-XXXVIII/21-22) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.19. -éndén sōn 

bir ay aradan geçéndén sōn, ḳosé aḥmétnén ava gidiyor. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 34) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.20. -ennen sōna 

bir‚ ez zaman ġėçennen sōna, pātşahın oğlu arabı yıxdı. (Siv./Yıldızeli/Menteşe K., STİAT,34) 

bunnar xoş‚ bėş ėdiyo, ėdennén sōna köse dėyo ki. (Tok./Ahmet Alan K., STİAT,190) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.21. -ennen sora 

öyle getirerdiler. getirennen sora elinnen öfdürerdiler, ġayırardılar. (Kars/Azat K., KarsİA, 325/81-

a/23-24) 

çayır biçennen sora baxirler ki orda bişey. (Kars/Ardahan/Ortageçit K., KarsİA, 236/38/25)  

 

1.1.2.2.6.9.1.1.22.-enden soyna 

gezdirenden soyna gelir kapıya. (Mal./Merkez, MalİA, 245/VI/19) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.23. -ende soyna 

dedem gelende soyna dünyayá geĺî. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 92/3/77)   

 

1.1.2.2.6.9.1.1.24. -énnén sona 

gáveyi içénnén sona, gélin diyor ki. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 27) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.25. -ennen sōna 

teşten çekerux çekennen sōna evlādım bi de ḳazanı yaxarım. (Diy./Çüngüş/Malkaya, DİÇÇYA, 

230/XXXIII/36) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.26. -énnén soŋra 

soŋra aḥmet giriyor. girénnén soŋra ḳosé büyük bir daş gétiriyo. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., 

AkCA, 29) 
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1.1.2.2.6.9.1.1.27. -ennen sóyna 

bu adam ğėdennen sóyna, ėşgıyalar hėlvayı yėrler. (Mal./Tilek K., GDİAT,17) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.28. -ennen soŋne 

everennen soŋne, esğere ğėdiyor. (Mal./Akçadağ/Esenli K, GDİAT,73) 

 

1.1.2.2.6.9.1.1.29. -ennén sóyna 

b é̄  yle bir iki ay devam edennén sóyna, bi‚ ğün başga pādişah, gızın babasınnán harb 

isdemiş. (Mal./Tilek K., GDİAT,6) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2. -DIk+DAn SONRA ZARF-FİİL EKİ 

Zeynep Korkmaz: -DIk/-DUk sıfat-fiil ekinin bulunma durumu ekiyle genişlemesinden 

oluşan ve asıl fiildeki hareketin zamanını belirleyen -DIktA/-DUktA zarf-fiil eki Eski Anadolu ve 

Osmanlı Türkçesinde pek bol kullanıldığı halde, günümüz Türkiye Türkçesinde bu biçimiyle kullanıştan 

düşmüş; yerini; sıfat-fiil ile bulunma duruma durumu eki arasına birinci, ikinci ve üçüncü şahıs iyelik eki 

almış şekillere bırakmıştır.191 

Haydar Ediskun: Bu ulaç, kendinden sonraki eylemin kendi eyleminden sonra yapıldığını ya 

da yapılacağını gösterir.192 

Tahir N. Gencan: Bu -meden yapılı ulacın olumlusu ve karşıtıdır.193 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.1.-dıgdan sonā 

gelin aldıgdan sonā baba tarafı tamāmen işi bitiri. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 149/VIII/15) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.2. -dıġdan sona 

yėdi sene ġaldıġdan‚ sona baḳor ki bir gün pencereden olurkan padişah, vezir filan hepsi 

orda geçollår. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 32/VI/295)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.3. -dıhdan sora 

onan sona padişah geldi, sofra toplandıhdan sora. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 28) 

 

                                                
191 KORKMAZ, TTG,, s. 1032 
192 EDİSKUN, s. 264 
193 GENCAN, s. 403 
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1.1.2.2.6.9.1.2.4. -dıxdan sona 

nemazıni gıldıxdan sona, gızlar benim emaretlerim ne ‚ oldi. (Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/11-12)  

sabaxnan yuxuda gáxdıxdan soná abdes alırsıŋ. (Elz./Keban/Saracık K., GDİAT, 98) 

iş îce annaşıldıxdan sona, bir iki defer dĕ irkeḲler gider. (Kay./Yeşilhisar/Kovalı Köyü, YYA, 

97/I/21) 

namaz ġılındıxdan sona eve gelmeden mezere gidilir. (Kay./Yeşilhisar/Boşköy Köyü, YYA, 99/II/10) 

hanımı Ḳuyuya addıxdan sona kel‚ ōlan üsTündekileri çıxarmış. (Kay./Yeşilhisar/Başköy Köyü, 

YYA, 102/III/48) 

bu vaziyeTTe evlenmeŋ bi çare bulamadıxdan sona diyor. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 

113/IX/79-80) 

Taşaca ġıvamda ḲḲḲḲaynaddıxdan sona, tandırdan indiriŋ. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 153/XIX/14) 

ĝadıxdan sona zabah‚ oldu muydun genci de ĝapısını vurullar. (Kır./Merkez, KırYA, 203/II/176)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.5. -dıxdan sora 

herkas yėrinda dondi dondi ağa ġedıxdan sora. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 165/VIII-b/117) 

bunnar gedıxdan sora, çeteler geldė ordan. (Erz./Olur/Kekikli Köyü, ErzİA, 40/II-III/23)  

nişan taxtıxdan sora bir zaman nişan meras ė́mė́ yapdıxdan sora, artıx başlıx keseller.  

(Erz./Şenkaya/Uğurlu Köyü, ErzİA, 61/III-IV/18-19)  

gücüm çatmadıxdan sora neydacağam. dėrdėmez gaçırıp getirecağam. (Erz./Pasinler/Çakırtaş 

K., ErzİA, 172/IX-IX/69) 

galdım bacada; bacada galdım. galdıxdan sora, anam gene içerden bağırirr. (Erz./Tepeköy 

Köyü, ErzİA, 26/I-VII/12-13)  

nėse burda bir gaş gün ġaldıxdan sora dedi. (Kars/Iğdır/Taşburun B., KarsİA, 293/61/144)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.6. -dıxdan sonra 

üş defa medet ism ė́n ė́ andıxdan sonra, öylece bayılıp düşüyor. (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 

105/VI-III/84)  

ik ė́ gün galdıxdan sonra üçünc ė́ gün savaxleyėn gıze çıxarıllar dişariya. (Erz./Horasan/Merkez, 

ErzİA, 133/VIII-III/16-17) 

xaními görünce çox mŭ‚azám güzel batıldıxtan sonra, hanım diyor. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 

115/II-a/68-69) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.7. -dıxdan soŋra 

selam vėrdiler; selamnı aldıxdan soŋra dediler ki. (Kars/Koyundere K, DİAT, 19) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.8. -dıxdan soyna 

bir müddet örende kaldıxdan soyna bu munzuroğlundaki köyler gelince dersımdaki 

köyler, bunnar akrabaları az olduğų için bir zäman bi ağanın yanında ḳaldı. 

(Mal./Akçadağ/Aşağı Kirmanlı, AkçYA, 109/15/7-9) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.9. -dıxdan sōna 

'ilettim ağıla dıxdım. dıxıldıxdan sōna ne ĝalır gėriğe! (Nev./Merkez, NevYA,120/I/36-37) 

yatax seriyollar, yatırıyollar. yatırd ı̊xdan sōna tabi bu adam nasıl yandındıysa, ölüyor. 

ölüP su temamlandıxdan sōna tabi vezir vüzerā gine birikiyo. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 

164/I/114) 

sen harama el uzaTdıxdan sōna diyo benim evlādım yox diyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 

114/I/188) 

aha bura benim derḳene orayı ġırḥ günde alıyo. ġırx ġún sōna aldıxdan sōna, ellerini  

ḳópüklüyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 119/I/341-342) 

önceliḲle bulġuru tertemiz temizleller, ayıtlallar. ayıtladıxdan sōna ġúzelce yınanır. 

(Yoz./Kadışehri, YİKYTA, 186/VI/1-2) 

mercimē ġaynaTdıxdan sōna mercimeK ġúzelce bişer. (Yoz./Kadışehri, YİKYTA, 186/VI/3) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.10. -dıxdan sōra 

annatmadıxdan sōra ne ġıymeti var ki. (Erzn./Çayırlı/Karakulak Buc., ErznYA, 355/V-XVII/19) 

ermeni ġırdıxdan sōra evleri bütün kürtler götürdi. (Kars/Kağızman/Kölek/Çeperli K., 177/9/43) 

güzelcene yandıxdan sōra bu bir ükünü yüĥledi dedi. (Kars/Iğdır/Taşburun B., KarsİA, 293/61/132)  

hama ġız isTanıp nişan yaptıxdan  sōra o ġız güvegi tarafında hėç kimsayi görmazdı  

yiyaceK içaceKları bitınca, yiyecek içéceKlarını alacax paraları ġalmadığından bu 

sefer ġız el‚ işı yapi. El./Keban/Bahçeli K., KBAYA, 119/XX/14-15) 

ġafesı aldıxdan sōra askerlar geláceK, faḳat seni yaxaliyamazlar. (Elz./Keban/Bahçeli K., 

KBAYA, 120/XX/41) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.11. -dıxdan sōre 

kedıxdan sōre bu eyax atir. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 174/VIII-b/155) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.12. -dıxden soyna 

bibernen soġannan ezíldıxten soyna onı birbiríne yidírdıxden soyna biraz su ḳatti mí 

yavaş yavaş o burġıl olacax. (Ur./Merkez, UMA, 131/I/70-71) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.13. -dıxtan soyna 

bu ḳḳḳḳayıboldıxtan soyna da aranacax bulınmayacax. (Ur./Merkez, UMA, 130/I/28) 

bibernen duznan güzel ezdıxtan soyna birez sulandıracaxsan. (Ur./Merkez, UMA, 131/I/65) 

ḳadınlar bunların fikríní aldıxtan soyna ėrkekler gider. (Ur./Merkez, UMA, 132/I/85-86) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.14. -dıxtan soyra 

şekíl verdıxtan soyra bi daha tavlar. (Ur./Merkez, UMA, 134/II/29) 

‘aynı ḳuşı bėsler, içerde yavrısını çıxarır, yavrısını besledıxtan soyra para ḳazanır. 

(Ur./Merkez, UMA, 149/VI/17) 

‘acızdıxtan soyra tekrar ḳaxıp, ‘arabıya biníp sanayiye gideceġam. (Ur./Merkez, UMA, 

150/VI/30) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.15. -dıxtan sōra 

bi sene de onin yanında ḳḳḳḳaldıxtan sōra bir gün ḥarem odasına giriyor. (Bin./Karlıova, KYA, 

132/II-c/82) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.16. -dıxtán sōna 

alıştıdıxtán sōna combalarnan sürdüğüm cüt zatė óḳúze üzüldük ya. (Amas./Aydınca/Abacı 

Köyü, AAA, 250/VIa/14-15) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.17. -dıxten soyna 

bibernen soġannan ezíldıxten soyna onı birbiríne yidírdıxden soyna biraz su ḳatti mí 

yavaş yavaş o burġıl olacax. (Ur./Merkez, UMA, 131/I/70-71) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.18. -dıxTan sona 

ondan sona bunnar orda ġaldıxTan sona orda ihTiyar ĝadınnar hepsi evlerine dālıllar.  

(Kır./Merkez, KırYA, 201/II/139)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.19. -dıxTan sōra 

barbar gėttıx saba namazı ġıldıxTan sōra çıxTıx birbirımızı ġayb‚ etTıx. (El./Keban/Merkez, 

KBAYA, 90/V/25) 

gelın getırdıxTan sōra bizım üsüla göre bunarı dağıtmax istarlar. (El./Keban/Sağdıçlar K., 

KBAYA, 97/X/26) 

orda ġızla oğlan birbirĭynan ġonuşup ayrıldıxTan sōra, oğlan ġararında vaz geçi.  

(El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 108/XVI/) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.20. -dıkdan sonra 

ep karanlıḳta olmadıkdan sonra nabayım. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 44/VI/43) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.21. -dıkdan soŋra 

bi türlü nişadır olmadıkdan soŋra ġalay baḲıra yapışmaz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 204/V/83-

84)  

harbi ġazandıkdan soŋra gerisiŋ geri sen bize iyāde etmek şartīynan dēylek ruslāda bu 

parayı bize veriyōla. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 229/XV/78-79)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.22. -dıkdan sora 

onu hafif bişirisiŋ haşladıkdan sora ġurusunu tazesini de aynı bişirisiŋ. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ, 225/XIV-b/)  

izmirde teslim aldıkdan sora ço‚u deŋize dökülüyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 227/XV/13)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.23. -dıkdan sōnra 

o zaman tamamen sandıklı alındıkdan sōnra güreklē oturlaşmış biz burdan gitmeyis. 

demişlē. (Af./Sandıklı/Akin K., SYAÖ, 265/XXXII-a/15)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.24. -dıkdan sōna 

hazırldıkdan sōna väzir, huzuruna çıkmış. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,6)  

namaz gıldıkdan sōna da bi ak sakallı devriş çıkmış önn é̄  né. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,6)  

herkez para atdıkdan sōna davılcı epey bi para alırdı. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,13/I/61) 

bu olayı bôle yaşadıktan sōna beş hafta daha Ḳaldık. (Uş./Sivaslı/Karaboyalık K., SA,22/IV/80) 

ramazan çıkdıktan sōna ġāveye geliyoz. (Uş./Sivaslı/Tatar Kas., SA,32/IX/6) 

toplandıkdan sōna iki tane başā seçeriz. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 80/XIX/3) 

perşembe ġún axşamı camiden çıkdıkdan sōna caminiŋ öŋünde erat tek sıra halinde 

dizilir. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 80/XIX/8-9) 

odalarda, sabālen bayram gılındıkdan sōna toplanır, (Uş./ Banaz/Çiflik, UşİA, 251/I-31/15)  

ondan sōna başka bi şey sormādıkdan sōna ne olcek sen de susāsıŋ, ben de susārıŋ.  

(Uş./Sivaslı/Pınarbaşı, SA,16/II/5) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.25. -dıkdan sōnā 

ḳomşula dağıldıkdan sōnā ē‚e adam diyo nasıl diyo ḳadın ne‚ istise yapabiliyormuş diyo.  
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(Esk./Mihalıççık, EYA, 153/XI/74) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.26. -dıkdan sōŋa 

işte bu bunna bi de ayrıldıktan sōŋa şî oldukduktan sona bi dönüm de tarla yav işte 

tarla yok. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 66/I/12-13) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.27. -dıkdan sōra  

meselạ ōlan işē yapmadıkdan sōra kendi āruzusu ġalmadıkdan sōra ananıŋ båbanın 

istdedinnen ġızı varısın. (Küt./Merkez, KYA, 135/ I/1-2)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.28. -dıKdan soŋra 

nu ôle gaynaTdıKdan  soŋra, bi kişi, iki bi hôle toKmaKlı şey vardır, ôle garışdırılar. 

(Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,181/VII/46) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.29. -dıKdan sōna 

bôle dizimizde boyamaK‚ için onu boyadıKdan sōna iki günde gurudurun. (Af./Dazkırı/Merkez, 

BDA,261/XXVI/51-52) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.30. -dıKdan sōŋa 

onnar çıKdıKdan sōŋa eύimiŋ işini yaparın. her tarafı baştan‚ aşaĝı ewimiz ‚ eski yapı 

olduĝu için işi fazla. (Af./Merkez, AMA, 184/V/3-4) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.31. -dıKdan sōra 

müzikli gülnüp oynanıļdıKdan sōra gızıŋ gälņliyi çıkăřılıp pijama giydirileřek gızıŋ 

ällerini galıPdan sōra söküldüKden sōra verniKle boyanıyō, parlăyō yāni, çit çit 

bālanıP bône takım hālinde dakılıyō torbanıŋ‚ içine. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/19-21) 

beş daKga gadar gaynadıKdan sōra biräz dā görmezden gelirsin. (Af./Merkez, AMA, 

218/XIII/154) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.32. -dıḳḳḳḳdan sona 

sabāladıḳḳḳḳdan sona, hayvanı güdē dolaşdırı gelir ȫlenneyin eve ġuyarız. 

(Küt./Aslanapa/Aslanlar K., KütYA, 167/XII/20) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.33. -dıḳḳḳḳdan sonă 

bārdıḳḳḳḳdan sonă o çocuğa ismîni verir. (Küt./Merkez, KYA, 142/I/253)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.34. -dıḳḳḳḳdan sonra 

başğa bir izdihamlığ‚ olduğė zaman, artıx ik ė́nc ė́ b í r bu da aşığım ė́ş d ė́yetanıdıḳḳḳḳdan 

sonra, ecaba sendekė olan ehalet ned ė́r? (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 106/VI-III/142-143) 

ḳayni ḳḳḳḳaynadıḳḳḳḳdan sonra sūan dōrisin. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 59/XIV/30) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.35. -dıḳḳḳḳdan soŋra 

musafır toplandıḳḳḳḳtan soŋra, yemék  nout, poirinç, fasillé ė́t, ıraḳı, ét‚ mézé, yoğurt, 

péynir veririz. (Man./Turgutlu, ADÜM I, 22) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.36. -dıḳḳḳḳdan sora 

onnarė içerė aldıḳḳḳḳdan sora güz toxumlerėnė ekerėz. (Erz./Olur/Olurdere Köyü, ErzİA, 51/II-IX/13)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.37. -dıḳḳḳḳdan soyna 

bayram namazı ġılındıḳḳḳḳtan‚ soyna herkes birbirĭ le sevişerek, öpüşerek bayramlaşır. 

(Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 4/I/71) 

burdan iki sa‚at ayrıldıḳḳḳḳtan soyna bäratnamäyı ne elinde almışlar. (Mal./Akçadağ/İriağaç, AkçYA, 

96/7/16-17) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.38. -dıḳḳḳḳdan souna 

köydé adam olmadıḳḳḳḳtan souna ist é̄   sé da
ğ
ın doŋuzunu gıra‚ goy. (Bal./Merkez, ADÜM I,3) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.39. -dıḳḳḳḳdan sōna 

o ġaynar, ġaynadıḳḳḳḳdan sōna o ısıy alır birez de şişere. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., 

BTKKA,90/V/49) 

gasım ayı gelip de hava sō‚umadıḳḳḳḳdan sōna evlere gitmezlerdi. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K.,  

BTKKA,100/VI/70) 

o boğazdan çıḳḳḳḳdıḳḳḳḳdan sōna, ḳaş kilometre olur, bilmēyon ġāri. (Isp., IMA, 104/I/32) 

o loḳum ġutusunu aldıḳḳḳḳdan sōna ōlan evi ġarar ġıladı. (Isp., IMA, 118/V/35) 

gaşuğu diktikten sōna yimekden kalhdıḳḳḳḳdan sōna büyük başā gaşuk diken varmı diye 

sorar.  (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 81/XIX/49-50) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.40. -dıḳḳḳḳdan sōrna 

āşama gadan avlandıḳḳḳḳdan sorna, gėri ėve dönüyöller. (Esk./Dağköprü K, AİAD,144) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.41. -dıḳḳḳḳdan sōra 

ağnatdıḳḳḳḳdan sōra sağa bişey vermezler. (Kars/Hanak/Damal/Yukarı Gündeş, KarsİA,244/42/19)   

onda sona, ḳḳḳḳına yapıldıḳḳḳḳdan sōra, gelini alırlā götürülē ġız yengeleri. (Küt./Merkez, KYA, 

137/I/82)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.42 -dıḳḳḳḳda sōra 

gendi meselesini annardıḳḳḳḳda sōra, ondan da beş yüz lira isdemiş. (Gant./İslahiye, GDİAT, 226) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.43. -dıḳḳḳḳta sora 

durax açıldıḳḳḳḳta sora bôle şiyder işte. (Kır./Mucur, KırYA, 422/ LXIV/32)   

 

1.1.2.2.6.9.1.2.44. -dıḳḳḳḳtan sōna 

ḳardaşı ḳḳḳḳaldıḳḳḳḳtan sōna bunu oḳula gidiveriler‚ ikisi birden. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 

76/XX/154)  

ġoyunu ḳırḳarız, undan sōna darārız. daradıḳḳḳḳtan sōna kirmanda ēreriz. (Muğla/Ula/Kızılyaka 

Köyü, UlaYA, 105/XXV/10-11) 

ḳonyaya ḳḳḳḳaldırdıḳḳḳḳtan sōna bis sanīz orda izmet vercekler. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 

76/VIII/31) 

çok îsāniyetli, evine vādıḳḳḳḳtan sōna tabaḳaŋa tütün basıverî, tütün ġıyādın, kendi 

tabaḳasına da basādın. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 67/II/20-21) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.45. -dıḳḳḳḳtan sunṙṙṙṙa 

alnaşıldıḳḳḳḳtan sunṙṙṙṙa biyaz çaṙşafla alırız. (Edn./Havsa/Naipyusuf Köyü, EdİA,237/XL/4-5) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.46. -dıḳḳḳḳTan sorna 

üst ü̆nüy ġabîni sıyırdıḳḳḳḳTan sorna dutāsıy, unu yėnden bôle işėdirsiy bıçānan. 

(İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 79/3b/187) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.47. -dıḲḲḲḲdan sōra 

dağıłdıḲḲḲḲdan sōra ġız babıcı kénd‚ ayāna keyiyo. (Man./Soma/Tarhala K, GBAA, 16/X/10) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.48. -dıTan sora 

onı gördıTan sora ben baḥan dedim. (Bin./Merkez, BMİKA, 210/XIX/27) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.49. -díxtan soyra 

ben senín boyını gömedíxtan soyra. torınımı öpíp sevmedıxtan soyra, neye yaradı yav. 

(Ur./Merkez, UMA, 186/XVIII/101) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.50. -d ı̊xdan sōna 

yatax seriyollar, yatırıyollar. yatırd ı̊xdan sōna tabi bu adam nasıl yandındıysa, ölüyor. 

ölüP su temamlandıxdan sōna tabi vezir vüzerā gine birikiyo. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 

164/I/114) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.51. -d ı̊ḳḳḳḳdan sōna  

yıkand ı̊ḳḳḳḳdan‚ sōna fazla bekleTmiyōlar zaten. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 289/XXXII-b/15)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.52 -d ı̊dTan sōna 

onu ḥam mayalallar. mayalad ı̊dTan ‚‚ ‚‚ sōna onu çoḳ sulu ḥalde. (Tok./Reşadiye/Doğantepe K., 

TİLYA, 378/LXXXV-b/8)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.53. -digden sona 

ipi‚î bi giddigden sona halebe varoyor. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 117/IX/176-177) 

arpamızı ekdigden sona, bu‚ sēr başlardıġ sayfiyee yėrleri sürmiye. (Kil./Dölek Köyü, KMKA, 

61/X/43) 

bunnarı sôledigden sona açıx ĝapıyı örddü, örtüg ĝapıyı aşdı, içeri girdi. (Kır./Çiçekdağı/Hacı 

Hasanlı K, KırYA, 350/XLVIX/61)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.54. -digden sonā 

unnā asgerlini PitiriP geldigden sonā sizi biz alırız dedilē. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 

133/VI/36-37) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.55. -digden sōŋa 

dünür giTdigden sōŋa gız, o gız hoşumuza gidē beĝeniriz. (Af./Merkez, AMA, 196/IX/1)   
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1.1.2.2.6.9.1.2.56. -diĥden sora 

ġızdar gėtdiĥden sora padişah sordu. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 27) 

kesdiĥden xaleti bitdiĥden sora ġız babası diyer. (Kars/Iğdır/A. Çarıkçı K., KarsİA, 285/57/16)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.57. -diĥden sōra 

 sesletdiĥden sōra «ya‚u. bu gene geldi. (Kars/Arpaçay/Başgedikler/Anıtlar K., KarsİA,172/6/16)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.58. -dixden sora 

yarayi verdixden sora şüşenin ağzıni aşdi. (Erz./Merkez, ErzİA, 15/I-II/80)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.59. -dikden son 

yinidikden son, eyē birez asrĭ li gidilyosa, aḳşam‚ üstü ōlan tarafını dāvet ederlē gine.  

(Küt./Merkez, KYA, 136/ I/57-58)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.60. -dikden sona 

davar kesdikden sona bayırdan canavallar ıluşmuş. (Esk./Mihalıççık, AİAD,112) 

onuŋ ‚ ardından mercimek bişdikden sona dudmacı salarız. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 126/XII/38) 

iki saat geçdikden sona bi de baḳıyo ki goŋşu geçiyo. (Esk./Merkez, EYA, 152/X/3) 

tirennen ordan burŭya, bu şekil geldikten sona bôlece şincik vāsĭta, motulu vāsĭta 

çovaldī‚ çin bu sever de moturlu vāsĭtānan bôle yollar bëller yoğ‚ umuş evelisi. (Kır./Merkez, 

KırYA, 197-198/II/19-22)  

ôleye geldikden sona gideriz. (Küt./Aslanapa/Aslar Köyü, KYA, 167/XII/17)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.61. -dikden sonă 

gitdikden sonă, ordan eğer mināsiP görürse, bize birdaxa gelin. (Küt./Merkez, KYA, 135/ I/8-9)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.62 -dikden sonra 

üş gün geşdikden sonra evin yaşlı kişisi namazını kılar. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 247/VI-b/6) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.63. -dikden soŋna 

aḥĭr zaman peyğamberiniŋ zamānı geşdikden soŋna tabi ortalık biraz ġarışdı. 

(Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 286/XIc/32) 

sildikten soŋra, zefdin yaĭnı vuracaxsıŋ. (Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 73/VIII/32) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.64. -dikden sora 

yılan gitdikden sora, gorḳusundan varamamış. (Esk./Mihalıççık, AİAD,111) 

bunar bir müdet geldikden sora bir suya geli‚iler. (Kars/Kağızman/Kötek/Paslı K., KarsİA, 188/16-a/7-8)  

birinci ikinci yonanıŋ geldikden sora fārettin paşa buraya geldi. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

227/XV/9)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.65. -dikden  sorá 

gėce yarısi gėşdikden sorá uşaxların yuxusi gelmege başladi. (Van/Edremit, AİAD,32) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.66. -dikden sorna 

üç beş, bir ay ġader devam etdikden sorna bir, baxdım ki xanınım canı sıxıntılı.  

(Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 207/I-I/11) 

geldikden sorna, türkiye’nin her tarafini gezdi. (Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 208/I-I/33) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.67. -dikden sōna 

o terler, terledikden sōna sōŭk alġınlīĭnı geçirir o. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,90/V/51) 

bir ez bekledigden sōna abu güneş atına binip geldi. (Gant., GDİAT, 213) 

tekrar bitdikden sōna da başlarıx. (Nev./Acıgöl Buc., NevYA,129/VI/12) 

seçildikden sōna yāreniŋ şeyigonuşulur. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 80/XIX/4) 

aradan bir gaç sehat gėşdikden sōna yükleri arıyerek yüküŋ birinin içinden iki sandıg 

lire bularaḳ çıxarmış. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 133) 

undan sōna biréz oturuP çay içdikdén sōna başłanı bôlé gız‚ evi ortāla. (Man./Soma/Tarhala K., 

GBAA, 4/I/34) 

ana boba rāzı gelir verir, vėrdikten sōna işte ôle olur. (Kırk./ Eriklice Köyü, KİMİKA, 68/VI/21) 

ramazanda ekmá gece yedikden‚ sōna biçerdük. (Tok./Kızılkaya K., TİLYA, 248/XI-b/16)  

işde atatürk geldikden sōna gurtulmuşlā. (Uş./İkisaray, UşİA, 215/I-7/120)   

 

1.1.2.2.6.9.1.2.68. -dikden sōnā 

işdikden sōnā ėyi olmuş. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,91/V/60) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.69. -dikde sōra 

garısını teslim eTTi aradan bir müddet ğėçdikde sōra mélmeketlerine döndüler. 

(Mal./Akçadağ/Gozlıca K., GDİAT,52) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.70. -dikden sōnă 

gömüp geldikden sōnă onuŋ işēsi yapılır. (Küt./Merkez, KYA, 143/I/289)  

güvē hemen gelir ön tarafdan, geldikden sōră bobası, ōlan bobası beklē orda. (Küt./Merkez, 

KYA, 139/I/160-161)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.71. -dikden sōnra 

gocasına parayı teslim ėtdikde sōnra gecacığım sen yolağın sağ tarfına gizlenirsin. 

(Gant., GDİAT, 226) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.72. -dikden sōra 

ordan geldikden sōra, işde ġāri şeye girdik. (Isp., IMA, 103/I/23) 

gadın zabadan ėrken galḳaraḳ gendisini süsledikden sōra tişariya çıgdı. (Gir./Çınarlar Mah., 

KİAT, 99) 

başlığını verdikden sōra, bu geldi bir sene sora düğün etme ‚e. (Kars/Hanak/Çiçekdağ K., KarsİA, 

262/48-a/58)  

gadın zabadan ėrken galḳaraḳ gendisini süsledikden sōra tişariya çıgdı. (Gir./Çınarlar Mah., 

KİAT, 99) 

gitdikden sōra, bi çocua bi baken demiş. (Uş./Merkez/Güre, UşİA, 211/I-6/14)   

dolanıp geldikden sōra ōlanıŋ evinde, ôle, ē, ne vēceŋ? (Uş./ Eşme/Yeniköy, UşİA, 285/I-47/15)  

çarşamba ġúnü axşam ġına gėcesi bitdikden sōra, perşembe ġún gelin‚ alması olu
r
. 

(Zong./Karabük/Kılavuzlar K., ZBKİA, 163/XXI-c/105) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.73. -dikdén sonra 

bôlece gelini indirdikTen sonra tekrā bi cümbüşe başlarlā. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,108/I/134) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.74. -dikdén soŋra 

bir müddét gitdikdén soŋra bir ovada bir ḳosé çıkıyor oŋüné. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 

29) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.75. -dikdén sōna 

bunna ekmé yedikdén sōna namaz gılmışla. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,6)  

devriş gitdikdén sōna bubası pātşah, ōlana hususi bi garannık yeré gapadıyola. 

(Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,7)  
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1.1.2.2.6.9.1.2.76. -dikdén sōra 

beş‚ on gün arası geşdikdén sōra, pātşān ōlu, hasda oluyo. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 7) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.77. -dikdén sóuna 

bunu verdiktén sóuna düyünü yaparlar. (Bal./Edremit/Kocaaslanlar K., ADÜM I, 5) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.78. -dikTen sōra  

ġạlini getirdikTen sōra ġayınbåbaya ünnerik. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,108/I/126-127) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.79. -dikten sona 

burdan geldikten sona da birisi maraşa gelmiş. (Kır./Merkez, KırYA, 197/II/6)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.80. -dikten soŋra 

leleynen vezire bu emri vėrdikden soŋra, vezir dėdi ki. (Kars/Koyundere K, DİAT, 19) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.81. -dikten sōra 

onnar yėmek yėdikten sōra, çocux ġėtmiş. (Niğ./Bor/Garannık Dere, AAT, 180) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.82. -dikten sunra 

evlendikten sunra şaştılar bana. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 55/XIII/9) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.83. -dikTen sora 

almasını bildikTen sora niye alím ben yiyim‚ onu? (İz./Ova/Balören, İTOBA, 118/17e/108) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.84. -dikTeņ sona 

o da bindikTeņ sona dúğúń paydos‚ olur. (Kır./Merkez, KırYA, 200/II/72)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.85. -diKden sona 

bayram günü baram namazını ġılıP mezerden geldiKden sona Kurban kesilir.  

(Kay./Yeşilhisar/Boşköy Köyü, YYA, 100/II/24-25) 

verdiKden sona, o çocu‚a isîmi verdikden sona, bıraḳur oḳur gidē. (Küt./Merkez, KYA, 142/I/254)  
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1.1.2.2.6.9.1.2.86. -diKden sonra 

atmış‚ ikide geldiKden sonra, tekrar gine bu halıcılığa başladım. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu K.,  

BDA,183/VIII/8-9) 

ondan sonra sérdiK, sérdiKden sonra gurudu, guruduKdan keri işde atlēyoz. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,247/XXIV/37-38) 

gāveye gēdiKden sonra birbirimizi bulmadan oturceK, diye aKlıŋa gēmesin. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,257/XXV/190) 

gızı isdeyiP bitirdiKden sonra günnere bālanır. (Af./Dazkırı/Sarı Kavak K. , BDA,281/XXXI/30) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.87. -diKden sōna 

verildiKden sōna söz yapılır. (Af./Dazkırı/Yayla K. , BDA,308/XXXVII/13-14) 

sen güzelcene disiPline  irāyeT‚ eTdiKden sōna, dayak mayak hiş bişē yok. 

(Af./Dazkırı/Akarca K. , BDA,323/LXI/103) 

sen güzelcene disiPline  irāyeT‚ eTdiKden sōna, dayak mayak hiş bişē yok. 

(Af./Dazkırı/Akarca K. , BDA,323/LXI/103) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.88. -diKden sōŋ 

işlē biTdiKden sōŋ goŋşiyle yorgunluk gavesi içeriz. (Af./Merkez, AMA, 184/V/5) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.89. -diKden sōŋa 

düğün‚ ōduKdan ēlence biTdiKden sōŋa gélniği çıkarısın. (Af./Merkez, AMA, 210/XII/93) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.90. -diKden sōra 

ēllendiKden sōra sā‚ at ōnbir ōnikide hérkes dā‚ ıldı mı nė  i gızıŋ yakın‚ akrabāları galır.  

(Af./Merkez, AMA, 228/XV/41) 

gabında dinlendirdiKden sōra sırça gavònoza yerleştirisin. (Af./Merkez, AMA, 220/XIII/196) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.91. -diKdén sōna 

o iş tébéeyyün édésiyé-dé... tébéyyün eTdiKdén sōna biz çıḲdıḲ. (Den./Kadılar K., GBAA, 

53/LXI/11-12) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.92. -diKTen sona 

abileriniŋ yėllerini órendiKTen sona Kara‚ köseyi de Ḳuyuya aTmış. (Kay./Yeşilhisar/Başköy 

Köyü, YYA, 102/III/50) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.93. -diKTen sōra 

beni gaç kere ilkokulu bitirdiKten sōra esas gısma yazdırıcem . (Af./Merkez, AMA, 214/XIII/9) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.94. -diKTen sōna 

sen bu elmadan yėdiKTen sōna hanım sultana allahaŋ emriynen varacāŋ. (Yoz./Yanık Köyü,  

YİKYTA, 139/IV/33) 

atı kestiKTen sōna da ōlanın öldürmesi ġolay diyo. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 145/IV/179) 

soŋra soŋra, demoKraT parti iKTidara geldiKTen sōna millet çarī bıraxdı. (Yoz./Kadışehri, 

YİKYTA, 201/XIII/13) 

ben dayısıyım, iyi dedik, sen de dayısı ol baḳalım, yüz lira baŋa vermediKTen sōna 

yi‚enimi vemem dedi. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,123/II/281)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.95. -diḳḳḳḳden soŋra 

beş kilolu kepinek beş kilo olaraḲ çekilir taraktan geşdiḳḳḳḳden soŋra hasır ‚ üzerine 

dökülür. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 193/IV-a/2)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.96. -diḲḲḲḲden sōna 

geddiḲḲḲḲden sōna bu adam iki sōna tabi dü‚üne başlıyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/62-63) 

gelin geldiKden sōna dŭvaḲ olurdu. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,11/I/5-6) 

ondan sōna bunuŋunan şė ‚ eTdiḲḲḲḲden sōna o adam dėr ki olurki hanı benim ōlum var.  

(Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 133/II/35-36) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.97. -diḲḲḲḲden sōna 

atı çekiP geddiḲḲḲḲden sōna ġız bir çı‚ırtıya düşüyòr. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/40) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.98. -diyhden sora 

bu nesil deyişdiyhden sora, daha kimse kimseyi tanımayacax. (Erz./Horasan/Merkez, ErzİA, 

130/VIII-I/54) 

size osmannė́ asgerė geldiyhden sora,sizė́,muhacėr olmėş gerė́ gelmėşsez. (Erz./Olur/Merkez, 

ErzİA, 38/II-I/47) 

letif şahı hamam ėtdirdiyhden sōra, oturuf yėmeyhler yėdiyhden sora, muhabete 

başladılar. (Siv./Kangal, STİAT,133) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.99. -diyhden sorá 

çay, geyfe işdiyhden sorá, şah dėdi çi. (Erz./Pasinler/Surbakan K., DİAT, 186) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.100. -diyhden sōra 

letif şahı hamam ėtdirdiyhden sōra, oturuf yėmeyhler yėdiyhden sora, muhabete 

başladılar. (Siv./Kangal, STİAT,133) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.101. -dîkden sōna  

ata yediriyo, yedîkden sōna arasından bi‚ iki ay sōna, bi çocuḳ dünyaya geliyo. 

(Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,6)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.102. -dîyhden sorna 

ondan sorna duTdi ingilizler çekilip gėtdîyhden sorna mütĕreke yaptilar. 

(Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 232/I-XXIX/23-24) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.103. -di̊kden ‚‚ ‚‚ sōna 

o ġızını veriyō. vėrdi̊kden ‚‚ ‚‚ sōna, sōna bunu şeyi olu sōna, sōna bunu şeyi oluyō. 

(Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 290/XXXII-ç/32)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.104. -di̊kden ‚‚ ‚‚ sōra 

ocā girdi̊kden‚ sōra düzeli̊r. (Tok./Niksar/Gökçeli Bel., TİLYA, 343/LXVI/13)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.105. -duhdan sorá 

biz buradan uşduhdan sorá, bir gaanadımız düşer. (Van/Merkez, AİAD,8)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.106. -duxdan sona 

yėniden bi daha türkiye texsim ‚ oldi. texsim‚ olduxdan sona nėrdeyise düşman geld ė́.  

(Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 154/IX-I/35) 

gidiyo bi zaman varıyo bi‚ deŋizin keŋarına oyuruyo. oturduxdan sona, vara vara varıyo 

bi Taşıŋ üsdüne. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 103/IV/12-13) 
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yėmā΄ yidiriller burda bu sefer ĝına işi tamam‚ olduxdan sona geliniŋ 'cehizini, ġayıtíní, 

oruş dutduxdan sona arefe ġúńú gelmeden önce ḳóylerde şindi evlerde ĝadınnar sacıŋ 

özerinde hamırı yūrullar‚ ıdı. (Kır./Merkez, KırYA, 204/II/194-195)  

bu da eyle bittikden sona arefe ġúnü olduxdan sona zabax olur. (Kır./Merkez, KırYA, 204/II/199)  

(Siv./İlbeyli/Söğütçük Köyü, SİA, 226/X-b/55-56) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.107. -duxdan soŋra 

yapulduxdan soŋra tekrer kemū ācını bitüşüķ vaziyete getürüsüŋ. (Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 

73/VIII/13) 

ġıyılduxdan soŋra geri alusuŋ. (Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 73/VIII/12) 

açduxdan soŋra, dilini daxarsıŋ ayallarsıŋ, ses ayarını. (Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 73/VIII/29) 

ġuruduxdan soŋra, onu zımparıynan sileceksiŋ. (Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 73/VIII/31) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.108. -duxdan sonra 

orda çox dolanduxdan sonra, bi iş buluyor. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 195/V/2) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.109. -duxdan sora 

exdiyar bir müddet durduxdan sora başėn ė́ galdırdi. (Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/26)  

mahmut, garnıni doyurduxdan sora, mahmut bıyuxlarıni burdi. (Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/34)  

bu bėş altı sene çaluşduxdan sora, bunnarın melmeketde, bu gendi suşehirliyimiş, bu 

adam. (Erz./İspir/Gölyurt Köyü, ErzİA, 95/V-IV/6)  

oturduxdan sora teyhrar isdemiş bu yeyxana orda. (Erz./Geyik Köyü, ErzİA, 22/I-IV/9)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.110. -duxdan sonra 

yėyif gurtulduxdan sonra çöreyi, pilovu yığışdırıdlar. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 7) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.111. -duxdan soram 

orya wurduxdan soram, bu döner gelr‚  burya. (Erz./Hınıs/Parmaksız K., ErzİA, 232/XIV-II/60) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.112. -duxdan sorna 

vaxit temam olanduxdan sorna ceneze de yėyhanmiş olur. (Erzn./İliç/Çaltı K., ErznYA, 242/II-V/37) 

 



 

 

254 

1.1.2.2.6.9.1.2.113. -duxtan sorā 

onı doġraduxtan sorā birez duz sepersin. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 178/XIV/71) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.114. -duxdan sōra 

ġapıyi dışari çıxduxdan sōra benim yüzde cesáretimi doxsana yėndürdüler. 

(Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 208/I-I/55) 

du‚alar oxunuyo. oxunduxdan‚ sōra ḥangi ḡúne ġızın gúnú bitmiş oluyō. (Tok./Artova/İğdir K., 

TİLYA, 291/XXXII-ç/51)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.115 -duxdan sōna 

ėpey baırtduduxdan sōna o cübbeyi başından aldı. (Amas./Aydınca/Şeyhsadi Köyü, AAA, 299/XIII/1) 

onan sora Kefannanduxnan sōna tabí bi terefden da mızar Ḳazarlar. (Bin./Merkez, BMİKA, 

183/X/23) 

bírdan  başluġimuzi bitirduxtan sōna gėder ‚ o davıl şėleri çaġırırux. (Diy./Çermik/Başarı, 

DİÇÇYA, 138/VI/35) 

burıya geleceġ‚ olduxdan sōna annadırıx. (Nev./Ürgüp/Ağcaşar K., NevYA,153/XXVI/26-27) 

ilā çārduxdan sōna başına bi cember goyōlar geliniŋ de. (Or./Aybastı/Pelitözü Kasabası, AA, 

102/XXVI/16) 

ondan sōna yumuya ģótürüy ȯrux, yuy ȯrux. yuduxdan sōna getiriy ȯrux daraxcı duTuy 

ȯrux. oradan dağulduxdan sōna, bir de yanıma bir goca‚ garı ġeldi. (Tok./Artova, STİAT,155) 

bunnar ‚ da alduxdan‚ sōna ġızın bir iḥdiyacı varsa, tabî ġız‚ da cehizini ḥazıllıyō. 

(Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 290/XXXII-ç/46)  

yı‚ın yıduxdan sōna patozu getiriyoŋ. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 292/XXXII-d/96)  

ġaldūduxdan‚ sōna pancar geliyō. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 292/XXXII-d/100)  

yatuxdan sōna bu goca‚ garı ve éḳsu eték, bu ōlanı yaturullar. (Tok./Artova, STİAT,155) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.116. -duxtan sōre 

sōzini alduxtan sōre gelír. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 127/I/2) 

hindi bi ḳari, doġärse ḳırxli olır, ḳırhli olduxtan sōre kurḥani başına, ḳıltıġına 

ḳoyarux. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 127/I/12) 

yaxaduxtan sōre cenēzen ĭ n‚ üstine erkeg‚ olır. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 129/II/2) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.117. -duxden  sora 

orden ḲḲḲḲaxduxden sora gidif. (Bin./Merkez, BMİKA, 215XXI/43-44) 
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aileyi göturduxden sora tabi çocuxlar ġalıyór sağapsız. (Kars/Posof/Binbaşı Eminbey B., KarsİA, 

213/22/28)   

 

1.1.2.2.6.9.1.2.118. -duxtan sonra 

onlarí çaxduxtan sonra bilki benim gönl i
˚
m var.  (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 116/II-a/86) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.119. -duxTan sōra 

harP savox olduxTan sōra bizımkilar ayıxtı oları vurdu. (El./Keban/Mirali K., KBAYA, 118/XIX/45) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.120. -duxTan sona 

orda yastı oxunduxTan sona orda ĝız tarafından geliller. (Kır./Merkez, KırYA, 203/II/168)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.121. -dukdan sona 

ziyaratını yapar, ibadetini yapar, toğrapını ġuydukdan sona, ondan sona ġadınnarınan 

helallaşır, o çayırlığa çıkar. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 108/X/64-65) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.122. -dukdan sōna 

ōlan‚ da arkasından dört beş tékiké oturdukdan sōna, o da gakıp evé géliyo. 

(Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 7) 

o basgıyı gurdukdan sōna. gurtuldu mu tamam gāli. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 254/I-32/51)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.123. -dukdan sōra 

büKme için hamŭru yūrusun güzēlcene,hamŭru  yūrdukdan sōra on onbeş daKge 

dinlemėye gōrsun. (Af./Merkez, AMA, 229/XV/54-55) 

yolç‚ ė́rmişler buni, gitdugdan sōra, dėmiş bu köyün aḳillisi, aceba bu canavar ne yer. 

(Trab./Sürmene, KİAT, 153) 

herkeze yemeği yedirip ġarnını doyurdukdan sōra güveybaşı dererlē. (Af./Sandıklı/Daylık K., 

SYAÖ, 333/LVI/7)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.124. -dukden sona 

onlar ç�ećuk  oldukden sona evel yol şeyi dä var tabî. (Rize/Merkez/Kokulukaya K., RİA,217/IX-a/23-

24) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.125. -dukden soran 

o bi daa esҝin verur, esҝin verdukden soran ustini alasun. (Rize/Güneysu Buc./Kıbledağı K., 

RİA,239/XVII-a/12) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.126. -duktan sona 

uzunköprü’de bî müddet duduktan sōna çekezküy’üne gēdik. (Tek./Saray/Bahçeköy, TİSİKAD, 

65/XVI/4) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.127. -duktan sōna 

işte bu bunna bi de ayrıldıktan sōŋa şî oldukduktan sona bi dönüm de tarla yav işte 

tarla yok. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 66/I/12-13) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.128. -dukTan sōna 

ben ĭzın gönnü oldukTan sōna at istese gine verėcem. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,111/I/232) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.129. -duKdan sona 

hacı olduKdan sona bide ayrı vedā umresi yaPyosuŋ. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 118/IV/181) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.130. -duKTan sōna 

ġonuştuKTan sōna göderin ben unnarı demiş. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 70/VI/23) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.131. -duKdan sōra 

döküm olduKdan sōra hēp bursadandır. (Af./Merkez, AMA, 169/I/23) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.132. -dukten sora 

haç�an bakdi ҝi, yatsi geşdukten sora ka΄piya bi΄risi ΄vurdi. (Rize/Merkez/Kale Mah., RİA,208/III-

b/24-25) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.133. -duḳḳḳḳdan sona 

ġadı ‚ da dėye‚ ḳo iki erkek deyo bi ġadın şahid olduḳḳḳḳdan sona atın topları yarın s ȧba 

bayram dėyō. (Esk./Merkez, EYA, 136/II/20) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.134. -duḳḳḳḳdan sonra 

bütün asgering oturduḳḳḳḳdan sonra yarı‚ yanı boş galır. (Esk./Seyitgazi/Üçsaray K, AİAD,126) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.135. -duḳḳḳḳdan sora 

yannız assubay barışı duyduḳḳḳḳdan sora pençereden kendini atıyı. (Edn./Keşan/Karasatıh K.  

EdİA,136/VII/18) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.136. -duḳḳḳḳdan sōna 

gonuşduḳḳḳḳdan sōna yatmag‚ îstiye. (Ordu/Fatsa/Çaltımar K., KİAT,21) 

sōna ālā işde yıl şey tā tütünnē basılmış olduḳḳḳḳdan sōna hesab görǖdü ġāri u zaman. 

(Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 78/XI/23)  

erkekler oynar. oynaduḳḳḳḳdan‚ sōna bi‚ yemek yeller. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 240/VI-b/80)  

heç‚ bi‚ şeye doḳunmaz. nışannanduḳḳḳḳdan‚ sōna. (Tok./Almus/Çevreli Bel., TİLYA, 263/XXI-c/20)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.137. -duḳḳḳḳdan sōra 

ġuruduḳḳḳḳdan sōra bunu aluruz keserle yonaruz. (Ordu/Akkuş/Salman N.,OİYA, 185/19/7) 

du‚ayı yapduḳḳḳḳdan ‚‚ ‚‚ sōra damadı ortaya dikeller. (Tok./Killik K., TİLYA, 253/XIV/16)  

ġara paxlayı ısladduḳḳḳḳdan‚ sōra ıslanaca onnarı Pıçānan dōraruk. (Tok./Yelpe K., TİLYA, 

254/XVI/2)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.138. -dukden sorá 

pu arada pir muddet kėşduḳḳḳḳden sorá rus ḳíralun teklifáti uş patşaha yazmişdur. 

(Trab./Of/Zelego K, KİAT, 163) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.139. -duḳḳḳḳden sōra 

millet uyuduḳḳḳḳden sōra / pencereden ėşiḳ ėttum. (Rize/Pazar/Hotri K., KİAT, 268) 

vallahılazım bėn ölmeduḳḳḳḳden sōra / fatmamdan-da vaz gėşmem. (Zon./Safronbolu, AİAD,203) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.140. -duḳḳḳḳden sōna 

yidikduḳḳḳḳden sōna barmağını buynuzuna vuralak, buynuzlanı düşüdü. (Kas., AAT, 10) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.141. -duḳḳḳḳTan sōna 

tēris olunca tabî ben, ben tēris olduḳḳḳḳTan sōna eve ge
l
dik. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,113/II/17) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.142. -duḳḳḳḳtan sōna 

oḳulda oḳḳḳḳuduḳḳḳḳtan sōna çıḳtıḳ, davar gütmeye çıḳtım. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 182/XXIV/3) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.143. -duḳḳḳḳtan souna 

oḳḳḳḳukuduḳḳḳḳtan souna çalğı dutar. (Bal./Edremit/Kocaaslanlar K., ADÜM I,5) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.144. -duḳḳḳḳtan sōra 

onlar tam uyuduḳḳḳḳtan sōra,bu axura ėniy i
˚
.(Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 198/I/32) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.145. -duḲḲḲḲdan sōna 

biréz da oturuşduḲḲḲḲdan sōna ḳāḳa΄ła gid é̄  lé. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 3/I/19) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.146. -duḲḲḲḲTan sona 

gevesede çalı alînin ōda biraz otuduḲḲḲḲTan sona motora saba‚a Ḳāşın oraya ġoyduḳ. 

(Af./Çay/Devederesi, ÇYA,165/XII/195) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.147. -duḲḲḲḲdan sōna 

vurulduḲḲḲḲdan‚ sōna bu iş ters Tóndü. (Tok./Erbaa/Karakaya Bel., TİLYA, 321/XLVII/22)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.148. -dú k  ́den soğna 

töbe‚ istifar etdú k  ́den soğna beni ġoyuverdiler. (Amas./Aydınca/Şeyhsadi Köyü, AAA, 300/XIII/23) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.149. -dú k  ́den soŋna 

o gėtdú k  ́den soŋna bunu bi düşünce alıyĭ. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 197/I/13) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.150. -dú k d́en soğna 

büşüdúkden sōna öyüyox ġüzelgine fosulu. (Or./Aybastı/Pelitözü Kasabası, AA, 102/XXVI/2) 

sizi öldürmedúkden sōna bir yėre gėtmeyeceyim. (Ordu/Ünye/Veli Bayrakdar K., KİAT,13) 

sōna nışan merasimi oluyō. o‚ da bi̊tdúkden sōna dú‚úne geliyō. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 

290/XXXII-ç/36)  
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1.1.2.2.6.9.1.2.151. -dúḳḳḳḳdan sōna 

yatdúḳḳḳḳdan sōna ā diye ki. (Ordu/Fatsa/Ergaf K., KİAT,36) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.152. -dúḳḳḳḳden soŋra 

aynı ġarnı acıxmış gibi südünü ékmē yedúḳḳḳḳden soŋra. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 204/I/181) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.153. -dúḳḳḳḳden sōna 

eŋ soŋ dört sene geşdúḳḳḳḳden sōna o adamın da ürünü olmamıyă başlamış. (Or./Aybastı/Sarıyar 

Köyü, AA, 76/X/6) 

o çocux öldúḳḳḳḳden sōna bėşî yaxîllar. (Siv., STİAT,69) 

díkdúḳḳḳḳden sōna ġėdiyor bir memlekete varıyor. (Tok./Turhal/Yağalan, STİAT,147) 

ėp ė́ bir zaman gėtdúḳḳḳḳden sōna dîyneniyollar bunnar orda. (Tok./Artova, STİAT,158-159) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.154. -dúḳḳḳḳden sōra 

öteki goyunlar-da yedúḳḳḳḳden sōra u goyunun buynuzundan armuda zoĺĺayalar. 

(Ordu/Fatsa/Ergaf K., KİAT,35) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.155. -dúḳḳḳḳTen soŋra 

imāna gelmedúḳḳḳḳTen soŋra kóti ḳüfúller savur ı̊ye ağzĭndan. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

211/I/366) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.156. -dúҝden ‚‚ ‚‚ sōna 

büşürmesini‚ de büşürdúҝden‚ sōna tenceriye doldūruḳ. (Tok./Yelpe K., TİLYA, 255/XVI/6)  

gelin‚ de dú‚ún bitdúҝden‚ sōna dú‚ún bitdúҝden‚ sōna şey yaparız. (Tok./Almus/Çevreli Bel., 

TİLYA, 263/XXI-c/28)  

defn ‚ ėdüldúҝden‚ sōna orda du‚alar oxunuyō. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 289/XXXII-b/16)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.157. -dúҝden ‚‚ ‚‚ sōre  

onu gúzel gėne, dókerúz, dóҝdúҝden sōre, güzelce gėne liyende yuḳaruz. (Zong./Karadeniz  

Ereğlisi/Kestaneci K., ZBKİA, 114/II-b/75) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.158. -dúķden sōŋra 

çekdúķden soŋra barmaxla ölçersiŋ alt tarafını üç barmax. (Or./Aybastı/Özyurt Köyü, AA, 

73/VIII/19) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.159. -dügden sonā 

dedem öldügden sonā uşaglā yukāda toPlanmışlā. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 92/I/40) 

ġóbeğini kesdükden sona gúzel bėlerüz. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 73/X/2) 

ekinner bitdükden‚ sōna bu sefer‚ de taḥıllar toplanur. (Tok./Kızılkaya K., TİLYA, 249/XI-c/28)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.160. -dügden sóna 

bėyaz-siyaḥı bir ġaç sene sürdügden sòna, dėdiler, ya'hu bunun renglisi çıḳmış. 

(Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 15/IV/92) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.161. -dühdan sorna 

kefenni açdühdan sorna, xavlüyü alır ġurular. (Erzn./Çayırlı/Karakulak Buc./Bölükova Köyü, ErznYA, 

351/V-XI/9) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.162. -dükden sona 

döndükden sona da kendi ġayretimle, az buçuk okur yazar olduğumdan pancarda 

çavuş oldum. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 103/IX/15) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.163. -dükten sonā 

vėrdükten sonā bi de tekrer nişan görülü
r
. (Diy./Çüngüş/Avut, DİÇÇYA, 200/XXI/3) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.164. -dükden sōna 

gėde gėde éppeyim yol geddükden sōna çobana ıras geliyo. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

199/I/59) 

ne olursa ōsun, mevtā öldükden sōna, axiretde dirilirsin ġari bi da‚a. (Isp., IMA, 106/I/127) 

ama ġızlā istemezdi de ōlan ġızı gördükden sōna, üş beş gün sōna yörücü gelirdi. (Isp., 

IMA, 117/V/11) 

götürdüyü parayı yėlleşdürdükden sōna, ėvin üstüne çıḳıya. (Ordu/Ünye/Veli Bayrakdar K., 

KİAT,14) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.165. -dükden sōra 

undan sōra güzēlce bişdükden sōra birāz bişdükden sōra piriç ġòyarsın. (Ordu/Yaraşlı 

K.,OİYA, 175/8/18) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.166. -dükden sorna 

o gėtdükden sorna aması geldi ki, oğul şu gaplarımızı ver hele, allah’dan ġorx. 

(Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 208/I-I/) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.167.-dükden soŋra 

bu ġara haşgeşi sürtelē sürtdükden soŋra bunu bekmezinen ġararlar. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ, 212/VIII-b/42)  

bizi çimnemek isteyēledi dōrudan dōru çinnelegeçelēdi öldükden soŋra ġāyim. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 231/XV/132)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.168. -dükdén sōna 

çocuk böyyo, bôdükdén sōna méktébé yollyola. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,6)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.169. -düKden sona 

babası öldüKten sona boyüK olan bi yire çırax olmuya giTmiş. (Kay./Yeşilhisar/Başköy Köyü, 

YYA, 101/III/5) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.170. -düKden sora 

galıPdan sōra söküldüKden sōra verniKle boyanıyō, parlăyō yāni, çit çit bālanıP bône 

takım hālinde dakılıyō torbanıŋ‚ içine. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/19-21) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.171. -düKdén sōna 

öPdüKdén sōna ġayınnanıŋ‚ öŋüné diz çö΄ké oturu. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 4/I/45) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.172. -düḲḲḲḲden sōna 

atı orıya çekiyòllar, bunlar yeyibişdüḲḲḲḲden sōna bizim gibi faxır meseĺā, zavallı. 

(Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/I/29) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.173. -dükten sōra 

sōna bi dibekte düveriz. dǖdükten sōra, ḳurudumumu bi de ḳayada çekeriz. 

(Edn./Enez/Abdurrahim K. EdİA,132/V/13) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.174. -dükTen sōra 

bu çoÇuḳ öldükTen sōra diyo mānem ġırıldı dėyo. (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 77/3b/101-102) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.175. -düyhden sorna 

şindi arebėye bindim. bindüynden sorna dedim ġafam arğiy. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc., 

ErznYA, 298/III-XXII/20) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.176. -düyhden sora 

getürdüyhden sora, ė yatdux. (Erz./İspir/Gaziler Köyü, ErzİA, 88/V-II/13)  

ik ė́ gat ė́n ė́ büyhdüyhden sora, bu sıra keleb‚ ediller. (Erz./Şenkaya/Köroğlu Köyü, ErzİA, 68/III-VIII/8)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.177. -tıxdan sora 

izėm köylüde nişan meres ė́m ė́ yaptıxdan sora düğun yapıncıya ġeder gat ė́ süretde 

nişanne görmezler. (Erz./Şenkaya/Uğurlu Köyü, ErzİA, 61/IIIV-IV/34)  

nişan taxtıxdan sora bir zaman nişan meras ė́mė́ yapdıxdan sora, artıx başlıx keseller.  

(Erz./Şenkaya/Uğurlu Köyü, ErzİA, 61/III-IV/18-19)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.178. -tıxdan soyna 

bax derga’dan çıxtıxdan soyna o ḳadar ‘arabalar vardı. (Ur./Merkez, UMA, 131/I/52-53) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.179. -tıxtan soyra 

ataşa attıxtan soyra bu aġzını maḳaslan dorġıdır. (Ur./Merkez, UMA, 134/II/28) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.180. -tıxten sōra 

esḥab-ı kef’ı ziyaret ėttıxten sōra sabaḥsı bindıx tekrar otoboza. (Ur./Merkez, UMA, 159/VII/1-2) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.181. -tıkTan sona  

yani randımanlı olūsa yazdan goyun biraz irikli çıkmışsa hemen o guzuyu yavruyu 

yaptıkTan sona on beş yirmi gün içersinde tekira dölleme yapar. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., 

SA,35/X/36-37) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.182. -tıḳḳḳḳdan souna 

souna namazdan çıḳḳḳḳtıḳḳḳḳdan souna argadaşınnan buluşmuş. (Bal./Merkez, ADÜM I,3) 

 

 

 



 

 

263 

1.1.2.2.6.9.1.2.183. -tıḳḳḳḳtan sōna 

on gün tālim terbiye yaptıḳḳḳḳtan sōna tekrar balıkesir’e hastāneye gittim. (Edn./Lalapaşa/Hanlı 

Yenice Köyü, EdİA,226/XXXVI/12-13)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.184. -tíḳḳḳḳten sora 

kendini tanıtmaḳ‚ íç�un bi sozler sarf‚ ettíḳḳḳḳten sora, netiće kapiyi aç�mişler. (Rize/Güneysu 

Buc./Küçükcami K., RİA,242/XVIII/54) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.185. -tigde'n ‚‚ ‚‚ soyna 

du'emizi ėttigde'n‚ soyna gelir evde ġurbanlarımızı keseriz. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 5/I/113) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.186. -tikte sonra 

çayı içtikte sonra orda postacıyı çağırdılar. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 149/38/77)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.187. -tikten sona 

biraz bu biriki çizgiyi gittikten sona baḳıyo. (Esk./Merkez, EYA, 152/X/25)  

bu da eyle bittikden sona arefe ġúnü olduxdan sona zabax olur. (Kır./Merkez, KırYA, 204/II/199)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.188. -tikten sonra 

ordan çiktikten sonra bî kaç gün sōna gitti. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 55/XIII/12) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.189. -tikten sora 

iltikā gidiyō faḲat atatürke edekene ettikten sora burda fārettin paşa var. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 227/XV/7)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.190. -tikten sóra 

orada iki hafda rahat ėttikden sóra basma fabrıxasına işe geTTim. (Elz./Yukarı Hux K., GDİAT, 

81) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.191. -tikten sōna 

imam niḳaxı bittikten sōna emsalları eve ġoyuyoru. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 112/XXVIII/17) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.192. -tikten sōra 

gittikten sōra u taraftan ḳoyun alıp kesîler. (Edn./Keşan/Karasatıh K. EdİA,136/VII/13) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.193. -tikten sōŕa 

piştikten sōŕa inće tuzi uzeŕine atip yeŕsen işte. (Riz./Çayeli/Âşıklar K., RİA, 259/XXIX-b/26) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.194. -tikTen sōna 

acemi dönemi bittikTen sōna siirde ġursa giTTim. (Uş./Sivaslı/Karaboyalık K., SA,19/IV/8) 

beş altı gün orda ġaldıḳ vazife bittikTen sōna. (Muğla/Ula/ Portakallık Köyü, UlaYA, 84/XIII/37) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.195. -tuxtan sōra 

hevāli diyarlar gel ĭ nin‚ el ĭ ne ḥánne ėttuxtan sōra óteki berúler de yapar. (Diy./Çermik/Başarı, 

DİÇÇYA, 138/VII/4) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.196. -tuxtan sonā 

bu bi ĭ ki ḳonax gėttuxtan sonā ḳardaşıma dėyem. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 150/IX/98-99) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.197. -tuxta sonra 

ḳḳḳḳonuştuxta sonra albaya dėdi ki albayım dėdi. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 147/37/22-23)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.198. -tuḳḳḳḳdan sōna 

ondan‚ sōna bunnarı yaptuḳḳḳḳdan‚ sōna ġızı almaya gėdeller. (Tok./Killik K., TİLYA, 253/XIV/15)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.199. -tuḳḳḳḳtan sōna 

ḳḳḳḳuruttuḳḳḳḳtan sōna bi de dibekde düveriz. (Edn./Enez/Abdurrahim K. EdİA,132/V/10) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.200. -tuktan sonra 

hepsini anlattuktan sonra ḳírḳ ģúņ ḳírḳ geće duğun ettile. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,201/I/177) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.201. -tukten sora 

yatsi geştukten sora ka'piya bi'risi 'vurdi. (Rize/ Merkez/ Bakkallar Köyü, RİA, 215/ V/ 32) 

yarim saat konuştukten sōra dedi. (Rize/Kalkandere/Cevizlik Mah., RİA,246/XX/22) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.202. -Tığdan sōra 

adam ‚aḳḳıllı bişTığdan sōra, bunu getıri‚ teşti altına ġoyi. (El./Keban/Karkit K., KBAYA, 94/VII/57) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.203. -Tıxdan sona 

bunnarı yapTıxdan sona da aradan bir ‚ altı veyāhud ki biř sene, adamıŋ gine b i
˚
tçesine 

ġóre ĝız‚ ınan, ĝızıŋ babasıynan ōlanıŋ babası bir arâya gelîler, bir paşlıx olarax bir 

fiyat ġonuşullar. (Kır./Merkez, KırYA, 199/II/48-50)  

 

1.1.2.2.6.9.1.2.204. -Tıxdan sōra 

lāle remir atTıxdan sōra: pādişahım, ğoca‚ ğarının bir ōlan torunu olmuş. (Siv./Oluhman, 

STİAT,10) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.205. -TıxTan sōra 

sōra bi ġaç ġuruş para elimé geçTıxTan sōra bi hac ne‚et ėtTım. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 

89/V/1-2) 

barışTıxTan sōra o gün orada ġaldıx, devrısı gün övléya ġadar. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 

89/V/12) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.206. -TıKdan sōra 

ġetTıKdan sōra hazıratı sulēman gidiki ėlé ėtmışlar. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 84/II/8) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.207. -Tíḳḳḳḳden sōna 

ġáhvaltı ėtTíḳḳḳḳden sōna, kendi ėvine ġėtmiş ğoca‚ ğarı.(Siv./Oluhman, STİAT,10) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.208. -Tikdan sōra 

fıratı geşTikdan sōra buna ekmeK göturi. (El./Baskil/Koçyolu K., KBAYA, 133/XXIXI/56) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.209. -Tikden sonra 

ėp é̄  y gitTikden sonra önnerine bir pinar ğelir. (Mal./Erepkir/Hastek K., GDİAT,29) 

 

1.1.2.2.6.9.1.2.210. -TikTen sōna 

eh zarf zurf oluya da aradan bi sene geşTikTen sōna o şey diyo ki: ġarı melikşahaŋ 

anası. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 117/I/277) 
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1.1.2.2.6.9.1.2.211. -TikTen sōra 

afyon ġaTarlar. buŋu eTTikTen sōra. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,108/I/134) 

biTtikTen sōra hadi olum deyo, durma git şindik deyo. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 68/Ib/87) 

199)  

anneşTikTen sōra bunnā urda oturyo. (İz./ Taşkörü/ Kayalar Köyü, İTOBA, 77/ 3/ 120 )   

 

1.1.2.2.6.9.1.2.212. -Tuxdan soná 

gopatTuxdan soná, azındaki, dili söylemeye başlıyor. (Tok./Turhal/Yağalan, STİAT,148) 

 

1.1.2.2.6.9.1.3. -DIlan SONRA ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.2.6.9.1.3.1. -du΄łan soŋura 

sōru düŋyāyı çıḲdı ilan. çı΄dı΄ĺan keri, doğurdu΄łan soŋura ilan meidanı āłdı. 

(Den./Tavas/Merkez, GBAA, 63/L/28) 

 

1.1.2.2.6.9.1.3.2. -dı΄len sorna 

îtiyarładı΄len sorna taḳavud‚ olub-bā. (Den./Acıpayam/Merkez GBAA, 72/LVII/24) 

 

1.1.2.2.6.9.2. EK(LER)+ GERİ 

1.1.2.2.6.9.2.1. -AndAn keri 

1.1.2.2.6.9.2.1.1. -andan keyri 

soyḳa galsın guzélliyiŋ başıŋdan / bén ġidip elléré galandan keyri. (Af./Emirdağ, ADÜM I, 37) 

hele hanım alandan keri yine sō‚ŭḳ duru ġız olaydı eyi olurdı diyem. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ 

K., BTKKA,129/XI/105) 

onu vurandan keri birez damda yatTı çıxdı geldi. (Af./Bolvadin/Orta Karabağ K., BTKKA,135/XIV/32) 

 

1.1.2.2.6.9.2.1.2. -enden keri 

öyle ya canım aradan on beş yinmi gün geçenden keri bizim ismayıl haḳḳı bey gėtTi. 

(Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., BTKKA,125/XI/31) 

 

1.1.2.2.6.9.2.1.3. -eŋden keri 

dışarda avlıda yāmır diŋeŋden keri bu zafer geldi de o aldı geldi. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., 

BTKKA,129/XI/108) 
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1.1.2.2.6.9.2.2. -DIkTAn Geri ZARF-FİİL EKİ 

-DIkTAn sonraya paralel kullanımdadır.  

1.1.2.2.6.9.2.2.1. -dıgdan keri 

söz aldıgdan keri barāz b ĭ  havta sonā ombeşgün sonā söz yalı‚ ıalırsıŋ. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, 

SKA, 92/I/24) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.2. -dıġdan keri 

depe dolanmadıġdan keri gelin alamazdık. (Af./Şuhut/Güneytepe  K., ŞuhA, 75/II/49) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.3. -dıġdan kėlli 

ġaynadıġdan kėlli süzege aḳdarīġ genni. (Kil./Merkez, KMKA, 67/XI/39) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.4. -dıktan keri 

dağıldıktan keri ikindin oldu mu taksisini Ḳoşan gidē gelin getirmeye. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., 

SA,31/VIII/51) 

o pară bize yėtēdi, üş lirá aldıkdan keri. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 104/I/132) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.5. -dıkTan kāri 

ōrdan nişan daKdıkTan kāri biyol  böyüK nişan dakıyoŋ. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,164/II/10) 

ona maya gatāsıŋ, mayaladıŋ mı keselēsiŋ, daşıŋ‚ altına basdīsıŋ, daşıŋ‚ altına 

basdīdıKdan kerim o suyunu süzē, keseden çıkarısıŋ. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,272/XXIX/4-5) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.6. -dıKTan keri 

gızardırsıŋ. gızardıKdan keri şekēli su yaparız. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 96/I/150) 

ānnadıKTan keri soŋra gidiliyō. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,29/VIII/4) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.7. -dıKdan kerim 

ōrdan nişan daKdıkTan kāri biyol  böyüK nişan dakıyoŋ. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,164/II/10) 

ona maya gatāsıŋ, mayaladıŋ mı keselēsiŋ, daşıŋ‚ altına basdīsıŋ, daşıŋ‚ altına 

basdīdıKdan kerim o suyunu süzē, keseden çıkarısıŋ. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,272/XXIX/4-

5) 
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1.1.2.2.6.9.2.2.8. -dıKdan kērim 

keseden çıKdıKdan kērim onu duzlāsıŋ. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,272/XXIX/) 

duzladıKdan kērim dilim dilim dilimlēsiŋ. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,272/XXIX/6) 

yıkarız, yıkadıKdan kērim gazannara goruz. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,272/XXIX/14) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.9. -dıḲḲḲḲdan keriyé 

ġırıłdıḲḲḲḲdan keriyé ne‚apen. (Ay./Nazilli/Merkez, GBAA, 85/LXV/73) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.10. -dından kēri 

nişan daKdından kēri tabi müddeT verilēdin. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,274/XXIX/56) 

otŭruyōz çay Ḳāve içildikden kēri açıklanıyō gāri. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,29/VIII/5) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.11. -dikden geri 

bişirdikden geri ė́yce şėy‚ edesiye ġadar ġáyna. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 142/XVII/56) 

üçün yēp geldikden geri o birin-de yemek isdemiş. (Muğ./Merkez, MA,129) (sonra) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.12. -dikden kelli 

hayvan su işdikden kelli evi vāmış. (Muğ./Merkez, MA,126) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.13. -dikden kėlli 

ėndirdigden kėlli ona da nane öfelerig. (Kil./Merkez, KMKA, 68/XI/62) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.14. -dikden kerė 

eledikden kerė mayamız olur. (Küt./Köprüören Buc., KYA, 173/XVI/2)  

 

1.1.2.2.6.9.2.2.15. -dikden keri 

yog dedigden keri zorlan alınmaz amca dedim. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 94/I/107) 

gız tarafı giTdikden keri ōlan‚ evi hazırlıg yapā kenine göre. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 

141/VII/56) 

almanya ölcēŋi bilmedikden keri emekli vērmez. (Uş./ Banaz/Karacahisar, UşİA, 264/I-37/2)  

isederin sizi sevindirmek, ama herşeyin zamānı gelmedikden keri, insanın, hātırına 

gelmiyō. (Uş./Karahallı/Kaykıllı, UşİA, 292/I-53/1)  
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1.1.2.2.6.9.2.2.16. -dikden kerie 

beyendikden keri‚e sözǚnü aluruz. (Zong./Eflani/Çavuşlu K., ZBKİA, 168/XXIV/4) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.17. -diKden keri 

hacı osmannā dediKden keri orda hacı hasan bubåın adına hacı hasandı ombeş sene 

asgerlig yaPmış. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 136/VI/110) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.18. -diKden kēri  

cumartesi gün dolanırlā gelilēdin, dolanıP geldiKden kēri herkeS evine dağılırdın. 

(Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,275/XXIX/81) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.19. -diKden kērim 

gız bitirmesi derlēdin, gızı bitirdiKden kērim eveli nişan dakılırdın. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., 

BDA,273/XXIX/49) 

e beklē gā şorda ōlan‚ evi gelesi gadā, ōlan‚ evi geldiKden kērim kapıyı dutarlar. 

(Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,275/XXIX/99) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.20. -diKdén kēri 

südü goi-vediKdén kēri oġız‚ südü yimiş ġāri. (Den./Çivril/Demirci K., GBAA, 57/LXIV/5) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.21. -duxdan gilli 

horda ĝurutduxdan gilli eşşeklere yúklerik ēmize ĝetirrik. (Nev./Ürgüp/Karacaören K., 

NevYA,161/XXX/18) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.22. -duxdan k é̄  ri 

sizden bu ğadar guvvet bulduxdan k é̄  ri, ben ingiltereye öyle kāt üçün yoḳ iplik‚ için 

gitmen. (Kas./Dereli Tekke K., AAT, 26) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.23. -dukdan geri 

çalgıcı oldukdan geri, onnara éhtiyaç galmıyo. (Uş./ Eşme/Yeleğen, UşİA, 283/I-45/14)  

 

1.1.2.2.6.9.2.2.24. -duKtan keri 

eviniŋ önünde aynen tabıta goduKtan keri du‚ āsını yaparız. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,239/XXII/45) 
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1.1.2.2.6.9.2.2.25. -duKdan keri 

ondan sonra sérdiK, sérdiKden sonra gurudu, guruduKdan keri işde atlēyoz. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,247/XXIV/37-38) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.26. -duḳḳḳḳdan kere 

yuğurduḳḳḳḳdan kere, xataşı yaḳarız. (Küt./Köprüören Buc., KYA, 173/XVI/8)  

 

1.1.2.2.6.9.2.2.27. -duḳḳḳḳdan keri 

ōlan orda birez ġalduḳḳḳḳdan keri ėçerde sergende duran üç turucu nėce ėdiya cöbüne 

soḳuya ġaçıya. (Bar./Merkez,BarYA,34/II/36) 

seksen sene de orda oturduḳḳḳḳdan keri bin üç yüz yirmi altıda, şey bin üç yüz yirmi iki de 

bureya çıkıyolla. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,99/VI/66) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.28. -dügden keri 

sen öldügden keri ōlannā bene herşey veri mi. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 95/I/112) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.29. -düḳḳḳḳden kėri 

müzikli gülnüp oynanıļdıKdan sōra gızıŋ gál
n
liyi çıkăr

ılıp pijama giydirile
r
ek gızıŋ 

állerini ve ben söylemedüḳḳḳḳden kėri sen söylemiyecisin. (Kas./Dereli Tekke K., AAT, 26) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.30. -dükden kēri 

suyu onu öldükden kēri ġoca o kepçeynen bi de kepçeynen ölçesiŋ. (Af./Sandıklı/Dodurga K., 

SYAÖ, 339/LXI-b/35)  

 

1.1.2.2.6.9.2.2.31. -tıḳḳḳḳdan kere 

yaḳḳḳḳtıḳḳḳḳdan kere, bir süngemiz‚ olur unna süpürrüz. (Küt./Köprüören Buc., KYA, 173/XVI/6)  

 

1.1.2.2.6.9.2.2.32. -tikden keyi 

o gittikden keyi “bayram” dėdim. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 164/XVIII/515) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.33. -tikten key 

seniŋ‚ évinde ben gittikten key izin ḳey, uğramayacaḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 160/XVIII/381) 

 



 

 

271 

1.1.2.2.6.9.2.2.34. -tuḳḳḳḳtan kėli 

o da ġāyı gėce ḳaḳarız, il‚ üş sa‚at duttuḳḳḳḳtan kėli ġaldırız yoğurdu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

142/XVII/60) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.35. -tükden kēli 

ondan sona döktükden kēli çinḱōya etĭraflarını bürüyüz. güzelcene, ġaymaklıca olsun 

dėyelek, oŋa ġoruz. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 142/XVII/58-59) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.36. -TikTen kėre 

o urdan gitTikTen kėre öldü. (İz./Taşkörü/Çal Köyü, İTOBA, 95/9/175)  

heç sa΄łıma ałma΄dan keri gi΄mēcén dedi. (Den./Tavas/Merkez, GBAA, 62/LIX/40) 

 

1.1.2.2.6.9.2.2.37. -düK billé (dukdan sonra) 

haḲġı béy üyüdüK-billé sandī āşmış. (Af./Dinar/Merkez, GBAA, 39/XXVIII/72) (uyudukdan sonra) 

 

1.1.2.2.6.9.2.3. -DIlan Geri ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.2.6.9.2.3.1. -dı΄ĺan keri 

sōru düŋyāyı çıḲdı ilan. çı΄dı΄ĺan keri, doğurdu΄łan soŋura ilan meidanı āłdı. 

(Den./Tavas/Merkez, GBAA, 63/L/28) 

 

1.1.2.2.6.10. EK(LER)+ ZAMAN/VAKİT/GÜN 

1.1.2.2.6.10.1. EK(LER)+ ZAMAN 

1.1.2.2.6.10.1.1. -AcAk ZAMAN ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.2.6.10.1.1.1. -acā zaman 

gapacā zaman herif gorxuyor, ve yėlleniyor. (Siv./, STİAT,55) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.2.-acağı zaman 

axşam oluyu, punnar yatacağı zaman bir de, evüŋ dib tarafında ataş zuhur ėdiyo. 

(Tok./Artova, STİAT,163) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.3.-acağu zemon 

bu Ḳız kım o çoncığı doğacağu zemon bu iKKi baci onı çekemėr. (Bin./Sancak Nah./Başköy K., 

BMİKA, 204/XVII/18)  
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1.1.2.2.6.10.1.1.4. -caa zaman 

ḳḳḳḳırḳḳḳḳlanca‚a zaman ḳırġa gitcekleri zaman, bunu ginė xaber verilē. (Küt./Merkez, KYA, 

140/I/199)  

 

1.1.2.2.6.10.1.1.5. -cağı zaman 

sōnadan düün olcağı zaman ne yapcak, zînetini o zaman yapālā, elbise keselē. 

(Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 211/I-7/6)   

undan sōna arafat çıḳḳḳḳılcağı zaman orda arafaTa çıḳtıḳ. (Muğla/Ula/ Portakallık Köyü, UlaYA, 

83/XIII/27) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.5. -acağım zaman 

tam yola çıxacağım zaman bi asKer geldı. (El./Keban/Beydeğirmeni K., KBAYA, 123/XXII/10-11) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.6. -cāı zaman 

faḳir yatacāı    zaman terki ‚ h é̄  besini başının altına guynuş. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 91) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.7. -cāĭ zaman 

kürke varıp alıya, alıp ġoyacāĭ zaman hemen bi elinden tutuyo ōlan. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ 

K., BTKKA,114/X/17) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.8. -ce zaman 

yā işde ramazan ayı başlēce zaman terefiye başlarız, toplumca terefiye gideriz. 

(Af./Başmakçı/Y. Beltarla K., BDA,212/XV/92) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.9. -cé zaman 

tam o sırada arabızéngi öldürcé zaman, arabızéngi üzündén arap pé̄ désini alıyo. 

(Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,11)  

 

1.1.2.2.6.10.1.1.10. -cē zaman 

asger meseĺā burdan asger gidicē zaman köyce çıkarız. (Af./Dazkırı/Akarca K. , BDA,321/LXI/47-48) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.11. -ceg zaman 

geliŋ gelceg zaman, bu yaġ ġavurmaya başlamış. (Isp., IMA, 154/XXV/10) 
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1.1.2.2.6.10.1.1.12. -cek zaman 

-yahu sen delimising, buyday ekecek zaman şindi dėyil, xıdırelleż geldi. (Bolu/Merkez K, 

AİAD,169) 

çif sürcek zaman kendi bu yanda oraḳ biçērse, kendi, ben burda çif sürērsem gözledir. 

(Edn./Lalapaşa/Çömlekakpınar Köyü, EdİA,219/XXXIII/237) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.13. -cė ‚‚ ‚‚ in zaman 

herangi bi şe diKcė ‚‚ ‚‚ in zaman delēsin. (Af./Merkez, AMA, 251/XX/109) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.14. -cekleri zaman 

gidecekleri zaman hazır‚ ol rahaT demişlē. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 160/X/127) 

ḳırḳlanca‚a zaman ḳırġa gitcekleri zaman, bunu ginė xaber verilē. (Küt./Merkez, KYA, 140/I/199)  

 

1.1.2.2.6.10.1.1.15. -cēm zaman 

nerden nerē allā rāmed edsiŋ gayınnam ben hacıdan gelecēm zaman bu tarava 

dönmüşümde gelin çıKacağı gün unnarı indirlē. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 99/II/49) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.16. -ci ‚‚ ‚‚ i záman 

gız gendi ávinden  çıKci ‚‚ ‚‚ i záman gızıŋ bubası yoKsa ābisi gıza gırmızı duvåKla‚ örte
r
, 

(Af./Merkez, AMA, 178/III/76) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.17. -çékléri zaman 

urda deyénék oynıyanná ésġéré ġitçékléri zaman süvari olullā. (Bal., ADÜM I, 5) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.18. -ecē zaman 

tėtik çekecē zaman iki bin liraya sabrėt sonu selametdir lafını aldūnu xatılladı. 

(Ordu/Koruklu K., KİAT,7) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.19. -ecegi zaman 

tam ölecegi zamani annaduğu‚ kimin dėmek ġaxıy ġızinin birini aliy. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu 

Bel., ErznYA, 248/II-XIII/23-24) 
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1.1.2.2.6.10.1.1.20. -ece ‚‚ ‚‚ i zaman 

güveybaışını güvey ėncēğ gün, pazar gün veyahudda cumay‚ akşamı gün perşembe 

akşamı ōlan‚ evi götúrece‚ i zaman neyi múnāsiPse u da unu götúrü. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, 

SKA, 92/I/34) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.21. -écéģi zaman 

zamanın birında bi ağa varmış öléceģí zaman çocuxlarına vasiyetTé buluni. 

(El./Keban/Merkez, KBAYA, 85/III/1) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.22. -ecek zaman 

-yahu sen delimising, buyday ekecek zaman şindi dėyil, xıdırelleż geldi. (Bolu/Merkez K, 

AİAD,169) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.23-ecēm zaman 

nerden nerē allā rāmed edsiŋ gayınnam ben hacıdan gelecēm zaman bu tarava 

dönmüşümde  

 

1.1.2.2.6.10.1.1.24. -ecek zaman 

ikimizin de gún górecek zamanı / esdi bi ülüzġar ayırdı bizi. (Siv./Yıldızeli/Ergele K., STİAT,63) 

 

1.1.2.2.6.10.1.1.25. -ecā zaman 

gidecā zaman cenabĭ‚ allah o anda lisan verdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 144/IV/148-149) 

urda deyénék oynıyanná ésġéré ġitçékléri zaman süvari olullā. (Bal., ADÜM I, 5) 

 

1.1.2.2.6.10.1.2. -mAK ZAMAN ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.2.6.10.1.2.1. -maġ zamani 

ḳalduğunan postanın da satılmaġ zamani ėḥāle günleri, postayi ėḥāleye çıxartti. 

(Diy./Çermik, DİÇÇYA, 152/X/30) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3. DIk+İyelik  ZAMAN ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.2.6.10.1.3.1. -DIK+I. Teklik İyelik Zaman 

1.1.2.2.6.10.1.3.1.1. -diğim zaman 

dede, dediğim zaman sağ‚ mısan sen, dedi, seyfeddin. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 157/IX-II/55) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.1.2. -dim zaman 

köpekle indim zaman‚ aşā önümden bir tavşan çıḳtı. (Tek./Saray/Kurtdere Köyü, TİSİKAD, 41/IV/12) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.1.3. -dügüm zaman 

seçim kütüyhlerini götürdügüm zaman, gine yese müdürüne söyledim. (Erz./Merkez, ErzİA, 

18/I-III/70)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.1.4. -diydim zaman 

oKlavalan orda ocaŋ başında oturanda unu b ĭ  pisirgeşlen b ĭ     biyanna b ĭ     biyanna tavlā, 

ziniye méz ė́rlin yanna ġéldiydîm zaman bi kütültülé patıtıka ol‚ patı. (Muğ., ADÜM I, 138) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.1.5. -tīm zaman 

şehire çıḳḳḳḳtīm zaman şē diyolar. (Muğla/Ula, UlaYA, 95/XX/19) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2. -DIK+II. Teklik İyelik Zaman 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.1. -dığın zaman 

galıba aldığıŋ zaman kenarlarını bône çeKdirirsin. (Af./Merkez, AMA, 182/IV/46) 

burdan baxdığın zaman barajı görüydin. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, MalİA, 261/XXIII-a/7) 

diyir ki acıxdığın zaman bu ġamçiyi yere vurursin. (Kars/Selim/Karahamza K, KarsİA, 180/11/32)   

ham süde karışdın zaman “ağız” derik biz oŋa. (Mal./Doğanşehir/Elamalı K., MalİA, 359/CXXV-b/15) 

sandım ki goḳden bir melek indi. / gollarıŋ boynuma sardığıŋ zaman. (Niğ./Nevşehir/Balcın K., 

OAAD, 33) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.2. -dīn zaman 

tekrar bi ḳāve getirecelē o ḳāveyi eline aldīn vaḳḳḳḳıt demiş masanın üstünden kendini 

yere vuracan demiş. (Edn./Merkez/Menekşe Solular K., EdİA,178/XXIV-b/79-80) 

atdīn zaman ipiŋ üstünden atlācak misir odunu. (Uş./Merkez/ Eynihal, UşİA, 207/I-4/18)   

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.3. -dīŋ zeman 

-bezirgannıx yapdīŋ zeman havayı bulanıg gorürseŋ dérede yatma. (Niğ./Alay K., OAAD, 37) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.2.4. -dıyıŋ zaman 

sıxışdırdıyıŋ zaman gene de gelirim. (Kmar./Andırın/ Şadalah K., GDİAT, 167) 

ōlan evine vādı‚ın zaman sandı‚ın üsdüne de oturūsun. (Isp., IMA, 121/VI/146) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.5. -digin zeman 

emir ėdip goununa girdigin zeman / sıġa memesinin beyazınnán öp. (Van/Erciş, AİAD,38) 

öte tarafdan üfürdigin zeman da bütün asger ġaybolur. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 253/II- 

XIV/115-116) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.6. -diğiŋ zaman 

arka filetōdan tuTduruP çeKdiğiŋ zaman galıP dabana gadar‚ oturur. (Af./Merkez, AMA, 

182/IV/43) 

bu katōki; şe bėl gısmı, oyuntulu oldū‚ çún galıbıŋ, dabanıŋ‚ ōrya yatması için bunu āynı 

şo pavızal gibi bunu da şône galıbıŋ bėline şône şuruye çeKdiğiŋ zaman bu tamāman‚ 

oturu. (Af./Merkez, AMA, 182-183/IV/61-63) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.7. -diiŋ zaman 

onu būdayı şône yapıvēdi‚ iŋ zaman‚ içinden süt çıkādı. (Af./Merkez, AMA, 217/XIII/115) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.8. -din zemān 

geldin‚ zemān illa beni bul demiş. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 105/X/6) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.9. -dîŋ zaman 

seniŋ dedîŋ zaman filan beliŋ filan ıslanı bura kendi kendine ġurur gidē. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ,196/VI-a/93)   

anġaraya geldîŋ zaman gel dėdi. (Yoz./Seyhan Köyü, YİKYTA, 209/XVII/33) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.10. -dî ĭ n zaman 

senin didî ĭ n zamanlarda bu kilimlerin toxunduğu zamanlarda bizim bu ġarabā 

ortalağınıŋ o zaman da ānadışlarına göre bir ingiliz harbi, balḳan harbi, severberlik 

harbi, yonan harbi derken... (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,99/VI/67) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.2.11. -duğuŋ zaman 

şimdi ğėder arxadaşlarıŋa gauşduğuŋ zaman, birinci gatırıŋ yükü zehirli hėlvadır. 

(Mal./Tilek K., GDİAT,16) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.12. -dūn zaman 

sen cezalandūn zaman o cezaları ḳomple sen ġarşıkıyōn. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 291/XXXII-

ç/79)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.13. -dügün zaman 

hangi yara olursa olsun, o yarϊya töyhdügün zaman yarayi gaynadacax. (Erz./Merkez, ErzİA, 

15/I-II/62)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.14. -dǖn zaman 

ben her‚ gün yanındayım diyi̊. isdedǖn zaman diyi̊. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 274/XXVI/28)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.15. -dǖŋ zaman 

burdan ėve döndǖŋ zaman bir‚ umum af vėr. (Siv./Yıldızeli/Çavuşlu K, STİAT,9) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2.16. -tiğin zeman 

bu davari sattiğin zeman, sultan mıradın gonağı yıldız dėye celesin. (Erz./Pasinler/Surbakan K., 

DİAT, 198) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3. -DIK+III. Teklik İyelik Zaman 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.1. -dī zaman 

paldım da buraya dakıldī zaman, başlığı dakar hayvanın başına adam, (Af./Merkez, AMA, 

170/I/56) 

ayıkdī zaman gaka‚ gidé. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,8) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.2. -dığ zaman 

gine burda silah seler çıxdığ zaman ali çawuş dėmiş ki, beni bir arabita bindirin, 

şehirden dışari çıxarın. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 158/IX-II/113-114) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.3.3. -dığı zaman 

oğlan gızın yanınnán ayrıkdığı zaman evüne ğėtmişti. (Mal./Tilek K., GDİAT,5) 

oğlan tam zıvğaladığı zaman, gız düdüğü ğetirdi. (Mal./Tilek K., GDİAT,12) (keyfe geldiği 

zaman) 

onanistanı aldığı zaman, biz ordaydık. (Isp., IMA, 104/I/36) 

padişaha rasladığı zaman padişahım dėr “yarın sabah bize bi fıḳara şorbası içmege 

buyurun.” (El./Ağın/Merkez, KBAYA, 165/XLVII/77) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.4. -dığı zemon 

edamın biri öldığı zemon Ḳocesi ḥeniliydi. (Bin./Gökçeli K., BMİKA, 144/IV-a/1) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.5. -dıği zaman 

illaci orya damlatdıği zaman kezzap suyi kibi gaynamiya başladi. (Erz./Merkez, ErzİA, 16/I-II/81)  

dedem bunnari altın aldıği zaman,  burnundan gan‚ atarmış bėle. (Erz./Oltu/Dutlu Köyü, ErzİA, 

78/IV-III/14)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.6. -dıġi zaman 

axşam avdan dönende, eve yaxın geldıġi zaman, baxi bi gara bulut havaya gaxdi. 

(Van/Merkez, AİAD,6)  

mirze meḥmet bėle özini salladıġi zaman zinciri parça parça ėdi. (Van/Merkez, AİAD,7)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.17. -dığe zaman 

türk ‚ esgerė sünge taxdığe zaman, diyer , gözüne gan gelir. (Erz./Şenkaya/Köroğlu Köyü, ErzİA, 

66/III-VI/91)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.18. -dıı zaman 

susadı ‚ı zaman su ġaynar onu içermiş. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 142/XIII/90) 

ġıs tarafı do‚um müjdesini aldı‚ı zaman, ġızınıŋ ōlan tarafından mücdeci gider. (Küt./Merkez, 

KYA, 140/I/186)  

zātan burda tomatez çıkdıı zaman, on paraya éniyo kiĺosu. (Uş./ Banaz/ Çamsu, UşİA, 250/I-30/10)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.19. -dī zaman 

şey, içerisinde yāmur yādī ‚‚ ‚‚ zaman her taraf aḳar. (Tok./Turhal/Kat Bel., TİLYA, 407/XCVIII/8)  
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1.1.2.2.6.10.1.3.3.20. -dígí zaman 

axşam üzerí herkes tükeníní kitledígí zaman tükkenínín zırını zıbırını sípírî. (Ur./Merkez, 

UMA, 155/VI/103-104) 

avrıpa’yı döndígí zaman tayfaların yüzden fazlası bu xastalıġla ölî. (Ur./Merkez, UMA, 

164/IX/4-5) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.21. -dii zaman 

tam bişdi‚i zaman‚ öbür dünyāya. (Af./Merkez, AMA, 189/VII/60) 

ıslanıvēdii zaman çamırı çıkıverirdi. (Af./Merkez, AMA, 220/XIII/218) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.22. -digi zaman 

sahatinϊ verdigi zaman getdi. (Erz./Merkez, ErzİA, 15/I-II/69-70)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.23. -diği zaman 

medineye geldiği zaman bunuŋ peşi sirá seven cannar geldi. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

284/XIa/5-6) 

bunun ġafasına girdiği zaman bu sıçırîr, ayĭlir. (Kars/Arpaçay/Akçalar K., KarsİA, 163/1/85) 

esKida develéra veya ġatıra yük yüklendiği zaman, bitaraf xafif gelmış. (El./Keban/Merkez, 

KBAYA, 91VI/7) 

tam ġıvamına geldiği zaman ēyce serteldiği zaman en boy oŋa göre biz ayarláyoz.  

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 194/IV-a/9)  

yar‚ eliŋ elime değdiği zaman / aşarım dāları yolu n é̄  ynîm. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K., STİAT,52) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.24. -diği záman 

şindi efendim biz, ḳızımız, oplumuz buluğa erdiği záman en fazla diḳḳat édece‚ımız, 

yallızsülalenin temizini biz alırıx. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 89/2/1-2) 

ordu ḳomutanı salih omutaḳ geldiği záman siz ḳazzıx gibi çaxılıp duruyormusunuz, 

durmuyormusunuz? (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 149/38/108-110)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.25. -diğ ĭ  zemon 

ėla dėdiğ ĭ  zemon daha gömme düşürmedi o‚ obirida ėlbisasını gėyene Ḳader.  (Bin./Bilaloğlu 

K., BMİKA, 112/I/171) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.3.26. -diği zeman 

beni istemeye geldiği zeman diy ȯr ḳaC táne atlíysá o hepsinden ayrí gelecek. 

(Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 115/II-a/82-83) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.27. -diyi zaman 

bir daha geldiyi zaman bunnar muhaggax zifde düşeller, diyir. (Erz./Aşkale/Güzelisar K., ErzİA, 

187/X-I/13) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.28. -dii zaman 

ezan sana okunuyō dedi‚i zaman onunla beraber namaza gitme meşburiyetinde 

oldūmuzu ôrendik. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 236-237/XVII/14-15) 

ekim zamānı geldi‚ i zaman sarā yaPyoz. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 149/VIII/6) 

dēdii zaman “özür dilerim”der. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 205/I-2/134) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.29. -dî zaman 

meseĺā ikinci sınıf, üçe geşdî zaman üçüncü sınıfıŋ kitaPlānı, ben ona veridim. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,242/XXII/116) 

sona bir böyüg adam geldî zaman öŋünden geçemezdiŋ. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 24/VI/74) 

hasan bey içeri girdî zamanda o hákimi görüye. (Ordu/Fatsa/Çaltımar K., KİAT,20) 

başıŋ dara geldî zaman tütüt, ben yėtişirim. (Kmar./Cerit K., GDİAT, 177) 

alamanlar yunanisdan’a girdî zaman bizim ḳūylāmız zınġır zınġır sallanırdı. 

(Kırk./Eşmeköy, KİMİKA, 54/I/10) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.30. -dugı zaman 

atlar tavdan fırladuğı zaman o adam her bi atın gotune, birer boya çalsın. (Kas./Dereli Tekke 

K., AAT, 23) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.31. -dugı zemon 

yaz gelduğı zemon su boldır. (Bin./Suduğünü K., BMİKA, 153/VII-a/2) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.32. -duġı záman 

köyde cenāze olduġı záman, köylüler toplaşur gėder mezarını eşer. (Diy./Çüngüş/Üçpınar, 

DİÇÇYA, 217/XXVIII/1) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.3.33. -duġi zaman 

babam esgerden gelduġi zaman biz b ĭ bimizi tanimedux. (Diy./Çermik/Başarı, DİÇÇYA, 136/VI/4)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.34. -duġi zeman 

mezerden gelduġi zeman yaxın 'aḳrabasi kimdirse erkekleri aparır ‚ evine. 

(Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 129/II/4) 

bu taxtinde oturduği zaman axlına bir guruntu geldi. (Erz./Pasinler/Surbakan K., DİAT, 195) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.35. -duği zaman 

gündüz mirze meḥmedin anasi gonuşduği zaman, uşaxnan mirze meḥmedin aylesi 

eşidir. (Van/Merkez, AİAD,6)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.36. -duği záman 

çünKi kış ulduği záman köylerin ç ȯxi yollari ḳápali. (Bin./Karlıova/Viranşehir K, KYA, 143/IV-a/3) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.37. -duğu zaman 

goşulduğu zaman, gózelce gidivēmezdi. (Af./Merkez, AMA, 231/XVI/27) 

çocux doğduğu zaman ilkde, ilk çocuxda beşşigi babası tarafı götürür. 

(Mal./Akçadağ/Çatalbahçe K., MalİA, 329/XCVII/1) 

-nuh tufanı gopduğu zaman on sekiz yaşlarında bir ōlum marıdı suya garg oldu, onu 

axlıma düşürdüm, onun üçün ağlayorum didi tosbā. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., OAAD, 8) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.38. -duğu zamanlarda 

senin didî ĭ n zamanlarda bu kilimlerin toxunduğu zamanlarda bizim bu ġarabā 

ortalağınıŋ o zaman da ānadışlarına göre bir ingiliz harbi, balḳan harbi, severberlik 

harbi, yonan harbi derken... (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,99/VI/67) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.39. -duğu záman 

bi ceneze olduğu záman sabaxdan, ġalxarlar. (Erzn./İliç/Çaltı K., ErznYA, 242/II-V/22) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.40. -duğu zemån 

ben nımaz ḲḲḲḲılduğu zemån sen Ḳalbına bişė almiyasın. (Bin./Ortaköy K., BMİKA, 135/III-a/43-44) 



 

 

282 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.41. -duğė zaman 

başğa bir izdihamlığ‚ olduğė zaman, artıx ik ė́nc ė́ b í r bu da aşığım ė́ş d ė́yetanıdıḳdan 

sonra, ecaba sendekė olan ehalet ned ė́r? (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 106/VI-III/142-143) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.42. -duu zaman 

ikiyüz üçyüz lira paranıŋ Ḳıymatlı oldu ‚‚ ‚‚u zamānı bu ġadā verîsen. (Af./Çay/Devederesi, 

ÇYA,121/II/211) 

bi batman misir getiriyōdum burıya oldu‚u zamanda. (Or./Aybastı/Esenli Mahallesi, AA, 63/I/27) 

şindik, efendim vaxdı sādette üzülleri millet gendünde ġórmiye başladu‚u zaman 

mibārek üç atamadū zaman sırtıma elini vurdu. (Ordu/Akkese K.,OİYA, 168/2/23) 

şimdi o veziyette kendimizi ḳorumaḳ‚ için daima bî şey ōduu zaman yine bǖle tutup 

kendimiz iki ay geçmeden çevberlik patladı. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 55/XIII/3) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.43. -dū zaman 

bu yanıŋa vardū zaman seḥat birde bunu asacaksınız. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 277/IXa/26) 

anam bãa nuh tufanı gopdū zaman mīdana ġeldiŋ dimiş. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., OAAD, 8) 

bu dā gızı on dene-de çocū olsa, fırsat buldū zaman gene dāa gaçar, deyor. (Kay./Haydar 

Buc. K., OAAD, 58) 

hani açıK‚ oldū  zaman, onu götürüP boyáciye bi gaşıK boya atā, onu goyulTduru. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,260/XXVI/37-38) 

şindik, efendim vaxdı sādette üzülleri millet gendünde ġórmiye başladu‚u zaman mibārek 

üç atamadū zaman sırtıma elini vurdu. (Ordu/Akkese K.,OİYA, 168/2/23) 

baladiye ġuruldū‚ zaman aybasdiye, nufusu az oldūndan bize uralara dahil ėtdiler. 

(Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh.,OİYA, 188/22/1-2) 

u e‚eller dokudū zaman u e ‚er unu ėyi ėtmez. (Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh.,OİYA, 194/26/44) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.44. -dŭū zaman 

dōŭm oldŭū zaman çocŭūn ġızısa ebesiniŋ, ninesiniŋ kendinin şeyinden tariḳatıından, 

olanlarıŋ isimini ġollar ölmüşünün şeyinden veyā sā ossuŋ. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., 

BTKKA,102/VII/17) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.45. -dugu zaman 

eger geldugu ΄zaman be΄n‚ oni vuramassam ΄benum ҝellemi kes!” (Rize/Merkez/Çarşı Mah., 

RİA,197/I/17) 



 

 

283 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.46. -dügü zaman 

sabānan gelin ata bindügü zaman, o zaman bir pehlüyen isderler bunlardan. 

(Kars/Hanak/Çiçekdağ K., KarsİA, 262/48-a/62-63)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.47. -düğü záman 

yésir düşdüğü záman da bi tek oğlu varimış. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 92/3/78) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.48. -düğü zaman 

onları işdüğü zaman onlar çox mehmalaşır.(Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 165/I/141) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.49. -düyi zaman 

deneyh k ė́, yazı tutlar deydüyi zaman gelir orda yatir. (Erz./İspir/Gaziler Köyü, ErzİA, 89/V-II/52-53) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.50. -dǖ zaman 

gördǖ zaman ē, diyelim gamçı vurcek b–ne adam görmemesi‚ şin bunu şē yapmışlā. 

(Af./Merkez, AMA, 169/I/11-12) 

bu birinci dünya savaşında bobamlar savaşa giTdǖ zamanda köy boş ġalmış. 

(Ordu/Çaybaşı/Köklük K.,OİYA, 210/41/5-6) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.51. -tıġı zaman 

sabaḥleyín bízím gíbí ixtiyarlar namazdan çıxtıġı zaman otırıp ḳur‘anını oxıdı. 

(Ur./Merkez, UMA, 184/XVIII/55) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.52. -tıġî zaman 

ėle güzel yuġıracaxsan ki açtıġî zaman yaġın içinde daġılmayacah. (Ur./Merkez, UMA, 

204/XXIII/45) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.53. -tiği zaman 

anşe gettiği zaman gine de aplıyı ağlıyı öldüm. (Mal./Arapgir/Merkez, MalİA, 311/LXXVI/6-7)  

ikinci yıla geçtiği zaman buŋa çebiş denilir. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 90/XXXII/11) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.3.54. -tî zaman 

o zaman halay bittî zamannar usTa bunnara bi davıl vurudu ortu yire ik ‚ üç sefer diz 

çöker usTa onnar da o halay çeken genşler üçer beşer ġuruş atallar‚ ıdı. (Kır./Merkez, KırYA, 

200/II/121-123) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.55. -tuğu zaman 

hava estuğu zamanda eḳseri aydan belli olur. (Rize/Merkez/Camiönü Mah., RİA,202/II-a/3) 

tam otduu zaman şôle düz oldu mu hopben derlēdi. (Uş./Merkez/ Kediyünü, UşİA, 223/I-12/24)   

şindi ġúleş‚ oldū zaman sen beni desTeKliyoŋ. (Yoz./Yoncalık Köyü, YİKYTA, 218/XXI/16) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.3.56. -Tiği zaman 

o getTiği zaman urıs gėtti. (Bin./Karlıova/Kanıreş K., KYA, 157/IX-a/30) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4. -DIK+I. Çokluk İyelik Zaman 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.1. -dığımız zaman 

āldığımız zaman iki sene onu hiÇ yama yāpmadan gullanabiliyoz. (Af./Merkez, AMA, 

287/XXX/44) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.2. -dıġımız zaman 

-başladıġımız zaman insanlıx vardı. (Ur./Merkez, UMA, 151/V/5) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.3. -dīmız zaman 

kipriTi yere aTdīmız zaman, diK getiren jandarma oluyodu, yan gelen asger oluyodu. 

(Af./Dazkırı/Merkez, BDA,264/XXVI/131) 

bi tasilye yapdīmız zaman benim hoşuma gitmiyō yāni. (Uş./Merkez/Eynihal, UşİA, 209/I-5/13)   

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.4. -tígímíz zamanlarda 

evvelce bízím yetíştígímíz zamanlarda görínmez. (Ur./Merkez, UMA, 132/I/91) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.5. -diğimiz zaman 

biz geri döndüg sizi isTediğimiz zaman gelirsiŋiz dedilē. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 133/VI/34) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.4.6. -diimiz zaman 

neyidi, biz gėtdi‚imiz zaman, yirm‚beş yirmi sekiz ġuruş ‚ udu. (Isp., IMA, 110/I/252) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.7. -diymiz zaman 

ve vėrmediymiz zaman melmeketing suyunu keserdi. (Mal./Hekimhan, GDİAT,39) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.8. -dîmiz zaman 

ekiyodux, geri bişdîmiz zaman kendimizi idāre ėdeceḳ şekilde çıxmıyodu. (Yoz./Seyhan Köyü, 

YİKYTA, 208/XVII/6) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.9. -d ĭ miz zamannā 

odayı geld ĭ miz zamannā tabi dü‚ün sāhibi şe‚ yapādı. (Küt./Altıntaş/Çekme Köyü, KYA, 168/XIII/5) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.10. -duğumuz zaman 

sora orya gėtduğumuz zaman, göle hududuna yaxlaşdux m ė́beyhcileresabağa ġeder 

atėn yanında, kend ė́ yanımızda beyhledurux. (Erz./Oltu/Merkez, ErzİA, 74/IV-I/68)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.11. -duğúmuz zaman 

görüşduğúmüz zaman şimdi ben seni alacā‚ım. (Kars/Hanak/Çiçeklidağ, KarsİA,261/48/7)   

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.12. -dūmuz zaman 

onu bi tavı geşmeden bi gözelce yūdūmuz zaman damlamaz. (Af./Sandıklı/Başkuyucak K., SYAÖ, 

298/XL-a/12-13)  

Ḳonuşurken ezan sesini duydūmuz zaman amaca ezan okunūyo dedik. (Af./Sandıklı/Merkez, 

SYAÖ, 236/XVII/11)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.13. -dúúmúz zámān 

oralarda amā orayá gitdú ‚úmúz zámān, túrkiye ‚i çox aradúҝ. orda ġaldú‚umuz müddetce. 

(Zong./Kurucaşile/Kapısuyu K., ZBKİA, 156/XIX/60-61) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.4.14. -tiyimiz zaman 

afyona gittiyimiz zaman onuŋla gider gelirdik. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,105/VIII/4) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.4.15. -tūmuz zaman 

ona, evela ham, tuttūmuz zaman bi okşāyilur. (Rize/Merkez/Balıkçılar K., RİA,212/V-b/31) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.5. -DIK+II. Çokluk İyelik Zaman 

1.1.2.2.6.10.1.3.5.1. -dıġiyiz zaman 

gelín istedıġiyiz zaman  baxın. (Ur./Merkez, UMA, 166/X/12) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.5.2. -digiz zaman 

yanı siz geldigiz zaman, baybırd’a gėtdigiz zaman eşġıyaları yaxalirlar. 

(Erzn./Çayırlı/Karakulak Buc./Bölükova Köyü, ErznYA, 349/V-VIII/1-2) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.5.3. -dîŋiz zaman 

bunu sandıklılı birisine sôledîŋiz zaman böyük haranı yāni o da bi tencere onuŋ 

yanındaki iri taş alampa yağırnı da insanıŋ sırtına denir. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 238/XVII/63-

64)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.5.4. -dıġları zaman 

cėridler, ıraḳ'ın raḳa şėhrinden yaşadıġları zaman mesela nasıl yaşıyo
r
lardı? (Kil./Duruca 

Köyü, KMKA, 39/VII/1) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.6. -DIK+III. Çokluk İyelik Zaman 

1.1.2.2.6.10.1.3.6.1. -dihleri zaman 

selaman çavuş dedihleri zaman beşşikde çağa sesini kesiydi. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 263/XXV/17) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.6.2. -duḲḲḲḲları zaman 

dú‚ún yaPduḲḲḲḲları zaman dú‚únün içinde amcamın torunu vuruldu. (Tok./Erbaa/Karakaya Bel., 

TİLYA, 321/XLVII/21)  

 

1.1.2.2.6.10.1.3.6.3. -duxları zaman 

bolu’da bi çayıllıx varĭmış, orıya atları salduxları zaman bi ġaç ġún ġalacaxlar ya, 

yolculux halı. (Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 76/X/26) 
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1.1.2.2.6.10.1.3.6.4. -dükleri zaman 

burdan sürdükleri zaman ḥaḳḳı efendide ġaldı. (Isp., IMA, 115/IV/15) 

seni gótürdükleri zaman benim vekilim şamdan dė, şamdan söylesin dė. (Siv./Yıldızeli/Çavuşlu 

K., STİAT,23) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.6.5. -tikleri zaman 

dişe gėttikleri zaman maḥama örtünerlerdi. (Mal./Merkez/Yeşilyurt/Güngüzbey, 267/XXIX/8) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3. -(y)AcAk VAKİT ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.2.6.10.1.3.1.-cek vakit 

pancarkǖ’nden yunan geşcek vakit ingiliz’in teyyāreleri, sēfte teyyāre gördük. 

(Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 96/XV/2)  

yonis ġéné yola ġetcéklériné bén getmétcēn gāri deyp. (Af./Sandıklı, ADÜM I, 34) 

(gideceklerinde) 

 

1.1.2.2.6.10.1.3.2. -ecē vaḳḳḳḳıt 

vārmış vérdı vaḳıt, tam seslenecē vaḳḳḳḳıt bi kıs çıḳmış içērden. (Edn./Merkez/Menekşe Solular K., 

EdİA,178/XXIV-a/49) 

 

1.1.2.2.6.10.1.4. -(y)AcAk+İyelik VAKİT ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.2.6.10.1.4.1. -ece ‚‚ ‚‚i vaxíd 

dolaba girece‚i vaxíd ōlan dutuyòr. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 204/VI-a/18) 

 

1.1.2.2.6.10.1.4. -(y)AcAk+İyelik GÜN ZARF-FİİL EKİ 

1.1.2.2.6.10.1.4.1. -cē gün 

gün perşembe yāni cumay ‚ akşamı gün veyahudda pazar gün ha gelin ėncē gün 

sabāleyin yemeklē hazırlanır. (Af./Sandıklı/Daylık K., SYAÖ, 333/LVI/1-3)  

 

1.1.2.2.6.10.1.4.2. -cēğ gün 

güveybaışını güvey ėncēğ gün, pazar gün veyahudda cumay ‚ akşamı gün perşembe 

akşamı ōlan‚ evi götúrece‚ i zaman neyi múnāsiPse u da unu götúrü. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, 

SKA, 92/I/34) 
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1.1.2.2.6.10.1.4.4. -acağı gün 

gelin çıKacağı gün unnarı indirlē. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 99/II/49) 

 

1.1.2.2.6.10.1.4.5. -ceği gun 

köyümüzde asgere gidilceği gun, köy muhTarı veya hocası oPerlōdan çağırı. 

(Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 108/X/60) 

 

1.1.2.2.6.10.1.4.6. -cekleri gün 

asgere gitcekleri günde köycek köylü yatırları ziyāret etmek suretiyle hepisini geçiriz. 

(Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 102/IX/4) 
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2.   İSİM KÖK VE TABANLARINDAN YAPILANLAR 

2.1. İSİM ÇEKİM EKLERİYLE TÜREYEN ZARFLAR 

2.1.1. +rA, +ArI YÖN GÖSTERME EKİYLE 

 Zeynep Korkmaz: Yön gösterme eklerindeki kalıplaşma olayı yer yer başka bazı kelimelerde 

ve zamirlerde de kendini göstermektir. bura, hara, nere... İşaret zamirleri ile kaynaşan +ra/ +re Türkiye 

Türkçesinde ve Azerî lehçesinde bol kullanılan şura, bura, ora kelimelerini meydana getirmiştir.194 

 Tahsin Banguoğlu: -re eki Eski Türkçede isim çekiminin eskimiş bir kimre hali, erşme halini 

meydana getirir. Orada -rü eki de aynı işleyiştedir. -re eki de daha Eski Osmanlıcada donmuş görülür.195 

Diğer taraftan türlü tarihî metinlerde ve lehçelerde +garu /gerü v.b. ekleri taşıyan fakat artık yön 

gösterme ile ilgisi olmayan birtakım yer ve yön zarfları ile zaman zarflarına ve son çekim edatlarına 

rastlanmaktadır.196  

 

2.1.1.1. +arı 

aḥmét yokarı çıkıyor. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 32) 

yoxarı çekdiler diyo. (Amas./Aydınca/Tatar Köyü, AAA, 232/IIIa/76) 

aşā uğraş, yoḳḳḳḳarı uğraş dėrken, gızıŋ da çėcikleri ġevşemiş. (Kas., AAT, 6) 

o sırada yoḳḳḳḳarı çekdile. (Kas./Göl/Kurusaray K., AAT, 37) 

indi onlā eti yemişlē de kemiği yokarı atıvemişlē. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,231/XIX/94) 

hinci bu aşşāḳı sıradan ołcéK dé yoḳḳḳḳarı gidécéK. (İz./Bergama/Çürükbağ K., GBAA, 29/XX/21) 

eger bu ġazanın içinde su gendini yuḳḳḳḳarı atarsa o‚ zaman tam randımanını almış olur. 

(Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 6/I/142-143)  

sōra gine yokarı çek bize. (Muğ./Merkez, MA,125) 

aşşĭye iner takır takır / yokarı çıkar ālıya ālıya. (Muğ./Merkez, MA,130) 

hėş ĝolum yoxarı ĝahmıyo. (Nev./İnallı K., NevYA,131/VIII/35) 

dönekse’den oxarı dönerdúķ. (Or./Aybastı/Kabataş, AA, 79/XII/4) 

ben ġapıya tıḲıdıḲ tıḲıdıḳ yokarı çıktı gitdi. (Af./Sandıklı/Asmacık K., SYAÖ, 282/XXXVII/138)  

dirken aşağıdan yukarı bi‚ atlı geliyor. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 76/XV/5) 

ben kendim ‚ aşağı yukarı otuzbeş sene oldu ayvancılık yaptım. (Tek./Saray/Bahçeköy, TİSİKAD, 

65/XVI/3)  

ben ordan yuḳḳḳḳarı bihō ‚ mihō bārdım. (Tok./Başçiftlik/Merkez, TİLYA, 302/XXXV-d/41)  

                                                
194 KORKMAZ, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, TDK, Ankara 2000, s. 
9 
195 TAHSİN BANGUOĞLU, Türkçenin Grameri, TDK, Ankara 1998, s. 197 
196 KORKMAZ, TEKŞEKO, s. 6 
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ayakları yokarı gēmiş vurunca bārına yumruu. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 214/I-7/84)   

ōlan demiş ki ben bunu yokarı çıkācen, demiş. (Uş./Merkez/ Yapağılar, UşİA, 226/I-15/22)  

yokarı çıkarız barabar. (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 242/I-21/49) 

gonāna çıkmışlā yokarı. çıkdıknen elini yākākana (Uş./Sivaslı/Kökez, UşİA, 306/I-61/110) 

gendiler yoxarı çıxdılar. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 148/IV/259) 

aşādan yoḳḳḳḳarı geldim. (Küt./Tavşanlı/Çobanköy, KYA, 176/XVIII/5)  

merduana yoxarı çıxmış. (Mal./Hekimhan, GDİAT,36) 

bîde çıḳtılar yuḳḳḳḳarı anacīm dediler fenalaştı. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 48/VII/11) 

bu sever fazla gelsin gene yaylanıp yuḳḳḳḳarı çıkǖ. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/10) 

 

2.1.1.2. +ari 

cızmaleri çıxartmadan ėla o halilari basarax tā yuxari otirdi. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 159/VIII-

a/13) 

 “hākim āşam gidésî bén séni ałırın yoḳḳḳḳari” (Den./Acıpayam/Ayaz K, GBAA, 68/LIV/5) 

şindi beni yukari ç΄ikardun mi diyc΄eḳ ki kardaşlarun, ģú΄zeli ΄aldi ҝendi da ҝótileri 

veri. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,199/I/72) 

baxti o sırada abuḳat içari girdi. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 116/II-a/68) 

 

2.1.1.3. +eri 

buyur‚ içeri gel” dėyinci içeri giriyo bi adam. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 210/I/328-329) 

çocuk o‚ günü şevki içeri vuruyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,7)  

biz gėttux içeri gėcá vaḲıtsuz. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 122/II-a/227) 

bu içeri girár girmaz tabĭ hertarafi kirlidir. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 164/VIII-b/71) 

genniyi içeri ḳomíşim, nazarata atmíşim. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 150/IX/93) 

bu şekilde gel ĭ ni gėtürülermiş, içeri bıraxırlarmíş. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 155/XI/13) 

bekliyî ġapi açilır açılmaz, külahı başínda hėş kimse görmiyî tabî giriyî içeri. (Erzn./İliç/Buc. 

Armutlu Bel., ErznYA, 252/II-XIV/92) 

deda tirende geliyken bi adam içeri girdi bi beyle baxdı. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc., ErznYA, 

286/III-3/16) 

elinde deflerle çala çala hamamın ġapısından içeri çala çala girdiler. (Erz./ Merkez, EA, 91) 

başından wuruşmuş kimi geldi ġapıdan içeri girdi. (Erz./ Merkez, EA, 94)  

girdiği kibin, millet ulx‚ olup ġehveden‚ içeri doldular. (Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/21-22)  
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geliller, gelir şeherden içeri giriller. girdikleri kimin, bir adam dutillar. (Erz./Pasinler/Güzelisar 

K., ErzİA, 181/IX-XII/160) 

içeri almış dilde tėz, vaxıtda gėç bir ‚ ik ‚ ay ġadının yanında galmış. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 

197) 

köpéK béndén‚ évél ḳapıdan içéri girdi. (Man./Soma/Çiftköyler, GBAA, 11/VI/52) 

yāni ışıḳ vuruyō, içeri yansıyō. (Isp., IMA, 135/XIII/59) 

bu geldi içeri. gelennen sōrası yer gösderdi. (Kars/Iğdır/Söğütlü Mh., KarsİA, 265/49/51-52)  

selam viriP içeri girince, mamıT orda oturuyormuş. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 123/IX/309) 

oğlan evine geldimi doğrudan girerdi içeri. (El./Keban/Beydeğirmeni K., KBAYA, 125/XXIII/52) 

esme de duvaxsız içeri girdi. (Kır./Merkez/Kurtbeli Yeniyapan-Çarıklı Çifliği, KırYA, 281/XXVIII/11)  

bunnarı sôledigden sona açıx ĝapıyı örddü, örtüg ĝapıyı aşdı, içeri girdi. (Kır./Çiçekdağı/Hacı 

Hasanlı K, KırYA, 350/XLVIX/61)  

hasan bey içeri girdî zamanda o hákimi görüye. (Ordu/Fatsa/Çaltımar K., KİAT,20) 

gelin suya gidinşi kelōlan içeri giriye. (Ordu/Fatsa/Ergaf K., KİAT,37) 

axşam olunca delü memmede iki üç arxadaş davul‚ zunna çalarax odsasından içeri 

gelinin yanna atmışlar. (Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,41) 

gış olursa içeri getirrik. (Mal./Hekimhan/Sarıkız K., MalİA, 282/XLIX/12) 

yorġan nėrde hoca? dėmişler içeri gelīnci. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 86/XVI/36) 

içeri geçiyòr. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 164/I/107) 

biz buŋu nerėye içeri alax? (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 168/II/25) 

pādişahın oğlu içeri girdi. (Siv./Oluhman, STİAT,19) 

ġız hemen donunu çeker çekmez içeri giriyo. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 78/XVII/10) 

amıcamın, ememin gelini içeri girince ḡúlümseyerek girdi. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 237/IV/3)  

allah ḥayıllı etsün dėyip içeri atıy. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 259/XVII/18)  

içeri gi
r
di hemen zile basTı. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,116/II/98) 

bizi içeri atmadı ya gidiP geliP bizi yoxkuyo. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 137/III/42) 

beni dōmda coḳ ġorxuTlar. üş‚ ḡúnnüҝ ‚ iken ġapdan içeri bir ḥanum girdi. (Tok./Bakışlı K., 

TİLYA, 237/IV/2)  

ayaxdaşlarıynan şeherin türlü yėrlerinden içeri dalmışla. (Kas., AAT, 4) 

içeri geli. (El./Yedigöze, EYAD, VII/60) 

altını içeri çekti. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 129/I/593) 

müdür bey ġelmesse ġirmem içeri. (Gant., GDİAT, 199) 

nebetç�i iç
eri koymaz. (Rize/Güneysu Buc./Küçükcami K., RİA,241/XVIII/9) 



 

 

292 

yokuşda ėnerken arabáyı zaPt‚ ėder‚ ārtıK, hayvan b–ne geri asılīr, efendim araba ileri 

gitmez. (Af./Merkez, AMA, 170/I/38-39) 

ne gadar
‚ ileri giTdiyse or ȧyı çizēsiŋiz. (Af./Merkez, AMA, 255/XXI/13) 

haŋġısı ileri gėçirise, ne ôdülü ġodulāsa ödülü o alır. (İz./Ova/Çayırköy, İTOBA, 104/12a/61) 

ileri geçinçi zatan tıġlım tıġlım dolu. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 12/IV/15) 

az ḳalsın bobam ileri ölcēmiş. (Kırk./ Eriklice Köyü, KİMİKA, 64/IV/80) 

şurdan gidince, didi; ireli varınca, didi; bi çeşme axar, didi; irin, ĝan axar, didi. 

(Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı K, KırYA, 349/XLVIX/)  

sizin malıŋızi biraz ileri atabilü
ˇ
sem dėyi, gücüm ġuvvetim olsa bu ġada malnan tā 

gelĭsüŋüz. (Zong./Alaplı/Küçükkaymaz K., ZBKİA, 125/V/268) 

 

2.1.1.4. +erı 

geliyo böyle içerı giriyo. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 152/39/24)  

 

2.1.1.5. +erí 

külünkle kesiyıx sonada gírmí metre, ottız metre bėle uzınlıġı ona göre bėş yeddí metre 

içerí giriyıx. (Ur./Merkez, UMA, 180/XVII/17) 

 

2.1.1.6. +erė 

onnarė içerė aldıḳdan sora güz toxumlerėnė ekerėz. (Erz./Olur/Olurdere Köyü, ErzİA, 51/II-IX/13)  

 

2.1.1.7. +éri 

içéri alıyolar. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 30) 

 

2.1.2. +In VASITA EKİYLE 

Zeynep Korkmaz: +n ekinin mevsim ve zaman gösteren isimler ile birleşerek meydana 

getirdiği zaman zarfları Türkçenin hemen her devrinde ve alanında rastlanan kelimelerdir.197 

 Tahsin Banguoğlu: Bu vurgusuz -in eki Eski Türkçede isim çekiminin bilelik 

(insturumental), kimin halini meydana getirir. Eski Osmanlıcada henüz oldukça canılıdır. Bu ek zaman 

içinde çekim eki işleyişini yitirmiş, ancak zarf niteliğinde kelimelerde kalmıştır.198 

 

                                                
197 KORKMAZ, TEKŞEKO s. 26 
198 BANGUOĞLU, s. 181 
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2.1.2.1. +an 

burda mélétyaya gėderıx. yayan yanĕ. (Mal./Akçadağ/Karamağara, AkçYA, 129/26/1)  

babam pėşimdan bi seḥat Ḳāder yayan yoli geldi. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 114/II-a/34) 

belá dėyinca ibreyim Ḳaxduğu zemon ayaḲabını geymeden yayan Ḳaxi yėni aşağiya.  

(Bin./Ortaköy K., BMİKA, 141/III-b/95-96) 

burdan sívaza yayan gėtmíşux. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 193/XVIII/1) 

kimi yayan, kimi vesāyitlen ḳıtaya du‚ul ettik yani. (Edn./Lalapaşa/Hanlı Yenice Köyü, 

EdİA,226/XXXVI/15) 

eger dorgudan dorguya yayan gidecek olmış olsan, yani kendün ayağan güvensen, üş 

sahatda, nėhayeti dört sáḥaTda gidersin. (Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 233/I-XXIX/37) 

devrüsü gün bu vaxıda ġader ben onun atında o yayan geldi. (Erzn./İliç/Doğan Köyü, ErznYA, 

267/II-XXXIII/36) 

biz, yayan sekiz sa‚atde varıyōduḳ. (Isp., IMA, 105/I/66) 

doğri yayan çöllere düşTi geldi. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 130/II-c/11-12) 

malatyaya bi çoxları yayan giderdi. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 263/XXV/3) 

o zaman yayan devam etme zamanıyıdı. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 68/V/11) 

işde kendisini yayan götürîler. (Ordu/Ulubey/Kumanlar K., OİYA, 309/121/4) 

araba yō‚udu yayan geliyōdu. (Uş./Sivaslı/Akarca K., SA,58/XIV/267) 

edirne’den anḳara’ya yayan gittik. (Tek./Saray/Yuvalı Köyü, TİSİKAD, 38/I/6) 

ordan o yanı gelene ḳeder-o zaman o ḳeder vesait yoxdı yayan geldıx. (Ur./Merkez, UMA, 

143/III/163) 

yayan yoldan geliyolā, ik goldan. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 280/I-43/70)  

 

2.1.2.2. +ın 

onnan gelir yazın burda gaplıcalara gidēdiK. (Af./Merkez, AMA, 231/XVI/21) 

arı yazın nasır tezelemez mı dėdi? (Mal./Akçadağ/Keklikpınar, AkçYA, 118/19/28)  

şindi bunnar  o goyun ırāT‚ eTmeK‚ içün kölge lāzım yazın. (Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., 

BDA,180/VII/10) 

işde bunnarı da ġışın yapar hazır ederük, yazın da ġullanurux. (Erzn./Kemaliye/Dutluca 

Buc./Akçalı K., ErznYA, 210/I-IV/9) 

boyuna artvėnnen, yazın kişin, artvėnnen her sene. hayvan
ı
nan, şindi de arabalar 

işleyrler.  

(Erz./Olur/Karakoçlar  Köyü, ErzİA, 43/II-IV/18)  

yazın da işTe mart dėdi mi geli. (İz./Taşköprü/Solaklar, İTOBA, 98/10c/73) 
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efendim ilaç verdi şey etti ėyledi o yazın g ö̇nderdi. (Bin./Karlıova/Kanıreş K., KYA, 158/IX-a/42) 

çocux Ḳışın üşümez, yazın da Ḳalçasında PişiKler olmazdı. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 105/V/14) 

bu dalyan yussuf asgeriynen yazın hava almā‚ için, hevā deŋişdirme‚ için, seyáte çoxar. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 108/VIII/2) 

adapazarı’nda çıḳtılar şeye ilk yazın tǖn ekiyolar. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 102/XVI/35) 

pėşime düşersin hem yazın gışın. (Gir./Çalış K., KİAT, 89) 

yazın böyle ı'zîcıx iş‚ inen ġüc‚ ünen, ĝışın da dam ‚ ınan ūraşırıx. (Nev./Merkez, NevYA,120/I/60) 

yazın da bā işi yaparıx. (Nev./Merkez, NevYA,122/II/34) 

yazın yaylā çıxallar, onuŋ‚ uçun birez anlaşmazlıx oluyo. (Nev./Derinkuyu/Doğala, 

NevYA,140/XIV/46-47) 

ekin zemāni yazın ekin‚ işlerik. (Nev./Avanos/Sarılar K., NevYA,185/XLVII/11) 

yazında erkek amelelerimiz şu‚uda gündelik olarek her gün gider gelilē. (Af./Şuhut/Kavaklı K., 

ŞuhA, 118/XIII/4-5) 

yazın tam o sıcaxlarda bi eve ikí yüz kilo, üç yüz kilo, beş yüz kilo biberí alan vardır. 

(Ur./Merkez, UMA, 203/XXIII/6) 

yayın yaylıya gėtdig, gışın geldig ġaldıx ҝoyda. (Kars/Iğdır/Taşburun B./Karakoyunlu K., KarsİA, 295/62/5)  

pėşime düşersin hem yazın gışın. (Gir./Çalış K., KİAT, 89) 

mancar gazceŋ, gışın besi öküzü etceŋ. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 217/I-9/14)   

ondan keri taharna yaparız, onnarı gışın yemiye, ondan keri bôlce guruduruz.  

(Af./Başmakçı/Sarıköy K., BDA,192/XI/31-32) 

gışın,gış zamnı iziynen gidersin. (Erz./Olur/Eylek Köyü, ErzİA, 47/II-VII/30 

yayın yaylıya gėtdig, gışın geldig ġaldıx ҝoyda. (Kars/Iğdır/Taşburun B./Karakoyunlu K., KarsİA, 295/62/5)  

işde bunnarı da ġışın yapar hazır ederük, yazın da ġullanurux. (Erzn./Kemaliye/Dutluca 

Buc./Akçalı K., ErznYA, 210/I-IV/9) 

ġuyuyuz keseye ġışın bişirip yēyoz. (Af./Sandıklı/Bektaş  K., SYAÖ, 304/XLIII-a/8)  

bunna ġış azığı ġışın bunnarı ġāri hazır yemeḳ hazır yemeḳ bişiri bişiri yeriz.  

(Af./Sandıklı/Bektaş  K., SYAÖ, 304/XLIII-a/19)  

yazın böyle ı'zîcıx iş‚ inen ġüc‚ ünen, ĝışın da dam‚ ınan ūraşırıx. (Nev./Merkez, NevYA,120/I/60) 

o size tunca’ya fazla geldimi kışın ayaḳtan gene doldırǖ. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. 

EdİA,124/II/5) 

ekseri kışın geliyōlar. (Mal./Arguvan/Göçeruşağı K., MalİA, 297/LXII-a/17) 

ḳḳḳḳışın orda işte avsiyon yapiyolar yanĕ (Mal./Akçadağ/Resuluşağı, AkçYA, 139/33/27)  

onı da ḳḳḳḳışın ḳavurma yaparux. bíz yapmasax, bízim çüngüş yapar. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 

183/XV/69) 

ḳḳḳḳışın ben de gidîm orayı. (Kırk./Eşmeköy, KİMİKA, 55/I/50) 
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ḳḳḳḳışın gidemem ama yaz şindi giderim. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 60/XIV/78) 

çekerdih sabācene dėėrmende iki gece çekerdik baharın ėderdik. (Af./Bolvadin/Orta Karabağ K., 

BTKKA,140/XV/59) (sabaha kadar) 

ağaca taxi ağaçlar sene başı ġışnan baharın cemleler düşende bi defa yėri, gök teslim 

alanda ağaçlar secdeye geli. (El./Aydıncık, EYAD, IX/68) 

ėle güzden nasė ģoyarsax bir de baharın ėle çıxardırıx. (Erz./Şenkaya/Gaziler Buc., ErzİA, 70/III-

VIII/94) 

arpa 'baharın ekilir. (Nev./Ürgüp/Salur K., NevYA,143/XVII/40) 

o zuman, baharın geldilē. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 278/I-43/27)  

 Çokluk eklerinin üzerine de bu ek gelebilir. 

gışınların borda māsúl yaparız. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 149/VIII/4-5) 

gışınların borda māsúl yaparız. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 149/VIII/4-5) 

 

2.1.2.3. +ıŋ 

anaları var‚ ımış da ĝışıŋ buriya ĝeldiydi. (Nev./Merkez, NevYA,125/IV/39) 

şindi çok bakāsaŋ kışıŋ bu dedîm gibi yani ġoyun guzuladı ‚ī vakit on ikinci ayın soŋunda 

veya birinci aylāda guzulama‚ā başlar. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,35/X/34-35) 

 

2.1.2.4. +in 

ilkin yıkardıŋ bi de sıcaK suynan‚ ıslatırdıŋ. (Af./Merkez, AMA, 221/XIII/225) 

ilkin‚ eveĺa güççüğünen bi boşa alırıS. (Af./Merkez, AMA, 243/XVII/200) 

bu köyde ilkin olérax, ali dede namındé bi dede varmış. (Mal./Akçadağ/İriağaç, AkçYA, 95/7/1)   

ilkin muāzaplığa üçüncü orduya ġittim. (Kas./Taşköprü/Kirazbaşı K., AAT, 43) 

ilkin el yazısı örgendiK  biz. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,241/XXII/84) 

asgerliKde ben aşşa yukarı ilkin ankara mamā giTdim. (Af./Dazkırı/Yayla K. , BDA,309/XXXVII/19) 

para falan dėmed ĭ ‚ ilkin, dinŋe mevzūyu. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/36) 

ilkin şerbet‚ içerler bízde. (Diy./Çüngüş/ Keleşevleri, DİÇÇYA, 196/XIX/14) 

dā gittîmiz gibi da fiĺan ōlu fiĺan dedi. ilkin bana. (Edn./Keşan/Bahçeköy K. EdİA,147/XII/6) 

şimdü ilkin, ondan sorna gelüller. (Erzn./İliç/Merkez., ErznYA, 260/II-XXV/23) 

ilkin nadas‚ idériK bi ġaT tarłayı. (Af./Dinar/Kazanpınar K., GBAA, 43/XXXIV/1) 

ġız verilirse, eŋ ilkin verilirse, söz mendili verilirdi. (Isp., IMA, 118/V/31) 

dāvetlēde ilkin çorba, pirinşli no‚utlu çorba ėderlē. (Isp., IMA, 130/XII/2) 
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ilkin bizim çar ḳáza oldi. (Bin./Karlıova/Kanıreş K., KYA, 158/IX-a/62) 

bizim köyde ilkin oğlannan ġız birbirlerini görerler. (Kars/Iğdır/A. Çarıkçı K., KarsİA, 285/57/1)  

ilkin senin babanı vuran belli. (El./Baskil/Koçyolu K., KBAYA, 132/XXIX/28) 

bu baltayla dedi ilkin dedi sizi keserim dedi bobam. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 104/XVI/99) 

en ilkin kivreye tatlı bağlar götürrüz elbiseliğini salırız. (Mal./Yazıhan/Boyaca K., MalİA, 

273/XXXIX-a/1) 

'ilkin ekerik zaxrayı. (Nev./Merkesz, NevYA,119/I/2) 

ilkin ĝazanı hazırlarıx. (Nev./Merkez, NevYA,126/V/1) 

leblebi ilkin kilonan satılmazmış. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 193/III/24)  

ilkin yedi  haneydi. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 98/VI/18) 

ḳābeye vāmadan ilkin otele yerleşTik. (Muğla/Ula/ Portakallık Köyü, UlaYA, 83/XIII/17) 

boyuna artvėnnen, yazın kişin, artvėnnen her sene. hayvan
ı
nan, şindi de arabalar 

işleyrler. (Erz./Olur/Karakoçlar  Köyü, ErzİA, 43/II-IV/18)  

 

2.1.2.5. +ün 

baharın da güzün de dikilir. (Isp., IMA, 113/III/17) 

otuz dokuzūn güzün geldim. (Erzn./Çayırlı/Karakulak Buc./Bölükova Köyü, ErznYA, 351/V-XII/5) 

baharın da güzün de dikilir. (Isp., IMA, 113/III/17) 

güzün angaraya kiTdim ‚ işde gasım sırası göz bankasına vadıK. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 

119/IV/201-202) 

üş günde gidē geri gelidik, merkebinen, hayvan arabasınnan üş günde gidē gelidik. 

güzün gidilidi ekseri, tāze fasillen varsa, pat ĭ tisin varsa götürǖdük uşā, veyāut odun 

satmaa. (Uş./ Banaz/Ahat, UşİA, 239/I-19/19-22)  

 

2.1.3. +ÇA EŞİTLİK EKİYLE 

Zeynep Korkmaz: +çA eşitlik durumu ekinin kalplaşmasından oluşan zarfların yer yer +nA 

(<ET GInA) pekiştirme veya 3. şahıs iyelik eki +sI’dan sonra pekiştirme ekiyle genişleterek +cAnA ve 

+cAsInA biçimiyle kullanıldığı oluyor.199 

Tahsin Banguoğlu: Bu -ce aslında isimlere gelen vurgusuz görelilik hali, kimce hali ekidir.200 

Gene bu ekin uzatılmışı olarak bir vurgusuz -cene eki vardır ki aynı anlatımda konuşmada 

rastlanır.201 

                                                
199 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK, Ankara 2003, s. 459 
200 BANGUOĞLU, s. 160 
201 BANGUOĞLU, s. 161 
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2.1.3.1. +ca 

yā işde ramazan ayı başlēce zaman terefiye başlarız, toplumca terefiye gideriz. 

(Af./Başmakçı/Y. Beltarla K., BDA,212/XV/92) 

onnar ḳḳḳḳararınca mülk alsın. (Kır./Merkez/Hashöyük K., KırYA, 274/XXV/1)  

 

2.1.3.2. +ce 

isimce gelin, niye gaytardız. (Erz./Geyik Köyü, ErzİA, 23/I-V/8)  

evce, aylece, ḳayıḳlāla suya gelirler. (Kırk./Eşmeköy, KİMİKA, 54/I/11) 

döğün xazırlığınıŋ kövce köve düşen ḳısmı da güveyiŋ arḳadaşları ve ḳomşular 

arabalarını ḳoşarlar bi xavtă. (Küt./Merkez, KYA, 145/II/19-20)  

bu çocukları alam köyce köyce gezem. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 257/I-33/49)  

asger meseĺā burdan asger gidicē zaman köyce çıkarız. (Af./Dazkırı/Akarca K. , BDA,321/LXI/47-48) 

mesel á̄    elli hānelik bir Ḳoyde beş gişinin durumu iyîmiş o bence ėyle Pek iyi sayılmaz. 

(Yoz./Yukarı Kızılöz, YİKYTA, 207/XVI/6) 

bi zemanar ġomşilarce toplanurux. (Erzn./Kemaliye/Apçağa K., ErznYA, 228/I-24/1) 

evce gelir. (Mal./Doğanyol/Gökçe K., MalİA, 327/XCIV/39) 

 

2.1.4. +DA BULUNMA EKİYLE 

Zeynep Korkmaz: Bu örneklerdeki +da/ +de ekleri birer zarf yapma eki olmayıp bulunma 

hāli ekinin zaman kelimelerini zarflaştırma özelliğine dayanan, az veya çok nisbette anlam kaymasına 

uğramış şekilleridir. Fakat bunlar içinde bazıları, örnek olarak İstanbul ağzında günde, Anadolu 

ağızlarında arkaik bir şekil olarak devam eden künde kelimeleri “her gün, daima” anlamında yaygın 

zaman zarfı olmuştur.202 

Haydar Ediskun: -de yapılı zarflar, eylemin zamanını belirsiz olarak gösterirler.203 

Tahsin Banguoğlu: Bu ek isim çekiminin kimde halini meydana getiren vurgulu çekim ekidir. 

Fakat yer yön, zaman, miktar ve hal gösteren isimlere geldiğinde belli anlamda zarflar yapar.204 

Tahir N. Gencan: -de takısı almış zamanla ilgili sözcükler, bir’le öbekleşince eylemin 

belirtilice zamanlarda yinelendiğini göstermeye yarar... Zamanla ilgili sözcüklerden kimileri 

çoğullandıktan sonra iyelik takısı -i’yi alarak yineleme ayırtılı belirteç olur.205 

 

 

                                                
202 KORKMAZ, TEKŞEKO s. 13 
203 EDİSKUN, s. 275 
204 BANGUOĞLU, s. 166-167 
205 GENCAN, s. 416 
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2.1.4.1. +da 

birinci dünya sévaşında askere gétmış. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 90/3/18)   

gecenin bi zémanında dedemin rüyésına gelîı. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 91/3/44)   

bu yaşanTıda, biz gėdelim ġadıya söylėyelim bunu. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 219/IIb/129) 

o arada tabi bize fėĺan ģún gel paraŋı alacaŋ, dėdiler. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 253/VIb/81) 

üseyini kimse öldüremedi savaşda işTe allah tarafından. (Amas./Aydınca/Hasabdal Köyü, AAA, 

302/XIVb/21) 

gırg daḳḳḳḳḳḳḳḳada hiç ėtmek istemeduğūçün daha gozel bi siper bulmayı aḳl‚ ėtmiş. (Kas., AAT, 

3) 

o sırada bi ‚ dāha işdile, ġina sorduğu halda oğlan kėseyi çıḳarup, şangır şangır ḳoşgun 

ortasına fırlattı. (Kas., AAT, 9) 

o sırada yoḳarı çekdile. (Kas./Göl/Kurusaray K., AAT, 37) 

ilkbaharda topladıla bizléri / ālattıla ġélinléri gızları / méktupsuz buraḳmeyiŋ bizléri / 

bu sébéptén arzedérin sılayı. (Bur./ Bucak, ADÜM I, 110) 

xanım birné vādı, saat sékiz sıralarında. (Muğ., ADÜM I, 137) 

genefili saġsida / maġrib ile yassida. (Bit./Ahlat, AİAD,55) 

hafdada yar yėniler, habibem aman. (Esk./Dağküplü K, AİAD,116) 

hafdada iki defa bu su kesilir. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 29) 

cahallıxda yar sarmaġi hoşolur / sevip sevip ayrilmasi güc olur. (Van/Edremit, AİAD,47) 

(gençlikte) 

tam o sırada arabızéngi öldürcé zaman, arabızéngi üzündén arap pé̄ désini alıyo. 

(Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,11)  

vallā elli dokuzda, atmışda bura kazā olmuş amcam. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,235/XXI/1) 

tēmuS, tēmuSda başlar, (Af./Dazkırı/Akarca K. , BDA,319/LXI/13)  

asgerde bizim zamānımızda, asgerde dayaK vādı. (Af./Dazkırı/Hasandede K. , BDA,326/LXII/71) 

meseĺā aynı bu günlēde, aynı on dokuS ağusdosda, büyüK āfeT‚ oldu. (Af./Dazkırı/Hisaralan K. 

, BDA,333/LXIV/60-61) 

baxti o sırada abuḳat içari girdi. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 116/II-a/68) 

nassi baxi eyn esnıda padişenin tek bi Ḳızı tek ėvladi bi‚ Ḳızdir. (Bin./Ortaköy K., BMİKA, 138/III-

b/17) 

ėyní esnada o perdeyi Ḳaldırip o Ḳaçi dişerye. (Bin./Ortaköy K., BMİKA, 144/III-c/55) 

ben çocuḳḳḳḳlŭūmda üç ėtek giydiklerimi biliyom fevkaĺāde. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., 

BTKKA,103/VII/23) 

o günün bahrında bi böyük şehere gėdiyeler. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,111/IX/87) 
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o sırada yoldan bi Tane araba geçTi. (Af./Çay/Koçbeyli, ÇYA,150/IX/130) 

asgelig zámanında tegrár demuġrasi çıxti. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 145/IX/8) 

otuzaltıda gėttux diyarbaxırda altıay‚ askerlig yaptux. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 151/X/5) 

onnan sora bíz‚ o vaḳıt haftada ikki kere gėdiydux. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 153/X/39) 

eski ḥḥḥḥesap mart toḳḳḳḳuzında ḳadınlar bėle bi şėyi ‘adet‚ ėtmíştir. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 156/XII/2) 

o güni martın toḳḳḳḳuzında hava açux ‚ oldugi zamanda herkeş tedarikini görirdi. (Diy./Çermik,  

DİÇÇYA, 156/XII/6) 

o seferberlig‚ esnalarında, sōnadan tekrer yaptux tamir ‚ ėttük. (Diy./Çüngüş/Kaynakköy, DİÇÇYA, 

205/XXIII/11) 

o sahatda lelesine vezirne emir ėlledi. (Kars/Koyundere K, DİAT, 20) 

o handa baxdı. (Kars/Koyundere K, DİAT, 24) 

gėtdiler bir gün guşdux vaxdunda, kefser bulağına yaxlaşdılar. (Kars/Koyundere K, DİAT, 28) 

bin doḳḳḳḳuz yüz elli altıda köyümde sivas’a eğitime gittim. (Edn./Keşan/Karasatıh K. EdİA,136/VII/1) 

ālaya ālaya uyumuş soḳaḳta. uyudū anda, o anda da pádişā geçērmiş. (Edn./Keşan/Kozköy K.  

EdİA,142/X/14-15) 

dördüncü ayın yirm‚ altısında ḳıtaya du‚ul‚ ettim. (Edn./Lalapaşa/Hanlı Yenice Köyü, EdİA,226/XXXVI/12) 

tam asker esnsında yirmi, yirmi yaşındeydim. (Edn./Merkez/Menekşe Solular K., EdİA,179/XXIV-d/120) 

hayvannan beş saḥḥḥḥátda ġediliy. (Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 233/I-XXIX/35-36) 

sahatda, nėhayeti dört sáḥḥḥḥaTda gidersin. (Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 233/I-XXIX/37) 

şind ė́, efendėm, ben mahacırlıxda esger oldum. (Erz./Horasan/Merkez, ErzİA, 131/VIII-II/6) 

hėç doyup usanmadux cehillik zemanında. (Erzn./Refahiye/Akçiğdem Köyü, ErznYA, 330/IV-XV/49) 

mart doxuzunda ġaraġulağ’a gėtdük. (Erzn./Tercan/Çadırkaya Köyü, ErznYA, 365/VI-III/2) 

selvinin ündüne çıxaram, yarın sabah sahat doġḳḳḳḳuzda beni alırsan. (Erz./ Merkez, EA, 96)  

o anda annadı ki, evvelinden gelip meyhdubi veren adamdan bene bu ülüzgar ‚ esdi. 

(Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/14)  

atmiş‚ yedinin haziranında beni millet istedi. (Erz./Merkez, ErzİA, 18/I-III/39-40)  

sōunda da muhācir olduk. (Erzn./Çayırlı/Karakulak Buc./Bölükova Köyü, ErznYA, 350/V-XI/41) 

dėrsen on ‚‚ ‚‚ beş degge zarfında esger de gapıdan içeriye dold ė́. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 160/IX-

III/22) 

işdi, kanunievvelde kanunisanıda, şubatda. martda düşmezler duzağa. (Erz./Pasinler/Timar K., 

ErzİA, 165/IX-V/56) 

efendime söylim, halile onun da günde ik ė́ defa gėzmes ė́ vardır. bir sabaxlayın gidilir, 

bir de axşam sahat işde üş ‚‚ ‚‚ dört filan aralarında gidilir. (Erz./Pasinler/Timar K., ErzİA, 165-166/IX-

V/75-77) 
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o sırada ben ne bilim urusca. (Erz./Tepeköy Köyü, ErzİA, 26/I-VII/15)  

o sırada, er gişileri topliyanda ben ellerine geşmedim. (Erz./Tepeköy Köyü, ErzİA, 27/I-VII/54)  

onun çocuxluğunda ulaşdıx, mesela epėyceme bir böyüg. (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 

101/VI-II/15)  

iki ġün üç ġün arasında hėç bir tarafdan top tüfek patlamaz oldu. (Kmar./Şadalah K., GDİAT, 

166) 

bu sefer şah maḥammed ayı tergedi bu ġadınıŋ uçun haftada bir kelle gelmeye başladı. 

(Gant./Zıranba K., GDİAT, 198) 

bilbiller ötüşür soḥḥḥḥor çağında. (Gant., GDİAT, 210) 

öyleninen ikindi çağında / bir gül bitmiş o göysüyün bağında. (Gant., GDİAT, 211) 

asgerli‚imi çanaḳḳalede yapdım. dokuz yüz ġırkda gėtdim, ġırk‚ üş buçuḳda geldim. (Isp., 

IMA, 103/I/11) 

benim zamānımda verilmēcēse, hiş gēmeŋize gerek yoḳ, veremēcez dėrlēdi. (Isp., IMA, 

118/VI/29) 

“yāmır yağa ilbaharda” (Isp., IMA, 132/XII/62) 

o arada geldîdüm. (Isp., IMA, 104/I/52) 

kendisini surtüstü atTi namıssız o anda biz gėttik keci avına. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 95/I-

a/100) 

şindi ben sürüy òrum tarlayi, ikindi sıralarında bi yağmur yağdi yani sel gėtti. 

(Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 111/I-c/18-19) 

ínkılabı oldı gine şubaT marT arasında. (Bin./Karlıova/Cilligöl K., KYA, 178/XII-a/26-27) 

gecenin yarısında bunna
r
i mausxaneye getu

r
dux. (Kars/Ardahan/Ortageçit K., KarsİA, 238/39/34)  

o anda yılanda zehir yoğudu. (Kars/Hanak/Damal/Y. Gündeş K., KarsİA, 249/44/74)  

çox talan verdig‚ o sırada. (Kars/Hanak/Çavdarlı K., KarsİA, 258/46-a/)  

tam bu sırada ġızın āzından bi yılan çıxıyor. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 104/IV/26) 

allah, genşlixde ölüm, ġocalıxda zulüm virmesiŋ. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 155/XXI/6) 

ben anda tabi arabalar yol bulmi túrkiyya girmax hüçun. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 90/V/79) 

babam rāmatliK o aramaya o arama vaxTında çaalışidı. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 91/VI/14) 

gençliğímda yėdi sekiz yaşında ‚ ikān bizım at ‚ arabamız vardı. (El./Keban/Beydeğirmeni K., KBAYA, 

122/XXII/1) 

o bizım ģúnumuzda çarı ‚h yapallardı onlarla gidallardı asKerá. (Elz./Baskil/Doğancık K., 

KBAYA, 129/XXVII/8) 

dėdı sôla hama daḳḳḳḳḳḳḳḳasında seni ġaldıracam laziza... dėdi şundi üş canaza gelcax, hepı 

silā dolu,hepı silādır. (El./Baskil/Doğancık K., KBAYA, 130/XXVI/47-48) 
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bu gelıncıK ki senelerden berı her keş işta dėyi kimi dėyi beşiğını salli, kimi dėyi 

şituşağı bu şafağda sen benda ne istısın ixtiyar. (El./Baskil/Doğanlı K., KBAYA, 140/XXXVI/7) 

ē dėdi “ġardaşım bů gėce yarısında sen ne gezisın?” (El./Baskil/Çoğanlı K., KBAYA, 

144/XXXVIII/15) 

bu esnada oriya dede geliyor. (El./Baskil/Bilaluşağı K., KBAYA, 149/XL/46) 

biŋ doğuz yüz altmış altıda, mayıs ayının yirmi altısına pusulamız gelmişdi bizim, 

'asger olmaġ için. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 12/IV/2) 

bu sırada, bu ses raman dağında pet ĭ rol ġampına duyulōmuş. (Kil./Merkez, KMKA, 77/XII/94) 

aftasında gene ziyarete alırlā ḳızı. (Kırk./ Kayalı Köyü, KİMİKA, 82/IX/14) 

otuzunda coşġun coşġun‚ esersiŋ. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 238/XIV/81) 

doxsanında baş yasdıġa düşüncek / eşiŋ dosdun hep yanına gelincek / ezirāyil pençesini 

dörd yaşında beni kül‚ iddiŋ osman. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., KırYA, 249/XVII/14)  

mebderesin zamānında gittik müracāt‚ itdik. (Kır./Akpınar/A. Homurlu K, KırYA, 299/XXXV/41)  

ağustosda da uçar gider ĺālekler. (Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 325/XLIII/2)  

şimdi yirmi altı ağustosda dünyāya geldi, cuma, cuma aynı cumada. (Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı 

K, KırYA, 386/LVI/21)  

şimdi yirmi altı ağustosda dünyāya geldi, cuma, cuma aynı cumada. (Kır./Çiçekdağı/Hacı 

Hasanlı K, KırYA, 386/LVI/21)  

pu arada pir muddet kėşduḳden sorá rus ḳíralun teklifáti uş patşaha yazmişdur. 

(Trab./Of/Zelego K, KİAT, 163) 

on ‚‚ ‚‚ bir, on ‚ ‚ ‚ ‚ bir ‚‚ ‚‚ buçuġ arasında bi‚ yol ōlan tarafınıŋ delin‚ alıcaları gelir. (Küt./Merkez, KYA, 

138/I/130)  

dü ‚‚ ‚‚ün esnāsında, meselạ çarşamba günü meydanlara çıḳılır. (Küt./Merkez, KYA, 146/II/36)  

-genç yaşımda öldü‚m baŋā zor gelir. (Küt./Merkez, KYA, 152/V/45)  

āşam üzeri saxat sekiz ‚‚ ‚‚ buçuġ doḳḳḳḳuzda gelirlē. (Küt./Merkez, KYA, 161/VIII/53)  

çobannī biz ḳḳḳḳasımda yeŋileriz. (Küt./Köprüören Buc., KYA, 174/XVII/1)  

yatsı sırasında silạh başı oldu. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası, KYA, 189/XXIV/25)  

ekseri aḳḳḳḳşamlan yatsı arasında verilir bu at. (Küt./Merkez, KYA, 141/I/246)  

o anda olursun nefsin hākimi  (Mal./Darende/Balaban K., MalİA, 373/CXXXVII/16) 

eŋ siŋirli zamānında bağırır çağırır. (Nev./Merkez, NevYA,122/II/44) 

lisanda da alırıx ya, matda alırıx. (Nev./Ürgüp/Karain K., NevYA,166/XXXIV/21) 

ne gelirse gelsiŋ deliĝannılıxda. (Nev./Hacıbektaş/Yenice K., NevYA,202/LIX/70) 

'ilkbaharda çıxa'dırıx. (Nev./Ürgüp/Ağcaşar K., NevYA,152/XXVI/21) 
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o zeŋgin herif yataxda yatarxan bi ay ‚‚ ‚‚ ücunda bi de baş‚ ucunda yanar‚ mış. (Nev./Tatlarin  K., 

NevYA,133/X/19) 

üç aylīna martda getdim. (Or./Aybastı/Esenli Mahallesi, AA, 63/I/16) 

o urus üzerine gedīnci bize teskire verdiler ihtiytlıxda. (Or./Aybastı/Yeniceli Mahallesi, AA, 81/XIII/19) 

ni yapalım yavrum. biŋ üç yüz otuz altıda mu‚aepi‚e gėrdim.  (Or./Aybastı/Yeniceli Mahallesi, AA, 

81/XIII/3) 

ne gelecekse ġeşlikde gelsin başuma yaşlılıḳḳḳḳda gelmesin dėmiş. (Ordu/Yaraşlı K.,OİYA, 173/7/6)   

mart ayında mart ġapıdan baḳduru. (Ordu/Yaraşlı K.,OİYA, 174/8/3)  

otuz bėş ḳḳḳḳırḳḳḳḳ daḳḳḳḳḳḳḳḳada geliya eve. (Ordu/Çamaş/Sarıyakup K.,OİYA, 198/31/6) 

bu birinci dünya savaşında bobamlar savaşa giTdǖ zamanda köy boş ġalmış. 

(Ordu/Çaybaşı/Köklük K.,OİYA, 210/41/5-6) 

mart doḳḳḳḳuzunda ġuġuḳ gelü
r
 dėller. (Ordu/Ünye/Yenikent Bel./Ekincik Mh., OİYA, 328/136/15) 

nisan ayinda başlanilur. (Rize/Merkez/Camiönü Mah., RİA,207/II-g/197) 

altı yedi yaşımda girdim bu sanāta. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 202/V/)  

çıkılmēcek yere çıkan hazır orda hepsini birden yakalıyolā olay anında yakalanıyōlā 

suç‚ üstü. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 208/VI/29)  

avastosda ekilen darıdan / ġocasından soŋra Ḳalkan.../ kimse hayır görmez. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 219/XI/16-20)  

bu ikinci harekātda altı buçu‚a iki ġala sabah erken, mevzide bekliyoz o şekilde sālıklı 

haberlerini aldık. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 221/XII/8-9)  

asgerlîm zamanında o aralıkda işē Ḳalkdı italyan Ḳakdı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 231/XV/115)  

ekim aylarında yāmır yādığı anda ekeriz. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 248/XXII-a/21)  

Ḳırk ikiniŋ onbirinci ayıŋ yirmi altısında çıktım burdan. (Af./Sandıklı/Celiloğlu  K., SYAÖ, 

309/XLIV-a/4)  

u sırada otuz kayma çog para. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 93/I/71) 

çocıglumda anam kücúggen öldü. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 97/II/2) 

şindig saKarya harbında bütün döşeyō gevırı saKarya. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 106/III/42) 

biz  burda yaz aylanda sebze üzerine sulamalar... (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 119/IV/) 

hac görevim yeTmiş dördün onikinci ayında bordan kiTdik. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 

134/VI/59) 

ėpî bir müddet zarfında bir orman içerisine ġirdiler. (Tok./Erbaa, STİAT,201) 

o anda dilki ġelmiş yanna. (Siv./, STİAT,54) 

-safurda yėyip içiyoŋ nasıl kalkacạz? (Uş./Sivaslı/Tatar Kas., SA,32/IX/16) 

mayıs aylarının başında goyun sağılmaya başlar. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,34/X/19) 
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ben ġırkda asger oldum. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 98/VI/19) 

şindi ise şu anda benim gibi ablam varıdı, ġardaşım. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 121/XIV/7) 

ḳḳḳḳırḳḳḳḳ senesinin dördüncü ayında edirne jandarma oḳulundadım. (Tek./Saray/Yuvalı Köyü, 

TİSİKAD, 38/I/1-2) 

şu anda yanımda torunlar var düşüp ḳalḳıyūz. (Tek./Saray/Çayla Köyü, TİSİKAD, 42/V/7) 

oruc‚ bútüdúҝden‚ sōna Zabaḥḥḥḥ namazında ġalḳarsın. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 238/VI-a/2)  

mart ‚‚ ‚‚ doxuzunda baxıyı. (Tok./Karkın K., TİLYA, 245/IX-ç/23)  

ramazanda ekmá gece yedikden‚ sōna biçerdük. (Tok./Kızılkaya K., TİLYA, 248/XI-b/16)  

bıraḳdılar onu şu anda çiftcilînen meşġuller. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 261/XX-a/3)  

şimdi ba‚arın, martda zaten arpalara başlıtox. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 292/XXXII-d/89)  

şindikin başlarduḳ. mayıs ayında ekin işini bıraḳuruḳ. (Tok./Niksar/Akgüney, TİLYA, 333/LVII-a/1)  

şu anda msafirler ġalmad ı̊ ‚‚ ‚‚ için gece çox ḥafif geçiyō. (Tok./Artova/İğdir K., TİLYA, 291/XXXII-ç/70)  

sōna dē yıl başında bi hesab görüydük āyınan, āyınan.  (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 78/XI/9)  

yāmır yāmassa ḳḳḳḳasımda uyanī. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 68/IV/8) 

ilkínda bėle olırdı. (Ur./Merkez, UMA, 132/I/83) 

seherín bi vaxtında / yar otırmış taxtında. (Ur./Merkez, UMA, 240/XXXV/9-10) 

yani hāyatımda yapmadım. (Uş./Merkez/ Susuzören, UşİA, 225/I-14/17)   

her cumālarda gelidi buraya. (Uş./ Banaz/Ahat, UşİA, 235/I-17/157)  

biz seksen altıda vadık, ünnedile
r
. (Uş./ Banaz/Ayrancı, UşİA, 239/I-20/9)  

yassĭ ezanında dōru eviŋ gızını aşmış yörǖvemiş, dedim.(Uş./ Banaz/ Ayvacık, UşİA, 246/I-26/13)   

mesele şu‚ anda şindik belliyoruz. esgiden mesela martda bellerdük. (Tok./Erbaa/Pınarbeyli K., 

TİLYA, 325/LI/8)  

ġoçuŋ adama toxması ordan ġalíy ȧ bu aslında. (Or./Aybastı/Armutlu Mahallesi, AA, 93/XIX/20) 

bayram namazında da ġurbanda olduğu kimi, bayram namazı toplumda ġılınır. 

(Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 5/I/101) 

-genç yaşımda öldü‚m baŋā zor gelir. (Küt./Merkez, KYA, 152/V/45)  

makinalı tüfeğ ‚‚ ‚‚ omuzumda gezedi. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 101/VIII/32) 

almus köyünde bir dul ġadın rüyasında bunūnan evleniyo. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 235/II/2)  

sabah yaḳın, ġaraŋlıġda nere gideŋ. (Muğla/Ula/Sarayyanı Köyü, UlaYA, 66/II/5)  

bu pisipisi çocuKlarıŋ bu yılkı bayramda giýcekleri şēler bunnā. (Af./Merkez, AMA, 

225/XIV/100) 

ğar alacasında sığır gudēken bi yılan yavrusu gormuş. (Kas./Göl/Kurusaray K., AAT, 35) 
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2.1.4.2. +de 

mévsiminde toPdan gazālara, efendim sā sol vilāyeTlere, bunnara vėriyoz. (Af./Merkez, 

AMA, 178/IV/4-7) 

şindi devamlı gışlıK‚ üzerine yazdan sene boyu hazırlıK yapıP mévsimi geldiğinde güz 

mévsiminde toPdan gazālara, efendim sā sol vilāyeTlere, bunnara vėriyoz. (Af./Merkez, 

AMA, 178/IV/4-7) 

yā rabbi bu benim‚ istediKlerim şēleri dünyada vemeyidiŋ de keşke hepsini āhıreTde  

vereydiŋ. (Af./Merkez, AMA, 188/VII/21) 

o saaTde hiş köpeK sesi duyāmın, duymassın. (Af./Merkez, AMA, 190/VII/69) 

bén küçüklüğümde bôýle okul çok youdu. (Af./Merkez, AMA, 207/XII/1) 

ēllendiKden sōra sā ‚‚ ‚‚ at ōnbir ōnikide hérkes dā‚ ıldı mı nė  i gızıŋ yakın‚ akrabāları galır. 

(Af./Merkez, AMA, 228/XV/41) 

genşliKde yaPtırıydík yav. (Af./Merkez, AMA, 270/XXV/265) 

sa ‚‚ ‚‚ áTde biŋ‚ iki yüz dene kesebiliriz isteseK. (Af./Merkez, AMA, 270/XXV/269) 

ondan soyna doḳḳuzuncu ayda teskere vérdılér. bindoḳḳḳḳuzyüz ḳḳḳḳırxsekizde geldim 

evlendım. (Mal./Akçadağ/Aşağı Kirmanlı, AkçYA, 108/14/11-13) 

ḳḳḳḳış mevsiminde gelırlérdı. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 145/36/9)  

ben de geçliğimde biraz delıydım. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 146/37/13)  

zenginimiz  on gün ombeş gün, yanĕ benim yetiştiğimde. (Mal./Akçadağ, AkçYA, 160/42/15)  

ģurcúlar bi öylende yėmek yėrkene baxıyolar ki bi asger geliy ĭ . (Amas./Aydınca/Sarımeşe Köyü, 

AAA, 237/IVa/26) 

seferbeğlikde yanı birinci cihan harbinde bu nası olduysa buraya düşmüş. 

(Amas./Aydınca/Şeyhsadi Köyü, AAA, 296/XIIb/59) 

seferbeğlikde yanı birinci cihan harbinde bu nası olduysa buraya düşmüş. 

(Amas./Aydınca/Şeyhsadi Köyü, AAA, 296/XIIb/59) 

yüce dağ başında ekin ekilmeS / yāmur yāmıyınca buzu sökülmeS / bu gēşlikde 

hasiretlik çekilmeS. (Esk./Merkez, AİAD,139) 

vaxdın birinde bir padişah varıdı. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 27) 

doksan beşde deprem‚ oldu. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,173/V/15) 

dokuz yüz kırK‚ üç senesinde, alman harbinde bi dā oldu gıTlıK, yoksul. (Af./Başmakçı/Ovacık 

K., BDA,220/XVIII/41) 

onnā okumuşlāmış o ‚‚ ‚‚ zumanıŋ bērinde, ôreTmen yoK. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,228/XIX/5) 

ben, bin dokuz yüz kırK yedide marangoz kursu açıldı burıya. (Af./Dazkırı/Merkez, 

BDA,238/XXII/1) 
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dokuz yüz yirmi yedide, yirmi sekizde yeni harfiŋ kabúlüyle ilK tedrisātına giren, o 

okula benim. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,270/XXVIII/57-58) 

ona o gününüŋ bērinde dörT yüz beş lire gelirdi para. (Af./Dazkırı/Sarı Kavak K. , 

BDA,283/XXXI/61) 

sāniyede otuz‚ iki litre akıyo, su iyi, kapalı şindi. (Af./Dazkırı/Kızılören K. , BDA,304/XXXVI/7) 

nüfuSları elveriş‚ olduKça dokuz yüz kırK beşlēde falan‚ ayrıldı. (Af./Başmakçı/Y. Beltarla K., 

BDA,210/XV/) 

ben elli beşde elli yėdide asgere gidesiye ġadaḳ çobancılıḳ yaptım. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

100/II/4) 

biŋ dokuz yüz ġırḳḳḳḳ sekiziŋ yedinci ‚‚ ‚‚ ayın sekizinde asgerliğe girdik. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

106/VI/18) 

benim şėy‚ işlerim de çoḳtur. birinde o gücük ġızı da yanıma aldım. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

152/XVIII/142) 

yirmidörT sāTde savaş bite
r
. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,107/I/87) 

seksen sekizde ayrıldım. (Diy./Çüngüş/Üçpınar, DİÇÇYA, 215/XXVII/8) 

oninen bi gün kesersin, felanca günde biz gelip şebetimiziiçcük, şerbet‚ içecük farz‚ 

ėdelim. (Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 233/I-XXIX/48-49) 

yirmi sekizde texdan indüklerin böyünḳü gibin bilürüm. (Erzn./Refahiye/Alt Köyü, ErznYA, 317/IV-

III/) 

vaxdın birinde bi faxır ġadın varımış. (Erz./ Merkez, EA, 91) 

günnerin birinde, hekāyeler vaxdi tez gelir. (Erz./ Merkez, EA, 92)  

ė, bi ‚‚ ‚‚ gaş  sahat içerisinde bu vezifeyi yapan ġehvecinin adami, mahmud‚ esgi halınϊ aldi. 

(Erz./Merkez, ErzİA, 15/I-II/44)  

bi saatın içinde, iki tene, üş tenesini wururux. (Erz./Olur/Eylek Köyü, ErzİA, 47/II-VII/13)  

işde haziranın oniikėsende falan umumiyetilen yaylaya çixarıx.(Erz./Olur/Olurdere Köyü, ErzİA, 

51/II-IX/9)  

devrin birinde suwazlının bir tenesi isdambolda çalışmaya gidir. (Erz./İspir/Gölyurt Köyü, ErzİA, 

95/V-IV/5)  

sabax seherinde oldum perişan. (Erz./Narman/Samikale Köyü, ErzİA, 106/VI-III/134) 

bin ‚‚ ‚‚ üc ‚‚ ‚‚ cüz ‚‚ ‚‚ otuz ‚‚ ‚‚ dörtde isdambola çıxdux. (Erz./Tortum/Merkez., ErzİA, 113/VII-I/7) 

bax anşimd ė́ elim yand ė́. (Erz./Horasan/Merkez, ErzİA, 132/VIII-II/56) 

doyma nerden. esgerliyimde bile doymadım. (Erz./Pasinler/Yk Kızılca K., ErzİA, 176/IX-XI/25) 

yan ė́ ağa köyünde, küçüklüğümde gėtdim. (Erz./Çat/Yavi K., ErzİA, 220/XIII-V/44) 

başde daşeller lambalarınan. (Erz./Narman/Şekerli K., ErzİA, 108/VI-III/40-41) 
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vahdın birinde bir paşa varmış. üş‚ dene oğlu varımış. bir ġün paşa bahçıya ėner, 

ġezerken bir almanın başında bir guş ġörür. guşa séyrėderken, guş, yėtmiş iki dilden 

ötür. (Mal./Çelikan K., GDİAT, 59) 

bir de ben ölende ğel. (Elz./Kesirik K., GDİAT, 84) 

asgerlikde tayin altıyüz gırama ėndi. (Isp., IMA, 103/I/18) 

āşam ezeni sırasından evvel yāni āşam ezeni hindi yedide oluyo, dėmek altıda filen, bi 

ḥarekete başlēyo, sallamaya. (Isp., IMA, 112/II/36-37) 

bi sāt ‚‚ ‚‚ içinde dövǖyorun. (İz./Taşköprü/Solaklar, İTOBA, 98/10c/79) 

atmış birde anḳarada çalışırken amcam‚ oğlu bala beğ geldi. (Kars/Susuz/Kırçiçeği K., 

KarsİA,165/3/1)  

demoġrat hükümeti elli ikide bize bu binaları yaptı. (Kars/Kağızman/Kölek B., KarsİA,173/7-a/1)  

otuz dört herbinde türkiye ġaraurğandaydı. (Kars/Arpaçay/Başgedikler/Bekler K., KarsİA, 322/78/1)  

bizde ġız isTerken óŋde zenginlik gelir. (Kay./Yeşilhisar/Kovalı Köyü, YYA, 97/I/8) 

allah, genşlixde ölüm, ġocalıxda zulüm virmesiŋ. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 155/XXI/6) 

mesele on bėşinde, ramazanın on bėşinde lėyla'yı ġedir gėcesi var. (Kil./Doğançay Köyü, 

KMKA, 3/I/62) 

bir ḥḥḥḥafta içinde günde yirmi bėş otuz tana, yirmi bėş otuz tana öyün öyün şėy olůyo. 

(Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 13/IV/42) 

hayır be ġızanım genşlîmde çārmışımdır ama unuttum unuttum yavrım. (Kırk./Koyunbaba 

Köyü, KİMİKA, 99/XV/89) 

son devrelerde inḱar‚ idenner de vardır. (Kır./Merkez/Bağbaşı Mh., KırYA, 216/V/103)  

ġırx beşinde ġayrı ġóŋül yorulur. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 238/XIV/99)  

şeyin ġúnünde, iki dene gölet bāladılar yuxarıya, özalın. (Kır./Akpınar/A. Homurlu K, KırYA, 

300/XXXV/51)  

cinģanıŋ ĝızınıŋ üsdünü ḳḳḳḳún´de parçalarmış, ne giydiyse onu parçalarmış. 

(Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 320/XLI/25)  

hasan ānın ḳóyüne gidiyom. genşli‚inde hasan ānın ḳóyü, sonadan ıxdıyarın ḳóyü. iyle 

dimişler. (Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı K, KırYA, 366/LI/33)  

haramın binásı olmadųğųndan bunların paraları yaxın bir müddetde tükenmiş. 

(Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,41) 

ikinci seferinde aḳrabaŋnaŋ gidēsiŋ. (Küt., KütYA, 135/I/3). 

üçüncü seferinde kendiŋ‚ xoşun‚ giTdimi o ‚ günüü istēsiŋ ġızı. (Küt./Merkez, KYA, 135/ I/4)  

onnar ‚ da tabî ilk seferde hemen dilenî yerine getirmes. (Küt./Merkez, KYA, 135/ I/6)  

eski vaxit ögde şekeri alıp savuşur oğlan evine erkende gider. (Mal./Merkez, MalİA, 245/VI/5-6) 
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öngde gelir yalanız sabaḥınan gelin gelmeden evel göyegi tası derler. (Mal./Merkez, MalİA, 

245/VI/14-15) 

geşlikde benim ú‚ey‚ anam varĭdı. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 90/XVII/1) 

mayıs yėdisinde, mayıs yėdisine gidiller. (Ordu/Alemköy K.,OİYA, 169/3/6)   

ne gelecekse ġeşlikde gelsin başuma yaşlılıḳda gelmesin dėmiş. (Ordu/Yaraşlı K.,OİYA, 173/7/6) 

ne yapallardı bilîy ‚ misin? toplaşūlardı, aprulun yirmi üçünde. (Ordu/Çaybaşı/Köklük K.,OİYA, 

209/41/1) 

burda seksen dörte veya seksen üşde filan bî ġocaġarı öldü. (Ordu/Çaybaşı/Kurudere K.,OİYA, 

213/42/12) 

esҝi záman ‚‚ ‚‚ i-iç
inde, pire padişāh‚ iҝen, o zamanda ben ve΄zir‚ idum hā. (Rize/Merkez/Çarşı 

Mah., RİA,197/I/1-2) 

zamānnun bi΄rinde bi atmaćaći var‚ idi. (Rize/Merkez/Kale Mah., RİA,208/III-b/20) 

zamānun birinde, az var‚ imiş ç�ok var‚ imiş. (Rize/Güneysu Buc./Küçükcami K., RİA,241/XVIII/1) 

yayliye nisan‚ ayinde yururler. (Rize/Çayeli/Aşıklar K., RİA,258/XXVII-a/1) 

ceryan olunca rāta ġavuştuḲ esḳiden oŋ iki sātde filan anca bitēdi. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

200/IV-b/193-194)  

yirmi üşde filan ġurdu. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 230/XV/101)  

yimbirinde mi ne ġāri ġāliba ilk raḲam harfi çıkdı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 232/XV/146-147)  

aşır aşı yapıyōla tabi da‚ıdıyōla evce evce vaktinde burda yapan yapıyō. (Af./Sandıklı/Celiloğlu  

K., SYAÖ, 315/XLV-a/33-34)  

ordan on beş sene asgerlig yaPmış seferberliKde. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 133/VI/24) 

punnar gúnnerin bir gúnünde bi şehre uğruyollar. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, STİAT,3) 

vaxdı zamanın birinde, bir pádişax varımış. (Siv./Oluhman, STİAT,10) 

on sekkiz ġejede murğuzar dağına daxıl oldular. (Siv./Kangal, STİAT,111) 

bu iki il müddetinde oğul acısını çeyhneyhden aşlamaxdan anası da bu minval üzre 

bütün maf olmudular. (Siv./Kangal, STİAT,135) 

orta güzde yāmur yağınca ekeriz. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı, SA,36/XI/4)  

bu düğün bôle o günüŋ bērinde çalgı olmadığıundan televizyon yok, teyiP yok, ıradıyoı 

yok. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,13/I/63) 

ilk güzde ekmĕyiz. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,36/XI/2) 

vaḳḳḳḳdin birinde buraya bi hasda getiriyōlar. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 93/IV/1) 

daha benim güçcüklüğümde meyvaları varıdı bile. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 133/XV/18) 

gündüz saat onbirde çıktım köyden. (Tek./Saray/Kurtdere Köyü, TİSİKAD, 41/IV/6-7) 

bôle ḳalbi delik‚ olan yaşamadı öldü doḳḳḳḳuz ‚‚ ‚‚ ay içinde. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 58/XIV/20) 
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ġırḲḲḲḲ ‚‚ ‚‚ sekizde girdim. (Tok./Dodurga K., TİLYA, 242/VII-b/13)  

selçuḳḳḳḳlu döneminde buriye ileri hizmet ġaraġalu ġurulmuş devlet taráfından. 

(Tok./Niksar/Çalcaköy, TİLYA, 338/LXIII-a/1)  

bin doḳḳḳḳuz ‚‚ ‚‚ yüz atmış ‚‚ ‚‚ dörtde bizim òralar ġır‚ oldū‚ üçün ormana gėtdúҝ. ḡúzün. 

(Tok./Reşadiye/Bereketli Bel., TİLYA, 369/LXXX/2)  

abrıl beşinde yaylıya so ‚ukdan donarḳana demişler‚ ki ya‚ rabbî, bizi bî daş ‚ kes. 

(Tok./Başçiftlik/Hatipli K, TİLYA, 304/XXXVI-a/3)  

mayısın yirmisinde burdan yörüK ġazī sökē. (Muğla/Ula/Çıtlık Köyü, UlaYA, 72/VII/1)  

bindokuzyüz ellibirde elliikide esKere gėttim . (Muğla/Ula/Gölcük Köyü, UlaYA, 92/XIX/1) 

onuncu ayın yirmisinde bordan gėttim. (Muğla/Ula/Oyru Köyü, UlaYA, 99/XXIII/1) 

yirmi dördünde mōladan öte gėttim. (Muğla/Ula/Oyru Köyü, UlaYA, 99/XXIII/2) 

ben hanımı bindiremēcem şindi. genşlikde olurmuş bu. (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 242/I-21/60-61) 

om beş tātilde çocuklā okuldan daıldı mı, om beş gün çocukları şu mescide topların. (Uş./ 

Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 256/I-33/1)  

yavrım, dokùzan gün tatilde guran gursuŋuz vā. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 256/I-33/8-9)  

yetmişde gitdim. (Uş./ Banaz/Karacahisar, UşİA, 264/I-37/4)  

altıncĭ ayıŋ on ikisinde geldik. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 265/I-38/7)  

zamānıŋ birinde bir diyārda bir pāt ĭ şah varımış. bir günnerden bir gün olmuş vezîyle 

tebdili az gitmişlē uz gitmişlē dere depe düz gitmişlē. (Uş./Sivaslı/Selçikler, UşİA, 315/I-64/4) 

o bişē, üş saatde filan tıkır tıkır tıkır tıkır aırca, aır ateşde, aır suda. (Uş./Ulubey, UşİA, 322/I-

66/32-33) 

ve biŋ dokuz yüz kırk biriŋ austos ayınıŋ yirm ĭ  beşinde tēris oldum. (Uş./Ulubey/İnay, UşİA, 

327/I-71/8-9) 

yirmisinde gelin olsa, ben dördüncü çocuum, iki, dört, altı. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 204/I-2/108) 

ġúnneriŋ birinde bi yıxıx vērāneye gelmiş. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 106/I/7) 

at müb á̄   reK dolanıyo gece geliyo zabah seherinde zindanıŋ ġarşısında b ĭ  narā atıyo. 

(Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 159/IV/491) 

çocuxlūmuzda zaten babamıŋ ġúnünde bi ayaġġabı bulamazdıx yāni. (Yoz./Kadışehri, 

YİKYTA, 190/VIII/11) 

ancax ki diyir geçliğimde taşırım. (Kars/Posof/Binbaşı Eminbey B., KarsİA, 215/28/101)   

okul tatillerinde çocuğuḲan dörder‚ ay iki sene eve yakkındı ġundura işē dükkānları 

ġalaycı çıraklıyı yapdım. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 209/VII-a/16-17)  

geçenlerde burda urfa çi kífte yarışması yaptılar. (Ur./Merkez, UMA, 131/I/73) 
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onnan sōra onnarı bôle bôle bôle bôle parçalar hālinde bırakırsın. (Af./Merkez, AMA, 

218/XIII/133) 

bi hayvanı biz ūraşırḲan ḲḲḲḲati sūretde ėnmez. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 217/IX/64)  

herkes eşḳiyā olmuş le onuŋ sayesinde. Af./Sandıklı/Karadirek Kas., SYAÖ, 347/LXIII-b/100)  

perşembe ġún axşamı camiden çıkdıkdan sōna caminiŋ öŋünde erat tek sıra halinde 

dizilir. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 80/XIX/8-9) 

billiKde otūduK. (Af./Merkez, AMA, 207/XII/50) 

bizėm köylüde nişan meres ė́m ė́ yaptıxdan sora düğun yapıncıya ġeder gat ė́ süretde 

nişanne görmezler. (Erz./Şenkaya/Uğurlu Köyü, ErzİA, 61/IIIV-IV/34)  

cávat bey de orıya önun sāyesinde otumuşudu. (Or./Aybastı/Kabataş, AA, 79/XII/23) 

gėdib, günde namaz ġılıb allahına şükür ėdirmiş. (Kars/Tuzluca/Sürmeli K., KarsİA, 307/71/8-9)  

ḳḳḳḳati suretde ġarí cannanmaz. (Zong./Alaplı/Küçükkaymaz K., ZBKİA, 121/V/122) 

bu şekilde yāmır du‚ası yapmış oluruz. (Çank./Şabanözü/Gündoğmuş Köyü, ŞYA, 133/LXIX/23) 

bunun bu seFer içine şeyden otunun güzēl bî şegilde, düzgün bî şegilde soḳuyoruz.  

(Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh.,OİYA, 192/25/2-3) 

 

2.1.4.3. +dé 

yılan şéklindé onuŋ ayāndan soḳar öldürün. (Isp./Eğirdir/Karaaç/Çarsaray K., ADÜM I, 73) 

 

2.1.4.4. +ta 

en başta yufḳa açardux, fetir dėrdux. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 182/XV/56) 

mart geldi, martta bulġar söküt‚ ti. (Edn./Merkez/Karakasım K. EdİA,123/I/6) 

o vaxıtta beni de cenderme yazdılar. (Kars/Selim/Yamaçlı K, KarsİA, 207/23/)   

övladan sōra sahat üçda üç buçuxTa ġaldıridıx. (El./Baskil/Bilaluşağı K., KBAYA, 146/XXXIX/6) 

bir ağaca konduğuynan o ağaçta yarım saatta yaprağı kalmıydı. (Mal./Merkez/Tecde, MalİA, 

251/XI/16) 

tütüne şubatta başlanır. (Uş./ Eşme/Yeleğen, UşİA, 283/I-45/17)  

 

2.1.4.5. +te 

babam seferberlikte on yaşındayken buryé, girmanıya gelmış. (Mal./Akçadağ/Aşağı Kirmanlı, 

AkçYA, 105/13/1-2)  

her türli belalarî seferberligte çektî, górdi. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 132/IV/4)  

egseriyette mezeler yol kenarıdır, biliysin? (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 146/IX/32) 
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genşlikte ölüm zo, nasıl ölmeli. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 237/XIV/66)  

şindik, efendim vaxdı sādette üzülleri millet gendünde ġórmiye başladu‚u zaman mibārek 

geçiniŋ ġótü ebedi açux. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 68/V/1-2) 

kırkdörte terhis oldum. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 98/VI/19) 

geldik saat üçte dayandık kapıya gávurlar tuttular bizi be arayalar ve tarayalar. 

(Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 45/VI/79) 

asgere gider seferberlikte. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 71/VI/44) 

üç ay esKerlikte üç ay vazifemi bitirince tēmen çı‚ırdı. (Muğla/Ula/Gölcük Köyü, UlaYA, 92/XIX/4) 

bízí üç sa‘atte götírdí ciddi’ye indírdí. (Ur./Merkez, UMA, 159/VII/5) 

ben amĭcamlan birlikte evlendim. xani ayırmadılar yaní. yėddi sene bi arada ḳaldux. 

(Diy./Çermik, DİÇÇYA, 155/XI/1-2) 

 

2.1.4.6. +Te 

iygirmidört sa ‚‚ ‚‚at Te cenazeyi bekledilermış. (Mal./Akçadağ/İriağaç/Oluklu, AkçYA, 90/3/10)  

 

2.1.4.7. +Ṭe 

dün bu vakitṬe yemin‚ etṬik. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası, KYA, 189/XXIV/5)  

e, günüzde gem sürerıx. (Erz./Narman/Seminkale Köyü, ErzİA, 100/VI-I/57)  

bu sefer şah maḥammed ayı tergedi bu ġadınıŋ uçun haftada bir kelle gelmeye başladı. 

(Gant./Zıranba K., GDİAT, 198) 

 

2.1.5. +DA BİR EKİYLE  

2.1.5.1. +da bir 

haftada bir zam, senede bir zam olsa insan ḳurban olur. (Mal./Akçadağ/Ilıcak, AkçYA, 114/17/39-40)  

yılda bir yoxla maraşı. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 153) 

 

2.1.5.2. +dá bi 

ikidá bi lök oturyo, dörttá bi ḳıntiş baḳílér. (Bal./Merkez, ADÜM I,3) 

 

2.1.5.3. +de bir 

baş zerraf da ben bunu bozarın, emme, ikide bir parasını vörürün. (Kas./Araç/Recep Bey K., 

AAT, 64) 
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2.1.6. +DAn AYRILMA EKİYLE 

Zeynep Korkmaz: Bugün Türkiye Türkçesinde çıkma, bulunma ve yönelme durumu 

ekleriyle, +lA vasıta iyelik ve çokluk ekleri de aslında işlek birer ad çekimi oldukları hālde, kalıplaşma 

yoluyla yine zarflar oluşturmuşlardır.206 

Bizce ayrılma hāli eki +tın, +tin v. b. ile, yer ve yön zarfları yapan +tın / +tin eki başka başka 

ekler değildir; aynı ektir.207 

Haydar Ediskun: -den yapılı zarflar, çoğu kez, eylemin başlangıç zamanını gösterirler. 208 

Tahir N. Gencan: -den takısı almış sözcüklerin beri, sonra, önce ile öbekleşmesinden doğan 

belirteçler eylemlerin başlangıçlarını göstermek için kullanılır.209 

Tahsin Banguoğlu:  Bu ek de vurgulu olup aslında isim çekiminin kimden halini meydana 

getirir. Fakat -de eki gibi yer yön, zaman, miktar ve hal gösteren isimlere geldiğinde belli anlamda zarflar 

yaratır.210 

 

2.1.6.1. +de 

sabā hemen ānide geliŋ dedi. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 93/I/64) 

 

2.1.6.2. +dan 

atlar bir yandan kişnir, gatırlar bir yandan; toz duman. (Erz./Tepeköy Köyü, ErzİA, 29/I-VII/144)  

durūḳana öte yandan  kemal ris isminde bi tēmenimiz vārdı. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,116/II/89) 

yėŋi başdan saldıŋ beni ataşa. (Gant./Dağlı Urum Evlek K., GDİAT, 239) 

ganınıŋ akdīnı‚ görcez sevaP bakımından. (Af./Merkez, AMA, 193/VII/173)   

ajlıxlarından öldü. (Erzn./Çayırlı/Merkez, ErznYA, 344/V-III/19) 

galınca ben de gorkudan gıyıda diŋeldim şôle. (Af./Merkez, AMA, 174/II/7-8) 

hemen bi yandan bôle yaparsın, ovalamaya başlāsın. (Af./Merkez, AMA, 218/XIII/135) 

gorkusundan maşrıba ne bilmēyon da dėyememiş. (Af./Merkez, AMA, 231/XVI/15) 

gélikéné, padışān ōlunun köp é̄   gokudan, onu bulmuş. (Man./Akhisar/Marmara Köy, AkCA, 3) 

bu oğlan utancından ėşşā dutmuş kesmiş orda. (Çank./Cacıklar K., AAT, 83) 

bunnar ḳḳḳḳorkudan gacmaga mécbur oldula. (Ayd./Nazilli, ADÜM I, 79) 

aylene bi şey dėme, gorhudan sana bi şey söylüyemedi. (Van/Merkez, AİAD,8)  

                                                
206 KORKMAZ, TTG, s. 460 
207 KORKMAZ, TEKŞEKO, s. 14 
208 EDİSKUN, s. 274 
209 T. N. GENCAN, Dilbilgisi, TDK, Ankara 1999, s. 415 
210 BANGUOĞLU, s. 168 
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bu daġlar gışdan aġlar / ince bėl goşmaġ isder. (Muş/Merkez, AİAD,77) 

siyaḥ göz yaşdan aġlar / al yanax dişdan aġlar. (Muş/Merkez, AİAD,77) 

u-da geldi öldü nazardan. (Esk./Merkez, AİAD,1254) 

gorkusundan obır çadĭra gidiyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,8)  

kızlar elde tabi onlar hatdā şeker hasdalīndan vefāt‚ eTdi. (Af./Dazkırı/Akarca K. , BDA,320/LXI/31) 

oyunundan göştü oruyǎ; para almağ‚ için göştü. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/35) 

bıḳmış osanmış, asgerlikten aşlıḳḳḳḳdan. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 108/VI/75) 

bir can bir canı sevse / baxışından bellidir. (Erz./ Merkez, EA, 110)  

gezdin‚ de donmuşundur, üşümüşündür‚ de ondan hastalanmışındır dedim‚ atĭḳ. 
(Esk./Sarıcakaya, EYA, 159/XII/35) 

uyxusuzluxdan dél‚ olacax. (Mal./Erepkir/Hastek K., GDİAT,27) 

bén ḳḳḳḳorḳḳḳḳudan furuyon. (İz./Yeniköy K., GBAA, 25/XVII/34) 

orlādan bilet alceŋ; yāni parasızlıḳḳḳḳdan de‚il. (Isp., IMA, 109/I/200) 

ȯndan görüşemedik. (İz./Taşköprü/Omurlar, İTOBA, 83/5/15) 

ḳardeşlerim ḳḳḳḳorxısíndan çıxamíyorlar dışarí. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 104/I-b/28) 

oḳullara gidemiyóllar oḳumaya. yoxsulluxdan. (Kars/Hanak/Damal/Y. Gündeş K., KarsİA, 245/44/21)  

eveli, mesele doġdursuzluġdan, tėdavısızlıġdan gözlerden 'arıza olūysa, şindi de 

bundan olur. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 17/IV/139) 

eveli, mesele doġdursuzluġdan, tėdavısızlıġdan gözlerden 'arıza olūysa, şindi de bundan 

olur. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 17/IV/139) 

bu silistrede bi zaman yanı fırınnarın ḳoḳusundan ekmēn ḳḳḳḳoḳḳḳḳusundan geçemezdin. 

(Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 80/VIII/133) 

bu silistrede bi zaman yanı fırınnarın ḳḳḳḳoḳḳḳḳusundan ekmēn ḳoḳusundan geçemezdin. 

(Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 80/VIII/133) 

kimisini tā ḳḳḳḳonuşmasından yani emen geri çevirîmiş. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 80/VIII/144) 

sen deyo bedavadan alıyon parayı deyo. (Küt./Şaphane Buc., KYA, 217/XXXIX/102)  

teze caminin havlusunda ajlıxdan millet ölmüş. (Mal./Merkez/Tecde, MalİA, 251/XI/18) 

undan bunu kesip kesip fırına ġóymaḳ dėdin, dî. (Ordu/Gölköy/Kozören K.,OİYA, 236/57/15) 

eridum sevdalukdan / yari kalmadum yari. (Rize/Merkez/Dağsu Mah., RİA,210/IV-b/31) 

ĝorxumdan burıya saxlanıyorum. (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 204/VI-a/24) 

bēlece ġısa yoldan bulmuş oldux. (Siv./İlbeyli/Kahyalı Köyü, SİA, 222/VIII-b/69) 

pismillā yāllah dėdi, ġılıcı górsetdi yalandan. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K, STİAT,6) 

ben çatlayıp ölecēm dėyip, yalandan depin dėyor. (Siv./Oluhman, STİAT,17) 
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ḥa ben işde ordan çobannıxdan yetişdim. (Tok./Turhal/Kayaören K., TİLYA, 410/C-ç/36)  

abrıl beşinde yaylıya so‚ukdan donarḳana demişler‚ ki ya‚ rabbî, bizi bî daş‚ kes. 

(Tok./Başçiftlik/Hatipli K, TİLYA, 304/XXXVI-a/3)  

onnā kafadan devemişlē. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 203/I-2/82)   

bu suy gayalıkdan geldîiçün belkaya deye ondan dediler. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 203/I-2/84)   

“uşaxlā” dėdi, “aşlıḳḳḳḳdan ölǚyola evde” dėdi. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 102/I/49) 

meni başdan söyle, / kirpitden gaşdan söyle. (Kars/Selim/Oluklu K., KarsİA, 222/33/)  

ò geldi işdė başdan āh ĭ re ġadanı. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 104/I/142) 

evvel başdan menim evmi yixan namaz oldu. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 8) 

altın devri çokdan geçti. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 86/III/193) 

bunnar ‚ ınan me‚erim arḳamız çoḳḳḳḳdan kesilmiş. (Tok./Reşadiye/Bereketli Bel., TİLYA, 370/LXXX/19)  

yaylıya gėtmek ‚ uçun şimdi baḥḥḥḥardan başlıyalım. (Tok./Başçiftlik/Hatipli K., TİLYA, 305/XXXVII/5-6)  

odunnarımızı yazdan alur ḥazır ederük. (Tok./Turhal/Kat Bel., TİLYA, 405/XCVII-a/2)  

cumādan başlādı bizim dǖnnēmiz. (Edn./Enez/Vakıf K. EdİA,127/IV/18) 

aradan bi ġaş gün geştükTen sonra geli çögürünü isdi. (El./Acıpayam, EYAD, I/39) 

sabaTdan başalā sa‚ aT dokuzda sa‚ at ikiye üçe gadā aşçı dutā. (Af./Merkez, AMA, 192/VII/144)   

siyaḥ göz yaşdan aġlar / al yanax dişdan aġlar. (Muş/Merkez, AİAD,77) 

 

2.1.6.3. +dán 

hasan ānın tüfáyi bîdán patlamış. (Bal./Merkez, ADÜM I,3) 

 

2.1.6.4. +den 

onan sora Kefannanduxnan sōna tabí bi terefden da mızar Ḳazarlar. (Bin./Merkez, BMİKA, 

183/X/23) 

bizim camının ögünden malatyaya geme içün sabax namazı oxunmadan eveli on gişi on 

iki gişi olmazsa gėdemiydik gorxusundan. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 263/XXV/9-10) 

neyisa, peşinden peşinden, ‘ayu tutuli? (Rize/Çayeli/Büyükköy Buc./Derecik K., RİA,277/XXXVIII-a/17) 

seniŋ babaŋ ōlum bidāyeTden, haremler baxçasından bi nar getirirdi de işTe benim 

ġannım  

ondan iy ‚ olurdu. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 117/I/288-289) 

burayı yėŋiKden kir ĭ ya verec á̄   m. (Yoz./Örencik Köyü, YİKYTA, 226/XXIII/36)  
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o zaman golüŋ içinde çeşme de varımış zamanında oralarda ḳoy varımış su azaldıxça 

esgiden öteceden bölgürce ġurusu getirillerdi ununa. (Af./Bolvadin/Orta Karabağ K., 

BTKKA,139/XV/38) 

ordan sōna yaniden yeşerirdi. (Yoz./Vasfibey Köyü, YİKYTA, 211/XVIII/16) 

gıral o zaman yėniden, ġine mālup oldu. (Kas./Dereli Tekke K., AAT, 25) 

orda bizi yeŋiden biz asger olduK yāni. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,177/VI/55) 

orda o milletvekillerinin  hep ĭ sini yeniden gendi tuttî gėtirdî. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 

134/IV/39) 

-menim saggalım bu yėre gelif örgenmemişem, tezden, men hardan örgenecem. 

(Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 4) (yeniden) 

yėniden başlāx. (Erzn./Kemaliye/Subaşı K., ErznYA, 230/I-XXVII/31) 

yėniden bi daha türkiye texsim‚ oldi. texsim ‚ olduxdan sona nėrdeyise düşman geldė́. 

(Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 154/IX-I/35) 

üst ü̆nüy ġabîni sıyırdıḳTan sorna dutāsıy, unu yėnden bôle işėdirsiy bıçānan. 

(İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 79/3b/187) 

tekira yeniden sı ġoyā. (Küt./Merkez, KYA, 162/VIII/70)  

sōna gėri onu 'zabādar ĝabīnı yir 'yėŋidden sererik. (Nev./Merkez, NevYA,119/I/17) 

hinci e'v‚ āliyollar ĝayri yėŋidden, goyunu kesiyollar. (Nev./Merkez, NevYA,123/III/36) 

soğna yėŋidden tekral hasdalandı. (Nev./Derinkuyu/Doğala, NevYA,140/XIV/40) 

devre dutmuş ĝırim didi yėŋitden sārîm didi. (Nev./Gülşehir/Kızıköy K., NevYA,196/LVI/4) 

u zatı‚ da türbe olalaḳdan yėniden yėnilendi. (Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh./Peşembe Yaylası,OİYA, 191/25/1-2) 

orda yipranmasun diye tezden aćele ç�ikardi. (Rize/Merkez/Derebaşı K., RİA,215/VII/33) 

hadi yenden gene başlārız ombir oniki olur. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 146/VII/158) 

gėtmiş yeŋiden bi hanı daha getümüş. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 273/XXVI/2-3)  

ordan ҝóye gelişi ye ‚‚ ‚‚iden bu ‚ ez ‚ de ḡóyde mallar ‚ ĭnan ūraşuruḳ. (Tok./Pazar/Üzümören K., TİLYA, 

366/LXXVIII/)  

bi ‚ yol yeniden gene çapalaruḳ, patatis yaparuḳ. (Tok./Niksar/Çengelli K., TİLYA, 342/LXV-ç/28)  

yeniden asKer olcaḳsıŋ. (Muğla/Ula/Gölcük Köyü, UlaYA, 94/XIX/96) 

satda senedi çürütdük mü bütün haklar, tāpu ölüyo, yeniden tāpulma olcek. (Uş./ Banaz/Ahat, 

UşİA, 240/I-20/25)  

yüzük yüzük çabux dolaş / elden ele hemen ulaş / küçük ebe ġörcek / sevincinden ölcek. 

(Kay., ADÜM II, 89) 

ya sivrisineKden duramayınca demişlē, biz topluca bi yere gidelim. (Af./Dazkırı/Hisaralan K. , 

BDA,331/LXIV/17 
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ele ki, sewüncünden deli oldi kor ġız. (Erz./ Merkez, EA, 94)  

bilmézli΄den éliné ö΄müş. (Den./Tavas/Merkez, GBAA, 66/LII/29) 

hep birden atîller. (Kars/Kağızman/Kötek, Böcekli, KarsİA,199/18/42)   

o sebepden gözüm yolda galıfdı. (Kars/Çıldır/Gülyüzü K., KarsİA, 353/89/36)  

bizim kötülǖğümüzden deil, bizim iyilîmizden hazmedemiyolar. (Uş./ Eşme/Güllü, UşİA, 271/I-

41/17)  

hep birden atîller. (Kars/Kağızman/Kötek, Böcekli, KarsİA,199/18/42)   

ilK‚ öŋden düyünde,élbîse, gélin‚ élbisesi kesilir. (Af./Merkez, AMA, 185/VI/14) 

boya baça boyáyceŋ, gavıK onu geçiriydiK öŋden. (Af./Merkez, AMA, 283/XXIX/17) 

öŋden düğünden öŋden, ōlan ‚ evi döşenir, ondan keri yemēğ hepsi bişē. (Af./Başmakçı/Çığrı K., 

BDA,214/XVI/11-12) 

biz önden haber vermėye, hemen saḳla. (Af./Çay/Koçbeyli, ÇYA,145/IX/20) 

bayram hazıllı bi hafta öŋceden başlar. (Kay./Yeşilhisar/Boşköy Köyü, YYA, 99/II/1) 

Ḳara‚  köse ile hanımı óŋceden kel‚ ōlanı Kuyuya aTmayı planlamışlar. (Kay./Yeşilhisar/Başköy 

Köyü, YYA, 102/III/44) 

o da işte bittiği gün, bi öŋden helvāsı göveci gidiyō. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,30/VIII/24) 

hani öŋden oluyodu ya, şindi olmuyo. (Uş./ Eşme/Yeleğen, UşİA, 283/I-45/15)  

teslim aldık mı işē ettînde öŋden geşlere bizim askere bizim asker işē emir veriyō. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 227/XV/14)  

sabah
 ėrkenden gākarın saba

h
 namazına, namazdan sōŋa kāvaltı gorun. (Af./Merkez, AMA, 

184/V/1) 

sabaxleyin erçenden gaxdi çi, gapıların önünde bir bezircan cėdir. (Erz./Pasinler/Surbakan K., 

DİAT, 184) 

sabax erkenden çıxıyim. (Erzn./Kemaliye/Çit K., ErznYA, 209/I-III/2) 

şo ġörünen gonaḳda yataḳ yārin ėrkenden maraşa varrıḳ. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 135) 

sebeḥḥḥḥlėyin ėrceden geldi bacısınıŋ evine. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 198) (erkenden) 

bayram günü irkenden ġalxılır. (Kay./Yeşilhisar/Boşköy Köyü, YYA, 99/II/8) 

YYA, 102/III/44) 

sabālān erkenden nizāmiye çıḳcaḳ oldum kürtlē salmadı beni. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 

78/VIII/91) 

sabah oldimi derhal ėrçenden o ėvun ḳarısini ve erkeyini yanına çiğriyir. (Trab./Sürmene, 

KİAT, 242) 

devrisi gün sabāleyin erkenden güneş atar atmaz atın birisine bidirdih gelini. 

(Mal./Arguvan/Düzova K., MalİA, 302/LXVII/15)  

sabānan erikenden gelini ata bindirirdih söylerdih. (Mal./Akçadağ/Ören., MalİA, 340/CX/27) 
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ėrkenden ĝaxıyo. (Nev./Merkez, NevYA,122/II/32) 

çocuḳlar sabaḳḳḳḳları erkenden şe ‚ yapallardı. (Tok./Erbaa/Koçak Bel., TİLYA, 324/L/11)  

sabaḥḥḥḥleyin ėrkenden giderler veyaxut cum‘artesí güní axşamdan giderler. (Ur./Merkez, 

UMA, 148/III/272) 

bizim harmanı, sabālen erkenden varız, dîğenneri alırız elimize u zaman. (Uş./ Banaz/ Baltalı, 

UşİA, 250/I-29/30)  

sōra usta, gafla bunu yeŋiden şu dabanı düzlēyo. (Af./Merkez, AMA, 273/XXVI/8) 

allahın emr‚ üzre, kerimeŋizi almax‚ için; padişah da bu birden söylediî‚ çin öykelenmiş, 

çocuğu zindana atmış. (Kas./Dereli Tekke K., AAT, 22) 

ğėdiyken biden atın dizi gırıldı. (Mal./Tilek K., GDİAT,5) 

bütün‚ u kitabı birden oḳumuşumdur gėçen sėne de, annadıvėryom. (İz./Taşköprü/Nezirler, 

İTOBA, 78/3b/150) 

bi vurdu mu zånbır zåmbır zåmbır zåmbır birden çanlar‚ öt i
˚
yo. (İz./Taşköprü/İshakçılar, İTOBA, 

87/7a/14-15) 

hacı hulūsi efendi biden üçüncü reketde gaxıncı cömātda ayrılmış çıxmış. (Mal./Merkez, MalİA, 

244/II/2) 

hepsiniŋ birden arḲa arḲaya gelirlē. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 214/VIII-b/119)  

sen niye dördü beşi birden, beş‚ altısı birden diyerek gėdiyoŋ? (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 

216/VII/21) 

ġız güccükden ġaştı adabazarlıynan. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 158/XVIII/308) 

bėle güçikden, erkek çocıxlar yavrıyken bi nişanlı tutallar. (Erzn./Kemaliye/Subaşı K., ErznYA, 230-

XXVI/9) 

güçcücükden yedi aylıḳ yörüdü. (Isp., IMA, 125/XI/18) 

gızıŋ çenizinde güçüklünden gelin olasıya gadā yaparç (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 152/IX/14) 

güçükden arkıdeşdik. (Uş./ Banaz/ Ayvacık, UşİA, 244/I-23/18)   

burda ilĥden binā yapmışlar ama hep orman. (Kars/Hanak/Çavdarlı K., KarsİA, 257/46-a/5)  

onće ç�uvalli ben aldum, íkden arkama, sora arkadaşlar. (Rize/Derepazarı Buc./Erikliman Mah., 

RİA,231/XI-b/180) 

büyükler bi yanda küçükler bi yanda ilkden büyüklen ellēni öperler. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar 

K., SKA, 150/VIII/22) 

gėceden bi baxdux jándermeler bízim‚ evi sardi. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 151/X/9) 

sabbahtan tezden ḳaxarlar. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 168/XIII/203) 

ėle güzden nasė ģoyarsax bir de baharın ėle çıxardırıx. (Erz./Şenkaya/Gaziler Buc., ErzİA, 70/III-

VIII/94) 
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güz mevsiminden götürmişti mart ayından ḳadın çıxti geldi. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 97/I-

a/14) 

tabi ağanın ḳızi aniden ḳalp ḳırizi geçirior. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 125/II-b/24) 

ăniden haberi duyan olmasıŋ. (Af./Sandıklı/Celiloğlu  K., SYAÖ, 319/XLVIII/2)  

āniden gebe git. (Uş./ Banaz/ Çamsu, UşİA, 250/I-30/7)  

ordan sōna bôle ġar düz āniden yă‚ışın dālara ava giderdiK. (Yoz./Vasfibey Köyü, YİKYTA, 

212/XVIII/21) 

gıza gėyeceg çıKaracag undan dāmādā unnā guyā gız‚ evi unā guyā evelden āhirden 

böle. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 92/I/27) 

arfe gün bayram gün kindinden, ôlennen cāmiye gidēlē. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 101/II/116) 

u gün kindinden ādetimiz çorba pişiriz. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 98/II/27) 

gúnüzden benim yanıma geldi. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/22) 

gúzden iki kere sürüyōḳ yerini. (Tok./Artova/Salur K., TİLYA, 296/XXXIV-b/11)  

 

2.1.6.5. +dén 

alınan avladılar birdén der osmanım. (Af./Salar K., ADÜM I, 43) 

 

2.1.6.6. +tan 

ġışa hazırlıḳ, ġışdan az‚ öŋce işte meselā ġışın tabi soğuḳḳḳḳtan ėdemeyiz. (Af./Bayat/Merkez, 

BMA, 189/XXVI/119) 

o paçalař te bile gürünmez te bile toplanırmış pıtıřaḳḳḳḳtan gezemesin tařlanın içinde. 

(Edn./Uzunköprü/Gazi Mehmet Köyü, EdİA,252/XLVI/) 

manda sıcaxlandi. soğıḳḳḳḳtan düşmişti.  (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 101/I-a/248) 

soğuktan buyacaktım. (Mal./Merkez/Yeşilyurt, 262/XXIV/7) 

bíz ḳḳḳḳazançılıxtan aynattıx. (Ur./Merkez, UMA, 131/I/62) 

baştan ḳızın annesinne bobası gider ḳız‚ evine dünürlē. (Edn./Keşan/Kızkapam K. EdİA,138/VIII/1) 

tebî baştan başlāy ĭ rum. (Rize/Kalkandere/Cevizlik Mah., RİA,245/XX/3) 

unu aştan dedim. (Muğla/Ula/ Ataköy, UlaYA, 87/XV/13) (birazdan) 

 

2.1.6.7. +Tan 

bunuŋ meseĺā sayasını da kendim dikiyon topTan diKdîm ‚ için makiniyi buraya çekerin. 

(Af./Merkez, AMA, 182/IV/32) 
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gız dōdu mu doĝar dōmaz, gız hem bi tarafTan büyür hem bi tarfaTan anne ceyize 

başlar. (Af./Merkez, AMA, 184/V/13) 

ėrkeK‚ evlādını haşarılıKTan‚ alıyor. (Af./Merkez, AMA, 192/VII/152)   

 

2.1.6.8. +ten 

bu ḳızı bana mecburiyetten vėrdılér. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 146/37/14)  

bıḳmış osanmış, asgerlikten aşlıḳdan. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 108/VI/75) 

ekmeK ufağı konulunca gerçekten vurulmaz mıydı? (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 125/X/7) 

ilkbaharda topladıla bizléri / ālattıla ġélinléri gızları / méktupsuz buraḳmeyiŋ bizléri / 

bu sébéptén arzedérin sılayı. (Bur./ Bucak, ADÜM I, 110) 

 

2.1.6.9. +nan 

evine geldi, aylesi gorxusunnan evden gaşdi. (Van/Merkez, AİAD,9)  

pāfişah ġorxusunnan sükütledi. (Kars/Çıldır/Koçgüden K., KarsİA, 358/91/119)  

onuŋ ‚ arkasınnan çiklota tutulur. (Af./Merkez, AMA, 196/XI/11)  

 

2.1.6.10. +nán 

bėş on gún herif gurdun gorxusunnán dışarı çıxamamış. (Siv./, STİAT,54) 

pādişahın oğlu da gorxusunnán söylüyemedi. (Siv./Oluhman, STİAT,19) 

 

2.1.6.11. +nén 

sabbaḥḥḥḥan ėrkennén bu ixdiyar adam köyün naxırini çıxardi. (Van/Edremit, AİAD,27) 

bir dakadan b harfi aldın mı hiç durulaman. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 45/VI/63) 

onuŋ ‚‚ ‚‚ ardından mercimek bişdikden sona dudmacı salarız. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 126/XII/38) 

āşam ezeni sırasından evvel yāni āşam ezeni hindi yedide oluyo, dėmek altıda filen, bi 

ḥarekete başlēyo, sallamaya. (Isp., IMA, 112/II/36-37) 

 
2.1.6.12. +lan 

 Bu ek bu örnekte +DAn ekinin işlevini üstlenmiştir. 

birlan buğa patlattum tabî. patlainće tabî emićem var. (Rize/Merkez/Derebaşı K., RİA,213/VI-a/16) 

(birden) 
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2.1.7. +DAn +(y)A 

2.1.7.1. +dan +Ø 

bizi çimnemek isteyēledi dōrudan dōru çinnelegeçelēdi öldükden soŋra ġāyim. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 231/XV/132)  

yapa Ḳısmını hiç ġullanmadan dōrŭdan dorŭ tüç’çara veriz satarız. (Küt./Domaniç/Gozluca 

Köyü, KYA, 238/LI/42-43)  

 

2.1.7.2. +dan +a 

evet aşağki burdan boydan boya gėtdıx. (Erz./Horasan/Velibaba K., ErzİA, 143/VIII-VI/85) 

mehmed bey  de oxir, axşamdan axşama gelir. (Erz./Pasinler/Güzelisar K., ErzİA, 179/IX-XII/70) 

 

üç aydan üç aya ḳonturola gelceksiŋ dedi. (Muğla/Ula/Portakallık Köyü, UlaYA, 84/XIV/16) 

 

2.1.7.3. +dan e 

xoce de axşamdan axşame pisgüwvüti ġoyır asėli direkde. (Erzn./Tercan/Kurukol Köyü, ErznYA, 

373/VI-X/93) 

 

2.1.7.4. +dan +ya 

eger dorgudan dorguya yayan gidecek olmış olsan, yani kendün ayağan güvensen, üş 

sahatda, nėhayeti dört sáḥaTda gidersin. (Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 233/I-XXIX/37) 

bi de dōrudan dōruya çivi çakabųrųk. (Af./Merkez, AMA, 225/XIV/123) 

bilmeyenlē doğrudan doğruya ifdira ėtdilē. (Isp., IMA, 110/I/) 

gadir gıymet bilinmes / hafdadan hafdaya ḳurtünüm alınmas / dişim başına bir arpacıx 

verilmes. (Yoz./Gargışla, OAAD, 141) 

 

2.1.7.5. +dan +ya 

evvelden bi ‘haFtadan bi haFtaya yapārdıḳ. (Zong./Amasra/Ocacık K., ZBKİA, 149/XV-a/1) 

 

2.1.7.6. +den +e 

günden güne zayıflıy. (Mal./Merkez/Karagöz Köyü, 258/XIX-b/43) 

ėrmenilerin birdenbire azmalarına sebep, bunnar. (Erz./Çat/Taşağıl K., ErzİA, 215/XIII-II/47) 
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ben gelinin yolunu baxarxan gocasımı  yoxsa axrabasımı, birden bire gapıyı açarax 

hayḳırdı.  

(Ordu/Mesudiye/Zile K., KİAT,44) 

davar keseriz güzden güze. (Diy./Çüngüş/Kaynakköy, DİÇÇYA, 210-211/XXIV/39) 

 

2.1.7.7. +den +ye 

ġış azıkları inceden inceye salçayı ediyoz. (Af./Sandıklı/Bektaş  K., SYAÖ, 304/XLIII-a/9)  

yani çok yani inceden inceye yapāsak bitmez. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., SA,46/XIII/33-34) 

amma seneden seneye bi suva yapallardı kerpiş duvarlara. (Kır./Merkez/Kortulu K., KırYA, 

270/XXIV/46)  

seneden seneye veresi hayvan nallanırdı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 191/II/24-25)  

seneden seneye tārăna yaparız. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 215/IX/11)  

şidi giyiliyō gine seneden seneye moda çıkıyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 226/XIV-d/56)  

yeŋi seneye bahara otuz olacaḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 161/XVIII/400) 

 

2.1.7.8. +tan +a 

daş yarıldı baştan başa. (Küt./Tavşanlı/Çobanköy, KYA, 176/XVIII/18)  

taj baştan başa yaril΄di. (Rize/Çayeli/İncesırt K., RİA,264/XXXII/57) 

hemen padişā ona güzel elbise alıyo baştan aşa memed āya. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 

142/VI/24) 

 

2.1.8. +(y)A YÖNELME EKİYLE 

Zeynep Korkmaz: Yönelme durumu ekinin kalıplaşmasından oluşan zarflar daha çok iyelik 

eki üzerine yönelme durumu eki almış zarflar biçimindedir. Bu durum, onların kalıplaşma aşamasından 

önce bir ad tamlaması oluşturduklarını ve tamlamanın tamlayan ögesinin atılmasıyla kalıplaşmaya 

uğradıklarını ortaya koymaktadır.211 

Haydar Ediskun: -e yapılı zarlar, çoğu kez, eylemin zamanda son sınırını gösterir.212 

 

2.1.8.1. +a 

çamlıbelde yaşıyomuş ġırx dane adamınan k ó́roğlu boyna. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 

272/VIIIb/173) 

                                                
211 KORKMAZ, TTG, s. 463 
212 EDİSKUN, s. 274 
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allah’a şúkúr şu durumda ėyiyúk yāni ėyi olmıya da boyna ėyi oluyem. (Or./Aybastı/Zaferimillî 

Köyü, AA, 104/XXVII/41) 

bu ḥayalet boyna önüne çıḳardı. (Tok./Bakışlı K., TİLYA, 236/III/5)  

 

2.1.8.2. +e 

yüzbaşı vesāyre onnāda ôlesine gideledi. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 228/XV/54)  

 

2.1.9. +LA(n) VASITA EKİYLE 

Zeynep Korkmaz: Pek seyrek hallerde +n vasıta hāli ekinin sayı kelimelerine veya 

sıfatlarına, +la eki ile birleşmiş olarak +lan şeklinde geldiğini de tespit ediyoruz.213 

Fakat +la/ +le eki bir taraftan da, ta eski metinlerden bu yana, yer yer bazı zaman isimleri ile birleşip , +n 

eki ile yapılmış olanlara denk bir takım zaman zarfları meydana getirmiştir.214 

Tahsin Banguoğlu:  Aslında ile takısından gelmiş olan -le eki adların kimle halini, bilelik 

halini meydana getirir. Ancak oluşturduğu kelime bir takı öbeği hükmünde olduğu için birçok hallerde 

zarflar yapmak istidadını gösterir... En çok tarz zarfları yapar... Zaman zarfları ve bazı miktar zarfları da 

yapar.215 +lA(n) 

 

2.1.9.1. +lA(n) Ekiyle 

2.1.9.1.1. +de 

ôlelikde bu xādise ‚ de geşdi başımızdan. (Küt./Aslanapa/Aslar Köyü, KYA, 167/XII/24)(öylelikle)  

 

2.1.9.1.2. +la 

candan‚ olan aḳrabālāna dǖne çār ‚ ıḳan, “beyin ḳuşā ‚ gircek, beyin ḳuşā ‚ gircek” böile 

xaber verilir uḳḳḳḳuntuyla. (Küt./Merkez, KYA, 138/I/115)  

ben ġılıcım hakḳḳḳḳıyla alacām. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 202/I/143) 

ramazan oruş duTmaKla geçē. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,239/XXII/33) 

yemisin diyilar zorla yutma baḳ. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 63/XIV/150) 

iki köpek bî tilkiyi zorla gebēttik vūa vūa. (Tek./Saray/Kurtdere Köyü, TİSİKAD, 41/IV/23) 

dağdan gelir hızla. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 258/I-33/64)  

                                                
213 KORKMAZ, TEKŞEKO, s. 24 
214 KORKMAZ, TEKŞEKO, s. 31 
215 BANGUOĞLU, s. 185 
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dėdiler: seni zorĭla mı ġótürüyollar, gendüŋ mü gėdiyōsuŋ? (Or./Aybastı/Zaferimillî Köyü, AA, 

106/XXVIII/42) 

beni tamamiyla beni herşeyden  gözümü gönlümü ġaPadı. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 87/III/201) 

 

2.1.9.1.3. +le 

annemin tarafı ekseriyetle aḳrābāya gėtdiler. (Ordu/Perşembe/Mersin K., OİYA, 304/114/1) 

zaman itibariyle fatsiye ġetdi‚ mi u ḥadali yaḳalanmamanın çaresi yoḳtu. 

(Ordu/Korgan/Aşağıyaylacık Mh.,OİYA, 272/94/13) 

işç�i arkadaşlarumuzdan ve ėyi geç�inereḳ bu suret ‚‚ ‚‚ ile ç�alişma yaptum. 

(Rize/Kalkandere/Cevizlik Mah., RİA,246/XX/41) 

o vakıf malını ihaleyle devlet satıyor bile ossa alanıŋ soŋu ėyi olmaz şeklinde terbiye 

bôledir. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 236/XVII/4)  

elimizden gelen harşlık ġuyarız, gidenlere. merasimle de uğurlarız. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 

102/IX/6) 

döndükden sona da kendi ġayretimle, az buçuk okur yazar olduğumdan pancarda çavuş 

oldum. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 103/IX/15) 

ellerin yanında bin türlü zahmetle büyüdüm. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 121/XIV/3) 

ibrahim ‘aleyhiselam ḳaldırır pıçaġı, hiddetle ḳara taşa vurır. (Ur./Merkez, UMA, 146/III/220) 

feḳat ben gödígím ḳḳḳḳederíyle ḥambal gelír. (Ur./Merkez, UMA, 174/XIV/9) 

içkí kesinlikle ḳullanmadım. (Ur./Merkez, UMA, 177/XV/7) 

gurban bayramı nedeniyle gızannara izin veriyo müfdü. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 280/I-44/22)  

köyden bir ḳaş komşu izmire gitmek suratiyle geçimini sağleyō. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 

96/V/20) 

keserler‚ ile, bôle paltalar‚ ıla, geliyollā. (Isp., IMA, 124/VIII/3) 

geldiler, gózleriyle ģórdüler. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 218/IIb/131) 

ya sen bu güzelliğ‚ ile onda durulu mu? (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,231/XIX/81) 

bu zamāna gadā, yāni irezilliğ‚ ile leşberliKle vakdimiz geşdi. (Af./Dazkırı/Yayla K. , 

BDA,315/IXL/4) 

iki ġat ‚‚ ‚‚ olma şértiyle, ilave ėdirik
h
. (Erz./Şenkaya/ Gaziler Buc., ErzİA, 68/III-VIII/27) 

ġız tābi gönüllükle gezmezmiş. gönüllükle gelmînçe bubası dėmiş‚ ki allah seni daş‚ 

ėrsin, dėmiş. (Ordu/Kabadüz/Yokuşdibi Bel./Musakırık Mh.,OİYA, 267/88/5) 

pazarlama olmuyō. güşlükle satılıyō. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 95/V/5) 

buna müfdülük rāz‚ olmamış, kesinlikle, rāz‚ ōmamış. . (Isp., IMA, 134/XIII/11) 

biz hepsine umumiyetle sipar deruk. (Rize/Merkez/Camiönü Mah., RİA,203/II-c/75) 
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düğúnlar  şımdi genellikle cuma‚ertesi günu başlar, pazar günu biter. (El./Keban/Sağdıçlar K., 

KBAYA, 97/X/28) 

-yani normel ġonuşma dilinde genellikle değiştirebilisiŋ. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı, SA,16/II/9) 

genellikle esgi tariḥinden‚ beri ora şey geçer‚ ĭ miş. (Tok./Başçiftlik/Merkez, TİLYA, 301/XXXV-a/3)  

meSela köyümüz genellikle bu durumda asfalt erzurŭm asfalti geçiyor. (Bin./Karlıova/Çatak K., 

KYA, 151/VII/3) 

unnan sōra da nişan günü ávde yapılī gánēllikle bizim nişannarımız ávde yapılī. 

(Af./Merkez, AMA, 176/III/23) 

gánelliKle düyünden bi gün önce yapılır. (Af./Merkez, AMA, 177/III/43) 

müzikli gülnüp oynanıļdıKdan sōra gızıŋ gálņliyi çıkărılıp pijama giydirilerek gızıŋ 

állerini  

ayaKlarına gına yakılır, gánelliKle düyünden bi gün önce yapılır. (Af./Merkez, AMA, 177/III/45-

46) 

 

2.1.9.1.4. +lé 

gölün iç é̄  sindé kéndisiné atıp bu surétlé yangından gūtuluyo. (Ay./Merkez, AİAÖ,17)  

 

2.1.9.1.5. +lan 

bazarlıklan‚ alınır. (Af./Merkez, AMA, 193/VII/157) 

vēmişlē gurşunu, zōrlan atāmış, zōrlan deyişirlēmiş. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,230/XIX/63) 

diğerleri de herkezi büle sırallan hānelere taḳsim idilmiş vaziyette her‚ āneye gönderir. 

(Edn./Lalapaşa/Donköy, EdİA,156/XVI/13) 

annecîm beni árḳḳḳḳaylan küve götüdü. (Edn./Merkez/ Köşen Köyü, EdİA,184/XXIV/41) 

araba yoxti, yáyalan gelmişti. (Bin./Karlıova/Kanıreş K., KYA, 155/IX-a/9) 

xalḳḳḳḳ‚ ılan olcaḲ deceK derîlēse, onŭ şei yapālā. (Küt./Merkez, KYA, 136/ I/34)  

tírabizondan kayıíklan geluҝen, ayin batmasinda var‚ idi bir saat daa. (Rize/Merkez/Camiönü 

Mah., RİA,201/II-a/2) 

yog dedigden keri zorlan alınmaz amca dedim. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 94/I/107) 

esgiden tarlaları dolablālan sulåyodug. orman sıkıştırınca motura döndüg. 

(Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 151/VIII/39-40) 

 

2.1.9.1.6. +len 

zevklen keyflen geliyo. (Edn./Süloğlu/Taşlısekban K., EdİA,167/XXI/14) 



 

 

324 

işde haziranın oniikėsende falan umumiyetilen yaylaya çixarıx.(Erz./Olur/Olurdere Köyü, ErzİA, 

51/II-IX/9)  

öleliglen ahā öle ev yer deydi. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 95/I/115) 

aKgavaK gızı galan iyicelen, ordan kalkmış. (Uş./Sivaslı/Kökez, UşİA, 309/I-61/212) 

 

2.1.9.2. +nA(n) 

2.1.9.2.1. +na 

herkes sırsıyna löbed olurdu. (Mal./Akçadağ/Yalınbudak K., MalİA, 338/CVIII/10) 

parayna oxudi. (Mal./Akçadağ/Ilıcak, AkçYA, 114/17/51)  

bi ayānna  bôle çinnēdi  çamırı. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,161/I/1) 

 

2.1.9.2.2. +ne 

inneyne ilacına ısıtmayı önlediler. (Mal./Merkez/Yazıhan, 271/XXXVI-a/6) 

o zamana ‚ ader onun şeyne birikiyollar, milleT birikiyor. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 179/IV-

c/105) 

alay alay gelmeyne / birer birer ölmeyne / tükeni mi gavırıŋ gırlısı, demiş. (Uş./Eşme/Fakılı, 

UşİA, 343/II-82/34-36) 

alay alay gelmeyne / birer birer ölmeyne / tükeni mi gavırıŋ gırlısı, demiş. (Uş./Eşme/Fakılı, 

UşİA, 343/II-82/34-36) 

 

2.1.9.2.3. +nan 

gônümüŋ düşmediği ōlana / beni zorunan mı vēciKlē. (Af./Merkez, AMA, 179/III/98) 

dā istidayı yazdurmadan zaptıyele bėni buraya zornan getüdüle. (Kas., AAT, 11) 

çétmî zornan namaza soḳmuşla. (Bal./Merkez, ADÜM I,3) 

ġorkutbe de ġızgınnuḳḳḳḳnan beyazıt ġulesini cebine soḳdum boruyū dėyi. (Bar./Merkez, 

BarYA,29/I/11) 

ben evlanmax isdėmirim babåm zōrnan beni verir Ḳocaya. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 176/VIII-

c/15) 

işdi, reyisicumhur tatlılığnan inmediyi için bele zorakiyan geldi. (Erz./Geyik Köyü, ErzİA, 24/I-

V/55-56)  

bėle zorŭnan geldig. (Kars/Merkez/Azat K., KarsİA, 325/81-a/6)  

ya‚u usulnan annetceŋ nası annatceŋ ben annamam. (Küt./Altıntaş/Merkez, KYA, 169/XIV/1)  

gece yarusu ġarannūnan geliyeller şindi ėyigine de dayanmışlar. (Or./Aybastı/Karamanlı 

Mahallesi, AA, 66/III/29-30)  
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şindi adamı golundan dutāsaŋ zornan getiriyoŋ gāveden. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 254/I-32/56)  

bu zornan mı aldīcaḳ. saŋa bu uşaḳ? (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 109/I/358) 

ertesi günü sabaüınan bir de baxdım ziyo reḥmetlik bizim geldli. (Kars/Kağızman/Kölek/Çeperli 

K., 176/9/20-21)  

gecĕ‚ yārsı gelmişlē böle, ama nasıl ağırlı ‚‚ ‚‚ınnan geldi. (Küt./Merkez, KYA, 141/I/239)  

 

2.1.9.2.4. +nán 

gara günde bône çalışmǎynán şėyinen bu günnere gēdiK. (Af./Merkez, AMA, 228/XV/26) 

 

2.1.9.2.5. +nen 

onnar ücretnen yaPveriyōlar bize. (Af./Merkez, AMA, 276/XXVII/90) 

o şişnen-de duvarı delmişle. deldǖ vaḳıt, baḳıyala bir ışıḳ gorüyala. (Bart./Merkez K, AİAD,178) 

bi üfürmēnen ėlli milyòn alır adamın. güle güle. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/44) 

makinalar çıḳmazdan eveli bôle ayvan gücünnen enadı mı vaḳti olannar iki ḳoşar. (Kırk./ 

Kayalı Köyü, KİMİKA, 84/X/38) 

o yetimniğnen büyüddüm çocuxlardan altı ġızım, bir ōlum var‚ ıdı. (Kır./Kaman/Hamit Ka., 

KırYA, 394/LVII/)  

düvünner ímiz gózelliknen ol í ya. (Zong./Merkez/Göbü K., ZBKİA, 138/X/1) 

 

2.1.9.2.6. +ınan 

hezreti ömer kervan olarax, tüccar namında, kervancılığınan gelir. 

(Kars/Arpaçay/Başgedikler/Anıtlar K., KarsİA,172/6/1)  

onı gidiyem ya aġız dadınan getírím mezata verím. (Ur./Merkez, UMA, 154/VI/58) 

 

2.1.9.2.7. +ınen 

devrüsü günü sabaxdan bi gece suya girerkan arxadaşın birisi, nasıysa işde 

yanlışlıgınen su alam derken fırad’a gėdiy. (Erzn./İliç/Çaltı K., ErznYA, 243/II-VII/11-12) 

 

2.1.9.2.8. +inen 

rezilliğ‚ inen böyüdüm, rezilliğ‚ inen çeKdim aynı. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,236/XXI/35-36) 

bu da yėmeĥ mėmeĥ verdiĥce buna diġġatinen çox tamaşă ‚ ėtdi. (Kars/Iğdır/Söğütlü Mh., KarsİA, 

264/49/8)  

o şireler süzülüncē o mıríçıxınca ondan sōradan gine gadınlar birliğinen toplanır 

güzelleyin. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 248/VII-a/2) 
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2.1.9.2.9. +înen 

seniŋ boynuzuŋ golelînen düşmez. (Mal./Tilek K., GDİAT,12) 

 

2.1.9.2.10. +unan 

esgiden ġınada ġalacaxlarıŋ zorunan ayaġġabısı alınırdı döŋüşe döŋüşe alınırdı. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 134/XII/95-96) 

 

2.1.9.2.11. +ünen 

yollar ġar, ġış gücünen geldiK, didi. (Kay./Yeşilhisar/Güzelöz Köyü, YYA, 126/XI/15) 

 

2.1.9.2.12. +ynen 

diKgaT‚ ėt baK, sıraynen, rızıKlā sıraynen. (Af./Merkez, AMA, 190/VII/72) 

şindi bu düzen saymeyinen başa çıKmaS. (Af./Merkez, AMA, 224/XIV/65) 

at kiralallardı, kiraynen götürüllerdi. (Tok./Niksar/Buzköy, TİLYA, 334/LVIII/7)  

 

2.1.9.2.13. +yınan 

cefay ‚ınan ġúnü geçer. (Nev./Derinkuyu, NevYA,134/XI/10) 

 

2.1.9.3.Tarz Zarfı 

dağdan gelir hızla. (Uş./ Banaz/Kızılcahisar, UşİA, 258/I-33/64)  

ibrahim ‘aleyhiselam ḳaldırır pıçaġı, hiddetle ḳara taşa vurır. (Ur./Merkez, UMA, 146/III/220) 

vēmişlē gurşunu, zōrlan atāmış, zōrlan deyişirlēmiş. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,230/XIX/63) 

işdi, reyisicumhur tatlılığnan inmediyi için bele zorakiyan geldi. (Erz./Geyik Köyü, ErzİA, 24/I-

V/55-56)  

bi üfürmēnen ėlli milyòn alır adamın. güle güle. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/44) 

onı gidiyem ya aġız dadınan getírím mezata verím. (Ur./Merkez, UMA, 154/VI/58) 

cefay ‚ınan ġúnü geçer. (Nev./Derinkuyu, NevYA,134/XI/10) 

 

2.1.9.4. Zaman Zarfı 

gece yarusu ġarannūnan geliyeller şindi ėyigine de dayanmışlar. (Or./Aybastı/Karamanlı 

Mahallesi, AA, 66/III/29-30)  

ertesi günü sabaüınan bir de baxdım ziyo reḥmetlik bizim geldli. (Kars/Kağızman/Kölek/Çeperli 

K., 176/9/20-21)  
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2.1.10. +LAr ÇOKLUK EKİYLE 

2.1.10.1. +LAr Ekiyle 

2.1.10.1.1. +lā 

haKgını çoK gayıb‚ eTdi  o‚ zumanlā. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,177/VI/82) 

 

2.1.10.1.2. +lar 

uzun zemanlar yėyip içip muratlarına ġeşdiler. (Elz./Keban/Saracık K., GDİAT, 104) 

u vaxıtlar dolma dúrellerdi tencere tencere ġazan ġazan. (Tok./Reşadiye/Güvendik K., TİLYA, 

381/LXXXVII-b/50)  

 

2.1.10.1.3. +nar 

bi zemanar ġomşilarce toplanurux. (Erzn./Kemaliye/Apçağa K., ErznYA, 228/I-24/1) 

çox zamannar da dolaniller. (Kars/Kağızman/Kötek/Paslı K., KarsİA, 194/16-b/263)  

geçim tarımla, hayvancılıkla. son zamannar çilekle ūraşılıyo. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı, UşİA, 314/I-

63/9) 

 

2.1.10.2. +lArI Ekiyle 

2.1.10.1.1. +ları 

yaz ayları, ağustos aylarının acık sonlarına doğru, içlerindeydi ġaliba çocukluk dimi 

böyükler, yaşlılar biraraya geldiler rahmetlikler. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 123/XIV/39) 

yazları yaylaya, ġışın Ḳıyı ḳuytu yēlere gidēlēmiş. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,114/II/) 

axşamları bazen bi araya gelürux,ḳonuşurux. (Diy./Çüngüş/Aktaş, DİÇÇYA, 214/XXVI/7) 

ögle zamanları arāzım‚ ırax bazı tabi gėdemiyim. (Diy./Çüngüş/Malkaya, DİÇÇYA, 234/XXXIII/28) 

aḳḳḳḳşamları bôle kestāne yerke, ôle aŋneten kestāne yerke, ḥelva ġarılır. (Isp., IMA, 123/VII/34) 

bizim ōda cuma āşamları başlarız biz bitirmeye. (Isp., IMA, 141/XVII/1) 

iş gördü ‚‚ ‚‚ mü, onun ġışları, isdedǖn gibi a‚ar oluyo. (Tok./Karkın K., TİLYA, 246/IX-d/71)  

çocuḳlar sabaḳḳḳḳları erkenden şe ‚ yapallardı. (Tok./Erbaa/Koçak Bel., TİLYA, 324/L/11)  

 

2.1.10.1.2. +leri 

onu sen geceleri yāpmeK‚ isteyōsun her‚ an. (Af./Merkez, AMA, 291/XXX/159) 

gece geceleri ē oyun ne vāsa gösteriyo, milleT gā. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,231/XIX/76) 
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daha önceleri mecidiye köyǖmüş burası. (Af./Dazkırı/Hasandede K. , BDA,324/LXII/3) 

haydı oğlum bundan sóyna sen buranın ağasımısın; burda galėycilikden şundan bundan 

iş çıxaramassın. ġėceleri bu tıyarıya binersin ġider, ḳısmetiŋi ararsın. (Mal./Tilek K., GDİAT, 

4) 

bunnar bėle bi ‚‚ ‚‚ gaç ay ğėceleri ḳ é̄ yfde ğünüzleri tėyarasına binip ğezmede idi. (Mal./Tilek K., 

GDİAT,6) 

bayram günleri sütlaş bişirürüz. (Diy./Çüngüş/Kaynakköy, DİÇÇYA, 210/XXIV/35) 

 

2.1.10.1.3. +neri 

pazar günneri bahirux herkesin adamlari gelir. (Erz./İspir/Gaziler Köyü, ErzİA, 92/V-II/166)  

bu yatıra cuma günneri bayannā gider, pazar günneri‚ de erkekler gider. (Küt./Simav/Merkez, 

KYA, 209/XXXVI/22)  

bu yatıra cuma günneri bayannā gider, pazar günneri ‚ de erkekler gider. (Küt./Simav/Merkez, 

KYA, 209/XXXVI/22)  

bi de çarşamba günneri kôlü mutlakā gidiyo. (Uş./Merkez/ Kırka, UşİA, 224/I-13/4)   

cumāşamları günneri o mezeriŋ üstüne dikilirmiş bôle. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 282/I-44/75)  

pazar günneri bahirux herkesin adamlari gelir. (Erz./İspir/Gaziler Köyü, ErzİA, 92/V-II/166)  

 

2.1.10.1.4. +neri 

pazar günneri bahirux herkesin adamlari gelir. (Erz./İspir/Gaziler Köyü, ErzİA, 92/V-II/166)  

bu yatıra cuma günneri bayannā gider, pazar günneri‚ de erkekler gider. (Küt./Simav/Merkez, 

KYA, 209/XXXVI/22)  

bu yatıra cuma günneri bayannā gider, pazar günneri ‚ de erkekle
r
 gider. (Küt./Simav/Merkez, 

KYA, 209/XXXVI/22)  

bi de çarşamba günneri kôlü mutlakā gidiyo. (Uş./Merkez/ Kırka, UşİA, 224/I-13/4)   

cumāşamları günneri o mezeriŋ üstüne dikilirmiş bôle. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 282/I-44/75)  

 

2.2. İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERLE TÜREYEN ZARFLAR 

 Zeynep Korkmaz: Addan ad türeten eklerle kurulan zarflar da ek türü bakımından pek 

sınırlıdır. Bu eklerin bir ikisi dışında kalanlar, aslında ad ve sıfat türeten ekler olup, zarf olarak da 

kullanıldıkları için aynı zamanda zarf türeten ekler arasında yer almışlardır.216 

 Türkçede ekler genel olarak “çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Fakat bazı gramercilerimiz ise, farklı: 1. Türetme Ekleri, 2. Tür 
                                                
216 KORKMAZ, TTG, s. 465  
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Değiştirici Ekler, 3. İşletme Ekleri, 4. Kategori Ekleri olarak bir sınıflandırma 

yapmaktadır.217 

 

2.2.1. +LIk Ekiyle 

Haydar Ediskun: -lik yapılı zarflar, eylemin yapılışındaki uygun zamanı ya da 

süreyi anlatırlar.218 

 

2.2.1.1. +lik 

bu gėcelik bu me`rada yatmıya geral vėrir.  me`ranın içine varırkine ev kimi düzülü. 

(Gant., GDİAT, 203) 

şimdilik çivTciyim memleketimde işde borda çifTciyim. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 132/VI/3) 

şimdilik emeklilik bāladılā bakam. (Uş./ Banaz/Karacahisar, UşİA, 264/I-37/1)  

şindilik isTedîŋ beyler beyler saŋa ġızını veriyodu diyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 116/I/242) 

 

2.2.1.2. +nük 

esḳiden otus kırḲ dene hayvan nallanırdı her gün günnük. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 190/II/11)  

şindi iki saatde, üş dört günnük harman haĺĺoluyo. (Uş./ Banaz/ Baltalı, UşİA, 248/I-28/30)   

 
2.2.2. +cA EKİYLE 

Haydar Ediskun: -ce, -cik yapılı zarflar, eylemin yapılmasıyla ilgili yakın zamanı 

bir zaman gösterirler.219 

 

2.2.2.1 +cA Ekiyle 

2.2.2.1.1. +ca 

çox ėylarca gezdi mecnın gibi. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 163/VIII-b/63) 

çōḳ aylarca,aylarca. yoḳ para gėşmedi urda. (Ordu/Perşembe/Kuyluca K., OİYA, 302/113/27) 

aylarca, yıllarca sıra adam buluP kesdiremedi. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 107/X/46) 

bir misāfir gelir üşġún durur emme ben seni aylarca, yıllarca beslemiye ġuduretim 

yeter. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 128/I/567) 

                                                
217 Ayrıntılı bilgi için bkz. GÜLSEVİN, “Türkçede “Sıra Dışı Ekler” ve Eklerin Tasnif, Tanımlama 
Sorunu Üzerine”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, TDK:855/I, Ankara 2004, s. 1267-
1283.  
218 EDİSKUN, s. 275 
219 Haydar EDİSKUN, Türk Dilbilgisi, Remzi, İstanbul 2004, s. 275 
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ulan üç ‚‚ ‚‚ ay boyunca yedik. (Af./Çay/Armutlu, ÇYA,139/VII/84) 

aylāca, günlēce, defālāca isdemişlē. ġatdiyen bubası, annesi, vēr
memiş ġızı. (Isp., IMA, 

122/VII/3) 

arazımız süriye’de çoğ olduğu için aylarca biz at arabası, haşa öküz arabası, bėle bu 

ġader vesayit yoḳdu. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 22/VI/44-45) 

aylarca, yıllarca sıra adam buluP kesdiremedi. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 107/X/46) 

aylarca, yıllarca sıra adam buluP kesdiremedi. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 107/X/46) 

bir misāfir gelir üşġún durur emme ben seni aylarca, yıllarca beslemiye ġuduretim 

yeter. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 128/I/567) 

usulca soya s oğlum sen de gėdip gelip beni öle eğlenme. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 

255/II-XIV/226) 

saklıca bubasından, anasından héybesini, gılıcını alıya. (Bolu/Merkez K, AİAD,163) 

o vakt ōlanı sımsıkıca bālıyōla. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,13)  

usulca aralamış baḳmış bi gözü körmüş ḳızın. (Edn./Merkez/Menekşe Solular K., EdİA,178/XXIV-a/31-32) 

ben bolca ireşberlik yapardım. (Erzn./Refahiye/Yurtbaşı Köyü, ErznYA, 332/IV-XVI/44-45) 

gene arxadaşlarca hep, hep berabar;baxdım ki bu ombaşinin sufati sufatluxdan çıxmiş. 

(Erz./Geyik Köyü, ErzİA, 23/I-V/19-20)  

içmemek şartiynen gıza derin göznen çoḳḳḳḳca baḳar. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 197) 

sağdıç da boyuna boyunca aynı onun kibi. (Mal./Merkez/Karagöz Köyü, 258/XIX-a/31) 

çoban seççádiye usulca söylemiş. (Niğ./Arapsun/Hacılar K., OAAD, 19) 

çuḲḲḲḲurca oluverir. (Af./Sandıklı/Kusura  Kas., SYAÖ, 383/LXXXI/13-14)  

amma bayā gorgdu undan sona bu usulca indi. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 138/VI/151) 

bizim goca mezarın ucuna toPluca gömmüşlē unnarı. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 161/X/145) 

bax íra΄xadca burda yėyēŋ, ölene ĝader bu ocāŋı yaxacāŋ necibiŋ. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, 

SİA, 173/III/77-78) 

çéḳmece aşdı, usulca elini içeirsine soxdu. (Tok./Erbaa, STİAT,209) 

sabaḥdan‚ da bişmiş yerúҝ, sıcacuḳḳḳḳca yerúҝ. (Tok./Kervansaray K., TİLYA, 248/X/6)  

o bişē, üş saatde filan tıkır tıkır tıkır tıkır aırca, aır ateşde, aır suda. (Uş./Ulubey, UşİA, 322/I-

66/32-33) 

 

2.2.2.1.2. +cá 

-hayı, sağ‚ ol ben yaluŋuz gėdersem diy ĭ  gendü dedúğúm‚ usulcá işimi yaparım. 

(Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 202/I/148) 
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2.2.2.1.3. +ce 

ben günnerce bazara gitmesem, kimse bi şey demez baŋa. (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 240/I-21/6)  

se'etlerce bunları birbir ĭ ne bıraḳırıġ. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 28/VI/184) 

dē ben oturcen, bunu seni sa‚aTlerce şe’ yazıvecen. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,170/IV/19) 

kėçeyı, gider gelír bėle ayaxlarıyla sa‘atlerce dögerler. (Ur./Merkez, UMA, 187/XIX/14) 

işte tėzce yanına ġeldim. (Amas./Hızırpaşa, AAT, 158) 

üş gün şėnniklice duruyöller. (Esk./Seyitgazi/Üçsaray K, AİAD,129) 

yonce galxar yar boyünce. (Muş/Merkez, AİAD,76) 

emme yalan essah çalıverince furuya kasaturayı, hafifce hôle gan ıldırēvedi derdi 

rāmeTliK. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,233/XX/18-19) 

orda buların haggını şerietce eviŋden malıŋdan vėreceksin. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 4) 

gız gėtdi ipin menzilince. (Kars/Kaleiçi, DİAT, 149) 

odıya buyurun serince yatın. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc./Dedeoğlu K., ErznYA, 289/III-I/9) 

bi yandan tikiş tik, bi yandan da güzel parçalar ne olursa gizlice al, ġoynan ġoy. 

(El./Ağın/Merkez, KBAYA, 165/XLVIII/36) 

ne ğafilce avlanmıssın. (Kay./Sarız/Çorekdere K. (Afşar Uruğu Ağzı) , OAAD, 84) 

şurada bi yalāmız var ġum dolu içerisinde temizce yıkanır. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 202/V/9)  

yıkarıs temizce şeyi budāyı ondan kēri ġazana dökē ġaynadırıs. (Af./Sandıklı/Akin K., SYAÖ, 

267/XXXIII-a/21)  

bôle nezükce yūruruḳ. (Tok./Niksar/Gökçeli Bel., TİLYA, 344/LXVII/1)  

aramızda para toplardıx-mecanen- ḥükmí ḥḥḥḥükmínce. (Ur./Merkez, UMA, 184/XVIII/59) 

balcanı dōrarız irice irice. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 130/V/91) 

onu da dikēdiK, élliK gibi bône düzce dikēdiK. (Af./Merkez, AMA, 283/XXIX/21) 

nemaz ġılmayı ébdest almayı o  zamanıŋ ‚‚ ‚‚ usulünce bunnara óğrediy ĭ . (Amas./Aydınca/Böke 

Köyü, AAA, 206/I/236) 

postları yėll i
˚
 yėrince yėlleşmiş. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 217/IIb/66) 

tePsinin içinde düzgünce yileşdirriK sona bu yuxalarıŋ üsdüne gezdirereK tanna çekilif 

yėriyende ġız da bunun pėşice çıxdı. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 37) 

bizce hangisi do‚oru hangisi ya‚anış gayı bilemiyox. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 142/XIII/95) 

ġānı gine aḳdı ‚ mîdi u zıyaratḥane yan. milletce artu anılıyo urda. (Ordu/Aybastı/Çakırlı 

Mh.,OİYA, 189/22/14-15) 
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2.2.2.1.4. +cé 

hér kézé salgını hali halincé saliŋ. (Bur./ Bucak, ADÜM I, 111) 

 

2.2.2.1.5. +ça 

ōda asırlarça evvel bi cenāze vükū bulmuş. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,118/II/141) 

gıvrahça ḳose altınnarı toplamış. (Çank./Cacıklar K., AAT, 83) 

o siniyi yavaşça çeviri. (Van/Merkez, AİAD,7)  

süleyman şindi bizim sana açıḳḳḳḳça süleyim evlādım. (Edn./Enez/Şehitler K. EdİA,125/III/2) 

yannısça nāpōrsun? yannısça oturuvarı mısın? (Edn./Havsa/Osmanlı Köyü, EdİA,207/XXX/33) 

keloğlan merduanda yavaşça ėnmiş. (Mal./Merkez, GDİAT,65) 

ben gene şindi yannısça durup geçiinmē savaşırım. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 75/VIII/5-6) 

osman‚ amca yavaşça da bekçilik yaparḳana tutuyu birini öldürüveri orda. 

(Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 71/XX/7)  

onu andan sōna alıp gelip yavaşça ya burayı ḳardaşlarının yanına getiveri onu o 

zamanlar. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 71/XX/19) 

ordan esKi avasTos dedi midin yavaşça lēlēn burda ayānı ḳınaladī gibi ayānı ḳınalar. 

(Muğla/Ula/Çıtlık Köyü, UlaYA, 72/VII/6-7) 

ben yavaşça çıḳtım meydana. (Muğla/Ula/Oyru Köyü, UlaYA, 100/XXIII/68) 

 

2.2.2.1.6. +ce 

işde böylece temam oldi, sağ‚ olunuz. (Erz./Aşkale/Demirkıran K., ErzİA, 191/X-II/51) 

böylece bunnar ėlbōlunun ėvine yaḳlaştılar. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 139) 

eylece şimdik gelincik gayası diyler eyle duruyo orda. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 250/X-b/17) 

ġalemleri ġúzel gine yaparsıŋ orıya yėlleşdürüsüŋ şöylece. (Or./Aybastı/Belen Mahallesi, AA, 

78/XI/7) 

b e̊ylece bitmiş olur. (Tok./Killik K., TİLYA, 252/XIV/6)  

diyecēm, bôlelikce yaş yaşadım hindiye gadar. (Uş./Eşme/Fakılı, UşİA, 344/II-83/22) 

-ey kör, sen bizi ėyce dinne. (Van/Merkez, AİAD,8)  

gennílerín de toyları düginlerí, gennílerínce usullarínca neyse, olır. (Ur./Merkez, UMA, 

234/XXXIII/231) 

sancāK güzēce süslenîr. (Af./Merkez, AMA, 180/III/126) 

goşulduğu zaman, gózelce gidivēmezdi. (Af./Merkez, AMA, 231/XVI/27) 

allah‚ allah sen oraya ġozelce çıḳdıydıy. (Bar./Merkez,BarYA,35/II/72) 
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bayā gözelce tepsiyle bişirillerdi yăŭ. (Af./Bolvadin/Orta Karabağ K., BTKKA,134/XIV/17) 

dört tarafı şėyli, ġablama, güzelce ortası çuxur, ġıldirikce tandur, ġuyuda, ġuyu. 

(Erzn./İliç/Merkez, ErznYA, 244/II-VIII/7-8) 

tutuyolar adamı bi güzelce sopa çakiyolar. (Esk./Merkez, EYA, 153/X/54)  

güzelce yōrūz. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 74/VII/49) 

bunu gözelce şey ‚ ĕdiP, ē, ġuruduP‚ ġorlā. (Küt./Merkez, KYA, 143/I/283)  

davulu dövdüre dövdüre, öve öve öve burdaḳı deliġannılā ebdes‚ alā gelî gözēce. 

(Küt./Altıntaş/Dumlıpınar Buc., KYA, 171/XV/64)  

o atlı da gelir ġozelce ax daşıŋ‚ altından anaxdarı alır. (Nev./Merkez, NevYA,123/III/40) 

bunnara ġózelce yidirdik. (Nev./Ürgüp/Karacaören K., NevYA,158/XXIX/61) 

su ġatnadîse pancarı güzēlce yėykersin. (Ordu/Alemköy K.,OİYA, 168/3/3)   

undan sōra güzēlce bişdükden sōra birāz bişdükden sōra piriç ġòyarsın. (Ordu/Yaraşlı 

K.,OİYA, 175/8/18) 

ḳubbeyi çamurla güzēlce suvuyo. (Ordu/Kabadüz/Yeşilada K.,OİYA, 264/86/19) 

suvanı güzēlce ginelik suvanını ġatarsın. suvanı dōrarsın güzelce. (Ordu/Kumru/Kadıncık K., 

OİYA, 285/103/17-18) 

şimdicek güzelce getürüsün, seçersin, düresin. (Ordu/Kumru/Kadıncık K., OİYA, 285/103/27) 

onu bi tavı geşmeden bi gözelce yūdūmuz zaman damlamaz. (Af./Sandıklı/Başkuyucak K., SYAÖ, 

298/XL-a/12-13)  

bide üstüne goruz et güzēlce hazırlārız unu. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 130/V/93) 

ġózelce ununan suyunan yoğuruz. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 72/IX/6) 

unu da üsdüne eklerúҝ. o‚ da gúzēlce bişer, āfiyetle yersin. (Tok./Yelpe K., TİLYA, 255/XVI/9) 

onnan güzelce bi taranır. (Ur./Merkez, UMA, 187/XIX/9) 

o ḳıyma etí güzelce kífteyi yoġırmazdan ḳavıtacahsan. (Ur./Merkez, UMA, 204/XXIII/39-40) 

mimbarı tamam tekmil güzelce yıxallar. (Ur./Merkez, UMA, 222/XXX/13) 

basdırdılā bēgiri dutduk güzelce. (Uş./ Banaz/ Baltalı, UşİA, 249/I-29/11)  

mercimē ġaynaTdıxdan sōna mercimeK ġúzelce bişer. (Yoz./Kadışehri, YİKYTA, 186/VI/3) 

onu gúzel gėne, dókerúz, dóҝdúҝden sōre, güzelce gėne liyende yuḳaruz. (Zong./Karadeniz  

Ereğlisi/Kestaneci K., ZBKİA, 114/II-b/75) 

çinnēdiK‚ onu iyice alıştırı
y
dıK, o bi gün iki gün duru

y
du. (Af./Merkez, AMA, 283/XXIX/14) 

beni ėyce diyne. (Bar./Merkez,BarYA,33/II/17) 

oturduğ ‚ oruya ėyice bi ağladıḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 108/VI/83) 

mikrobu ġırılasıya ġadar ėyice bişiri ġāli, ġaymaḳlanasıya ġadar. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

142/XVII/57) 
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şoraya saxlanır tālimde bi epeyce ġaytarmaḳ isTer başçavış to‚bbaşında iki tokatladı 

bunı. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., BTKKA,126/XI/33) 

bu zavallı çocux é̄  yce bunalmşdı. (Elz./Keban/Saracık K., GDİAT, 103) 

eyice yerin altına kėç. (Kars/Merkez/Ortakapı Mh., KarsİA, 317/75/18)  

eyice goyulaşır. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 248/VII-a/3) 

yėykarsın iyice gine. (Ordu/Çatalpınar/Karahamza K.,OİYA, 203/34/2-3) 

ordan yörümüşler, bān içine ġirmişler, é̄  yce üzümü yemişler. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., OAAD, 7) 

yalĭnız savaşı orda ėy ĭ ce gördüK. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 107/III/76) 

“sen ėyce saxlan, górünme” diyor. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 180/IV-c/136) 

böyük ağaçlardan etrafı eyíce baġlanmış. (Ur./Merkez, UMA, 141/III/86) 

ısladırız onu, bükeriz iyice. (Uş./Merkez/ Kediyünü, UşİA, 223/I-12/30)   

sen arxasından ölece dişárí çıxiyor. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 94/I-a/70) 

her ģún ēce ēce ötüyollarĭdı. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 184/IV-d/201) 

bu işleri yaparın neyse bôlelikce aŋnaşdık. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., SA,41/XII/83) 

(Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 240/VI-c/88)  

iyice sürmaġa başlar gene kesmez. (Ur./Merkez, UMA, 145/III/217) 

 

2.2.2.2. +çAnA Ekiyle 

2.2.2.2.1. +cana 

bi sofra atarlar ġarışlıḳ, ġız‚éviynen‚ oğlan‚ évine ġarışıḳḳḳḳcana. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

188/XXVI/100) 

ġapıyı takırTadıyo usulcana gelip sandī‚ĭŋ arḳasına duruya. (Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., 

BTKKA,114/X/14) 

burdan ġózelcene kibarcana  şiye giderik. (Nev./Ürgüp/Karacaören K., NevYA,157/XXIX/24) 

gelir doslar seni temiz yuvallar / ya'vaşcana kefiniŋe sarallar. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 

241/XIV/179-180)  

 

2.2.2.2.2. +cene 

bū ōlmadı mı bu düzgüncene bône çıKmaz. (Af./Merkez, AMA, 173/I/140) 

büKme için hamŭru yūrusun güzēlcene,hamŭru  yūrdukdan sōra on onbeş daKge 

dinlemėye gōrsun. (Af./Merkez, AMA, 229/XV/54-55) 

bunnar bóylecene geliyóllar. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 208/I/282) 

böylecene ġonuşurxan ġapı çalonıyo. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 210/I/328) 
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sen güzelcene disiPline  irāyeT‚ eTdiKden sōna, dayak mayak hiş bişē yok. (Af./Dazkırı/Akarca 

K. , BDA,323/LXI/103) 

ondan sona döktükden kēli çinḱōya etĭraflarını bürüyüz. güzelcene, ġaymaklıca olsun 

dėyelek, oŋa ġoruz. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 142/XVII/58-59) 

bi Tane denK‚ geldi böyükcene otuz kilo bile vā ha beş çuval ġadā balıḳ oldu. 

(Af./Çay/Armutlu, ÇYA,138/VII/56) 

biraz yol gėtdiyhceyh lētif şah ėycene fenaleşdi. (Kars/Koyundere K, DİAT, 30) 

nenenin gulağına ėycene bağırdılar. (Kars/Koyundere K, DİAT, 31) 

ali degenegi güzelcene dögiy òr. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 113/II-a/25) 

güzelcene yandıxdan sōra bu bir ükünü yüĥledi dedi. (Kars/Iğdır/Taşburun B., KarsİA, 293/61/132)  

şimdi bu, kel‚ oğlana iyicene sinirlenmiş. (Kır./Merkez/Karahıdır Ka., KırYA, 258/XX/32)  

gözelcene yazdırdım. (Küt./Şaphane Buc., KYA, 217/XXXIX/98)  

görümü eltisi güzelcene gelinin üstünü başını gėyindirir. (Mal./Merkez/Karagöz Köyü, 258/XIX-a/32) 

sōna iłayi sererik altına ġozelcene çînerik. (Nev./Merkez, NevYA,126/V/5) 

burdan ġózelcene kibarcana  şiye giderik. (Nev./Ürgüp/Karacaören K., NevYA,157/XXIX/24) 

o çocuḲ ölcěḳ oldu da ėycene canına değdi mi ġurşun işeğiŋ çocuğuŋ o bôle ġabir gibi 

çuḲurca oluverir. (Af./Sandıklı/Kusura  Kas., SYAÖ, 383/LXXXI/13-14)  

o da iyicene dikkatli bakıyō ġıza. (Af./Şuhut/Başören K., ŞuhA, 138/XVI/86) 

öylecene geçinip gideriz. . (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 48/VII/16) 

sapını ayıḳlāsın yıḳayıp temizleyip güzelcene doldurun suyunu ḳoyāsın. (Tek./Saray/Sofalar 

Köyü, TİSİKAD, 52/XI/3) 

atī ay ben iyicene bittim. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 55/XIII/15-16) 

ḥanı ben size ġoymuşdum ‚ ya somun öylecene atıyoḳ. (Tok./Karkın K., TİLYA, 244/IX-a/7)  

bu yol böylecene devam ‚ ėtdǖ‚ üçün deveci‚ da ġomuşlar. (Tok./Artova/Devecikarkın K., TİLYA, 

285/XXX-a/15)  

gündîz dağlarinda böylemecene hökümatın erzürüm şeyine getürux. 

(Erzn./Kemaliye/Harmankaya K., ErznYA, 232/I-XXIX/22) 

 

2.2.2.2.3. +çana 

iç é̄  sinde çabıḲḲḲḲçana géldim. (Man./Soma/Çiftköyler, GBAA, 10/VI/1) 
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2.2.2.2.4. +canam 

usulcanam vuruyum da Ḳoxsun dirkenem, heycanınan Ḳamayı köprücük keminiŋ o 

boşluğa böyle çay demlenilmez yapacasaŋ dōru dürüs yaP dėdi. (Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA, 

149/XVI/23) 

 

2.2.2.2.5. +ceme 

sabaxdan hămuru yuğurursun. güzelceme eşgüdürsün. (Erzn./İliç/Kuruçay Buc., ErznYA, 263/II-

XXIX/134) 

ben oni dinniyip de onun sözleini güzelceme saxlamalıyız. (Erz./Horasan/Kuşburnu K., ErzİA, 

136/VIII-IV/111-112) 

 

2.2.2.2.6. +cemen 

soxir sandığa buni güzelcemen, gapağıni, gapadir. (Erz./Aşkale/Güzelisar K., ErzİA, 189/X-I/88) 

 

2.2.2.2.7. +cenem 

biri bişirir güzelcenem on timin bişirürler kekiği desepeceksin gurudursun ambarlara 

doldurursun üç ay dört ay yener. (Mal./Arapgir/Yukarı Şıhlar K., MalİA, 311/LXXVII/6-7)  

 

2.2.2.2.8. +cenek 

hedük dökerüz, buġdēnen noxutı bişirürüz‚  anı güzelcenek. (Diy./Çüngüş/Kaynakköy, DİÇÇYA,  

 
2.2.3. +Cık Ekiye 

2.2.3.1. +cık 

āşamdan ıslēvediŋ mi, yumuşacık sabāle kiyē gidēsiŋ. (Uş./Sivaslı/Erice, UşİA, 299/I-58/25-26) 

yaz ayları, ağustos aylarının acık sonlarına doğru, içlerindeydi ġaliba çocukluk dimi 

böyükler, yaşlılar biraraya geldiler rahmetlikler. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 123/XIV/39) 

inneleri falan āşam vurdukca acık aklı başına geldi. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 265/I-38/14)  

yetmeşse haccık katalım. (Muğ./Merkez, MA,112) (azıcık) 

biz daa accık yeŋi yeŋi şey etdik. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 265/I-38/11)  

inneleri falan āşam vurdukca acık aklı başına geldi. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 265/I-38/14)  

o ad accık cesurcaymiş, efeceymiş. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 281/I-44/50)  
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2.2.3.2. +cıK 
hôle hôle gurǔ‚ acıK bitTi mi, çamırı bitirTilē  mi,  büyün çevirilēdi értesi gün çekēdik 

ocāŋ‚ içine. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,161/I/4) 

yoKluK‚ oluyodu, tükeniyodu çabıcıK, ôle ediyolāmış. (Af./Başmakçı/Sarıköy K., BDA,194/XI/) 

 

2.2.3.3. +cıḳḳḳḳ 

türkiye azcıḳḳḳḳ destekleye. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 46/VI/93) 

o birisi acıḳḳḳḳ okumuş. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 104/IV/48) 

deŋîzden ġalburnan su mu geli? accıḳḳḳḳ gelir‚ imiş‚ dökülür‚ ümüş. (Isp., IMA, 139/XVI/12) 

yoKluK‚ oluyodu, tükeniyodu çabıcıK, ôle ediyolāmış. (Af./Başmakçı/Sarıköy K., BDA,194/XI/) 

 

2.2.3.4. +cik 

şindicik hayvannarımızı yúḳlettik gidiyoruz bozdepiye elma satmayı. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., 

KırYA, 253/XVIII/8)  

hincicik ġidcé
y
iz diyé ağlaşdıḳ. (Bal./Çağış K., ADÜM I, 12) 

bir gızınan bir gecécik yatmrynan / adı çıḳar faḳat k ė́ndi dul olmaz. (Af./Şuhut/Badaş K., ADÜM 

I, 45) 

xasda oldum xasdāniye atdılar / bi gėcecik baş ucumda yatdılar. (Esk./Merkez, AİAD,142) 

gúrzüsünü xafifçe yėre bıraxmasından gonax sarsıldı. (Siv./Oluhman, STİAT,14) 

 

2.2.3.5. +cuḳḳḳḳ 

ḳalḳalım usulcuḳḳḳḳ usulcuḳḳḳḳ usulcuḳḳḳḳ, inanmasın zübüde. (Edn./Havsa/Osmanlı Köyü, 

EdİA,205/XXIX/45) 

 

2.2.3.2. +cAk Ekiyle 

2.2.3.2.1. +caḳḳḳḳ 

sıltan xanım çapucaḳḳḳḳ bi tas suy alır. (Gant./Zıranba K., GDİAT, 197) 

 

2.2.3.2.2. +cek 

çoḳ şükür cenapallā iyiyim şindicek kendi kendime beş‚ on yüz paracīm da var. 

(Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 56/XIII/39) 

ilerki ebeler şimdicek hemen çocū ėddîsen ġarının eline bî sübürke vėüllerdi. 

(Ordu/Çamaş/Sarıyakup K.,OİYA, 199/32/11) 
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2.2.3.2.3. +ceg 

evceg bütün îran hökúmādını mācır gönderyōlā. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 105/III/9) 

 

2.2.3.2.4. +cek 

mecidiye bölükcek giddik gezdik oralarda, ġaldıḳ. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,104/VII/36) 

nerden nerē allā rāmed edsiŋ gayınnam ben hacıdan gelecēm zaman bu tarava 

dönmüşümde asgere gitcekleri günde köycek köylü yatırları ziyāret etmek suretiyle 

hepisini geçiriz. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 102/IX/4) 

ҝóycek ġėdiyōlar. (Tok./Artova/Ahmeddanişmend, TİLYA, 283/XXVII-b/23)  

orda‚ da ordunun adamı hep gelmiş ҝóycek. (Tok./Reşadiye/Bereketli Bel., TİLYA, 370/LXXX/5)  

 

2.2.3.3. +CAcIk Ekiyle 

2.2.3.3.1. +cacúҝ 

ġıyılardan eciḲ dādırdıx. o incelişin gine dādırdıh ôle dādıP iceldi inceldi inceldi b ĭ  

ayar şöyle usulcacúҝ gidelle. (Zong./Karabük/Kılavuzlar K., ZBKİA, 162/XXI-c/50 

 

2.2.3.3.2. +cacıḳḳḳḳ    

bunnarıy ḳapısına usulcacıḳḳḳḳ bi yafta yaputurya. (Bar./Merkez, BarYA,29/I/24-25) 

 

2.2.3.3.3. +c ȧc ĭ K 

çabıc ȧc ĭ K varıvēdiK. (Af./Merkez, AMA, 213/XII/206) 

 

2.2.3.3.4. +cecik 

ondan sōra çocūnu yerleştiriyo güveysini orda güzelcecik. (Edn./Keşan/İzzetiye K. EdİA,141/IX/42) 

usulcecik girdim. (Af./Merkez, AMA, 202/X/44) 

 

2.2.3.3.5. +cecük 

çoḳ gaynamadan unu güzēlcecük altını yaḳaruḳ. (Tok./Niksar/Akgüney, TİLYA, 332/LVI-a/13)  

 

2.2.4. +cAsInA EKİYLE 

2.2.4.1 +cesine 
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çox xoşuna gėtm ė́ş. ėlecesine ordan ger ė́ geldux pertüs gedeg ė́ne. (Erz./Tortum/Merkez., ErzİA, 

116/VII-II/145) 

 
2.2.4. +Ar +Ar Ekiyle 

 Zeynep Korkmaz: Üleştirme sıfatları kuran +Ar eki arka arkaya tekrarlanınca bir zarf türetme 

eki olmaktadır.220 

 

2.2.4.1. +er +er 

teker teker dolanıllar. (Erz./Horasan/Merkez, ErzİA, 133/VIII-III/13) 

bėşer üçer ġotürecāmış bunnar demirgırat dėyin, orada harcıyacāmış. (Nev./Derinkuyu, 

NevYA,134/XI/7) 

beş, on, on beş eliŋi sayaraḲ ḳırḲ ġadā devām‚ edēsiŋ beşer beşer. (Küt./Merkez, KYA, 141/I/215)  

hepisi de teker teker çıxmış. (Nev./Ürgüp/Boyallı K., NevYA,165/XXXIII/29) 

 

2.2.4.2. +ē +ē 

hannara gelirdi hannādan hayvannarı getirilē tekē tekē nallardı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

190/II/12)  

 

2.2.4.3. +ér +ér 

aḥmet tékér tékér girélim, içélim. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 29) 

 

2.2.4.4. + é̄    + é̄     

bir é̄    bir é̄   çıḳíyolā. (İz./Taşköprü/Puyalar, İTOBA, 82/4b/51) 
 
2.2.5. +lI Ekiyle 

2.2.5.1. +lı 

ara ara her beş oŋ dakḲada devamlı su veriyoz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 194/IV-a/8)  

çizmesiynen gucurdaklı geldi. (Çank./Şabanözü/Mart Köyü, ŞYA, 92/XXXIII/33) 

dėmek hızlı sıçramışım. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 149/38/57-58)  

aşşılı yukarılı oturuyoz ābimle. (Af./Merkez, AMA, 267/XXV/149) 

bahalı bahalı dosta satardı. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., KırYA, 254/XVIII/34)  

onu ucuz baxalu aludum. (Or./Aybastı/Ardıç Mahallesi, AA, 83/XIV/7) 

                                                
220 KORKMAZ, TTG, s. 467 
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2.2.5.2. +li 

pādişahdan gizli bu çōcu böyüTmeyé başłamış. (Af./Dinar/Merkez, GBAA, 38/XXVIII/15-16 

çoban dertli dertli ĝaval çalıyomuş. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 77/XVII/9) 

davvıl zırnaynan bunnar eva geldılar neşáli neşáli. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 171/VIII-b/267) 

evina gelmiş ėla düşüncėli düşüncėli oturėrmiş. (Bin./Ortaçanak K., BMİKA, 206/XVIII/8) 

çoban dertli dertli ĝaval çalıyomuş. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 77/XVII/9) 

abdesli abdesli ġóürdü elmanıŋ ġabīnı rengiboz ġısraŋ óŋüne dóḲTü. (Yoz./Yanık Köyü, 

YİKYTA, 139/IV/37) 

 

2.2.5.3. +lu 

içine yan ġırep örtünüller, pullu pullu örtünüller. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 118/IX/119) 

hiç‚ ōmāsa ḳḳḳḳoḳḳḳḳulu ḳḳḳḳoḳḳḳḳulu apTės alıdıḳ, iç é̄   dik. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 71/Ic/171) 

 

2.2.5.4. +lü 

bunu tüllü tüllü elimizde naḳış yaparuḳ. (Tok./Niksar/Akgüney, TİLYA, 332/LVI-c/31)  

 

2.2.6. +sIz Ekiyle 

2.2.6.1. +sız 

çoluğa çocuğa oyuncāK garşılıKsız hatır‚ almaK‚ üçün getirilir. (Af./Merkez, AMA, 192/VII/148)   

on beş gün, yirmi gün ordalarda aj susız oturduğ. (Erzn./Kemaliye/Çaldere K., ErznYA, 220/I-XVII/7) 

 

2.2.6.2. +siz 

çāresiz götürecēm. (Diy./Çüngüş/Üçpınar, DİÇÇYA, 219/XXIX/29) 

ḳız açmıyo ḳapıyı. abimlerden izinsiz açamam diyo. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 141/V/21) 

doxsan beş gün fasılásiz yol yürüdük. (Kars/Merkez/Subatan K., KarsİA,167/4/)  

heş kédérsiz gétiri téslim ‚ edérin. (Den./Merkez, GBAA, 48/XXXIX/17) 

nasıl gitdin hay‚  atçé / abılandan izinsiz. (Man./Akhisar/Söğütlü Köy, AkCA, 18) 

 

2.2.6.3. +suz 

canım çoḳ sıḳılıya, suçsuz yere sopa huruya. (Edn./Uzunköprü/Beykonağı K., EdİA,172/XXIII/14) 
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2.2.6.4. +süz 

göŋülsüz köpe Ḳoyuna salarsaŋ; uluyu uluyu KurT getirir. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 163/XXVI/20) 

bu gine kópüKsüz olmuş, gotür bunu, dėmez mi. (Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA, 149/XVI/30) 

göŋülsüz köpe Ḳoyuna salarsaŋ; uluyu uluyu KurT getirir. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 163/XXVI/20) 

 

2.2.7. +dIr Ekiyle 

Zeynep Korkmaz: Zaman gösteren bu ek bir adı fiilleştirme yerine “bir zamandan beri” 

anlamıyla zarf oluşturmuştur.221  

Haydar Ediskun: -dir yapılı zaman zarfları, zaman bildiren sıfat takımlarından ya da başka 

kelimelerden türerler ve geçmiş zamandan başlayıp sözün söylendiği ana kadar süren süreyi belirtir.222 

 

2.2.7.1. +dır 

hėy puşular puşular / el deymeden xışılar / yėdi yıldır sėverim / yėni dıydu ḳomşular. 

(Kars/Sarıkamış/Boyalı K, DİAT, 124) 

o ben bunca yıldır açıx duruyodum, beni örddü, öteki beni ġapattı. (Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı 

K, KırYA, 350/XLVIX/64)  

 

2.2.7.2. +dir 

tĕliġatı alinca üş gündir müddeti hemen bi dilekce yazdim, yazdim, götirdim reyis bege. 

(Erzn./Kemaliye/Kabataş K., ErznYA, 227/I-XXI/1) 

bén iki senedir tormavıda gullanmēyon. (Af./Merkez, AMA, 281/XXVIII/30) 

on senedir ġazada çalışırım. (Erz./Olur/Eylek K., ErzİA, 46/II-VI/11) 

on senedir gurbet elde gulada  (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 201/I-2/5) 

keçeciliḳ doksan yüz senedir devam‚ ediyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 195/IV-a/66)  

 

2.2.7.3. +dür 

bugün ik ė́ gündür osmann ė́ esger ė́ geldi daa. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 157/IX-II/50) 

peki bu yedi gündür siz burada neye bekliyorsınız. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 106/I-b/101) 

ōlu, iki gündür bişē demedim. (Uş./ Banaz/ Ayrancı, UşİA, 241/I-21/36)  

 

 

                                                
221 KORKMAZ, TTG, s. 469 
222 EDİSKUN, s. 274 
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2.2.7.4. +du 

ç�ay beş, alti senedu bu ҝóye veri΄le; ondan eve΄lisi ΄yoğ‚ idi. (Rize/Kalkandere/Kayabaşı K., 

RİA,248/XXII/2) 

 
2.2.8. Ön Hece Tekrarı İle 

 Zeynep Korkmaz: Sıfatlardaki ön hecenin olduğu gibi veya genişletilmiş biçimde 

tekrarlanması ile kurulmuş olan ilāveli zarflar da vardır.223 

 

2.2.8.1. 

az gidir uz gidir, dere tepe düm düz gidir. (Erz./Pasinler/Yeniköy K., ErzİA, 161/IX-IV/22) 

dümdüz geldıx kilis. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 90/V/84) 

 

2.2.8.2. 

-şimdi iki yüz metre indiŋ mi tertemiz çıkıyor. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., BTKKA,131/XI/138) 

çiller var, uzun uzun çiller tertemüz bālanmış. (Tok./Sulusaray/Dutluca Bel., TİLYA, 396/XCVI-b/82)  

 

2.2.8.3. 

bu bileyhlerim gap ‚‚ ‚‚ gara oldi, wura wura. (Erz./Tepeköy Köyü, ErzİA, 28/I-VII/110-111)  

 

2.2.8.4. 

ḥayvanı up uzun etdiler. (Tok./Almus/Ataköy K., TİLYA, 259/XVII/16)  

bax betiŋ benziŋ sap sarı geziyoŋ. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 144/IV/159) 

 

2.2.8.5. 

o vakt ōlanı sımsıkıca bālıyōla. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,13)  

 
2.2.9. +lAyIn Ekiyle 

2.2.9.1. +layın 

o zaman sabbahlayın anamgil ḳaxardı bit toplarlardı. (Diy./Çüngüş/Keleşevleri, DİÇÇYA, 198/XX/10) 

efendime söylim, halile onun da günde ik ė́ defa gėzmes ė́ vardır. bir sabaxlayın gidilir, 

bir de axşam sahat işde üş‚ dört filan aralarında gidilir. (Erz./Pasinler/Timar K., ErzİA, 165-166/IX-

V/75-77) 

                                                
223 KORKMAZ, TTG, s. 469 
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ḳızannana su getirecēn de ekmek yapıcān, geceleyin de sabālayın tarlaya gidecēn 

alacān ekmēni koşarsın öküzlerini bütün gün düven üstünde dönersin saman āline 

getirisin, durusun amdolsun şindi çoḳ rāt ḳızannā bizim günner içinde būçuḳ 

yaşamadıḳ iç. (Kırk./ Kayalı Köyü, KİMİKA, 88/XI/53) 

eteki zabalayın bi baḳā ki bahcivan ġocca zelvi avacı ġuruyu-vamış. 

(Bar./Merkez,BarYA,35/II/81) 

zabālayın meydana çıxdılar. (Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı K, KırYA, 359/L/291)  

 

2.2.9.2. +láyın 

sabaláyın evden çıḳtım. (Muğla/Ula/ Portakallık Köyü, UlaYA, 83/XIII/1) 

 

2.2.9.3. +łayın 

bu adam sabahłayın va΄rı. (Man./Merkez/Sancaklı K, GBAA, 13/VIII/17) 

 

2.2.9.4. +leyín 

sabaḥḥḥḥleyín bízím gíbí ixtiyarlar namazdan çıxtıġı zaman otırıp ḳur‘anını oxıdı. (Ur./Merkez, 

UMA, 184/XVIII/55) 

 

2.2.9.5. +leyin 

aḳḳḳḳşamleyin ḳo‚uşta bende ḳaryolada yatîm. (Tek./Saray/Edirköy, TİSİKAD, 67/XVII/4) 

giceleyin aşġıyalar geliyo. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 77/XVII/6) 

ḳızannana su getirecēn de ekmek yapıcān, geceleyin de sabālayın tarlaya gidecēn 

alacān ekmēni koşarsın öküzlerini bütün gün düven üstünde dönersin saman āline 

getirisin, durusun amdolsun şindi çoḳ rāt ḳızannā bizim günner içinde būçuḳ 

yaşamadıḳ iç. (Kırk./ Kayalı Köyü, KİMİKA, 88/XI/53) 

kendi öküzümne arabamna geceleyin bôle oraḳ zamannarı ḳırda yatırdıḳ. (Kırk./ Kayalı Köyü,  

ġız dışarı çıkmış geceleyin. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 76/XV/8) 

sabāleyin, sabağ ezeni oxunmadan çıxarĭm buraya geldim. (Erzn./Kemaliye/Çit K, ErznYA, 209/I-

III/8) 

sabağleyin gün doğmadan o avlağa girerdim. (Erzn./Kemaliye/Dutluca Buc., ErznYA, 210/I-V/4) 

padişānın evine bular ḳaxarken sabahleyin herkes bi ata binerken dîreK şeye gidiyolar.  

(Bin./Karlıova/Halifan K., KYA, 183/XIII/35) 

sabahleyin ġaxdıx. (Kars/Sarıgamış/Karaurgan/Isısu K., KarsİA, 186/14/6)  
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sabāleyin bir‚ iki toxdor beni yolçu etdi. (Kars/Susuz/ Kırçiçeği K., KarsİA,166/3/51) 

biz de sabeyleyin çorbamızı gendimiz yapardıx. (Kır./Merkez/Kortulu K., KırYA, 267/XXIII/48)  

āşam yazılan mektub sabāleyin oḳunmaz. (Küt./Merkez, KYA, 156/VI/24)  

bi de sabāleyin oldu baxdux, daha ėyice de üsdüm ġurumamış. (Or./Aybastı/Sefalık Köyü, AA, 

70/VI/12)  

perşembe yāni cumay ‚ akşamı gün veyahudda pazar gün ha gelin ėncē gün sabāleyin 

yemeklē hazırlanır. (Af./Sandıklı/Daylık K., SYAÖ, 333/LVI/1-3)  

ertesi gün sabāleyin de davulcu yine varı. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 68/I/72-73) 

sabaḥḥḥḥleyin ḡórürsün diyo. (Tok./Killik K., TİLYA, 251/XIII-a/14)  

gāli sabāleyin ezzāneden iĺāc almaya gittik. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 216/I-8/38)   

sabahleyin sāT seKiz doxuz aralarında geri davarı getirir. (Yoz./Yukarı Kızılöz, YİKYTA, 

207/XVI/14) 

zabahleyin ben bu gızın yanına gidiyn dėyelek, kirli kėseyi aldı. (Kas., AAT, 9) 

bi de zabahleyin oldu. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 86/XXIII/17) 

zabāhleyin gālxınca gālxınca ēbdes alusun. (Kas./Daday/Boyalca K., AAT, 61) 

zabāleyin irkence bizi yozgata iletecek. (Nev./Ürgüp/Karacaören K., NevYA,158/XXIX/50) 

ōlan çarşıya çıxdı zabāleyin. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 149/IV/265) 

 

2.2.9.6. +lėyin 

sabbahlėyin o biçax nėrya saplanmıssa orda‚ āramaya başlardıx. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 

92/VI/44) 

 

2.2.9.7. +lėyın 

bi gėc yatacax ki sabalėyın gel. (El./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 114/XVII/45) 

 

2.2.9.8. +l ė́yin 

āşam oldu ġėcel ė́yin bi damın içinde galdı. (Kas./Göl/Kurusaray K., AAT, 39) 

 

2.2.9.9. +liyin 

gidir geceliyin. (Erz./Horasan/Dağbaşı K., ErzİA, 139/VIII-V/58) 

biz de sabahliyin çıxdıx. (Erz./Kümbet Köyü, ErzİA, 32/I-VIII/86)  
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2.2.9.10. +lein 

úçüncü gúnü sabaḥḥḥḥlein o akşam gızbaşına gelirler. (Mal./Hekimhan/Hasançelebi K., MalİA, 280/XLVI/7) 

 

2.2.9.11. +lėin 

zabahlėin gaḳallar, davarı yoḳ. (Esk./Mihalıççık, AİAD,112) 

 

2.2.9.12. +leyn 

ateşi de ḳarı sabāleyn bastırmış. (Edn./Enez/Vakıf K. EdİA,130/IV/122) 

şimdi sabāleyn ĝoparıb masaŋıza getirecēdim, bāhşşimi alacādım. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, 

SİA, 183/IVd/192) 

 

2.2.9.13. +latın 

sabahlatın gaxdı bu kesilib. (Kars/Arpaçay/Kineği K., AKD, 29) 

 

2.2.9.14. +lan 

sabahlan gettim. (Bin./Karlıova/Viranşehir K., KYA, 146/IV-b/38) 

΄kodi dolaba, sabalan kuyumći geldi. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,201/I/163) 

uyku semesi lēn bi sabālan ġoyun boşandı. (Af./Sandıklı/Asmacık K., SYAÖ, 280/XXXVII/82)  

sabālan saat dört buçukda bi aĺarım çaldı, (Uş./ Eşme/Yeşilkavak, UşİA, 286/I-48/13)  

sabah ‚‚ ‚‚ ĭlan güneş vurdu duvara. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,110/I/183) 

sabalan
 gaḳdım tárla ġöründü / tárlıya varmadan golum yoruldu. (Bur./ Bucak, ADÜM I, 112) 

 

2.2.9.15. +len 

sabālen atlarımıza bindik yola çıkdık. (Uş./Sivaslı/Karaboyalık K., SA,20/IV/21) 

bi baḳasın sabalen heş kimse esger ġalmamış. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 122/XIV/35) 

sabālen saxat sekiz buçuġda ġalḳarın. (Küt./Merkez, KYA, 160/VIII/1)  

bordan sabālen yükü hazırlādıg. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 112/IV/2) 

odalarda, sabālen bayram gılındıkdan sōna toplanır, (Uş./ Banaz/Çiflik, UşİA, 251/I-31/15)  

sabālen kitcēŋiz dedilē. (Uş./ Eşme/Yeleğen, UşİA, 283/I-46/12)  

 

2.2.9.16. +la 

sabāla ḳaḳarız, çōba pişiriz yériz. (Man./Gördes, ADÜM I, 19) 
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2.2.9.17. +lin 

sabahlin gaḳdı. (Bolu/Merkez K, AİAD,164) 

neyse sābálin gene geliyo bi‚ de baḳsala ā‚aç bütünlenmiş. (Esk./Merkez, EYA, 149/IX/74) 

 

2.2.9.18. +lîn 

sabalîn yėrinden gaḳdı pātşah. (Bolu/Merkez K, AİAD,167) 

sabalîn tekrar gidcekler. (Ordu/Çaybaşı/Kurudere K.,OİYA, 213/42/6) 

 

2.2.9.19. +nayın 

āḳḳḳḳşamnayın edirne arastalarda yatǖz. (Edn./Lalapaşa/Çömlekakpınar Köyü, EdİA,216/XXXIII/134) 
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II. KELİMELERLE VE İKİLEMELERLE YAPILAN ZARFLAR 
 
4. KELİMELERLE YAPILANLAR 
 
1.1.TARZ ZARFLARI 
 
1.1.1. Böyle 

bū ōlmadı mı bu düzgüncene bône çıKmaz. (Af./Merkez, AMA, 173/I/140) 

bôle parça parça etlē bütün bütün bôle pişirilî. (Af./Merkez, AMA, 179/III/109) 

halı zili doKuya doKuya dēyō deyzem bôyne oldu, (Af./Merkez, AMA, 175II/50) 

mirze meḥmet bėle özini salladıġi zaman zinciri parça parça ėdi. (Van/Merkez, AİAD,7)  

bôle  berāber  evce evce bayram gezilir. (Af./Başmakçı/Çığrı K., BDA,216/XVII/19) 

böle böle oturmuşlā. (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 74/3a/18) 

böyle böyle sayı yapılırdı. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 142/XIII/109) 

yav böle böle dėmişiyiz siz! (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 76/3b/91) 

undan sōra bunu büze büze sālam yerinde büle büle büze büze büle diḳîler.  

-ana ha bu çazi‚ kári poyla poyla ėtdi beni. (Trab./Akçaabat/Haşka K, KİAT, 173) 

cavırlā bôle yapallāmış. (Muğla/Ula/ Ataköy, UlaYA, 87/XV/1) 

galıPdan sōra söküldüKden sōra verniKle boyanıyō, parlăyō yāni, çit çit bālanıP bône 

takım hālinde dakılıyō torbanıŋ‚ içine. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/19-21) 

onnan sōra onnarı bôle bôle bôle bôle parçalar hālinde bırakırsın. (Af./Merkez, AMA, 

218/XIII/133) 

guruyuncēye gadar orlarını bastırı bastırıvėridiK bōle. (Af./Merkez, AMA, 221/XIII/231) 

çıKdım ha şimdi fır gelivėriciKlē ārkamızdan, ha bône geliciKlē. (Af./Merkez, AMA, 232/XVI/31) 

burada da işte artıx yėrleşmişlér, bö'yle göçeber halunda. (Mal./Akçadağ/Karamağara, AkçYA, 

128/24/3-4)  

geliyo böyle içerı giriyo. (Mal./Akçadağ/Keller, AkçYA, 152/39/24)  

işTe böyle ġanduruyosuŋuz. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 221/IIb/168) 

bu keyik bôle gélméz, deyip çadırın gāpsına çıkıp bakıyo. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,7)  

bi ayānna  bôle çinnēdi  çamırı. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,161/I/1) 

oluP çıkıP gidiyo bôle işde. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,164/II/13) 

belá dėyinca ibreyim Ḳaxduğu zemon ayaḲabını geymeden yayan Ḳaxi yėni aşağiya. 

(Bin./Ortaköy K., BMİKA, 141/III-b/95-96) 

bôle bu şekilde açıḳdan ġonuşerek varıyolla. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,81/I/16) 

ḳız istemáġa bėle gėdecáġux. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 127/I/1) 
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úç keri bėle çaġırırlar. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 128/I/18) 

bėle millet dışardan geler, gėdip bi fatiḥasíni oxıyár. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 129/II/9) 

gel ĭ ni bėle yastuġın‚ üstinde oturtırrux. (Diy./Çermik/Başarı, DİÇÇYA, 139/VII/2) 

işte bėle gelini gėyintırırlar. (Diy./Çermik/Başarı, DİÇÇYA, 139/VII/5) 

bėle def, dabrıxa çalallardí ḳadınlar. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 156/XII/3) 

davullar, zırnalar bėle olurdí ānadın mı? (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 157/XII/19) 

bėle güzel bėle xalḳ alar çevirürlerdí, sáyránnebi oxırlardı. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 172/XIII/260) 

o birez yaní bėle bi ḳurı halá gelür ki birbirsine yapışmasın. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 177/XIV/52) 

onı pilavın ‚ üzerine bėle sererüz. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 178/XIV/69) 

bíz bėle ceviziçini ufax ‚ ufax düverüz, içine maydunoz ḳataruz, peynir ‚ ufalaruz. 

(Diy./Çüngüş/Avut, DİÇÇYA, 202/XXI/30) 

çaġayı bėle ortaya tikerük bi xoş peşkül sererük. (Diy./Çüngüş/Üçpınar, DİÇÇYA, 221/XXIX/51) 

dėdiler‚ işte bu dügmeye bėle basarsın, yanar; bėle bastın mı söner. (Diy./Çüngüş/Deveboynu, 

DİÇÇYA, 225/XXXI/21)  

anam bazlamalárdan büle ḳoparıp ta ḳızanın eline verememiş. (Edn./Enez/Vakıf K. 

EdİA,131/IV/157) 

büle yaparım, bırakırım, giderim. (Ed., Meriç/Yenice Görece K., EdİA, 162/XIX/7) 

herkes böle zalım bĭ  ‚padíşahTan ġurtulduğu içün ġırx gün ġır gece bayram ‚ edi. 

(El./Aşağıdemirtaş,  

EYAD, III/50) 

bu hep gezdükce bėle ėdiyi işde. (Erzn./İliç/Bozyayla Köyü, ErznYA, 265/II-XXXII/17) 

biz bunu indiremicēz böle diyo. (Esk./Merkez, EYA, 149/IX/79) 

hemen bu şindi gidiyo, siz diyo, bôle yaptınız hepiniz. (Esk./Merkez, EYA, 151/IX/181) 

bi gün bôle beş gün bôle hep bunlā devam ettiriyolāmış. (Esk./Merkez, EYA, 152/X/5) 

bunnar bėle bi‚ gaç ay ğėceleri ḳ é̄ yfde ğünüzleri tėyarasına binip ğezmede idi. (Mal./Tilek K., 

GDİAT,6) 

bocu ekmeği guyya atıp gėri dönünçü bezirgen bunu bėyle görüy. (Gant., GDİAT, 217) 

işdi bôlü bôlü vaki΄ géçiriyoz. (Muğ./Merkez/Dirgeme K., GBAA, 102/LXXVIII/3) 

keserler‚ ile, bôle paltalar‚ ıla, geliyollā. (Isp., IMA, 124/VIII/3) 

aġacın altında bôle baḳarù ımış pis pis. (Isp., IMA, 158/XXVII/32) 

diz ĭ lĭ lē böle toparlanılā. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 66/Ia/2) 

işTe del ĭ ġannı nandan gėlip nānı gid ĭ yosuy böle? (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 67/Ib/33) 

böle geçiniyomuşĺar. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 70/Ic/162) 
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bėni böle böle çociye vurdurdulā. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 71/Ic/204) 

bütün bölé bi ufalāsıy. (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 79/3b/189) 

bėle zorŭnan geldig. (Kars/Merkez/Azat K., KarsİA, 325/81-a/6)  

biz böyle bî laf duymadıx. (Kay./Yeşilhisar/Gülbayır Köyü, YYA, 118/IX/205) 

öbürsü axşam diger bacağıni, bėle bėle atın dörT bacağıni de yėmiş. (El./Ağın/Andiri K, 

KBAYA, 176/LII/22) 

soyna böŷlece üzüme yėtişdirdik. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 6/I/136) 

işde o günden berli, bugüne ġederi bu dönemde bėle yaşayīb gidîg. (Kil./Dölek Köyü, KMKA, 

60/X/20) 

bôle güzel geçinirlē. (Kırk./ Kayalı Köyü, KİMİKA, 82/IX/15) 

makinalar çıḳmazdan eveli bôle ayvan gücünnen enadı mı vaḳti olannar iki ḳoşar. (Kırk./ 

Kayalı Köyü, KİMİKA, 84/X/38) 

candan‚ olan aḳrabālāna dǖne çār ‚ ıḳan, “beyin ḳuşā ‚ gircek, beyin ḳuşā ‚ gircek” böile 

xaber verilir uḳḳḳḳuntuyla. (Küt./Merkez, KYA, 138/I/115)  

gecĕ‚ yārsı gelmişlē böle, ama nasıl ağırlı‚ınnan geldi. (Küt./Merkez, KYA, 141/I/239)  

gine reşberlik yaparlarmış güçleri yettiği Kader bele geçinirler imiş. (Mal./Arguvan/Asar K., 

MalİA, 300/LXVI/7) 

böle bi mektüp yazmadım / gurbet ele düşeli. (Muğ./Merkez, MA,128) 

böyle dîp ālaşıyollar. (Nev./Merkez, NevYA,124/IV/18) 

ondan böyle manyaxlıx yaparım. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 65/II/45) 

içine toprax, çåmur ġoyuyoŋ tābi böyle. (Or./Aybastı/Belen Mahallesi, AA, 78/XI/9) 

böyle oturullarımış bi mazāda. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 89/XVI/129) 

işTe bôle yapıp yatıp gėdiyoḳ yani. (Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh.,OİYA, 191/24/41) 

işTe yapip ā‚ bôle vatandaşa vėriyoḳ. (Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh.,OİYA, 193/26/26) 

şindi fassa yoluna döndük‚ mü gėce ġarannnū‚a bôle ġarunnuḳ. (Ordu/Çamaş/Sarıyakup K.,OİYA, 

198/31/3) 

bebek bôle ehllîleşsin diyin işde. (Ordu/Çamaş/Sarıyakup K.,OİYA, 199/32/29) 

üç kerre böyle adet yaparız. ondan sóna ġiderix. (Yoz./Sorgun/Canşalı K., OAAD, 193) 

başında ġumandan bôle işyinen dürbünnen geriden bakılak geliyōmuş topu atarken 

atarkene tam hedefi bulduruyodu. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 250/XXIII-b/23)  

mǖbāreḳ ġıcıl ġıcıl gözleri bône kinni kinni bakıyo. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 254/XXV-a/28-

29)  

o çocuḲ ölcěḳ oldu da ėycene canına değdi mi ġurşun işeğiŋ çocuğuŋ o bôle ġabir gibi  

çuḲurca oluverir. (Af./Sandıklı/Kusura  Kas., SYAÖ, 383/LXXXI/13-14)  
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bubåm kezden girmiş böle yeni yāmıglıglĭ dedi gayınnam. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 95/I/135) 

izmire varıncaya gadā hem böle uvā gabgara gevır döşenmiş gāmış. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut 

K., SKA, 108/III/92-93) 

bayramlaşmalarımız şimdi esgiden gene böle aynı bu şekilde oluyodu. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., 

SKA, 135/VI/64) 

axıllı vezir diyo ki pādíşaḥım, bu beyle olmaz. (Siv./İlbeyli/Conkar Köyü, SİA, 163/I/88) 

bele bele oldu. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 167/II/73) 

bele bele oldu. yaz ı̊yu kimse de ‚eşdiremez‚ imiş. diy ȯr. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 169/II/74) 

işde beyle beyle oldu. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 172/III/52) 

beni bēle eTdiŋiz. (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 206/VI-a/70) 

bu daireyi böyle bıraḳtırmaycām. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 45/VI/54) 

doḳtora gidince bizi māyene etmî ki yoḳ şöyle olmuş böyle olmuş. (Tek./Saray/Kavacık Köyü, 

TİSİKAD, 53/XII/3) 

ördek mördek gelî bazı kere barıyı bôle avada görsün döniyi ayvan. (Tek./Saray/ Kavacık Köyü,  

TİSİKAD, 53/XII/22) 

bôle ana çocuḳ gibi ḳonusūz. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 60/XIV/55) 

bôle uzatmayalım ḳadının gözleri de sulandı. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 74/XX/87) 

bunun siması hep bēle gece gúndüz hep bôle önüne getüriyo allah tarafından. (Tok./Bakışlı 

K., TİLYA, 235/II/3)  

ġarının ġakdı, kefėnce geldi, içeri girdi diyin. bunnarı böyle yaylada gördǖk. (Tok./Bakışlı 

K., TİLYA, 237/III/25)  

bóle ışırkene bôle şaFaḳlî, o‚ zaman ġalkarsın. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 238/VI-a/4)  

bóle ışırkene bôle şaFaḳlî, o‚ zaman ġalkarsın. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 238/VI-a/4)  

b e̊ylece bitmiş olur. (Tok./Killik K., TİLYA, 252/XIV/6)  

bôle mayalaruḳ. geldüklüyün sacı ġuraruk. (Tok./Niksar/Gökçeli Bel., TİLYA, 344/LXVII/2)  

kelle getirmîp‚ de bôle çaput gibi yamalık gibi öte ‚ beri getürse ġıtlıḳ, bė ‚ şey bulamamış. 

(Tok./Reşadiye/Kızılcaören K., TİLYA, 384/XCI/10)  

bu amma bôle kerametini ḡórdü müddetçe bu adama yardım etmeyi. (Tok./Zile/Merkez, TİLYA, 

428/CV-b/25)  

bunun siması hep bēle gece gúndüz hep bôle önüne getüriyo allah tarafından. (Tok./Bakışlı 

K., TİLYA, 235/II/3)  

bôle diŋelib‚ durun. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 114/XXX/1) 

artıx yedíncí seferde gelír baxar isma‘l ‘aleyhiselam aġlarken aġlarken bėle ayaġını 

yere vurırken ayaġı altında su kaynamaya başlamış. (Ur./Merkez, UMA, 143/III/135-136) 
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ocān iki tarfına ayaklanı bôle bāsmış. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 213/I-7/73)   

iki gün, bôle üç gün bôle, beş gün bôle. e ne olcek? (Uş./Merkez/ Yapağılar, UşİA, 226/I-15/21)  

kōden dışada bôle bōle dolaşırlādı. (Uş./ Banaz/Ahat, UşİA, 237/I-18/43)  

üş yüz gram ekmēnen āşam mı oluyo ha bôle yaz günü. (Uş./ Banaz/ Ayvacık, UşİA, 245/I-24/17)   

falan zaman be seni gurtardım, şôle oldu bôle oldu. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 281/I-44/34-35)  

diyecēm, bôlelikce yaş yaşadım hindiye gadar. (Uş./Eşme/Fakılı, UşİA, 344/II-83/22) 

davılınan tek ĭ rar davıl garşıya gidē getiri gelirdi, böyle edēdik. (Uş./Karahallı/Beki Köy, UşİA, 

366/III-95/6)  

boynuna saılıyo ālıyo. ālayıncıh bu kenez ġırğ ġız otuz doxuzu bôle mayıl oluP 

baxıyolar. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 126/I/511) 

süzgeşde galıyo o, garışdıKca bôle onu sōna yayıyoz gā. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,249/XXIV/75 

bóyleće yuvami kurmiş‚ oldum. (Rize/Çayeli/Büyükköy Buc./Derecik K., RİA,278/XXXIX/33) 

bunu böyle öre‚ öre‚ öre ġoca bi şöyle dutardıḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 118/IX/104) 

bône motulu olmadī‚ içün hayvannıydı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 195/IV-a/43)  

saba‚ ā yakın bi hataş ordan afĭ yonuŋ içi emme gaynamış bôle gaynamış gāli. 

(Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 107/III/54) 

 

1.1.2. Öyle 

usulca soya s oğlum sen de gėdip gelip beni öle eğlenme. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., ErznYA, 

255/II-XIV/226) 

artıx ėle ėle ėle, şindiye ġeder idare ėtdıx. (Erz./Horasan/Dağbaşı K., ErzİA, 138/VIII-V/32) 

naynoluŋ‚ üzerine çorağı atādıK, ôle duruydu. (Af./Merkez, AMA, 283/XXIX/25) 

nası bülürsen ôle yap. (Bart./Merkez K, AİAD,180) 

onnar ‚ ôle  ediyomuş‚ umuş, o zůman satíyolāmış. (Af./Başmakçı/Sarıköy K., BDA,194/XI/77) 

neyse nė çevirdi, dėdi olmadî, olmadî, óyle çevir, çevir çevir daşi çevirdi. (Diy./Çermik/Başarı, 

DİÇÇYA, 141/VIII/5) 

yaní ėle bi satış bi iş yapamíyux. (Diy./Çüngüş/Aktaş, DİÇÇYA, 214/XXVI/10) 

ėle osun. (Diy./Çüngüş/Deveboynu, DİÇÇYA, 223/XXX/11) 

ele ağlamışam; ėlece düşmişem yuxiya. (Erz./Kümbet Köyü, ErzİA, 33/I-IX/27)  

bi bey ōlŭ varmış zengin bi‚ de fakir ġızı varmış fakir ġızı ėsgi yıkāmış ôle. (Esk./Odunpazarı 

Semti, EYA, 137/III/16) 

ôle anletem de güzē ōsun. (Isp., IMA, 128/XI/2) 

bizim dudu deyzem var‚ ıdı, oŋa da ô yle edēler‚ imişmiş. (Isp., IMA, 162/XXIX/31) 

çayları içėlim öle annadalım. (İz./Taşköprü/Omurlar, İTOBA, 83/5/9) 
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ėle beni görü görmez «dur, abazdi» dedi, «teslim.» (Kars/Selim/Oluklu, KarsİA,228/35/71)   

ôle yapallā. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 97/XV/24) 

gücenmesin diye ilkine nasıl yaptıysan unu da üle yaptıḳ. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 

97/XV/25) 

ôle can tatlı ayaḳḳabısını alan burġaza ḳaçıyo. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 101/XVI/20) 

eylece şimdik gelincik gayası diyler eyle duruyo orda. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 250/X-b/17) 

ôle gine biçaḳ  unda ġaliye asgerden gelene ġadar. (Ordu/Fatsa/İslamdağ Bel./Arıoğlu Mh.,OİYA, 

217/48/8) 

çeşmeleri yabdırdım işde öle öle kendim idāri iddim. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 93/I/73) 

geliyorum amma eyle kefli geliyorum. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 200/V/123) 

şindi kanınca ġadā ben ôle yıkıldım yā. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., SA,40/XII/51) 

öle hiç benim sen çekinmoyeceksin. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 56/XIII/46) 

öle icab‚  etmiş öle ōmuş. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 58/XIV/11)  

elbette ôle ne çıḳarı olcaḳ? (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 63/XIV/158) 

sallanduḳcan ôle bi datlu uyḳusu olūdu‚ ki unun sallanuḳan sallanuḳan çocuḳ uda uyur 

ôle gėderdük. (Tok./Niksar/Buzköy, TİLYA, 334/LVIII/15)  

ôle geldi ben makinenin içinden baḳıb‚ durun. (Muğla/Ula/Portakallık Köyü, UlaYA, 85/XIV/41) 

bi ‚ de baḳtıydım seniŋkileri ôle bi geli‚ batırı seniŋkileri. (Muğla/Ula/Oyru Köyü, UlaYA, 100/XXIII/59) 

bi ‚ şēlē ver ĭ yollā gelin ôle in ĭ yoru. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 112/XXVIII/15) 

işTe ôle yatıb‚ duruz. (Muğla/Ula/Portakallık Köyü, UlaYA, 85/XIV/33) 

emme vesait oldūndan misāfirlē ôle gēlmeyo. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 212/I-7/33)   

ġıyılardan eciḲ dādırdıx. o incelişin gine dādırdıh ôle dādıP iceldi inceldi inceldi b ĭ  

ayar öyle öyle yapallādı. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 101/I/24) 

ėle ėle oniki gúnde geldim. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 135/V/9) 

eylece şimdik gelincik gayası diyler eyle duruyo orda. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 250/X-b/17) 

sırtıŋda elbise nasılsa é̄  le gösteriyniş. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 15/IV/95) 

ôle diŋelipTe kapı gibi bakmā yok, saklī görünmüyōlā, görünmeden saklı ōlanlarıŋ 

oyununa bakarlar. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,11/I/16) 

ondan sōna gelin ôle çıkardı. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,14/I/80) 

 

1.1.3. Şöyle 

sökerken sıkışdırrız bunu dişiynen sıkışdırrız şône, (Af./Merkez, AMA, 173/I/138) 
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galınca ben de gorkudan gıyıda diŋeldim şôle. (Af./Merkez, AMA, 174/II/7-8) 

tütünnen şôle şôle gidiyoŋ. (Kır./Akpınar/A. Homurlu K, KırYA, 310/XXXV/249)  

pavızal gibi bunu da şône galıbıŋ bėline şône şuruye çeKdiğiŋ zaman bu tamāman‚ 

oturu. (Af./Merkez, AMA, 182-183/IV/61-63) 

orădaki sıradan, güzel güzel şône az‚ al, yarın bi dā ‚ al, (Af./Merkez, AMA, 189/VII/43) 

bi çukur gazāsıŋız şôle. (Af./Merkez, AMA, 255/XXI/10) 

o çukuruŋ‚ üzerine şôle gorsuŋuz. (Af./Merkez, AMA, 255/XXI/12) 

onu şôle dikēdiŋ hi ōymazdıŋ. (Af./Merkez, AMA, 289/XXX/95) 

şóyle bir k  ́óyden gelirkenen bize bineK vermediler. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 214/IIa/2) 

ėhdiyar şóyle bi kenarda masum‚ alda duruyŏr. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 281/Xa/63) 

dúğmeye şöyle çe h́ecāŋ unutmıyacāŋ. (Amas./Aydınca/Hasabdal Köyü, AAA, 301/XIVa/13)  

tahanlı gömbe mi? hindi yukayı açāsın, tahanı çalāsın, hôle hôle hôle hôle hôle hôle 

edēsiŋ. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,165/II/41) 

bi sene şey ölcüyoz şöyle torpax ġontrol geld ĭ ‚înde. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,93/V/88) 

ha bi de çocıḳ yeni dōdu muydu çocŭūn ġafası şôle bi yana ēri oldu muydu şerbetçiler 

ünnerler geliler. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,97/VI/37) 

ismine veret diyerik, o veretlerinden şėle irelė gėrė süreller. (Erz./Şenkaya/Gaziler Buc., ErzİA, 

69/III-VIII/42)  

gidelim şôle diyo abeycim nerde bi aydınlıḳ bulursaḳ ŭraya girer misafir oluruz diyo. 

(Esk./Merkez, EYA, 148/IX/27) 

güm demesiyle beraber şöle dere ç òx dardır. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 99/I205-206/) 

babam hasan Ḳocamandan nakil duyduğuma góre bunu şöyle nakil idmişTir. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 140/XIII/45) 

şöle şöle iki sıra bir taḥtanın üzerine oyållar. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 24/VI/84) 

xarman yėrinde şėle şėy yapardınız, çapıttan, neydi o. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 28/VI/188) 

şöyle bi ġocam oláydí dėdi. (Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 74/IX/23) 

bunu burdan u tilleleri yapince şôle ayalladūmuz zaman burdan burî bî kiskip baliyoz 

yani. (Ordu/Aybastı/Ortaköy Mh.,OİYA, 194/25/) 

şėle sa‚a sola ĝóz gezdirdim. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 201/V/167) 

şöyle tarif idebiliriz. (Çank./Şabanözü, ŞYA, 110/XXXXVII/1) 

sürü şöyle yatıyor. (Tok./Pazar/Kaledere K., TİLYA, 359/LXXIV-e/92)  

zeki oluşunu şôle sana sôleyem. (Muğla/Ula, UlaYA, 95/XX/22) 

etrafında kímsei görmíyene ḳadar, maġaranın şöle ḳapısına çıxar. (Ur./Merkez, UMA, 140/III/36) 
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şôle gınaşırsam çocūm baırı da beni çıkarılā da gavır elinde giderim déye yāzık götü 

yere yapışmış. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 215/I-8/11)   

falan zaman be seni gurtardım, şôle oldu bôle oldu. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 281/I-44/34-35)  

ōlan şôle dolanayxana ġıza şôle baxıyo, hėç axlı kesmiyo. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 152/IV/337) 

şöyle usulcacúҝ gidelle. (Zong./Karabük/Kılavuzlar K., ZBKİA, 162/XXI-c/50 

işē gelinceye ġadā tabi her tarafın dînimize göre tabi her tarafıŋ ayrı şeyi bu değişiklik 

şöyle olabiliyō. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı, SA,16/II/15) 

 

1.1.4. Höle 
hôle hôle gurǔ‚ acıK bitTi mi, çamırı bitirTilē  mi,  büyün çevirilēdi értesi gün çekēdik 

ocāŋ‚ içine. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,161/I/4) 

işde önce gurbannarı keseriz, yaşlı kimlē var‚ısa onnarı  ziyāreT‚ edeleK, hôle dolanırız 

işde. (Af./Başmakçı/Y. Beltarla K., BDA,213/XV/106-107) 

ule hasan emmi yāḥu biz ḥḥḥḥôle ḥḥḥḥôle çay işTik. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,105/I/53) 

soğuḳdan ıscağa yapışınca, hemen oraya hôle çökü‚vēdim. (Isp., IMA, 108/I/183) 

hôle ezē, azā azā dökēken, ġarışdĭra ġarışdĭra‚verisin. (Isp., IMA, 131/XII/50) 

baḳtıdım hôle ġoşuġ‚ gelillē. (Muğla/Ula/Oyru Köyü, UlaYA, 100/XXIII/61) 

ondan sōra gelivemiş çayın kıyılarna, hōle bi öte gederimiş bi beri gidiverimiş. 

(Uş./Merkez/Güre, UşİA, 211/I-6/16)   

 

1.1.5. Uz 

az gidiyor uz gidiyor. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 27) 

az gėdiyler, uz gėdiyler. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 168/XIII/177) 

az gidir uz gidir, dere tepe düm düz gidir. (Erz./Pasinler/Yeniköy K., ErzİA, 161/IX-IV/22) 

az gidibler. uz gėdibler. (Kars/Iğdır/Kasımcan K., KarsİA, 28/56/23)  

az gidiyo, uz gidiyo. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, YYA, 103/IV/10-11) 

az gidî uz gidî. dere depe düz gidî. (Ordu/Gürgentepe/Işıktepe Bel.,OİYA, 252/73/70) 

az ġider uz ġider, dere depe düz ġider. (Niğ./Alay K., OAAD, 22) 

zamānıŋ birinde bir diyārda bir pāt ĭ şah varımış. bir günnerden bir gün olmuş vezîyle 

tebdili az gitmişlē uz gitmişlē dere depe düz gitmişlē. (Uş./Sivaslı/Selçikler, UşİA, 315/I-64/4) 

az gidiyo uz gidiyo, derelerden yėl gibi depelerden sel gibi. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 107/I/19)   
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çeḳiP ġoyuP gėdiyo. az gėdiyo uz gėdiyo. dere depe düm düz gidiyo. (Yoz./Ovacık Köyü, 

YİKYTA, 114/I/210-211) 

 

1.1.6. Düz 

ben bunu düz yapmışsiyin şurasını bilemedim. (Af./Merkez, AMA, 243/XVII/231) 

déré dépé düz gidiyor. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 27) 

az gidî uz gidî. dere depe düz gidî. (Ordu/Gürgentepe/Işıktepe Bel.,OİYA, 252/73/70) 

az ġider uz ġider, dere depe düz ġider. (Niğ./Alay K., OAAD, 22) 

zamānıŋ birinde bir diyārda bir pāt ĭ şah varımış. bir günnerden bir gün olmuş vezîyle 

tebdili  

az gitmişlē uz gitmişlē dere depe düz gitmişlē. (Uş./Sivaslı/Selçikler, UşİA, 315/I-64/4) 

 

1.1.7. Güzel 

içine çiviyi atāsın güzel içine otutturusun. (Af./Merkez, AMA, 225/XIV/97) 

güzel gėtirü rsün. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 168/XIII/181) 

onı güzel gėtirürux ḳırxını tökende. (Diy./Çüngüş/Deveboynu, DİÇÇYA, 223/XXX/12) 

bi galıp sabunnan beraber bunu güzel bi yıxadım. (El./Sarıyakup, EYAD, VI/58) 

o narlandığ ė́ gibi, atėşde güzel gızarır. (Erz./Pasinler/Timar K., ErzİA, 165/IX-V/53) 

zobanıŋḳı da‚a ceryannı fırından da‚a güzel‚ olur. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 191/XXVI/166-167) 

yavrum buna sālam yap, güzel yap tembih‚ ediyōla. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 206/V/126)  

rahat güzel tekrar gere geliye. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,104/VII/32) 

ḳoyarız peçḳayın içinde güzel pişirîz. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 99/XV/82) 

ġóbeğini kesdükden sona gúzel bėlerüz. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 73/X/2) 

hanı, alçaxlarda çise olur. yúķsekde ġoyun ġózel ĭrāxat yay ı̊lu. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 

64/II/7)  

 

1.1.8. Diğer Kelimelerle 

çaġayı temiz çimdirmíşük. (Diy./Çüngüş/Üçpınar, DİÇÇYA, 221/XXIX/51) 

arxadaş bunu ġúl ġubür ġatmadux temúz yapıyox. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 64/II/22) 

ėyi düşünmüşüŋ yā sayit. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 197/I/9) 

ölürsé kürdüsünü sana verriz; çabuḳḳḳḳ ġalive. (Bur./Bucak/Ürkütlü, ADÜM I, 106) 

dėdi hadi olġum, daha sen ‚  ėyi olmíşsan. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 186/XVI/30) 
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bėle adanaya gėderlerdí adamlar sanki ac gėderlerdí, ac gelürlerdí. (Diy./Çüngüş/Aktaş, 

DİÇÇYA, 214/XXVI/3-4) 

ōrdan aġamıylın geldi peşint. geldi aġam. (Edn./Merkez/ Köşen Köyü, EdİA,183/XXV/1) 

pādişahdan gizli bu çōcu böyüTmeyé başłamış. (Af./Dinar/Merkez, GBAA, 38/XXVIII/15-16 

herkės sır é̄  nén girsiy. (İz./Taşköprü/Çal, İTOBA, 93/9/81) 

bunnar mejmur verilecegdi. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 134/XII/104) 

gizli sevellerdi eveli. (Kır./Merkez/Kortulu K., KırYA, 271/XXIV/57)  

ḳiz terin bir dúşúndi. (Trab./Of/Zelego K, KİAT, 163) 

oraya kiten-da sağ kelmezmiş. (Trab./Vakfıkebir/Mahmutlu K., KİAT, 200) 

hanı, alçaxlarda çise olur. yúķsekde ġoyun ġózel ĭrāxat yay ı̊lu. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 

64/II/7)  

onuŋ orıya vardux bizde para yox tabi, boş gediyox. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 68/V/25) 

toxad’a ġadar yaya gėtdúķ. (Or./Aybastı/Kabataş, AA, 79/XII/1) 

ben geliyim çalışíyim, bedāfa para da almam. (Or./Aybastı/Çukurcak Mahallesi, AA, 85/XV/12) 

sözde ġórsetmiyōd halil‚ ibrām, “ben saxların şapġanıŋ altına” burda ġóremedi sandı 

herifi. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 89/XVI/126) 

ulan dėmiş, bu iş olmadı yāhu, cebren ben bu çocu‚u bunardan satun alíyím, ben bunu 

ġaybėdiyim. (Or./Aybastı/Alacalar Köyü, AA, 99/XXIV/7)  

çizmesiynen gucurdaklı geldi. (Çank./Şabanözü/Mart Köyü, ŞYA, 92/XXXIII/33) 

ḳóyde kimiŋ ne yapdığını iyi annıyodum. (Çank./Şabanözü/Mart Köyü, ŞYA, 102/XXXIX/18) 

onuŋ dününü bedafa yaparduḳ. (Çank./Şabanözü, ŞYA, 118/LIV/38) 

ağır yörü hoş yörü dėyelek böyle bi şėyler var ya, onnarı söylerin. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

140/XVII/9-10) 

şindikiler bedeva gélmiş. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 109/VI/101) 

ağır yörü hoş yörü dėyelek böyle bi şėyler var ya, onnarı söylerin. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

140/XVII/9-10) 

çabux gelesen. (Erzn./Kemaliye/Merkez, ErznYA, 230/I-XXVI/6) 

yaşı yanış yazılmış. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc./Dedeoğlu K., ErznYA, 290/III-VII/18) 

dāmāt peşin getiri ḳıs tarafına nişanı çalġıyla. (Edn./Keşan/Kızkapam K. EdİA,138/VIII/10) 

kimi o yanı kimi bu yanı, paramparça yapĭtolā. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 72/Ic/213) 

ékinnerini bedavedén üydü ‚ ver é̄  m. (Man./Akhisar/Söğütlü Köy, AkCA, 16) 

okul var. aha beleŋarı var. kapandıydın. (Uş./Sivaslı/Hanoğlu, UşİA, 301/I-59/1) 

onu ucuz baxalu aludum. (Or./Aybastı/Ardıç Mahallesi, AA, 83/XIV/7) 
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içeriye soxmamax‚ üçün sırtıma yorgan viriP, dışarı otuddurdular, eŋitāmı baxdılar 

olmuyacah. (Kay./Yeşilhisar/Güzelöz Köyü, YYA, 126/XI/7-8) (en sonunda) 

üstüne keçe çekē ters çeviririz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 189/I/2) 

ç
ok hayin otlattum oni. (Rize/Derepazarı Buc./Erikliman Mah., RİA,228/XI-a/51) 

bu dedeye muzuli bagma. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 95/I/119) (boşyere, boşuna) 

su serpiŋ serin yapıŋ. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 69/III/14) 

 

1.2. ZAMAN ZARFLARI 
 
1.2.1. BELLİ BİR ZAMAN BİLDİRENLER 
 
1.2.1.1. Bıldır 

ordan burda emekliye çıḳanıŋ‚ oğlu bıldır toḲTurluğu ġazandı. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

148/XVIII/10) 

bu ölen adamı geçen sene, bıldır şeyde gôdüm. (Edn./İpsala/Küçük Hıdır Köyü, EdİA,209/XXXI/44) 

bıldır öldi işde bıldır. bugünner ė́n‚ öldi. (Erz./Oltu/Dutlu Köyü, ErzİA, 77/IV-II/36)  

bıldır gelmiş ḥanı yer oynadı. (Tok./Karkın K., TİLYA, 246/IX-ç/49)  

 

1.2.1.2. Dün 

yayla çorbasi dün yapmişíğ orda gėt diyor. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 113/II-a/19) 

dün gelmiş acemi dā. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 71/I/115) 

bíze dėdí nabi dün gelmíş. (Ur./Merkez, UMA, 133/II/6) 

dün bu vakitṬe yemin‚ etṬik. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası, KYA, 189/XXIV/5)  

  

1.2.1.3. Sabah 

1.2.1.3.1. sabah 

bōn g é̄  t-de sabah gel. (Kmar./Cerit K., GDİAT, 178) 

bi de uyanĭyo sabah ġaḳsalā, gėne aynı. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 71/Ic/182) 

şimdi bordan mēmed irēmetli, nāil irēmetli, ben, ali irēmetli ava gittik. sabah çıḳtıḳ 

aḳşama gelicez. (Muğla/Ula/Sarayyanı Köyü, UlaYA, 90/XVIII/2) 

 

1.2.1.3.2. sabaḥḥḥḥ 

üç ‚ bi‚ üç‚ yüz  otuz‚ üç ihlas u Sabaḥḥḥḥ bitecek urda. (Ordu/Çaybaşı/Kurudere K.,OİYA, 212/42/52) 
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bir axşam gel bir sabbaḥḥḥḥ. (Muş/Merkez, AİAD,76) 

 

1.2.1.3.3. sabā 

sabā altıda oliya. (Ordu/Çatalpınar/Sayacatürk K.,OİYA, 207/37/34) 

sabā hemen ānide geliŋ dedi. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 93/I/64) 

sabā gagdıg arabaya bindig. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 94/I/1021) 

 

1.2.1.3.4. zaba 

Ḳızı kime satarsa zaba ġadar dururmuş, zaba ölüsü çıxarmış. (Kay./Yeşilhisar/Çadırkaya Köyü, 

YYA, 103/IV/20) 

 

1.2.1.1.4. Akşam 

1.2.1.1.4.1. ağşam 

ağşam toplaşur oriya. (Rize/Merkez/Kokulukaya K., RİA,217/IX-a/14) 

 

1.2.1.1.4.2. axşam 

bir axşam gel bir sabbaḥ. (Muş/Merkez, AİAD,76) 

eysa ėfendime diyam ḳaldıx axşam bíze yėr göstárdiler. (Bin./Yazgülü K., BMİKA, 118/II-a/130) 

háman ‚ o axşam apardux. (Diy./Çermik, DİÇÇYA, 153/X/47) 

axşam oğulları eve geldüklerinde dėyi ben bugün bi pabuç‚ aldım. (El./Kuyulu, EYAD, V/52) 

axşam gidiller orıya. (Erz./Merkez, ErzİA, 21/I-III/161)  

vapurda yatduğ ‚ axşam. sabaxdan gaxdux. (Erz./İspir/Gaziler Köyü, ErzİA, 92/V-II/174-175)  

axşam ġaripeyencededi. (Kars/Hanak/Damal/Obrucak K., KarsİA, 252/45/6)  

gine axşam şahzede gine geliyir orıya. (Kars/Kağızman/Kötek/Paslı K., KarsİA, 191/16-a/155)  

axşam eve geldiğinde keloğlana dėyir ki, “keloğlan sen beni ėle her yėrde rezil‚ ėdirsin. 

(El./Ağın/Merkez, KBAYA, 167/XLVIII/42) 

bi yol da fálán axşam gelecôz. (Zong./Karabük/Kılavuzlar K., ZBKİA, 162/XXI-c/60) 

āxşam pėrōğlu ğelmiş. (Mal./Tilek K., GDİAT,7) 

 

1.2.1.1.4.3. aḳḳḳḳşam 

aḳḳḳḳşam da bir ḳınacı gider. (Mal./Akçadağ/Ilıcak, AkçYA, 117/18/25)  

ordan ḳari aḳḳḳḳşam oldi çėcug kelmedi tėyin aradti. (Trab./Akçaabat/Haşka K, KİAT, 174) 

demiş‚ ki yā bu aḳḳḳḳşam ben yorġunum. (Ordu/Kabadüz/Gümüşköy K.,OİYA, 261/81/9) 
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gözümle gördüm ki aḳḳḳḳşam ḳonuşamayan bir kimse ḳadın bôlē elli atmış yaş arasında 

gelini  

başında iki saat geçer geçmez ḳonuştu. (Af./Şuhut/Mahmut K., ŞuhA, 94/IV/15) 

aḳḳḳḳşam üzeri verdik. (Muğla/Ula, UlaYA, 95/XX/5)  

aḳḳḳḳşam yarısını yastı‚ın altına soḳa‚ ġomuş ikisini ilkindi zāten. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 

102/XXIV/24) 

 

1.2.1.1.4.4. āşam 

āşam bayırdan köyé ġidériz. (Man./Gördes, ADÜM I, 19) 

āşam ġardaşıy eve gelince yüzüyü eyi-vörsüy. (Bar., BarYA, 31/I/87) 

“hākim āşam gidésî bén séni ałırın yoḳari” (Den./Acıpayam/Ayaz K, GBAA, 68/LIV/5) 

āşam yazılan mektub sabāleyin oḳunmaz. (Küt./Merkez, KYA, 156/VI/24)  

āşam ĝarannıyıncı aletirik olursa yaxarıx. (Nev./Merkez, NevYA,126/V/15) 

kumlu‚un içine āşam ōda bişiriP yiyecekdik. (Af./Çay/Koçbeyli, ÇYA,150/IX/134) 

āşam da gaynatalan yan b ĭ  amcasın alır gidē. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 91/I/21-22) 

āşam yimēmizi yidig mi cāmiye gideriz. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 102/II/142) 

gine herkes davulu ondan‚ sōna āşam herkes ġınaya gelür. (Tok./Çöreğibüyük K., TİLYA, 239/VI-

b/37)  

inneleri falan āşam vurdukca acık aklı başına geldi. (Uş./ Banaz/Yukarı Karacahisar, UşİA, 265/I-38/14)  

āşam yatardım yataxda. (Yoz./Bicikler K., OAAD, 171) 

āşam çoban demüllēni bilüsüŋüz dėmi? (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 102/I/60) 

 

1.2.1.5. Bugün 

1.2.1.5.1. bōn 

amarıḳada bōn´ onnarın gabileden on dörd, on beş kişi var amarıḳada işçi. 

(Kır./Merkez/Hashöyük  
K., KırYA, 275/XXV/40)  

 

1.2.1.5.2. bôn 

hindik bôn her zaman için güdellēmiş bu ġarıyı. (Muğla/Ula/ Karabörtlen Köyü, UlaYA, 89/XVII/3) 

bôn padışahlığı bā vėrecen, her emiri ben yapacam. (Ordu/Karapınar K., KİAT,63) 

sizi biz götürcēz bôn. (Muğla/Ula/Oyru Köyü, UlaYA, 99/XXIII/31) 
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-biz her gün gabire yakıveriyoduk gandili, demiş, bôn geş galdık, korkduk, demiş. 

(Uş./Karahallı/Paşalar, UşİA, 295/I-55/18) 

bōn g é̄  t-de sabah gel. (Kmar./Cerit K., GDİAT, 178) 

 

1.2.1.5.3. b ó̄   n 

b ó̄   n bi düş ġórdüydüm. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 111/I/127) 

 

1.2.1.5.4. boon 

 taceddin deŋiziŋ du‚ünü var bo‚on buyŭruŋ diyi. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 133/XII/77) 

 

1.2.1.5.5. boóŋ 

bo‚óŋ ġózledik bi şî yox. (Kır./Merkez/Kortulu K., KırYA, 272/XXIV/85)  

 

1.2.1.5.6. bóón 

bó‚ón de sana urba kestüdü urbaları gėydürüp seni öldürecek diyō. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 

274/XXVI/44)  

 

1.2.1.5.7. boün 

sonra diyi‚ ki bo ‚‚ ‚‚ün gidek ‚ de yardım edek. (Tok./Zile/Merkez, TİLYA, 427/CV-b/18)  

 

1.2.1.5.8. bo gún 

eşitdúme göre tabi bo gún dı‚ül ya. (Amas./Aydınca/Şeyhsadi Köyü, AAA, 294/XIIa/) 

 

1.2.1.5.9. bogün 

orda dėdi bogün dedi su yesaxdır dėdi. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 163/VIII-b/51) 

bogün var yarın yox. (Erz./Oltu/Dutlu Köyü, ErzİA, 76/IV-II/31)  

diyoruġ bu bogün ėyi dēl. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 31/VI/264) 

 

1.2.1.5.10. bögín 

bögín senín bi yerín arġısa-allah gettírmesín- vazġeçersen dünyadan. (Ur./Merkez, UMA, 

185/XVIII/95) 
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1.2.1.5.11. bögün 

bögün mėydana  bir atlı geldi. (Kars/Koyundere K, DİAT, 37) 

bene bögün bir ecayip hal oldi. (Ard./Posof/Söğütveren K, DİAT, 109) 

bögün gel şafaxleyin gel. (El./Akçakiraz, EYAD, II/40) 

sen bögün geldin, neye erken gelmedin. (Erzn./İliç/Merkez, ErznYA, 245/II-IX/24) 

bögün ben sende bin lira alacaam. (Erz./Pasinler/Çakırtaş K., ErzİA, 172/IX-IX/58) 

ben bunna bögün ġıyıp da vurmıyacam. (Kars/Posof/Merkex, KarsİA, 210/25/24-25)   

bögün bi adam bunı ancax bėle sebbeḥtan otırıp yaxından baxsay-milyonnan çekiç vur. 

(Ur./Merkez, UMA, 129/I/) 

sen bögün geldin, neye erken gelmedin. (Erzn./İliç/Merkez, ErznYA, 245/II-IX/24) 

 

1.2.1.5.12. böğün 

bölük ġumandanı da böğün gėtmen, yarın gidiŋ dėyō. (Isp., IMA, 107/I/153) 

ağa bu goyunun birisi böğün yayılmadı. (Mal./Merkez/Tecde, MalİA, 253/XIII/7) 

 

1.2.1.5.13. bugún 

meselē bugún ḥasana ḳızın ĭ   isteyecēm, oġlıma isteyecēm. gėderdux, istiyerdux. 

(Diy./Çermik/Başarı,  
DİÇÇYA, 137/VI/26-27)  

 

1.2.1.5.14. bugün 

bugün iran bize yedi sėfer saldırıdı. (Mal./Akçadağ/Ilıcak, AkçYA, 112/16/62)  

axşam oğulları eve geldüklerinde dėyi ben bugün bi pabuç ‚ aldım. (El./Kuyulu, EYAD, V/52) 

sen bugün nere gittin. (Esk./Mihalıççık, EYA, 154/XI/2) 

hanım diyo, balıḳ gönderdimdi. bu gün neden unnarı ġızartmadın. (Esk./Merkez, EYA, 153/X/41)  

bugün sıxıntıŋ herhalde çoxdu senin. (Kars/Çıldır/Koçgüden K., KarsİA, 356/91/64)  

bugün siz misafır geldiŋiz. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 2/I/23) 

gelin bugün bir yüksük oynıyaḳ. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 2/I/24) 

bu gün giderselē çalışma yîcekler. (Kırk./ Eriklice Köyü, KİMİKA, 64/IV/92) 

senin ayaḳḳabın yoḳ dedi, ben de dedim sēl aldı, ǖleyse dedi bu gün öte dedi gelmēcēn 

dedi. (Kırk./ Kadıköy Köyü, KİMİKA, 72/VII/6) 

ben bu ‚‚ ‚‚ gün nerėye dėyirmene gėtdim. (Ordu/Akkese K.,OİYA, 167/1/7)   
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şôle bugün ege mıntıkasında baḲır işleciliği yoḲ. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 204/V/57)  

bu gün beş ḳuruş gelsin teslim edermiş şeye güveye. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 62/XIV/122) 

bugün‚ işte baḳḳallık yapıyōz. (Tek./Saray/Bahçeköy, TİSİKAD, 64/XV/14)  

bugün ik ė́ gündür osmann ė́ esger ė́ geldi daa. (Erz./Pasinler/Merkez, ErzİA, 157/IX-II/50) 

bu ‚‚ ‚‚ gün benim pancarım teslim olalı onuncu ayda teslim ettim ben. (Tok./Erbaa/Değirmenli Bel., 

TİLYA, 316/XLII/7)  

bugün nabi geldígíne göre bunı söyleyin. (Ur./Merkez, UMA, 133/II/6) 

bu gün yatarsaŋ ertesi gün āşāma gėderdi. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., BTKKA,122/XI/41) 

alla‚ā şükür ē bugün aşā yokarı gel git dēken atmış nüfus olduk. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., 

SA,45/XIII/10) 

 

1.2.1.5.15. buģún 

-ó k  ́ úzlerini buģún ġurda yedúreceem. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 223/IIb/226) 

tekler búğún bi daha buradan yörüdü h́. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 259/VIIb/58) 

 

1.2.1.5.16. buġün 

buġün seni biraz ġezdirek. (Siv./Kangal, STİAT,110) 

buyuruη bizim‚ orda buġún nışan yapacāx, sözlenecāx biliyoŋ mu? (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA,  

133/II/21) 

 

1.2.1.5.17. buģún 

buģún baḥce ‚i belliyodum, efendim beli vurduydum. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 184/IV-d/219-

220) 

buģún yatıyodum. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 184/IV-d/210) 

 

1.2.1.5.18. búgün 

búgün de babamgil geliyler beni görmáġa. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 161/XIII/58)  

búgün buliyim búgün yiyim. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 194/XVIII/19) 

 

1.2.1.6. Şimdi 

1.2.1.6.1.1. Şimdi 

1.2.1.6.1.1.1. şimdi 

ėrken gelmişsin, şimdi sén de geleyidiŋ sén de aynı olurduŋ. (Af./Merkez, AMA, 204/X/120) 
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efendim dėstáni eliŋe alınca / maxsun hasbiden sival sorunca / dikip divanına doğru 

durunca / alırsın cuvabını doğruca şimdi. (Amas./Koyciyez K., AAT, 175) 

şimdi bel bağlanmaz āhir zamana. (Bur./Bucak/Ürkütlü, ADÜM I, 105) 

şimdi bu adam bu gügümün altınıni  tumpda eyledi. (Erz./ Merkez, EA, 89) 

şimdi ġızlā kendisi ġonuşuyo, kendisi buluyō isde nişanlanıyola. (Esk./Muttalıp, EYA, 162/XIV/2) 

şimdi ğėder arxadaşlarıŋa gauşduğuŋ zaman, birinci gatırıŋ yükü zehirli hėlvadır. 

(Mal./Tilek K., GDİAT,16) 

şimdi ever‚ imişlē; geliŋ ėtmişlē onları; yaşayōlar‚ ımış. (Isp., IMA, 149/XXI/35) 

görüşduğúmüz zaman şimdi ben seni alacā‚ım. (Kars/Hanak/Çiçeklidağ, KarsİA,261/48/7)   

adam şimdi gėdiy. (Kil./Mısırcık Köyü, KMKA, 14/IV/59) 

masal bilmem, ôle şey bilmem, bilirdim belki de şimdi bilméyim şimdi bilmez oldum. 

(Kırk./ Kayalı Köyü, KİMİKA, 86/XI/17-18) 

o şimdi gider. (Ordu/Fatsa/Çaltımar K., KİAT,20) 

şimdi bazirtesi günü çarşuyė gėtdük ‚ mü, çarşŭda e‚ bôle oturíyok. (Ordu/Artıklı K.,OİYA, 169/4/1)   

haman söndüğünde şimdi sıcaḲ su veriyoz. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 193/IV-a/7)  

şimdi herkes ıstırāt yāni çalışmadan aklı çıkıyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 198/IV-b/155-156)  

bayramlaşmalarımız şimdi esgiden gene böle aynı bu şekilde oluyodu. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., 

SKA, 135/VI/64) 

şimdi sen hayvandan mĭ‚ indiŋ sógútden m ĭ ‚ indiŋ? (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 70/VI/17) 

ben şimdi senin gibi genç olsam bulurum. (Tek./Saray/Yeniköy, TİSİKAD, 45/VI/67) 

mahsúlüm olmadığı içün şimdi şôle desem belkî işe yapabiliriz. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., 

SA,37/XI/29) 

şimdi o veziyette kendimizi ḳorumaḳ‚ için daima bî şey ōduu zaman yine bǖle tutup 

kendimiz tedavi etmek‚ istiyǖ avcılan kendimiz . (Tek./Saray/ Kavacık Köyü, TİSİKAD, 53/XII/16-17) 

ismini benim ḳafam şimdi almıyarı. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 75/XX/119) 

òndan‚ sōna şimdi ġarip ġarip düşünmeye başlıyō. (Tok./Zile/Akdoğanlar K., TİLYA, 429/CVI-a/35)  

şimdi oranın ḳızın baba tarafıyla verse de başıŋa derd bulduŋ vermese de başına derd 

bulduŋ, demiş ordan bunnā bi‚ daha dālıyoru. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 71/VI/33)  

şimdi o çocux oxuldan gelmeden kesseḳ diyo bu çocux baŋa ġóŋüllenir diyo. (Yoz./Yanık 

Köyü, YİKYTA, 145/IV/194) 

ben şimdi yetmiş dördü bitirdim yetmiş beşe basıyōm. (Esk./Mihalıççık, EYA, 157/XI/134) 
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1.2.1.6.1.1.2. şimdü 

şimdü ilkin, ondan sorna gelüller. (Erzn./İliç/Merkez., ErznYA, 260/II-XXV/23) 

 

1.2.1.6.1.1.3. şumdı 

şumdı artux túrliyanın húdüduna vardığı vaḳĭt tabi arama olacax. (El./Keban/Merkez, KBAYA, 

90/V/70) 

 

1.2.1.6.1.1.4. şumdi 

şumdi gelmış. (El./Baskil/Doğancık K., KBAYA, 129/XXVI/2) 

 
1.2.1.6.1.2. Şindi 

1.2.1.6.1.2.1. şíndí 

şíndí piyasada ticaretnen urġaşísan, alışveríşlerín yüzde ellísí saḳat olmış. (Ur./Merkez, 

UMA, 173/XIII/11) 

 

1.2.1.6.1.2.2. şinde 

şinde yüzbaşi bu hadiseyi duy ı̊nca aldí beni götirdi. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 94/I-a/52) 

 

1.2.1.6.1.2.3. şindė 

şindė, efendėm, bune yaḳın bir zaman içersine sığışdıramiyacasğız. (Erz./Narman/Samikale 

Köyü, ErzİA, 103/VI-III/5)  

şindė dey orman yollarė çıxmėşdur.  (Erz./Olur/Karakoçlar  Köyü, ErzİA, 43/II-IV/20)  

 

1.2.1.6.1.2.4. şindi 

ben şindi sıf mes‚ üzerine çalışıyom. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/7) 

şindi efendim biz, ḳızımız, oplumuz buluğa erdiği zéman en fazla diḳḳat édece‚ımız, 

yallızşindi ġonuşmaya başlıyoz. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 197/I/1) 

şindi durumuna göre meselā dü‚ ün sāhibi, yemeK bi hayvan, böyüK hayvan yāni. 

(Af./Başmakçı/Akkoyunlu K., BDA,181/VII/36) 

sāniyede otuz‚ iki litre akıyo, su iyi, kapalı şindi. (Af./Dazkırı/Kızılören K. , BDA,304/XXXVI/7) 

bi dereye eŋdin miydin eŋ‚ aşağı beş yüz ḳırḳ. şindi yoḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 100/II/5) 

şindi evvelā onu iştimiynen vaz geçmessen eyi. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,94/V/93) 

şindi y ĭ ‚ēn biz ġız alır ‚‚ ‚‚ ĭḳạn varırıḳ. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,108/I/120) 

şindi otu‚ ölçek buġdē satîm, bi torba şeker alim. (Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 131/III/11) 
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zamaninda götüremediler, şindi mi götürecekler. (Erzn./Kemaliye/Çaldere K., ErznYA, 218/I-XVI/26-27) 

şindi arebėye bindim. bindüynden sorna dedim ġafam arğiy. (Erzn./Kemah/Doğanbeyli Buc., 

ErznYA, 298/III-XXII/20) 

şindi eti güzelcē dorğarsın. (Erzn./Kemah/Kardere Buc., ErznYA, 308/III-XXXVII/14) 

burda şindi düğün oldu mudu dawulsuz dügünün, çocux doğdu muydu ġulağı sağır 

olıyı. (Erzn./Refahiye/Akarsu Buc., ErznYA, 325/IV-VII/47-48) 

şindi bunnar birbirine şėy ‚ edence. diyir yėrde mi haml‚ edeceyig birbirimize, yoxsa at  

üstünde mi? (Erz./Merkez, ErzİA, 20/I-III/151-152)  

şindi onun padişān ōlū oldunu bilmiyolā çok fakir biri biliyolar. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 

139/IV/17)  

o şindi bunlar şarḳı çalılaḳ türkü çalılaḳ gelirlēmiş. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 144/VI/66) 

hemen bu şindi gidiyo, siz diyo, bôle yaptınız hepiniz. (Esk./Merkez, EYA, 151/IX/181) 

üçdün ésgidén, şindi beşé ġadan. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 6/II/50) 

şindi gümbür gümbür bi davulcu geliyo, tınġır tınġır gidi‚ veriyo. (Isp., IMA, 129/XI/37) 

olum diyo şindi, avcılíy sınĭrı saḳarı olmaz; uzadısıy‚ işi. (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 77/3b/123) 

dağa doğri geldik şindi bu abdıla bana dedi hamit sen sağa sola çòx baxirsin. 

(Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 104/I-b/51-52) 

xanım şindi beraber gönülle gėtmiş diyor ḥák o adamdadır. (Bin./Karlıova/Merkez, KYA, 123/II-

a/289) 

şindi ben sürüy òrum tarlayi, ikindi sıralarında bi yağmur yağdi yani sel gėtti. 

(Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 111/I-c/18-19) 

şindi misāvirler toplandı dúğúne geldi miydin bū΄n´ harman yirine çıxallar millet şôle 

bilezik ondan sona bunnar orda ġaldıxTan sona orda ihTiyar ĝadınnar hepsi evlerine 

dālıllar. (Kır./Merkez, KırYA, 201/II/139)  

şindi hatıĺĺadım unun‚ çün sormadım. (Ordu/Koruklu K., KİAT,6) 

şindi yīrmi tāne neyzen ismi sayarın ben size bûrda. (Küt., KütYA, 154/V/121) 

şindi ben geşli‚imde çoḲ gözel xagiġaten eyi bıyıḲlı bi insan‚ ıdım yāni. (Küt./Altıntaş/Çekme 

Köyü, KYA, 168/XIII/1)  

gece yarusu ġarannūnan geliyeller şindi ėyigine de dayanmışlar. (Or./Aybastı/Karamanlı 

Mahallesi, AA, 66/III/29-30)  

arzu’ynan ġamber’i ġonuş osman ġonuşurumuş osman şindi ġúlüşüllerimiş. 

(Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 89/XVI/130) 

en sonunda şindi padişaḥ ısmarlaşıp‚ da gidecek. (Ordu/Fatsa/İslamdağ Bel./Kayaköy K.,OİYA, 

228/49/237) 
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şindi beni yukari ç΄ikardun mi diyc΄eḳ ki kardaşlarun, ģú΄zeli ΄aldi ҝendi da ҝótileri 

veri. (Rize/Merkez/Çarşı Mah., RİA,199/I/72) 

şindi o gevur işēsi oldu diyerekden bu işēle çıkınca o yemekle memekle batdı. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 224/XIV/9)  

şindi gücümün yeTdi‚ i gadā orda yaPyōz ebelen ikimiz. (Esk./Sarıcakaya/İğdir K., SKA, 136/VI/92) 

efendi şindi bu ġız eyi oluy ȯr, böyyór. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 168/II/49) 

şindi baxsana, bir yocuvaz ėvüm yanıto, ōlan da içeride. (Tok./Artova, STİAT,153) 

yetmiş yaşında olmuş oluyōn şindi. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, SA,11/I/3) 

şindi düyün sahibi bu bölükbaşlarını ünnerdi. (Af./Şuhut/Balçıkhisar K., ŞuhA, 67/I/46) 

şindi çok bakāsaŋ kışıŋ bu dedîm gibi yani ġoyun guzuladı‚ī vakit on ikinci ayın soŋunda 

veya birinci aylāda guzulama ‚ā başlar. (Uş./Sivaslı/Pınarbaşı K., SA,35/X/34-35) 

düyün etçemiz zaman şindi evela harç götürǖdük. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 73/II/3-4) 

şindi nasī annatayım ne annatayım. (Tek./Saray/Bahçeköy, TİSİKAD, 64/XV/1-2) 

şindi geldim burayı burda kendimiz odunculuḳ yapūz. (Tek./Saray/Bahçeköy, TİSİKAD, 65/XVI/17) 

o şimdi ārice gün olaraḳdan şindi ārice o yani öyle kesgün. (Tok./Karkın K., TİLYA, 246/IX-d/55)  

evelden beri öküz‚ ünen şindi dıraḳdör‚ ünen sürüyoḳ. (Tok./Niksar/Çalcaköy, TİLYA, 337/LXII-a/4)  

dünü esgiden üş gün yemek veriyōladın ya şindi bi gün veriyōla. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 203/I-

2/63) 

şindi o bi öüne indi geldi. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 203/I-2/64) 

şindi bu adamıŋ d ú̄   nüne gėtmesek olmıyacax. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 111/I/107) 

şindi yalan sólemiyeK. (Yoz./Vasfibey Köyü, YİKYTA, 214/XIX/5) 

şindi cannanmáyıncá üç ġardaş ġarǐdan‚ oldu. (Zong./Alaplı/Küçükkaymaz K., ZBKİA, 122/V/123) 

 
1.2.1.6.1.2.5. şindî 

şindî hemen gadın sıkıntıya geldi mi sezeryan‚ atıyōlar. (Af./Merkez, AMA, 189/VII/29) 

şindî motor geçōr, diye adam altdaki kesōr. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 28/VI/173) 

 

1.2.1.6.1.2.6. şind ĭ  

elmayı şind ĭ  burada yiyece ‚ez. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 221/IIb/162) 

zātinden 'şindĭ  de ĝayalar yıxılıyor diyin ınsannara ĝax dediler evlerinden. (Nev./Ürgüp, 

NevYA,141/XVI/1) 
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1.2.1.6.1.2.7. şindí   

ėle kötí  yerdür kí , şindí  ne aύa geçebülürsün, ne gendün gėri geçebülürsün. (Erz./Olur/Eylek 

K., ErzİA, 47/XVI/19) 

 

1.2.1.6.1.3. Hindi 

1.2.1.6.1.3.1. hindi 

hindi gocam naxıri getirir. (Van/Edremit, AİAD,27) 

evelki düĝünlēden düĝün olmēyo hindi. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,164/II/8) 

tahanlı gömbe mi? hindi yukayı açāsın, tahanı çalāsın, hôle hôle hôle hôle hôle hôle 

edēsiŋ. (Af./Başmakçı/Merkez, BDA,165/II/41) 

emmilerini de everiyeler hindi gülünç şaḳraḳ ben onnarıŋ yanından geldim. 

(Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,113/IX/115) 

hindi bi ḳari, doġárse ḳırxli olır, ḳırhli olduxtan sōre kurḥani başına, ḳıltıġına ḳoyarux. 

(Diy./Çermik/Baykal, DİÇÇYA, 127/I/12) 

hax vėre muradımız / hindi yağmanda al‚ ósmanda / söylenir adımız. (Iğd./Karakoyunlu, DİAT, 

15) 

bu ġaplumbāya besleyip de dėyom bē. hindi gülüyom. (Isp., IMA, 108/I/171) 

hindi gene ôle ya. (Kır./Merkez/Kortulu K., KırYA, 269/XXIV/18)  

imām imāna dayanarakdan hindi hanġı olusa hakḲından geliriz. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., 

SYAÖ, 252/XXIV-b/32)  

bir de hindi ġaçırıP da şe‚ etmeyelim. (Muğla/Ula/ Çıtlık Köyü, UlaYA, 67/II/8) 

hindi bî gün eveli getiriyōlā. (Uş./Sivaslı/Akarca K., SA,52/XIV/134) 

 
1.2.1.6.2.1.Şimci 
1.2.1.6.2.1.1. şimci 
şimci o yılannar-da böyle üç oda yılannan doluymuş. (Esk./Mihalıççık, AİAD,111) 

şimci suyumuzu cilkes vėrmediler. (Nev./Tatlarin  K., NevYA,132/IX/7) 

şimci zāten ėsasında éski düvünn é̄    gibi düvün yapan olmėyo. (İz./Ova/Çayırköy, İTOBA, 

100/11b/20) 

 
1.2.1.6.2.2. Şinci 

1.2.1.6.2.2.1. şincı 

şincı o ėve çıvıryala. (Bart./Merkez K, AİAD,179) 
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1.2.1.6.2.2.2. şinci 

sinci ėyice iş ġóriyorux. (Nev./Derinkuyu, NevYA,134/XI/8) 

kedi de dėmiyi şinci çocuġ. (Amas./Aydınca/Sarımeşe Köyü, AAA, 237/IVb/52) 

şinci gapana kıstıŋ. (Man./Soma, ADÜM I, 26) 

şinci bizim suyumuz ġélmiyo. (Af./Salar K., ADÜM I, 33) 

şinci bu güccu gız yėre ėniya, ısıl ısıl geliya. (Bart./Merkez K, AİAD,177) 

şinci pādişahıy ġarıları ġoca-ġarı gelmedi dėyi üzülüyola. (Bar./Merkez,BarYA,32/I/119) 

oğlanı şinci dartıya vursaŋ, yüz oḳga ġelir. (Nev./Balcın K., OAAD, 35) 

şinci burdan onu saldıx didiler. (Niğ./Bor/Çukurkuyu K., OAAD, 15) 

sen şinci demirler künü tanır mısın çocŭm tanî mısın. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 58/XIV/7) 

şinci dēcek annem astalandı baḳ‚  ay ölüvermesin. (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 58/XIV/16) 

şinci millet geçimde āciz. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 254/I-32/52)  

şinci cemaliŋ hikāyesini annaTıyım iy biliyom onu. (Kay./Yeşilhisar/Başköy, YYA, 146/XV/1) 

 
1.2.1.6.2.3.Hinci 
1.2.1.6.2.3.1. hinci 
hémén gélin fırła hinci gāri u gélin. (Man./Soma/Tarhala K., GBAA, 3/I/9) 

hinci bu aşşāḳı sıradan ołcéK dé yoḳarı gidécéK. (İz./Bergama/Çürükbağ K., GBAA, 29/XX/21) 

hinci gelerekden yolda yāmır yāyo. (Nev./Merkez, NevYA,123/III/28) 

hinci e'v ‚ āliyollar ĝayri yėŋidden, goyunu kesiyollar. (Nev./Merkez, NevYA,123/III/36) 

biz ġaldık hinci ōnnā geldi geşdi. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 192/II/55)  

bunu ellezlē dutarımışımış hinci yok dutan. (Af./Sandıklı/Kızık Kasabası, SYA, 370/LXXVI/4) 

ben ordā bayā bi güldüm gülmedim demem hinci gülmedim desem günah yazā.  

(Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 95/I/129) 

hinci gitdi ‘dōr ĭ dan dōr ĭ ya mārebeye girdi. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 101/I/3) 

 
1.2.1.6.3.1.Şimdik 
1.2.1.6.3.1.1. şimdigh 
mehemmed şimdigh, isdambola dönecegh. (Erz./Merkez, ErzİA, 14/I-II/7)  

 
1.2.1.6.3.2. Şindik 
1.2.1.6.3.2.1. şindik 
bunnarınan gėdiye h́ şindik. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 256/VIIa/3) 

işte şindik yox. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 180/XV/18) 
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şindik bir alay asger ġalacax diyenden herşey biter. (Erzn./Merkez/Bahçeli Mah., ErznYA, 389/VII-

III/32) 

biTtikTen sōra hadi olum deyo, durma git şindik deyo. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 68/Ib/87) 

un da cevaplayemēcėm şindik. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 68/Ib/96) 

niye vėrmōr şindik. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 28/VI/172) 

şindik onu annattırayım sana bende. (Kırk./ Kayalı Köyü, KİMİKA, 91/XIII/23) 

şindik ġonuşalım eski vaĝĝayı. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., KırYA, 253/XVIII/1)  

şindik yatmiya gidiyalar. (Ordu/Fatsa/Ergaf K., KİAT,36) 

ġoyunnarıŋ yapōsunu şindik temúzlerúķ, hanı paçasıynan bacax yúnú ġarmax, 

ġatmıyox satmıy ȧ zarar verü diyin. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 64/II/20) 

ats ȧydı ben şindik aŋġara’da oluyōdum arxadaş. (Or./Aybastı/Ortaköy Mahallesi, AA, 65/II/47) 

şindik, efendim vaxdı sādette üzülleri millet gendünde ġórmiye başladu‚u zaman 

mibārek geçiniŋ ġótü ebedi açux. (Or./Aybastı/Kutlular Mahallesi, AA, 68/V/1-2) 

şindik hırsızlar ġoyunu baş mı ėdebiliye ya. (Or./Aybastı/Armutlu Mahallesi, AA, 93/XIX/19) 

şindik gezsek, baḳsaḳ daşlar hep belli. (Ordu/Aybastı/Çakırlı Mh./Peşembe Yaylası,OİYA, 192/25/18) 

şindik orda gördün‚ mǖdü, ya ġıçın topal oluyō. (Tok./Karkın K., TİLYA, 246/IX-d/72)  

talladan şindik bulġuru e‚ar incelicāsaḳ çoḳ. bulġuru yuduk. (Tok./Artova/Devecikarkın K., TİLYA, 

286/XXX-b/27)  

mesele şu‚ anda şindik belliyoruz. esgiden mesela martda bellerdük. (Tok./Erbaa/Pınarbeyli K., 

TİLYA, 325/LI/8)  

len şindik yārenniğ iĺāzım. (Uş./ Banaz/ Ayvacık, UşİA, 245/I-24/25)   

 
1.2.1.6.3.2.2. şindiḲḲḲḲ 

şindiḲḲḲḲ başımĭ alıP gidec á̄   m diyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 109/I/70)  

 

1.2.1.6.3.2.3. şindig 

şindig saKarya harbında bütün döşeyō gevırı saKarya. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 106/III/42) 

 

1.2.1.6.3.2.4. şindix 

yox evve vardı amma şindix yoxdur. (Erzn./Kemah/Merkez, ErznYA, 302/III-XXXIII/28-29) 

 

1.2.1.6.3.2.5. şindiĥ 

şindiĥ günebatan diyėller. (Kars/Selim/Oluklu K., KarsİA, 224/34-a/27)  
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1.2.1.6.3.2.6. şindiyh 

ben şindiyh şapğa hedisesinden açacağam. (Erz./Merkez, ErzİA, 11/I-I/)   

 
1.2.1.6.3.3. hindik 
hindiK ben türklēŋ önünü kesib‚ de geşmem. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası, KYA, 184/XXIII/62)  

hindik biz, biz görmedik unnarı. (Küt./Domaniç/Karakaya Köyü, KYA, 236/L/6)  

hindik bôn her zaman için güdellēmiş bu ġarıyı. (Muğla/Ula/ Karabörtlen Köyü, UlaYA, 89/XVII/3) 

hinci yalĭnayaḳ yėre basmıyoḳ. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 106/I/201) 

 
1.2.1.6.4.1.şimcik 
şimcik herifin ismi avcı āmedimiş. (Esk./Mihalıççık, AİAD,111) 

 

1.2.1.6.4.2.Şincik 

1.2.1.6.4.2.1. şincik 

o da ġonuşmíye şincik onūçun. (Or./Aybastı/Düzmahalle, AA, 88/XVI/96) 

bezirgan şincik bunu alıyor ġidiyor. (Niğ./Alay K., OAAD, 37) 

bubam şincik gidicem, ev dutucam dedi. (Edn./Havza/Bakışlar K. EdİA,134/VI/8) 

tirennen ordan burŭya, bu şekil geldikten sona bôlece şincik vāsĭta, motulu vāsĭta 

çovaldī‚ çin bu sever de moturlu vāsĭtānan bôle yollar bëller yoğ‚ umuş evelisi. (Kır./Merkez, 

KırYA, 197-198/II/19-22)  

 

1.2.1.6.5.1. çindik 
 
ha çindik oluyo, o başġa. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 247/XVI/72)  

 

1.2.1.6.5.2. şincik 

şincik ben artıḳ kestim postayı. (Tek./Saray/Güngörmez Köyü, TİSİKAD, 56/XIII/36) 

 

1.2.1.6.5.3. hincik 

hincik ò ġara adam olsa da ėşidse bunnā. (Zong./Karadeniz Ereğlisi/Balı K., ZBKİA, 102/I/42) 

 
1.2.1.6.6.1. şincikin 
bunnā dedim e bizim hepsimiz aḳrabaları biliyem ben şincikin. (Edn./İpsala/Küçük Hıdır Köyü, 

EdİA,209/XXXI/36) 

undan sōra, gittik şincikin burayı sultan köy’de. (Edn./İpsala/Küçük Hıdır Köyü, EdİA,208/XXXI/26) 
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1.2.1.6.6.2. şindicik 

şindicik mādem urdan da bāsėdiyosuy işe, urdan da bi parça annatėm saŋa. 

(İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 75/3b/41)  

u ġızıy ismini de bil ĭ yodum ‚ unutTum şindicik. diyėmicėm. (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 78/3b/154) 

şindicik hayvannarımızı yúḳlettik gidiyoruz bozdepiye elma satmayı. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., 

KırYA, 253/XVIII/8)  

 

1.2.1.6.6.3. hincicik 

hincicik ġidcé
y
iz diyé ağlaşdıḳ. (Bal./Çağış K., ADÜM I, 12) 

 

1.2.1.6.6.4. hindicik 

seniŋ ĝonānı alt‚ üst idecekler, hā hindicik e ‚er şiy olmasa seniŋ kelleni keser, dimiş. 

(Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 325/XLII/91)  
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2.   İKİLEMELERLE YAPILANLAR 
 
2.1. KÖK VE TABANLAR HALİNDE İKİLEMELER/İKİZLEMELER 
 
2.1.1. İkizlemeler 

Dilimizde ikilemeler, eylemi etkiledikleri zaman belirteç olur. Adlardan kurulan 

ikilemeler belirteç olarak kullanılır.224 

 

“işde nēdim bėçare ĝaldım, ağĭr ağr gediyorum. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, SİA, 178/IV-c/90) 

aır aır kendi gidēdi. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 203/I-2/58)   

ondan keli geri dönmüşler ār ār biz de top oynaşıdıx. (Af./Bolvadin/Yeni Karabağ K., 

BTKKA,129/XI/94) 

esgiden işcilik youdu ku. bol bol “dana” oynardık. (Uş./Sivaslı/Eldeniz, UşİA, 297/I-56/32) 

burca burca ḳoḳuyo. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası/Karacahisar Köyü, KYA, 201/XXVIII/67)  

bôle parça parça etlē bütün bütün bôle pişirilî. (Af./Merkez, AMA, 179/III/109) 

ġōvediK cıbıl cıbıl, keydik. (Küt./Simav/Kuşu Kasabası, KYA, 189/XXIV/23)  

otuzunda coşġun coşġun‚ esersiŋ. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 238/XIV/81) 

bayrağı çeşit çeşit düzdürüdük. (Af./Şuhut/Güneytepe  K., ŞuhA, 74/II/18) 

galıPdan sōra söküldüKden sōra verniKle boyanıyō, parlăyō yāni, çit çit bālanıP bône 

takım hālinde dakılıyō torbanıŋ‚ içine. (Af./Merkez, AMA, 181/IV/19-21) 

o ġız o çobanıŋ ĝavalınıŋ içinde ne makam‚ olduğunu dane dane bilür ü̆müş. 

(Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 77/XVII/4) 

dān başı kesdene / topladım dāne dāne. (Ordu, KİAT,65) 

loḳantacı çoḳ derin derin düşündü. (Kil., GDİAT, 189) 

gız tarafı bunu didik didik dider. (Mal./Hekimhan/Katamahmut K., MalİA, 284/LII/2) 

bunu asacaxsınız, diri diri yüzece h́siŋiz. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 277/IXa/27) 

yav seni diri diri mi yiyam, yoxsa ölduram mı yiyam. (El./Keban/Karkit K., KBAYA, 93/VII/46-47) 

anamdan do‚alı diyar diyar geziyom. (Af./Sandıklı/Akin K., SYAÖ, 264/XXXI/13)  

ben başımı alır diyār diyār gezerim. (Mal./Hekimhan/Aşağı Girmana., MalİA, 277/XLII/7) 

bizim kilciniŋ ġózlerinden bu domurcux domurcux axıye ġúlmekden bütün patladı 

patladı benim yapmış oldu‚um işlere. (Or./Aybastı/Sefalık Köyü, AA, 70/VI/14-15) 

seni vuran candarmalar / ėlvan ėlvan savışıyo. (Siv./Yıldızeli/Ergele K., STİAT,30) 

                                                
224 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 84 



 

 

373 

gıcır gıcır ediyi at zayıf ya. (Mal./Doğanşehir/Merkez, MalİA, 349/CXV/91) 

sabāle bunnā gımıl gımıl gaybaodulā. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 107/III/58) 

davılıŋ sesi ġėriden goyax goyax ġelir. (Yoz./Akdağımadeni/Muşallım Kalesi K., OAAD, 196) 

góz góz‚ oldu sinemdeki yaralar. (Kır./Merkez, KırYA, 211/IV/101)  

yárelerim góz góz oldu. (Niğ./Bor/Garannıkdere K., OAAD, 16) 

hasdanede yata yata / dört yanıma baka baka / ciğerlerim göz göz oldu. (Af./Sandıklı/Ballık 

Kas., SYAÖ, 296/XL/20-22)  

uşaxlar her gün patşaḥın xizmetine gözel gözel baxirler. (Van/Edremit, AİAD,31) 

hamırdan, fiĺcan börē deriz, güçük güçük yaparız. (Uş./Ulubey, UşİA, 323/I-67/11) 

daş bebek bėşikden baḳar / südüm günbür günbür aḳar. (Esk./Sivrihisar/Dümrek K, AİAD,119 

orădaki sıradan, güzel güzel şône az‚ al, yarın bi dā ‚ al, (Af./Merkez, AMA, 189/VII/43) 

bayramnarı güzel güzel azırlarız. (Kırk./ Kayalı Köyü, KİMİKA, 87/XI/23) 

ġademe ġademe bu bî toplantı yapıyalar. (Ordu/Akkuş/Salman N.,OİYA, 186/20/1) 

-yel esiya diye ġalbur ġalbur çekerdik. (Kır./Akpınar/A. Homurlu K, KırYA, 302/XXXV/23)  

her baxana ġarib ġarib ġórünür. (Kır./Akçakent/ Mahsenli K, KırYA, 287/XXX/43)  

òndan ‚ sōna şimdi ġarip ġarip düşünmeye başlıyō. (Tok./Zile/Akdoğanlar K., TİLYA, 429/CVI-a/35)  

fakat şindise ġat ġat üsTün üsTün geyōz. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 130/XIV/183-184) 

yemeklerde ġazan ġazan‚ olurdu. (Kır./Merkez/Kızılcaköy K., KırYA, 247/XVI/75) 

u vaxıtlar dolma dúrellerdi tencere tencere ġazan ġazan. (Tok./Reşadiye/Güvendik K., TİLYA, 

381/LXXXVII-b/50)  

mǖbāreḳ ġıcıl ġıcıl gözleri bône kinni kinni bakıyo. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 254/XXV-a/28-

29)  

ġolay ġolay ġaçmaz. (Kil./Öncü Pınar Köyü, KMKA, 28/VI/187) 

onu gózel yetişdiriyor, baḥçede ĝúller ġonca, ġonca acıyor efendim. (Siv./İlbeyli/Durdulu Köyü, 

SİA, 182/IV-ç/184) 

ġulü ĝonca ĝonca ḳoxuyor ōlum. (Nev./Merkez, NevYA,126/IV/74) 

anam getürî ḡúzel ḡúzel pelitleri evlerin ône yıxıyox‚ ki anam sā ne sôlîm. 

(Tok./Erbaa/Aydınsofu K., TİLYA, 313/XL/4)  

hafif hafif şiye‚ ĝeldik. (Nev./Ürgüp/Karacaören K., NevYA,158/XXIX/74) 

xalaḳḳḳḳa xalaḳḳḳḳa soğan doğrarıg. (Kil./Merkez, KMKA, 67/XI/42) 

ılgıd ılgıd bir yėl esdi urumdan. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 140) 

bėşli gurşunun ganı durmadı / ganı ılgıd ılgıd axan ismayıl. (Tok./Artova, STİAT,149) 

ılġıT ılġıd Ḳanım aḳTı sazlara. (Af./Çay/Karamık, ÇYA,175/XVIII/19) 
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ayrıldım anamdan babamdan / için için ağlarım. (Gant., GDİAT, 205) 

ġızı da için için yanmış üzülmüş. (Af./Çay/Devederesi, ÇYA,172/XVI/11) 

sonra ince ince kesilerek ḳatlanır. (Af./Çay/Karanık, ÇYA,180/XVIII/195)  

onnan ince ince sarasız. (Mal./Merkez, MalİA, 244/III/7) 

ince ince gider yolu (Mal./Akçadağ/Aşağı Kirmanlı, AkçYA, 107/13/52)  

onı da güzel batlıcanınĭ incē incē soyarsın. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 168/XIII/190) 

balcanı dōrarız irice irice. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 130/V/91) 

adam köhne köhne düşünüyō. (Tok./Zile/Akdoğanlar K., TİLYA, 428/CVI-a/13)  

faġar ġomağın ġapısında bir‚ adam otırmış, kötü  kötü düşiniyi. (Erzn./İliç/Buc. Armutlu Bel., 

ErznYA, 251/II-XIV/29-30) 

bėle küçük küçük ‚‚ ‚‚ açarux. (Diy./Çüngüş, DİÇÇYA, 170/XIII/217) 

böl ĭ nce onu da küçüK küçüK açıp ‚ içine büKme için mērcimek gonur. (Af./Merkez, AMA, 

229/XV/60-61) 

oy çemence çemence / zėrdali daĺimusun / ḳḳḳḳarip ḳḳḳḳarip çalarlar / benden sėvdalimidiler. 

(Trab./Sürmene, KİAT, 145) 

soğanı dorğarıx yuxayı açarıx kat kat onu sererik. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 246/V-c/11) 

serellerdi bunnar ḳḳḳḳóme ḳḳḳḳóme oturullar. (Kır./Merkez, KırYA, 203/II/155)  

o zaman bu bilim adamnarını, mıntıka mıntıka, belde belde gadı göderiyor. (Uş./Karahallı, 

UşİA, 289/I-49/65-66)  

feḳet tüccar mütesir mütesir ḳonuşmuş. (Kil., GDİAT, 189) 

köpeg yėtişir yėtişmez haman canavarın üsTüne atlir, parça parça ėdir. (El./Ağın/Andiri K, 

KBAYA, 176/LII/34-35) 

mirze meḥmet bėle özini salladıġi zaman zinciri parça parça ėdi. (Van/Merkez, AİAD,7)  

daşların içinde bunu parçā parça  etdiriyòr. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 172/III/73) 

suvalari parç
a parç
a tokulmiş. (Rize/Merkez/Sütlüce K., RİA,224/X-c/259) 

toplanırlar, ġarılar ayrı erkeKler ayrı dağıdıllar pay pay bėla, normal olarax. 

(El./Baskil/Kumla Tarla K., KBAYA, 131/XXVIII/3) 

aġacın altında bôle baḳarù ımış pis pis. (Isp., IMA, 158/XXVII/32) 

posda posda yollayecādı. (Erzn./Çayırlı/Karakulak Buc., ErznYA, 356/V-XIX/10) 

pul pul olsun dökülsün. (Esk./Dağküplü K, AİAD,116) 

rek rek boyuyoḳ. (Ordu/Mesudiye/Yeşilce Bel./Yeveli K., OİYA, 294/109/43) 

saçax saçax ġezerin / yaş kiremidi ezerin. (Kas./Araç/Recep Bey K., AAT, 21) 

sağ sağ insan mezere girer mi? (Kars/Hanak/Damal/Obrucak K., KarsİA, 255/45/150)  
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hıyar sası sası ġoxar / ḳóse ġardaş yan yan baxar. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., KırYA, 250/XVII/40-41)  

sersem sersem gidēken gız bu ki dēyō, (Af./Merkez, AMA, 175/II/49) 

onu sıcaK sıcaK sāvırda meseĺa veyā sāir bi zaman yeyebilirsin. (Af./Merkez, AMA, 

290/XXX/191) 

orda sıkı sıkı tembih edelleridi o zaman. (Tok./Zile/Akdoğanlar K., TİLYA, 431/CVI-b/84)  

onu sıḳḳḳḳ sıḳḳḳḳ dolaşmā gelîmiş kádeşi ya edirne'ye mapısa. (Tek./Saray/Kadıköy, TİSİKAD, 71/XX/13) 

daġlar gider sıra sıra. (Bit./Ahlat, AİAD,57) 

sıra sıra dizilir adamnā büle. (Edn./Havsa/Osmanlı Köyü, EdİA,207/XXX/17) 

sokaklāda sokak sokak gezdiriyo. (Uş./ Eşme/Takmak, UşİA, 282/I-44/82)  

ata miniya soḳḳḳḳaḳḳḳḳ soḳḳḳḳaḳḳḳḳ geziye. (Bar./Merkez, BarYA,29/I/17) 

golları bağlı şaşgın şaşgın durullarmış. (Gir./Urhaniye K., KİAT, 91) 

hePîsi tek tek gelini xamama götürülē. (Küt./Merkez, KYA, 139/I/176)  

öteki ipleri oŋa tek tek tek bağlarız ipinen. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 190/XXVI/155-156) 

ġuzular arxa‚ arxaya düzúlilar ben da önu sıra gelım, gelilar. teK teK gelılar. 

(El./Baskil/Bilaluşağı K., KBAYA, 147/XXXIX/14) 

o beş atlı ġorxusundan bu yanı teK teK durmuşlar. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 171/IV/762-763) 

memed bilici tarafından va‚izinde teKrar teKrar söylemişdir. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 141/XIII/85) 

nişastayla açarız açākanda teg teg açarız. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 153/IX/26) 

tembel tembel oturuyosuŋuz hepiŋizde. (Isp., IMA, 132/XII/98) 

u vaxıtlar dolma dúrellerdi tencere tencere ġazan ġazan. (Tok./Reşadiye/Güvendik K., TİLYA, 

381/LXXXVII-b/50)  

şimdi ben böyle gėdirim eme tez tez ġariye baxirim. (Kars/Ardahan/Ortageçit K., KarsİA, 238/39/63)  

doldur ver teze teze / gedir guymet bülmeze. (Muş/Merkez, AİAD,77) 

bir ġaş gün sonra bu tėz tėz ġapıyı kilitdiyir eve gėdir. (Kars/Arpaçay/Aslanhane K., AKD, 160) 

aḥmet tékér tékér girélim, içélim. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 29) 

ben buna yan yan tırs tırs baxdım ula. (Bin./Ortaköy K., BMİKA, 143/III-c/38) 

bele top top yumax yumax bıraxırıx damın üstüne. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 249/VIII-a/10) 

onı sabahtan bėle topax topax seriyux taxtaya ḳuriy. (Diy./Çüngüş/ Keleşevleri, DİÇÇYA, 197/XIX/26) 

kıtır kıtır ufa ufa gıyarıx. (Mal./Merkez, MalİA, 244/III/8) 

ufax ufax yuvalarsın. (Mal./Akçadağ/Örüçkü K., MalİA, 337/CVII/3) 

undan sonā unnarı gırā gırā gırā ufak ufak gırārız. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 141/VII/51-52) 

sac guruduḳluyun kepceynen dökerük ufaḳḳḳḳ ufaḳḳḳḳ. (Tok./Niksar/Gökçeli Bel., TİLYA, 344/LXVII/3)  
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ondas ‚ sōru usul usul, yavaş yavaş  aldıḳ, araba aldıḳ. (Edn./Meriç/Kavaklı Köyü, EdİA,253/XLVII/19) 

usul usul, sürine sürine şeherin yanına yėndim. (Erzn./İliç/Doğan Köyü, ErznYA, 267/II-XXXIII/46-47) 

usul usul bu taraftan yel‚ eser. (Kır./Çiçekdağı/Demirli K, KırYA, 313/XXXVII/17)  

usul usul  bas-da gel tattala oynamasın. (Ordu, KİAT,4) 

öyle çārıyōdum usul usul. (Or./Aybastı/Uzundere Köyü, AA, 109/XXX/28)  

garip çobánnan deligannı uzun uzun gonuşmuşla. (Kas., AAT, 6) 

fakat şindise ġat ġat üsTün üsTün geyōz. (Af./Şuhut/Tekke K., ŞuhA, 130/XIV/183-184) 

işē oluyō her vilāyet vilāyet gidiyō teslim oluyō. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 227/XV/14)  

ben buna yan yan tırs tırs baxdım ula. (Bin./Ortaköy K., BMİKA, 143/III-c/38) 

hıyar sası sası ġoxar / ḳóse ġardaş yan yan baxar. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., KırYA, 250/XVII/40-41)  

şindi ôyle olmēyo yaş yaş sereyōla
r
. (Af./Merkez, AMA, 212/XII/167) 

bibernen soġannan ezíldıxten soyna onı birbiríne yidírdıxden soyna biraz su ḳatti mí 

yavaş yavaş o burġıl olacax. (Ur./Merkez, UMA, 131/I/70-71) 

uşax gılici yavaş yavaş salliya salliya bulutdan gėçiler. (Van/Merkez, AİAD,6) 

yaḳ fenerleri çek yavaş, yavaş. (Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,109/I/147) 

ondas ‚ sōru usul usul, yavaş yavaş  aldıḳ, araba aldıḳ. (Edn./Meriç/Kavaklı Köyü, EdİA,253/XLVII/19)  

biz yavaş yavaş gelırıh. (Elz./Keban/Aşağıçakmak K., KBAYA, 115/ XIII/10) 

torbadan b ĭ ‚ ağaç yavaş yavaş çıxe. (El./Aşağıdemirtaş, EYAD, III/49) 

orda yavaş yavaş cillesin millesin çıxsin. (Erzn./İliç/Leventpınarı K., ErznYA, 237/II-I/5) 

ay ı̊ yavaş yavaş gidiyor. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 94/I-a/72) 

ondan sora yavaş yavaş beyidukç�e, bu hezreti xatiç�e buni develerun uzerinde şama şey  

yollamış. (Rize/İkizdere/Çamlık K., RİA,255/XXVI-b/47-48) 

sōra, karahallımızın, yavaş yavaş, seneler geçtikçe gara halil yörük olarak gonmuş, 

fakat, o zaman bu bilim adamnarını, mıntıka mıntıka, belde belde gadı göderiyor. 

(Uş./Karahallı, UşİA, 289/I-49/65-66)  

atıŋı çeḳ ērini vut, yavaş yavaş o yola dúş ōlum. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 111/I/109) 

ġayrı yavaş yavaş e aradan on sene geçiyo. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 114/I/196) 

oralarında ġarı yavaş yavaş ġahmaya başlamış. (Yoz./Ovacık Köyü, YİKYTA, 123/I/449) 

o tıkır tıkır tıkır tıkır yavaş yavaş gaynadığı için buharı içinde galırdı. (Af./Merkez, AMA, 

221/XIII/233) 

açılır onnar yuvallak yuvallak. (Af./Merkez, AMA, 212/XII/192) 

bunun ārlığı zaman zaman devāmlı duruyo çocŭūn boynunda. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., 

BTKKA,97/VI/40) 



 

 

377 

ālarum zari zari. (Rize/Merkez/Dağsu Mah., RİA,210/IV-b/24) 
bu gızın yavaş yavaş garnı böymē başlamış. (Ordu/Fatsa/Çayıralan K., KİAT,23) 

duşmannar górmeden sar yavaş yavaş. (Siv./Hocabay K., STİAT,10) 

yaveş yaveş çekiveriseŋ iy ĭ  olu. (Uş./ Banaz/ Ayvacık, UşİA, 245/I-24/25)   

üfax kòpaglarda daha ġorxmadım yåvaş yåvaş geldım yatağda yåtam. (El./Baskil/Çoğanlı K., 

KBAYA, 144/XXXVIII/21) 

bir yel eser yėlep yėlep. (Gant./Evlek K., GDİAT, 249) 

bele top top yumax yumax bıraxırıx damın üstüne. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 249/VIII-a/10) 

yaz gelende yurmu yurmu düzerler. (Erzn./Kemah/Kardere Buc., ErznYA, 308/III-XXXVII/4) 

 

2.1.2. Yansımalarla Kurulmuş İkilemler 

Yansıma sözcüklerden kurulan ikilemeler de belirteç olarak kullanılır.225 

cayır, cayır, cayır vėriller. (Kil./Acar Köyü, KMKA, 47/VIII/38) 

ondan sona devleri cayır cayır ġırıb bi tarafa çekilib oturdu. (Kır./Çiçekdağı/Hacı Hasanlı K, KırYA, 

357/L/97)  

cayır cayır iki gün yandı. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 205/I-2/147)   

cıvıl cıvıl, cıvıl cıvıl cıvıl cıvıldarĭmış. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 70/Ic/145) 

cıvıl cıvıl ötüşü‚ batıllā. (Muğla/Ula/Kızılyaka Köyü, UlaYA, 114/XXX/12) 

esgiş‚e ĭ  cayır cayır yanyō. (Esk./Sarıcakaya/Alpağut K., SKA, 107/III/68) 

gėm azında çat çat gem dô
v
miye başladı. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 137) 

çayır çayır yandıŋ da buzlu‚a yatdıŋ. (Kır./Merkez, KırYA, 211/IV/82)  

dedem gözüKmez de cuma akşamıynan pérşembe akşamı çır çır geze. (Af./Merkez, AMA, 

203/X/90) 

çakirgeler çıtır çıtır yürüdü. (Kmar./Andırın/Tokmaklı K., GDİAT, 153) 

dınġır dınġır öttürüyō sazını. (Tok./Artova/Merkez, TİLYA, 280/XXVI/193)  

unu bi güzel fıstık gibi büker yuğurruz, hanı fakır fakır bôle göz göz‚ olur gélir. (Af./Merkez, 

AMA, 198/IX/69) 

ġóbāmd ne var ‚‚ ‚‚ ısa, ġóbāmiŋ başında şöyle bir sancı, ha bi ġórseŋ fırıl fırıl fırılandırıyo 

beni. (Nev./Merkez, NevYA,125/IV/47-48) 

bi de árḳasına bakǖ, foḳuḳuḳuḳur foḳḳḳḳur ḳaynǖ. (Edn./Merkez/Yeni Değirmen K. EdİA,124/II/23) 

ondan sōna gāli onnā gidēkenen götürülēkenen top güm güm atatürkün topu düşmeye 

başlamış. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 214/I-7/100)   

                                                
225 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 84 
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yayuġ, işde dim‚ ya yayarduḳ. misal gúmbúr gúmbúr ederdi. (Tok./Merkez, TİLYA, 235/I/4)  

defe vurduğun vaxit gümbür gümbür ediydi. (Erzn./Kemaliye/Çaldere K., ErznYA, 223/I-XVIII/69) 

şindi gümbür gümbür bi davulcu geliyo, tınġır tınġır gidi‚ veriyo. (Isp., IMA, 129/XI/37) 

dört beş gişi ġapıya tekmik vuriylar. gür gür gür içeri doldılar. (Erzn./Kemah/Merkez, ErznYA, 

303/III-XXXIV/7) 

diğerleri gürül gürül ayluğ‚ alir. (Kars/Ardahan/Halil Efendi M., KarsİA, 221/32/52)  

ḳapılar ġırç ġırç açılıyū. (Tek./Saray/ Kavacık Köyü, TİSİKAD, 54/XII/38) 

ĝannım ġúp ġúp ėdiyo. (Nev./Derinkuyu, NevYA,135/XII/18) 

ta geminiŋ ucuna gėtdik. xaldır xaldır sandıḳaların, paltalarıŋ arasına giriyon. (Isp., IMA, 

108/I/197) 

yumrudu memen, kömleğ ‚ altdan bilinir, / el değende ilin‚ ilin‚ ilinir. (Kars/Iğdır/Enginalan  K., 

KarsİA, 277/54/1-2)  

baltē vurdukÇa zevli iyil iyil iyilder ĭ miş. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 70/Ic/165) 

kıtır kıtır ufa ufa gıyarıx. (Mal./Merkez, MalİA, 244/III/8) 

başlamış küt küt ötmē. (Esk./Odunpazarı Semti, EYA, 143/VI/47) 

biri bıraḳur biri çalardı. zıpbaḳ zıpbaḳ, küt küt iderdi. (Ordu/Çamaş/Sarıyakup K.,OİYA, 201/32/) 

ayran yapmaḳ için yáyık küt küt v urur. (Ordu/Ünye/Tekiraz Bel./Yağbasan K., OİYA, 326/133/7-8) 

ġòydūmuz gibi az az alıp ḳḳḳḳıtır ḳḳḳḳıtır yirük. (Ordu/Ünye/Kale K., OİYA, 322/129/6) 

dalından Ḳopmuş gibi ḲḲḲḲıtır ḲḲḲḲıtır oluyo. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 222/XIII/3)  

lapadaḳḳḳḳ lapadaḳḳḳḳ hîç de yoruḳmazdım. (Kırk./Koyunbaba Köyü, KİMİKA, 97/XV/32) 

lāngur lungur gidē orda üş beş gün yatā. (Af./Merkez, AMA, 269/XXV/222) 

böle boyun canı ondan ke lıngır lıngır lıngır ôtēdi. (Af./Şuhut/Güneytepe  K., ŞuhA, 75/II/36) 

ôle mışıl mışıl üyürler‚ imiş. (Isp., IMA, 140/XVI/27) 

aynalı bölǚ pırıl pırıl parlar. (Küt./Merkez, KYA, 137/I/96)  

pof pof gāri gaynar. (Af./Merkez, AMA, 218/XIII/155) 

şiye deK gálmiş. şalvarını pantonu duTunca şakır şakır hemen yokarıya. (Af./Merkez, AMA, 

204/X/111) 

hemen şakır şakır şakır şakır şakır geldi bizim avlıya, atıŋ dizginini çekdi. (Uş./Merkez/ 

Yapağılar, UşİA, 229/I-16/23) 

o sırada bi‚ dāha işdile, ġina sorduğu halda oğlan kėseyi çıḳarup, şangır şangır ḳoşgun 

ortasına fırlattı. (Kas., AAT, 9) 

şıKır şıKır atālar. (Af./Merkez, AMA, 197/XI/31)  

şırıl şırıl allah sid ĭ reye su veriyo. (Isp., IMA, 122/VII/23) 
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aşşĭye iner takır takır / yokarı çıkar ālıya ālıya. (Muğ./Merkez, MA,130) 

almış bi çuval ceviz taḳḳḳḳ taḳḳḳḳ taḳḳḳḳ taḳḳḳḳ ḳırıp ḳırıp yirmiş. (Edn./Meriç/Yenice K., EdİA,163/XIX44-45/) 

polės ardı sıra taḳḳḳḳ taḳḳḳḳ derken bağıri. (El./Keban/Sağdıçlar K., KBAYA, 100/X/88) 

tekrar gen taḳḳḳḳ taḳḳḳḳ attıḳ, gitti. (Edn./Süloğlu/Taşlısekban K., EdİA,169/XXI/83) 

bĭ  at arabasına bindik taḳḳḳḳır taḳḳḳḳır üş‚ günde bolăvadına vādıḳ ġazāmız bolăvadındı. 

(Af./Çay/Çayıryazı, ÇYA,106/I/75) 

milleti tıraş ederdi taḳḳḳḳır taḳḳḳḳır. (Tok./Reşadiye/Güvendik K., TİLYA, 381/LXXXVII-b/29)  

bi el arabasına oturTdulā bizi taḳḳḳḳır taḳḳḳḳır taḳḳḳḳır taḳḳḳḳır. (Muğla/Ula/Portakallık Köyü, UlaYA, 85/XIV/46) 

o topal ata bini işta taḳḳḳḳur taḳḳḳḳur gidi. (El./Hankandi B./Sütlüce K., KBAYA, 162/XLVI/155) 

ġari tangur tungur ġatırları sürmüş, gitmiş. (Isp., IMA, 149/XXI/33) 

mérdivandan tıḳḳḳḳır mıḳḳḳḳır enmédi. (Bur./Bucak/Ürkütlü, ADÜM I, 104) 

o tıkır tıkır tıkır tıkır yavaş yavaş gaynadığı için buharı içinde galırdı. (Af./Merkez, AMA, 

221/XIII/233) 

o bişē, üş saatde filan tıkır tıkır tıkır tıkır aırca, aır ateşde, aır suda. (Uş./Ulubey, UşİA, 322/I-

66/32-33) 

eh gėtmiş gelmiş tıḳḳḳḳ tıḳḳḳḳ etmiş. (Muğla/Ula/ Karabörtlen Köyü, UlaYA, 89/XVII/9) 

götürüyo tıḳḳḳḳ tıḳḳḳḳ çalıyo ġapıyı. (Esk./Merkez, EYA, 152/X/34) 

iki tane çaḳmaġ daşı arasına alır, tıḳḳḳḳ tıḳḳḳḳ tıḳḳḳḳ vurŭruk. (Kil./Doğançay Köyü, KMKA, 3/I/50) 

ben ġapıya tıḲḲḲḲıdıḲḲḲḲ tıḲḲḲḲıdıḳḳḳḳ yokarı çıktı gitdi. (Af./Sandıklı/Asmacık K., SYAÖ, 282/XXXVII/138)  

şindi gümbür gümbür bi davulcu geliyo, tınġır tınġır gidi‚ veriyo. (Isp., IMA, 129/XI/37) 

ben xurda ġapıda beklēyon. ġapı burası. tıġır tınġır ediō bi şey. (Isp., IMA, 106/I/115) 

benim yavrım tıpış tıpış yürüsün. (Esk./Sarıcakaya/Mayıslar K., SKA, 154/IX/52) 

tiŋ tiŋ tiŋtiŋ vardılar. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 172/IV/788) 

menefşėyim biterim / türül türül tüterim. (Siv./Yıldızeli/Ergele K., STİAT,64) 

ôle bal yemedim inanıŋ türüm türüm türüm tütüyo. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 223/XIII/29)  

aman ya vıcır vıcır götürüyler çaylarda. (Mal./Pötürge/Tekedere, MalİA, 322/LXXXVIII/15) 

evelden iş istersen, aftalārca ḳıřda. bitler yer seni, vıġır vıġır. (Edn./Uzunköprü/Gazi Mehmet Köyü, 

EdİA,251/XLVI/170) 

yėrken vırraK vırraK demiş. (Af./Merkez, AMA, 233/XVI/83) 

durdu mu viyaK viyaK bağıríydı. (Af./Merkez, AMA, 232/XVI/44) 

bi vurdu mu zånbır zåmbır zåmbır zåmbır birden çanlar‚ öt i
˚
yo. (İz./Taşköprü/İshakçılar, İTOBA, 

87/7a/14-15)
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alamanlar yunanisdan’a girdî zaman bizim ḳūylāmız zınġır zınġır sallanırdı. 

(Kırk./Eşmeköy, KİMİKA, 54/I/10) 

bôle davılın altında zıŋgıdı zıŋgıdı davılcı gelidin. (Uş./ Banaz/Ahat, UşİA, 232/I-17/57) 

biri bıraḳur biri çalardı. zıpbaḳḳḳḳ zıpbaḳḳḳḳ, küt küt iderdi. (Ordu/Çamaş/Sarıyakup K.,OİYA, 201/32/) 

āşam oldu mu bakādıŋ, izmiriŋ garşıyaka gibi bôle ıldır ıldır. (Uş./ Banaz/ Hatipler, UşİA, 252/I-

32/9-10)  

şimdi halk hākimiŋ geleceği yola diziliyolar goraf goraf. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 

78/XVII/8) 

bizim ġarılar olsa ne yatıyoŋ? ocā batasıca beni vurdular deyi bar bar bārır. (Yoz./Yanık 

Köyü, YİKYTA, 179/IV/939-940) 

alt‚ ay ġadınnar elinde bi kirkidinen şaḳḳḳḳıdıḳḳḳḳ şaḳḳḳḳıdıḳḳḳḳ kilim doḳurlardı. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

100/II/8) 

evez evez ėndim ġaşdım. (Kars/Ardahan/Ortageçit K., KarsİA, 236/38/13)  

şağıl şuğul o yanna gitdik. (Af./Şuhut/Güneytepe K., ŞuhA, 104/IX/47-48) 

su gelir lülle ‚ lülle. (Ard./Dikan K., DİAT, 69) 

hôle ezē, azā azā dökēken, ġarışdĭra ġarışdĭra‚verisin. (Isp., IMA, 131/XII/50) 

ġızıl ġızıl olmuş baḳdım gözleri. (Kil./Acar Köyü, KMKA, 53/IX/33) 

ĕvĕli hayli hayli çoğudu. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 189/I/14)   

 
2.1.3. Zıt Anlamlı Kelimelerle 

ėyi ҝótü de hatiriŋi sormadın oy. (Siv./İlbeyli/Eski Apardı Köyü, SİA, 202/V/194) 

 
2.1.4. Yakın Anlamlı Kelimelerle 

üsTünü örteriz böle; açĭḳḳḳḳ saçıḳḳḳḳ‚  olmaS. (İz./Taşköprü/Solaklar, İTOBA, 97/10b/47) 

yüz‚ otuz beş senesinden beri va, alman harbi çıkınca doKuz yüz kırK‚ ikide apar topar 

buraya gaşdıK hepimiz. (Af./Merkez, AMA, 190/VII/82-84) 

biz ġabe seba ġonişiyux. (Erzn./Refahiye/Teknecik Köyü, ErznYA, 333/IV-XVII/30) 

emmilerini de everiyeler hindi gülünç şaḳḳḳḳraḳḳḳḳ ben onnarıŋ yanından geldim. 

(Af./Bolvadin/Ortakarabağ K., BTKKA,113/IX/115) 

hışt pışt ḳızın avlusuna varıyarı. (Edn./Merkez/Menekşe Solular K., EdİA,179/XXIV-b/69) 

yeri gelirse toḳat atıya kaba saba. (Edn./Uzunköprü/Beykonağı K., EdİA,173/XXIII/53) 

bu çeşme ne gözel çeşme / suyu aḳar sele serpe. (Af./Bolvadin/Büyükkarabağ K., BTKKA,152/XXII/5-6) 

 

2.1.5. Farklı Yansımalarla Kurulan Tekrarlar 
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māra’nıŋ başına varînci yalp yulp, yalp yulp iki tāne alĭtrik geliye. (Or./Aybastı/Zaferimillî Köyü, 

AA, 105-106/XXVIII/36-37) 

bindim ben ordan tirene hade bakalım zıpıdıḲḲḲḲ küpüdüḳḳḳḳ zıpıdıḲḲḲḲ küpüdüḳḳḳḳ bi gidiyos. 

(Af./Sandıklı/Asmacık K., SYAÖ, 278/XXXVII/25)  

o geliyî saḳḳḳḳlı maḳḳḳḳlı geliyî. (Tek./Saray/Yuvalı Köyü, TİSİKAD, 82/XXIII/1)  

bi cılız ata pinî, paldır küldür suyu geçip gelî. (Edn./Merkez/ Köşen Köyü, EdİA,192/XXV/342) 

atının yanına? paldır küldür girdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 151/IV/318-319) 

 

 
2.2. EKLERLE YAPILAN İKİLEMELER/İKİZLEMELER 

2.2.1. FİİL KÖK VE TABANLARINA GETİRİLEN EKLERLE 

2.2.1.1. Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan İkilemeler 

Eylemsilerin bir türü olan ulaçlardan kurulan ikilemeler de belirteç olarak 

kullanılır.226 

 

2.2.1.1.1. -(y)A -(y)A Ekiyle 

2.2.1.1.1.1. -(y)a -(y)a 

halı zili doKuya doKuya dēyō deyzem bôyne oldu, (Af./Merkez, AMA, 175II/50) 

gır‚ atımın alıcığı arḳasına yapıştı / alınmaya alınmaya. (Af./Salar K., ADÜM I, 33) 

uşax gılici yavaş yavaş salliya salliya bulutdan gėçiler. (Van/Merkez, AİAD,6) 

ōlan o daşlādan cebine doldurya doldurya ġotürya isdambıla. (Bar./Merkez, BarYA,31/I/70) 

ısım akrabaı gidcē gün alaylan. arabaya bindiriler. oynaya oynaya, çalģılar çalar.  

(Edn./Keşan/Kızkapam K. EdİA,139/VIII/32) 

gız-da ağlıya ağlıya anásının yánna ğidiy. (Mal./Erepkir/Hastek K., GDİAT,27) 

geceleri oḳḳḳḳuya oḳḳḳḳuya, bu sid ĭ redeki su o ġızdan geliyo. (Isp., IMA, 122/VII/26) 

o bir şenliKde ögü süre davulun ögünden oynuya oynuya atın ögü süre getirdiler 

içeriye endirdiler. (Mal. /Merkez/Şahnahan Köyü, MalİA, 256/XVI-a/10-11) 

aşşĭye iner takır takır / yokarı çıkar ālıya ālıya. (Muğ./Merkez, MA,130) 

aḥ ḡúlüm capalıya capalıya başladuḳ. (Tok./Niksar/Merkez, TİLYA, 331/LV/2)  

oḳḳḳḳuya oḳḳḳḳuya arḳamızdan gelg‚ geli. (Muğla/Ula/Çiçekli Köyü, UlaYA, 98/XXII/4)  

esgiden darı gavırıdım. / kısımlayan gidēdi. / galgıya galgıya öldü. (Uş./Ulubey, UşİA, 320/I-

65/18-20) 

                                                
226 ATABAY, ÖZEL, KUTLUK, s. 84 
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yalın‚ ayax dikennerden hoPluya hoPluya giderdim. (Yoz./Kadışehri, YİKYTA, 196/XI/36) 

 

2.2.1.1.1.2. -ā -ā 

iki erkek eŋ önde silā atā atā arkada elli atmış zini ġoca ziŋi deriz biz oŋa kövüŋ altını 

üstünü dolaşırsıŋ. (Uş./Sivaslı/Akarca K., SA,55/XIV/181) 

onsekiz gün sora varā varā vādıḳ. (Af./Şuhut/Kayabelen  K., ŞuhA, 82/III/106) 

 

2.2.1.1.1.3. -(y)ā -(y)ā 

bôle ġoca tencerenin içinde bulăyā bulăyā yağ tenėkelere dolduruduk. (Af./Sandıklı/Menteş  

Kas., SYAÖ, 387/LXXXIII-a/3)  

 

2.2.1.1.1.4. -a -a -a 

ġanımı aḳḳḳḳıda aḳḳḳḳıda aḳḳḳḳıda géldim şėyden çamışırāneden. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 146/XVII 

 

2.2.1.1.1.5. -ā -ā -ā 

undan sonā unnarı gırā gırā gırā ufak ufak gırārız. (Esk./Sarıcakaya/Merkez, SKA, 141/VII/51-52) 

 

2.2.1.1.1.6. -a -a -a -a 

öŋüne nehir gelince bunuŋ dar yerini bulen de aTliyen diye goşa goşa goşa goşa 

gidēmiş. (Af./Başmakçı/Yaka K., BDA,233/XX/7-8) 

 

2.2.1.1.1.7. -a -e 

ondan sōna, oḳḳḳḳuya üfüre, oḳḳḳḳuya üfüre, çıḳarmışlā gerisin geriye. (Isp., IMA, 127/X/11)s 

 

2.2.1.1.1.8. -Ø -e 

bu uşağı ġėt ġėde böyümede olsun. (Siv./Kangal, STİAT,109) 

 

2.2.1.1.1.9. -e -a 

aŋnaTdım ya benim‚ işde ilkokulu bitirdim, halk ‚ arasında düşe kalka, düşe kalka, düşe 

kalka, gösterdim. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,268/XXVIII/15-16) 

 

2.2.1.1.1.10. -e -e 

bu buraya geliyo, bilene bilene burayă iniyō. (Af./Merkez, AMA, 172/I/109) 
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gėde gėde éppeyim yol geddükden sōna çobana ıras geliyo. (Amas./Aydınca/Böke Köyü, AAA, 

199/I/59) 

döne döne sen de gel i
˚
ŋ. (Amas./Aydınca/Karataş Köyü, AAA, 223/IIb/269)  

halil‚ ibrahimden beri gele gele aḥır zaman peyġamberine ġader bu nesil gelmi
˚
şdür. 

(Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 286/XIc/31) 

bunna ġide ġide, yılannar pedişahunin ḳoşḳune yanaş é̄  ykene, yılan durdu. (Kas., AAT, 8) 

dėveci düşüne düşüne, ġėçmiş ġitmiş. (Kas., AAT, 14) 

gide gide bir az yol alıyala. (Bart./Merkez K, AİAD,178) 

yandım dolane dolane / yėter yėter yazıx mene. (Muş/Merkez, AİAD,82) 

bi üfürmēnen ėlli milyòn alır adamın. güle güle. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 98/I/44) 

peri gaxdı yügüre yügere gėtdi. (Kars/Koyundere K, DİAT, 33) (koşa koşa) 

undan sōra bunu büze büze sālam yerinde büle büle büze büze büle diḳîler. 

(Edn./Lalapaşa/Çömlekakpınar Köyü, EdİA,217/XXXIII/251-252) 

usul usul, sürine sürine şeherin yanına yėndim. (Erzn./İliç/Doğan Köyü, ErznYA, 267/II-XXXIII/46-47) 

punġar başi nergile / doldur ver güle güle. (Erz./ Merkez, EA, 107)  

güle güle evlenirsin, iyi günler geçirirsin bize‚ de sıra gelir inşallah. (Esk./Odunpazarı Semti, 

EYA, 145/VII/18)  

bu susamıŋ sarısın suy‚ ūla yüye yüğe ġururdu o susamlā.  (Isp., IMA, 128/XI/25) 

güle güle git diyo. (İz./Taşköprü/Nezirler, İTOBA, 75/3b/61) 

bi kişi ėle kendini çeke çeke getirdi. (Bin./Karlıova/Çatak K., KYA, 152/VII/13) 

bunnarı döge döge ġarsa götüdüler. (Kars/Ardahan/Halil Efendi Mh., KarsİA, 233/36/77)  

esgiden ġınada ġalacaxlarıŋ zorunan ayaġġabısı alınırdı döŋüşe döŋüşe alınırdı. 

(Kay./Yeşilhisar, YYA, 134/XII/95-96) 

yürende olanlar da döne döne dövüşdü. (Kil./Duruca Köyü, KMKA, 44/VII/133) 

oŋu düve düve gitîtirik biz. (Kır./Mucur/Küçükkavak K., KırYA, 424/ LXIV/86)   

öteki ayrılan arḳadaşlar, gide gide büyük bir dava raslamışlar. (Ordu/Koruklu K., KİAT,5) 

kele kele pobasının memleketine kelmişler. (Trab./Vakfıkebir/Mahmutlu K., KİAT, 199) 

altına yite yite sac ınan ekmek bişiriydik. (Mal./Hekimhan/Kocaözü K., MalİA, 285/LIV-a/1) 

sōn tilki yānna böyüklene böyüklene vāmış. (Muğ./Merkez, MA,128) 

sōna gide gide ondam, dalda bi ĝuş ötüyo. (Nev./Merkez, NevYA,123/III/30) 

amerika işeye çıkıyo aya çıkıyō vay aya çıkdı güne çıkdı dėye metede metede ölǖyo. 

(Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 219/XI/30-31)  
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ayaŋa yılan gemü‚ü bata, dünya ĝazan ola, sen kePçe olasıŋ, bir dévasını bulamıyasıŋ. 

gele gele beni ģóresiŋ. (Siv./İlbeyli/Haydarlı Köyü, SİA, 206/VI-a/68-69) 

yār‚ elime gėçerse / çeke çeke yiyecen. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 66/I/56) 

dinnene dinnene bôle gidicēm . (Tek./Saray/Demirler Köyü, TİSİKAD, 59/XIV/26) 

bir‚ de gele gele geldi‚ ki amcamın‚ ōlu. (Tok./Niksar/Çengelli K., TİLYA, 341/LXIV/30)  

adam eşē çekmiş manarı almış eline çeşlāndan gėde gėde gėtgėtmişlē. (Muğla/Ula/ Karabörtlen 

Köyü, UlaYA, 88/XVI/7) 

gide gide bi köv kímín bi yėre geldíler. (Ur./Merkez, UMA, 249/XXXVII/48) 

döüşe döüşe kendin götürveyon. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 205/I-2/137)   

yāni geticeŋ, düweninen süre süre akdāceŋ öküzünen. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 218/I-9/16)   

şindi malım î allah güle güle gurbann ediŋ. (Uş./Merkez/ Susuzören, UşİA, 225/I-14/6)   

yalŋız öyle her dakka nişanlı gele gide, babası göre annesi göre cırt pırt o yox. 

(Mal./Arapgir/Sugeçti K., MalİA, 312/LXXVIII/)  

iki seke bir çéḳḳḳḳe ġėlip atı da, pādışán oğlunu da çadırda yúḳlendi sırtına, gótürdü. 

(Siv./Oluhman, STİAT,13) 

 

2.2.1.1.1.11. -(y)e -(y)e 

hoca yıxıye yıxıye abdesi dutm ı̊ye. (Amas./Aydınca/Avşar Köyü, AAA, 278/IXb/52) 

len üçüncü gün çıḳdıḳ işde köye geliyōz yürüye yüreye. (Af./Çay/Armutlu, ÇYA,136/VII/10) 

vaxıt zatėn türk ė́ söyliye söyliye köyün içine girecegh. (Erz./Horasan/Merkez, ErzİA, 133/VIII-III/10) 

yörüye yörüye hasanġalesi’nden sarıġamış’a vardıux mu da do‚ubeyazıt, bilmem ġars 

gezdúḳ. (Or./Aybastı/Sarıyar Köyü, AA, 74/IX/12) 

bu adam yörüye yörüye şehere girdi. (Tok./Artova, STİAT,164) 

oynālā vay bizim alayla dėye dėye. (Uş./Sivaslı/Merkez, SA,68/XV/157) 

su sōna geldi yö́riye yö́riye. (Tok./Zile/Yünlü K., TİLYA, 439/CXII/25) 

ben baxdım bunları dínleye dínleye. (Ur./Merkez, UMA, 155/VI/87-88) 

deye deye yollālādı. (Uş./Merkez/Belkaya, UşİA, 204/I-2/93)   

 

2.2.1.1.1.12. -ē-ē 

onun üstünden on ezē ezē garışdırı bi dā ezēdiŋ onu. (Uş./Merkez/İkisaray, UşİA, 218/I-9/18)   

 

2.2.1.1.1.13. -ĕ -ĕ 
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sōra bu durumlā devam edĕ edĕ allā yüzüne güldü dürüs çalışdı. (Uş./Sivaslı/Yayalar K., 

SA,45/XIII/6) 

 

 

2.2.1.1.1.14. -é -é 

çocuḳ émé émé ġézinirimiş. (Isp., ADÜM I, 69) 

éşagın yularında tuti, çéké çéké gidi. (El./Baskil/Çoğanlı K., KBAYA, 155/XLIV/17) 

 

2.2.1.1.1.15. -e -e -e 

bunu böyle öre ‚‚ ‚‚ öre ‚‚ ‚‚ öre ġoca bi şöyle dutardıḳ. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 118/IX/104) 

ama süregele süregele süregele ōlmamış. (Af./Dazkırı/Merkez, BDA,251/XXV/17) 

davulu dövdüre dövdüre, öve öve öve burdaḳı deliġannılā ebdes‚ alā gelî gözēce. 

(Küt./Altıntaş/Dumlıpınar Buc., KYA, 171/XV/64)  

 

2.2.1.1.1.16. -é -é  

gidé gidé bunla bi çeşm é̄   ıras gelmiş. (Ay./Merkez/Kemalpaşa Mah., AİAÖ,6)  

dikén yir gévé gévé / senin‚ çün yandım dutuşdum / garşıdan sévé sévé. (Man./Akhisar/Marmara 

Köy, AkCA, 8) 

kendiŋ sürüné sürüné baġa gir. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 30) 

sén bir goyun olsaŋ bén-dé bir guzu / méléşé méléşé gor ġedériz biz. (Af./Emirdağ, ADÜM I, 37) 

çocuḳ émé émé ġézinirimiş. (Isp., ADÜM I, 69) 

yedi méndil çürüttüm ġöz yaşı silé silé. (İzm./Tire, ADÜM I, 95) 

 

2.2.1.1.1.17. -ı -ı 

asılı asılı, bóğúre yoxarı zenciri daxdıx mı çe h́iye h́ moturu. (Amas./Aydınca/Abacı Köyü, AAA, 

254/VIb/102) 

varı varı vardīdıḲ. (Man./Soma/Tarhala K, GBAA, 15/IX/8) 

iki ġarı ġavġı yapı yapı işlédiK. (Ay./Karacasu/Merkez, GBAA, 92/LXX/21) 

öŋü süre oynuyu oynuyu silaxlar sıxılı sıxılı giderler. (Mal./Akçadağ/Kadı İbrahim K., MalİA, 334/CIII/) 

sallanı sallanı ġider gōşa. (Siv./Yıldızeli/Büyük Evren K., STİAT,21) 

o pulları bône çivînen bandırı bandırı yüzüne çiçek çıkarıydı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

241/XVIII-a/77)  

geçen ģún a‚aşdan bir yılan sıyrılı sıyrılı ėndiydi. (Siv./İlbeyli/Damlacık Köyü, SİA, 184/IV-d/211) 
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2.2.1.1.1.18. -(y)ı -(y)ı 

devam‚ ėttim yola ağlayı ağlayı. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 109/VI/88) 

oğlan ağlayı ağlayı giri gelmiş okuldan. (Kır./Çiçekdağı/Çopraşık K, KırYA, 322/XLII/7)  

serinletin böle güzel güzel parlayı parlayı oturturux. (Mal./Merkez/Çarmuzu, MalİA, 246/V/7) 

gendi hālinde 'ĝaynayı 'ĝaynayı ''bişer. (Nev./Merkez, NevYA,119/I/6) 

bā bôrek dėdi, memlekeTde ālayı ālayı anayıŋ ġózleri galdı dėdi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 

166/IV/643) 

 

2.2.1.1.1.19. -i -i 

ocaḳ başınıŋ minderi / silkeler dönderi dönderi. (Çor., ADÜM II, 108) 

çencirede dönderi dönderi, o da ġoyulur bulama‚ olur ciyerim. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

112/VIII/18) 

ula benim gibi bi topal adan ġediyo. yeḲḲḲḲdiri yeḲḲḲḲdiri. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 151/IV/315) 

bunna ġış azığı ġışın bunnarı ġāri hazır yemeḳ hazır yemeḳ bişiri bişiri yeriz. 

(Af./Sandıklı/Bektaş K., SYAÖ, 304/XLIII-a/19)  

 

2.2.1.1.1.20.-(y)i -(y)i 

iki‚ ğişi nóğürecāŋ imekleyi imekleyi ĝuyudan su çekecāŋ diyi dermanıŋ hıntıbıŋ kesilir. 

(Nev./Derinkuyu, NevYA,135/XII/34) 

meleyi meleyi de bir ġoyun aşdı. (Esk./Merkez/Koşmat Köyü, EYA, 166/XVI/50)  

 

2.2.1.1.1.21. -(y)u -(y)u 

öŋü süre oynuyu oynuyu silaxlar sıxılı sıxılı giderler. (Mal./Akçadağ/Kadı İbrahim K., MalİA, 

334/CIII/) 

göŋülsüz köpe Ḳoyuna salarsaŋ; uluyu uluyu KurT getirir. (Kay./Yeşilhisar, YYA, 163/XXVI/20) 

o da üç senedir gurTdan, guşdan ısırıcı hayvannardan ġoruyu ġoruyu çatılı gemiK 

‚olmuş. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 166/IV/651) 

 

2.2.1.1.1.22. -ü -ü 

sürünü sürünü davara zarallıx yapmadım. (Amas./Aydınca/Sarıyar Köyü, AAA, 244/Vc/108) 

dönderü dönderü ufalaruk. (Ordu/Çatalpınar/Karahamza K.,OİYA, 203/34/14) 

şordan eşiKden girdi. sürünü sürünü geldi. (Yoz./Yanık Köyü, YİKYTA, 175/IV/749) 
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2.2.1.1.2. -(y)Ip -(y)Ip Ekiyle 

2.2.1.1.2.1. -ıp -ıp 
almış bi çuval ceviz taḳ taḳ taḳ taḳ ḳḳḳḳırıp ḳḳḳḳırıp yirmiş. (Edn./Meriç/Yenice K., EdİA,163/XIX44-45/) 

ġız bayılıb bayılıb gėdiyo. (Tok./Erbaa/Karakaya Bel., TİLYA, 322/XLIX/29)  

 

2.2.1.1.2.1. -ip -ip 

doldur puvar doldur bir tas içeyim / içip içip al gerdana saçayım. (Ard./Posof/Söğütveren K, 

DİAT, 113) 

 

2.2.1.2. -KIn 

2.2.1.2.1. -gın 

gulaḳlarındaki daḳımları ġörünce, şaşgun şaşgun baḳmaya başlamış. (Kas., AAT, 13) 

 

2.2.1.3. -Am 

2.2.1.3.1. -am   -am 

doġram doġram oldu meze tutuldu. (Muş/ Bulanık, AİAD,92) 

 

2.2.1.3.2. -im   -im 

duzladıKdan kērim dilim dilim dilimlēsiŋ. (Af./Dazkırı/Aşağı Yenice K., BDA,272/XXIX/6) 

ğül ekdim biçim biçim. (Elz./Kesirik K., GDİAT, 84) 

 

2.2.1.3.3. um   -um 

dolum dolum dolar. (Kır./Akpınar/A. Homurlu K, KırYA, 302/XXXV/22)  

yolu gidē büküm büküm. (Küt./Tavşanlı/Çobanköy, KYA, 176/XVIII/1)  

 

2.2.1.4. -İk 

2.2.1.4.1. -ik   -ik 

şu dağları delik delik delerin. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 169/XXII/20) 

derisini delik delik delellēdi. (Af./Bolvadin/Derekarabağ K., BTKKA,95/VI/11) 

 

2.2.1.4.2. -ük   -ük 

bölük bölük oldu yüklendi göçler. (Gant./Tilhalıt K., GDİAT, 255) 
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2.2.1.5. -Ar 

2.2.1.5.1. -er   -er 

bir sazım var dürer büker saḳlarım / yar yolunu ölenecek beklerim. (Kil., GDİAT, 187) 

aralarına seper seper bôle yaparız. (Küt./Köprüören Buc., KYA, 173/XVI/11)  

ekmek. diler diler yirler‚ işte öyle ādet köyleriŋ‚ adetleri böyle işte. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 

116/IX/52) 

 
2.2.2. İSİM KÖK VE TABANLARINA GETİRİLEN EKLERLE 

2.2.2.1. +Ø +A Ekiyle 

hani peş peşe gider, devām‚ ider yāni. (Kır./Çiçekdağı/Kırdök K, KırYA, 319/XL/29) 

 

2.2.1.2.2. CA Ekiyle 

bôle  berāber  evce evce bayram gezilir. (Af./Başmakçı/Çığrı K., BDA,216/XVII/19) 

aşır aşı yapıyōla tabi da‚ıdıyōla evce evce vaktinde burda yapan yapıyō. (Af./Sandıklı/Celiloğlu  

K., SYAÖ, 315/XLV-a/33-34)  

 

2.2.1.2.3. +CAk Ekiyle 

ḳalḳalım usulcuḳḳḳḳ usulcuḳḳḳḳ usulcuḳḳḳḳ, inanmasın zübüde. (Edn./Havsa/Osmanlı Köyü, 

EdİA,205/XXIX/45) 

 

2.2.1.2.4. +DAn Ekiyle 

sorm ȧya başlıyo bu inceden inceden. (Amas./Aydınca/Tatar Köyü, AAA, 232/IIIa/36-37) 

 

2.2.1.2.5. +Ar +Ar Ekiyle 
2.2.1.2.5.1. +er +er 
teker teker dolanıllar. (Erz./Horasan/Merkez, ErzİA, 133/VIII-III/13) 

bėşer üçer ġotürecāmış bunnar demirgırat dėyin, orada harcıyacāmış. (Nev./Derinkuyu, 

NevYA,134/XI/7) 

beş, on, on beş eliŋi sayaraḲ ḳırḲ ġadā devām‚ edēsiŋ beşer beşer. (Küt./Merkez, KYA, 141/I/215)  

hepisi de teker teker çıxmış. (Nev./Ürgüp/Boyallı K., NevYA,165/XXXIII/29) 

 

2.2.1.2.5.2. + é̄    + é̄     

bir é̄    bir é̄   çıḳíyolā. (İz./Taşköprü/Puyalar, İTOBA, 82/4b/51) 
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2.2.1.2.5.3. +ér +ér 

aḥmet tékér tékér girélim, içélim. (Kon./ Cihanbeyli/Kulu Buc., AkCA, 29) 

2.2.1.2.5.4. +ē +ē 

hannara gelirdi hannādan hayvannarı getirilē tekē tekē nallardı. (Af./Sandıklı/Merkez, SYAÖ, 

190/II/12)  

 
2.2.1.2.6. +lI Ekiyle 

2.2.1.2.6.1. +lı   +lı 

aşşılı yukarılı oturuyoz ābimle. (Af./Merkez, AMA, 267/XXV/149) 

bahalı bahalı dosta satardı. (Kır./Merkez/Özbağ Ka., KırYA, 254/XVIII/34)  

 
2.2.1.2.6.2. +li   +li 
çoban dertli dertli ĝaval çalıyomuş. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 77/XVII/9) 

davvıl zırnaynan bunnar eva geldılar neşáli neşáli. (Bin./Ilıcalar Nah., BMİKA, 171/VIII-b/267) 

evina gelmiş ėla düşüncėli düşüncėli oturėrmiş. (Bin./Ortaçanak K., BMİKA, 206/XVIII/8) 

çoban dertli dertli ĝaval çalıyomuş. (Çank./Şabanözü/Bakırlı Köyü, ŞYA, 77/XVII/9) 

abdesli abdesli ġóürdü elmanıŋ ġabīnı rengiboz ġısraŋ óŋüne dóḲTü. (Yoz./Yanık Köyü, 

YİKYTA, 139/IV/37) 

 

2.2.1.2.6.3. +lu   +lu 

içine yan ġırep örtünüller, pullu pullu örtünüller. (Af./Bayat/Merkez, BMA, 118/IX/119) 

hiç‚ ōmāsa ḳḳḳḳoḳḳḳḳulu ḳḳḳḳoḳḳḳḳulu apTės alıdıḳ, iç é̄   dik. (İz./Taşköprü/Kayalar, İTOBA, 71/Ic/171) 

 

2.2.1.2.6.4. +lü   +lü 

bunu tüllü tüllü elimizde naḳış yaparuḳ. (Tok./Niksar/Akgüney, TİLYA, 332/LVI-c/31)  

 
2.2.1.2.6.5. +ni   +ni 
mǖbāreḳ ġıcıl ġıcıl gözleri bône kinni kinni bakıyo. (Af./Sandıklı/Akharım Kas., SYAÖ, 254/XXV-a/28-

29)  
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SONUÇ 

Türkiye Türkçesi Ağızları üzerine yapmış olduğumuz bu çalışma sonucunda 

şunları söyleyebiliriz: 

 

1. Standart Türkiye Türkçesinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında zarf olan kelimeler 

sayılabilecek kadar azdır. Bu sebeple zarflar genellikle fiil ve isim kök ya da 

gövdelerine getirilen ek/ekler yoluyla yapılmaktadır. 

 

2. Asıl zarf-fiil eklerinin kullanımı genel olarak Standart Türkiye Türkçesi ile 

paralellik göstermektedir. 

 

3. Standart Türkiye Türkçesinde kullanılmayan -(y)A ve -(y)I zarf-fiil ekleri ağızlarda 

kullanılmaktadır. 

 Bunun yanında Tokat ilinde, bu ekin genişlemiş şekli a gėne/a gine 

kullanılmaktadır. 

 

4. Standart Türkiye Türkçesindeki -(y)ArAk zarf-fiil eki, ağızlarda -(y)ArAk ve -

(y)AlAk olarak kullanılmakta ve genişlemiş şekilleri de -(y)ArAkdAn(A) ve -

(y)AlAkdAn’dır. 

 

5. Standart Türkiye Türkçesinde -(y)Ip zarf-fiil eki, Kars, Iğdır, Sivas ağızlarında -If; 

Kars -ıv’lı şekilleri vardır. 

 

6. Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi dönemine kadar  kullanılmış olan, Standart 

Türkiye Türkçesinde ise kullanılmayan -UbAn eki, seyrek de olsa birkaç örnekte (Kars, 

Gaziantep) tespit edilmiştir. 

 

7. -Eski Türkçeden beri kullanılan, fakat Standart Türkiye Türkçesinde kullanılmayan 

-(y)In , ağızlarda sadece de- fiili üzerinde kullanılmaktadır. 
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8. Karamanlı sahasında kullanıldığı belirtilen -(y)IşIn zarf-fiil eki Afyon, 

Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Sivas, Tokat ve Uşak ağızlarında 

tespit edilmiştir. 

 

9. -madan zarf-fiil eki -mada (Malatya/Akçadağ) olarak kullanılmıştır. 

 

10. Standart Türkiye Türkçesinde sadece -ken şeklinde olan ve ünlü uyumu kuralına 

aykırı olarak da gelebilen ek, ağızlarda bu kurala uygun olarak kullanıldığı (-kan) 

şekilleri de vardır. 

 Ekin daralmış şekilleri olduğu gibi, genişlemiş şekilleri de vardır. 

 Malatya Akçadağ’da “k”ler düzenli olarak “ç” olmuştur. Bunun sonucunda -ken 

zarf-fiil ekinin de “ç”li”şekilleri de tespit edilmiştir. 

 

11.  Ağızlarda kullanılan zarf-fiil şekillerinin Standart Türkiye Türkçesinden farklılığı 

fonetik şekillerinin çokluluğudur. 

 

12. Standart Türkiye Türkçesinde kullanılmayan şekiller 

a. -(y)A 

b. -(y)I 

c. -(y)UbAn 

d. -(y)IşIn 

zarf-fiil ekleri ağızlarda kullanılmaktadır. 

 

13. Birleşik zarf-fiil ekleri arasındaki: 

a. -(y)AndA 

b. -DInAn 

c. -DIlAn 

d. DIklAyIn 

zarf-fiil ekleri ağızlarda kullanılmaktadır. 

 

14. Standart Türkiye Türkçesinde işlek bir ek olmayan isimden zarf yapan ekler: +ArI, 

+In ekleri ağızlar için sık kullanılan bir ektir. 
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