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DanıĢman: Doç. Dr. Erdoğan BOZ  

 

ÇalıĢmada Afyonkarahisar ilinin Ġscehisar ve Ġhsaniye ilçelerinin kôyleriyle birlikte 

ağız ôzellikleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġlçelerin ağız ôzelliklerinin tespiti için ilçe 

merkezleri ve kôylerinden derlemeler yapılmıĢtır. Derlenen malzemeleri Türk Dil Kurumu 

tarafından tavsiye edilen “Ağız AraĢtırmalarında Kullanılacak Fonetik Transkripsiyon 

Alfabesi”ndeki sisteme gôre yazıya geçirdik. Metinlerimizde yaptığımız ses bilgisi, Ģekil 

bilgisi ve sôzlük çalıĢmalarının sonucunda Ġscehisar ve Ġhsaniye Ağzı‟nın ôzelliklerini 

ortaya koymaya çalıĢtık. Ayrıca Kütahya ve Yôresi Ağızları, UĢak Ġli Ağızları, Afyon 

Merkez Ağzı, Isparta Merkez Ağzı,  Sandıklı Yôresi Ağzı ile BaĢmakçı ve Dazkırı Ağzı 

ôzellikleriyle karĢılaĢtırmalara giderek Ġscehisar ve Ġhsaniye Ağzı‟nın bôlgeye gôre 

farklılaĢan veya benzerlik gôsteren yônlerini ortaya koyduk. 
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September 2006 

                                        

         Adviser: Doç.Dr. Erdoğan BOZ 

 

    In this study, the dialect characteristics of Afyonkarahisar with the villages 

of Ġscehisar and Ġhsaniye towns were tried to determine. Collections from town centres 

and villages were arranged to determine the dialect characteristics of the towns. We 

dictated the compiled materials according to the system in ''The Phonetic Transcription 

Alphabet That Will Be Used In Dialect Searches'' , advised by The Turkish Linguistic 

Society. We tried to explain the dialect characteristics of BaĢmakçı and Dazkırı Region 

in the search of phonetics, morphology and dictionary studies that we arranged in our 

texts. Additionally, we explained the differentiating or showing similarity sides of 

Ġscehisar and Ġhsaniye Region dialect accordig to region by comparing with Kütahya 

and Its Region Dialects, UĢak Dialects, Afyon Centre Dialect, Isparta Centre Dialect, 

Sandıklı Region Dialect, BaĢmakçı and Dazkırı Dialect  Characteristics.  
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ÖN  SÖZ 

 

 “Bir dilbilimi terimi olarak ağız; genel anlamda „bir dilin (langue) veya lehçesinin 

(dialecte) sınırları içinde belli bôlge veya topluluklara ôzgü sôzlü anlatım yollarının 

bütünü‟ diye tanımlanabilir. Sôz geliĢi, Batı Türkçesinin Anadolu lehçesinin Aydın, 

Konya, Kastamonu, Erzurum, Kars ağızları gibi.”
1
 

 Ağız terimini, belli bôlge veya topluluklara ôzgü sôzlü anlatım yollarının bütünü 

olarak açıklayan Gemalmaz, bir lehçenin farklı ağızlarını konuĢanlar arasında anlaĢma 

güçlüğü olmayacağını da belirtmektedir. 

 “Türkçe için ağızların konu ediliĢini büyük Türk dilcisi  KaĢgarlı  Mahmud‟a kadar 

gôtürmek mümkünse de o gün de dahil çağımıza kadar geçen  devre pek aydınlık 

sayılmaz.”
2
  BaĢlangıcı bu kadar eski olan bu  çalıĢma alanı, yüzyıllarca boĢlukta kalmıĢ, 

bir dônem yabancı araĢtırmacıların elinde eserler verilmiĢ,  ancak 1940‟lı, 50‟li yıllarda 

Türk araĢtırmacıların ilgisini çekebilmiĢtir. 

 Son yıllarda ağız araĢtırmaları üzerine yapılan çalıĢmalar bir hayli artmıĢ, dilin 

taĢıyıcılık vasfı ile günümüze kadar aktarılan dil ôzellikleri kayıt altına alınmıĢtır. Ancak 

teknolojik geliĢmeler ve  iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması,  bu çalıĢmaların daha fazla ve  

daha hızlı bir Ģekilde yapılmasını da gerektirmektedir. Zira “5 yıl ônce derlenen bir metnin 

aynı bôlgede tekrar derlenemeyeceği, bugün yapılmayan derlemelerin 10 yıl sonra 

yapılamayacağı gibi gerçekler ağız araĢtırmalarının vakit geçirmeden yapılması gerektiğini 

ortaya koymaktadır.”
 3

   

 Yapılan ağız çalıĢmaları dilin diğer alanlarına da ıĢık  tutacak, dilin geliĢimini ve  

değiĢimini ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Ünlü Fransız dil bilgini Antoine Meillet‟in 

de ifade ettiği gibi “lehçe bilimsiz ve ôzellikle tam ve iyi düzenlenmemiĢ bir dil coğrafyası 

yapılmaksızın dil tarihi yapılamaz.”
4
  

ĠĢte biz de bu amaçlar doğrultusunda yüksek lisans tez konumuzu ağız araĢtırması 

olarak belirledik. Ġscehisar ve Ġhsaniye‟nin kôklü bir maziye sahip olması ağız araĢtırması 

yapmaya karar vermemizde etkili olmuĢtur. Alan belirlendikten sonra bôlgenin etnik yapısı 

üzerinde derin bir araĢtırmaya giriĢtik. Etnik yapıyı belirleyerek derleme yapılacak 

                                                 
1
 Efrasiyap GEMALMAZ, “Ağız Bilimi AraĢtırmaları Üzerine Genellemeler ABAÜG”, Ağız Araştırmaları 

Bilgi Şöleni AABŞ, TDK Yay., Ank.1999, s.4. 
2
  GEMALMAZ,, AABŞ, s.5.  

3
 Gürer GÜLSEVĠN, Ağız AraĢtırmalarında YaygınlaĢmıĢ YanlıĢlıklar (1): “bu+ra” mı “bu ara” mı? Prof. 

Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Ġzmir 2005.  
4
 GEMALMAZ, ABAÜG, AABŞ, s.5. (12 nolu dipnottan). 
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yerleĢim yerlerini titizlikle tespit ettik. Bir ilçe merkezi ve ilçelere bağlı on dôrt kôyden 

toplam yirmi sekiz kiĢi ile gôrüĢerek  on kasetlik bir malzeme elde ettik. Metinleri 

derlerken dil değerlerini bozmamıĢ, yaĢça büyük olan ve mümkün olduğunca okuma 

yazması olmayan kiĢileri seçmeye gayret ettik. Özellikle Balkanlardan yôreye gôç edip 

yerleĢen kôylerden de malzemeler derledik ve bu malzemeleri de incelemeye aldık.  

 Tezimizin birinci bôlümünde Ġscehisar ve Ġhsaniye‟nin coğrafyası, tarihi, ekonomisi 

ve etnik yapısı ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. Ġnceleme kısmında Türk Dil Kurumu tarafından 

tavsiye edilen “Ağız AraĢtırmalarında Kullanılacak Fonetik Transkripsiyon Alfabesi”ndeki 

sisteme gôre yazıya aktardığımız metinlere dayalı olarak bôlgenin ses ve Ģekil bilgisi 

ôzellikleri üzerinde durulmuĢtur. Ses Bilgisi bôlümünde verilen birden fazla referans, o ses 

olayının Ġscehisar ve Ġhsaniye‟de gôrüldüğünü ifade eder. Bu doğrultuda 1-20 arası 

metinler (15. metin hariç) Ġscehisar, 21-28 arası ve 15. metin Ġhsaniye‟nin kôylerinden 

derlenen malzemelerdir. Sôzlük kısmında ise metinlerimizde geçen, ilk bakıĢta kolayca 

anlaĢılmayan ve yazı dilinden farklı olan kelime ve kelime gruplarına yer verilmiĢtir. 

Ayrıca Derleme Sôzlüğü ile karĢılaĢtırmaya giderek Derleme Sôzlüğü‟nde olmayan 

ôrnekler (*) iĢareti ile gôsterilmiĢtir.    

 Derlemeler sırasında yôre halkından gôrdüğümüz sıcak ilgi dolayısıyla yôre halkına 

teĢekkür ediyorum. 

ÇalıĢmam boyunca benden hiçbir yardımını esirgemeyen, bana sabırla yol gôsteren 

hocam Doç. Dr. Erdoğan BOZ‟a teĢekkürü bir borç bilirim.               

 

  

Mehmet YILMAZ 

Afyonkarahisar  

Eylül-2006 
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GĠRĠġ 

 

I. PROBLEM 

 

Afyonkarahisar‟a bağlı, çok eski bir geçmiĢi olan Ġscehisar ve Ġhsaniye ilçeleri 

Türklerin Anadolu‟ya gôçleriyle birlikte iskan edilmiĢ yerleĢim yerleridir. Ancak bu 

ilçelerin hem geliĢimi yavaĢ hem de kôylerin il ile olan bağlantılarının zayıftır. Bôlge bu 

ôzelliğiyle Afyonkarahisar ilinden bazı farklılıklar gôsterebilmektedir. Bôlgenin bu 

ôzellikleri gôz ônüne alındığında yôrenin ağız ôzellikleri üzerinde bir çalıĢma yapılmadığı 

gôrülmektedir.      

 

II. AMAÇ 

 

Yapılan bu çalıĢma Ġscehisar ve Ġhsaniye ilçelerinin merkez ve kôylerinin ağız 

ôzelliklerinin belirlenmesi  ve bu yolla ağız ôzellikleri açısından bôlgenin Afyonkarahisar 

ili içersindeki yerinin  tespitine  ayrıca Türkiye Ağız Haritası‟nın ortaya çıkarılmasına 

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.   

 

III. ÖNEM 

 

Teknolojik geliĢmeler ve iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması ile kaybolmaya 

baĢlayan  ağız ôzelliklerinin ve mahalli sôz varlıklarının bir an ônce yerinde tespiti ônem 

arz etmektedir. 

 

IV. SINIRLILIKLAR 

   

Yapılan bu çalıĢma Afyonkarahisar iline bağlı Ġscehisar ve Ġhsaniye ilçelerinin 

merkez ve kôylerini kapsamaktadır. Derleme yapılacak yerlerin tespitinde etnik yapıyı, 

belirleyici unsur olarak kabul ettik. Ayrıca derleme yapılacak yerlerin ilçe merkezlerine 

yakınlık ve uzaklıkları da derleme yapılacak yerlerin seçiminde etkili oldu. Bu doğrultuda 

bir ilçe merkezi ve ilçelere bağlı on üç kôyden derlemeler yaptık.  

 

 

V. YÖNTEM 

Derlemelerimizi sôzlü derleme metodu ile elde ettik. Sôzlü derlemelerimizi ses 
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kayıt cihazıyla gerçekleĢtirdik. KonuĢmanın doğallığı için bazen gizli derleme yôntemine 

baĢvurduk. Derleme çalıĢmalarımızda 10 tane atmıĢlık kaset doldurduk. 14 yerleĢim 

yerinden 28 kiĢiyle gôrüĢme yaptık. Yaptığımız gôrüĢmeleri   Türk Dil Kurumu tarafından 

tavsiye edilen “Ağız AraĢtırmalarında Kullanılacak Fonetik Transkripsiyon Alfabesi”ndeki 

sisteme gôre yazıya aktardık. Bu metinler üzerinden ses bilgisi, Ģekil bilgisi ve sôzlük 

bôlümleri için fiĢlemeler yaptık ve  bôlgenin ağız ôzelliklerini ortaya koyduk.   

ÇalıĢmamızın iskeleti ise Doç. Dr. Erdoğan Boz‟un  Afyon Merkez Ağzı adlı 

araĢtırmasında uyguladığı metoda gôre oluĢturuldu.  

1.  GiriĢ 

2.  Dil Ġncelemesi 

2.1. Ses Bilgisi 

2.2. ġekil Bilgisi (Gôrev değiĢtirici ekler, kelime yapıcı ekler) 

2.3. Kelime Bilgisi 

3.  Çeviriyazılı Metin 

4.  Sôzlük 

5.  Sonuç 

6. Kaynakça 

7. Haritalar 

 

Ġncelememiz çoğunlukla tasvirî bir çalıĢma olmakla beraber, yeri geldikçe diğer 

Anadolu ağızları ve ôzellikle komĢu ağızlar (Kütahya, UĢak, Afyon Merkez, Isparta 

Merkez, Sandıklı, Bayat, BaĢmakçı ve Dazkırı) ile karĢılaĢtırma yoluna gidilmiĢtir. 
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1. ĠSCEHĠSAR VE ĠHSANĠYE‟NĠN COĞRAFĠ VE TARĠHĠ DURUMU 

 

1.1. GENEL  COĞRAFYA 

 

        Ġhsaniye, Afyonkarahisar'ın 35 km kuzeyinde tabiat ve tarihin en cômert davrandığı 

ilçelerimizden biridir. 1959 yılında ilçe olmuĢtur. MeĢe, çam, ardıç ormanları ve 

koruluklarla çevrilidir. Gazlıgôl kaplıcası ve içmeleri, Frig Kaya Anıtları, Roma-Bizans 

kaya yerleĢimleri, mezar odaları, peribacaları ve yaylaları ilgi odaklarından bazılarıdır.
5
 

 Kuzeyinden Türkmen dağlarının, doğudan Emirdağlarının, batıdan da Murat 

dağlarının devamı olan dağlarla çevrilmiĢ olan ilçe, oldukça dağlıktır.
6
 

Ġhsaniye, mevkii olarak Orta Anadolu ve Batı Anadolu bôlgeleri arasındadır. 

Doğudan Ġscehisar, batıdan kısmen Kütahya ve AltıntaĢ, kuzeyden Seyitgazi ve kısmen 

Kütahya, güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir. Yüzôlçümü 888 km
2
‟dir. Ġlçe genel 

gôrünümü itibariyle yayla karakterini gôstermektedir. Rakımı 1093 metredir.  

   Ġlçe, denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir kara iklimine sahiptir. 

Genellikle kıĢları soğuk, yaz mevsimi kısa ve sıcak geçer.  

    Bôlgedeki akarsular, Emre Gôlü'nün beslendiği Dôğer Çayı ile Üçler Kayası 

kôyünün yakınından geçen Balıklıpınar ve Eğret'ten çıkan Cumalı çaylarıdır.  

     Ġlçenin 2000 genel nüfus sayımına gôre nüfusu 34.224'dir. Bunun 5.095'i ilçe 

merkezinde yaĢamaktadır.
7
  Ġhsaniye 33 kôyden oluĢmaktadır. 

 Afyon-Ankara kara yolunun üzerinde olan Ġscehisar, il merkezine 23 kilometre 

uzaklıktadır.
8
  

Ġscehisar, Ege bôlgesinin en doğusundaki ilçelerden biridir. Ġlçe, 29° 40' - 31° 43' 

doğu meridyenleri ile 37° 40' - 39° 17' kuzey paralelleri arasında olup, doğudan Bayat 

ilçesi, batıdan Afyon (Merkez), kuzeyden Ġhsaniye ve Çifteler ilçeleri, güneyden Gebeceler 

kasabası ile çevrilmiĢtir. 483 Km
2
 yüzôlçümüne ve 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına gôre 

21.978 nüfusa sahiptir.  

                                                 
5
 GeniĢ bilgi için bkz. 2001 Afyon Yıllığı  A2001Y, Afyon Valiliği Yay., s.268. 

6
 Mustafa ÇETĠN, Afyon İli ve İlçeleri Çevre İncelemesi  AİİÇİ, Okay yay., Ġsanbul, 1969, s.60. 

7
 GeniĢ bilgi için bkz. A2001Y, s.271. 

8
 GeniĢ bilgi için bkz. A2001Y,  s.273. 
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  Ortalama yükseltisi 1050 m olan ilçenin yüzey Ģekillerinde ônemli değiĢiklikler 

gôrülür. Ġlçe topraklarının kuzey ve kuzeydoğu kesimleri oldukça dağlık ve engebeli 

olmasına karĢın, güney ve batı kesimleri ise peneplenler halinde dalgalı ve düz bir yapı 

Ģeklinde gôrülür. Ġlçenin genel gôrünümü ise bir yayla karakteri taĢımaktadır.  

  Coğrafi konumu itibariyle ilçe, Ege ve Ġç Anadolu Bôlgelerinin birbirlerine en çok 

yaklaĢtıkları yerde kurulmuĢtur. Bu ôzelliğinden dolayı Ġscehisar'da Akdeniz ve Karasal 

iklimin ôzellikleri gôrülür. Ancak denizden olan uzaklığı, yüzey Ģekilleri ve yükselti gibi 

nedenlerden dolayı ilçede karasal iklim daha hakimdir. Batı ve Güneye dônük yamaçlarda 

ise ılımanlık etkisi daha ağır basar.  

  Ġklim Ģartlarına ve yüzey Ģekil ôzelliklerine bağlı olarak belirlenen doğal bitki 

ôrtüsü bozkırdır. Ġlçenin kuzey ve kuzeydoğusuna doğru gidildikçe, yani yükseklere 

çıkıldıkça, bozkır alanlar yerini fundalık ve orman alanlarına bırakır. BaĢlıca orman 

ağaçları: Karaçam, meĢe, ardıç, palamut, karaağaçtır.
9
  

 Gôller yôresinin kuzeyinde yeralan ilçede ônemli sayılabilecek büyüklükte gôl 

bulunmamaktadır. Seydiler baraj gôlü, Kocagôl ve bazı kôylerde bulunan hayvanların 

sulanmasında kullanmak amacıyla yapılan bazı gôletler ônemli su birikintilerini oluĢturur. 

Yer altı suları bakımından da ilçe oldukça zengindir.
10

 

Ġlçeye bağlı 2 kasaba ve 11 kôy vardır. 

 

 

 1.2.TARĠH 

Kôklü bir maziye sahip olan Ġhsaniye'nin vaktiyle Hitit Ġmparatorluğu sınırları 

içerisinde bulunduğuna dair elde bazı belgeler mevcuttur. Hitit Ġmparatorluğu'nu ortadan 

kaldıran Frigyalıların eski yapılarına da Ġhsaniye sınırları içerisinde rastlanmaktadır. 

Ayazin, Kayıhan yerleĢim birimleri Kapıkayalar, AslantaĢ, MaltaĢ ve YılantaĢ gibi GôynüĢ 

Vadisi'ndeki yerler, mezar oldukları sanılan tarihî kalıntılar Frigler dônemine aittir. Ayrıca 

tabiat harikası kütleler ve peribacalarının süslediği Frig bôlgesi diye anılan saha bu yôrenin 

Frigler zamanının ônemli bir yerleĢim bôlgesi olduğunu gôsterir. Bôlge Pers, Helen, Roma 

ve Bizanslıların, daha sonra Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine girmiĢtir. Bu 

medeniyetlerden günümüze kadar yaĢayabilen eserlere rastlanmaktadır.  

Anadolu'nun 1071 Malazgirt Meydan SavaĢı'ndan sonra Türklerin yerleĢimine 

açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bôlgeye yerleĢtikleri 

                                                 
9
 GeniĢ bilgi için bkz. A2001Y, s.274-276. 

10
 http://www.iscehisar.bel.tr/cografiyapi.htm, (31.07.2006). 

http://www.iscehisar.bel.tr/cografiyapi.htm,%20(31.07.2006
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sanılmaktadır. Dôğer ve Alanlı bôlgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân 

edildiği tahmin edilmektedir. Dôğer ve Anıtkaya yerleĢim bôlgelerinde 

Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluĢu ilçenin bir yol kavĢağı ve 

konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir.  

Ġhsaniye, 13 Temmuz 1921'de Yunanlılar tarafından iĢgal edilmiĢ ve tam 13 ay 14 

gün düĢman zulmü altında kalmıĢtır. Millî KurtuluĢ SavaĢımız sırasında 22 Ağustos 

1922'de düĢman istilâsından kurtulmuĢtur.
11

 

Ġlçe merkezi bir kôy iken, çevredeki kôylerin hükümet iĢlerinin kolay gôrülmesi 

için 1959 yılında ilçe olmuĢtur.
12

 

 

 Ġscehisar adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. Karahanlılar boyundan 

gelenler de yôreye Ġscekareser adını vermiĢlerdir. Zamanla bu isim Ġscehisar'a dônmüĢtür.
13

 

Ġscehisar ilçesine bağlı yaklaĢık bütün kôylerde, bôlgenin jeolojik yapısının uygunluğu 

nedeniyle çok miktarda kayaya oyma kilise, mezar odası ve konut yapılmıĢtır.  

Ġscehisar ilçesi çevresinde yapılan yüzey araĢtırmalarında hôyüklerde rastlanılan en eski 

uygarlık izi Eski Tunç Dônemi uygarlığıdır. Bu çağa ait olan ve yayınlara "BaĢvurdu 

(Alanyurt) Testisi" olarak geçen insan biçimli testi, dinsel anlamda ana tanrıça Kübele' 

ye sıvaların dôkülerek adandığı kaptır. 

Ġlçe sınırları Ġçinde Seydiler Kasabası'na bağlı Yanarlar mahallesinin Küpyeri 

mevkii adı ile anılan tarlada yapılan bilimsel Arkeolojik kazı sonunda Hitit dônemine ait 

bir küp mezarlık bulunmuĢtur. M.Ö. II. bin yılı baĢlarında kullanılmıĢ olan bu mezarlık 

Seydiler, dolayısıyla Ġscehisar bôlgesinde Hitit Uygarlığının varlığını gôstermektedir.  

Seydiler Kasabasındaki kale, Kırkinler kayalığının üstünde bulunan Kurban 

çukurları ve Selimiye kôyündeki Ġbrahim inleri adı ile anılan oyma tapınak içindeki Kybele 

kabartması, Frig dônemine ait kalıntılarındandır. 

Roma ve Bizans dôneminde Dokimeon adıyla bilinen Ġscehisar; o tarihte kalabalık 

bir yerleĢim birimiydi ve  etrafı kale surları ile çevriliydi. Eskihamam mahallesindeki 

Kapıağzı denilen mevkide bu kalenin tahrip olmuĢ saray bôlümü mevcuttur. Dokimeon'un 

                                                 
11

 GeniĢ bilgi için bkz. A2001Y, s.268-270. 
12

 ÇETĠN, AİİÇİ, s.60. 
13

 GeniĢ bilgi için bkz. A2001Y, s.273. 
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büyük bir kent olduğuna, günümüzde ilçe merkezinde bulunan büyük boy mimarı mermer 

direk ve taĢ sütunlar, heykeller tanıklık etmektedir.
14

 

Ġscehisar, M.S. 1078 yılında Türklerin Afyon bôlgesini fethetmesine kadar Bizans 

hakimiyetinde kalmıĢtır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinin müteakip Türk boyları 

Anadolu'ya yerleĢirken 1078 yıllarında Türk aileleri Afyon ve havalisini mekan tutarlar. 

Afyon'un Türk topraklarına katıldığı bu dônemde Ġscehisar'a da fetihten sonra Türk aileleri 

yerleĢmiĢtir. Ġscehisar'ın müslümanlar tarafından yerleĢim yeri olarak kuruluĢu bu yıllara 

rastlar. Eski hamam, Ulu cami, mektep ve medresesi Selçuklular dôneminde inĢa 

edilmiĢtir. Selçuklular dônemine ait Ġscehisar'daki en eski bina ibadet ve eğitim amaçlı 

olarak kullanılan Çukur mahallesindeki eski Mescit'tir. Cuma Camisi Anadolu Selçukluları 

dôneminde yapılmıĢtır. Medrese mahallesindeki Ġsceli Medresesi ve Eski Hamam, 

Türklerin bir beldeyi fethettikten sonra kurdukları hizmet amaçlı birimlerdendir. 

Selçuklular dôneminde Ġscehisar adı kullanılmaya baĢlanmıĢ ve bu isim günümüze kadar 

değiĢmeden gelmiĢtir.  

Osmanlı dôneminde Ġscehisar, topluma hizmet amaçlı tekkeler, zaviyeler ve 

Ģifahaneler diyarıdır. Bu dônemde Afyon, Karahisar-ı Sahip Sancağı olarak beĢ sancaktan 

biri olurken, Ġscehisar da bu idari iĢleyiĢin içinde yer almıĢtır.  

1922 yılı ilkbaharında Yunan askeri tümeni Güzelim mevkiinde karargah 

kurmuĢtur. Bir alayı da Kırkkavak yanındaki Kavakçukuru'na oturmuĢtur. Burada altı gün 

kaldıktan sonra Haymana istikametinde yola çıkmıĢlar orada Türk askeri tarafından imha 

edilmiĢlerdir. Bu yıllarda Ġscehisarlılar Seydiler, Konarı ve Kırkinlere muhacir 

çıkmıĢlardır. Sakarya Meydan Muharebesini kaybeden Yunan askeri kaçarken Ġscehisar'ı 

da talan ederek ateĢe vermek istemiĢ fakat baĢaramamıĢtır. Yunan cephesi Güzelim'den 

Bahçecik'e kadar uzanan istihkamlarını terk ederek kaçmıĢtır. Güzelim'de bulunan Yunan 

tabur karargahı bütün teçhizatıyla birlikte Türk ordusunun eline geçmiĢtir. Ġscehisarlı 

yaklaĢık bir yıl muhacir yaĢadıktan sonra kôyüne dônmüĢtür. 

Giresun Ģehitliği, Ġscehisar‟ın Doğanlar kôyü sınırları içersindedir. Giresun ve 

yôresinden gelen gônüllülerin Ģehit olmasından dolayı "Giresun ġehitliği" adını almıĢtır. 

Giresun Ģehitliği Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Müdürlüğünün 14.11.1988 

gün ve 328 sayılı Kararı ile 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilmiĢtir.
15

  

  Ġscehisar 1987 yılında ilçe olmuĢtur. 

                                                 
14

 http://www.iscehisar.gov.tr/tarihce.htm, (31.07.2006). 
15

 http://www.iscehisar.bel.tr/cografiyapi.htm, (31.07.2006). 

http://www.iscehisar.gov.tr/tarihce.htm
http://www.iscehisar.bel.tr/cografiyapi.htm,%20(31.07.2006
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1.3. EKONOMĠ 

Ġhsaniye‟nin ekonomisi; hayvancılık, besicilik, tarım ve az da olsa ticarete 

dayanmaktadır. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu 

ĠĢletmesi ve ôzel sektôre ait iki adet un fabrikası bulunmaktadır.  

Gazlıgôl kaplıcası Ġhsaniye ilçesi sınırları içerisinde, Afyonkarahisar'a 25 km 

uzaklıktadır. Ġklim karasal olduğu için halk elveriĢli olan yerlerde hayvancılığa 

yônelmiĢtir. Ġklime uygun olarak ilçe çapında çoğunlukla tahıl ürünleri yetiĢtirilmektedir. 

Aileler, genel olarak kendi ihtiyaçlarına yônelik sebze ve meyve üretimi yapmaktadırlar.
16

  

Endüstri bitkisi olarak haĢhaĢ ve Ģeker pancarı ekilir.
17

 

Ġscehisar ilçe nüfusunun çoğunluğu geçimini mermercilik, tarım ve hayvancılıkla 

sağlamaktadır. Ġlçe merkezinde mermer ocakları ve mermer fabrikaları ekonomik 

bakımdan ônemli bir yere sahiptir. Ġlçe merkezi nüfusunun % 70'i, kôylerde yaĢayan 

nüfusun % 30'u mermercilik sektôründe çalıĢmaktadır.  

Konut yapılaĢma oranı ekonomik Ģartların geliĢmesine paralel olarak geliĢmekte ve 

modern konut yapımı gün geçtikçe artmaktadır. Bilhassa merkezde çok katlı yapılaĢma ve 

yerleĢim düzeni her geçen gün yaygınlaĢmaktadır .
18

 

Ġlçede tarım arazilerinin çoğunluğunda hububat ekimi yapılmaktadır. Ancak bazı 

kôylerde yetersiz olmakla birlikte meyvecilik ve sebze tarımı da yapılmaktadır.  

Ġlçenin yüzôlçümü 48.200 hektar olup, 16.000 hektarı tarım alanı, 9.694 hektarı fundalık, 

5.600 hektarı çayır-mera, 16.906 hektarı tarım dıĢı arazidir. 16.000 hektar tarım alanının 

13.599 hektarı tarla bitkileri,  974 hektarı nadas, 63 hektarı meyve alanı,136 hektarı sebze, 

22 hektarı bağ, 1206 hektarı kullanılmayan arazidir. 
19

  

 Ġlçede hayvancılık ev ihtiyaçlarını karĢılamak ve geçimi temin etmek için 

yapılmaktadır. Daha çok koyun, sığır,  keçi,  tavuk, hindi ve ôrdek gibi hayvanlar 

yetiĢtirilmektedir.
20

 

 

 

1.4. ETNĠK YAPI 

                                                 
16

 GeniĢ bilgi için bkz. A2001Y, s.271. 
17

 Ġhsan MANAVOĞLU, İlimiz ve Çevremiz Afyon İÇA, Eskin Matbaası, Ġstanbul,1970, s.22. 
18

 http://www.iscehisar.bel.tr/sosyalyapi.htm, (31.07.2006). 
19

 http://www.iscehisar.gov.tr/ekonomikdurum.htm, (31.07.2006). 
20

 GeniĢ bilgi için bkz. A2001Y, s.277. 

http://www.iscehisar.bel.tr/sosyalyapi.htm
http://www.iscehisar.gov.tr/ekonomikdurum.htm
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1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan‟ın Malazgirt SavaĢında Bizanslıları 

yenmesiyle birlikte Anadolu‟nun kapıları sonuna kadar Oğuz boylarına açılmıĢtır. Bunun 

sonucu olarak Türk boyları Anadolu‟nun çeĢitli bôlgelerine dağıldılar ve oraları yurt 

edindiler. 

Anadolu'nun Türklerin yerleĢimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına 

mensup kafilelerin bu bôlgeye yerleĢtikleri sanılmaktadır. Dôğer ve Alanlı bôlgelerinin 

Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân edildiği tahmin edilmektedir. Dôğer ve 

Anıtkaya yerleĢim bôlgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut 

oluĢu ilçenin bir yol kavĢağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir.
21

 

Ġhsaniye ilçe merkezi 1877-1878 Osmanlı- Rus harbinden sonra Rumeliden gelen 

gôçmenlerle meskundur.
22

 

Yôrede yaptığımız araĢtırmalarda ise; Ġhsaniye merkez, Susuzosmaniye, Cumalı, 

Orhanlı, Yiğitpınar ve Oğulbeyli kôylerinin muhacir; 

Bayramaliler, Demirli, Kuzviran, Eskieğmir,  Kıyır kôylerinin Yôrük; 

Sarıçaova ve Yenice kôylerinin Çerkez; 

Dôğer‟in Kayı boyundan gelen Türkmen; 

Gazlıgôl‟de Türkmenlerin yanında farklı etnik yapıların bulunduğunu; 

Diğer yerleĢim merkezlerinin ise Türkmen olduklarını tespit ettik. 

 

Ġscehisar adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. Karahanlılar boyundan 

gelenlerde yôreye Ġscekareser adını vermiĢlerdir. Zamanla bu isim Ġscehisar'a dônmüĢtür.
23

 

Ġlçe genelinde Türk Kültürü ve aile yaĢantısı hakimdir. Ġscehisar ilçesi merkez ve 

kôylerinde alt kültür kimlikleriyle ilgili herhangi bir sorun yoktur. Halk etnik bakımdan 

bütünlük arz eder. 

 Muharrem Bayar, Ġscehisar‟ın Kôylerinin etnik kôkenlerini aĢağıdaki Ģekilde 

vermektedir: 

Alanyurt Kasabası, Morcali Türkmen; Bahçecik Kôyü, Ahıska Türkleri; 

Cevizli Kôyü Yozgat‟tan gelen Karakeçili Yôrük,  

ÇalıĢlar ve  Doğanlar Kôyünün Aydın‟dan gelen Karakeçili Yôrük, 

Çağatıl, Karakaya,  Konarı ve Olukpınar  Kôylerinin Karakeçili Yôrük,  

 Selimiye Kôyü Ahıska Türkleri.
24

 

                                                 
21

 http://www.afyon-bld.gov.tr/tr/Tab.aspx?TabID=57 (31.07.2006). 
22

 GeniĢ bilgi için bkz. Afyon 1973 İl Yıllığı A1973Y, Afyon Valiliği Yay., s.41. 
23

 GeniĢ bilgi için bkz. A2001Y, s.273. 

http://www.afyon-bld.gov.tr/tr/Tab.aspx?TabID=57
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Ġscehisar Kaymakamlığının hazırladığı eserde ise, Alanyurt‟a Anadolu 

Selçuklularının son dônemlerinde, tahminen 1230 yıllarında  Türk boyundan sülalelerin 

geldiği belirtilirken, Doğanlar Kôyü‟nün ilk sakinlerinin Selçuklular Dônemi‟nde 

Horasan‟dan gelen aileler olduğu ifade edilmektedir. 

ÇalıĢlar Kôyünün temelinin yaklaĢık 300 yıl ônce Afyonlu Mollaoğlu lakabında bir 

zat tarafından çiftlik kurulmak suretiyle atıldığı, Konarı Kôyü halkının  yaklaĢık 200 yıl 

ônce Gediz ovasından gelmiĢ yôrükler olduğu, Selimiye Kôyünü ise Ahıska Türklerinin 

kurduğu bildirilmektedir. 

Ayrıca Çağatıl Kôyünün kendilerine yôrük denilen kôy halkının Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nu kuran yôrük boyundan olduklarını sôyledikleri bilgilerine yer 

verilmektedir.
 25

 

Ġscehisar ve Ġhsaniye ilçelerine yerleĢmiĢ cemaatleri Muharrem Bayar, Ģôyle sıralar:  

“Cemaatin Adı                  YerleĢim Yeri                              Bağlı Olduğu Topluluk 

ÇalıĢ, ÇalıĢlar                  Afyonkarahisar-Ġscehisar  Türkmen Yôrükan 

Dôğer         Ġhsaniye Kazası    Türkmen taifesindendir.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
24

 Muharrem BAYAR,  Mermerin Tarih Yazdığı Şehir İscehisar MTYŞİ, Ġscehisar Belediyesi yay., Konya, 

2003, s. 180-231. 
25

 Tarihi, Coğrafi, Ekonomik, Sosyal, Kültürel Yönleriyle İscehisar, Ġscehisar Kaymakamlığı yay. s.68-77. 
26

 BAYAR, AİİOA, s.185. 
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I.SES BĠLGĠSĠ 

 

1. SESLER 

 

1.1. ÜNLÜLER
27

 

 

1.1.1. ÜNLÜ ÇEġĠTLERĠ 

İscehisar ve İhsaniye Ağzı‟nda (bundan sonra İİA) sekiz ana ünlü (a, e, ı, i, o, ô, u, 

ü) den baĢka Ģu ünlüler bulunmaktadır: á, à, ă, ā, ů; è, ä, ē, ĕ; í, ī, ĭ; ï, į; ŏ, ō, ò; ó, ù; ū, ŭ, ų, 

ú; ǚ, ǖ, ǜ, ñ, å, ã.   

1.1.1.1. á  ünlüsü: a-e arası bir ünlüdür. 
28

 

ēskiden yılxı hālïndē. dombáyları yayılīrmıĢ.  (I-1.9) 

tā sāndıKlı ovasından sırtında bi kile būĝdáy getïrmiĢ buriyā. (I-1.105) 

ondan sōðam biĢirikenē, gızdırıgáne gôrcēğdiðïz senonū. (I-4.15) 

oradā āğacıð bedenine sārmıĢla, bunā bi atáĢ, hālā oxurumona, (I-5.56) 

bän atatürküð tálebesiïm. (II-7.55) 

Ģindi dedï, bu āmca buráyi tērtemiz dutmūĢ dedï. (II-11.131) 

ateĢ inècek sizi yakacáK, (II-21.8) 

sofra kōncáK, yèmek yïncek yāni mūTlaKa. (II-23.154) 

 

                                                 
27

 GeniĢ bilgi için bkz. Erdoğan BOZ, “Afyon ve Yôresi Ağızlarında Ünlüler”, AKÜ, Sosyal Bilimler 

Dergisi, C. II, S. I, Afyon, Nisan 2000,  s.50-57;  Mukim SAĞIR; “Anadolu Ağızlarında Ünlüler”, TDAY 

(Belleten) 1995, TDK Yay., Ankara, 1997,  s.377-392. 
28

 krĢ. Tuncer GÜLENSOY; Kütahya ve Yöresi Ağızları KYA, TDK Yay., Ankara, 1988, s.19;  BOZ, Afyon 

Merkez  Ağzı AMA, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yay., Afyon 2002, s.25.; Osman YILDIZ, Isparta Merkez 

Ağzı IMA, Fakülte Kitabevi Yay., Isparta, 2002, s.11; Eda  ġAHĠN, Bayat Merkez Ağzı BMA, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamıĢ yüksek lisans tezi), Afyon, 1999, s.7; Talat 

DĠNAR, BaĢmakçı ve Dazkırı Ağzı BDA, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü (basılmamıĢ yüksek lisans tezi), Afyonkarahisar, 2006, s. 9. 
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1.1.1.2. à ünlüsü: a-ı arası bir ünlüdür.
29

 

hē bän de beceremeýcēsem heĢ yapmàýălım bu iĢi. (I-2.9) 

ĢarāPnalı bïðdiriyō oràya Ģindï türküðasgeri diye. (II-11.62) 

bóyüklēŗ buràya oturŭŗduK dā bóyle anāŗlāŗdı.  (II-12.21) 

kändimize bere vūrmicek gadār, āldīĝımız parayı sıvàyıveriS hădi (II-15.43) 

garĢımdan biri çıktı. yaptırmàyōm dedi. (II-16.23) 

yani bu çēvrede tanımàyān bu íscehisār çēvresinde tanımıyān yōKTu. (II-19.26) 

1.1.1.3. ů ünlüsü: a-u arası bir ünlü, u‟ya kayarak yuvarlaklaĢmıĢ a ünlüsüdür.
30

 

    soðā gāli bi bozūldu bu tarāfta bozulunců dağīldı burlara (II-7.72) 

 allāħıðızı gāýbetmiĢsiðiz dedim, hĭçulmůSsà yarsını bāli gıza harcīð. (II-15.39) 

 

1.1.1.4. ă ünlüsü:
 
kısalmıĢ a ünlüsüdür.

 31
 

allăhētmesið meseÍā bóyle yèrlēr vardūr. (I-1.56) 

müslümān gardaĢlarımıză, kimsem yōx mu diyennerē, (I-2.92) 

çobannıK da var, efēndilik de var yā, çobānnıķļă efēndilik geçinmiyō kï. (I-5.9) 

 gôrünüyō mu depe gārĢıda. hē  yònān vărĭdı ōrda. (I-5.24) 

düĢman Ģòrdā anamınan, bacımınanoynar, siz de būrďă. (I-5.79) 

kınamı gāŗdılāŗ tastă  (II-15.92) 

vallăħā yïrmi sene oldu mu ērtuğrul, çoğōldų yā āz mı ōldų. (II-15.142) 

onüĢ atarabasınăn Ģindi bi tāne mi iki tāne mi araba olūr kôyde (II-20.45) 

 

1.1.1.5. è ünlüsü: e-i arası bir ünlü; daralmıĢ e, yaygın sôyleyiĢle kapalı e olarak bilinen 

bir ünlüdür.
32

 Ancak bu ünlüyü iki alt baĢlıkta incelemek gerekecek: 

 

Eskiden beri devam edegelen ve ilk hecede görülen è 

ēskiden gıtēllik yapannār bóyle bïrāhir gazaya gètti mïydï (I-1.18) 

ekmekèdērler, hamųrèdērler o ĢePïdi èdērler (I-4.26) 

bizim kına gècesine bāĢladīK mı eveÍā gälin gızı oTurdurūS. (II-18.10) 

                                                 
29

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s19; Gürer GÜLSEVĠN; Uşak İli Ağızları UİA, TDK Yay., Ankara, 2002, s.13; 

BOZ; AMA, s.26; YILDIZ; IMA, s.11; Ġbrahim ÖZKAN, Sandıklı ve Yôresi Ağız Özellikleri SYAÖ, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamıĢ yüksek lisans tezi), Afyon, 2001, s. 22.;  

ġAHĠN; BMA, s.7.; DĠNAR; BDA, s. 9. 
30

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.20, GÜLSEVĠN; UİA, s.13, BOZ; AMA, s.26, DĠNAR; BDA, s. 10. 
31

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.28, BOZ; AMA, s.26, YILDIZ; IMA, s.16, DĠNAR; BDA, s. 10. 
32

 krĢ. Muharrem ERGĠN; Türk Dilbilgisi, TDB, Ġstanbul, 1972, s.62, GÜLENSOY; KYA, s.21, GÜLSEVĠN; 

UİA, s.13, BOZ; AMA, s.27, YILDIZ; IMA, s.12, ÖZKAN; SYAÖ, s.22, DĠNAR; BDA, s. 10. 
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bunnarā dur, durūn dèyennerē kulaKasīlmamıĢ.  (II-27.36) 

 

Ġlk hecenin dıĢında ve diğer seslere bağlı olarak görülen è 

Ġlk hecenin dıĢında daha çok daraltıcı y ünsüzünün etkisiyle gôrülür: 

iki tenèke, dôrt tenèke kñyüne gôrē gaz verïlēdi gāzyaĝī. (I-1.165) 

ekmeğimiz gapa āğzını gapātTıx, bïĢTï. mayā, patatès, mayā, paxmayā.  (I-2.6) 

tåmatèsi gıyıP gıyıP bi iki üç gün durduruyolār. (I-2.117) 

iĢte yavu mēndèrese o zaman bu kóylü milleti āĢıKTı. (II-27.55) 

tekrār yola çıKàcaKlar tarláyā tōhumēkmeye gidècēkler, (II-28.36) 

üĢ giĢi dônǖyo. o yētmïĢ giĢïdèn yā. (II-28.171) 

1.1.1.6.  ä ünlüsü: açık e;  normalden açık, yarı uzun yayvan bir e ünlüsüdür.
33

 

biri de yōlÇu yōlÇu zabāhTanävden getïrmiĢ Ģofēr. (I-2.16) 

 bän bilmem, bän heĢ düğün ètmedïm ki. (I-3.1) 

 kóylü gälir bóyle yapar gidērekmeĝïnï. (I-4.18) 

 yuxa hā tabi aynı. oðū atarıx, ävirïrler atārlar Ģura. (I-4.23) 

 burda bi üfürüyō, birisi geliyō. län hanı mēmet nērde län. (I-5.43) 

 al fadimēm suyā gädēr (I-6.27) 

 äksiden faKırįdi millet bónē Ģey yoğŭdu, ileĢberlik varĭdı ileĢbērlik. (II-7.23) 

 yā yïrmi doKuz hārfi bildïð mi häpsini ôğrenïrsið gāli. (II-7.62) 

 o arada ali èhsān sābis äsirįmiĢ ingilteredē. (II-9.11) 

 ïsmet inônü ōrdā çok savaĢtı Sāten äskiĢèhïrdē. (II-9.41) 

 gaynananıð älįni ôpmēĝĕ bāyramda güveyi gēlir. (II-15.9) 

 

1.1.1.7.  ĕ ünlüsü: kısalmıĢ e ünlüsüdür.
 34

 

 üĢ dĕnĕ gāldı hemen. gālmadı gālï e güdenōlmayınca insan ne olūr. (I-5.11) 

 bän bilmiyorum bēlki peKôlĕ duydum ôlĕ demiĢiz. (II-8.60) 

 akĢām dıkayıP sabah açıyoduK o da kôyüniçerisįņďĕ iki saātlıK, (II-13.10) 

 yani kôyǖmüS, dāğlarımıS yeĢïllenir, yeĢillendirmeyĕ çalıĢcaS. (II-13.25) 

 sırfotuz beĢ denesi falan Ģeye gidiyor, ihsāniyeyĕ Ģeyĕ. (II-22.24) 

 

                                                 
33

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 14, BOZ; AMA, s.27,  ġAHĠN; BMA, s.7, DĠNAR; BDA, s. 11. 
34

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.28, BOZ; AMA, s.28, YILDIZ; IMA, s.17 , DĠNAR; BDA, s. 11. 
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1.1.1.8.  í ünlüsü: ı-i arası bir ünlüdür.
35

 

ístanbuldan bu nasīlsa  ōrda Ģeyinen āðnaĢıyō kardiyānnan (I-5.62) 

bayāTa uğramíyō, iscehisārıð bi gīsmı, (II-7.44) 

 ōrlārda biraz kóylēr iĢte elāltında idāre çalıĢtırıyō, çalıĢtıríyō kóylǚlerï. (II-9.8) 

 yā rabbi oKumuĢōldūm sūrelerden hāsılolan sevābí, (II-11.7) 

 minel mağriP ilel meĢríK, Ģark, garp içerisinde bulunan (II-11.18) 

 inkílap devrinden, inkílap devrinde bi çēĢme yapmaya istifātēttim. (II-16.22) 

 memlekete hízmet. canım millete bunuðǚçün fedā Ģu gadārcıK. (II-16.131) 

  mēmurarKadaĢlarıð hāricínda çēvreden geliP de dôĝere yērleĢen (II-23.15) 

 

1.1.1.9.  ų ünlüsü: u-ı arası bir ünlüdür. 
36

 

fırına hamırımı kim gôtǖrcek yāwrųm,  (I-2.3) 

  hamurumuzų yōğuruyolar, ondan sōðā gēldi mi dôkērler, (I-4.5) 

ēmmē gaylï o güne gôre çavųĢ, emmē ombaĢī, (I-5.34) 

sōða bū ģawųr bunnarī deðize gūymuĢ (II-12.15) 

pencereli evimiz yoğųdu burda bizįm. (II-20.4)        

bunų bi gız çocuĝū iĢeye bïðdiriveriyō gemiye. (II-22.96) 

  

1.1.1.10.  ǜ ünlüsü: ü-i arası bir ünlü, ü‟ye kayarak yuvarlaklaĢmıĢ i ünlüsüdür.  

 seyiT hasan-ı basrï olduğīiçǜn seyyiT, seyyiTler sĕydiler manasıða (II-8.6) 

 bi denesï polǜsið yāhu diyō bedïüzzaman būrda diyō. (II-16.76) 

 dôrt tānesinï ünǜvēste okuTduK, allaħıðiznïnnen. (II-17.46) 

 amān gelirse ônǜne nāsıļèderiz filān. (II-20.116) 

ôbǜrisi gider bi obǜr dünyāya geri ïðmiĢ aĢağıya, (II-20.127) 

bi dĕnĕ deve potuĝū doğuruyō, o bütǜn gavmið gārĢısında. (II-21.15) 

bütün mağaralarıð hēpsi nērde górdǜysem bän simsiyāh. (II-21.24) 

 

1.1.1.11.  ĭ ünlüsü: kısalmıĢ ı ünlüsüdür.
 37

 

 Ģunuðucunu bükērdik, gıyısıņĭ Ģeyinen kendi gônǖynen çit çitïrdik. (I-1.85) 

 yeni yăzĭ çıkīnca, yeni yazıyı okuduK, (II-7.55) 

                                                 
35

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.21, BOZ; AMA, s.28, YILDIZ; IMA, s.12, ÖZKAN; SYAÖ, s.23, DĠNAR; 

BDA, s. 11. 
36

 krĢ. BOZ; AMA, s.28, DĠNAR; BDA, s.12. 
37

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.28, GÜLSEVĠN; UİA, s. 14, BOZ; AMA, s.28, YILDIZ; IMA, s.17, DĠNAR; 

BDA, s.12. 
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 Ģūrdan dèyo topnan Ģeyi gālďĭ paçāvrasını bura āydīnnı gibi ōlmuĢ (II-11.63) 

būlgurunu, tārħanaļarĭņĭ hazırlariĢde gīĢlıKo Ģekïlde devāmeder. (II-13.48) 

yāndaki taĢlarī yuKārdan aĢĢaĝĭ bi tane dāĢ çektilē. (II-21.102) 

 kerbáā gibi gızarĭ bónē Ģey gibi. (II-21.199) 

 

1.1.1.12.  į  ünlüsü: kısalmıĢ i ünlüsüdür.
 38

   

 län burada órenįmiĢ. buriya yērleĢelim demïĢlēr (I-1.11) 

 yawrųm kóvdēydik būrda ileĢberįdik. e sōða àcıKāllah çocux verdï. (I-2.107) 

 óldümlere dahā yaKın yā, bi kilometįre gadā fiÍān. (II-8.142) 

 altındā çivi dôkērįmiĢ ģawųr, ģawųr esirlerē. (II-12.11) 

 yèmeyini verïler, misāfirį aĝīrlaŗlar  gônderïrler. (II-23.117) 

 bir dilim ekmēk yidireýįm, bi bārdak çayiçireyin, (II-25.39) 

 vallahį yïrmibeĢ araba çalı getïrdï mi bilirim bôle Ģēy. (II-28.132) 

 

1.1.1.13.  ŏ  ünlüsü: kısalmıĢ o ünlüsüdür.
 
 

 ēvetōrdan geliyo bu dōğan dèdeden geliyŏ. (II-13.41) 

ona gôre keyfini oynārdıK. ōynamasāð ekmeyŏ o. (II-20.66) 

memet hān vāKfı dèyerekten bir komutan buriya yerleĢtiriýŏ. (II-23.9) 

 Ģūrda var dèyŏ  müsāfir nāsiP nerdeyse oraya gider yanï. (II-28.20) 

gômlēyi doKïcaKlar, ōndan sŏră bi gıĢıð bôle bi Ģeyōldí. (II-28.101) 

 

1.1.1.14.  ò ünlüsü: o-u arası bir ünlüdür.
39

 

 fiÍān derkenē bizim Ģòrda bi maāllē dememiĢ. (I-1.17) 

 bóylē bu zamanlādan azevēlce gēldi kôyüð Ģò tarafıdan gēĢti (II-7.69) 

 hem yollòyō, bura tǖrkiyeyē hārbē, hem dē dèyōr ki ilerï gïtmē dèyō. (II-9.5) 

 yònān sïlmiĢ süpǖrmüĢ dèdemiðôküzarabasını ālmıĢ gitmïĢ (II-28.150) 

 dēvletið baĢı egērïstiKāmete dòğru deyïlse ārKası da óyledir (II-28.218) 

 

1.1.1.15.  ú ünlüsü: u-ü arası bir ünlüdür.
40

 

 Ģúhedālarıð ve gāzïlerið ve fúkarā-i sābirïnlerið cümlesinið (II-11.19) 

 lán tă ôte yaKa  kurtyúrdú, tokaz gelįp gelįp gôtürüyōlā. (II-15.46) 

                                                 
38

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.28, GÜLSEVĠN; UİA, s. 14, BOZ; AMA, s.28, YILDIZ; IMA, s.17, DĠNAR; 

BDA, s.12. 
39

 krĢ. BOZ; AMA, s.29, ÖZKAN; SYAÖ, s.23, ġAHĠN; BMA, s.8, DĠNAR; BDA, s.13. 
40

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.22, BOZ; AMA, s.29, YILDIZ; IMA, s.12, ÖZKAN; SYAÖ, s.23, ġAHĠN; 

BMA, s.8, DĠNAR; BDA, s.13. 
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 bi yōlla da o múnāfıK kısĭmı ne dedï. usda bôyǖcüsüð dedi (II-16.81) 

 yani bulgur pilavī, fasúlyē, nohūt, ēt, aðadıð mı bunnar yèmeyimiz. (II-21.194) 

 górdüler bôle bï tārihçi únvānına kavūĢtular. (II-23.269) 

 tabï kızmàcaKTıK. o zamān gülüyōduK, gúzēldi. (II-27.30) 

 

1.1.1.16.  ù  ünlüsü: ô-ü arası bir ünlüdür.
41

 

 būrda kïmse gùrmez deve güderik būrda diyelek buriya gēlmiĢler. (I-2.20) 

 bïz hamıraçarıS. bi dē sùdüð datlınıðiçine gatālā. (II-14.31) 

 gùçùğünǖ de sāndıKlıya gótTü  ôğretmenne, o da orda. (II-14.57) 

 bi de bāKTım kï ārkasında mahgemē gùrüyolāradamıð. (II-16.72) 

āyni gelenek devāmèdiyō. bizim yùrelerimizóyleydi eveli. (II-18.5) 

 yaparıS yāwrum bïz dĕ. bïz de ùyle èderiS. (II-18.63) 

o hùkümdār hattā bizonuð kabrini top yeri derïz. (II-21.38) 

 

1.1.1.17.  ŭ ünlüsü: kısalmıĢ u ünlüsüdür.
 42

 

 ayākkabı yoğŭdū. fabriga yoğŭdu. lāstik yoğŭdu. (I-1.87) 

 pusaraK geliyō, ôte yanı ōtluğŭmūĢ, e tabi bu yanı yǖmsek, (II-11.711) 

 hē biz ŭrumemrinē bāzı girenner var memleketimizdē. (II-16.43) 

 bän de nôbētçi çavųĢŭm. Ģindi çocuK ānKaranıð Ģēyde yaĢamıĢ. (II-21.219) 

ha āKlından yani ïĢte sorūnu olānna, çocuĝŭ ōlmıyanna guzūm. (II-25.9) 

yani o odalar bu Ģekïlde hízmet verïrdi yāwrŭm. (II-28.18) 

 

1.1.1.18. ǚ ünlüsü: kısalmıĢ ü ünlüsüdür.
 43

 

gız bôyüdǖýďǚ cāņĭm. hē on doxuz, on sekiz yaĢındáydı gızo zaman. (I-3.4) 

ôküzǚnen fiÍān sürēr, gāldırī idāre olur gidēŗdi. (II-7.23) 

aynĭ tōħum gibi gāldı, yani bóyǚmedi, ağacıð kólgesiņde, (II-15.136) 

 kūrbaneti kūrbanıð dôrdüncü bāyram güðǚ bitēr. (II-23.150) 

 hē nè diyoð yāwrum nèlēr geçïrdik ya, çoK Ģükǚr. (II-28.48) 

 

1.1.1.19. ñ ünlüsü: o-ô arası ünlü; yuvarlak, geniĢ ve yarı kalın bir ünlüdür. 
44

 

                                                 
41

 krĢ. BOZ; AMA, s.29, DĠNAR; BDA, s.13. 
42

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.22, GÜLSEVĠN; UİA, s. 14, BOZ; AMA, s.30, YILDIZ; IMA, s.17, DĠNAR; 

BDA, s.14. 
43

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 14, BOZ; AMA, s.30, DĠNAR; BDA, s.14. 
44

 krĢ. BOZ; AMA, s.29. 
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Ģimdi bu kñyüð guruluĢū yozgattan gelme. (I-1.1) 

ondan sōða o gıtlığīð sebebinē hñkúmet boĢlāndı. (I-1.110) 

gèttik Ģŭ kñrōğlundan geçen bi yol var yā. (I-1.114) 

he yāwrųm siz de gñrüð. (I-2.112) 

urūsya ñbǜrï. asılı nē āslı inќārcı millēt, (II-16.95) 

ñýlēydi, ôýlēydi, bĕnimaKlımıðerdïnden çoK sōðŗa ôylēydi. (II-26.83) 

 

1.1.1.20. å ünlüsü: a-o arası bir ünlü, o‟ya kayarak yuvarlaklaĢmıĢ a ünlüsüdür.
45

 

åndan soðracımınā daĢ deyēr, pulluk gırār (I-1.55) 

tåmatèsi gıyıP gıyıP bi iki üç gün durduruyolār. (I-2.117) 

bïzleri dē ånnarıð Ģefāatına nāyilēt, Ģefaatlarından mahrum bırakma (II-11.5) 

åndān sō dēvlet tarafındān muācir komisyonu geliyo dā (II-26.44) 

 

1.1.1.21. ã ünlüsü:  nazal a ünlüsü; genizleĢmiĢ bir a ünlüsüdür.
46

 

baã Ģifā verenāsger bu āsger diyō. (II-24.69) 

burda dün bi denesi banã sōrguyā çēkti. (II-24.108) 

 

                1. TABLO: ÜNLÜLER 

 

 DÜZ 

 

YUVARLAK 

 

GENĠġ 

YARI 

GENĠġ 

 

YARI 

YUV. 

D 

A 

R 

N 

A 

Z 

A 

L 

 

GENĠġ 

 

YARI 

GENĠġ 

 

DAR 

D 

Ü 

Z 

Y 

U 

V. 

G 

E 

N. 

D 

A 

R 

KALIN 

 
a à ů å ų ı ã o ò u 

YARIN  KALIN 

 
á     í  ñ  ú 

ĠNCE 

 
e è   ǜ i  ô ù ü 

YARI AÇIK 

 
ä          

 

* Kısa ve uzun ünlüler tabloya dahil edilmemiĢtir. 

 

1.1.2. UZUN ÜNLÜLER 

İİA’nda uzun ünlüler, birincil ve ikincil uzun ünlüler olmak üzere iki ayrı baĢlık 

                                                 
45

 krĢ. BOZ; AMA, s.26. 
46

 krĢ BOZ;  AMA, s.26. 
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altında iĢlenecektir. 

1.1.2.1.Birincil (Aslî) Ünlü Uzunlukları 
47

 

Eski Türkçe‟den beri varlığı bilinen birincil uzun ünlüler, tarihî ve çağdaĢ 

Ģivelerimizin bir kısmında  varlığını devam ettirmekle beraber Ölçünlü Türkiye 

Türkçesi‟nde (bundan sonra ÖTT)  yoktur. Anadolu ağızları ise, sôz konusu uzun ünlüleri 

sayılı ôrneklerde koruyor gôrünümündedir. İİA’nda birincil  uzun ünlülerin 

gôrüldüğü bir ağızdır.  İİA‟nda birincil uzun ünlü olarak tespit ettiğimiz bazı ôrnekler 

aĢağıdaki tabloda karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. 

2.TABLO UZUN ÜNLÜLER 

                                                 
47

 Zeynep KORKMAZ; “Eski Anadolu Türkçesinde Aslî Ünlü (vocal) Uzunlukları” EATAÜU, Türk Dili 

Üzerine Araştırmalar TDÜA,  Ankara, 1995, TDK Yay., C.1, s.443-458.; KORKMAZ; “Batı Anadolu 

Ağızlarında Asli Ünlü Uzunlukları” BAAÜU, TDÜA TDK Yay., C.2, s.197-203, Talat TEKĠN; Ana 

Türkçede Aslî Uzun Ünlüler ATAUÜ, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 1975, BOZ; AMA, s.30, DĠNAR; 

BDA, s.15. 

 
48

 TEKĠN, ATAUÜ ,  s.  249-27 , BOZ; AMA, s.31, DĠNAR; BDA, s.15. 
49

 KORKMAZ, BAAÜU, s. 123-127, BOZ; AMA, s.31, DĠNAR; BDA, s.15. 
50

 KORKMAZ, EATAÜU, s.  448-456, BOZ; AMA, s.31, DĠNAR; BDA, s.15. 
51

 GÜLENSOY; KYA, s. 26, BOZ; AMA, s.31, DĠNAR; BDA, s.15. 
52

 GÜLSEVĠN; UİA, s. 11, BOZ; AMA, s.31, DĠNAR; BDA, s.15. 
53

 BOZ; AMA, s.31, DĠNAR; BDA, s.15. 

          İİA ATAU

Ü
48

  
BAAÜ

U
49

 

EATA

ÜU
50

 

KYA
51

 UĠA
52

 AMA
53

             BDA 

āç            (I-4.31) āç-     āc-  

āldırdıx   (I-3.5)    āl- āl- āl- āl- 

āltın       (II-15.175) āltun āltın    āltın āltın  

āltında     (I-4.20)  ālt    ālt  

ārdına     (I-4.67) ārt     ārd ārdında  

ārtıK     (II-23.109) ārt-     ārtıK  

āTdı      (II-16.114)   āt- āt-    āT-  

āyrı         (II-17.21)    āyırd  āyrı āyrı  

āz            (II-10.10) āz     āz  

bāKtı       (II-28.6)   bāk-   bāk-  

bāĢlıK     (II-18.2)   bāĢ   bāĢ  

bórek      (II-17.33)    bóreg bóreg  bórek  

dāĢ        (II-15.110) tāĢ  dāĢ   dāĢ  

dēmeden (I-1.50) tē-   dē-   dē-  

elmā       (II-24.32)      elmā  

gāldım    (II-24.3) gāl-    gāl-  gāl- 

gēlse     (II-23.153)     gēl-  gēl-  

ōrdan      (I-1.174)    ūrda ōrdan ōrda ōrda  

órgü        (II-12.4) ór-     ór-  

vār          (I-2.112) bār vār vār  vār vār vār  

yāzdılār  (II-8.132) yāz- yāz-    yāz-  

yārdımcı (I-5.66) yār-     yār-  
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1.1.2.2. Ġkiz Ünlüler:    

İİA’nda ikiz ünlüler yoğun Ģekilde bulunmaktadır. KomĢu ağızlardan KYA‟da
54

, 

UİA‟da
55

, AMA
56

 ve IMA‟da
57

 sık gôrülen ikiz ünlülerin İİA’nda en çok rastlanan Ģekilleri  

Ģunlardır:  

1.1.2.2.1. EĢit Ġkiz Ünlüler
58

 

aa  : buraa  (I-5.26),  baa  (II-11.136) 

 

1.1.2.2.2. Yükselen Ġkiz Ünlüler
59

 

maāllelēŗde  (I-1.33), odaā  (II-28.104),  ayaā  (II-16.132), laābı  (II-22.52), vallaā  

(II-15.179),  sobaā  (II-17.62),  tekneē  (II-17.6),  muhārebeē  (II-16.132),  sevdiïm  

(II-20.59),  polisliïnde  (II-20.71),  talebesiïm  (II-7.55), tavuūð  (II-20.54),   

                                                 
54

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 29-31. 
55

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 46-50. 
56

 krĢ. BOZ; AMA, s.32. 
57

 krĢ. YILDIZ; IMA, s.18. 
58

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 29-30, BOZ; AMA, s.32, DĠNAR; BDA, s.16. 
59

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 29, BOZ; AMA, s.32, DĠNAR; BDA, s.16. 
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1.1.2.2.3. Alçalan Ġkiz Ünlüler
60

 

oraă  (II-12.2),  nēe  (II-15.40),  itāat  (II-21.8),  dāa  (II-28.80) 

 

1.1.2.3.  Ġkincil Ünlü Uzunlukları 
61

 

1.1.2.3.1. Ses Olaylarına Bağlı Ünlü Uzunlukları 

Ses olaylarına bağlı ünlü uzunlukları, yalnızca Türkçe asıllı kelimelerde değil, 

dilimize girmiĢ alıntı kelimelerde de gôrülebilmektedir. Bu tür ünlü uzunluklarını üç ayrı 

baĢlık altında iĢleyeceğiz: 

 

1.1.2.3.1.1. Ünsüz Erimesine Bağlı Uzun Ünlüler 

 meyva Sēbze diken yèyecek gadār dikiyō her Ģeyï. hē oluyō,  (I-1.60) “dikiyor” 

 afyondā Ģeye dōldurmuĢlarĭmıĢ Ģóle, bizimesgēr de varıvēmiĢ, (II-7.77) “Ģôyle” 

giresun Ģehitleri demekden maKsāt hā onnā bi taKım  (II-9.49) “onlar” 

 māsrafımı dēvlet çekiyo ēmme. būrdan gāzilik vēdile.  (II-11.100) “verdiler” 

 ōlāņ evi pek havastă  (II-15.93)  “oğlan” 

 

1.1.2.3.1.2. Büzülmeye Bağlı Uzun Ünlüler 

āslını dememiĢ. nērden geliP nereýĕ gitdïni.  (I-1.18)  “gittiğini” 

ilerisini annatamīcan, içerim garīĢtı yine.  (II-11.97)  “anlatamayacağım” 

verïse hatip geçēr cumāyı baĢka hoca durār ōrda gıldırīdı. (II-20.155) “verir ise” 

eveli yatılıyodu. eveli bu baKıcıla  onnara baKıyōdu.  (II-25.13) “bakıyor idi” 

tātlılā vā. eveli hōrĢafolūdu. hïnci üzüm goýŭyolā, (II-25.23) “olur idi” 

bïlmiyom ōzman düĢdübaK kôyü geçiyōmuĢ.  (II-26.18)  “geçiyor imiĢ” 

ïlk girdïm günǖ demiĢlēŗ bi dene haci emi gelïyo. (II-27.79) “girdiğim” 

 

1.1.2.3.1.3. Ünlü KaynaĢmasına Bağlı Uzun Ünlüler 

 her yanı mermi olsa nētcek. (II-11.86)  “ne edecek” 

 bäni berātettï. oða cezā vērdi. (II-16.218)  “beraāt” 

 bu Ģekilde bir tarım kıŗĕďį kōperatifimiz vārdır. (II-23.196) “kooperatifimiz” 

 amarikanasgerleri bi yerāltı fāliyeti yapārmıĢ. (II-27.34) “faaliyeti”  

dedim müsādeðiz vārsa bi de bän konuĢayım dedim.  (II-27.37) “müsaadeniz” 

yāni menfātıð dıĢında biĢēy bēklemeyið.  (II-28.212) “menfaatın” 

                                                 
60

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 30, BOZ; AMA, s.32, DĠNAR; BDA, s.16. 
61

 krĢ. BOZ; AMA, s.33, AMA, s.32, DĠNAR; BDA, s.16. 
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yani size ne verïldi māĢıðız verïldi  (II-28.213)  “maaĢınız” 

  

1.1.2.3.2. Vurgu ve Tonlamaya Bağlı Ünlü Uzunlukları 
62

 

Bu tür uzunluklar da hem Türkçe asıllı kelimelerde hem de dilimize girmiĢ alıntı 

kelimelerde gôrülebilmektedir. Bu uzunlukların süresi daha çok konuĢan kiĢinin 

psikolojisine bağlıdır.
 63

 

 ēsgi doKsanǖĢTe gurāKlıK deðïzler meðïzler çekïlmiĢ, (I-5.3) 

gaçaKlā fiÍān bï memleketine toplānsın, (II-9.19) 

iĢde tǖrkiye geleninde de azāldığı için tabi kôyümüzde dē ïĢçilik, (II-13.26) 

bi dĕnĕ deve potuĝū doğuruyō, o bütǜn gavmið gārĢısında. (II-21.15) 

vay buba bän o āsger bäna bu ēyliği yāptı ki  (II-24.60) 

kóylü piĢmān, düĢünüyōr kara karā,  (II-27.11) 

 

1.1.3. Kısa Ünlüler 

Telaffuz süreleri normalden daha kısa olan ünlülerdir. Türkçede diğer ünlülere gôre 

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

ünlülerin  de kısa ôrnekleri vardır. İİA’ndaki ôrnekler : 

ă: ondan sōða yāKdī, yīKdī. saKāryăyă gadār gittï. (II-22.70) 

ĕ: bāyrampınārlı ismailağa varĭdın. kara mēmet demïĢ bänāfyona gidĕcem. (II-28.86) 

į: ōrdan durukan ōmbeĢ gün sōðra bubām įramētlik gēldi. bäni ōrdan çāldı.  (II-18.70) 

ĭ: yalĭðız milletē bi sükǖnet verēm, gaçaKlā fiÍān bï memleketine toplānsın, (II-9.18) 

ŭ: bänïzmiriðāyvalı ŭrumlarıðdanım demiĢ. (II-11.51) 

ǚ : kôyǚ kompile dāvetèdērsið. hērkesi dāvetèdērsið. (II-19.9) 

ŏ : memet hān vāKfı dèyerekten bir komutan buriya yerleĢtiriýŏ. (II-23.9) 

 

1.2. ÜNSÜZLER 

1.2.1. ÜNSÜZ ÇEġĠTLERĠ 

İİA’nda yazı dilimizdeki kullanılan 21 ünsüz (b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, 

Ģ, t, v, y, z)den baĢka, Ģu ünsüzler bulunmaktadır: ď, Ç, F, ģ, ĝ, x, ħ, ‟, ќ, K, ķ, ĺ, ļ, ð, ņ, P, 

                                                 
62

 krĢ. BOZ; AMA, s.34, DĠNAR; BDA, s.17. 
63

 GeniĢ bilgi için bkz. Erdoğan BOZ, “Türkiye Türkçesinde Uzun Ünlülerde Vurgu”, İlmi 

Araştırmalar, S. 14, Ġstanbul, 2002, s.29-36. 
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ŗ, S, ġ, T, ţ, w, υ, ý. Bu ünsüzler, çoğunlukla ortak dildeki temel ünsüzlerin kısmen 

değiĢmiĢ Ģekilleridir. 

 

1.2.1.1.  ď ünsüzü: yarı belirsiz t, ünsüzüdür.
 
 

goyūn fevkalāďĕ vărĭdı fēvgalāďĕ. hālā dā gālmadı, (I-5.10) 

onuð geliĢini o gāzile bana annattılā. Ģinďį mūtemetimiĢ. (II-11.117) 

bi de dèyō iki paĢa gēlďį bi cip gēldi dèyō. (II-16.165) 

yani bu Ģekilde bir tarım kıŗĕďį kōperatifimiz vārdır. (II-23.196) 

bið doKūzotuS sekïz yılıņďă. biz óylece zapdettiĝimizi zaptettik. (II-26.42) 

 

1.2.1.2. Ç ünsüzü : c-ç arası ünsüz; yarı ôtümlü bir ç ünsüzüdür.
64

 

 bāhÇeciğið üs yāndan yol geçērdi bizim barajıð ōlduğu yērden (I-1.99)    

 hamırı yoğūrcek bi genÇadam Íāzım bänā. (I-2.2) 

 hasan-ı basrï vā, türbelē o ārKadeĢï bekÇisi Ģū bu, yanındakılar āyilesi vār, (II-7.11) 

 hēpsi berāber. yāni kändi aralarında pāylaĢırlar. āĢÇı tutārlar, (II-23.105) 

 hēr yeri Pēstil gibi ÇıbanōlmuĢ. bi gózlerï gālmıĢ, gózlerï ıĢıldıyōmuĢ. (II-24.93) 

 

1.2.1.3. F ünsüzü: f-v arası ünsüzdür 
65

 

 hatTa devlet asFalt masFalt yaptı. ayazinden baĢlıyō (II-8.131) 

 burlārda Furulan ō, ōn sekiS giĢiyï toparladıyō oriyā, (II-11.89) 

 Ģepit yaparīn, yuka yaparın, Ģēy mųtFakTā. (II-17.1) 

 Ģindi ōnnar kāktı. Ģindi pilāF, nōhut, hoĢāf ondan soða bāmya, (II-18.8) 

 

1.2.1.4. ģ ünsüzü: ôn damak g‟si; kalın ünlüler komĢuluğunda ince telaffuz edilen g 

ünsüzüdür, alıntı kelimelerde kullanılır: 
66

 

içimïzdēn bizim paĢanıð birïsi dèyō ki, ulān deli ģawūr deyō.  (II-9.34) 

he buğdáyları. onu rǖzģarda savurųdīK,  (II-21.163) 

ipēkyolu güzerģahındáyKan ōrda bunu daħā óðce dūymuĢTum. (II-23.1) 

 

 

1.2.1.5. ĝ ünsüzü: yarı belirsiz ğ ünsüzüdür.
 67

 

 at gapaĝı, üs gapaĝï. o dā külālma Ģeyï, çekgelï (I-4.2) 

                                                 
64

 krĢ. BOZ; AMA, s.34, YILDIZ; IMA, s.30, DĠNAR; BDA, s.18. 
65

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s.19, BOZ; AMA, s.35, DĠNAR; BDA, s.19. 
66

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s18, BOZ;  AMA, s.35, YILDIZ; IMA, s.29, DĠNAR; BDA, s.19. 
67

 krĢ. BOZ; AMA, s.35, ÖZKAN; SYAÖ, s.56, DĠNAR; BDA, s.19. 
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 geĢliĝïm fevKalāde goyūn gütTüm, çif sǖrdüm. (I-5.7) 

 gız eĢïĝim gız gınān gutlu olsūn (I-6.15) 

 o kırāl oranıð bôðe ōydūrmuĢ, topraĝıņı āldīrmıĢ (II-21.45) 

 toprağından soðā, devenið kôpüĝü ākmıĢ, gayā ōlmuĢ. (II-24.43) 

 bize ētmeĝi veren bu, Ģifāyı da verēn bu  hēpsi. bu da onnan, ōrdan bôlǖnme. (II-25.33) 

 

1.2.1.6. ħ ünsüzü: yarı belirsiz h ünsüzüdür.
68

 

 buriyā gēlmiĢlēr. kïlciōğlū haci māħmut gelmiĢ. (I-1.12) 

 yā rabbi sēvgili peygamberimizið asħaplarınıð, zevcelerinið, (I-2.87) 

biĢeyi gālmadı. silaħıðız yoK., bıçaĝıðız yoK (II-11.50) 

bi dïndarārKadāĢdır. o ārKadaĢımıS sabāħları āmin dēr. (II-23.128) 

o gayāya Ģifā verïyō, cánāb-ı allaħ yürēk gayası diyelekten. (II-24.44) 

ona maħāņă būlmicáz. ēl, el sóylensið dūrsuð, o ōrda yatīyō. (II-25.34) 

 

1.2.1.7. x ünsüzü: hırıltılı h(a); sızıcı, ôtümsüz bir arka damak ünsüzüdür.
69

 

çobannarıð dombayları yayılīrmıĢ burlārda. he ēskiden yılxı hālïndē (I-1.9) 

iki yǖze yaxın Ģimdï buriya bu kñyüð otūrması iki yǖzē yaxın. (I-1.25) 

hamırımızı yāzdıx. burda yāzdıx, hamırımızı, el hamırı āldı, (I-2.4) 

etmeyē de paxmaya gatıyōx de. patatès garīĢdırıyōx, içine atıyōx de hā. (I-4.1) 

çobānnılīķ yaramāzlıx istiyō, efēndilik de istemiyo. (I-5.9) 

ondan soða onnar dā gēĢTï Ģïmdi taxsïynen gelip gidiyō, ax dēyō hāh. (I-6.4) 

āxirzamān peygamberi muhammedi musTafādan baĢga peygamber çıkmayacāk (II-16.48) 

 

1.2.1.8.  ‟ ünsüzü: hemze ya da kesme.
 70

 

gur‟ān-ı kerïmi eldenelē dilden dile bize gada getiren müslümanālèmlerine, (I-2.93) 

makinalı tüfeyið baĢınā. bi‟ mesāfe uzādıyō. (II-10.9) 

alā eĢref-i nūr-i cemï‟il enbiyāyı vel mürselïn. (II-11.36) 

bāĢlıĝalıyōz yā, āldīmız baĢlıĝı oràýa sıvarıS. nè‟yimiĢ ana (II-15.58) 

äskiden burda çok mē‟ĢūrmuĢ. aĢırı mē‟Ģūrdŭ. Ģimdi yapan yoK, (II-19.5) 

bi de boyaları da silïnmemiĢ. dā‟ onuð gabrini maketiņį oriyā kōydūrmuĢ (II-21.46) 

he koyunū çobānĭmız va‟. bän sığīr çobanı. (II-27.97) 
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1.2.1.9. ќ ünsüzü: ôn damak k‟si ; kalın ünlüler komĢuluğunda ince telaffuz edilen k 

ünsüzüdür, alıntı kelimelerde kullanılır.
71

 

onnār da iki gardaĢ gēlmiĢler buriyā beќār. iki gardaĢ gēlmiĢlēr. (I-1.20) 

çocuxlara ārpa goydūydum gèttïydim, ne yaparıx ќāmilēmmi demiĢ (I-1.104) 

buradā gırt birïnci alay, alay istiќam alayı gurūldu (I-4.21) 

afyōnda bi yemek düќќanına geliyō. (I-4.65) 

sāldırmayā bāĢlayīnca garadeðïzden bi denĕsï māhќūmįmiĢ. (II-9.42) 

yedi āsrıma gadār Ģey var. ќaĝıdım vār dedi ō. (II-16.102) 

anam rahmetgïl, babamgil buradā, ē iќāmahedērkenē, (II-22.51) 

halbūsi biz korumasāydıKimќānımı vā (II-26.65) 

 

1.2.1.10.  K ünsüzü:  k-g ve k(a)-g(a)  arası ünsüz; yarı ôtümlü, patlamasını kaybetmiĢ bir 

ünsüzdür.
72

 

bän yoK saKlanmadīm da gómmedïm de. (II-7.74) 

oKumuĢōldūmuz sūrelērden hāsılolan sevābı, (II-11.4) 

iĢtē sāğlıKocağımız bi sāğlıKocağını yāptırdıK. (II-13.3) 

çocuKlār bóyle anārken gorKarlādı. (II-20.113) 

sansār bi zamannar sansār çoK güzel pără èdiyordu derisi. (II-22.8) 

 

1.2.1.11. ķ ünsüzü: yarı belirsiz k, ünsüzüdür.
 73

  

māvzerlerið gūndağındā deliķ olūr bóylē. o, o düdük çalar (I-4.42) 

guruduķţăņ sōða onnādan yapıyoS, guru denesini āyrı. (II-14.30) 

her yère bi cāmi yapīlmak ossun gibïcesine yasāķētti bilmem. (II-20.157) 

ē yèmek yèdikleri kaĢĭķ, o zamanıð devrïnde ağāç kaĢıK. (II-28.23) 

 

1.2.1.12. ĺ ünsüzü: ôn damak l‟si; kalın ünlüler komĢuluğunda ince telaffuz edilen l 

ünsüzüdür, alıntı kelimelerde kullanılır.
74

  

ēski senē meseÍā Ģimdï hicri senesï hicrį. (I-1.26) 

senafyona git arkadaĢ fiÍān yer seniðolsūn demiĢ. (II-8.66) 

bana kimiðanīr dedï. evveÍā bäniðanırın dedi. (II-16.145) 

Íakin ōrda tabï ïnsanıð hēpsi baĢına geliyō (II-21.214) 
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ēmre ÍaKābını yūnusemreden aldī sôyleniliyor. (II-23.40) 

sizē, anaðıza babaðızā çoluğuðŭza çocuğuðuzā heÍāl lōKma yedïrmenizi, (II-28.219) 

 

1.2.1.13. ļ ünsüzü: yarı belirsiz l, ünsüzüdür.
 75

  

bunnar nasıļōlsa diyōr Ģu Ģēyde aðnaĢtılār, depede aðnāĢtılār. (I-4.41) 

atatürk okula gēļdi. bizzat górdüm, okutTu bizi ōrda. afyonda afyonda. (II-7.64) 

yāļĭðız bū galenið etrafında o zamānıð bērindē gatır vesāira hayvanāt (II-21.48) 

kesē, kesē, kesē āļtmıĢ yılına gadā bïz bunu tôkēttik. (II-26.58) 

milletið dïļį boğazına tıKīldı. acıK da milletið canı sıKīldı (II-27.59) 

 

1.2.1.14. ð ünsüzü: nazal g ünsüzü; genzel art damak g‟sidir, bir çok Anadolu ağızlarında 

gôrülebilen bir ünsüzdür.
76

 

biricik gīz çıxārdım. dǖðür gēldilēr, düðǖrçiyi bi govaladım. (I-3.2) 

davar güdērseðolūr, gütmēSseðōlmāz. (I-5.12) 

hā sabaħıð seħērindē, sabahīð daħā ōrtalıKağār, ağārmadān bi emïr veriyō. (II-9.28) 

koyūn, keçï ondan soða sığīr bunnārdanalır satārdı. (II-19.25) 

yeði yeði iĢdē, ǖĢ dene ūzman çavuĢumuz vār, dôrt tāne. (II-22.26) 

 

1.2.1.15. ņ ünsüzü: yarı belirsiz n, ünsüzüdür.
 77

  

āltı āy fiÍān dūrdux. gāli gız bôyüdǖýďǚ cāņĭm. (I-3.4) 

doKsānatlı selim ābinið dediğine gôre ōsmaņlılar gēļmiĢlēŗ, (II-8.51) 

būlgurunu, tārħanaļarĭņĭ hazırlariĢde gīĢlıKo Ģekïlde devāmeder. (II-13.48) 

onnarıðiĢďĕ bilmēm yèmeyini hazırlā, yemeyįņį. (II-17.63)  

düĝün sahibiņĕ hayīrlı ōlsun dērler. (II-23.120) 

tekrār yeri dônüyō ō onuð kārņĭņĭ doyuruyolār onu Ģe yapıyolar. (II-28.37) 

 

1.2.1.16. P ünsüzü: p-b arası ünsüz; yarı ôtümlü, patlamasını kaybetmiĢ bir ünsüzdür.
78

 

ōndan soða Ģeytanōğlu haci yāKųP gēlmiĢ (I-1.12) 

ekiP gāldırdığı Ģeylerin ôĢür getirilēdi buríya. (II-7.50) 

nāsiPolusā vālimizið de zāten bu senē sôz vēdï (II-13.23) 
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óyle ôðǖne geçiP dē ēĢgiyālık yapān yok bu kóydē. (II-16.200) 

gèce dedi ciPinnen gelècēz dedi, burayi bulacaĝız dedi, seni (II-21.65) 

meseÍā yūnusemrē, taPTuKTan mevlānayă gidērken (II-23.39) 

 

1.2.1.17. ŗ ünsüzü: yarı belirsiz r, ünsüzüdür.
 79

  

kaĢ para istiyoðağā. baK hayvan pazăŗĭ. kaĢ para istiyōð. (I-1.146) 

emïrdağı dērleŗ daĢ bulamadım, (II-15.174) 

horasān vārdŭŗ ērzurumuðôte yāndan. (II-24.2) 

hē baða tezgāh kurmūĢlaŗ, orda gülǖĢtüleŗ epey bï. (II-27.84) 

 

1.2.1.18. S ünsüzü: s-z arası yarı ôtümlü, bir ünsüzdür. 
80

  

gız ānnēsïz gelinōlmāS (I-6.13) 

bi zamān goyūn peydā ētTiK bi otuS sene fiÍān bän goyun güttüm, (II-7.25) 

gúnāhlarını bänonnārıð heçederin. tóvbe ederiS. (II-16.111) 

ramazan dolayisiylē sóyledïm gibi kasabamıS tutucudur. (II-23.98) 

burda yaĢatamayız nèdēn yaĢatamayıS vesāit çoğāldı. (II-28.43) 

 

1.2.1.19. ġ ünsüzü: ç-Ģ arası yarı ôtümlü, bir ünsüzdür.  

āyilesinið sādıcı vā, Ģindï iki garı birbirine sādıġ filān diyōlā, (II-7.12) 

bir milyona da senet vērmiĢ adām, gız gaġmıĢ. (II-15.31) 

üġ gün yatār, allaħıðizniynen ya hēĢ bi Ģēysi galmāz, (II-24.86) 

meseÍā erēnkôy. onnārorhānnı desēð hiġbirini cevāp vermez. (II-26.12) 

 

1.2.1.20. T ünsüzü: t-d arası ünsüz; yarı ôtümlü, patlamasını kaybetmiĢ bir ünsüzdür.
81

 

ē burlārda malotlaTırKanā bi de bu yüzü āĢmıĢlārmıĢ, (I-1.7) 

tabi hēr tarfTa  vāŗdır, adĭm adĭm burası Ģehitlēr diyārı. (II-8.5) 

bänim çocuKolmadı. yōK bunu evlāTlıKedïndim bän. (II-18.30) 

iĢde çimēntosunu demirini gēttik. usTayi bekliyoruS. (II-22.38) 

kēndi sôyǖde tırmanıyō. asgerlērden sepeTistiyō. (II-24.31) 

ôlümnen burŭņ burunā bólē bi sefer, iki sefēr atlāTTım. (II-28.59) 

 

1.2.1.21. ţ ünsüzü: yarı belirsiz t, ünsüzüdür.
 82
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seŗsemlētTi bäni, hāstalık seŗsemletţį. (II-16.182) 

ēskiĢehirið hamidiye kôyüne gótţǚķ. (II-18.68) 

altmıĢ kilometįre açılīnca gelēn gidēn deyïĢţi. (II-26.85) 

bän yirmi ālţĭ dedemotuS, bän dórt yaĢındāydım. (II-28.29) 

 

1.2.1.22. w ünsüzü: çift dudak v‟si; ôtümlü, sızıcı ve çift dudakta boğumlanan bir 

ünsüzdür.
83

 

län bu dediler yāwŭ türkiyeyi māħvettï, borĢlandīrdı. (I-1.124) 

ulān deli ģawūr deyō. ôðǖðde bi çete vā. vūr da geĢ deyō etēm bey. (II-9.34) 

asgerdeyïn bän sıhíye çawıĢıyīn. selimiye gıĢlasından aĢağıyā eratıyōn (II-16.222) 

bu  yāwrum bu. horasāndan gēlmiĢ bu adam bu yanna. (II-24.1) 

1.2.1.23.  υ ünsüzü: yarı belirsiz v, ünsüzüdür.
 84

 

cenāb-ı allah tarafından meseÍā insannara o zaman güĢ gūυvet vermïĢ, (I-1.78) 

ōrda gabilōlūr duυālarīmız, (I-2.47) 

yūmrux gadăr. oxlaυā bän getireyim, sen Ģunu aç. (I-4.32) 

bāyramda güveyi gēlir, hani yaυǔklu ya, ōtumak yasaK, otumāzdı, (II-15.9) 

mēυlānaya gidērken yònusemre ÍaKābī, ēmre láKābını būrdanalıyor. (II-23.239) 

 

1.2.1.24. ý ünsüzü: yarı belirsiz y, ünsüzüdür.
 85

 

onlarıð hēpsi bóýle serpiĢtirilerek bence gēlmiĢlēr, (II-8.13) 

kınayı garıyolār, bóylē eline, ayağına kınāýĭ yaKarīS. (II-18.17) 

bi zaman hērkes çalıĢtīýdĭ sōðra belediyeliKōldu. (II-21.113) 

karı goca yedi gün arāyla ôlmüĢler yāni. evet o āýileden (II-23.234) 

çünkǖ vilāyet dıĢı kütāhýăyā çalıĢtī įçin etrāf kôylēr bïlmiyō. (II-26.11) 
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 SÜREKSĠZ SÜREKLĠ 

 
Ötümlü ôtümsüz yarı  

ôtümlü 

ôtümlü ôtümsüz yarı  

ôtümlü 

nazal yanaklı titrek yarı  

ünlü 

Dudak 

 
b p P    m    

DiĢ-

Dudak 

 

   v, w f F     

DiĢ 

 
d t T z s S n    

DiĢ-

Damak 

 

c ç Ç j Ģ ġ     

Ön 

Damak 

 

g, ģ k,  ќ K ğ h   ĺ r y 

Art 

Damak 

 

g k K  ħ, x  ð l   

Gırtlak 

 

 

‟ 
         

 

 Yarı  belirsiz  ünsüzler tabloya alınmamıĢtır. 

 

2. S E S   D E Ğ Ġ ġ M E L E R Ġ 

2.1. ÜNLÜ DEĞĠġMELERĠ  

2.1.1. Ü n l ü   U y u m l a r ı 

2.1.1.1. Damak Uyumu: ÖTT’nde çok ileri durumda  olan kalınlık-incelik uyumu; 

Anadolu ağızlarında  yôrelere gôre farklılık gôsterebilmektedir. Hem İİA hem de komĢu 

ağızlarda (KYA, UİA, AMA, IMA) sôz konusu uyum ileri safhadadır. Ancak bu uyumun 

iki farklı yônünü belirtmekte fayda var: 

 

2.1.1.1.1. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun Ġleri Olduğu 

Durumlar 

Kôk ve tabanlarda uyum oldukça ileridir.  

2.1.1.1.1.1. Kök ve Tabanlarda 

2.1.1.1.1.1.1.    Ġlerleyici BenzeĢme Ġle: 

Kalınlık: 

 

ataĢı    (I-1.95)(II-18.59)  vaKıt   (II-7.5) 

azarbaycāndān  (II-9.26)   rabbım   (II-11.13)  

habarını  (II-15.165)   asīldır<(Ar.)asïl (II-16.201) 

mayana<(Ar.)mu‟āyene (II-16.224)   vaKĭdımı  (II-18.32) 

gırāhmat  (II-21.143)   alı<(Ar.)āli  (II-21.145) 

garacaahmat  (II-22.55)   hārıcında  (II-23.184)  
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Ġncelik:  

ille < (Ar.) illā  (II-11.86)   kirede < (Ar.) kirā (II-15.27) 

birēz   (II-22.82)   evelē    (II-28.84)  

ezenine<(Ar.)ezān  (II-28.131)   tereziyi   (II-28.212) 

                   

2.1.1.1.1.1.2. Gerileyici BenzeĢme Ġle: 

        Kalınlık: 

māmuru <(Ar.)me‟mūr (II-16.101) 

 

        Ġncelik:  

dene< (Far.) dāne  (I-1.207)   dirēktôr<(Fr.)traktôr (I-1.53)  

emïn <(Ar.)āmïn (II-11.16)    bôyün   (II-11.28) 

gúdüretine<(Ar.)kudret (II-16.178)    sedē   (II-16.219)  

tebi<tabi‟ï(Ar.) (II-17.36)   bidēncik  (II-24.48) 

   

2.1.1.1.1.1.3. Ġki Yönlü BenzeĢme Ġle: 

Kalınlık: 

barabarıx (I-2.114)   barabar (II-15.69) 

 

Ġncelik: 

hôkümetinē (II-16.184)   berebēr (II-24. 65)    

 

2.1.1.1.1.2. Ek, Bağlaç ve Edatlarda: 

i- fiili çekimleri 

varĭmıĢ (I-1.71)   yoğudun (I-1.88) 

vārĭdı  (I-1.89)    bahalīydı (I-1.89) 

alıĢgınıdın (I-1.94)   gavururlārdın  (I-1.200)                            

oğlūyduk (I-2.106)   çobanĭsa (I-5.14) 

hadımımıĢ (I-6.25)   gocumāndım (II-7.66) 

dolduruyumuĢ (II-9.37)    nasılĭsa (II-11.57) 

oyudu  (II-15.114)   yığādıK (II-21.163) 

olūrsa  (II-21.208)   çoğudu  (II-21.252)    

olūrsaK (II-22.37)   kadīnmıĢ (II-23.56)   

ormānmıĢ (II-23.68)    çıKarĭmıĢ (II-24.52) 
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+i-ken+  (zarf-fiil) 

oxurKan (I-1.134)                       oxurKanā (I-1.135) 

duruKan (II-16.25)   gırārKan (II-21.40) 

varıkan (II-22.64)   güzerģahındáyKan (II-23.1) 

yaptırıKān  (II-23.24)       yapılıyōKan (II-28.59) 

alīrKan (II-28.84)   oturūKan (II-28.133)                         

 

+ki+ (aitlik) 

būrdaKı (I-5.40)   ōrdakı       (I-5.66) (II-22.62) 

yanındakılar (II-7.11)    bunuðKunu (II-14.46) 

tarāfdaKı (II-18.74)    baksakına (II-20.132) 

baĢındakı  (II-22.62)                            karĢındakınï (28.214)   

 

ki (bağlaç) 

 diyo ku (II-24.71)   diyō gū (II-24.77)  

                                                             

ile(n)  (bağlaç) 

kānunla (I-1.131)   dolayısīyla (II-8.5) 

sırāyla  (II-8.34)    burāyla (II-11.103) 

zamanla (II-21.40)    suyuyla (II-21.207) 

dumannarla (II-22.5)    konyayla (II-23.6) 

kapadoKyāyla (II-23.60)    tatlīyla  (II-23.141) 

orāyla  (II-27.92)   vagonlarla (II-28.155) 

 

damārnan (I-1.35)                          uçaĝĭnan (I-1.133)                                    

fıĢgıynan  (I-2.6)    çocuğunnan (I-2.16)                          

çalgīynan (I-3.8)                                     malınan (I-5.46)                            

bacīmnan (I-5.51)               onnarınan. (II-7.75) 

mālcılığınan (II-16.125)   tahtayınan (II-19.6)                         

Ģartınnan (II-19.30)    gārdaĢılān (II-20.35) 

arabasınan (II-20.45)    kupayınan (II-22.11)  

āğzınnan (II-22.41)    omuzūynan (II-23.168) 

hanımīynan (II-23.233)   maĢatınān (II-24.20)                                                                               

yoğurdunnan (II-25.17)   hōrĢafnan (II-25.23) 
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ōlūmnan (II-25.49)   parasınnan (II-26.33) 

tarīmnan (II-26.48)   suyūynan (II-26.52)   

ĢaKāylan (II-27.68)   sırāylan (II-27.89) 

 

2.1.1.1.2. Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Damak Uyumunun Geri Olduğu  

Durumlar 

ÖTT‟nde kalınlık-incelik uyumunun var olduğu bazı kôk ve tabanlarda, İİA 

itibarıyla uyumsuzluk gôrülebilir. Bunlar sınırlı sayıda kelimelerdir. Ancak ekleĢme 

sırasında ôzellikle inceltici ünsüzler (c, ç, n, s, Ģ, y) komĢuluğunda kalın sıradan 

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

Ģekillerinin kullanılması uyumu bozmaktadır.
86

 

2.1.1.1.2.1. Kök ve Tabanlarda:  

Kalınlık: 

alattirik (I-1.43)    ismat  (II-9.14) 

makinalı (II-10.3)   mubārey (II-10.5)  

içun  (II-25.45) 

    

 Ġncelik: 

selevatlarĭmıĢ (II-7.5)    ārKdeĢï (II-7.11) 

doğri  (II-8.52)    āyrilmeyi (II-15.26) 

vetanı  (II-15.26)    haĢgeĢli (II-14.28) 

golēy  (II-15.161)                          boyiyamadım (II-15.162) 

uğreĢtiğime (II-15.180)    ehbābı  (II-16.8) 

mühdarlĭĝĭdı (II-16.14)    ïslah  (II-16.113) 

dehā  (II-20.16)    atmiĢTe (II-20.47) 

hiyānētlik (II-16.206)    mamǖl  (II-20.149)  

cēsusluK (II-22.75)                           zerrāf  (II-23.192)   

haci  (II-27.75)   buğdey  (II-28.82)   

yüsuf  (II-28.172) 
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 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 33, GÜLSEVĠN; UİA, s.21, BOZ; AMA, s.48, YILDIZ; IMA, s.24, DĠNAR; 

BDA, s.27. 
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2.1.1.1.2.2. Eklerde: İİA’nda  çoğu kere ince ünlülü kullanılarak kalın sıradan kelimelerde 

uyum bozan ekler Ģunlardır: 

-ce(K)+  (gelecek zaman eki) 

yoğūrcek (I-2.2)    yoğūrcēm (I-2.2)    

gaçecek (II-9.17)   sokulcēK (II-11.38) 

gālcēz  (II-11.66)    çıkıcek  (II-15.12) 

satcek  (II-15.88)    sayĭcek (II-15.89) 

alcem  (II-15.161)    galkacek (II-20.149) 

oturcēsið (II-28.53)  

    

-me-/-ma- (fiilden fiil yapan ek) 

gıynaĢámēcek (II-9.20)              ōlmeyō (II-14.24) 

dutmeyo (II-14.24)   vūrmicek (II-15.42)   

ayrılemeyon (II-15.185)   dūrmeyo (II-22.20)   

yatırmeyō (II-20.148)   yātmiya (II-24.23)    

ālmiceksið (II-24.82)     

  

+lAĢ- (isimden fiil yapan ek) 

helàlleĢïrler (II-23.108) 

 

+ile+  

gaderiyle<(Ar.)kader (II-8.46)  yārdımiyle (II-11.39)    

dolayısiyle  (II-8.30) 

 

-se+ (Ģart kipi eki) 

dıĢındáyse (II-15.77) 

 

+le-  (isimden fiil yapan ek) 

zayıflediğinden (II-8.146) 

  

*+ki+ (aitlik eki) 

ōrdaki  (II-8.82)   ağzīndaki (II-16.111) 

mağaralārdaki (II-21.22)   afyōndaki (II-21.101) 

yāndaki (II-21.102)   yanındaki (II-21.104) 

tārladakinï (II-21.161)   karĢīndaki (II-23.75) 
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demiryollarındaki (II-23.88)   burdaki (II-23.145) 

yaĢīndaki (II-23.153)    

 

*+gil+ (isimden isim yapan ek) 

ōğlūgil  (I-1.35)   arpacıoğlūgil (I-4.82) 

babamgilden (II-8.32)    gaynatagil (II-8.73) 

mīstıgil (II-21.143)    bubāmgil (II-28.6) 

 

*-yo+ (Ģimdiki zaman eki) 

gidiyolā (I-1.158)   istiyo  (I-5.9) 

geçinmiyōlā (I-5.10)   geliyo  (I-5.44) 

gônderiyō (II-21.6)   temizliyōlā (II-21.224)  

değiĢmiyor (II-23.35)    diyōm  (II-25.37) 

* ĠĢaretli ekler ÖTT‟de de uyumu bozmaktadır. 

      

Ancak sınırlı sayıda ôrnekte Ģimdiki zaman ekinin uyuma girdiği de gôrülmektedir. 

çalıĢıyï  (I-1.156)   yapıyıS (II-17.32)   

ediyiS  (II-17.37) 

 

+yi+ (belirtme hali) 

çaliyi  (I-1.115)   semāyi  (II-27.49)   

parayi  (II-15.147)   kınayi  (II-18.21)    

musayi  (II-20.35)   usTayi  (II-22.38) 

dombáyiņ (II-22.74)    vadiyi   (II-23.53)   

  

i- fiili çekimleri: 

daKacaKlarįdi (II-11.137)   vurāydi (II-16.226) 

 

BaĢka örnekler: 

axĢamleyin (I-1.181)   sabāhleyin (II-28.184)    

belāli  (II-15.80)    gāwgali  (II-15.80) 

dombayli (II-20.76) 
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2.1.1.2. Dudak Uyumu: Düzlük-yuvarlaklık uyumu ÖTT‟ne gôre ileri durumdadır. Bu 

uyum, ôzellikle İİA ile komĢu ağızlar (KYA, UİA, AMA,)
87

 arasında paralellik gôsterirken  

diğer Anadolu ağızlarında  da benzer durumlar sôz konusudur. ÖTT‟inde düzlük-yuvarlık 

uyumunu bozan hem “çamur, hamur” gibi kelimeler hem de alıntı kelimeler İİA’nda   

uyuma girmiĢtir:   

gabil  (I-2.47)     fasïlle  (I-2.117)     

gabığı  (I-2.119)   hamır  (I-4.29) 

barıt  (II-11.84)    ģawır  (II-12.19) 

dāvılcıyı (II-15.65)    savıĢTırdıK (II-15.141) 

gāwırıyōlā (II-15.167)    gāwĭrmayĭ  (II-15.167) 

savıĢtırıveriyō (II-15.171)    tōKTura (II-15.184) 

veyāhıt  (II-16.175)   çawıĢıyīn (II-16.222)  

hamıraĢı (II-17.7)   fasıllē  (II-17.20)    

çapıdı  (II-20.87)       

 

Yukarıda verdiğimiz bazı ôrneklerin ÖTT‟nde olduğu gibi uyumu bozan Ģekilleri, 

İİA’nda ikili Ģekil durumundadır: 

ģavuruð (II-10.11)   çavųĢūndan (II-16.18)  

veyahut (II-28.45)   hamurdan (II-28.112) 

  

Bunun yanı sıra İİA’nda uyum bozukluğu gôsteren kiĢiye ôzel Türkçe  ve alıntı bazı 

ôrnekler de Ģunlardır: 

2.1.1.2.1. Kök ve Tabanlarda 

gamyōn (I-1.158)    taburı  (I-5.28) 

içün  (II-7.59)    doğri  (II-8.52)   

ağıstos  (II-8.96)    māhkūmları (II-9.43) 

yavuklısını (II-15.13)   yüziği  (II-15.34) 

bütin  (II-15.34)   okıyāydın (II-19.71) 

savurųdīK (II-21.163)   hīzur  (II-28.26)    

 

2.1.1.2.2. Eklerde 

azdur  (I-1.46)    eyidür  (I-1.46) 

asılzādedür (I-1.139)    çalīĢgandur (I-1.183) 
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 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 31, GÜLSEVĠN; UİA, s.25, BOZ; AMA, s.46, DĠNAR; BDA, s.31. 
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dāğdur  (I-2.49)    sāğdur  (I-2.50) 

düðǖrçiyi (I-3.2)     geçeceklerdür (I-4.29) 

vūrdılār (I-5.58)    olduğı  (II-8.6) 

bulunmıĢ (II-8.17)    gurmiĢlār (II-8.52) 

ôpicek  (II-15.10)    yoğudı  (II-15.67)  

onı  (II-15.75)    günini  (II-15.156) 

boyiyamadım (II-15.162)    ñbǜrï  (II-16.95) 

ôdiyecek (II-19.32)    kesiyolar (II-22.92)   

ōldı  (II-28.101)   dokumiĢlar (II-28.102)  

 

2.1.2 Ünlü Türemeleri:
 88

   

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

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

olay, bir çok Anadolu ağzında olduğu gibi hem İİA’nda hem de komĢu ağızlarda (KYA, 

UİA,  AMA, IMA) yaygın bir eğilimdir:
89

 

 

l- ünsüzü önünde türeme: 

įÍāzım  (II-16.185)      

 

r- ünsüzü önünde türeme: 

iramētliK  (I-1.73) (II-18.70)  ürǖĢtü  (I-1.128) 

urūhlarına (I-2.88)    iresim  (I-2.99) 

iraħātça (I-2.111)(II-16.173)   ileĢberlik (Far.)rencber  (I-4.8)  

ǖrāsında (II-7.16)     ŭrum  (II-11.51) 

ıramazānda (II-17.30)   ireis  (II-24.47)    

ŭrūsyaya (II-28.204) 

 

Ģ- ünsüzü önünde türeme:  

iĢēy  (II-9.8)    iĢindi  (II-21.85)  

 

 b- ünsüzü önünde türeme: 

ebile  (I-4.32) 
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 Sadettin ÖZÇELĠK “Türkçede Kullanılan Arapça Kelimelerde Gôrülen Ses Olayları Üzerine Bazı 

Tespitler” Türk Dili, TD, S. 634, Ankara, 2004, s.550-562.; ÖZÇELĠK “Türkçedeki Farsça Kelimelerde 

Gôrülen Ses Olayları”TFKGSO, TD, S. 612, Ankara, 2002, s.1033-1041. 
89

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 43, GÜLSEVĠN; UİA, s.26, BOZ; AMA, s.47, YILDIZ; IMA, s.28, DĠNAR; 

BDA, s.32. 
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2.1.2.2. Ġç Seste Ünlü Türemesi: Ġç seste, kelimeyle hiçbir organik bağı olmayan düz-dar 

ünlülerin türemesi olayıdır. 
90

 

bisįmillahirahmānirahim (I-2.11)   metire  (I-5.84) 

hazireti (II-11.7)     āĝălaĢan (II-12.8) 

litire  (II-13.16)   ĢeyilerimiS (II-13.39) 

hôkǚmeder  (II-16.97)   nusuret  (II-16.123) 

gúdüretine  (II-16.178)   koturatı  (II-16.188) 

kōmpile (II-19.9)   tırabızona (II-19.19) 

filimini (II-21.31)   gonturol (II-21.42) 

bolavadinni (II-21.54)   tòrizįm  (II-21.85)   

kilometire (II-23.18)   turizim  (II-23.59)              

sekiseni (II-23.148)    kasastĭro  (II-26.55) 

londuradada (II-27.61)    pāngonotları  (II-28.161) 

alamān  (II-28.191)  

          

2.1.2.3. Son Seste Ünlü Türemesi: Son seste bir ünlünün türemesidir. 

hemi  (I-1.220)  

 

2.1.3. Ünlü DüĢmesi: İİA’nda daha çok iç seste düz-dar ünlüler düĢebilmektedir. Ön seste 

ve son seste düĢmeler yaygın değildir.  

 

2.1.3.1 Ön Seste Ünlü DüĢmesi: Metinlerimizde iki ôrneğine rastladık. 

*bunuðçin 
91

 (II-27.51)    vārdın<var+idi 
92

 (I-1.206) 

*Bu ôrnekte düĢme, ulanmaya bağlı olmuĢtur. 

 

2.1.3.2. Ġç Seste Ünlü DüĢmesi: Bu olay hem tabanlarda hem de ekleĢme sonucu vurgusuz 

orta hecede genellikle düz-dar ünlülerin düĢmesi Ģekliyle gôrülmektedir.
93

  

-ø- < -e- / -a- 
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 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 44, GÜLSEVĠN; UİA, s.27, BOZ; AMA, s.47, YILDIZ; IMA, s.28, DĠNAR; 

BDA, s.33. 
91

 krĢ. ÖZKAN; SYAÖ, s. 48, DĠNAR; BDA, s.34. 
92

 bkz. Bu konuda Zeynep KORKMAZ “hastaydın (hasta idi yerine) hastaydına gibi Ģekillerden kısalmıĢ 

Ģekiller” gôrüĢünü bildirir.  Türk Gramerinin Sorunları II TGS II (22-23 Ekim 1993), TDK Yay., Ankara, 

1999,s.381. Sandıklı ve BaĢmakçı ve Dazkırı Ağzı‟nda da gôrülen bu ôzellik için : “Bôlgemizde, gôrülen 

geçmiĢ zaman ekinin 3. teklik Ģahsında “-di” ekinin sonunda bir n sesinin türediği gôrülmektedir” gôrüĢü 

bildirilmiĢtir.bkz. ÖZKAN; SYAÖ, s.87, BDA, s.35. 
93

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 41, GÜLSEVĠN; UİA, s. 28, BOZ; AMA, s.48, YILDIZ; IMA, s.27, DĠNAR; 

BDA, s.34. 
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burda  (I-1.31)   Ģurda  (I-1.171)    

yoğūrcek (I-2.2)    orda  (I-2.118)  

ceyrāncıya (II-16.60)                  çelbï  (II-20.113)  

gāsTeleri (II-23.265)    *ōzman (II-26.3) 

arbası  (II-28.61)    

*Bu ôrnekte düĢme, ulanmaya bağlı olmuĢtur. 

 

-ø- <-ı- / -i-   

kesērsē  (I-1.139)    dıĢārda  (I-4.3) 

daKKa  (II-7.19)    bursāyken (II-8.1)   

ılcaKların (II-8.98)    sırāynan (II-13.5)   

gaynatanıð (II-15.8)   Ģeynnen (II-15.120)   

ünǜvēste (II-17.46   yuKārdan (II-20.112)   

haKKaten (II-21.58)   içērde  (II-21.121)    

ētle  (II-25.18)   ismini  (II-26.3)    

kīsmı  (II-26.24)   āğzına  (II-27.20)  

kırılverïnce (II-28.72)   kārnı  (II-28.128)  

yuKārsı (II-28.217)   āKlıma  (II-28.33) 

ayāKKaplarımız (II-28.99) 

 

-ø- <-u- / -ü-  

kñrōğlundan (I-1.114)   gōyver  (I-5.50) 

gōynundan (I-6.41)   yumurrūS (II-17.24)  

rūhumza (II-23.132)   būrnu  (II-27.61)    

 

2.1.3.3. Son Seste Ünlü DüĢmesi: Kôk ve tabanlardan ziyade eklerde daha çok gôrülen 

bir ses olayıdır.  

ney < neyi (I-1.139)   gīy < kıyı (I-1.53) 

 

2.1.4. YuvarlaklaĢma: Bazı dudak ünsüzleri komĢuluğundaki düz ünlüler, sôz konusu 

ünsüzler etkisiyle yuvarlaklaĢırlar.
94

 

İİA’nda, ÖTT‟nde damak uyumunu bozan yuvarlak ünlülü ôrneklerin düz ünlülü 

olarak kullanıldığını yukarıda gôrmüĢtük. (bkz. 2.1.1.2.) 
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 bkz.KORKMAZ; Gramer Terimleri Sözlüğü GTS, TDK Yay., Ankara, 1992, s. 174 (Korkmaz, bu terimi 

yuvarlaklaĢma olarak vermiĢtir, aynı kavram için dudaklılaĢma terimi de yaygın olarak kullanılmaktadır.) 
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YuvarlaklaĢma örnekleri:
 95

 

bubam  (II-7.36)   dòmluPunār (II-9.32)  

büĢürüp (II-14.3)    müsāfir (II-16.77)  

comaāt <(Ar.)cemā „at (II-22.39)  côvher  (II-24.42)  

komunüsliK (II-26.21)   karapunārdan (II-28.162) 

suvārdın (II-28.176) 

      

2.1.5. GeçiĢme:  Çoğu kere bir arada kullanılan, biri son seste diğeri de ôn seste ünlü  

barındıran iki kelimenin ünlülerinin kaynaĢarak tek kelime haline gelmesidir.
96

 Bu olay 

daha çok “et-, eyle-, ol-” yardımcı fiilleriyle kurulan birleĢik fiillerde gôrülür. Bu birleĢik 

kelimelerden kalıplaĢmıĢ olanları bitiĢik yazılırken diğerleri ulama “” iĢareti ile ayrı 

yazılmıĢlardır: 

Ģura <Ģu+ara  (I-5.86)   bura < bu+ara  (II-7.2)  

nēdem<ne+et-  (II-14.2)  pıracaĢī<pırasa+aĢ (II-15.114)   

tatlaĢ <tatlı+aĢ  (II-15.117)   etTïdim<etti+idim  (II-15.134) 

ekTïdim<ekti+idim  (II-15.138)   iznïnen <izni+ilen (II-16.45) 

alacaĢ<alaca+aĢ  (II-18.7)   delalïnið<deli+ali (II-21.143) 

oriya < o+ara  (II-21.188)   sēvdiğïçün<sevdiği+için (II-24.41)  

cumārtesi<cuma+ertesi(II-25.20)   olduĝūçin<olduğu+için (II-26.10) 

 

2.1.6. Ġncelme: ÇeĢitli sebeplerle bir kelimedeki kalın sıradan ünlülerin ince sıraya 

geçmesi olayıdır.
97

 İİA’ndaki ünlü incelmelerini Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre 

Damak Uyumunun Geri Olduğu  Durumlar bahsinde geniĢçe iĢlemiĢtik. (bkz. 

2.1.1.1.2.) Burada ise; kalın ünlülü iken bir nevi sıra değiĢtirerek ince ünlülü hale gelen 

ancak damak uyumunu bozmayan ôrnekler verilecektir. Bu ôrneklerin bir kısmı ikili Ģekle 

sahiptir:  

emmē <amma  (I-1.21)  dĕnĕ<(Far.)dāne  (I-2.107)  

úyúr<uyu-     (II-7.14)  hüdǖdünü<(Ar.)hudūt (II-16.187)   
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 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 29, BOZ; AMA, s.49, DĠNAR; BDA, s.36. 
96

 bkz. Osman Nedim TUNA; Türk Dilbilgisi, Ġnônü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Eğitimi Bôlümü (basılmamıĢ ders notları) TDB, Malatya, 1986, s.43; KORKMAZ; GTS, s. 160 (Korkmaz bu 

terimi ünlü kaynaĢması olarak vermiĢtir.) 
97

 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 87, BOZ; AMA, s.50 , DĠNAR; BDA, s.37. 
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2.1.7. KalınlaĢma: ÇeĢitli sebeplerle bir kelimedeki ince sıradan ünlülerin kalın sıraya 

geçmesi olayıdır.
98

 Yukarıda iĢlediğimiz incelme olayında olduğu gibi, burada ince ünlülü 

iken bir nevi sıra değiĢtirerek kalın ünlülü hale gelen ancak damak uyumunu bozmayan 

ôrnekler verilecektir.  

havastă  (II-15.93)    

 

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

geniĢ ünlülerin yerlerini dar ünlülere bırakmasıdır.
99

  

 

2.1.8.1.  Ġlk Hecede Daralma: Eski Türkçe‟de (bundan sonra ET), kapalı e olarak kabul 

edilen ancak Eski Anadolu Türkçesi (bundan sonra EAT) metinlerinde varlığını bilmemize 

rağmen imlâ olarak tespit edemediğimiz sôz konusu ünlünün İİA’nda yerini i‟ye 

bırakmasıdır.
 100

 Bu olay hem komĢu ağızlarda (KYA, UİA ve AMA) hem de diğer Anadolu 

ağızlarında sıkça gôrülür.
 101

  

i < e 

idelim  (I-1.127)   itcēð  (I-1.146)  

gicede  (I-1.211)   diyennerē (I-2.92)(II-22.125) 

yimek  (II-8.85)    yire  (II-20.115)   

è < e 

èkserï  (I-1.81)    èrkek  (II-19.17)  

dèmek  (II-20.36)   èt  (II-24.34) 

gèce  (II-25.6)   yèmeklerimiz (II-25.16)    

ü <ö  

üle  (II-18.66)   büle  (II-17.12) 

ò < o 

sòfra  (II-23.138)   gòydūm (II-25.41)    

u <o 

ulmůSsà (II-15.39)   gūymuĢ (II-12.15)  

sufrăyă  (II-15.117) 

 

2.1.8.2. Ġç Seste Daralma:  

                                                 
98

 bkz. KORKMAZ; GTS,  s. 95, BOZ; AMA, s.50, DĠNAR; BDA, s.37. 
99

 bkz. KORKMAZ; GTS, s.159. (Korkmaz, bu terimi ünlü daralması olarak vermiĢtir.) 
100

 GeniĢ bilgi için bkz.Gürer GÜLSEVĠN, Erdoğan BOZ; Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 

2004, s.96. 
101

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 37,  GÜLSEVĠN; UİA, s. 30, BOZ;  AMA, s.50, DĠNAR; BDA, s.38. 
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Bu ilk hecede kapalı e‟ye mahsus ünlü daralması dıĢında, kelime içinde çoğu kere 

daraltıcı etkisi olan “c,ç,n,s,Ģ,y” ünsüzleri komĢuluğunda daralmalar da vardır. Bu 

daralmalar hem SST‟nde hem de diğer Anadolu ağızlarında oldukça sık gôrülmektedir. 

  

à  < a 

onnāàð (II-9.32)    damacàya (II-14.19) 

sıvàyıveriS (II-15.43)   oràya  (II-24.6)  

ōrhanníyà (II-26.6) 

 

ı, i  < a 

yāyliya  (I-1.6)    buriyā  (I-1.28) 

doliyā  (I-1.92)    yapmıyā (I-1.211) 

oriyā  (I-3.4)     Ģuriya   (I-4.26) 

gaçmıya (I-5.38)   mayıĢını (II-7.53)  

bulunamıyān (II-8.16)   gīynaĢámıcak (II-9.20)  

baĢlïcaĝí (II-11.37)    patladıcāK (II-11.83) 

alcık  (II-15.86)   sayĭcek (II-15.89) 

āğlıyā  (II-15.102)   candırmayınen (II-16.26) 

çıKıcān (II-20.133)    odiya  (II-23.137) 

yāpmıyo (II-23.254)    yātmiya (II-24.23)  

ālmiceksin (II-24.82)    būlmicáz (II-25.34) 

orıya  (II-28.111)       

 

i, ï  < e  

gelïncik<gelince (I-1.77)   ôdiyemēzdi (I-1.112) 

dǖĢmiyeceğini (I-1.126)    vērmicēnï (I-1.144) 

emicek  (I-1.174)   mediniyē (I-2.33) 

memiye (II-11.84)    hipisi  (II-15.7) 

inci < ince (II-15.128)   herkïĢ  (II-16.180)   

iĢlïcekler (II-28.100)      

è  < e 

mendères (I-1.133)    memlekèti (II-20.2) 

u <o 

deyūmuĢ (II-15.52)   dokdura (II-24.4)   

ò < o  
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motòru  (I-1.56) 

 ı < u 

hamır  (I-4.29)     

 ù < ö 

gùrmez < gôr- (I-2.20)   yùrelerimiz < yôre (II-18.5)  

ùyle < ôyle (II-18.63)   bùrek < bôrek  (II-20.93)   

 

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

bulunan bir daralmadır:  

 

à < a 

ulmůSsà  (II-15.39)   halkà   (II-16.24)   

yatīrà  (II-23.270)         

 

2.1.9. GeniĢleme: Ġç veya son sesteki dar ünlülerin çeĢitli sebeplerle geniĢlemesidir.
102

  

 

a, ā < i 

hana<hani<hani (II-24.35)   sahābı < sahip  (I-3.7) 

e < i     

eyice  (I-5.31)    hēĢbiri   (II-15.103) 

Ģeher  (II-20.23)   sehribāSsıð<sihir  (II-21.16)   

ō, o < ū, u 

yonāndan (II-20.49)   goyu < kuyu  (I-5.32)   

ö < ü 

dôðür  (II-14.42)    hôkümdār  (II-16.63)  

hôkümetinē (II-16.184)   tôkēttik  (II-26.59)   

ò < u  

yònan  (I-5.21)   gòvvetli  (II-20.99)  

mòcize  (II-21.12)    tòrizim   (II-21.85) 

dòmluPunār (II-22.95)   yònus   (II-23.202)  

  

2.1.10. DüzleĢme: ÇeĢitli fonetik sebeplere bağlı olarak yuvarlak ünlülerin, yerlerini düz 

ünlülere bırakmasıdır.
103

 İİA’nda  birkaç ôrneği tespit edilmiĢtir: 

ı < u  

                                                 
102

 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 160. (Korkmaz, bu terimi ünlü geniĢlemesi olarak vermiĢtir.) 
103

 bkz.  KORKMAZ; GTS, s. 160. (Korkmaz, bu terimi ünlü düzleĢmesi olarak vermiĢtir.) 
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gabığı  (I-2.119)    taburı  (I-5.28)    

olduğī  (II-8.5)    bulunmıĢ (II-8.17)    

ağıstos  (II-8.96)    barıt  (II-11.84)  

ērtuğrıl  (II-15.143)   hamır  (II-14.31)    

okıyāydın (II-18.71)     

  

i < u  

gabil  (I-2.47)   fasille  (I-2.117) (II-17.6)   

doğri  (II-8.52)   anadoliya (II-8.64) 

     

ų < u 

yavrųm (I-2.3)    onų  (II-21.181) 

oldų  (II-28.72)   tavųK  (II-21.211) 

yāKųP  (I-1.12)   çamųr  (II-8.61) 

 

a < o 

gāybaluyō (I-5.69)    haĢafınan (II-14.9)   

prafôsôr (II-23.210)   prapugāndadān (II-27.81)    

  

å < o 

åndan  (I-1.72) (II-26.44)  tåmatèsi (I-2.117) 

ånnarıð (II-11.5) 

e < ö 

Ģôfēr  (I-2.16) 

 

2.1.11. Alıntı Kelimelerdeki Uzun Ünlülerin Kısalması 

İİA’nda alıntı kelimelerdeki uzun ünlülerin korunması veya normal süreli ünlü 

olarak telaffuz edilmesi, birkaç ôrnek dıĢında ÖTT ile paralellik gôstermektedir. Normal 

süreli ünlü olarak telaffuz edilen ôrneklerden bazıları aĢağıda sıralanmıĢtır: 

arāzi  (I-1.10)    aleyhisselamıð (I-2.83) 

vallaħă  (I-4.28)    zaman  (I-4.77) 

bazār  (II-7.64)    muhiTte (II-8.102) 

gıyaPlarında (II-8.108)    zaten  (II-8.129) 

aleni  (II-8.148)    denesį  (II-9.42) 

taKsiratları (II-11.32)   adettir  (II-15.13)   

ayit  (II-15.28)   barabar (II-15.120)    
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cahilin  (II-16.18)   rasülallah (II-16.110) 

ıslah  (II-16.113)   Ģehitlerið (II-16.118)  

nam  (II-16.221)    bilakis  (II-20.81) 

davet  (II-20.108)   camız  (II-21.130)  

mesela  (II-22.25)   ezanı  (II-23.89)    

nüfus  (II-23.167)    ziyaret  (II-28.120)    

tereziyi (II-28.212)     

    

2.2. ÜNSÜZ DEĞĠġMELERĠ  

2.2.1. ÖtümlüleĢme: Ötümsüz ünsüzlerin yerlerini ôtümlü karĢılıklarına bırakmasıdır.
104

 

ÖtümlüleĢme, hem ÖTT‟nde hem de bütün Anadolu ağızlarında çok yaygın olarak gôrülen 

bir değiĢmedir. Bu değiĢmelerin bir kısmı yarı ôtümlüleĢmelerdir. 

 ÖtümlüleĢmeyi üç baĢlık altında iĢleyeceğiz: 

 

2.2.1.1. Ön Seste ÖtümlüleĢme:  

#g  < #k  

ET‟deki  #k‟lerin Oğuz lehçelerinde #g‟ye değiĢmesi yaygın bir fonetik eğilimdir. 

ÖTT‟nde  de gôrdüğümüz bu değiĢme Anadolu ağızlarının bir kısmında oldukça ileri 

durumdadır. KomĢu ağızlar (KYA, UİA, AMA) da sôz konusu değiĢme için güzel bir ôrnek 

teĢkil etmektedir.
105

 

İİA’nda ise ÖTT ile bir paralellik sôz konusudur. 

gelme  (I-1.1)    gēlmiĢlēr  (I-1.11) 

gitdïni  (I-1.18)   gètti mïydï  (I-1.18) 

geĢgin  (I-1.25)   geçici   (I-1.36) 

gerilemesinden (I-1.41)   gelïrli   (I-1.41) 

gït  (I-1.42)   gômüye  (I-1.51) 

geçim  (I-1.59)   geçērkene  (I-1.73) 

geĢTïm (I-2.61)   getïrmiĢ  (I-2.82) 

geĢmiĢlerimize (I-2.95)   gôrseð   (I-2.112)   

geri  (I-3.2)    gülēr   (I-3.7)    

geçïrmiĢ (I-4.6)    geĢliĝïm  (I-4.7) 

                                                 
104

bkz. KORKMAZ; GTS, s.151. (Korkmaz, bu terimi tonlulaĢma olarak vermiĢtir.); TUNA; TDB, s. 27-28. 
105

 bkz. GÜLENSOY; KYA, s.53, GÜLSEVĠN; UİA, s. 36, BOZ; AMA, s.55, YILDIZ; IMA, s.37, DĠNAR; 

BDA, s.43. 



 

 

44 

gôç  (I-5.4)    gece   (II-7.13) 

geydirmïĢ (II-11.93)   gezēdi   (II-11.101) 

gôsterïn (II-11.107)   gôtürüyolā  (II-11.113) 

górmedim (II-12.7)   gezinïrmiĢ  (II-12.11)  

gôceyi  (II-14.5)   gündǖzlü  (II-25.4)  

güveyi  (II-15.9)   gücenirler  (II-15.12) 

gircin  (II-16.6)   günnüyē  (II-17.57) 

gelirimiz (II-17.58)   gücǖm   (II-17.71) 

gelïnim (II-18.32)   gün   (II-18.57) 

genēlde (II-19.8)   gerçi   (II-19.17)  

gerçekten (II-19.22)   gizlēnmiĢlē  (II-20.3)   

gôre  (II-20.25)   gôçebeleri  (II-20.34) 

güdün  (II-20.37)   gôzünü   (II-20.59) 

gôletlēde (II-20.63)   gelenek  (II-21.94) 

gôrenekleri (II-21.94)   gôKhanıð  (II-21.142) 

gibi  (II-21.188)   gôtcebïnden  (II-27.68)  

güzel  (II-22.8)   gônderdiler  (II-22.79) 

gôl  (II-23.52)   genïĢ   (II-23.58) 

geyïkler (II-23.73)   gôzleri   (II-23.138) 

genç  (II-23.155)   gôbek   (II-24.46) 

gôrēvim (II-24.77)   gïzli   (II-24.99) 

   

 ÖTT‟nde ôtümlüleĢmeyip #k‟li kalan kelimelerden birkaçı, İİA’nda hem ôtümsüz 

hem de ôtümlü Ģekilde  kullanılmaktadır:
106

 

güççǖyüm (II-14.38)   geçi   (II-21.206) 

giĢi  (II-28.126) 

 

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

gadar  (I-1.10)   gardeĢ   (I-1.19) 

gorucu  (I-1.38) (II-24.21)   gaynakları mı  (I-1.59) 

gale  (I-1.71)   gıyısındā  (I-1.73)  

gayalārdır (I-1.95)   gıtlıx   (I-1.110)   

gadïmi  (I-1.135)   gāhve   (I-1.196)  

                                                 
106

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s.40, BOZ; AMA, s.56, DĠNAR; BDA, s.44. 
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gāynadırlardıņ (I-1.204)   gabil  (I-2.47)   

gaĢĭ  (I-2.48)   goĢtūm (I-2.63)  

garanï  (I-2.89)   gınā  (I-3.7)  

guraKlık (I-5.2)    gawim  (I-5.4) 

goyūn  (I-5.7)    gumandanı (I-5.28)    

gutlu  (I-6.10)   gınān  (I-6.15)   

guduz  (II-7.3)    garı  (II-7.12)   

gāğnı  (II-7.51)   ganaātım (II-8.29)   

gonār  (II-8.48)    gavanōzda (II-8.111)  

gocatepe (II-9.24)   gūl  (II-11.15)  

gamaları (II-11.81)   gāzmayınan (II-11.90) 

ganalizasyon (II-13.19)   gırsal  (II-13.22) 

gatıyon (II-14.5)   gumrulā (II-14.14) 

guĢlā  (II-14.14)   gūrtarıyon (II-14.15) 

gırıyoS (II-14.29)   goduK  (II-14.44) 

gaynatanıð (II-15.8)   galın  (II-15.128) 

golēy  (II-15.161)   garık  (II-15.162)  

gātıKlı  (II-15.163)   galbura (II-15.176) 

gasabā  (II-16.10)   gōynuna (II-16.60) 

gılıyor  (II-16.146)   gonāKlık (II-16.151) 

garavanacı (II-16.164)   gurbana (II-16.189) 

gār  (II-17.5)   gatmer  (II-17.8)  

gıĢ  (II-17.19)   guzum  (II-17.36) 

gāvaK  (II-17.76)    gāynımıð (II-18.31)  

gārdī  (II-18.34)   gaplarımız (II-18.45) 

gīzdırı  (II-21.185)   gabārdıņ (II-21.189)  

gīyma  (II-21.197)   gurs  (II-21.213) 

gurt  (II-22.2)   garagôz (II-22.7)  

gol < kol (II-22.11)   gūrtuluĢ (II-22.47) 

gonuĢalım (II-22.50)   galıyor  (II-23.3) 

gabrïymiĢ (II-23.26)   gıldırır  (II-23.134)  

guzey  (II-24.9)   gazāndıðız (II-24.14) 

garar  (II-24.23)  

ÖTT‟nde ôtümlüleĢmeyip #k(a)‟lı kalan kelimelerin büyük  bir kısmı İİA’nda 
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ôtümlüleĢirken, bazı ôrneklerde ya ôtümlüleĢme olmamıĢ ya da ikili Ģekiller ortaya 

çıkmıĢtır:  

kamyonu (I-2.112)   kıl  (I-4.38)  

kararı  (II-9.22)   kaçan  (II-9.36)     

katıP  (II-14.35)    kına  (II-15.82)   

kapıyı  (II-15.87)    kadın  (II-19.16)   

koyun  (II-19.41)   kavaKtan (II-20.143)   

kalmıĢ  (II-21.4)   kavime  (II-21.6)    

kale  (II-21.33)   kullanılıyō (II-21.117)   

konması (II-21.137)   kuzey  (II-21.233)    

kocatepede (II-22.92)   kayaları (II-23.4)   

kat  (II-23.19)     kurūldu (II-23.35)    

kasabası (II-23.38)   kaynaTīrlar (II-23.104)    

kazānıĢlar (II-23.131)   kurbanı (II-23.148)   

koyalım (II-23.152)    kalır  (II-23.157)    

kabire  (II-23.168)   kapatalım (II-23.183)    

kuran  (II-23.185)   kuru  (II-23.213)   

karı  (II-23.235)   konaKlamıĢ (II-23.241)    

kuĢ  (II-23.271)   koluna  (II-24.68)   

kazasına (II-26.19)   kıT  (II-26.49)    

kadar  (II-26.50)   kara  (II-27.11)    

konuĢayım (II-27.38)   kurtardılar (II-27.62)    

kıĢın  (II-28.15)   kalan  (II-28.46)    

kahveye (II-28.52)   kafam  (II-28.65)    

kırīldı  (II-28.68)   koĢ  (II-28.93)    

kārĢıdan (II-28.137)   kıtlıK  (II-28.197)    

#d < #t  

ET‟deki  #t‟lerin Oğuz lehçelerinde #d‟ye değiĢmesi yaygın bir fonetik eğilimdir. 

ÖTT‟nde  de gôrdüğümüz bu değiĢme Anadolu ağızlarında da  ileri durumdadır.
 
Sôz 

konusu değiĢme, İİA ile komĢu ağızlar (KYA, UİA AMA ve IMA)
107

  ve ÖTT arasında  bir  

paralellik gôstermektedir. 

                                                 
107

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.53-54, GÜLSEVĠN; UİA, s. 36, BOZ; AMA, s.58, YILDIZ; IMA, s.38, 

DĠNAR; BDA, s.46. 
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İİA ile  ÖTT  arasında  bir paralellik sôz konusudur.   

doğ-  (I-1.27) (II-21.12)  değiĢ-   (I-1.40) (II-8.58)    

doy-  (I-2.35) (II-28.128)   dokuz  (II-7.60)    

diðle-       (II-16.37)   dağ  (II-21.133)   

demir  (II-23.87)   de-  (II-24.93)    

düzeni       (II-26.85)   dize  (II-28.102) 

 

AĢağıya ÖTT‟nde ôtümlüleĢmeyip #t‟li kalan ôrneklerin İİA’nda ôtümlüleĢerek 

#d‟li olanları alınmıĢtır:  

daĢ  (I-1.50) (II-15.174)  dirēktôr<traktôr (I-1.53)    

dut-  (I-1.131) (II-21.154)   dene  (I-1.207) 

duz       (I-2.120)    dutmaç  (I-2.125) 

depe      (I-4.23) (II-22.15)   datlıyĭnað  (I-6.16) (II-15.121) 

davĢan  (II-7.62)    dabānca (II-11.73) 

dak-  (II-11.137)    depik  (II-21.232)         

darafā  (II-23.14)           daĢır  (II-23.169) 

dabï  (II-28.76)   dāT  (II-28.120)  

   

İİA’nda  ôtümlü #d‟li Ģekillerinin yanında ôtümsüz  #t‟li Ģekilleri de  olan 

ôrnekler Ģunlardır: 

tepe  (II-11.14)   tarafī  (II-13.36) 

tatlı  (II-15.105)   tabi  (II-18.25) 

tuTduk  (II-20.34)   tak-  (II-26.80) 

taĢ  (II-28.59)   tane  (II-21.58) 

taĢımalı (II-22.35)   tuz  (II-28.87) 

   

ÖTT‟nde ôtümlü olan alıntı birkaç kelime İİA‟nın genel fonetik eğiliminin 

aksine ôtümsüzdür: 

toKTurdan  (II-15.185)   tomatiS (II-18.42)   

 

 #z  < #s 

zoba  (I-1.162)   zabāhĭnan (I-5.45)  

zopadan (II-20.105)   zērrāf  (II-23.192)   
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 #f  < #v 

fiĢne  (II-17.21)                                                                                         

 

Ön Seste Yarı Ötümlülük  

 #T  < #t 

Tepenið (II-21.33)   Tatlīydı (II-25.29) 

 

#S  < #s 

 

Sēbze  (I-1.60)    SobasıS (I-1.161) (II-22.93) 

Sabahtan (II-24.67)      

#Ç  < #ç 

 

Çēmbēr (II-18.11)   Çıban  (II-24.91) 

 

2.2.1.2. Ġç Seste ÖtümlüleĢme 

2.2.1.2.1. Tabanlarda: ET‟de ôtümsüz olan bazı ôrneklerin EAT ve ÖTT‟de 

ôtümlüleĢtiğini biliyoruz. Sôz konusu değiĢme hem İİA hem de diğer Anadolu 

ağızlarında gôrülebilmektedir. Bununla birlikte ÖTT‟nde  ôtümsüz olan bazı alıntı 

kelimeler İİA’nda ôtümlüleĢmiĢtir:
 108

 

-g-  < -k- 

geĢgin  (I-1.25)    esgi  (I-1.138)(II-11.113) 

āsgerlerið (I-5.20)   māhgeme (I-5.56)(II-15.149) 

 dergenē (I-5.67)    çüngü  (II-24.110)   

-g(a)-  < -k(a)-  

alīĢgın  (I-1.94)    fabrigası (I-1.118) 

gōrgusundan (I-1.129)   baĢga  (I-4.10)  

gızdırıgáne (I-4.15)   fıĢgı  (I-2.6)  

āngaraya (II-7.39)     fagat  (II-20.51) 

deligānlılāŗ (II-15.69) 

 

-K-  < -k- (Yarı ötümlüleĢme) 

vaKıt  (I-5.7)     haKïki  (II-24.86) 

iKtidāra (II-27.39)  
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-K(a)-  < -k(a)-   

saKlattırīdı (I-1.136)   muhāKKak (I-1.145) (II-25.7) 

taKsim  (II-7.10)   daKKa  (II-7.19)   

arKadaĢ (II-8.14)   maKsāt (II-9.49)  

bırāKma (II-11.15)   çaKārlar (II-12.14)   

ĢarKıð  (II-15.146)   nafaKayı (II-15.152)   

toKat  (II-16.12)   haKāret (II-16.37)   

gaçāKçı (II-16.198)   haKKını (II-16.207) 

sıKıntılarımız (II-17.56)   yıKa  (II-17.63)   

yāKar  (II-18.19)   oKūla  (II-18.67)   

tāKdir  (II-18.76)   mıntıKada (II-19.18)  

naKliyatla (II-19.44)   oKKa  (II-20.19)   

bıĢKı  (II-20.22)   gorKarlādı (II-20.113)  

çıKārken (II-20.136)   toKa  (II-21.50)  

sāKlāmbaç (II-21.52)   ocaKları (II-21.109)   

fuKarāya (II-23.158)    banKa  (II-23.193) 

laKābını (II-23.240)   konaKlamıĢ (II-23.241)   

maKbuz (II-24.111)   gonuĢduKlarını (II-25.8) 

āKlından (II-25.9)   baKıcıla (II-25.13) 

bağKūrdan (II-25.47)   mazılıKTī (II-26.1) 

çoKdu  (II-26.3)   yoKsa  (II-26.8) 

yaKın  (II-26.19)   konāKlıyō (II-26.38) 

münāKaĢa (II-26.43)   aKrabāsı (II-26.74) 

taKsi  (II-27.31)   bıraKīrlar (II-28.17)  

yıKılan (II-28.58)   çuKuruna (II-28.69)  

bāKKal (II-28.92)   loKum  (II-28.112) 

-d-  < -t- 

iĢdē  (I-1.59)   muhdarım (II-16.31)  

usda  (II-16.82)   haTda  (II-26.43) 

   

-T-  < -t- (Yarı ötümlüleĢme) 

otlaTırKanā (I-1.7)    mālcılıKTan (I-1.81) 

ekTïdim (II-15.138)   savıĢTırdıK (II-15.141) 

isTiva  (II-15.148)   yapTırmaSsað (II-16.32) 
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yapTırmayīnca (II-16.216)   arTdan  (II-17.19) 

oTurduruS (II-18.11)   mūTlaKā (II-19.32) 

duymuĢTum (II-23.2)   yoKTur (II-23.16) 

bôyǖkTür (II-23.19)   çıKTı  (II-23.24) 

araĢTīrdım (II-23.41)   sulTān  (II-23.43) 

kitapTa (II-23.77)   kaynaTīrlar (II-23.104) 

gāsTeleri (II-23.265)   góTdük (II-24.6) 

sôyǖTTen (II-24.32)   yapTīm (II-25.2) 

kósTek  (II-27.6)    konuĢTulā (II-27.33) 

ulāĢTı  (II-27.55) 

-v-  < -f- 

isTivā  (II-15.148)  

 

-Ç-  < -ç- (Yarı ötümlüleĢme) 

bāhÇeciğið (I-1.99)    bekÇisi (II-7.11) 

nôbetÇisi (II-11.49)    yemekÇimis (II-14.34) 

dilēkÇe (II-16.60)   eĢĢekÇi (II-16.195)   

bôyǖkÇene (II-17.4)   āĢÇı  (II-23.106) 

  

-F-  < -f- (Yarı ötümlüleĢme) 

āsFalt   (II-13.7)   mutFakTa (II-23.11) 

   

-b-  < -p- 

Ģebit<Ģepit (I-2.9)     çılbak  (II-15.36)  

ısbanaK (II-15.124) 

 

-P-  < -p- (Yarı ötümlüleĢme) 

hePĨsi  (I-2.30)   dePrem (I-3.30) 

ısPartada (I-4.48)   ciPinen (II-21.65) 

cePe  (II-22.94)    dòmluPunār (II-22.95) 

taPTuKTan (II-23.39)     

-g-  < -h- 

haĢgeĢ  (II-14.28) 
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2.2.1.2.2. EkleĢme Sırasında ÖtümlüleĢme: Ġki Ģekilde olmaktadır. Birinci Ģekil; 

sonu ôtümsüz bir ünsüz ile biten bir kelimeye, ünlü ile baĢlayan bir ek getirilmesi 

(VK#+V≠). Ġkinci Ģekil ise; sonu ôtümsüz bir ünsüzle biten bir kelimeye ünsüz ile 

baĢlayan bir ek getirilmesi (VK#+K≠). 

 

VK#+V≠ : ÖTT‟nde olduğu gibi hemen bütün Anadolu ağızlarında gôrülen 

bir değiĢmedir. Bu değiĢme İİA’nda oldukça ileri ve yaygın durumdadır.
109

 

 Vğ#+V≠ < Vg#+V≠  < Vk#+V≠ : DeğiĢmenin seyri bize k‟lerin ôtümlüleĢip 

ônce g, sonra da g‟lerin süreklileĢip ğ olduğunu gôsteriyor. İİA’nda bir sonraki 

safhada ğ‟ler çoğu kere komĢu ünlülerin açıklığında uzayarak kaybolmaktadırlar: 

yôrüğü  (I-1.36)   yôrǖklüğünden (I-1.37) 

toprağı  (I-1.48)   gonduğundā (I-1.75)  

ayağa  (I-1.91)   çarığı  (I-1.93) 

dǖĢmiyeceğini (I-1.126)   getireceğik (I-1.132)  

ērkeği  (I-1.138)   yoğŭdun (I-1.162) 

yāstığınıð (I-1.179)    olūğundān (I-2.61) 

paĢlığın (I-3.6)    gapağı  (I-4.2)   

çoğu  (I-4.20)   gıcığıma (II-14.43) 

gırığını  (II-14.51)   güdüğünü (II-14.52)  

budağı  (II-16.124)   ineğið  (II-20.85)  

gavağa  (II-20.143)   orağı  (II-21.161)   

sarığı  (II-21.246)   gôreneğimizi (II-23.171) 

asgerliğim (II-24.3)   kôpüğü (II-24.43)  

ēyliği  (II-24.60)    eteğinden (II-24.70) 

sēvdiğið (II-24.94)   olduğunu (II-24.115) 

çocuğū  (II-25.9)   yemeği  (II-25.20)  

ekmeği  (II-25.33)   bïlmediği (II-25.45) 

zapdettiğimizi (II-26.42)   ocağı  (II-26.63) 

hāybeciliği (II-27.2)   uzağa  (II-27.25)  

tuzağa  (II-27.26)   kazığa  (II-27.27) 

yatağında (II-27.41)   kulağını (II-27.43) 

derinliğïne (II-27.52)   yolculuğu (II-28.2)  
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kaĢığı  (II-28.24)   kaymakamlığa (II-28.45)  

bacağını (II-28.145)   yōKluğunu (II-28.149) 

mezārlığın (II-28.169)   kıtlığı  (II-28.196)  

karĢılığı (II-28.212)   çoluğunuza (II-28.219)   

 

 Kg#+V≠  < Kk#+V≠  

dēngi mïsïn (I-6.66) 

 

 Vd#+V≠  < Vt#+V≠ 

idelim  (I-1.127)   yürüdenner (I-1.128) 

harcādır (I-1.150)   çapŭduð (I-1.172) 

nohudu (I-1.200)   südünǖ  (I-1.216) 

yaradıcısı (II-11.2)    gideceği (II-16.96) 

büyǖdüp (II-16.124)   aðnadacāsak (II-17.2) 

güdeyið (II-20.40)   ıslādır  (II-20.65) 

otladırız (II-21.51)   sôğǖde  (II-24.29) 

sepedi  (II-24.31)   iĢlediyo (II-28.125) 

patladīnca (II-28.202)   

 VKd#+V≠  < VKt#+V≠ 

üsdǖnde (II-12.10)    posdun  (II-16.35) 

seğïrdip (II-24.55)   gonuĢduKlarını (II-25.8)   

yoğūrdunnan (II-25.17)   yeĢilyurdā (II-27.34)  

bānda  (II-27.53)    

 

Vc#+V≠  < Vç#+V≠ 

ucunŭ  (I-1.172)   sādıcı  (II-7.12)  

ilacı  (II-8.27)   ağacı  (II-15.79) 

gılıcı  (II-22.89)    hārıcında (II-23.261) 

gücüne  (II-26.69)    

  

VKc#+V≠  < VKç#+V≠ 

pirïnci  (II-25.17)   bōrcu  (II-28.215)   

  

Vb#+V≠  < Vp#+V≠ 

dibine  (II-16.216)   
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Vz#+V≠  < Vs#+V≠  

herkezē (II-28.117) 

ÖTT‟nde olduğu gibi kôk ünsüzlerinden sonra çoğu kere ôtümlüleĢme 

olmamıĢtır:
 110

 

geçen  (I-1.114)   dutārdıK (I-1.210)   

gapalı  (I-3.120)   gapaĝı  (I-4.2) 

ata  (I-4.14)    cepede  (I-4.21) 

gaçan  (I-4.71)    çekeyim (II-8.36) 

atıyolā  (II-11.76)    yetiĢiP  (II-11.113) 

yatır  (II-13.40)    açarıS  (II-14.31) 

getirïsið (II-15.123)   batırıyōdu (II-16.129) 

yaparın (II-17.1)    eker  (II-18.40) 

çakar  (II-20.6)   bakanlığına (II-21.85) 

satıyolā (II-21.110)    sepedi  (II-24.33) 

paçaları (II-24.57)    peçe  (II-26.81) 

yataĝında (II-27.41)   tekerið  (II-28.65)   

tepesi  (II-28.183)   yatıyoS (II-28.185)   

 

2.2.1.2.3. Bazı Ek BaĢındaki Ünsüzlerin Sürekli Ötümlü Bulunması:  ÖTT‟nde 

ünsüz uyumu sebebiyle ôtümsüz-ôtümlü ünsüz çifti yan yana bulunamazlar. Ancak 

hem İİA’nda hem de Anadolu ağızlarının bir çoğunda bôyle bir uyum yaygın bir 

Ģekilde sôz konusu değildir. Ek baĢındaki sürekli ôtümlü ünsüzler dolayısıyla, 

ôtümsüz-ôtümlü ünsüz çiftlerini gôrmek mümkündür: 

 

T,t#+d≠    

gitdïni  (I-1.18)    gātda  (II-11.69)   

giTdikten (II-11.121)   çevitdirdi (II-11.124) 

denetdirdik (II-13.13)    hayāTda (II-16.58) 

yarāTdı (II-16.148)    okuTduK (II-24.14) 
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ētdim  (II-28.215)   

K,k#+d≠ 

sōKdum (II-16.217)   mųTFakdā (II-17.8) 

gāKdı  (II-21.230)    dèyerēkden (II-23.77) 

kāKdı  (II-28.123)   çôkdük  (II-28.142) 

 

 K#+c≠ 

çoKcanā (II-18.43)   sôkcēðiz (II-24.22) 

  

 f#+d≠ 

tarāfdaKı (II-18.75)    

 ç#+d≠ 

bayramiçde (II-24.4)  

  

Ģ#+d≠ 

düĢdü  (I-2.14)   güneĢde (I-3.121) 

garīĢdırıyōx (I-4.1)    gonuĢduKlarımı (II-11.111) 

iĢdē  (II-13.5)    sāĢda  (II-14.3) 

miraĢdā (II-16.87)   baĢdan  (II-17.19) 

āĢdī  (II-21.98)   dolaĢdırmīĢ (II-27.66) 

ólmüĢdür (II-28.53)   yāKlaĢdī (II-28.205) 

 Ģ#+c≠ 

çatıĢcaKları (II-9.33)   gaĢcák  (II-9.37) 

gonuĢcām (II-11.130)   çalıĢcaS (II-13.25) 

barıĢcáklē    (II-14.51)   aĢcak  (II-15.88) 

yērleĢceķsið (II-23.50) 

 Ģ#+g≠ 

geĢgin  (I-1.25)   alīĢgın  (I-1.94) 

çalıĢganĭmıĢ (I-1.182)    fıĢgı  (I-2.6)  

yetïĢgin (II-16.73)   baĢganlığına (II-21.246)  

bāĢgā  (II-24.49) 

p#+d≠ 

yapdıĝım (II-16.16)   yāpdıK  (II-21.170) 

 p#+c≠ 

yapcāz  (II-11.53)   yāpceð  (II-14.54) 
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s#+d≠ 

tomatèsdēn (II-14.11)   mapūsda (II-16.76)  

 k#+d≠ 

demekden (II-10.49)   çēkdiriP (II-14.7) 

bākdı  (II-16.106)   yōkdur  (II-16.176) 

mųTFakdā (II-17.8)   bôyǖkdür (II-23.20) 

dèyerēkden (II-23.77)   çôkdük  (II-28.142) 

   

2.2.1.3. Son Seste ÖtümlüleĢme: 

z# < s# 

herkez<herkes (Far) (II-27.70)   

2.2.1.3.1. Son Seste Yarı ÖtümlüleĢme: 

K# < k#   

yōK  (I-1.59)     çoK  (I-1.60)   

ayāK  (I-1.86)   tōpraK  (I-1.116) (II-8.73)  

baK  (I-1.146) (II-24.8)  lirālıK  (I-1.150)  

günnúK (I-1.158)   căcıK  (II-8.107)   

balıK  (II-8.87)   yuvārlaK (II-9.15) 

yumuĢaK (II-9.16)     bíçāK  (II-11.56)  

pusaraK (II-11.71)   boĢnaK (II-11.118)  

gīĢlıK  (II-13.47)   yasaK  (II-15.9)  

ısbanaK (II-15.124)   topraK  (II-16.109)   

gūlluK  (II-16.148)   tavuK  (II-17.28) 

yāĢlılıK (II-17.55)   gāvaK  (II-17.76) 

tabaK  (II-17.77)    ĢafaK  (II-17.79)  

dōlmalıK (II-18.39)   cambāzlıK (II-19.23)  

oraK  (II-20.23)   baĢaK  (II-20.81)   

berrāK  (II-21.176)   ālçaK  (II-21.220)  

cēsūsluK (II-22.75)   buçuK  (II-23.4)   

sucuK  (II-23.94)   gōncaK (II-23.154) 

sāğlıK  (II-23.208)   īrkçılıK (II-23.218) 

açıK  (II-25.6)    gobaK  (II-26.2)    

çocuK  (II-26.25)   ufaK  (II-26.39) 
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haK  (II-26.42)   bulamadıK (II-26.50) 

bāltalıK (II-26.56)   samānlıK (II-27.16) 

duyduK (II-27.17)   insānnıK (II-27.18) 

ōlmuĢuK (II-27.94)   bacaK  (II-28.13) 

kaĢıK  (II-28.23)   samānnıK (II-21.115) 

būrçaK  (II-28.183)   ērzāK  (II-28.195)    

ğ# < k# 

yoğ  (II-16.215) 

 

T# < t#  

vakıT  (II-24.7)   kıT  (II-26.49) 

dāT  (II-28.120) 

Ç# < ç#  

saÇ  (II-17.2)   ağaÇ  (II-20.18) 

 

P,p# < p#   

 

yāKųP  (I-1.12)    geliP  (I-1.18) 

ÇoraP  (I-1.92) (II-17.69)   gıyıP  (I-2.117) 

veriP  (II-7.5)    ettiriP  (II-8.64) 

gaçıP  (II-9.30)   toP  (II-10.10)    

āğlaĢıP  (II-11.30)    yetiĢiP  (II-11.113) 

āçıP  (II-13.6)    yakıP  (II-14.27) 

garïP  (II-16.66)    varıP  (II-16.199) 

tuTuP  (II-19.44)   ōynayıP (II-20.71)   

gôtürüP (II-21.110)   mērkeP (II-23.48)    

araP  (II-23.68)   sāhiP  (II-23.230)    

galKıP  (II-24.121)   barınıP  (II-25.15)   

inkílāP  (II-27.37)    yapılıP  (II-27.59)   

nāsiP  (II-28.20)  

    

2.2.1.4. Kelime Sonunda Ulanmaya Bağlı ÖtümlüleĢmeler:  
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Sonu ôtümsüz bir ünsüz ile biten bir kelimeyi, ünlü ile baĢlayan bir kelime 

takip ettiğinde (K#+#V), ilk kelimenin sonundaki ôtümsüz ünsüz ôtümlüleĢir. 

Anadolu ağızlarının bir çoğunda olan bu değiĢme,  ÖTT‟nde de olmakla beraber 

imlâda gôsterilmez.
111

 

   

 Ç##V    < ç##V 

genÇadam  (I-2.2)   

 

T##V    < t##V 

müddeTēyleĢmiĢler (I-1.3)    sakāTayaĝınıð   (II-10.7) 

avukaTĭdı  (II-16.213)   aĝıTèdērlēr  (II-18.21) 

süTōlmasa  (II-20.83)  cileTatmīĢ  (II-21.220) 

serToluyō  (II-21.240)   sepeTistiyō  (II-24.31)  

  

ğ##V    < k##V 

sōrmağisterseðiz (I-1.41)  çoğiyi   (I-1.44) 

yoğèttikten  (II-11.52)  yāĢmaĝucūnu (II-14.44) 

bāĢlıĝadettir  (II-15.59)  garānlıĝārdıð  (II-17.50)  

ufağolduğum  (II-24.115)  çoğ äskidēn  (II-26.4) 

  

K##V    < k##V 

tetiKolūrdun  (I-1.94)  çabuKôğrēndi (II-7.63) 

peKōlmaz  (II-8.19)  merāKetTik  (II-8.83) 

ōrtalıKağār  (II-9.28)  gāziliKúnvānı (II-11.133) 

sāğlıKocağımız (II-13.3)  āĢıKōlmuĢun  (II-16.88) 

evlāTlıKedïndim (II-18.30)  gırmaKiçin  (II-20.10) 

çoKefēndim  (II-21.80)  yasāKōldu  (II-21.97) 

belediyeliKōldu (II-21.113)  kāymaKoluyō (II-21.126) 

soğuKōlmaz  (II-21.133)  sıcáKolur  (II-21.136) 

topraKôrtǖydüņ (II-21.157)  çoKezïyet  (II-22.67) 

çoKaz  (II-23.23)  irāħmētliKōldu (II-23.26) 

vērmeKïstedi (II-23.77)  olmaKüzere  (II-23.106) 
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 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 44, BOZ;  AMA, s.64, DĠNAR; BDA, s.56. 
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pāylaĢmaKiçin (II-23.177)  kıtlīKediyō  (II-28.191) 

yaptırmaKistediler (II-23.205)   çocuKoluyō  (II-25.11) 

çoKiyïydi  (II-25.28)   meĢeliKōldū  (II-26.2) 

mazılıKisminï (II-26.3)  ǖjbudaKōlmuĢ (II-26.20) 

komunüsliKïlānı (II-26.21)  baKōrdan  (II-26.24) 

yasaKèdïldi  (II-26.60)   kulaKasīlmamıĢ (II-27.36) 

duyduKonnarī (II-27.62)  yoKóýle  (II-27.85) 

açıKolan  (II-28.50)  vūrmaKistedï (II-28.193) 

geĢmeKistedi (II-28.193)   

b##V    < p##V 

çorabalīlāŗ (II-15.61)   ayıbōlmasıð  (II-24.46) 

  

P##V    < p##V 

nāsiPet  (I-2.13)   geliPōrda  (II-7.13)  

tekSiPet  (II-8.37)   tahriPētmiĢ  (II-8.134) 

bôyǖdüPôküz  (II-16.124)   vāciPōlmadı  (II-16.137) 

ayıPoluyō  (II-21.227)  gidiPalcaýĭz  (II-21.228) 

recePağā  (II-28.14) 

  

2.2.2. ÖtümsüzleĢme: Ötümlü ünsüzlerin yerlerini ôtümsüz karĢılıklarına 

bırakmasıdır. Anadolu ağızlarında çok yaygın gôrülen bir değiĢmedir. Bu 

değiĢmelerin bir kısmı yarı ôtümsüzleĢmedir:
112

 

 

2.2.2.1. Ön Seste ÖtümsüzleĢme 

# p < #b  

paĢlığın  (I-3.6)   pïĢTï  (I-2.7) 

pāngonotları<banknot (II-28.161)  paçā  (I-1.95) 

paxırlara<bakır (I-1.215) 

 

 #t < #d  

tomatesdēn  (II-14.11)  toKTurunan (II-15.183)  

 #f, #F < #v 
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 bkz. KORKMAZ; GTS, s.151. (Korkmaz, bu terimi tonsuzlaĢma olarak vermiĢtir.), TUNA; TDB, s. 28, 

BOZ; AMA, s.65, DĠNAR; BDA, s.57. 
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fiĢne   (I-1.62)  Furulan (II-11.89)  

#s < #z 

 

sāten   (II-21.166)  siyāret  (II-25.26) 

 

2.2.2.2. Ġç Seste ÖtümsüzleĢme 

-t- < -d-  

sontaj   (I-1.32)  góttüle  (II-11.64) 

-Ç- < -c-  

yōlÇu   (I-2.16) 

 

-F- < -v-  

asFalt   (II-8.131) 

 

 

 -s- < -z- 

teskereyi  (II-21.214)  gāsTeleri (II-23.265) 

 

 -S- < -z- 

baxmāSsan (I-1.63)   teksiP  (II-8.37) 

gaSsın  (II-8.135)   ulmůSsà (II-15.39)  

tuSsuS  (II-15.98)   viSiteye (II-21.217)   

-Ģ- < -j- 

sondaĢlār (II-21.175) 

 

2.2.2.3. Son Seste ÖtümsüzleĢme 

 s, S # < z# 

gübresiS (I-1.67)   susuS  (I-1.67) 

olmaS  (I-1.148)   televizyōnsuS (I-1.160)  

halısıS  (I-1.161)    yanmaS (I-1.173)  

getmeS (I-1.187)   bïS  (I-4.22)  

duyarıS (II-8.33)   imtiyāS (II-8.74) 

birāS  (II-8.141)   tērtemiS (II-11.129) 

yetersiS (II-13.9)   dağlarımıS (II-13.25) 

malımıS (II-13.27)   tǖrküS  (II-14.2) 

kôkǖmüS (II-15.49)   çekemeS (II-16.67) 
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yakarıS (II-17.3)   haĢhaĢlarıS (II-17.13)   

sağarıS  (II-17.17)   misāfirimiS (II-17.17)   

çalarıS  (II-17.18)   guruduruS (II-17.20) 

ovcalarıS (II-17.26)   gıs  (II-18.12) 

kimimis (II-18.27)   gôtürüS (II-18.56)  

yaparıS (II-18.62)   satıyōS (II-19.47) 

domūS  (II-22.1)   āvlarıS  (II-22.1) 

sekiS  (II-22.11)   otuS  (II-23.3) 

ediyoruS II-23.28)   kasabamıS (II-23.98) 

ārkadaĢımıS II-23.128)    nüfūsumuS (II-23.166) 

doKus  II-23.198)   mēmurumuS (II-23.209) 

sekiS  II-23.218)   demiyoS (II-23.239)   

poyraS  II-24.9)    muhāciriS (II-26.14) 

üleĢemiyōS II-26.47)   ekēmeyiS (II-26.48) 

kesiyōS II-26.57)   herkes  (II-26.82)   

ısınīrıS  II-28.137)    

T,t# < d#  

seyiT  (II-8.5)    ot < od  (II-21.7)   

mēmet  (II-21.54) 

  

k# < ğ# 

teblïk < (Ar.)teblïğ  (II-21.9) 

  

F# < v# 

pilāF  (II-18.8) 

 

2.2.3. Ünsüz Kaybolmaları: İİA’nda çoğunlukla “ğ,h,l,r,v,y” ünsüzlerinin komĢu 

ünlülerdeki açıklık
113

 sebebiyle kaybolmaları çok yaygın ve ileri durumdadır. Bu 

kaybolma İİA’nda olduğu kadar komĢu ağızlar AMA ve UİA‟da da çok yaygındır.
114

 

Bunların dıĢında çeĢitli sebeplerle ünsüz kaybolmaları olabilmektedir.
115
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 Ünlülerde açıklık için bkz. KORKMAZ; GTS, s. 3. 
114

 krĢ.GÜLENSOY; KYA, s.64-66, GÜLSEVĠN; UİA,s. 47-55, BOZ; AMA, s.67-72,DĠNAR; BDA, s.59. 
115

 Erdoğan BOZ; “Ünsüz DüĢme ve Kaybolmalarında Terim ve Tasnif Sorunu” TD, S.600, Ankara, 2001, s. 

856-864. 
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Ünlülerin açıklığı sebebiyle dôrt Ģekilde oluĢmaktadır:
116

 

 

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

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

Ancak yer yer ünlünün uzamadığı ôrnekler de tespit edilmiĢtir. 

2.2.3.1.1 Kelime Ġçinde 

 -VK-  <  -VğK- 

ôrēnmiĢ (I-1.29)   rāmēn  (II-23.95) 

dāda  (II-7.46)   sādıĢla  (II-15.84) 

ālālā<ağlarlar (II-15.95)   būdáynēn (II-17.25) 

ōlūmnan (II-25.49)     

 

 -VK-  <  -VhK- 

māsus  (I-1.21)   istiќam  (I-5.21)  

gāve  (II-8.117)   mapūs  (II-16.76) 

iramētlik (II-18.70)   mēmet  (II-21.54) 

terāviden (II-22.42)  

 

-VK-  <  -VlK- 

atmıĢ  (I-1.53)   at  (I-4.2) 

bēki  (II-7.39)   boĢātsınnār (II-9.38) 

ōmuĢ  (II-15.67)   goyutmaĢ (II-20.82) 

gāKdı  (II-21.230)   sēçuKlulār (II-23.27)  

        

-VK-  <  -VnK- 

sora  (I-1.10)   geĢliğïm (I-5.7)    

ileĢbērlik (I-5.8)    koturatı (II-16.188) 

 

-VK-  <  -VðK- 

sōra  (I-1.116)   *so  (II-26.84)  
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 Ünsüz kaybolmaları ünlülerin açıklığı sebebiyle “erime, büzülme ve derilme, yutulma” olarak dôrt 

baĢlık altında iĢlenirken KORKMAZ, bu değiĢmeyi “ünsüz düĢmesi” adıyla tek baĢlıkta birleĢtirmiĢtir. bkz. 

KORKMAZ; GTS, s. 162-163. 
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*ĠĢaretli ôrnekte ônce erime, sonra derilme olmuĢtur. 

 

-VK-  <  -VrK- 

dutmuyōmuĢ (I-1.19)   verilērdin (I-1.139)   

alıyolar (I-1.144)   ediyolār (I-2.116) 

çılpāklādı (I-5.30)    āsgēler  (I-5.36) 

güdēdim (II-7.30)    duvāları (II-8.81) 

vēdïse  (II-14.3)   ōlūsa  (II-14.17) 

basāsıð  (II-14.20)   gatālā  (II-14.31)   

ōtumak (II-15.9)    ôvēlēr  (II-15.84) 

yoğurūsuð (II-15.123)    duru muyun (II-15.140) 

fırınnādā (II-17.35)    ünǜvēste (II-17.46) 

çikinið  (II-17.79)   dēdik  (II-18.7) 

düzlēlēr (II-21.182)   cumātesi (II-21.216) 

ēlmalādan (II-24.35)    

 

-VK-  <  -VfK- 

çitçilik  (I-1.30) (II-23.2)   çit  (II-20.31) 

yuka  (II-17.1) yuka<yūka<yufka<yuvka<yubka 

    

-VK-  <  -VyK-  

bóle  (I-5.15) (II-20.1)  bóne  (II-7.14) 

gālï < gayri (II-7.50)    sólemesi (II-8.110)   

hadin  (II-11.67)   Ģôle  (II-17.13)   

godu < koy- (II-20.34)   Ģóne  (II-21.10) 

Ģēsinde  (II-21.70)   ôle  (II-27.91)   

  

-VK-  <  -V‟K- 

katiyen  < (Ar.)kat‟iyen (II-28.23)  bāzı < (Ar.)ba‟zı  (II-16.83) 

anane < (Ar.)an‟ane   (II-23.163)  kuran < (Ar.)kur‟an  (II-23.185) 

yāni < (Ar.)ya‟ni   (II-22.93) 

 

-VK-  <  -VvK- 
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mēsimi  (II-23.97)   mēlüdüð (I-4.29)  

   

2.2.3.1.2. Kelime Sonunda 

 KV# < -KVğ# 

dā  (II-15.47)         

 

 KV# < -KVh# 

allā  (I-2.1)    vallă  (II-25.22)  

 

KV# < -KVl# 

ge  (I-2.24)    resü  (II-16.107) 

nasī  (II-27.96)  

    

 KV# < -KVr# 

birleĢmiyō (I-1.35)    zamānna (I-1.40) 

dikiyō  (I-1.60)    gúnne  (I-1.105)   

ālmıyō  (I-1.143)    yanīyō  (I-1.169)  

çevirï  (I-1.189)    garā  (I-5.38) 

dēyō  (I-6.4)    içē  (II-7.18)  

ôbǖ  (II-8.26)   ôzü  (II-8.35)  

bi  (II-8.40)   teĢekkǚ (II-8.86) 

edē  (II-14.9)   guĢlā  (II-14.14)   

goyuyō (II-15.66)   taKālā  (II-15.78) 

ürüyō  (II-16.11)    yatırlā  (II-16.67) 

satıyō  (II-16.126)    varī  (II-16.178) 

alı  (II-16.179)   gôtürü  (II-16.189)  

tēknelē  (II-18.56)   salıyō  (II-20.119)  

ōymuĢlā (II-21.20)   değirmenne (II-21.168)  

vā  (II-24.98)   ēvlē  (II-25.22)   

  

KV# < -KVy# 

Ģe  (II-7.60)      

 

KV# < -KVn# 
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gawırısı<kavurursun (I-1.200) 

        

 KV# < -KVt# 

hareke  (II-20.53) 

 

2.2.3.2. Büzülme: Kelime içinde iki ünlü arasındaki bir ünsüzün, ünlülerin açıklığı 

sebebiyle kaybolup, komĢu ünlülerle birlikte  çoğu kere tek bir uzun ünlü haline 

gelmesidir. Bazen uzun ünlü yerine ikiz ünlü de gôrülebilir.
117

  

-V / VV-  <  -VğV-  

gitdïni  (I-1.18) (II-14.42)   soðracımına (I-1.55) 

yoğūrcēm (I-2.2)    vārcān  (I-3.3)  

ôdeyecēz (I-5.83)    hastalīnı (II-7.3) 

bôcüð  (II-7.18)    etmedïm (II-7.59) 

duydūmuza (II-8.45)   vūrcez  (II-9.18)   

yapcāz  (II-11.53)   gonuĢcām (II-11.130)    

buldūmuzu (II-14.10)   sērdïmiS (II-14.13) 

sağdīmızı (II-14.22)   kızlīmda (II-15.1)  

alcïn  (II-15.7)   oldūm  (II-15.8)  

eēr  (II-15.10)   dedïmi  (II-15.20)   

dēliz  (II-15.27)   ārlıK  (II-15.30)  

āldīmız (II-15.58)   sandīnı  (II-15.85)  

kepiïni (II-15.105)    aðnadacāsak (II-17.2) 

kēkïnï  (II-17.28)    sarımsānī (II-17.28) 

yatmadīm (II-17.62)   mųtFāmīzdā  (II-18.51)   

besledïmiz (II-19.44)   anıldīðı (II-20.9)  

tavuūð (II-20.54)   sevdiïm (II-20.59) 

poliliïnde (II-20.71)   māralā   (II-21.37) 

yapīĢtīm (II-21.236)   baĢKanlīm (II-23.23)  

tanıĢdīmızda (II-23.61)   Ģanssızlīmız (II-23.62)  

verdïð  (II-23.72)   bôyǖklǖnden (II-23.84) 

sucuūndan (II-23.89)    gôrdǖmüz (II-23.163) 

sôyledïm (II-23.177)   gezdïð  (II-23.222)   

kimlïne (II-23.225)   baktīð   (II-23.272)   
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 bkz. TUNA; TDB, s. 42,  krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 51, BOZ; AMA, s.70, DĠNAR; BDA, s.64. 
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sôkcēðiz  (II-24.22)   *dē mi  (II-24.24) 

demicēð (II-25.14)    gôtcēz  (II-25.41) 

ōldūnū  (II-26.24)   bildïðiz (II-26.34)   

erdiïnde (II-26.59)   erdïnden (II-26.83) 

yapıldīnı (II-27.32)   girdïnde (II-27.71)   

girdïm  (II-27.74)   dātım  (II-27.86)   

ólcēz  (II-27.86)    geldïni  (II-28.27)   

ekildïni (II-28.40)    yāptīmīz (II-28.83)   

çekicēz (II-28.126)    yedïmiz (II-28.153) 

*ĠĢaretli ôrnekte ônce büzülme, daha sonra erime olmuĢtur. 

 

-V / VV-  <  -VhV-  

maāllemiz (I-1.17) (II-23.216)   daā  (I-1.40) 

muābere (II-21.213)    mezbāne (II-23.144) 

muācirlerið (II-26.23)   ēmniyeti (II-26.40)   

mācir  (II-28.176)   muaKKaK (II-28.221) 

   

-V / VV-  <  -VrV-  

bilmiyom (I-2.102)    yoğūP  (I-2.118)  

gatıyōx (I-4.1)    biĢirïdik (I-4.11) (II-15.104)  

vēcek  (II-10.6)    galīdı  (II-20.30) 

verebilim (II-20.149)    verïseð  (II-21.241) 

diyōm  (II-25.37)    kalifēr  (II-25.48) 

aralānda (II-26.31)   dedelēmiz (II-26.32) 

 

-V / VV-  <  -VnV-  

baa   (II-11.137)  

 

-V / VV-  <  -VyV- 

sóleyïm (I-1.8)    gèttïydim (I-1.104)  

doyam  (I-2.44)   annayĭm (I-5.31)  

baĢlamance (I-5.35)   verēm  (II-9.18) 

gıynaĢámēcek (II-9.20)   annatamīcan (II-11.92) 
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sóylemēn (II-11.129)   bilem  (II-14.12)  

evermicez (II-14.55)    etmēnce (II-15.3)   

fırlïcek  (II-15.13)   górmïcek (II-15.13)  

harcïcez (II-15.40)   vūrmicek (II-15.42) 

demïcek (II-15.58)   gōrlar  (II-15.84) 

gôrmōz (II-16.166)    korucak (II-20.74) 

goyōlā  (II-20.90)    yïcek  (II-23.48) 

ispatlicām (II-23.208)    ālmiceksið (II-24.82) 

almaā  (II-26.61)   iĢlïcekler (II-28.100) 

dokïcaklar (II-28.101)   

-V / VV-  <  -VkV- 

ālcīsað  (II-15.15)    ôlcēdim (II-15.24) 

aðnadacāsak (II-17.2)   laābı  (II-24.100)   

     

2.2.3.3.  Derilme: Kelime sonunda iki ünlü arasındaki bir ünsüzün, ünlülerin 

açıklığı sebebiyle kaybolup, komĢu ünlülerle birlikte  çoğu kere tek bir uzun ünlü 

haline gelmesidir. Bazen uzun ünlü yerine ikiz ünlü de gôrülebilir: 

 

V# /  VV  <  VğV# 

bayaī  (I-2.108) (II-15.120)   olduū  (II-10.14) 

ōldū  (II-11.45)   gezdï  (II-11.108) 

galmadī (II-11.112)   çocuū  (II-15.10) 

bôrei  (II-15.108)   ayaā  (II-16.132) 

gônderdï (II-21.8)   yedï  (II-22.14)  

dediï  (II-22.59)   çizildï  (II-22.71) 

çekildï  (II-23.11)   yerleĢtï  (II-23.12) 

bayā  (II-23.57)   dendï  (II-23.60)   

çaldī  (II-23.96)   çoluū  (II-23.182) 

aldī  (II-23.212)    geldï  (II-24.28)   

açıldī  (II-24.91)    çalıĢtī  (II-26.12)   

ôldǖ  (II-28.30)    gelmedï (II-28.48) 

salladī  (II-28.56)   aĢā  (II-28.71) 

getirdï  (II-28.132)   baĢladī  (II-28.155)   
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V# /  VV  <  VhV# 

dā < daha (II-14.51)   sabaā  (II-17.62) 

allā < allaha (II-21.255) 

 

V# /  VV  <  VyV# 

salamura<salamuraya (I-1.213)   getirmē (II-16.21) 

muhārebeē (II-16.132)    odaā  (II-16.154) 

satmaā (II-16.195)    tekneē (II-17.6) 

biçilmeē (II-20.8)    biĢmeē (II-20.25) 

yedirmē (II-23.161)   bitirmē  (II-23.161) 

toplamaā (II-27.87)   çalıĢmā (II-27.94)   

buraa  (II-28.178)    

 

V# /  VV  <  V‟V# 

tabi < (Ar.)tabi‟ï (I-1.5)   cāmï <(Ar.)cāmi‟i (II-16.196) 

 

2.2.3.4. Yutulma:  Ġç seste kapalı hece komĢuluğundaki bir ünsüzün, komĢu bir 

ünlünün açıklığında kaybolmasıdır. Bilindiği gibi ET‟de aynı durumdaki g‟lerin 

yutulması Oğuz lehçelerinde yaygın bir değiĢmedir. İİA’nda çoğunlukla “h” 

yutulmaları tespit edilmiĢtir:
118

 

 

-KV-  < -KhV- 

rāmētlik (I-2.100)   cepede  (I-5.21) (II-9.4) 

misāfirāne (II-7.5)    etem  (II-9.35)   

mēĢūr  (II-14.29)    mütiĢ  (II-16.199) 

tārana  (II-17.20)    herālde  (II-21.120) 

velāsıl  (II-26.85)   

  

-KV-  < -KrV- 

sōðā  (I-1.194) (II-26.39)  

 

-KV-  < -KyV- 

fasïle  (I-1.66)   temiz < temyiz (II-16.214)   

                                                 
118

 bkz. TUNA; TDB, s.42, GÜLSEVĠN; UİA, s.56, BOZ; AMA, s.72, DĠNAR; BDA, s.68. 
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2.2.3.5. Ünsüz DüĢmesi 

2.2.3.5.1. Kelime BaĢında 

#-  <#h 

atipleri  (I-1.134)    apôrlerïnde (II-23.126) 

āfta  (II-24.10)    ērkes  (II-26.38) 

āneleri  (II-26.67) 

     

2.2.3.5.2. Kelime Ġçinde 

 -- < -t- 

çifçilik  (I-1.59)   tūrisler  (II-21.1)   

kadasro (II-24.95)    komunüsliK (II-26.21) 

 

-- < -k - 

gúçücük  (I-5.90) 

 

2.2.3.5.3. Kelime Sonunda 

ø #  < t # 

çif  (I-1.50) (II-24.81)  üs  (I-4.2) (II-23.10)  

sērbes  (II-27.36) 

 

2.2.3.5.4. Grup DüĢmesi: Bir ünlü ve bir ünsüzden oluĢan birden fazla sesin 

düĢmesidir. Çok az gôrülür: 

ïsce<iscehisar  (I-1.155)  pārtinið<partisinin (I-1.164) 

gōrdux<koyardık (I-1.170)  ónden<ônceden (I-2.126) 
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selçuKlarıð<selçukluların(II-8.8)  ünivertesi<üniversite (II-8.99) 

ōlārda<oralarda (II-8.144)  acıK <azıcık  (II-9.30) 

yānda<yanında (II-11.41)   damacıya<damacanaya (II-14.20) 

pate<patetes  (II-17.14)   sāce<sadece  (II-17.58) 

gôTdük<gôtürdük (II-18.67)   gētTik<getirdik (II-20.35) 

demïrde<demirlide (II-22.51)  yunannar<yunanlılar (II-22.55) 

kaliFēr <kalorifer (II-25.48)  kitleniyō<kilitleniyo (II-27.71)  

dōldular<doldururlar (II-28.108) 

   

2.2.3.6. Hece TekleĢmesi: Bir kelimede benzer sesleri taĢıyan iki hecenin 

kaynaĢması ve dolayısıyla hece sayısının azalmasıdır.
119

  

-ø-  < -(I
4
)r-

120
 

biĢirik<piĢiririz   (I-4.7) 

verïz <veririz    (II-7.18) 

gavuruS<kavururuz   (II-14.28) 

çıkarĭz<çıkarırız   (II-15.63) 

sepeleyiverïS<sepeleyiveririz (II-15.126) 

gāldırıS<kaldırırız   (II-18.37) 

yetiĢtiriS<yetiĢtiririz   (II-18.51) 

gôtürüS<gôtürürüz   (II-18.56) 

yoğurūS<yoğururuz   (II-18.58) 

deyiverïz<deyiveririz   (II-20.82) 

gurtarız<kurtarırız   (II-21.18) 

çeviriS<çeviririz   (II-27.99) 

oturūz<otururuz   (II-28.138) 

                                                 
119

 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 79 (Korkmaz, bu terimi hece kaynaĢması olarak vermiĢtir.); TUNA; TDB, 

s.44-45. 
120

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 68, BOZ; AMA, s.73, DĠNAR; BDA, s.70. 
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-ø-  < -(I)n- 
121

 

ōnnan <onunla+n   (I-1.121) 

bunnan <bununla+n   (II-17.7) 

 

-ø-  < -lı-  

davĢanlı<davĢanlılı   (II-7.62) 

 

2.2.3.7. Ünsüz TekleĢmesi: Ġç seste, çoğu kere alıntı kelimelerde aslî ikiz ünsüzden 

birinin kaybolmasıdır.
122

 İİA’nda ôrnekleri fazla değildir:  

  

-m-  < -mm- 

eme < amma  (II-13.44)  emi < emmi (II-27.75) 

 

-r-  < -rr- 

bisįmillahirahmānirahim< (Ar.) bismillahirrahmānirrahim  (I-2.11)  

 

-n-  < -nn- 

onār<onnar<onlar (II-7.44) 

 

-v-  < -vv- 

evel   (I-1.71) (II-15.1) evelā  (II-24.41) 

gúvetlidir  (II-24.102) 

 

-y-  < -yy-  

gatiyēn < kat‟iyyen (II-16.175)  seyït < (Ar.)seyyit (II-23.45) 

 

                                                 
121

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 68, BOZ; AMA, s.74, DĠNAR; BDA, s.70. 
122

 bkz. KORKMAZ, GTS, s. 163, TUNA; TDB, s. 33, BOZ; AMA, s.74, DĠNAR; BDA, s.71. 
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-h-  < -hh- 

sıhiye < sıhhıye  (II-16.18)  sıhatini  (II-16.128)   

-k-  < -kk- 

haKını   (II-20.35)   

-l-  < -ll- 

yolār < yollar  (II-20.9)  valāhi  (II-27.78)   

 -s-  < -ss- 

gakamasaK  (II-17.40)  bilemēsið (II-28.27)  

-c-  < -cc- 

hacā < hacca  (I-2.101) 

-t-  < -tt- 

vaziyete<vaziyette (II-20.99) 

-Ģ-  < -ĢĢ- 

iĢï<iĢĢi<iĢçi  (II-22.61)  

 

2.2.4. Ünsüz BenzeĢmeleri: Bir ünsüzün yakın veya uzaktaki bir baĢka ünsüze etki 

ederek onu kendine benzeĢtirmesi olayıdır.
123

 Hem İİA’nda hem de diğer Anadolu 

ağızlarında çok yaygın ve ileri durumda gôrülen bir değiĢmedir.
124

 Ünsüz 

benzeĢmelerini, eklenme ve ulanmaya bağlı benzeĢmeler  ile tabanlardaki 

benzeĢmeler olarak üç ana baĢlık alında iĢleyeceğiz. 

 

2.2.4.1. Eklenmeye Bağlı BenzeĢmeler: Bu benzeĢme Ģekli, benzeĢmenin yônüne 

gôre ilerleyici ve gerileyici olmak üzere iki Ģekilde oluĢmaktadır.  

 

2.2.4.1.1. Ġlerleyici BenzeĢme:  

-n + ≠n  < -n + ≠l 

+lAr 

zamānna (I-1.40)   insānnarı (I-1.48)   

onnarı  (I-1.72)   goyunnarı (I-1.73)  

gônneri (I-1.84)    günne  (I-1.105)  

torunnarı (I-1.152)    gadınnarı (I-1.186) 

bunnār  (I-1.187)    değirmennerï (I-1.198) 

                                                 
123

 bkz. KORKMAZ, GTS, s.162, TUNA; TDB, s. 34-36, BOZ; AMA, s.75, DĠNAR; BDA, s.71. 
124

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.60-61, GÜLSEVĠN; UİA, s.56-60, BOZ; AMA, s.75-80, YILDIZ; IMA, s.42-

47 , DĠNAR; BDA, s.71. 
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Ģunnarıð (I-2.10)    diyennerē (I-2.92) 

çobannarıydı (I-2.108)   gelinnēr (I-2.116) 

gelēnner (II-7.53)   boĢatsınnār (II-9.38)  

atannā  (II-10.3)    yannarında (II-11.43) 

doğannara (II-11.91)   bakannā (II-11.110)  

sorūnnarı (II-13.2)    fırınnārda (II-15.120) 

girenner (II-16.43)   müslümannarıð (II-16.118)  

düğǖnner (II-16.177)    çekennēr (II-17.64) 

ekinner (II-20.60)    dumannarla (II-22.9) 

āKĢamnarı (II-22.40)   yapānnarı (II-22.78) 

bulannar (II-25.7)   olānna  (II-25.9) 

üzümnē (II-25.24)   durumnara (II-27.77) 

uğrayannar (II-28.49)    gôĢmennerdēn (II-28.198)  

almānnar (II-28.199)   batānnar (II-28.215)  

  

+lI 

bostānnı (II-11.58)   ōsmānnı (II-16.102) 

ïmānnı  (II-16.139)   cānnı  (II-17.69) 

bolavadinni (II-21.54)    afyōnnū (II-21.239) 

arabôrēnni (II-23.203)   ōrhanníyá (II-26.6)   

 

+lA- 

düzenniyō (I-1.159)   annamān (I-3.8)  

ōrmannasınlar (II-8.65)   ôðnendï (II-13.37) 

niĢānnadık (II-14.45)   üðnedikleri (II-22.88) 

dinnedim (II-24.118) 

 

+lIK 

günnük (I-1.158) (II-17.65)  çobannıK (I-5.8) 

kesïnnik (II-8.157)   ĭramazannıK (II-18.60) 

samannıK (II-21.115)    Ģennïkte (II-23.228) 

insānnıK (II-27.18) 

    

 +na(n) < (i)lA(n) edatı 
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sennen  (I-1.216)    daĢınnan (II-15.43) 

gazānnarınan (II-18.3)    düğǖnnen (II-18.4) 

hayvannarınan (II-24.10)    onnan  (II-25.330) 

odunnān (II-26.58) 

 

+n + ≠n  < +n + ≠d 

 +dA 

ramazanna (II-22.41) 

 

+Ģ + ≠Ģ  < +Ģ+ ≠ç   -Ģ-  < -ĢĢ- 

*iĢï<iĢĢi<iĢçi (II-22.61) 

* ĠĢaretli ôrnekte ônce ilerleyici ünsüz benzeĢmesi sonra ünsüz tekleĢmesi olmuĢtur. 

 

2.2.4.1.2. Gerileyici BenzeĢme: 

-c + ≠c  < -z + ≠c 

àccĭcıx  (I-4.31) 

 

-l + ≠l  < -r + ≠l 

baxāllar (I-1.184)    güdēller (I-1.184) 

hazıllāllar (I-1.185)    çalallār  (I-2.126) 

dôkēller (I-2.127)   kesellēdi (I-5.33)  

olullārdı (II-18.1)   alıllārdı (II-18.2)  

  

S + ≠s  < -z + ≠s 

gıSsıS  (II-15.99)    yapTırmaSsað (II-16.32) 

vermēSse (II-16.82)    gôtürmeSseð (II-16.211) 

alamaSsak (II-20.19)    ossun  (II-20.157) 

sehribāSsıð (II-21.16)   duSsuz  (II-21.210) 

bulamaSsıðız (II-22.45) 

     

2.2.4.2. Ulanmaya Bağlı BenzeĢmeler: Bu benzeĢme Ģekli de, benzeĢmenin yônüne 

gôre ilerleyici ve gerileyici olmak üzere iki Ģekilde oluĢmaktadır.  

 

2.2.4.2.1. Ġlerleyici BenzeĢme:  

ç# #c  < ç#  #y 
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üçcüze (II-7.32)  

 

 m# #m  < m#  #v 

ōğlummā (II-7.28)   evimmar (II-15.27) 

ôlǖmmār (II-17.41) 

 

g# #g  < k#  #g 

denggeliyō (II-24.54) 

 

2.2.4.2.2. Gerileyici BenzeĢme:  

K# #g  < k#  #g 

yūmruKgadar   (I-4.25)   çoKgēldilē  (II-7.41) 

baKgôrsem  (II-8.139)   çoKgüzēl  (II-23.135) 

āncaKgenç  (II-23.155)   çoKgúvetlidir   (II-24.102) 

çoKgülǖm  (II-25.16)   olaraKgoymuĢlār  (II-26.8) 

yoKgēlmiĢler (II-27.92)   çoKgidiyōdu  (II-28.71) 

yoKgenĢlērdē (II-28.182)  kītlıKgïtmiĢ  (II-28.186)  

 

m##b  < n##b 

ombir   (I-1.143) (II-15.127) ombeĢ  (I-1.143) 

ommilyār  (I-1.150)  ombaĢı  (I-5.35) 

ombuçuklu  (II-11.81) 

P# #b  < p#  #b 

goyuPbiĢiriyolār  (I-3.120)   tōPberiye  (II-10.10) 

yetiĢiPbóyle  (II-11.113)  yapıPbiĢiriler (II-28.112)  

 

S# #z  < s#  #z 

otuSsekïz  (II-26.41)  

 

2.2.4.3. Kök ve Tabanlardaki BenzeĢmeler 

2.2.4.3.1. Ünsüz-Ünsüz BenzeĢmesi 

2.2.4.3.1.1. Ġlerleyici BenzeĢme 

 

# s-s  < # s-k 
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essi < eski  (II-20.86) 

 

# ð-n  < # ð-r 

sōðnā   (I-1.13) 

 

l-l  < l-y 

fasille   (I-2.117) (II-17.6)   

 

2.2.4.3.1.2. Gerileyici BenzeĢme 

 

 m-b  < n-b 

embiyālarıð  (II-11.19)  membā  (II-13.7)   

Çēmbēr  (II-18.11)  cambāzlıK (II-19.23)  

ambarı   (II-21.70) 

 

 T-d  <  h-t 

muTdārlık  (II-16.17) 

 

t-t  < k-t 

alattirik  (I-1.43) 

 

n-n  < l-n 

senāniklidir  (II-16.55) 

 

n-d < m-d  

hindi   (I-3.127)  Ģindï  (II-11.37) 

 

m-b  <  n-b- 

sümbül  (II-17.52) 

 

-m-n- < -b-n- 

mahana< bahane
125

 (II-25.34) 

 

                                                 
125

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s.54, DĠNAR; BDA, s.77. 



 

 

76 

2.2.4.3.2. Ünlü-Ünsüz BenzeĢmesi 

Ünsüz değiĢmelerinin bir kısmında, komĢu ünlülerin etkisi olmaktadır.  

2.2.4.3.2.1. DudaklılaĢma: Yuvarlak ünlüler komĢuluğundaki ünsüzlerin dudak 

ünsüzlerine değiĢmesidir.
126

 

-v-  <  -h- 

yavu < yahu (II-22.75) 

-v-  <  -ğ- 

dôvǖĢ  (II-20.73)    

-v-  <  -y- 

kòve  (I-2.106) 

 

2.2.4.3.2.2. Çift DudaklılaĢma  

-w-  <  -v- 

yaw  (I-1.116)(II-27.57)  yāwu  (I-1.124)(II-28.154) 

gawırısı (I-1.200)    yāwrųm (I-2.3)(II-28.42) 

gawįm  (I-4.4)     ģawūr  (II-10.34) 

bawırdı (II-11.114)    gāwgali (II-15.80) 

gāwĭrmayĭ (II-15.167)   ewlādım (II-16.57) 

çawıĢıyīn (II-16.222)   yāwru  (II-20.91)   

 

2.2.4.3.2.3. Diğer Ünsüz DeğiĢmeleri 

2.2.4.3.2.3.1. Ġç Seste Ünsüz DeğiĢmeleri 

 

-n- < -l- 

bóne   (II-7.14) 

-l- < -r- 

diyelek<diyerek
127

 (I-1.21)(II-20.56) 

 

-y- < -n- 

revāyï   (II-20.95)  

 -h- < -‟- 

                                                 
126

 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 48. (Korkmaz, bu terimi dudaksıllaĢma olarak vermiĢtir.); TUNA, TDB, s. 29, 

BOZ; AMA, s.80, DĠNAR; BDA, s.76. 
127

 Bu ôrneği YILDIZ, IMA‟da “sızıcılaĢma, ôtümlüleĢme gibi herhangi bir fonetik hadiseye bağlanamayan 

ünsüz değiĢmeleri”  ifadeleriyle belirtmektedir. bkz. YILDIZ; IMA, s.48, DĠNAR; BDA, s.78. 
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ihāne<(Ar.)i‟āne (I-5.72)  nahil<(Ar.)nā‟il (I-2.55) 

-υ- < -‟- 

duυalarīmīz<(Ar.)du‟ā  (I-2.75)  

-y- < -‟-     

āyileden<(Ar.)ā‟ile (II-7.11)   mayıĢını<(Ar.)ma‟āĢ (II-7.53) 

nāyil<(Ar.)nā‟il (II-11.6)  hāyïn<(Ar.)hā‟in (II-11.70) 

dāyirelerine<(Ar.)dā‟ire (II-11.141)   ayit <(Ar.)ā‟it  (II-15.28) 

iyāde<(Ar.)i‟āde  (II-21.67)  ïsmayil <(Ar.)ismā‟il (II-28.160)           

 

2.2.4.3.2.4. Bağıntılı DeğiĢme:
 
Ġç sesteki sesleri, benzer sesli bir baĢka kelimedeki 

seslere dayanarak değiĢik telaffuz etmektir.
128

  

mevlüt < “mevcut” (II-8.50) 

mübāh <  “münbit”  (II-8.80) 

ihtira <  “iftira”  (II-16.28) 

gıravadına <    “kerevet” (II-20.123) 

halïçasını < “harita”  (II-21.76) 

kasatĭro < “kadastro” (II-26.55) 

2.2.5. AykırılaĢma: ÇıkıĢ noktaları birbirinin aynı veya yakın olan ünsüzlerden 

birinin, benzeĢmenin aksine çıkıĢ noktasının farklılaĢmasıdır.
 129

 Diğer Anadolu 

ağızlarında olduğu gibi, İİA’nda  da benzeĢmeye gôre ôrnekleri oldukça azdır.  

 

#b-n  < # b-m   

barnağın (II-8.114) 

# k-t-  < # k-k- 

gırt  (I-5.21)   gortmuĢsa (II-8.111)   

-y-n- < -ðn- < -ð-l- 

dïynemedi (I-1.124)    kóynek  (I-5.84) 

góynü  (II-14.49)      

 

                                                 
128

 bkz. TUNA; TDB, s. 31-32, DĠNAR; BDA, s.78.  
129

 bkz. Sadettin ÖZÇELĠK; “AykırılaĢma Terimi, Tanımı ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine”, Ġlmî 

AraĢtırmalar, Güz 2002, S. 14,  Ġstanbul, s.131-144, DĠNAR; BDA, s.78 
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2.2.6. SüreklileĢme: Patlayıcı ünsüzlerin çeĢitli sebeplerle sızıcı ünsüzlere 

değiĢmesidir.
130

 

 

2.2.6.1. Ön  Seste SüreklileĢme 

mahana < bahane  (II-25.34) 

 

2.2.6.2. Ġç Seste SüreklileĢme 

2.2.6.2.1. Kök Ünlüsünden Sonra 

  Ģ/ < ç/ 

İİA’nda yaygın olarak gôrülen bir değiĢmedir. Sôz konusu değiĢme komĢu 

ağızlarda da yaygındır.
131

 

geĢgin  (I-1.25)   gǖĢlü  (I-1.26) 

iĢme  (I-1.32) (II-26.51)   kaĢtım  (I-1.57) 

boĢlāndı (I-1.110)    kaĢ < kaç (I-1.146) (II-28.83) 

gēĢti  (I-1.154) (II-26.55)   hiĢ  (I-1.156) (II-26.77)  

aĢ < aç  (I-1.156)    üĢ < üç  (I-1.158) (II-28.15) 

ǖĢlü  (I-5.2) (II-28.127)   kāĢta < kaçta (II-7.51) 

uĢları  (II-8.150)    āĢtı < açtı (II-11.2)  

sāĢda  (II-14.3)    suĢlu  (II-16.28) 

sēĢtiler     (II-16.202)    biĢmee (II-20.25) 

haĢ < haç (II-23.97)    gēĢmiĢimize (II-23.132) 

ǖĢgen  (II-23.190)   góĢtüler (II-26.72)   

maĢ  (II-28.146)   gôĢmennerdēn (II-28.198)    

j/ < c 

ejdādın a (II-8.61)   vijdānsızlara (II-11.34)  

mējbūren (II-28.52)    

 ğ/ < k/ 

çoğiyi  (I-1.44)   yoğǔdun (I-1.162) 

çoğudu (II-21.252)  

 

2.2.6.2.2. Tabanlarda 

-Ģ-  < -ç- 

                                                 
130

 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 135, TUNA; TDB, s. 28, BOZ; AMA, s.81, DĠNAR; BDA, s.79. 
131

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 64, GÜLSEVĠN; UİA, s.62, BOZ; AMA, s.81,YILDIZ; IMA, s.40, DĠNAR; 

BDA, s.79. 
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borĢlandırdı (I-1.124)    genĢlerin (I-1.156) (II-28.52) 

ileĢberidik (I-2.107)    sādıĢla  (II-15.84) 

miraĢda (II-16.87)    anaĢlarını (II-21.123) 

kazānĢlar (II-23.131) 

 -ğ-  < -k- 

aĢĢağı  (I-1.23)    alcāğdıðız (I-4.13) 

ôğretcēğdiðiz (I-4.13)   górcēğdiðïz (I-4.14) 

bôcüğü  (II-7.17)    ocağımız (II-13.3) 

orağa  (II-20.24)    muhtarlığınıð (II-21.171) 

  

2.2.6.3. Son Seste SüreklileĢme 

 Ģ# < ç# 

sādıġ  (II-7.12)    ilaĢ  (II-8.113)  

pirinĢ  (II-15.107)    avuĢ  (II-16.92) 

saĢ  (II-18.58)   havuĢ  (II-20.111)   

oruĢ  (II-23.99)   ağāĢ  (II-28.24)    

     

2.2.6.4. Alt Ağız Gruplarını Belirleyen SüreklileĢme 

İİA’nda art damak “k”lerinin sızıcılaĢarak “x” olması iki kôyde tespit 

edilmiĢtir. Anadolu ağızlarında oldukça yaygın gôrülen bir değiĢmedir.
132

 

x / ~ x#  < k/ ~ k#  

balıxtan (I-1.110)    yuxanıð (I-2.28) 

oxumuĢ (I-2.82)   ıraxdan (I-2.91) 

yox  (I-2.92)    maxamlarını (I-2.96) 

çıxardım (I-3.2)    doxuz  (I-3.4)   

durdux  (I-3.4)    taxısını  (I-3.8)    

paxmaya (I-4.1)    atarıx  (I-4.7) 

oxlava  (I-4.24)   yaxın  (I-5.14)  

baxın  (I-5.32)   yasax  (I-5.55)   

boĢādıx (I-6.2) 

 

2.2.7.  SüreksizleĢme: Sızıcı ünsüzlerin çeĢitli sebeplerle patlayıcı ünsüzlere 
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 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 57, BOZ; AMA, s.82, YILDIZ; IMA, s.41, DĠNAR; BDA, s.81. 
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değiĢmesidir. İİA’nda birkaç ôrneği tespit edilebilmiĢtir: 

#c- <#j- 

candırmayınen  (II-16.26)  cileT  (II-21.220)  

  

-k- <h- 

āKırı<(Ar.)āhir (II-11.11) 

 

-g- <-h- 

haĢgeĢli<haĢhaĢ (II-14.28)  

 

-ç- <-s- 

herkeç   (II-14.7)  

 

‟ < r 

bi‟   (II-10.9)  va‟  (II-27.97)  

  

2.2.8. Ünsüz Türemesi 

2.2.8.1. Ön Seste Ünsüz Türemesi 

 #h < #
133

 

hafētmēm  (II-28.211)  hoda  (II-23.11) 

#y < # 

yēssir<esir  (I-5.61) (II-28.151)  

#n < # 

nēylehāndır <eynehan (II-16.2) 

 

2.2.8.2. Ġç Seste Ünsüz Türemesi    

-n- < -- 

ēnzübillahimineĢĢeytāniracim    (I-2.12) 

                                                 
133

 bkz. Gürer GÜLSEVĠN, “Türkiye Türkçesi Ağızlarında  h Sesi Üzerine”, TDAY (Belleten) 2001/I-II, 

TDK Yay, Ankara, s.129-146, BOZ; AMA, s.83, DĠNAR; BDA, s.82. 
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-r- < -- 

hōrĢaf <hoĢ+āb (II-25.23) 

 

-„- < -- 

nè‟yimiĢ  (II-15.58)  mē‟ĢūrmuĢ<(Ar.)meĢhūr  (II-19.5) 

  

2.2.8.3. Son Seste Ünsüz Türemesi 

-n- < --
134

 

kesïldi miydin < kesildi mi idi         (I-1.44) 

yāğmadı mıydın < yağmadı mı idi (I-1.45) 

varĭdın  < var idi   (I-1.83) 

yapārdın < yapar idi    (I-1.89) 

olūrdun < olur idi            (I-1.94) 

-y- < -- 

dēy < (Far.)tā  (I-1.189)  gadınnarıý < kadınları  (I-1.189) 

tēy < (Far.)tā  (II-25.1)     

-l- < -- 

ïstilāl <(Ar.) istïlā‟ (II-9.41) 

 

2.2.9. Ġkili ġekil: Bir kelimede iki ayrı ünsüzün biri birinin yerine kullanılması
135

 

r ~ l 

gāli  (I-5.2)              gāri  (II-17.33)  

                                                 
134

 bkz. Bu konuda Zeynep KORKMAZ “hastaydın (hasta idi yerine) hastaydına gibi Ģekillerden kısalmıĢ 

Ģekiller” gôrüĢünü bildirir.  Türk Gramerinin Sorunları II TGS II(22-23 Ekim 1993), TDK Yay., Ankara, 

1999,s.381. KomĢu ağız Sandıklıda da gôrülen bu ôzellik için : “Bôlgemizde, gôrülen geçmiĢ zaman ekinin 

3. teklik Ģahsında “-di” ekinin sonunda bir n sesinin türediği gôrülmektedir” gôrüĢü bildirilmiĢtir. ÖZKAN; 

SYAÖ, s.87, BOZ; AMA, s.84. 
135

 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 83-84, TUNA; TDB, s. 31, BOZ; AMA, s.84, DĠNAR; BDA, s.82. 
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 r ~ x 

gadax  (I-2.29)    gadar  (II-24.31) 

 r ~ l 

bilāderið (II-26.25)   birāder  (II-21.172) 

 

2.2.10. ĠkizleĢme: Ġç seste, iki ünlü arasında ve vurguyu üzerinde bulunduran ikinci 

hece baĢındaki ünsüzün tekrarlanmasıdır.
136

 Anadolu ağızlarının bir çoğunda 

gôrülen bir olaydır, daha çok Doğu grubu ağızlarında gôrülür. 

-çç-  < -ç- 

güççǖyüm  (II-14.38)    

-nn-  < -n- 

yannı < yanı  (II-16.6) 

   

 -ĢĢ-  < -Ģ- 

eĢĢek   (I-1.100) (II-16.225)  aĢĢağı  (I-1.23) (II-21.87)  

-mm-  < -m- 

hēmmen  (II-15.34) 

 -ss-  < -s- 

yēssir < esir  (II-22.87) 

   

-yy-  < -y- 

yôrüyyō  (II-9.3)    verïyyo (II-10.11) 

baKīyyo  (II-11.105)   gidïyyo (II-14.14) 

ikïyye   (II-16.81)   goĢūyyo (II-16.137) 

sorūyyo  (II-16.213)    eyyï  (II-18.65) 

inïyyo   (II-24.54)   tutūyyō (II-24.55) 
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 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 163 (Korkmaz, bu terimi ünsüz ikizleĢmesi olarak vermiĢtir.);  TUNA, TDB, 

s. 32, BOZ; AMA, s.84, DĠNAR; BDA, s.83. 
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gelïyyo  (II-25.7) 

-tt-  < -t- 

zātten   (II-23.250)   sontTaj (II-26.50) 

  

2.2.11. Örnekseme: Bir kelimedeki bir ses veya Ģeklin ôrnek alınarak bir baĢka 

kelimeye aktarılmasıdır.
137

 İİA’nda ôzellikle nazal g (ð) ôrnekseme yoluyla 

kullanılmaya uygun bir sestir. Bu olay komĢu ağızlarda da yaygındır.
138

 

-ð-  < -n-
139

 

oðu  (I-4.23)    buðār  (II-8.21)  

seð  (II-9.15)    *topliceð (II-9.46) 

*ќahyāsımıð (II-16.169)   *bilmiyoð (II-16.206)  

*ôlümüyüð (II-16.225)    

*ĠĢaretli ôrnekler iyelik kaynaklı 2.Tekil ġahıs (+ð)‟den ôrneksemedir.   

 

2.2.12. GöçüĢme: Ġç  seste  komĢu  veya  uzak  ünsüz  ve  ünlülerin  yer 

değiĢtirmesidir:
140

  

 

2.2.12.1. Ünlü GöçüĢmesi 

 

-a-i-  < -i-a- 

nāhiyetine < (Ar.) “nihāyetine” (I-1.125) (II-21.80)  

 

-e-a-  < -a-e- 

ēlfăba < (Fran.) “alfabe”      (II-7.60) 
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 bkz. KORKMAZ; GTS, s.168 (Korkmaz, bu terimi yakıĢtırma olarak vermiĢtir.); TUNA; TDB, s.50-52 , 

BOZ; AMA, s.86, DĠNAR; BDA, s.83. 
138

 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 64, BOZ; AMA, s.86, DĠNAR; BDA, s.83. 
139

 bkz. Leyla KARAHAN bu konuda:  “ð ünsüzü Batı Grubu ağızlarının bir kısmında n > ð, g > ð 

değiĢmelerine sebep olacak derecede benimsenmiĢtir.” gôrüĢünü belirtir. Anadolu Ağızlarının 

Sınıflandırılması AAS,  TDK Yay., Ankara, 1996, s.20, BOZ; AMA, s.86, DĠNAR; BDA, s.83. 
140

 bkz. Ahmet CAFEROĞLU; “Anadolu Ağızlarında Metathese Gelişmesi” TDAY Belleten 1955, T.D. K 

Yay., Ankara, s.1-7, EREN, “Türk Dilinde Metathese Olayı”, TDAY, Belleten 1953, T.D.K Yay., Ankara, 

s.161-180; KORKMAZ, GTS, s. 74, TUNA; TDB, s. 38-39, BOZ; AMA, s.86, DĠNAR; BDA, s.84. 
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2.2.12.2 Ünsüz GöçüĢmesi 
141

 

-r-b-  < -b-r- 

gürbesinden < gübresinden (Yun.) (II-13.47) 

-r-l-  < -l-r- 

irellemesinden  < ilerlemesinden (I-1.40) 

 -y-r-  < -r-y- 

ceyran< (Ar.)cereyan    (II-17.35) 

-l-p-  < -p-l- 

çılpāklādı < çıplaklardı  (I-5.30) (II-15.36) 

-z-l-  < -l-z- 

zelletli < (Ar.) lezzetli    (II-14.21) 

 -n-y-  < -y-n- 

dināyet  < (Ar.)diyanet  (II-20.157) 

 -l-n-  < -n-l- 

geleninde < genelinde   (II-13.26) 

 -l-m-  < -m-l- 

mēlmeketið < (Ar.)memleketin (II-18.3) 

 

2.2.13. Sesleri Bozularak Telaffuz Edilen Kelimeler:  

 Kelimelerin telaffuzu sırasında gôrülen değiĢiklikler, genelde o yôrenin bir 

fonetik eğilimini belirler. Ancak kimi zaman  kaynak  kiĢilerde  gôrülen  bazı 

telaffuz değiĢikliklerini, o yôrenin  bir  fonetik eğilimi olmaktan çok, kiĢiye bağlı  

ôzellik olarak değerlendirmek gerekir. 
142

 

                                                 
141

 bkz.  Önder ÇAĞIRAN; “Türkiye Türkçesi Ağızları Ünsüz GôçüĢmelerinin KuruluĢ Sistemi”,  3. 

Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (1996), TDK Yay., Ankara, 1999, s.239-277, DĠNAR; BDA, 

s.84. 
142

 bkz. GÜLSEVĠN; UİA, s.79, BOZ; AMA, s.87, DĠNAR; BDA, s.85. 



 

 

85 

baxānmıyān < bakmayan  (I-1.65) 

tavassūhï < tasavvufï   (II-8.8) 

fosteble < fizibilite   (II-13.19) 

pōğlamā < programa   (II-13.24) 

āKıbat < avukat   (II-15.150) 

ernebi < ecnebi    (II-16.42) 

merētesine < mertebesine  (II-16.84) 

nedibāndı < edibali   (II-16.104) 

biziz < bizim     (II-18.48) 

dahāyetli < dirayetli   (II-18.75) 

 

2.2.14. Yarı ÜnlüleĢme:
 143

 Kimi sürekli ünsüzlerin yerlerini yarı ünlü olan y 

ünsüzüne bırakmasıdır. Bütün ôrnekleri iç seste gôrülmüĢtür: 

y < ğ 

eylēnmiĢ (I-1.5) (II-26.35)   deyēr  (I-1.55) 

deyil  (I-1.120) (II-16.35)   üyǖdüyoS (I-1.123) (II-14.1) 

çiy  (I-1.197) (II-14.24)   üsteymen (II-11.38) 

deyiyō  (II-11.46)   seyïrttim (II-11.87) 

dóydürüyoS (II-14.6)    ciyēri  (II-16.10) 

eyēr  (II-16.31)   diyer  (II-16.42) 

dôyüĢǖrse (II-16.175)   ēymiĢ  (II-17.52) 

üyǖtdü  (II-18.35)    düyünnēde (II-19.8) 

ēylence (II-19.14)    deyïrmencilik (II-19.39) 

düyüsünü (II-21.190)    deyïĢme (II-23.29) 

óyleyin (II-23.112)    sôyǖde  (II-24.30) 
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 krĢ. BOZ; AMA, s.88, DĠNAR; BDA, s.86. 
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deyneyïm (II-24.102)   düyüsünü (II-25.41)  

yiyitpınār (II-26.52)   deyiĢen (II-26.79)   

meyērse (II-27.83)   ïyde  (II-28.112) 

 

y < g < ğ < k 

gēlcēymiĢ (I-1.166)   yemeyini (I-1.185) (II-21.194) 

biricïydi (I-2.100)    etmeyē  (I-4.1) 

ônündeyi (II-7.12)    tüfeyi  (II-9.25) 

kôpeyi  (II-9.54)   mubārey<mübārek  (II-10.5) 

tetiyi  (II-11.83)    içerideyi (II-11.85) 

kēĢgeyi (II-14.34)    ēĢiyinden (II-15.56) 

çifliyini (II-16.2)   hākimliyi (II-16.34)  

ētTiyïnden (II-16.70)   gideceyï (II-16.96)  

górdüyüð (II-16.122)   genĢlįýïm (II-16.192)  

ekmeyi  (II-17.34)   èrkeyï  (II-19.16)  

gôyden <gôk (II-21.7)    yetiĢemeyeceyiz (II-21.56) 

çürüye  (II-21.114)   alcaýĭz  (II-21.228)  

küreyi  (II-21.237)   emeyi  (II-23.96) 

 órneyin (II-23.165)   deyneyim (II-24.102) 

askerliyïm (II-27.86)   gômlēyi (II-28.101)   

y < v 

dóydǖ  (I-5.45) (II-21.245)   düyen  (II-21.160)  

   

y < g 

bôyün  (I-2.1) (II-24.26) 

 

y < f 
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çiyt   (II-28.73)  

  

 

2.2.15. DiĢ-DamaklılaĢma: Bir kelimede bulunan diĢ ünsüzünün diĢ-damaklı 

ünsüze dônüĢmesidir. 

Ģ < s 

herkïĢ < herkes (II-16.180)   herkeĢ < herkes (I-1.29) (II-16.15) 

 

    

2.2.16. Uzunluk Kayması: Genellikle Ģimdiki zaman ekindeki -r ünsüzünün erimesi 

sonucu o ünlüsü üzerinde bulunması gereken uzunluğun bir ônceki ünlüye 

kaymasıdır.
144

 

duyūyo (I-5.60) (II-24.99)  gelïyo  (II-14.14)   

gidïyyo (II-14.14)   yēyo  (II-14.32)   

istēyo  (II-14.52)    yanīyyo (II-16.74)   

satīyo  (II-16.126)   goĢūyyo (II-16.137)  

sorūyo  (II-16.213)   bakīyo  (II-18.65)   

kesïyo  (II-21.133)   bāğlayıverïyo (II-22.64)    

girïyyo  (II-24.40)   galīyyo (II-24.40) 

diðnïyo (II-24.99)    olūyo  (II-25.10) 

yatīyyo (II-25.27)    yetïyo  (II-25.47) 

yakīyyo (II-25.48)    sevïyo  (II-27.2) 

ôlǖyo  (II-28.157)   verïyyo  (II-28.160)   

dônǖyo (II-28.170)   

 GeniĢ zaman ekindeki –r ünsüzünün erimesiyle ônündeki ünlüde 

gerçekleĢmesi beklenen uzunluğun baĢka bir ünlüye kayması da metinlerde tespit 

edilmiĢtir. 

olusā  (II-13.23)   ōlu  (II-14.33) 

                                                 
144

 krĢ. DĠNAR; BDA, s.87. 
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vedï  (II-21.254) 

   

2.2.17. Ünsüz Uyumu: Türkçe kelimelerde komĢu ünsüzler arasındaki bu uyum, 

ÖTT‟nde geçerli bir kural iken bir çok Anadolu ağzında kural olmaktan çıkmıĢtır.
145

  

İİA’nda ünsüz uyumsuzluğu yônü ile dikkat çeker: 

 

-K,kd- 

āKdaĢ  (I-1.6)     geçirdikden (I-1.210) 

doKdura (II-11.130)    çēkdiriP (II-14.7) 

yōKdur (II-16.98)   bôyǖkdür (II-23.20)  

bākdı  (II-16.106)    çōKdur (II-16.159)   

tāKdir  (II-23.269)   diyelēkden (II-24.5)  

-Ks- 

taKsim  (II-7.10)    maKsāt (II-10.49) 

baKsalar (II-16.78)    doKsān (II-20.31) 

yoKsa  (II-26.8)   taKsi  (II-27.31)   

 -pd- 

yāpdıK  (II-18.28)   zapdettiĝimizi  (II-26.42) 

-sd- 

tomatèsdēn (II-14.11)   desdekleyicï (II-16.68) 

mapūsda (II-16.76)   usda  (II-16.82) 

 -Ģd- 

güneĢde (I-2.121)    garīĢdırıyōx (I-4.1)  

gēĢdi  (II-16.62)   miraĢdā (II-16.87)  

dǖĢdǖ  (II-16.158)   baĢdan  (II-17.19) 

ōynāĢdı (II-18.28)    beĢdē  (II-21.74)   
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 krĢ. BOZ; AMA, s.88, DĠNAR; BDA, s.87. 
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yapılıĢda (II-21.100)    tanıĢdīmızda (II-23.61)   

āĢdī  (II-24.111)    iĢdē  (II-27.93)   

-Ģg- 

alīĢgın  (I-1.94)   çalīĢgandur (I-1.183)  

baĢga  (I-1.186)   yetiĢgin (II-16.73)  

 -sg- 

ēsgi  (I-5.3)    āsger  (I-5.53) 

bāsgına (II-16.78) 

     

-td- 

vaziyetde (I-1.4)    çevitdirdi (II-11.124) 

gütdüm (II-15.145)    tuTdular (II-16.28) 

hatda  (II-23.221)    

-hd- 

zabāhdan (I-2.5)    allahdan (II-16.36) 

mųhdār (II-16.219)   tārihde  (II-23.214)   
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II. ġEKĠL BĠLGĠSĠ 

 

 EKLER 

 

  Ç E K Ġ M   E K L E R Ġ 

 

 ĠSĠM ÇEKĠMĠ 

 

  ÇOKLUK EKĠ 

 

+lAr 

Aynı türden bir çok varlıkları anlatmak gôrevindedir.
146

 ĠĢlev olarak ÖTT ve diğer 

Anadolu ağızlarındaki kullanımlarından bir farkı yoktur. Yalnızca hem İİA‟nda hem de 

diğer Anadolu ağızlarında değiĢken Ģekilleri  (allamorf)
147

 çok fazladır.  

n#+lAr durumunda ekin bir çok değiĢken Ģekli ortaya çıkmaktadır. Öncelikle  ek 

baĢındaki “l” ünsüzü benzeĢme ile “n” olur (≠n < ≠l),  ardından ek sonundaki “r” ünsüzü 

kaybolur bu esnada çoğu zaman komĢu ünlüyü uzatır:
148

 

 

+lĀ(r) ,+nĀ(r) 

1.1.1.1.1. ĠĢlevleri 

1.1.1.1.1.1. Çokluk anlamı verir: 

āKdaĢıð yanına çadırı gurmuĢlāŗ, malları sürmüĢler. (I-1.7) 

bayramnarā, gonuĢturmayā. gôtürülē paĢala. (II-11.109) 

Ģimdi efēndim düĝǖnner Ģóyle olūr. (II-16.177) 

dāĝdā meĢeliKōldū įçin meĢelerde mazı gobaKları oluyōdu äskidēn. (II-26.2) 

 

1.1.1.1.1.2. Sınıf, kategori yapar: 

torunnarınıð urūhlarına āyrı āyrı hedïye eyledim, habērdarēyle. (I-2.88) 

gelmiĢ geĢmiĢlerimize, babalarımıza, analarımıza cǖmlesinið tāksiratlarını āffēt. (I-2.95) 

gùçùğünǖ de sāndıKlıya gótTü  ôğretmenne, o da orda. (II-14.57) 

                                                 
146

 bkz. ERGĠN; TDB,  s. 218-219,  KORKMAZ; GTS, s. 39, BOZ;  AMA, s.90,  DĠNAR; 

BDA, s.89. 
147

 DeğiĢken Ģekil (Allamorf) kavramı için bkz. KORKMAZ; GTS, s.42. 
148

 krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 86, GÜLSEVĠN; UİA, s. 81, BOZ; AMA, s.90, YILDIZ; IMA, s.62, ÖZKAN; 

SYAÖ, s.126,  ġAHĠN; BMA, s.57,  DĠNAR; BDA, s.89. 
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bunnarı yaparıS mųTFakdā, çocuklarımızā yèdirïS.   (II-17.8) 

tabi bizim duyduĝŭmuza gôrē tūrisler geliyō. (II-21.1) 

ôküzarabaları, atarabası fiÍān yoğ. (II-26.16) 

tāŗlalarını parasınnanālmıĢelinden muācirlerið. (II-26.23) 

adamlarekemiyō gidemiyolar. kōmĢulār gôrüyō ekïn çīKmıĢ.  (II-28.41) 

 

1.1.1.1.1.3. Mübalağa anlamı verir: 

ey yerlerið, gôklerið bütün mükevvenātıð sāhibisi, yaradıcısı olan, ulu mēvla. (II-11.1) 

 

1.1.1.1.1.4. KiĢi zamirleri üzerinde anlam kuvvetlendirir: 

āynı çünkǚ bizlērįleĢbeŗįS, duracak hālimïz yōK. (II-17.38) 

allaħ sizleri de bağīĢlasın cenāb-ı allah.   (II-17.72) 

onu bilïrsiðiz onu sizlēr, memūrlār bilïrsiðiz. (II-20.96) 

dināyet yapıyō bunū. bizlēr bïlmeyiz.  (II-21.157) 

 

 ĠYELĠK EKLERĠ 

Ġsmin karĢıladığı nesnenin bir kiĢiye veya nesneye ait olduğunu belirten eklerdir.
149

 

ĠĢlev olarak ÖTT ile aynıdır, ekin değiĢken Ģekillerinin de ÖTT‟nden bir farkı yoktur, 

yalnızca ET, EAT ve diğer Anadolu ağızlarında da gôrdüğümüz, II. teklik ve çokluk 

kiĢilerdeki asli nazal g “ð” ünsüzü korunmuĢtur.  

 

 tk. : +(I
4
)m 

länōğlum ētme de bunu gōyver. (I-4.49) 

kôpek gudurǔ da sôzümoða dalārsa, gelï, būrda ziyāretedēr.  (II-7.17) 

seçim māmuru gēldi de yedi āsrıma gadār Ģey var. ќaĝıdım vār dedi ō. (II-16.102) 

ateĢ inècek sizi yakacák, gelïð bänim endiĢelerime itāat èdið. (II-21.8) 

yā odāyā oturūz çocuĝum diz çôkeriz.  (II-28.139) 

 

 tk.: +(I
4
)ð 

vārdığıð yerdē dilið datlı olsūð  (I-4.11) 

Ģindi bänįm eliði ôpē iki dĕnĕ ōğlummā.  (II-7.28) 
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bkz. ERGĠN; TDB,  s. 220-223,  KORKMAZ; GTS, s. 92,  BOZ; AMA, s.91 ,  DĠNAR; BDA, s.90. 
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sen türk milletinï, otūrduĝuð yērde bóýle  (II-16.225) 

dāğlar senið nè garānlıĝārdıð vār.   (II-17.50) 

 

 tk. : +(s)I
4
(n)

 150
 

muhammedïð kokūsunā.  (I-2.57) 

evelï ata bindirïrdik gelinneri, alacağīmız gızī. gideriz babasınıðevinē.  (I-6.1) 

āyilesinið sādıcı vā, Ģindï iki garı birbirine sādıġ filān diyōlā.  (II-7.11) 

ôbüri hemençi fırlïcek dıĢarı, górmicēk, yaυuklısını, górme yok. (II-15.13) 

millet birbirinið namusuna, ırzına gôzētmèyo.  (II-16.163) 

bunuð dèdēsi berāt getïmiĢ, dèhā hālen de berāt būrda.  (II-20.159) 

seyït sulTan hocasından dersalıyō. (II-23.46) 

 

 çk. : +(I
4
)m I

4
z 

iðanıð peygamberimizólmedi sāğdūr.  (I-2.51) 

arafat dağīdūr bizim dağīmız,  (I-2.72) 

iĢdē sonra sırāynan su sorunumuz varĭdı.  (II-13.6) 

cumā günü kendi kôyümüzüðiçi dāvetolūr.   (II-19.8) 

pazārtesi gün pazarımızolur.  (II-23.93) 

ammā çoğäskiden, dèdelēmiz gēlmeden.  (II-26.32) 

 

 çk. : +(I
4
)ð I

4
z 

kemalıð dôrt dene çetesi gāldı, biĢeyi gālmadı. silaħıðız yoK,  (II-11.50) 

bôyǖkler demiĢ sizo yāndan geldi kôküðüz dèyelekTen (II-15.53) 

āh kēĢkē bi vaktiðiz olsa dā yāpĭvērsek de yèseðiS. (II-17.9) 

kaĢ tane ôğretmeniðïz var, hākimiðiz var. o dedi hïç yoK. (II-22.33) 

amā asıl bizimēski dôĝerimïz  zamānıðızōlsa da gôrsēS. (II-23.36) 

anaðıza, babaðızā, çoluğuðŭza çocuğuðuzā heÍāl lōKma yedïrmenizi.  (II-28.219) 

 

 çk. : +lArI 

ondan sōða fabrigalarıð mālzemelerini oriya gïtti, geldi. (I-1.123) 
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 3. tk. Ġyelik eki üzerine hal ekleri getirildiğinde ortaya çıkan –n- sesi için bkz. TUNA; TDB, s. 20-22, 

Gürer GÜLSEVĠN, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler EATE, TDK Yay., Ankara, 1997, s.12-15, TEKĠN, 

“Üçüncü KiĢi Ġyelik Eki Üzerine” Genel Dilbilim Dergisi, S.7-8, Ankara, 1980, s.10-17. 
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mübārek ruhlarına hediye eyledim habērdareyle yā rabbi. (I-2.84) 

gúnāhlarını bänonnārıð heçederin. (II-16.111) 

tāŗlalarını parasınnanālmıĢelinden muācirlerið. (II-26.23) 

ayāKKabıları ēskimiĢ ēskĭci yusuf varĭdı, ona gôtürüsüð. (II-28.103) 

 

1.1.1.2.1. Ġyelik Eki Yığılması: 3. teklik kiĢi iyelik ekinin üst üste gelmesidir.
151

 

n0ohudū āynı gāħve gibi olur. nohut gawırısı nohūdu içērsið, (I-1.200) 

çiftið birisini o sürērdi, birisini bän. (I-1.208)  

hē hePisini ètcek yā, bizèdemiyoK, bizèdemiyoK hā. (I-4.27) 

ey yerlerið, gôklerið bütün mükevvenātıð sāhibisi, yaradıcısı olan, ulu mēvla.  (II-11.2) 

Ģïndï, kimisi Ģey ediyō, pirinç dōndurması, (II-15.108)  

 

  HAL EKLERĠ
152

 

1.1.1.3.1. Yalın Hal: Ġsmin herhangi bir çekim eki almamıĢ halidir.
153

 

cenāb-ı allah tarafından meseÍā insannara o zaman güĢ gūυvet vermïĢ,  (I-1.178) 

bän goruyā bēkÇi dūtTum. (II-16.129) 

baðā canavār filān bi Ģeyètmēz dèyō. (II-22.91) 

bunuð Ģimdį Ģey bu diyolā, bu Ģifālı deyïl diyōla. (II-24.97) 

 

1.1.1.3.2. Belirtme Hali: Ġsmi kendisine tesir eden geçiĢli fiile bağlayan haldir
154

 

 +(y)I
4
  

 ÖTT‟ndeki belirtme hali eki ile aynı durumdadır:  

oklaυāyı, Ģeyi esirānı alĭveŗ.  (I-2.9) 

o bôcükTen verïz, o bôcüğü içēŗ, o bôcǖð suyunu içē.  (II-7.18) 

taKsiratları vārsa āsān, rūhlarını da Ģādeylē.  (II-11.32) 

boĢanmáyınca ävlenebilïr mi, bänāylığı alabilir miyim,  (II-15.166) 

aman çoluğu çocuğu hemen içeri āmıĢlā,  (II-20.56) 

izïn verïse hatip geçēr cumāyı baĢka hoca durār ōrda gıldırīdı.  (II-21.155) 

bu Ģifadan sudan Ģifāyı bulūyyō adam. allahıma Ģükǖrlerolsun.  (II-24.105) 
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 Ek yığılması için bkz. KORKMAZ; GTS, s.53-54. 
152

 Yôn eki,  hem ÖTT‟nde hem de diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi İİA‟nda da kalıplaĢmıĢ olarak 

kullanıldığı için, hal ekleri bünyesinde iĢlenmemiĢtir. (bkz. 1.2.2.3.1.2.  +rA, 1.2.2.3.1.3.  +ArI). 
153

Yalın hal kavramı hakkında geniĢ bilgi için bkz. Ahmet BURAN; Anadolu Ağızlarında İsim Çekim 

(Hal)Ekleri AAİÇE, TDK Yay., Ankara., 1996, s. 37-60,  KORKMAZ; GTS, s. 169, BOZ; AMA, s.93, 

DĠNAR; BDA, s.91. 
154

 bkz. BURAN; AAİÇE, s. 99-133, ERGĠN; TDB,  s. 229-230,  KORKMAZ; GTS, s.175,  BOZ; AMA, 

s.93, DĠNAR; BDA, s.91. 
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+ø  

ET ve EAT‟nde de kullanılan bu Ģekle, bugün için ÖTT‟nde rastlanılmamaktadır. 

Ancak Anadolu ağızlarının bir çoğunda ôzellikle nazımda yaygın olarak kullanılır.
155

 

meseÍā verilērdin, ata ney kesērsē. fiÍanā gızı vèrelim.  (I-1.139) 

gül kokusūð alāmadīm,   (I-2.34) 

he birinci tōP beriye düĢüyō. ikinci top mesāfe āz daħa uzāt diyō.  (II-10.10) 

Ģinďį mūtemetimiĢ. āsgerið parası ôdüyomuĢ.  (II-11.118) 

góynü ōldu mu vallaħă gaçırıyo, Ģïndiki gızıð góynü yāpcaS yine gaçārıS.  (II-14.50) 

hēr çeyizini ederiS biz. bóle gızımız çıKarıS biz. gälin çıKarıS biz,  (II-15.64) 

yāwrum eveli bän tārlamız fiÍān ekįp gāldırıyoduK,  (II-15.132) 

cenāb-ı allah diyōr kïnið cebrāýil gônderįýŏ. yā sālih kayaya emïret dèyo.  (II-21.10) 

 

1.1.1.3.2.1. ĠĢlevleri: ÖTT‟‟nde olduğu gibi cümlede nesne gôrevindedir.
156

 

1.1.1.3.2.2.  Diğer Hal Eklerinin Görevinde KullanılıĢı 

 

1.1.1.3.2.2.1. Yönelme Hali Yerine KullanılıĢı: 
157

 

hasān-ı basrï devlete Ģeye bāğlamıĢ bunu āylık verilēdi, aylıĝī getirilēdi  (II-7.7) 

biz dē orayı baKıyōS, süpürüyōS hepimiz o gôrevi baĢıbōĢ bırakmıyoS,  (II-8.38) 

allah rāzí olsūn, bu adamlār burada hastalarını baKaraK tedavi etmiĢlēr  (II-8.91) 

avukāt geliyor, yōKluyō. bänï hākim haKsız cezā verïyyo.  (II-16.39) 

meselā buriyá tūrisler geliyō, buralarī bakıyōlā, filimini çekiyōlā,  (II-21.30) 

dā uzun sürer tabï. o zaman āfyonu buğdey gôtŭrüsüð, (II-28.82) 

kāynatıla gelēn bāyrama gelen Ģeyleri birēr fïncan  Ģērbet verirlēŗdi.  (II-28.109) 

 

1.1.1.3.2.2.2. Bulunma Hali Yerine KullanılıĢı: 

ramazānı gôtcēz dediler, bēn de dedim ki ıramazanı būŗda  çıkım,  (II-15.21) 

 

1.1.1.3.3. Yönelme Hali: Ġsmin, fiilin gôsterdiği hareketin kendi yônünde yapıldığını 

belirlediği haldir.
158

 

 +(y)A 
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 bkz. BURAN; AAİÇE, s.100-103,  GÜLSEVĠN; EATE, s. 34-35, GÜLSEVĠN; UİA, s. 83,  BOZ; AMA, 

s.94,  DĠNAR; BDA, s.92. 
156

 Belirtme ekinin Anadolu ağızlarındaki iĢlevleri üzerine geniĢ bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s.128-130, 

BOZ; AMA, s.94,  DĠNAR; BDA, s.92. 
157

 GeniĢ bilgi için bkz. Zeynep KORKMAZ; “Batı Anadolu Ağızlarının Yazı Dilinden Ayrılan Ġsim Çekimi 

Ekleri ve Fonologie-Morphologie Bağlantısı”, I. Milli Türkoloji Kongresi, Tebliğler, 6-9 ġubat 1978, 

Ġstanbul, 1980, s. 29-49. 
158

 bkz. BURAN; AAİÇE, s. 134-176,  ERGĠN; TDB,  s. 230-231,  KORKMAZ; GTS, s.173,  BOZ; AMA, 

s.94,  DĠNAR; BDA, s.92. 
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 ÖTT‟ndeki yônelme hali eki aynı durumdadır. 

 +ø 

*meseÍā nère varīsað var, adamı televizyōnsuS, efēndime sôyleýįm 
159

 (I-1.160) 

*çoxdān mı getti. hepora gitcax guzŭm, hepimizora gitcez.  (I-2.32) 

gabiri yıxılmīĢ, nesįli tükenmiĢ müslüman hediye ettim yā rabbï.  (I-2.93) 

**davĢanlı bi hoca varĭdı. hocā bän sôylēdim o yazādı, hoca çabuKôğrēndi.  (II-7.63) 

*Ģūŗda mezārları vādır onnarıð yònānlılarıð. ôldürdüklerini ora gómdǚlēŗ.  (II-7.74) 

*istānbul ünivertesi profôsôrlerinden, onār bura gēlmiĢlēr, on gün gālmıĢlar.
 160

 (II-8.99) 

*ïngilïS. hem yollòyō, bura tǖrkiyeyē hārbē, hem dē dèyōr ki ilerï gïtmē dèyō.  (II-9.5) 

*ākdeðïz, atïna deyïvē ne vār atinayī dā boĢātsınnār acıK dahā ôte gidēydï  (II-9.38) 

diye ālāŗlāŗ, ana …sarılı, birbirleri sarılır  āĝlāŗlāŗ    (II-15.101) 

*hēr gēnĢlēr daĢocaklarına Ģura, bura gidïyyō,  (II-16.172) 

cánāb-ı allah, allaħ bēļki bunnarıð yüzü hürmetį bizi de affèdēr.  (II-17.62) 

***size biziĢ veremicēz. siz tǖrkiye dağīlcaksıðīz, beğēndiğiðiz yērde gālcáksıðız (II-

24.15) 

ordā medreseýĕ  iki buçuK lirā taĢ getiriyoduK. kar, kıĢ o zamān  (II-28.61) 
 

*ĠĢaretli ôrneklerin +ø yônelme mi yoksa orjinal kullanım mı olduğu tereddütlüdür.  

**ĠĢaretli ôrnekte derilme bulunmaktadır. 

***ĠĢaretli ôrnekte ise hece tekleĢmesi bulunmaktadır. 

 

1.1.1.3.3.1. ĠĢlevleri:
161

 

1.1.1.3.3.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde: 

tārħanayī yoĝūrdu cızīldıyoniçine gôceyi gatıyon,  (II-14.5) 

ondan sōra haziret-i hāTice vālidemiz peygamberimize vāhiy gelïnce,  (II-16.143) 

beĢ sèkiS kiĢi sıralanīrlar, ōrmana girērler, ônünnen çıKanı vurular.  (II-22.12) 

 

1.1.1.3.3.1.2. Sebep, Maksat Bildirir: 

küsük deyilēr oða. guvvetli bi ağaĢ takınca Ģóyle galdırttırmaya. (II-20.106) 

yònan, dôĝeri istilā ètmiĢ yònan, dôĝeri yıKmaya yaKmayă çalīĢmıĢ.  (II-23.217) 

mitiņg yapmaya gittikuzaĝa,  (II-27.25) 
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 bkz., YTS, “ nire:nereye”  s.158, DĠNAR; BDA, s.93. 
160

 bkz., YTS, “ bura:buraya” s.40, DĠNAR; BDA, s.93. 
161

 Yônelme ekinin Anadolu ağızlarındaki iĢlevleri üzerine geniĢ bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s.165-172, 

BOZ; AMA, s.95, DĠNAR; BDA, s.93. 
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1.1.1.3.3.2. Diğer Hal Ekleri Görevinde KullanılıĢı 

1.1.1.3.3.2.1. Bulunma Hali Yerine KullanılıĢı: 

yanĭņda oturu, çayını içer, gider. gızın ēvįne otumak yasaK, óleyidi eveli,  (II-15.11) 

faKat bóyüklerimið sizïð gibi ālim çocuKlarıð yanınā sózlerini diðledim,  (II-20.1) 

bu kôye gelesiye gadā. Ģuriyā  bi dene hüdütlü kôyü vārdur. bey kôyü denir.  (II-24.17) 

 

1.1.1.3.3.2.2. Belirtme Hali Yerine KullanılıĢı: 

 

ayrı ayrı hediye ēttïm. onnara da haberdarēyle yā rabbi cǖmlesįnĕ.  (I-2.94) 

daha evelcesi gelmiĢ, oða da bôyükler deyūmuĢ, bunun babası da bilmēz  (II-15.52) 

yūnus peygāmber ē gāvmine ïslahèdemeyïnce giTdï. gemiye biðdi.  (II-16.112) 

kōmĢuları o gün onuðacısınā pāylaĢmaKiçin kōmĢularī sóyledïmodalara  (II-23.176) 

 

1.1.1.3.3.2.3. Vasıta Hali Yerine KullanılıĢı: 

sen nērden gēldið, bän nērden gēldim birbirine gonūĢmuĢlar,  (I-1.16) 

Ģu zābit gızıma barābaroldū. bu zābit anama barabaŗoldū, faÍān diyolar.  (I-5.77) 

allaħ gabūletsïð zorluyō yā. zorlasa dā āynı tempoyā devāmediyiS.  (II-17.37) 

 

1.1.1.3.4. Bulunma Hali: Fiilin gôsterdiği hareketin yerini bildiren haldir.
162

 

 +DA 

 +ø 

geĢliĝïm fevKalāde goyūn gütTüm, çif sǖrdüm. zenāatım bu iĢTe.  (I-5.7) 

bizim burdā da bän ayāzinde de gāldım, diğēr yerlē, on beĢ gün gāldım,  (II-8.133) 

 

1.1.1.3.4.1. ĠĢlevleri
163

 

1.1.1.3.4.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde: 

geyïm nèrde arıyo. çul, çuval, çāl, çaPųt, ayağında çarıK, dolaK.  (I-5.18) 

hē ōrdan neyįse o ïðde biraz muħāfaza ōlduK.  (II-12.3) 

kalmadı bizde bi Ģey. hērkezāynı hiç. biz çünkü burda dōğduK  (II-26.82) 

 

1.1.1.3.4.1.2. Zamanda Bulunma Bildirir: 
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 bkz. BURAN; AAİÇE, s. 177-201, ERGĠN; TDB,  s. 231-232,  KORKMAZ; GTS, s. 29, BOZ; AMA, 

s.95, DĠNAR; BDA, s.93. 
163

 Bulunma ekinin Anadolu ağızlarındaki iĢlevleri üzerine geniĢ bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s.195-199, 

BOZ; AMA, s.96, DĠNAR; BDA, s.93. 
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äski zamanda burăā oturmuĢlā, mağaralārda gizlēnmiĢlē, Ģu olmuĢlā.  (II-20.3) 

meseÍā o zamanıð bērinde seksen teneke yāni seksen tenekeyē kirāladıK.  (II-21.172) 

eyēr yedi senede bozabilïrse yedi günde bōzdum diye ôvüðsüð.  (II-22.90) 

 

1.1.1.3.4.1.3. Sahiplik Bildirir: 

ōlāņ evi pek havastă  (II-15.93) 

gız evleri gara gara yastă   (II-15.94)   

 

1.1.1.3.4.2. Diğer Hal Ekleri Görevinde KullanılıĢı 

1.1.1.3.4.2.1. Ayrılma Hali Yerine KullanılıĢı: 

onnarıð goyunnarı burda geçērkene cāminið gıyısındā  (I-1.73) 

mucize gabilinde o zāt-ı muhterem onu çıKārtmıĢ diyōlār bize. (II-8.47) 

hāymanadā gaçıP gelïken iĢtè ōnnaracıK gūrtulūĢ yolū būlmuĢlā,  (II-9.30) 

yüce daĝ, yüce daĝ baĢında iðdiremedim,  (II-17.74) 

tā o zamānda mòcize galıyō baK bū yïrminci asıra gadar gıyāmĕtįð.  (II-21.24) 

 

1.1.1.3.5. Ayrılma Hali: Fiilin gôsterdiği hareketin yerini bildiren haldir.
164

 

 +DAn 

1.1.1.3.5.1. ĠĢlevleri
165

 

1.1.1.3.5.1.1. Cümlede Dolaylı Tümleç Görevinde: 

āslını demediler. demiĢlēr sōðā gāli onnār buŗlārdanēvlenmiĢlēr,  (I-1.22) 

biz yôrüĝüK, bu evēldenatalarımīzdan gālma yāwrųm bu yuxa.  (I-2.25) 

herif hāndan çıKtı mı būrda akĢāmōldu mu būrda galīŗdı.  (II-20.29) 

duruKan bïrgün bolavadından bï mēmetali isminde bi adam gēldi.  (II-21.53) 

iĢTe tābi buradā saKāryadan geri dôndüĝǖ zaman ārkasını kēsiyolar  (II-22.92) 

 

1.1.1.3.5.1.2. Fiilin BaĢlangıcını, ÇıkıĢ Noktasını Bildirir: 

biri de yōlÇu yōlÇu zabāhTanävden getïrmiĢ Ģofēr.  (I-2.16) 

bän bóle gurt düĢǖdümarKadāĢ dedi. yā idrār  yolundān dedi.  (II-8.121) 

sabāhleyin çocuKlar çifte gidĕceklēŗ. kapıdan çıKārken bi müsāfir geliyō.  (II-28.34) 

 

                                                 
164

 bkz. BURAN; AAİÇE, s. 202-234, ERGĠN; TDB, s. 232-234,  KORKMAZ; GTS, s. 37, BOZ; AMA, 

s.96, DĠNAR; BDA, s.94. 
165

 Ayrılma ekinin Anadolu ağızlarındaki iĢlevleri üzerine geniĢ bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s. 223-231, 

BOZ; AMA, s.96, DĠNAR; BDA, s.94. 
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1.1.1.3.5.1.3. Zaman Bildirir: 

zabāhdan e hamırı Ģóne yazınca fırīn da yanıyō.  (I-2.5) 

bi āsger kemāl vārĭdı. bizimehbaP ēsgidenata dōstum, avukāt geliyor,  (II-16.39) 

olūr dedilē, sabāhıĢīmadan amān ќāzımemmi Ģu çift ôküzü bi teslimal.  (II-20.38) 

bizdekï geĢmïĢden, atadan, górdǖmüz anane ve gôreneklerimiz ōsmanlıdan  (II-23.162) 

 

1.1.1.3.5.1.4. EĢyanın Neden Meydana Geldiğini Bildirir: 

yoK biberēkmeyiS. tomatèsdēn yapıyoS, tabï yā  (II-14.11) 

bu bulgur vār ya bulgur, buğdāydan yapılano bulgurdan yaparlardı.  (II-19.2) 

top gūrmuĢ onuðaltınā, dağıðāltına bónē. binā gayādan oydūrmuĢ üstünü  (II-21.39) 

 

1.1.1.3.5.1.5. Fiilin Sebebini Bildirir: 

vah çeķtim ağăĢlárıð kôlgesiðden Ģēysi ōlmádı, dálı ōlmádı,  (II-15.135) 

neslïnden gelēnner ve türk milleti ïmānētTiyïndeniçïnde ēvliya olacak,  (II-16.70) 

purapugāndadānôtürü gïrdim dedïm. konūĢ dedi nāptıð dedi,  (II-27.86) 

 

1.1.1.3.5.1.6. Bütünün Bir Parçasını Bildirir: 

muTlakā gūrban bāyramı etïndenônüne gōncaK.  (II-23.154) 

 

1.1.1.3.5.1.7. Vasıta Bildirir: 

gur‟ān-ı kerïmi eldenelē dilden dile bize gada getiren müslümanālèmlerine,  (I-2.93) 

āynı maāllede ne Ģekïlse sıradān oturulmuĢ kôy.  (II-26.29) 

 

1.1.1.3.5.1.8. Zarf Tümleçleri Yapar: 

allăħă Ģükür bizim toprağımıziyi olduğundan veriyō.  (I-1.46) 

ēyidi kïmseye çox Ģükür zarārı ōlmadan geldi geĢti dünyāsından.  (I-2.105) 

gızōlmādan gelinōldū  (I-6.9) 

 

1.1.1.3.5.2. Diğer Hal Ekleri Yerine KullanılıĢı 

 

1.1.1.3.5.2.1. Bulunma Hali Yerine KullanılıĢı 

evlenceð mi sēn, evlencēð. senden muħaKKak gızı Íāzım. vērmiyolar,  (I-1.145) 

ninem. o zābite baxārdı . ēlden ne vārsa o gün süt, yoğurt biĢeyler varĭsā verïdi.  (I-5.49) 

bu mūhtār bóyle bi dēvletaleyhinden gonuĢması vār mı. halk seviyo.  (II-16.24) 
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ōrda gāldıK. ōrdan durukan ōmbeĢ gün sōðra bubām įramētlik gēldi.  (II-18.70) 

 

1.1.1.3.6. Vasıta Hali: Ġsmin, fiilin kendi vasıtası veya  iĢtiraki ile yapıldığını bildiren 

haldir.
166

 

 +(y)IlA(n), +(y/I)nA(n)
167

 

 Vasıta hali için, yukarıdaki eklerin dıĢında iki ek daha kullanılmıĢtır: 

 

 +leyin
168

 

 EAT‟‟nde tanık olduğumuz bu ek,  hem ÖTT‟‟nde hem de Anadolu ağızlarında 

yaygın bir kullanıma sahiptir. 

onu da yemedenaxĢamleyin gaxıvērmiĢ.  (I-1.181) 

sabāh gidelim dedik. yāttıK sabāhleyin gïttik.  (II-21.57) 

cumā gün āKĢamüstü óyleyin cumādan sora,  (II-23.112) 

 

 +In
169

 

 ET‟de yaygın ve canlı olarak kullanılan bir vasıta eki iken, sonradan bu vasfını 

kaybetmiĢtir. EAT ve ÖTT‟nde olduğu gibi Anadolu ağızlarında da ekin ancak kalıplaĢmıĢ 

Ģekilleri kullanılmaktadır. 

 

bizim barajıð ōlduğu yērden afyona yayan gidiyox. (I-1.100) 

herālde güzün ōlmuĢam. anām da gālmadı, bubām da gālmadı,  (II-14.39) 

hayvān otladırız biz çocūKken baharıð.  (II-21.52) 

yoK gıĢıð pek soğuKōlmaz. bu dağ var yā. (II-21.133) 

1.1.1.3.6.1. ĠĢlevleri
170

 

1.1.1.3.6.1.1. Vasıta Bildirir: 

gïtti ôzalāldı, gēldi uçaĝĭnanïstanbula gómdü menderesi.  (I-1.133) 

bayaı goyūn çobannarīydı. çif sürēýdik ôküzünnen.  (I-2.109) 

                                                 
166

 bkz. BURAN; AAİÇE, s. 235-265, ERGĠN; TDB,  s. 234-236, KORKMAZ; GTS, s. 165, BOZ; AMA, 

s.98, DĠNAR; BDA, s.95. 
167

 Ek üzerine geniĢ bilgi için bkz. KORKMAZ, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması 

Olayları,  TEKKO, TDK yay., Ankara, 1994, s. 31-34, BOZ; AMA, s.98,  DĠNAR; BDA, s.95. 
168

 Ekin etimolojisi için bkz. KORKMAZ; TEKKO, s. 70-71, BOZ; AMA, s.98, DĠNAR; BDA, s.96. 
169

 Ek üzerine geniĢ bilgi için bkz. KORKMAZ; TEKKO, s. 26-31, BOZ; AMA, s.98,  DĠNAR; BDA, s.96. 
170

Vasıta ekinin Anadolu ağızlarındaki iĢlevleri üzerine geniĢ bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s.260-264, 

BOZ; AMA, s.99, DĠNAR; BDA, s.96. 
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oxlaυānnan. ērgecinen ävirilïr hē.  (I-4.24) 

Ģura aĢĢağı atınan, Ģura aĢĢağı iðdilē, gēldilē.  (I-5.86) 

gèce dedi ciPinnen gelècēz dedi, burayi bulacaĝız dedi, seni.  (II-21.65) 

kupāyĭnan onu avlārlar. golaví dērler.  (II-22.11) 

būrdan  alırlāŗdı tirenlērle ārKadaĢlara birbirine sevkederlēŗdi bunū.  (II-23.91) 

tuz yoK vagonlārla gelïrdi istasyona.   (II-28.155) 

 

1.1.1.3.6.1.2. Zaman Bildirir: 

eski senēynen, biniki yǖz gırkēlli seneleri arasındā gelmiĢlēr buriya. (I-1.24) 

bunnarı bárābár güdērdim bän. zabāhnan çïfte gelïrdi gāynanası.  (I-1.208) 

iĢe gidecek ōldū mu o zaman sabāhnan bubāma nèreye gidĕcez dèyemēzdim.(II-28.143) 

1.1.1.3.6.1.3. Hal-Durum Zarfı Yapar: 

yalĭðız bu yāĢlılıĝı da zōrunnan bāğladılā yāwrum. (II-11.140) 

iĢdē sonra sırāynan su sorunumuz varĭdı. geçēn yıl onu çózdük.  (II-13.5) 

ōĝlān gız birbiriynen dutuĢur. tárafı da vērmemekistēr.  (II-16.181) 

tòpraKTan bóyle ellerimiziðemeĝinen, bï o hallēŗde iĢde idērdim. (II-17.59) 

meselā bunū bi ïzinnen hayvan yedï zaman, bi dağā. (II-22.13) 

 

1.1.1.3.6.1.4. Birliktelik Bildirir: 

onnar dā yôrǖk de äsgiden birleĢmiyō bizim damārnan.  (I-1.35) 

toplāŗ dèyō sāndıKlarıynan, mērmiler fáÍān duruyō,  (II-11.82) 

sennēn mi gĕçiņcek, almıyoņ, kôy gızını almıyōņ. (II-15.15) 

āyçiçeklerið sāplarıynan bóne fırını gīzdırı, üstünü temïzle oriya atarız.  (II-21.185) 

āydın tarafından yôrüklē gelïdi malīnnan, maĢatınān.   (II-24.20) 

Ģeker bulamayīP da çekirdēksizüzǖmnen çay iĢtïmi bilirim.  (II-28.116) 

 

1.1.1.3.7. EĢitlik Hali: Ġsmin, fiilin nasıl ve ne Ģekilde  olduğunu belirtmek için girdiği 

haldir.
171

 

 +ÇA
172

 

                                                 
171

 bkz. BURAN; AAİÇE, s. 266-285, ERGĠN; TDB, s. 236-238,  KORKMAZ; GTS, s. 56-57, BOZ; AMA, 

s.99,  DĠNAR; BDA, s.97. 
172

 Ek üzerine geniĢ bilgi için bkz. KORKMAZ, “Türk Dilinde +ça Eki ve Bu Ek ile Yapılan Ġsim TeĢkilleri 

Üzerine Bir Deneme”, TDÜA,  C.1, s.12-84, KORKMAZ; TEKKO, s. 40-41, BOZ; AMA, s.99, DĠNAR; 

BDA, s.97. 
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1.1.1.3.7.1. ĠĢlevleri
173

 

1.1.1.3.7.1.1. EĢitlik Bildirir: 

bizim kñve geldið miydïð iraħātça bi çif sürērdim bän.  (I-1.52) 

äskidenōrman kesiyōdu bōlca. ïĢlēr çıkīnca ormandan gurtūldu, Ģükür.  (II-16.128) 

yǖzde otuS yǖzde kırk ānca  çālgı çıKar yāni.  (II-23.124) 

 

1.1.1.3.7.1.2. Sıfat ve Sıfat Olarak Kullanılan Sözlere Gelerek Oldukça Anlamı Katar: 

bu gadax becerïļįýŏ. o Ģeyiyice gatı olacak Ģū.  (I-2.29) 

ïncècik yazāŗsıð, onĭ da güzēlce Ģeylēde biĢirisið,  (II-15.123) 

 

1.1.1.3.7.1.3.Miktar Bidirir: 

goruzävimize çoKcanā.  (II-18.43) 

 

1.1.1.3.7.1.4. Sınırlama Bildirir: 

biz gittik araĢtırdıK, sādece duvāları gālmıĢ,   (II-8.81) 

gēldiğimizden bu yānnā kôyümüzüðiĢte bāĢlıca sorunnarı olārāk.  (II-13.2) 

 

1.1.1.3.7.1.5. Göre, Kadar Anlamı Verir: 

onlarıð hēpsi bóýle serpiĢtirilerek bence gēlmiĢlēr,  (II-8.13) 

bunuð niye ôtekinið Ģeysi bulunmadı binlērce insān gidiyō   (II-8.27) 

vallāhi en büyük kerāmet o guduz ilācınıð bulunmasıdır bänce,  (II-8.127) 

buranıð toprağī, biz toprak diyōz ēmmē, evliyācā, allāhca côvhēr.  (II-24.42) 

 

1.1.1.3.7.1.6. Zarf  Yapar: 

gīz da vārcān dèdi. bóylelikçe oriya vēdik.  (I-3.3) 

Ģunu eyice bilirim baxıð da Ģuràyā, Ģuràýā guyū gāzdıla.  (I-5.31) 

ondān soðā èhtiyārlayınca uĢaKlā yetïĢti. onnarā devrēttim  (II-7.27) 

bóylē bu zamanlādan azevēlce gēldi kôyüð Ģò tarafıdan gēĢti  (II-7.69) 

āz daā uzadīnca ģavuruðüsdüne.  (II-10.11) 

ïncècik yazāŗsıð, onĭ da güzēlce Ģeylēde biĢirisið, (II-15.122) 

boĢanmáyınca ävlenebilïr mi, bänāylığı alabilir miyim,  (II-15.165) 

guvvetli bi ağaĢ takınca Ģóyle galdırttırmaya.  (II-20.106) 

                                                 
173

EĢitlik ekinin Anadolu ağızlarındaki iĢlevleri üzerine geniĢ bilgi için bkz. BURAN; AAİÇE, s.293-294, 

BOZ; AMA, s.100,  DĠNAR; BDA, s.97. 
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bunu bütüncene kesēŗlē bóne düzlēlēŗ.  (II-21.182) 

  

1.1.1.3.8. Aitlik Eki: (bkz. 1.2.1.1.3.) 

1.1.1.3.9. Soru Eki  

 +mI
4
 

nerdē hē, aðnădĭm. çoxdān mı gitti. getti mi,  (I-2.31) 

sacıðüsdünde de ediyōS sıra gēldi mi,  (II-14.2) 

yònusemrenið ēmre làkabını alan yeri bilen vār mı diyo.  (II-23.211) 

gitsek baĢbaKana ôzǖr mü dilesek netsek.  (II-27.7) 

Soru ekinin zarf gôrevinde kullanımı için (bkz. 1.2.1.1.1.3.2.12) 

 

  ĠSĠM TAMLAMASI 

 Ġyelik bağlantısı ile birbirine bağlanmıĢ iki veya daha çok isimden oluĢan 

tamlama.
174

 Ġsim tamlamaları iki Ģekilde yapılmaktadır. Bunun yanında genetif grubu 

Ģeklinde kullanımlar da mevcuttur.  

 

1.1.1.4.1. Birinci ġekil (Belirtili Ġsim Tamlaması): 

Tamlayan+  (n)Ið (Ġlgi eki )  Tamlanan+ iyelik Eki 

ondan sōða fabrigalarıð mālzemelerini oriya gïtti, geldi.  (I-1.123) 

bizimāfyonuð devlet hasTānesinið sāĝlık baĢhekimi faÍān gēldilē,  (II-11.127) 

sarı buğdeyiðunuðdan, yoğurūsuð,  (II-15.123) 

düĝǖnüð sāhibine hayīrlı ōlsuðārKadaĢ dērler.  (II-23.120) 

açın gôzünüzü dedi, kôylünüð kulaĝını būrdu.  (II-27.43) 

bizim burda mezārlıĝıðārkasındaydī,  (II-28.169) 

 

1.1.1.4.2. Ġkinci ġekil (Belirtisiz Ġsim Tamlaması): 

Tamlayan+ ø (Ġlgi eki )  Tamlanan+ iyelik Eki 

Ģebit bezesi dôküyom bän. baðā ōklaυā getirdïn mi.  (I-2.9) 

kureyĢ kabïlesi gelmiĢ deýïl mi.  (II-8.40) 

Ģū sôĝütlerið alt yānda. bïz gǖrcü guyusu derïz,  (II-11.41) 

kına gecesi de anāsı toplāŗ, birbirleri hănĭ kına gecesine gız tarafları gèlir  (II-15.82) 

he su depōsu su depōsu olān yer ocaĝĭdı yāni.  (II-21.107) 

                                                 
174

 bkz. ERGĠN; TDB,  s. 364-368,  KORKMAZ; GTS, s. 90,  BOZ; AMA, s.101,  DĠNAR; BDA, s.98. 
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bū çavuĢ yònan harbindē, godú diyola. mēmet çavuĢ diyōlādı buðā.  (II-22.52) 

halk pārtisinið gózleri ōldu hep goca goca, dedim.  (II-27.49) 

 

1.1.1.4.3.Genetif Grubu  

hālā daā bizimōğlanda değïrmeni var onuð meselā.  (I-1.198) 

bänįmōğlan da babasınnan birlik duruyō.  (II-15.153) 

 

1.1.2. FĠĠL ÇEKĠMĠ 

 Fiil çekiminde iki ôzellik ône çıkar; bunlardan birisi Ģekil, diğeri de iĢlevdir. 

İİA‟nda fiil çekiminde eklerin iĢlevleri –ki buna zaman kaymaları
175

 dahildir- ÖTT ile 

paraleldir. Buna karĢılık eklerin değiĢken yapıları oldukça farklılık gôstermektedir. 

 

1.1.2.1. BASĠT ÇEKĠMLER 

1.1.2.1.1. ZAMANLAR 

1.1.2.1.1.1. Görülen GeçmiĢ Zaman:
176

 

 -D+
177

 

 KĠġĠ      TEKLĠK             ÇOKLUK 

1. -DI
4
m -DI

4
K, -dıx 

2. -DI
4
ð,-DI

4
n -DI

4
ð I

4
z 

3. -DI
4
,-dIn -D I

4
lĀ(r),- D I

4
lA(r) 

 

1.1.2.1.1.1.1. Birinci Teklik KiĢi: 

bizim kñyüð dadını vērmedi. her yērde çif sürdüm yā.  (I-1.55) 

māsal fiÍān dūymadım gülǚm, yalān mı sôyleyim,  (II-15.179) 

bän goruyā bēkÇi dūtTum.  (II-16.130) 

 

1.1.2.1.1.1.2. Ġkinci Teklik KiĢi: 

eveli kemalıð kôpeyïydiðïz Ģindi direpopusuð kôpeyi mi ōlduð demiĢ.  (II-11.55) 

sen hākimliyi yapamadıð  (II-16.35) 

                                                 
175

 Zaman kaymalarında geniĢ bilgi için bkz. Ertuğrul YAMAN, Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, 

TDK Yay., Ankara, 1999, BOZ; AMA, s.102, DĠNAR; BDA, s.99. 
176

 bkz. ERGĠN; TDB,  s.290,  KORKMAZ; GTS, s. 74,  BOZ; AMA, s.102,  DĠNAR; BDA, s.99. 
177

 Gôrülen geçmiĢ zamanın çekimi ve değiĢken Ģekilleri için krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 105-106, 

GÜLSEVĠN; UİA, s.97-99,  BOZ; AMA, s.102-103,  YILDIZ; IMA, s.82,  ÖZKAN; SYAÖ, s.157, ġAHĠN; 

BMA, s.74,  DĠNAR; BDA, s.99. 
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1.1.2.1.1.1.3. Üçüncü Teklik KiĢi: 

sū suyumuz yox. ïĢme suyumuz varĭdın. battalōldū.  (I-1.32) 

ondan sora ata kesēr, biçērdin verïdin.  (I-1.142) 

tāK diye düĢTü diyō bu dāĢTanaĢaĝı,  (II-11.56) 

burda da bi sakāTayaĝınıð biri yoK, bi ihtiyāŗ varĭdı. hārbe çok gïrmiĢ,  (II-10.7) 

Ģōrda sürünüP duruyōdu, nè ōldu bïlmiyom. aratmayıð gāli Ģïndi.  (II-22.3) 

bāyrampınārlı ismailağa varĭdın.  (II-28.86) 

 

1.1.2.1.1.1.4. Birinci Çokluk KiĢi: 

ildē idāre varĭdın idāre, idāre. biz idāreyi çox yaxtıx.  (I-1.163) 

paĢlığıð yerine hē hē. çox bile èĢyā aldıx.  (I-3.6) 

hēr neyįse de bu olānnārdan bóle gonuĢTuK, gerçeği de bïlmiyōz.  (II-8.122) 

tǖrkiyeyï o zamān biz yerli Ģeyāltınā āldık  (II-9.10) 

 

1.1.2.1.1.1.5. Ġkinci Çokluk KiĢi: 

siz hindi gēldiðiz yā, hamųrı dôkērkene górcēğdiðïz,  (I-4.14) 

bıçaĝıðız yoK. neyinize  güvēndiðïz de gēldiðiz.  (II-11.51) 

 

1.1.2.1.1.1.6. Üçüncü Çokluk KiĢi: 

Ģura aĢĢağı atınan, Ģura aĢĢağı iðdilē, gēldilē.  (I-5.87) 

ērzurūmdan sarıgamıĢa gôTdülē gatırları.  (II-24.7) 

bäna tērs tērs baKtılārāmma bän devāmētdim.  (II-27.47) 

 

1.1.2.1.1.2. Öğrenilen GeçmiĢ Zaman:
178

 

 -mI
4
Ģ

179
 

KĠġĠ TEKLĠK             ÇOKLUK 

1. -mI
4
ĢI

4
m,-mI

4
ĢI

4
n -mI

4
ĢI

4
z 

2. -mIĢIn -mI
4
ĢsI

4
ðI

4
z 

3. -mI
4
Ģ -mI

4
ĢlĀ(r) 

 

                                                 
178

 bkz. ERGĠN; TDB,  s.291-292,  KORKMAZ; GTS, s. 49, BOZ; AMA, s.103,  DĠNAR; BDA, s.100. 
179

 Öğrenilen geçmiĢ zamanın çekimi ve değiĢken Ģekilleri için krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 105-106, 

GÜLSEVĠN; UİA, s. 99-101, BOZ; AMA, s.103, YILDIZ; IMA, s.82, ÖZKAN; SYAÖ, s.159,  ġAHĠN; 

BMA, s.73,  DĠNAR; BDA, s.100. 
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1.1.2.1.1.2.1. Birinci Teklik KiĢi: 

gel habïbim bän saða āĢıKōlmuĢun,  (II-16.88) 

cǖmle hālkı sanā bēnde kılmıĢın.  (II-16.89) 

nerdēn duycam, bän mesela yïrmi āltıda doğmuĢum  (II-28.188) 

 

1.1.2.1.1.2.2. Ġkinci Teklik KiĢi: 

gelmiĢsin (sor.) 

 

1.1.2.1.1.2.3. Üçüncü Teklik KiĢi: 

burada  yerleĢmiĢ, yerleĢik bi düzēn sürmüĢ,  (II-8.31) 

toplanmıĢlār, demïĢlēr yā bu dāğlarıð beyi ōlmuĢ.  (II-20.108) 

hayvān dolūymuĢ o tālalāŗ, hēĢ bi dene gālmamıĢ,  (II-24.12) 

akĢamōldu mu odanıð gazı bitmiĢ. äline bi ĢiĢe verilēr.  (II-28.93) 

 

1.1.2.1.1.2.4. Birinci Çokluk KiĢi: 

nası ki ikinci abdülhamide biz kızıl sultān demiĢiz,  (II-8.59) 

diğēr yerlē, on beĢ gün gāldım, ayāzini de tahripetmiĢiz.  (II-8.134) 

 

1.1.2.1.1.2.5. Ġkinci Çokluk KiĢi: 

bän dedimkine sizallāħıðızı gāýbetmiĢsiðiz dedim,  (II-15.39) 

 

 

1.1.2.1.1.2.6. Üçüncü Çokluk KiĢi: 

bu hasan-ı basrïnið torunnarıðdan bura yetmiĢ giĢi gēlmiĢlē,  (II-7.2) 

äski zamanda burăā oturmuĢlā, mağaralārda gizlēnmiĢlē,  (II-20.3) 

hacibeylïden münāKaĢa edïlmiĢ. haTdā bïrbirilerine gūrĢunatmıĢlā  (II-26.43) 

karı goca yedi gün arāyla ôlmüĢler yāni.  (II-23.236) 

 

1.1.2.1.1.3. ġimdiki Zaman
180

 

-(I
4
)yō(r)

181
 

                                                 
180

 bkz. ERGĠN; TDB,  s.287-289, GÜLENSOY, “Anadolu ve Rumeli Ağızlarında ġimdiki Zaman Eki”, 

Türkoloji Dergisi, VIII/1/1979, Ankara, s.169-190, KORKMAZ; GTS, s.143, BOZ; AMA, s.104, DĠNAR;  

BDA, s.101. 
181

 ġimdiki zamanın çekimi ve değiĢken Ģekilleri için krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 102-105, GÜLSEVĠN; UİA, 

s.101-107,  BOZ; AMA, s.104-106,  YILDIZ; IMA, s.81,  ÖZKAN; SYAÖ, s.153-157,  ġAHĠN; BMA, s.77,  

DĠNAR; BDA, s.102. 
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KĠġĠ TEKLĠK             ÇOKLUK 

1. -(I
4
)yom, -(I

4
)yon 

-(I
4
)yorI

4
m 

-(I
4
)yoz ,-(I

4
)yoS 

- I
4
yıS, -(I

4
)yox, -(I

4
)yoK 

2. -(I
4
)yoð -(I

4
)yōðuz 

3. -(I
4
)yō(r), -(I

4
)yyō, -(y)i   -(I

4
)yolā(r) 

 

1.1.2.1.1.3.1. Birinci Teklik KiĢi: 

Ģebit bezesi dôküyom bän. baðā ōklaυā getirdïn mi.  (I-2.9) 

hayırını górmesin vallāħį gine āĝlıyon, gine ïftiharediyon.  (II-11.91) 

bän beĢāltı yaĢlarında varĭdım, biliyoniyi biliyon.  (II-12.3) 

zāten bu senē sôz vēdï aĝāĢlandırmaā iki üç yıldır ūğraĢíyorum.  (II-13.24) 

bänētmiyon gāldırmıyōn, zāten vazgeĢtik her Ģeýiðden,  (II-15.130) 

bilmiyōn varĭsada óyle bi haK sāhibi hemēn Ģïndiden haKKını ālsın.  (II-16.206) 

 

1.1.2.1.1.3.2. Ġkinci Teklik KiĢi: 

muħaKKak gızı Íāzım. vērmiyolar, nè itcēð, çeviriyoð parayā.  (I-1.146) 

onu donma gáreline gēldi miydi ayrĭ ayrĭ sārmalara gòyŭyoð.  (II-15.110) 

baK hāstayĭm diyoð, hem de dedįm ōlmadıK haKāretlerï gonuĢuyoð  (II-21.226) 

 

1.1.2.1.1.3.3. Üçüncü Teklik KiĢi: 

hep mermērde çalıĢıyï. kimisi ocaxta çalıĢíyō, kimisi ocaxta çalıĢi. (I-1.156) 

ôteyi de mermerde çalıĢï yāwrųm çocuğunnan barabar.  (I-2.15) 

o da mermerde çalıĢıyō. iraħātları çoxiyï.  (I-2.111) 

üç cüze gadā gǖttüm, üreyi ō, ürero. e ağıllā vāŗ, üç cüz dĕnĕ goyunu alır (II-7.32) 

tüfeyi dē azarbaycāndān para geliyō parā. kadınnār zïnetlerini veriyō.  (II-9.26) 

āz daā uzadīnca ģavuruðüsdüne. verïyyo gôzüne.  (II-10.11) 

iĢdē birïnci dünya savaĢında galibā çanaKKale oluyōr dē mï.  (II-22.48) 

ōrda yatīyyo bū. ērkenden galkıp gelïyyo.  (II-24.38) 

 

1.1.2.1.1.3.4. Birinci Çokluk KiĢi: 

etmeyē de paxmaya gatıyōx de. patatès garīĢdırıyōx, içine atıyōx de hā.  (I-4.1) 

bāĢga ne yapalımïĢde geleni biĢiriyoKgene çıKartıyōx. yā tēpsi yaparıx, (I-4.11) 
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hepimiz o gôrevi baĢıbōĢ bırakmıyoS, bi nôbetleĢe devretmiĢ oluyoS.  (II-8.39) 

hā onnār da geziniyōz ya, biz nè iĢ yapıyoz, bïlmiyoz derlēŗ.  (II-12.13) 

Ģindï çāy ādetōldu, çāy yapıyıS. èkserï çāy yapıyıS.  (II-17.32) 

āKĢamōldu mų ta yanımıza geliyō, ōrda yatıyoS,  (II-28.185) 

 

1.1.2.1.1.3.5. Ġkinci Çokluk KiĢi: 

nè ediyōðuz dedi. namāz gılıyoz allaha gūlluK yapıyōz.  (II-16.147) 

evlādım ne gôrüyoðūz. paĢam bi Ģēy gôrmōz da gamaları āldık.  (II-16.166) 

 

1.1.2.1.1.3.6. Üçüncü Çokluk KiĢi: 

amanın sālça yapıyō gelinnēr, tāħrana ediyolār.  (I-2.116) 

o gün sabāhtan, ērtesi gün sabahtan bāĢlıyolā āKĢama gadār geçiyolā.  (II-24.62) 

 

1.1.2.1.1.4. Gelecek Zaman:
182

 

 -(y)AcAK
183

 

KĠġĠ TEKLĠK             ÇOKLUK 

1. -(I)cen, -(I)cem, - (I)cin -cAz, *-cax, *-cēĝįk 

2. -(I)ceð,-(I)ceksið, *-cið -ceðiz 

3. -(A/i)cAK -(i)cAKlA(r) 

*Bir ôrneği tespit edilmiĢtir. 

1.1.2.1.1.4.1. Birinci Teklik KiĢi: 

a dône, sen bunų fırīna Ģu gôtǖrcen  (I-2.17) 

Ģeyïmden, cezāmdan dēvlete vazgeçērseðāsger toplecen deyō, çıkıyō. (II-9.44) 

onu edē biĢiri geli yeriS haĢafınan ne èdicen yāvrum buldūmuzu yēceS.  (II-14.9) 

Ģindi bēn de gitcin, āðmadıð mı dedïmi  (II-15.20) 

dāvayı da gazanamadı. ävlencen, ävlencen diye de hōrtladı.  (II-15.164) 

bän yārınāfyona gidĕcem. kōmĢunuð biri dērdi.  (II-28.85) 

 

1.1.2.1.1.4.2. Ġkinci Teklik KiĢi: 

hanı bi düĢüneceð, o gadār darlığī.  (I-1.107) 

                                                 
182

 bkz. ERGĠN; TDB,  s.292-293,  KORKMAZ; GTS, s. 67, BOZ; AMA, s.106, DĠNAR; BDA, s.103. 
183

 Gelecek zamanın çekimi ve değiĢken Ģekilleri için krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 106-108, GÜLSEVĠN; 

UİA, s. 107-111, BOZ; AMA, s.107-109, YILDIZ; IMA, s.81, ÖZKAN; SYAÖ, s.160-162, ġAHĠN; BMA, 

s.78, DĠNAR; BDA, s.103. 
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alı gaçādıK, e vay yāvrum nētcið.  (II-14.49) 

muhtarıðemri, çadırını sôküp gitceð burdan diyō.  (II-24.25) 

bänimōlduğum yeriðāsgerini ālmiceksið diyō, óĢürünü ālmiceksið diyō. (II-24.82) 

 

1.1.2.1.1.4.3. Üçüncü Teklik KiĢi: 

çünkü gōyun gidiyō, çobanevdē goyunu kim gütcek.  (I-1.188) 

hamırı yoğūrcek bi genÇadam Íāzım bänā.  (I-2.2) 

emïr verilmiĢ polis vurácak gıracak, korųcak memleketi, milleti,  (II-20.74) 

 

1.1.2.1.1.4.4. Birinci Çokluk KiĢi: 

gelesiye gadār kimse diyemedi. ôzal dedï. bunuð mezárını getirecēĝįk dedï.(I-1.133) 

çoxdān mı getti. hepora gitcax guzŭm, hepimizora gitcez. (II-2.32) 

óldürmek dèyō. vur, vūrcez. harpten gaĢmā yōK.  (II-9.18) 

ārKadaĢlā durmāK yōK. bi kiĢi gālcēz bu tèlï kescēz,  (II-11.66) 

onu yapacaz baKalĭm allah nāsiPedērse.  (II-22.39) 

o zaman sabāhnan bubāma nèreye gidĕcez dèyemēzdim.  (II-28.143) 

 

1.1.2.1.1.4.5. Ġkinci Çokluk KiĢi: 

çadırınızı sôkcēðiz, gitceðiz diyō.  (II-24.22) 

 

1.1.2.1.1.4.6. Üçüncü Çokluk KiĢi: 

hē tālaları zorelimïzden nerdĕýsĕ tālaları da alcaKla.  (II-26.63) 

çāĢur  dokīcaklar, gômlēyi doKïcaKlar,  (II-28.101) 

1.1.2.1.1.5. GeniĢ Zaman
184

 

 -(V)r
185

 

KĠġĠ TEKLĠK             ÇOKLUK 

1. -(V)rI
4
n, -(I)rIm -(V)rI

4
z, -(V)rik 

2. -(V)rsI
4
ð,  *-(V)rsin -(V)rsI

4
ðI

4
z 

3. -(V)r, -V -(V)rlA(r) 

                                                 
184

 bkz. ERGĠN; TDB,  s.283-287,  KORKMAZ; GTS, s. 69, BOZ;  AMA, s.107,  DĠNAR;  BDA, s.105. 
185

 GeniĢ zamanın çekimi ve değiĢken Ģekilleri için krĢ. GÜLENSOY; KYA, s. 101-102, GÜLSEVĠN; UİA, s. 

111-115,  BOZ; AMA, s.109, YILDIZ; IMA, s.80,  ÖZKAN; SYAÖ, s.150-153,  ġAHĠN; BMA, s.75,  

DĠNAR; BDA, s.105. 
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*Bir ôrneği tespit edilmiĢtir. 

 

1.1.2.1.1.5.1. Birinci Teklik KiĢi: 

hālā oxurumona, her gün sabahınān oxurum.  (I-5.57) 

ǚrüyāmda górdüm. paĢām derin. hani senôlǖydüð derin.  (II-16.56) 

Ģepit yaparīn, yuka yaparın, Ģēy mųtFakTā.  (II-17.1) 

kimseye beĢ guruĢ vermem  haKKımı bän tüm alırım dedi.  (II-20.41) 

bän seni çevirim, bi çāyımı iĢ, bi ètmeğimi yè derin.  (II-25.44) 

Ģeker bulamayīP da çekirdēksizüzǖmnen çay iĢtïmi bilirim  (II-28.116) 

 

1.1.2.1.1.5.2. Ġkinci Teklik KiĢi: 

yā yïrmi doKuz hārfi bildïð mi häpsini ôğrenïrsið gāli.  (II-7.62) 

Ģindi buða ne dērsin, Ģēytan dèmēz misið.  (II-15.157) 

peynir gōrsūð, onnarı gatlārsıð āyni mērcimeK gōrsūð, gatlārsıð,  (II-17.14) 

gırılmāS çinçiler. górsüð bi.  (II-18.49) 

koĢa koĢa gelïrsið, ākĢamoldū. odaýa gōrsuð,  (II-28.94) 

  

1.1.2.1.1.5.3. Üçüncü Teklik KiĢi: 

hôkümet kimi èyi olūr, kimi kôtü olur. emmē dēvlet babā sağlāmdır.  (II-16.186) 

gòyārsıðun Ģeklindē durū gālï.  (II-17.27) 

baĢka kóyden yiyitpınārdan gelir.  (II-26.53) 

bayrāmda elôpersið bubāð vārsa beĢ gurūĢ verï,  (II-28.105) 

 

1.1.2.1.1.5.4. Birinci Çokluk KiĢi: 

yāyliya gelmiĢler. çadırı Ģurda āKdaĢ derik, āKdaĢıð yanına çadırı gurmuĢlāŗ, (I-1.6) 

būrda kïmse gùrmez deve güderik būrda diyelek buriya gēlmiĢler. (I-2.20) 

ondan soða fırına atarıx. biĢirik, biĢirik. çekerler gôtürürler. (I-4.7) 

evelï ata bindirïrdik gelinneri, alacağīmız gızī. gideriz babasınıðevinē  (I-6.1) 

buğdúyı un üyüdürǖS. goruzävimize.  (II-18.43) 

allah bizi yakàcaksa senið taðrıð  bïz de kayaları oyarız, içine girerïz,  (II-21.18) 
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1.1.2.1.1.5.5. Ġkinci Çokluk KiĢi: 

efēndime sôyliýēyim baklava derïz, onu sïzler de bilirsiðiz.  (II-20.94) 

 

1.1.2.1.1.5.6. Üçüncü Çokluk KiĢi: 

hāsta olānlā geliPōrda yatālā, Ģifālanīrlā.  (II-7.13) 

bunnā gibi Ģehït, iĢte bak bunnār gün gelï tekke derlē buraā.  (II-11.60) 

gonuĢurlā, gene gonuĢurla hē gonuĢmeyïP de netceklē.  (II-14.53) 

dumān onu durdūrmaz çıKar hemen atārlar vurūlar.  (II-22.10) 

āhmetağā da derlē baK Ģindi ō āKlıma gēldi.  (II-28.32) 

 

1.1.2.1.2. KĠPLER 

1.1.2.1.2.1. Emir-Ġstek 

Kipler (Tasarlama Kipleri), gramer kitaplarının bir çoğunda “dilek-Ģart”, “istek”, 

“gereklilik” ve “emir” alt baĢlıklarıyla iĢlenmektedir. Ancak ne var ki bu kalıplaĢmıĢ 

tasnif, kiplerin gerçek iĢlevlerini verme bakımından yetersiz kalmaktadır. Bugün, bazı 

gramercilerin yeni yeni tasnifler oluĢturduklarını ve kiplerin iĢlevleri hakkında geniĢ 

araĢtırmalar yaptıklarını gôrmekteyiz.
186

 Gürer Gülsevin, sôz konusu kipleri, Eski Anadolu 

Türkçesinde Ekler adlı eserinde “Ġstek Kipi”
187

; Uşak İli Ağızları adlı eserinde ise “Emir –

Ġstek” ve “Dilek”
188

 baĢlıkları altında birleĢtirerek iĢlemiĢtir. Buna sebep olarak da, mevcut 

gramerlerde “emir” diye verilen eklerin çoğu zaman “istek” ifade ettiğini, “istek” olarak 

verilenlerin de yine çoğu zaman kullanılmadığını sôyler.
 189

  Ayrıca  “dilek-Ģart” kipinin 

Ģart iĢlevli kullanılıĢlarının bir cümle oluĢturmadığını belirterek, bu kipi “dilek” baĢlığı ile 

iĢlemiĢtir.
190

 Erdoğan Boz da Afyon Merkez Ağzı adlı eserinde kipleri, Emir-Ġstek ve Dilek 

baĢlıklarıyla incelemiĢtir.
191

 Biz de bu çalıĢmamızda kipleri; “emir-istek” ve “dilek” alt 

baĢlıklarıyla iĢleyeceğiz. 

 

KĠġĠ TEKLĠK             ÇOKLUK 

1. -(y)Am, -(y)AyIm, -(y)AyIn  -(y)AlIm 

                                                 
186

 Fatma Türkyılmaz; Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, TDK Yay., Ankara, 1999, XI+131 s.,  Ahmet Bican 

Ercilasun, “Türkçede Emir ve Ġstek Kipi Üzerine” TGS II, s. 61-66, KARAHAN, “Fiil Terimi Üzerine” TGS 

II, s. 47-55, BOZ; AMA, s.109, DĠNAR; BDA, s.106. 
187

 GÜLSEVĠN; EATE, s. 105-114, BOZ; AMA, s.109, DĠNAR; BDA, s.106. 
188

 bkz. GÜLSEVĠN; UİA, s.115-119, BOZ; AMA, s.109, DĠNAR; BDA, s.106. 
189

 bkz. GÜLSEVĠN; UİA, s.115; BOZ, AMA, s.109, DĠNAR; BDA, s.106. 
190

 bkz. GÜLSEVĠN; UİA, s.119, BOZ; AMA, s.109, DĠNAR; BDA, s.107. 
191

 bkz. BOZ; AMA, s.109, DĠNAR; BDA, s.107. 
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2. -ø,  -sAð -(y/I
4
)ð 

3. -sI
4
n, -sIð -sI

4
nnA(r) 

 

1.1.2.1.2.1.1. Birinci Teklik KiĢi: 

yalĭðız milletē bi sükǖnet verēm, gaçaKlā fiÍān bï memleketine toplānsın, (II-9.18) 

amān nè bileyim  a yāwrum bän.  (II-14.25) 

nè bileyim. nè dēyim adālet nè deyim.  (II-17.44) 

baKām nasıļ olā. allah pādiĢāh düzenini versïn.  (II-20.70) 

yāni oráyı yetïĢtirem múbārek güne girēm diye.  (II-25.22) 

iki gārdaĢ gorucuya haKKını size toplattırayın sizalın fiÍān dedik, (II-20.37) 

su verïsen bōynuma biðdireyin senï çıKarayĭm deyō.  (II-20.134) 

bunnār masāl ya. çıKarayın seni deyō. o da olūr deyō.  (II-20.135) 

bir dilim ekmēk yidireýįm, bi bārdak çayiçireyin,  (II-25.39) 

 

1.1.2.1.2.1.2. Ġkinci Teklik KiĢi: 

kaĢ para istiyoðağā. baK hayvan pazăŗĭ. kaĢ para istiyōð.  (I-1.146) 

sennēn mi geçiņcek, kändin  ālcīsað al”  diyo ōlan.  (II-15.16) 

gel habïbim miraĢdā,  (II-16.87) 

yavu bu bóle mi goĢulur dèyō yavŭ,  bunuð ikisini bi yānna gōĢsað diye.  (II-22.76) 

 

1.1.2.1.2.1.3. Üçüncü Teklik KiĢi: 

hayırını górmesin vallāħį gine āĝlıyon, gine ïftiharediyon.  (II-11.91) 

allah senið gibï adamları baĢımızdanēksikētmesin.  (II-11.140) 

ōlāņevi istersē çılbak gótsün, gälin gôtürü ya,  (II-15.36) 

cahiladam deyïl mi. geri gēldi. efēndim yātsıð dedï.  (II-16.54) 

āllah türk mïlletinē, hē uzūn hôkümetinē ômǖrler vērsið.  (II-16.184) 

 

1.1.2.1.2.1.4. Birinci Çokluk KiĢi: 

bilmem nè yapalĭm yōKtur. buzdolabına koyalım yōKTur,  (II-23.152) 

yeter bu gadā fāzla derinliĝïne ïðmiyelim de.  (II-27.57) 

 

1.1.2.1.2.1.5. Ġkinci Çokluk KiĢi: 

āltı ay Ģey sōðā yakàcak dèyō etmeyið tamam dèyō.  (II-21.17) 

dórder tāne tüfeklerï temïzleyið dedik.  (II-21.218) 
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nè ōldu bïlmiyom. aratmayıð gāli Ģïndi.  (II-22.3) 

çıkıð dèyō yònan dèyo sizi burada çoKezïyetider dèyō.  (II-22.68) 

bubām gidïð yatıð dèmedenodadān gidemēzdik.  (II-28.141) 

tāzelemeyið dedim, yā rabbi, allahtan sabırïstedįm.  (II-24.111) 

yāni menfātıð dıĢında biĢēy bēklemeyið.  (II-28.213) 

 

1.1.2.1.2.1.6. Üçüncü Çokluk KiĢi: 

gēļsinlēŗ de bu dağı depeyi  ōrmannasınlar canĭm, niye çalīĢmasıðlar.  (II-8.64) 

ne vār atinayī dā boĢātsınnār acıK dahā ôte gidēydï  (II-9.38) 

bunu kapatalım da bi dā gēlmesinner mēυlüdünü oKutalım dērler.  (II-23.184) 

 

1.1.2.1.2.2. Dilek 

 Yalnızca yüklem oluĢturan yapılar alınmıĢtır. GeniĢ bilgi  için  bkz. (1.1.2.1.2.1.) 

 

KĠġĠ TEKLĠK             ÇOKLUK 

1.  -sAm  -sAK  

2. -sAð -sAðIz 

3. -sA -sAlAr 

 

1.1.2.1.2.2.1. Birinci Teklik KiĢi: 

baK gôrsem Ģólē bi Ģey varōrda, yerleĢim merkezi vār.  (II-8.139) 

bän bôyle aha bunu būrda saða bänā desēm,  (II-24.98) 

 

1.1.2.1.2.2.2. Ġkinci Teklik KiĢi: 

burdan gūrtuldux diye, kôyden diye sēviniyolar, gôrseð.  (I-2.112) 

 

1.1.2.1.2.2.3. Üçüncü Teklik KiĢi: 

ama bilse, biriki sefer gēldiyse bi dā oraya devāmèder.  (II-28.20) 

 

1.1.2.1.2.2.4. Birinci Çokluk KiĢi: 

gitsek baĢbaKana ôzǖr mü dilesek netsek.  (II-27.7) 

 

1.1.2.1.2.2.5. Ġkinci Çokluk KiĢi: 

Ģïndi oriya da gidip górseðiz  (II-21.47) 
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1.1.2.1.2.2.6. Üçüncü Çokluk KiĢi: 

gelseler (sor.) 

 

1.1.2.2. BĠRLEġĠK ÇEKĠMLER 

 BirleĢik çekimlerde, ÖTT ‟nin mevcut gramerlerindeki geleneksel tasnif üzerine 

çok değiĢik gôrüĢler olduğunu biliyoruz.
192

 Ancak ne var ki, bu farklı gôrüĢlerin ekseri 

gramercilerce kabul gôrüp kitaplara alınması uzun sürmektedir. Biz burada geleneksel 

tasnif üzere birleĢik çekimleri iĢleyeceğiz. 

 

1.1.2.2.1. HĠKAYE 

1.1.2.2.1.1. Görülen GeçmiĢ Zamanın Hikâyesi 

 

1.1.2.2.1.1.1. Birinci Teklik KiĢi – DI
4
(y)dI

4
m 

sāndıKlı ovasına gïtmiĢ būĝdáyalmıyā. çocuxlara ārpa goydūydum gèttïydim, (I-1.104) 

sene Ģu camıð dibini etTïdim bāhçe, bēlledïm de, ĢeyetTdïdim, su çeķtim (II-15.135) 

  

1.1.2.2.1.1.2. Ġkinci Teklik KiĢi – DI
4
(y)dI

4
ð 

geldiydiðiz (sor.) 

  

1.1.2.2.1.1.3. Üçüncü Teklik KiĢi – DI
4
(y)dI

4  
 

doksan yedi doksan sekiz yılīnda falān bi evlerē yani Ģebeke girdïydi.  (II-13.17) 

ondānôtüŗǚ çoK cezā aldīydı.  (II-27.77) 

 

1.1.2.2.1.1.4. Birinci Çokluk KiĢi – DI
4
(y)dI

4
K 

ēlli senesi mi bu tārihlēde. biz bizāsgere gitmedïydikiĢTe.  (II-21.104) 

 

1.1.2.2.1.1.5. Ġkinci Çokluk KiĢi – DI
4
(y)dI

4
ðI

4
z 

                                                 
192

 bkz.Gürer GÜLSEVĠN, “Türkiye Türkçesindeki Kip ve Zaman Çekimlerinde BirleĢik Yapılar Üzerine” 

VIII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, Ġstanbul, 1999, BOZ;  AMA, s.111,  DĠNAR;  BDA, s.109. 
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geldiydiðiz (sor.) 

 

1.1.2.2.1.1.6. Üçüncü Çokluk KiĢi – DI
4
lĀ(r)dI

4
 

canĭm ē aðnatmā mı. burda otururduK dā aðnadılādı.  (II-12.9) 

 

1.1.2.2.1.2. Öğrenilen GeçmiĢ Zamanın Hikâyesi 

1.1.2.2.1.2.1. Birinci Teklik KiĢi – mI
4
ĢdI

4
m 

ipēkyolu güzerģahındáyKan ōrda bunu daħā óðce dūymuĢTum.  (II-23.2) 

 

1.1.2.2.1.2.2. Ġkinci Teklik KiĢi –  mI
4
ĢdI

4
ð 

gelmiĢtið  (sor.) 

 

1.1.2.2.1.2.3. Üçüncü Teklik KiĢi – mI
4
ĢdI

4
 

onuðiçin adına bi karayılan lafı taKīlmıĢtı o zaman.  (II-27.72) 

 

1.1.2.2.1.2.4. Birinci Çokluk KiĢi – mI
4
ĢdI

4
K 

gelmiĢtik (sor.) 

 

1.1.2.2.1.2.5. Ġkinci Çokluk KiĢi – mI
4
ĢdI

4
ðI

4
z 

gelmiĢtiðiz (sor.) 

1.1.2.2.1.2.6. Üçüncü Çokluk KiĢi –– mI
4
ĢlĀ(r)dI

4
 

gelmiĢlēdi (sor.) 

 

1.1.2.2.1.3. ġimdiki  Zamanın Hikâyesi 

1.1.2.2.1.3.1. Birinci Teklik KiĢi – yodI
4
m/n 

yā ēski yazıyı unūttum biliyōdum äski yazıyı da bänokūr yazādım.  (II-7.58) 

lān gülǚm biliyodum da hāstálık  seŗsemlētTi bäni,  (II-15.181) 

eveli toKTuru sēυmiyōdun, toKturunan gardeĢ olduķ gāli,  (II-15.183) 
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gāvga ediyōdunevĕli, Ģindi de ayrılemeyon toKTurdan,  (II-15.185) 

bi sefer, iki sefēr atlāTTım. ofis yapılıyōKan taĢ çekiyodum,  (II-28.60) 

 

1.1.2.2.1.3.2. Ġkinci Teklik KiĢi –yodI
4
ð 

fiÍānōğlana verïyox, gīz da geriden gôrebiliyōsa gôrüyōduð.  (I-1.141) 

 

1.1.2.2.1.3.3. Üçüncü Teklik KiĢi –yodI
4  

, -iydi, -*yodun 

*iĢtē o zamannar harplērde olu oluveriyōdun biliyōð mu.  (I-1.108) 

bu gúne gadār gaçánāsgerler vūruluyōdu.  (I-5.70) 

o nazlı ılcaKlarıð tercümanı, onlārdā yazıyōdu.  (II-8.98) 

anası vurïydi eveli kınāsını, Ģïndi ōlāņevinden geliyō,  (II-15.68) 

bóyle bizi anladıverïydi ihtiyārlā.  (II-19.101) 

o da āsgeriye filān un verïydi yāni.  (II-21.166) 

eveli bu baKıcıla  onnara baKıyōdu.  (II-25.13) 

bôýle hērkes gücüne gôre yapıyodu.  (II-26.70) 

* Bir ôrneği tespit edilmiĢtir. 

 

1.1.2.2.1.3.4. Birinci Çokluk KiĢi – yodI
4
K, -iydik, -eydik 

bayaı goyūn çobannarīydı. çif sürēýdik ôküzünnen. sōðā motorlarādetōldu, (I-2.108) 

akĢām dıkayıP sabah açıyoduK o da kôyüniçerisįņďĕ  (II-13.9) 

pirïnĢ dondurması, hoĢāf verïydikeveli,  (II-15.108) 

dôĝērdik kepiïni çıkarīydık onų biĢirïydik,  (II-16.105) 

dóĝme āĢlarolūdu. alacaĢ biĢirïydik. alacaĢ dēdik dóĝme.  (II-18.7) 

haĢheĢ, buğdáy, ārpā  meseļā bunnarı ekēŗ, bóyle idāre oluyōduK.  (II-21.96) 

ordā medreseýĕ  iki buçuK lirā taĢ getiriyoduK. kar, kıĢ o zamān  (II-28.61) 
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1.1.2.2.1.3.5. Ġkinci Çokluk KiĢi –yōdI
4
ðI

4
z 

geliyoduðuz  (sor.) 

 

1.1.2.2.1.3.6. Üçüncü Çokluk KiĢi –– yo(r)lĀ(r)dI
4
 

çoK yerde gaKTı, ōluyōdu, eveli āğlıyōdu, ediyolādı yā Ģindi çoK seyredi. (II-15.91) 

pazār tātilolduğu için düĝünü pazār günǚ yapıyolādı ekseriyetï.  (II-21.150) 

 

1.1.2.2.1.4. Gelecek  Zamanın Hikâyesi 

1.1.2.2.1.4.1. Birinci Teklik KiĢi – cĀdIm 

bôyünkü gün bäņ yōlda ōlcēdim iĢTe  bazar gün gēlceklēŗdi,  (II-15.24) 

 

1.1.2.2.1.4.2. Ġkinci Teklik KiĢi –cĀdIð 

ondan sōðam biĢirikenē, gızdırıgáne gôrcēğdiðïz senonū. hē o zamān ètcēdið. (I-4.15) 

 

1.1.2.2.1.4.3. Üçüncü Teklik KiĢi –cĀdI 

gelcēdi (sor.) 

1.1.2.2.1.4.4. Birinci Çokluk KiĢi – cĀdIK 

gelcēdik (sor.) 

 

1.1.2.2.1.4.5. Ġkinci Çokluk KiĢi –cĀdIðIz 

gelcēdiðiz (sor.) 

 

1.1.2.2.1.4.6. Üçüncü Çokluk KiĢi –– cĀdIlAr 

gelcēdiler (sor.) 

 

1.1.2.2.1.5. GeniĢ  Zamanın Hikâyesi 

1.1.2.2.1.5.1. Birinci Teklik KiĢi – (V)rdIm 

biz āfyona gïttik. dedem raħmetliynen. bän sorārdım.  (I-1.98) 
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bän günnüye gidērdim. ētmek gazanīrdım getirïdim.  (II-17.60) 

 

1.1.2.2.1.5.2. Ġkinci Teklik KiĢi –(V)rdIð 

o Ģeyi de giyēr, çarığı da giyērdið,  (I-1.93) 

ondan sōðā baĢlārdıð yèmek yapmıyā, ētmek yapmıyā.  (I-1.211) 

 

1.1.2.2.1.5.3. Üçüncü Teklik KiĢi –(V)rdI, *–(V)rdI(n) 

dôrt tenèke kñyüne gôrē gaz verïlēdi gāzyaĝī.  (I-1.166) 

kiriĢlērde fiÍān bulunūrdu herālde.  (I-2.11) 

ondan akıllı, essi gocagarılā olūdū.  (II-20.86) 

ārtıK pazara dóndǚ, dā ónce perĢenbe günneri olūrdu.  (II-23.110) 

 

*gūndura diye bi isim vārĭdı. onu da dikicilēr yapārdın, Ģey çivïynen.  (I-1.89) 

*buriya odunatarlārdın, būndan istifāde èdērdinüĢ dôrt giĢï.  (I-1.96) 

*ōrdan alırlārdıņ birer ĢiĢē, birer kilōluk birer ĢiĢe düĢērdiņadam baĢıðā.  (I-1.166) 

*e mųxtar tarafı birāz fāzla alīrdın.  (I-1.168) 

cāmimiz bilē Ģeyidi yāni. topraKôrtǖydüņ. evet gara órtǖydü.  (II-21.157) 

*dıĢ duvārlarımızı suvārdın, beyāz badanāydı falan sokaKlār temïS,  (II-28.176) 

 

*Bütün ôrnekler Ġhsaniye merkez ve  Ayazini Kasabası ile  Ġscehisar‟ın Cevizli Kôyünde 

geçmektedir. 

 

1.1.2.2.1.5.4. Birinci Çokluk KiĢi –(V)rdIK 

üç cüz dĕnĕ geçimiz varĭdı üç cüz dĕnē. erkeğini satādıK.  (II-7.38) 

bôyükağalarıð o çayırlara, orağa gidēdik yevmiyēynen beĢ lirā, on lirā.  (II-20.24) 

onan gôce kôftesi yapa, irisinen pilāv yapādıK. bulgur pilavī.  (II-21.191) 

 

1.1.2.2.1.5.5. Ġkinci Çokluk KiĢi –(V)rdIðIz 

gelirdiðiz (sor.) 
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 1.1.2.2.1.5.6. Üçüncü Çokluk KiĢi ––(V)rlArdI, *––(V)rlArdI(n) 

iki tenèke, dôrt tenèke kñyüne gôrē gaz verïlēdi gāzyaĝī.  (I-1.167) 

ïcārıynan ôtiye galdırılādı ïcārıynan.  (II-7.42) 

değirmenïynen çekerlēdi gadīnnār. onuð düyüsünü alıŗlādı.  (II-21.190) 

*buriya odunatarlārdın, būndan istifāde èdērdinüĢ dôrt giĢï.  (I-1.96) 

*onuð yerinē ellerïyle yapārlardın. o ōrda çalıĢırlārdıņadamlar.  (I-1.113) 

*ōrdan alırlārdıņ birer ĢiĢē, birer kilōluk birer ĢiĢe düĢērdiņadam baĢıðā.  (I-1.166) 

* Bütün ôrnekler Ġscehisar‟ın Cevizli Kôyünde geçmektedir.
 

 

1.1.2.2.1.6. Ġsteğin Hikâyesi 

düĝǖn varĭdĭ eyēr düĝünnērde bi gelēydiðiz çekērdiðiz yāni,  (II-21.147) 

1.1.2.2.1.7. Dileğin Hikâyesi 

gelsēdið  (sor.) 

 

1.1.2.2.2. RĠVAYET 

1.1.2.2.2.1. Öğrenilen GeçmiĢ Zamanın Rivayeti 

çoK buŗlāŗda harpōlmuĢmuĢ da bi Ģehitlē gabri vādır.  (II-10.14) 

 

1.1.2.2.2.2. ġimdiki Zamanın Rivayeti 

Ģinďį mūtemetimiĢ. āsgerið parası ôdüyomuĢ.  (II-11.118) 

ōrda su vār. ōrdan su alıP  yoKarı çıkıyolāmıĢ.  (II-23.67) 

 

1.1.2.2.2.3. GeniĢ Zamanın Rivayeti 

abdiliðanası sóylērmiĢ. bāĢKa kôylüdür onuðanası. (II-20.124) 

gorucu geldī zamān asgerlere bunnar mürït derlērmiĢ.  (II-24.28) 

 

1.1.2.2.2.4. Gelecek Zamanın Rivayeti 

bayattan gaz gēlcēymiĢ. burdan merkePlerinen giderlērdiņ.  (I-1.166) 
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1.1.2.2.3. ġART  

 Fiilerin birleĢik çekimlerindeki bu yapı aslında çoğu kere bir temel yüklem  

oluĢturmaz. Yukarıda Emir-Ġstek bahsinde; “dilek-Ģart” kipinin Ģart iĢlevli kullanılıĢlarının 

bir cümle oluĢturmadığını belirterek, sôz konusu kipi “dilek” baĢlığı ile iĢleyeceğimizi 

belirtmiĢtik, bkz. (1.1.2.1.2.1.). Temel yüklem yapmayan ve dolayısıyla temel cümle 

olmayan Ģart çekimli yapılar, bugün artık araĢtırmacılarca zarf tümleci  

olarak değerlendirilmektedir.
193

 

 

1.1.2.2.3.1. Görülen GeçmiĢ Zamanın ġartı 

bi Ģey yāpmıyoSallah nè vēdïse büĢürüpedip yïyoS yavrum sāĢda.  (II-14.3) 

gāli nè dedïyse mahgemēde diðledïk.  (II-16.75) 

 

1.1.2.2.3.2. ġimdiki Zamanın ġartı 

gīz da geriden gôrebiliyōsa gôrüyōduð.  (I-1.141) 

bāzı televizyonlār tanīyĭsāð bóyle yazarīS açarıS bôyǖkÇenē,  (II-17.4) 

nè sēn bäni gôrüyoð ne yiyosað nè bän seni gôrüyon.  (II-25.37) 

 

1.1.2.2.3.3. GeniĢ Zamanın ġartı 

bänim Ģimdi Ģu tārlāda elmā vār, dāllarını gırdī. hani baxārsað.  (I-1.61) 

davar güdērseðolūr, gütmēSseðōlmāz.  (I-5.12) 

bu dünyālık bänden ne dilērseð dile diyō.  (II-24.72) 

 

1.1.2.2.3.4. Gelecek Zamanın ġartı 

hē bän de beceremeýcēsem heĢ yapmàýălım bu iĢi.  (I-2.8) 
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 bkz. Leyla KARAHAN, “-sa/-se Hakkında” TD, S. 516, Ankara, 1994, s. 471-474, Gürer GÜLSEVĠN, 

“Türkçede ġart Gerundiumu Üzerine” TD, S. 467, Ankara, 1990, s. 276-279,  Hayati Develi, “ (sA) Morfemli 

Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan BirleĢik Cümleler Üzerine Bir Deneme”, TDAY (Belleten 1995), 

Ankara, 1997, s. 115-152. Ayrıca ek hakkında geniĢ bilgi için bkz. KORKMAZ, “-sa/-se Dilek –ġart Kipi 

Eklerinde Bir Yapı Birliği Var mıdır?” TDÜA, s. 160-167, BOZ; AMA, s.115, DĠNAR; BDA, s.114. 
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bóreķetcēysen iĢte bóle, bu gibi bôrekētcenïĢTe.  (II-15.129) 

yokįleĢbērliği aðnadacāsaK onu sôyleýįn.  (II-17.2) 

 

1.1.2.3. KATMERLĠ ÇEKĠM 

 Bu çekimin yalnızca iki ôrneği tespit edilmiĢtir. 

 

1.1.2.3.1. ġimdiki Zamanın Rivayetinin Rivayeti:  

neyįsē o seneler sayılıyomuĢmuĢ o zamannar. o zamannār gelmiĢ buriyā. (I-1.28) 

 

1.1.2.3.2. Gelecek Zamanın Rivayetinin Rivayeti: 

bi yuxa dürǖm dürǖlmüĢ, içine peynïr, onu yïýcēmiĢmiĢ. (I-1.181) 

 

 

1.1.2.4. EK FĠĠLĠN ÇEKĠMĠ 

1.1.2.4.1. Görülen GeçmiĢ Zaman 

1.1.2.4.1.1. Birinci Teklik KiĢi 

bän beĢāltı yaĢlarında varĭdım,  (II-12.3) 

bänĭm babam zēngin gızīydım,  (II-15.145) 

geldikTen sōða, bänasgerdē, elli beĢdē asgerdeydim, (II-21.75) 

 

1.1.2.4.1.2. Ġkinci Teklik KiĢi 

evdeydið  (sor.) 

1.1.2.4.1.3. Üçüncü Teklik KiĢi 

gerisi Ģòrdā büzülǖrdü. hē yoğudu, hē soğūx dā.  (I-1.97) 

üç cüz dĕnĕ hayvanımız varıdı, üç cüz dĕnĕ geçimiz varĭdı üç cüz dĕnē. (II-7.37) 

gızın ēvįne otumak yasaK, óleyidi eveli, otumāzdı,  (II-15.11) 

bänįmoğlanıð gāynatası eniĢtemidi.  (II-15.153) 
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*meseÍā sū, sū suyumuz yox. ïĢme suyumuz varĭdın. battalōldū.  (I-1.32) 

*e tabï o zamannārda bi faxïrlik varĭdın. gītlıx da varĭdıð.  (I-1.83) 

*o zamannar yoğŭdunēsgiden bi Ģey yoğŭduņ. zoba yoğŭduņ,  (I-1.162) 

*gāħve  içerlērdi gāħvē, gāħvē varĭdıņēsgiden.  (I-1.196) 

*üĢ dôrt dene sāğılı dombáyımız varĭdın.  (I-1.206) 

*bāyrampınārlı ismailağa varĭdın.  (II-28.86) 

*ne ïyde vār  ïydē, Ģeker hïç yoK, falan yerde ïyde vārĭdın.  (II-28.113) 

 

*Bütün ôrnekler Ġhsaniye merkezi ile Ġscehisar‟ın Cevizli Kôyünde geçmektedir.
194

 

 

1.1.2.4.1.4. Birinci Çokluk KiĢi 

onū dā bayat nāhiyēydi bizim. emïrdağına bağlīydıko zamān.  (I-1.165) 

bän dedi üçārkadāĢ geliyōduk dedï. ārkadaĢıdık dedï.  (II-16.232) 

 

1.1.2.4.1.5. Ġkinci Çokluk KiĢi 

evdēdiðiz (sor.) 

 

1.1.2.4.1.6. Üçüncü Çokluk KiĢi 

evdēdilē (sor.) 

 

1.1.2.4.2. Öğrenilen GeçmiĢ Zaman 

1.1.2.4.2.1. Birinci Teklik KiĢi 

anamōlsa yalĭðız ... vármıĢım, hē atmıĢdan bôyük.  (II-14.40) 

bilmiyom bän varĭmĭĢım da varmıĢım da fagat bilmiyon.  (II-20.50) 

bän dôrt yaĢındáymıĢım o zaman.  (II-28.5) 

 

1.1.2.4.2.2. Ġkinci Teklik KiĢi 

                                                 
194

 Bu ôzellik Sandıklı ve Dazkırı‟da da gôrülmektedir. krĢ. ÖZKAN; SYAÖ, s.178, DĠNAR; BDA, s.115. 
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yaĢındēmiĢið  (sor.) 

1.1.2.4.2.3. Üçüncü Teklik KiĢi 

sōðā geri nāsiPimiĢ. geri onnarā vēdik.  (I-3.2) 

emïrdağı gômüde üç yüz dônüm bi bāğ yeri vārımıĢ. biz gittik araĢtırdıK, (II-8.81) 

meseÍā bizim burdā bóyük cepe vārĭmıĢ.  (II-9.24) 

hani çaKārlar ya. fabrika, fabriKa, ora fabriKāymıĢ diye bóyle gonuĢurlādı, (II-12.14) 

hanımı kazāda ôğretmeneĢï, avuKatimiĢ, hākimimiĢ.  (II-22.20) 

hayvān dolūymuĢ o tālalāŗ, hēĢ bi dene gālmamıĢ,  (II-24.11) 

 

1.1.2.4.2.4. Birinci Çokluk KiĢi 

yā develi yôrüĝǚmüĢük biz develi. (II-2.19) 

evdēmiĢiz  (sor.) 

 

1.1.2.4.2.5. Ġkinci Çokluk KiĢi 

evdēmiĢsiðiz  (sor.) 

 

1.1.2.4.2.6. Üçüncü Çokluk KiĢi 

evdēmiĢlē (sor.) 

 

1.1.2.4.3. ġart 

1.1.2.4.3.1. Birinci Teklik KiĢi  

evdēsem  (sor.) 

 

1.1.2.4.3.2. Ġkinci Teklik KiĢi  

evdēseð  (sor.) 

 

1.1.2.4.3.3. Üçüncü Teklik KiĢi   

ē zárzop çobanısā aliyi vurdū, veliyi gırdī, āħmedið malını kestï,  (I-5.14) 



 

 

123 

yònānıð kumāndanı neyisē o gün bôyǖklerïðannaTıĢī.  (II-9.10) 

 

1.1.2.4.3.4. Birinci Çokluk KiĢi  

bu dünyāda bugün vārsaK yarın yōKuS,  (II-28.221) 

 

1.1.2.4.3.5. Ġkinci Çokluk KiĢi  

evdēseðiz  (sor.) 

 

1.1.2.4.3.6. Üçüncü Çokluk KiĢi 

evdēselē  (sor.) 

 

 

 

1.1.2.4.4. GENĠġ ZAMAN (BĠLDĠRME EKLERĠ) 

KĠġĠ TEKLĠK             ÇOKLUK 

1. +(y)In, +(y)Im +Iz, +I
4
S*-ıx, *-ik 

2. +sIn, +sIð + sIðIz 

3. +ø, +dI
4
r +lA(r) dI

4
r 

*Bir ôrneği tespit edilmiĢtir. 

 

1.1.2.4.4.1. Birinci Teklik KiĢi  

sen nerenið yôrüğüsüð. bän nerenið yôrüĝǚýǚm, āslı hepįsi yôrük.  (I-1.15) 

bänïzmiriðāyvalı ŭrumlarıðdanım demiĢ.  (II-11.51) 

giTdïydim üĢ sene okunuyōdu o zamān. güççǖyüm, aman güççǖyüm.  (II-14.38) 

Ģu górdüĝǖð guĢ dúnyādır. Ģu bän deryāyın. ağzīndaki guĢ gúnāhќārdır. (II-16.111) 

çünķǚ yōrgunumācıK, yāĢlılīK var.  (II-17.55) 

gelinið saða baKıyō mu. çōK bakīyo mēmnunum dedim bän.  (II-18.66) 

Ģindi çavųĢum dedi, bän raħatsızĭm hastayĭm dedi. (II-21.221) 
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1.1.2.4.4.2. Ġkinci Teklik KiĢi  

sen nerenið yôrüğüsüð. bän nerenið yôrüĝǚýǚm, āslı hepįsi yôrük.  (I-1.15) 

adı hasanıdı adamıð. sen dedi iyi adam deyïlsin dedi.  (II-16.52) 

bi yōlla da o múnāfıK kısĭmı ne dedï. usdā bôyǖcüsüð dedi.  (II-16.82) 

senïĢte peygamber deyïlsin Ģóne bónē inānmàyōlā.  (II-21.10) 

hāzā sehribāSsıð, hāzā büyücüsüð diyōlār, yine inānmàyōlā.  (II-21.16) 

 

1.1.2.4.4.3. Üçüncü Teklik KiĢi   

bizim toprağımıziyi olduğundan veriyō. bizim toprağımızeyidür. āzdur dā. (I-1.46) 

baxalım Ģïmdilikiyi. hayat Ģartlarī Ģimdi ïyi.  (I-1.159) 

bizimāslımız garageçi yôrǖĝüdür.  (II-16.1) 

nedir yā rasülallah. Ģu górdüĝǖð guĢ dúnyādır.  (II-16.110) 

güney batımız kütāħyanıð mērkez kôyleridir.  (II-23.188) 

pek fārKımız yoK. (II-28.221) 

 

1.1.2.4.4.4. Birinci Çokluk KiĢi  

iyiyiz, baxalım Ģïmdilikiyi. hayat Ģartlarī Ģimdi ïyi.  (I-1.159) 

o būrda evi būrda, bárabarıx. onnān birliyïk de ōĝlan gidēr gelï, bïz de ēvde (I-2.114) 

yôrüĝüz biz, diyōz ya, türkmenistandan gēlmiĢ bizim ĢēmiS kôkümüS,  (II-15.49) 

cemiyet, hazįreti allāh, peygamber, cemïyet, bän senden dāvācıyız.  (II-16.33) 

pek fārKımız yoK. biz sınīrdayız Sāten.  (II-26.87) 

bu dünyāda bugün vārsaK yarın yōKuS,  (II-28.221) 

 

1.1.2.4.4.5. Ġkinci Çokluk KiĢi  

siz de mi yôrǖksüðüz.  (I-2.18) 

siz hep garadeðizuĢağısıðız demiĢ.  (II-11.49) 

Ģeyēttik dē ōynadık bilenē bóyle ēvlatımsıðız ... teretedē.  (II-18.54) 
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filān yire dāvetlisiðiz ācele gel.  (II-20.115) 

hānKı yôrüklerdēðsiðiz falān diye sorularaçıyō buða.  (II-22.29) 

 

1.1.2.4.4.6. Üçüncü Çokluk KiĢi  

iyilēdir (sor.) 

 

1.1.2.4.5. Ek Fiilin Öğrenilen GeçmiĢ Zamanının Rivayeti 

yüreĝilið yanlarında bir yērdeymiĢmiĢ evēldenemïrdağıðōrda.  (I-1.4) 

bi gün sōða gēlmiĢlēr goyunu ōrda bulmuĢlar. cāminið yığınındāymıĢmıĢ hā. (I-1.76) 

cāminið temeli varĭmıĢmıĢ.  (I-1.78) 

o da türkasıllıymıĢmıĢ älláħĕm.  (I-1.121) 

he tek bi dene gızı varĭmıĢmıĢ.  (II-24.73) 

 

1.1.2.4.6. Ek Fiilin Olumsuz Çekimi: değil, deyil, dē, deïl 

e siz kóylü çocuĝū deïl misiðiz, hēp mi hēp mi Ģehïrli çocuĝusuðūz.  (I-2.30) 

bólē nakıĢ nakıĢ, ilmik ilmik daĢlara da iĢlemiĢlēŗ, bugün pek mümkün değil, (I-8.24) 

haná nasıl ki kābe-i muazzamada etrāfında bi oluĢmuĢ deýïl mi efēndim. (II-8.43) 

bän buna gāziliKúnvānı veriyōn dedï. bän gāzi faÍan deyilim yāwrum.  (II-11.133) 

maħālle odasında sekiSōn sofrā çēvresindeki kōmĢuları, akrabaları deyil, (II-23.178) 

biz gararımızı bōzmáyız diyō. bu ēvliya, āðadıð dē mï, hā.  (II-24.24) 

 

1.1.2.4.7. ki  < erki PekiĢtirme Edatı
195

 

ET‟de er- fiilin pekiĢtirme, Ģüphe ve sorma edatı olan “erki”, İİA‟nda “ ki ve 

geniĢlemiĢ olarak kI(n)(a)”  Ģeklinde yaĢamaktadır: 

bän bilmem, bän heĢ düğün ètmedïm ki.  (I-3.1) 

                                                 
195

 GeniĢ bilgi için bkz. Saadet ÇAĞATAY, “Türkçe‟de ki  < erki” TDAY (Bellten 1963), Ankara, 1988, s. 

245-250, Sabahattin KÜÇÜK, “Türkçede ġüphe Bildiren ki  Edatı Üzerine” TD, S. 426, Ankara, 1987, s 367, 

ÜSTÜNER, TP, s.162-167, BOZ;  AMA, s.119,  DĠNAR; BDA, s.118. 
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bän dedim kine sizallāħıðızı gāýbetmiĢsiðiz dedim,  (II-15.38)
196

  

Ģimdï hākim biðbaĢı dedi kine bura gēldi. ōĝlum muhdarım,  (II-16.31) 

vuruyō ağacı óldürüyō. guĢ geliyō baKsa Kına ejdērhā ólmüĢ.  (II-20.132) 

baK dēyō ku Ģu ulu küllüğüðāltında bän her zaman rüyāmda gôrüyom. (II-20.147) 

yüzdē doKsān sekiS diyebilirim ki orūĢ olur.  (II-23.98) 

ireïs-i cumhur diyo ku o evliyāya. bu dünyālık bänden ne dilērseð dile diyō. (II-24.71) 

 

1.1.2.4.8. y(I
4
)Kan(A)  < i-ken Ek-fiilin Zarf-fiil Eki

197
 

Ek-fiilin, zarf-fiil eki –ken ile oluĢturduğu  yapının  bir çok değiĢken Ģekilleri 

vardır. 

onnarıð goyunnarı burda geçērkene cāminið gıyısındā  (I-1.73) 

e kim bunu oxurKana yaxalanīrsa cezalandırıyōlār.  (I-1.137) 

siz hindi gēldiðiz yā, hamųrı dôkērkene górcēğdiðïz,  (I-4.14) 

ondan sōðam biĢirikenē, gızdırıgáne gôrcēğdiðïz senonū.  (I-4.14) 

hērneyįse dērgenē eyï kôtü gapınıð ārdınā gïrmïĢ.  (I-5.67) 

durukana bi āsger kemāl vārĭdı.  (II-16.38) 

ben yoğŭganā yāptırmıyō  (II-16.215) 

ĭramazān gelïrkene guzūm, Ģindi pekoðā pēk fāzla hazīrlık gôstērmeyïS. (II-17.30) 

bunū içirïkene miçirïkene ōrdakı bunuð baĢındakı muhāfızlāŗ bayılıyōlar. (II-22.61) 

tam tuvālete varıkan gapıya bāğlayıverïyo. (II-22.64) 

sōra tüccār gēldi, tüccāralīrKan ofisaçīldı.  (II-28.84) 

nāhiye müdǖrü kôyleri gezērken biz māciriĢde  (II-28.176) 

 

 

                                                 
196

 Edatın sonuna gelen ekler için  bkz. ÜSTÜNER, TP, s.200,  DĠNAR; BDA, s.118. 
197

 krĢ.GÜLENSOY; KYA, s. 113, GÜLSEVĠN; UİA, s.130, BOZ; AMA, s.120, ÖZKAN; SYAÖ, s.180, 

ġAHĠN; BMA, s.82, DĠNAR; BDA, s.118. 
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1.2. YAPIM EKLERĠ 

1.2.1. GÖREV DEĞĠġTĠRĠCĠ EKLER 

Ekleri iki bôlümde ele alıyoruz; birincisi “asıl gôrev değiĢtirici ekler” –ki bunlar ya 

kelimenin çeĢidini  ya da kategorisini değiĢtirirler- ikincisi ise “kelime yapıcı ekler” –ki 

bunlar da bir kelimeden yeni bir kelime türetirler-. 

 

1.2.1.1. ASIL GÖREV DEĞĠġTĠRĠCĠ EKLER 

1.2.1.1.1. Fiilimsiler: Fiil kôk ve gôvdelerine getirilen “–mA, -mAK, -(y)I
4
Ģ” ekleri, daha 

çok geçici isim, sıfat ve zarflar yaparlar. Bu haliyle fiilimsiler; geçici isim, sıfat ve zarf 

anlam ve gôrevinde bulunabilirler. Bununla beraber sôz konusu eklerin, kimi zaman  kalıcı 

isim, sıfat ve zarflar  da yaptıkları olur. Bu tür iĢlev gôsteren ekleri, “Kelime Yapıcı Ekler” 

baĢlığı altında iĢledik. 

 

1.2.1.1.1.1. Mastar: Fiil kôk ve gôvdelerinin karĢıladıkları oluĢ, kılıĢ ve durumları Ģahıs ve 

zamana bağlı olmadan gôstermek üzere –mAK, -mA ve -IĢ ekleri ile kurulan fiil ismi.
198

 

 

1.2.1.1.1.1.1. –mA
199

 

sólemesi ayıp nedir dinï yônünü bilmiyom fetvāsını, (II-8.110) 

faydalānma yōK. ōrmāniye elimizden āldı.  (II-26.55) 

 

1.2.1.1.1.1.2. –mAK
200

 

āllaħĭm yedïrmek nāsiPētsið.  (I-2.124) 

ōtumak yasaK, otumāzdı, ôpicek gitcek,  (II-15.10) 

iĢtē alaman harbindē ālman buráýā vūrmaKistedï.  (II-28.193) 

 

1.2.1.1.1.1.3. –(y)I
4
Ģ 

dikiĢ dikērlērdi garılar o gāndilinen.  (I-1.175) 

generannen, bänįm vālïnið yanına giriĢim herhālde birōlmaz.  (II-8.75) 

fiÍān yeriðāsgeri fiÍan yerden yürüyüĢ goluna geĢsið diyō.  (II-24.61) 

                                                 
198

 KORKMAZ; GTS, s. 109,  BOZ;  AMA, s.121,  DĠNAR; BDA, s.119. 
199

 bkz. Tahsin BANGUOĞLU, Türkçenin Grameri, TG, TDK Yay., Ankara, 1974, s. 266-277,  ERGĠN; 

TDB, s. 181-182, Vecihe HATĠPOĞLU, Türkçenin Ekleri, TE,  TDK Yay., Ankara, 1974, s.110-112, Hamza 

ZÜLFĠKAR, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TSTYY, TDK Yay., Ankara, 1991, s. 116-119, BOZ; 

AMA, s.121, DĠNAR; BDA, s.119. 
200

 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 269-270,  ERGĠN; TDB, s.181, HATĠPOĞLU; TE, s. 114-115, ZÜLFĠKAR; 

TSTYY, s. 121-122, BOZ; AMA, s.121, DĠNAR; BDA, s.119. 
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1.2.1.1.1.2. SIFAT-FĠĠLLLER
201

 

Sayı ve Ģahsa bağlı fiil çekimine girmeyen, fakat aldığı eklerle fiilin zamanına bağlı 

olarak taĢıdığı kavramı sıfatlaĢtırdığından kendisinde sıfat ve fiil niteliklerini birleĢtiren fiil 

Ģekli.
202

  

 

1.2.1.1.1.2.1. –(y)An  

gèttik Ģŭ kñrōğlundan geçen bi yol var yā.  (I-1.114) 

misāfirānesi vărĭmıĢ, gelįP giden misāfirlere baKarĭmıĢ,  (II-7.4) 

oKumuĢōldūmuz sūrelērden hāsılolan sevābı,  (II-11.4) 

bunŭ çekeninsannar bilïr. çekennēr bilir ya.  (II-17.64) 

iĢdē geĢmïĢde galan bizāsnlılārdan galan māralār vār.  (II-23.57) 

gôçedenētmiĢ, ētmiyēn kālmıĢ bi kīsmı.  (II-26.23) 

 

1.2.1.1.1.2.2. –cAK,  

kïm ki dèyō harpten gaçècek olūrsā onū Ģeyēt. óldürmek dèyō.  (II-9.17) 

bizlērįleĢbeŗįS, duracak hālimïz yōK.  (II-17.38) 

hakiki olaraktan insān düĢünecek bi mēvzūlār var.  (II-20.138) 

oranıð yatacak yerlerini yôrüKlēr bilïr.  (II-22.14) 

bubālarımız yārıniĢe gidecek ōldū mu o zaman sabāhnan  (II-28.142) 

 

1.2.1.1.1.2.3. dI
4
K  

hē dôndüklerini de górdüm gitTiklerini de.  (II-7.73) 

kēndi nēsline bulāĢmadık hiç bi Ģahıs yōKdur.  (II-16.4) 

yanį bänįm duydūKlarımı biliyōm bän oKumadım tabi.  (II-21.90) 

adı bilïnmedik hāstalarıð Ģifāsını verïyyō bū.  (II-24.50) 

yāni gonuĢuyolā, gonuĢduKlarını bïlmiyolā.  (II-25.8) 

1.2.1.1.1.2.4. –mI
4
Ģ  

oxumuĢolduĝum duālardan, sūrelerden,  (I-2.82) 

                                                 
201

 Anadolu ağızlarındaki sıfat-fiil ekleri üzerine daha geniĢ bilgi için bkz. Ahat ÜSTÜNER; Anadolu 

Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, TDK Yay., Ankara, 2000, XXIII+196, BOZ; AMA, s.122, DĠNAR; BDA, 

s.120. 
202

 bkz. KORKMAZ; GTS, s. 132-133, Kemal ERASLAN, “Türkçede Ġsim Fiiller” TGS II, s. 119-125, Bilâl 

YÜCEL; “Sıfat-Fiil Terimi ve BaĢlıca Dil Bilgisi Terimleri Sôzlüklerindeki ĠĢleniĢi” TGS II s. 81-89, BOZ; 

AMA, s.122, DĠNAR; BDA, s.120. 
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ne tanımını yapılmīĢ ne de ilacı bulunmıĢ bir kanser vār,  (II-8.17) 

ānKarada yāpmıĢōldū māzileri annatıyō filān.  (II-21.225) 

patlamamıĢel bombaları süngüler, silāh gırıKları, silah pārçaları çıkıyo. (II-23.222) 

ō et çoK, et çōK. gāυrūlmuĢ ētlē  çōK. dōlduruyolā  millēt yïyō üĢ dórt gün.  (II-25.18) 

 

1.2.1.1.1.2.5. –AsI  

vallaħă içïnde de bi kemik durası, bi Ģey yok,  (I-5.35) 

+cA ile geniĢletilmiĢ Ģekil: 

dā óle paraðız çoKsa vā, sizi ôlesiceler, góðü olīŗsă gôtürü de,   (II-15.46) 

 

1.2.1.1.1.3. ZARF-FĠĠLLLER 

Cümlede yüklemin anlamını çeĢitli yônlerden etkileyen, fiilden bazı eklerle 

yapılmıĢ, Ģahıs ve zaman belirtmeyen zarf gôrevindeki kelime.
203

 Zarf-fiilleri iki baĢlık 

altında iĢleyeceğiz: Birincisi; gôrevi fillerden geçici zarflar yapan “Asıl Zarf-Fiiller”, 

ikincisi ise; asıl gôrevleri baĢka olup ya diğer eklerle ya da edatlarla birleĢip fiillerden 

geçici zarflar yapan “BirleĢik Zarf-Fiiller”dir.  

 

 Asıl Zarf-fiiller 

 –(y)A/I
4
   

Çoğu kere ikilemelerde kullanılır. 

doliyā doliyā Ģóyle çoraP gibï Ģuriya Ģuriyā gadār getirïrdi.  (I-1.92) 

yālvara, yaxara ebem gurtārdī. sürüye sürüye getïrdik ocāğıð baĢınā biz.  (I-5.52) 

bozôyük yanımızda gırīldılāŗ, gēĢtilēŗ āĝlıyā  āĝlıyā bólē. gôtürüler hē,  (II-15.102) 

mēmnunetcem. ūğráĢa, ūğraĢa, ūğraĢā ta sora ne diyo bū garacaāhmed sultan (II-24.80) 

koĢāllah kōĢ, koĢā koĢā ïstasyonu bulūrdu, çocūk bulūrdu. ōrdan dônersið  (II-28.93) 

 

 (y)ArAK  ~(y)AlAK   

bura zāten yāyla olarak, bura yāyla olalak gelmiĢler zāten buriya,  (I-1.191) 

būrda kïmse gùrmez deve güderik būrda diyelek buriya gēlmiĢler.  (I-2.21) 

māħmut kôyü, onlarıð hēpsi bóýle serpiĢtirilerek bence gēlmiĢlēr,  (II-8.13) 

on dokuzuncū pusaraK geliyō, ôte yanı ōtluğŭmūĢ,  (II-11.71) 

hē membā suyu olaraK iĢdē kaç atmīĢ, atmıĢlı yıllārda  (II-13.7) 
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 KORKMAZ; GTS, s. 178-179,  BOZ;  AMA, s.123,  DĠNAR; BDA, s.121. 
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faKat her odalārda bunų evliyā olarak ta bunnărĭ Ģehit diye sôylüyōlā.  (II-20.146) 

ōŗhanlī iĢde bū ihsāniyē, orhāniyē, orhānlı ūygunolaraK goymuĢlār.  (II-26.8) 

 

+tAn eki ile geniĢletilmiĢ Ģekli de kullanılır: 

meseÍā garageçilï, develï mālcı olalaktan yôrüK.  (I-1.2) 

bi Ģēyleri vār, hakiki olaraktan insān düĢünecek bi mēvzūlār var.  (II-20.137) 

üs kısmında memet hān vāKfı dèyerekten bir komutan buriya yerleĢtiriýŏ  (II-23.9) 

o gayāya Ģifā verïyō, cánāb-ı allaħ yürēk gayası diyelekten.  (II-24.44) 

 

 –(y)I
4
p  

tåmatèsi gıyıP gıyıP bi iki üç gün durduruyolār.  (I-2.117) 

fātihā sūresi hedïye èdecek yōK mu diye elaçıP gózyaĢı dôkēn,  (II-11.30) 

allāh türk milletinï ēsïrediP dē urumemrine vērmesin.  (II-16.94) 

hēr gün geliyō buriya Ģifā bulanna  muhāKKak  dutunup gidiyōla.  (II-25.8) 

būrdān cānlarını veriyōlā, ganakıtıyōlā, sürüP çıkarıyōlā.  (II-9.29) 

 

 –(y)I
4
nca  

hōrtlayasıya vèmedi, hōrtláyince parası baa gāļdı.  (II-15.155) 

geliyō ôteberi ōrda, gīyneĢiverince Ģey domuz, domuzŭ fāre zannediyō.  (II-20.118) 

kērvansaray yapılınca ikïnci murat  yaptıryor buráyı,  (II-23.5) 

oradā komunüsliKïlānı olunca dèdelerimiz dūrmamıĢōrda.  (II-26.22) 

alamānlaro yandan dolanınca biliyōsuð kendini ō kıĢā tutūldū.  (II-28.197) 

 

 –mAdAn  

iĢiðāslını óğrenmeden. ondan sora ata kesēr, biçērdin verïdin.  (I-1.141) 

ēyidi kïmseye çox Ģükür zarārı ōlmadan geldi geĢti dünyāsından.  (I-2.105) 

sabāhıĢīmadan amān ќāzımemmi Ģu çift ôküzü bi teslimal.  (II-20.38) 

būrnu bile kanamadan gïtti bi çifçinið yanına.  (II-27.66) 

bubām gidïð yatıð dèmedenodadān gidemēzdik.  (II-28.142) 

 

 –AlI 

aĢĢağı yuxarī yïrmi senelik fiÍānanca oldū, yol gäleli, aláttirik gälelï.  (I-1.42) 

bu yeni yazı çıKalı biz, atatürk okūtTu bizi afyōnda.  (II-7.55) 

Ģindï izmire gideli gāli Ģindi ōlan kızı kız ōlandan lafetmēnce ēvlenmek yok  (II-15.2) 
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ben izmire gideli hele zılla zılla ōlan gızı, gız ōlanı górmïcek  (II-15.14) 

bugüne tārihtedē yeri hiç deyïĢmiyor. kurūldu kurulalı dôĝer oluyo.  (II-23.35) 

 

 –sA+ kiĢi eki  

baxmāSsaðōlmaz. baxārsað bağ baKmaSsaņ dağ, diye bi lāf vardur,  (I-1.63) 

sorārsaðız biz, bïzóyle diyoz. biz babamgilden, dedemgilden óle duyduK  (II-8.32) 

pērhiz tutār dikkat edērse o da iyi olur. tekrār ziyārete gelile.  (II-24.88) 

 

  –(I)KA/In(+A)  

 Zaman ekleri üzerine gelen ek-fiilin zarf-fiil eki İİA‟nda  –a/-e ünlülerini alarak 

geniĢlemiĢ Ģekline rastlanır. 
204

 

fiÍān derkenē bizim Ģòrda bi maāllē dememiĢ.  (I-1.16) 

ēski yazı oxurKanā  ēski yazıyı oxurKanā bänim gúnümde (I-1.135) 

onnarıð goyunnarı burda geçērkene cāminið gıyısındā  (I-1.73) 

dôkērkene górcēğdiðïz, ondan sōðam biĢirikenē, gızdırıgáne gôrcēğdiðïz (I-4.14) 

ā dama gïrdik. durukana bi āsger kemāl vārĭdı.  (II-16.38) 

guĢ geliyō baKsaKına ejdērhā ólmüĢ.  (II-20.132) 

bän gibi yalanı sôylērkenē acıK Ta bóyle sǖrgüsü güçüK gēldi besbēlli,  (II-22.30) 

bunū içirïkene miçirïkene ōrdakı bunuð baĢındakı muhāfızlāŗ bayılıyōlar.  (II-22.61) 

 

 BirleĢik Zarf-fiiller
205

 

Asıl gôrevleri baĢka olan eklerin,  ya diğer eklerle ya da edatlarla birleĢip fiillerden 

geçici olarak yaptıkları zarf Ģeklidir. 

 

1.2.1.1.1.3.2.1. AsI+(y)e 

                                                 
204

 Ekin –a/-e ünlülerini alarak geniĢlemiĢ Ģekilleri için  Ahat ÜSTÜNER, “Türkçenin eski dônemlerinde 

olduğu gibi hayret ve ĢaĢkınlık bildirme, dikkat çekme kuvvetlendirme amacıyla kullanılan bir edat olarak 

karĢımıza çıkmaktadır” gôrüĢünü bildirir. GeniĢ bilgi için bkz.ÜSTÜNER; TP,  s.195,  GÜLENSOY; KYA, 

s. 113,  GÜLSEVĠN; UİA, s. 136, BOZ;  AMA, s.125, YILDIZ;  IMA, s.89, DĠNAR; BDA, s.123. 
205

 GeniĢ bilgi için bkz. GÜLSEVĠN; “Türkiye Türkçesinde BirleĢik Zarf-fiiller” Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, c. II, S. 2, Afyon, 2001, s. 125-143, KARAHAN, “Anadolu 

Ağızlarında Kullanılan Bazı Zarf-Fiil Ekleri”, TKAE, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl XXXII/1-2 1994, 

Ankara 1996, s.206, Erdoğan BOZ, “Bir BirleĢik Zarf-Fiil; Fiil+Sıfat-Fiil Eki+(iyelik eki)+  Hal Eki Yapısı 

Üzerine” İlmi Araştırmalar, S.19, Ġstanbul 2005, s.43-48, Nesrin BAYRAKTAR, Türkçede Fiilimsiler TF, 

TDK Yay. Ankara. 2004, BOZ; AMA, s.125, DĠNAR; BDA, s.124. 
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bizim  āsger tōplanıP da kēndini bi Ģeyalasıyā ōŗda durdū.  (I-5.26) 

nafaKa kesïldi gēldi. aldırmadılāŗ. hōrtlayasıya vèmedi,  (II-15.115) 

ōn kilo o, o buriya gelesiye kaĢ kilo olur biliyor musuð.  (II-28.89) 

 

1.2.1.1.1.3.2.2. AsI(+(y)e) kadar 

Ģu yānna gït íscáhisāra varasıya gadār bizim kñyèyïdǖr.  (I-1.47) 

ôzal gelesiye gadār kïmse mezārını da diyēmedï gōrgusundan  (I-1.129) 

bu kôye gelesiye gadā. Ģuriyā  bi dene hüdütlü kôyü vārdur.  (II-24.17) 

sôyǖde çıKasıya gadār sôyütTe ēlmā oldū.  (II-24.36) 

kazā olasıya gada odalarımız devām ētti.  (II-28.7) 

 

1.2.1.1.1.3.2.3. dIKÇA  

bóyle bi kiĢïydi. sôzüne olduKça sādıKtı.  (II-19.32) 

gazeliðaltına giriyō ya gôrünmüyō yā, bıyıĝı soludukça Ģey gıyneĢïyō, (II-20.117) 

tabï büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe onnar … yerine gôrē takılılādı fiÍān. (II-24.116) 

ondan sōða üredikçe ileri ileri yayılmıĢla.  (II-21.83) 

 

1.2.1.1.1.3.2.4. dIK+iyelik+dA 

bänim dedemið yetim gālmıĢ üĢ bacısı vārĭmıĢ buriya gōnduğundā.  (I-1.23) 

Ģimdi cevïzli gonduğundā bu kñyüð burada cevïz varmıĢ gōnduğunda.  (I-1.70) 

ha Soba moba yoğŭdu. bänimāxlımerdiğïnde soba yoğŭdun.  (I-1.95) 

gītlıx da varĭdıð. bänimāxlımıð ērdiğinde.  (I-1.83) 

 

1.2.1.1.1.3.2.5. dIK+iyelik+A 

selim ābinið dediğine gôre ōsmaņlılar gēļmiĢlēŗ, sôğüt civārında  (II-8.51) 

bùrek yapān Ģeherlēde gıyāmet gibi kôylērde olmadığına baKma.  (II-20.93) 

elmāyı veriyyō, goruyucu da baKarĭmıĢ. elmalarıð sôyǖtTe ōldūna.  (II-24.33) 

 

1.2.1.1.1.3.2.6. dIK+iyelik+dAn 

bugün nüfūs çoğaldığından dolayı onları bi sômürü düzeni gabǖletmiĢiS.  (II-8.62) 

ne yapām hāfıza zayıflediğinden doláyi bïldiğïmiz Ģeyi bilemiyōz.  (II-8.146) 

allăħă Ģükür bizim toprağımıziyi olduğundan veriyō.  (I-1.46) 

bĕnimaKlımıðerdïnden çoK sōðŗa ôylēydi.  (II-26.83) 
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1.2.1.1.1.3.2.7.  dIK+ iyelik için 

inlice kôyü būŗda mağara çok olduğu içün, inler, ïnlice kôyü,  (II-8.2) 

iĢde tǖrkiye geleninde de azāldığı için tabi kôyümüzde dē ïĢçilik,  (II-13.26) 

çünkü gıraç, gıráçōlduğūiçin, mandā çayīrlıK yerlērde olūr.  (II-21.127) 

bu muhïtiðadamı olduğūiçin, hēpsini biliyolar tēk tek yònana gônderdiler  (II-22.79) 

bu ēvliya bôyükōlduğu içün cenāb-ı allāh da bu evliyāyı çoK sēvdiğïçün  (II-24.41) 

 

1.2.1.1.1.3.2.8. dIK+ iyelik gibi 

bēļki birasırda gēldilēŗ, bēļki bir ekiP olarak gēļdilē sizið gēldiğiðiz gibi.  (II-8.10) 

bi dē sùdüð datlınıðiçine gatālā. aldī gibi ye  (II-14.31) 

hemēn gasatura āldıĝĭ gibi bäðā sundū. Ģindį gasatura sundu.  (II-21.233) 

hākkaten onuð dediï gibï hākim yārgılıyōlār bunū.  (II-22.59) 

ve pazārtesi günneri azóðce sôyledïm gibi, bizim dôĝerimizið pazārıdır.  (II-23.125) 

dediyïð gibï ïlkokuldan soŗă iĢdĕ o zaman nāhiye  (II-28.175) 

 

1.2.1.1.1.3.2.9. dIK+DAn soðra 

zātï kēlleyi gırıyoS, çiyliyoS, guruduķţăņ sōða onnādan yapıyoS,  (II-14.30) 

bikaç sene yònān gettikTen sōða yedi sene vallāħă gıtlıKōldu yedi senē.  (II-20.20) 

būrda meselā bu adām da bänasgērden geldikTen sōða, bänasgerdē,  (II-21.74) 

viSiteye dedikden sōða dedi raħātsızlāĢtım dedi.  (II-21.223)  

 

1.2.1.1.1.3.2.10. dIK+iyelik vakit 

gocatepeden pilān çizildï vaKıt ali ihsān paĢayı Ģeyē gòymuĢ bu.  (II-22.71) 

 

1.2.1.1.1.3.2.11. dIK+iyelik zaman 

diha bu dǖnkü, dünkü. cemālnen bänim mųhtārōldūmuz zaman län.  (II-20.34) 

oT ïðdiği zaman bütün içerisïnde simsiyāh hēpsini kômǖr gibi yākmıĢ.  (II-21.21) 

meselā bunū bi ïzinnen hayvan yedï zaman, bi dağā  (II-22.14) 

ārKama baktīm zaman ormanlıKtā ala geyïkler,  (II-23.73) 

 

1.2.1.1.1.3.2.12. dI+kiĢi mI 

güneĢde biĢïtti mi iyi oluyōmuĢ.  (I-2.121) 

herif hāndan çıKtı mı būrda akĢāmōldu mu būrda galīŗdı.  (II-20.29) 
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bizäskiden harmāndan kāKdı mıydī tōhumekTi mi Ģey bitēr.  (II-28.123) 

 

1.2.1.1.1.3.2.13. –mIĢ gibi 

būlmuĢ gibi bänim üstüme ävlēnmeye  gāKTı.  (II-15.148) 

 

1.2.1.1.1.3.2.14. –cAK +kiĢi eki zaman 

dumlupųnārda tām çatıĢcaKları zamān yònanī ōrdā iyï gīrmayā baĢlamīĢ  (II-9.33) 

 

1.2.1.1.1.3.2.15. –(V)r gibi  

onu dāĢ duvarı Ģey gibi yoĝurt çalınır gibi doðuyō,  (II-15.111) 

 

1.2.1.1.1.3.2.16. –(y)IncA(+(y)A)  gadar 

yā rabbim, ta hazįreti ādemden bôyüne gelïnceye gadar  (II-11.28) 

 

1.2.1.1.2. ÇATILAR 

 Çatı; ôzne veya nesnenin fiilin gerçekleĢmesindeki farklı durumları belirtmek 

üzere, fiil tabanına, fiil çekiminden ônce fiilden fiil türeten belirli eklerin getirilmesiyle 

meydana gelen değiĢik gôrünüĢteki  fiil Ģeklidir.
206

 Gramerciler arasında çatı kavramı ve 

çatı yapan ekler konusunda tam bir birlik yoktur. Bu konuda Bilâl Yücel‟in Türk 

Gramerinin Sorunları toplantısında sunduğu tebliğ dikkate değerdir.
207

 

 

1.2.1.1.2.1. Oldurgan-Ettirgen 

 GeçiĢsiz fiillerin, fiilden fiil yapan “–Ar-, –dIr-, -Ir-, -It-, -T-” eklerle geçiĢli hale 

getirilmesiyle  oldurgan çatı ; yine geçiĢli fiillerin  aynı eklerle geçiĢlilik derecelerinin 

artmasıyla ettirgen çatı oluĢur. 

 

1.2.1.1.2.1.1. Oldurgan: 

1.2.1.1.2.1.1.1. –DI
4
r- 

e kim bunu oxurKana yaxalanīrsa cezalandırıyōlār.  (I-1.137) 

canlandīrdı. canlāndırıyō ēmme bunu, ēmme aĢağıdaxınī,  (I-5.54) 

bôyle biĢēy varĭmıĢ, üsdǖnde gezindirïmiĢ, altındā çivi dôkērįmiĢ  (II-12.10) 

bunų bi gız çocuĝū iĢeye bïðdiriveriyō gemiye.  (II-22.87) 

gāυrūlmuĢ ētlē  çōK. dōlduruyolā  millēt yïyō üĢ dórt gün.  (II-25.19) 

                                                 
206

 KORKMAZ; GTS, s. 35, BOZ; AMA, s.128, DĠNAR; BDA, s.127. 
207

 bkz. Bilal YÜCEL; “Türkiye Türkçesinde Fiil Çatıları” TGS II,  s.156-202,  BOZ;  AMA, s.128, DĠNAR;  

BDA, s.127. 
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 –Ar- 

bi ēlfăba diye bi Ģe kitap çıKardılā, ēlfăba diyē. yirmi doKuz harf  (II-7.60) 

ōndan sōða ïĢde ģavuru sürüP çıkarıyolā ōrdano memlekeTden.  (II-10.13) 

bi dene tüyünü goparıp vermēzdim, vermēzdim.  (II-16.195) 

 

1.2.1.1..2.1.1.3. –I
4
r- 

o zaman gaħveýį iĢTiklerindē ocaxda biĢirirlērdið,  (I-1.203) 

alı gaçādıK, e vay yāvrum nētcið. vay gaçırma çoğūdu.  (II-14.49) 

gızıð gınāsını yakālā, ôvēlēŗ baĢını, kızı yatırılā, sādıĢla ceyizini toplāŗ,  (II-15.84) 

bóylē vátandaĢları huzūru yatıran sïzsiðiz dedi.  (II-16.54) 

kayadan bi potuk deve potuĝū ïðilįye ïðilįyĕ doğuracak dèyō.  (II-21.12) 

tekrār yeri dônüyō ō onuð kārņĭņĭ doyuruyolār onu Ģe yapıyolar.  (II-28.37) 

düðürolullārdı, bitirilēdi, bāĢlıK kesēŗlēdi.  (II-18.1) 

 

1.2.1.1.2.1.1.4. –(I)T- 

bunu kim ôldǖrdü dèrse hemen Ģeyidērler diyelekten, bizï kānunla dutturular  (I-1.131) 

bizim hanımlar onları alıyōlā gurutuyōlār.  (II-8.110) 

o ōrdān cepedēn bu būrdān cānlarını veriyōlā, ganakıtıyōlā, sürüP çıkarıyōlā.  (II-9.29) 

bulgurū kēndimiz gaynadırlā, ō Ģey hāvan gibi bóýne gayalārda Ģey vardı  (II-21.187) 

 

 Ettirgen: 

 

 –DI
4
r- 

Ģïmdi herkeĢ birer sontaj saldırdī. o sontaġlardan su içiyolā.  (I-1.33) 

bunu kim ôldǖrdü dèrse hemen Ģeyidērler diyelekten, bizï kānunla dutturular  (I-1.131) 

bïz de vēdikoriya gāli. onų èĢyā āldırdıx  paĢlığıð yerine hē  (I-3.5) 

bizim kóylü gadınnāra gāzmayınan gāzdırıyo.  (II-11.90) 

topalōsman ērkeyēlbisesi geydirmïĢ de sağdān soldān yaralıları da tōplamıĢ (II-11.93) 

bubam nèreye gider sabāha ne iĢ yapàcāz diye ānnemize sordurūduK.  (II-28.144) 

 

 –(I
4
)T - 

ikisiņį de bāğlamīĢlar. ēmme nērde oKutmuĢlar, nērde dóymǖĢler  (I-5.45) 

burayı yāwrum yaptıttırısıð dedï. gērçekten de cenāb-ı allah cesāret vēdï.  (II-11.124) 
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kôtü ata fiÍāņ biðmēzdi, ağa çağırttırdım,  (II-15.146) 

bän goruyā bēkÇi dūtTum. bekÇi dutār gorutūrdum.  (II-16.130) 

bäni bu hāle gēttile. kim. Ģūbe bāĢKanı çağırttırıyō bôlük komutaņĭnī.  (II-21.247) 

 

1.2.1.1.2.2.  ĠĢteĢ: GeçiĢli veya geçiĢsiz fiillerin, fiilden fiil yapan  “-(I
4
)Ģ-” eki alarak 

oluĢturduğu çatıdır. Ġki iĢlevi vardır; birliktelik ve karĢılıklılık.  

 

 Birliktelik: 

mağara vārdı, mağaraya gāĢtıK. ōrda āğălaĢān, gülüĢen meseÍā ordā.  (II-12.8) 

ōĝlān gız birbiriynen dutuĢur. tárafı da vērmemekistēr.  (II-16.181) 

kültürümüz allahın izniylē hālā dayanıĢma hālinde devāmediyor,  (II-23.164) 

bän de meseleyi annāttım. ōrda bi gülǖĢ gïtti.  (II-27.88) 

 

1.2.1.1.2.2.2. KarĢılıklılık: 

hā paĢalā bi yerē ōn dokūzdā iĢte sāmsunā çıktıKlarīnda buluĢuyōlā.  (II-9.12) 

turislērle falan tanıĢdīmızda ārKadaĢlarıð zamanında çok turis geliyōrdu.  (II-23.61) 

hanımīynan gôrǖĢtüm, baĢınız sağōlsun dedim.  (II-23.233) 

 

1.2.1.1.2.3. Meçhul-Edilgen: Fiillerin, fiilden fiil yapan “-(I
4
)l-, -(I

4
)n-” eklerle 

oluĢturdukları çatıdır. 

  

1.2.1.1.2.3.1. Meçhul: GeçiĢsiz fiillere sôz konusu eklerin getirilmesiyle oluĢan bu çatıda, 

ôzne belli değildir.  

sōðā bi gadın hacıya gitti mïydi bi evli nikāhlı olaraKtan gidilïrmiĢ.  (II-20.158) 

āsgēr düzüyōlā. fiÍān cepeye faÍān yērden girïlcek dèyō.  (II-9.23) 

bütün müsāfirlerið yērleĢeceĝi. yani iyi baKılan odalar diye aðılīrdı, o Ģekil.  (II-28.14) 

 

1.2.1.1.2.3.2. Edilgen: GeçiĢli fillere, fiilden fiil yapan “-(I
4
)l-, -(I

4
)n-” ekler 

getirilmesiyle oluĢan çatıdır. 

 

1.2.1.1.2.3.2.1. –(I
4
)l- 

Ģimdi bu kñyüð guruluĢū yozgattan gelme.  (I-1.1) 

idāre olup gidiyōzevlādım. dombaylāŗ satıldı gitti. motorāldı herif,  (II-20.43) 

misāfirler geldik de misāfirlere sarılıverïmiĢ, ôpǚverïmiĢ.  (II-24.52) 
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bi gôrev verildïyse menfāt karĢılığı yāni menfātıð dıĢında biĢēy bēklemeyið.  (II-28.212) 

bi adamatáĢētti ordā. yònanı sōkmadī. zēmlik gazılān çukūr  (II-16.160) 

nedibāllı diyen bi adāmdan. bi de guranasılī. osmān bey yātmadī.  (II-16.105) 

bugüne gadar  gaçanásgerler vuruluyōdu. bundan bóyle vurūlmáyacax.  (I-5.71) 

 

1.2.1.1.2.3.2.2. –(I
4
)n- 

her devirde biliyosūð bazen ilacı bulunamıyān hastalıKlā vār, e bogün de ôle  (II-8.16) 

onu dāĢ duvarı Ģey gibi yoĝurt çalınır gibi doðuyō,  (II-15.111) 

Ģindi sondaĢlār salındī o aKar sulār gayboldu. (II-21.175) 

bu gúne gadar alınan Ģeyler notolacak. mallar notolacak.  (I-5.74) 

birāfta içerisïnde eren, yani  mēvlütoKunur. veyā yāsinoKunur.  (II-23.181) 

 

1.2.1.1.2.4. DönüĢlü: Fiillerin, fiilden fiil yapan “-(I
4
)n-, -(I

4
)l-” eklerle oluĢturdukları 

çatıdır. Kendi kendine olma veya yapma bildirir. 

 

1.2.1.1.2.4.1. –(I
4
)n- 

kerbaā hani gadınnar bōynųna taKınıyo yā rēnk. ona kerbáā diyolā.  (II-21.201) 

ōrda bu iĢ dē, iĢeye üðnedikleri zamān istānbula. gılıcı guĢānmıĢ vărmıĢ.  (II-22.88) 

hattā birini atıvēmiĢler Ģōrda sürünüP duruyōdu, nè ōldu bïlmiyom.  (II-22.3) 

 

1.2.1.1.2.4.2. –(I
4
)l-  

bänimāsābımı bozdulā. bozūlcáktım, bozulmadım.sabıristedimallahtan  (II-24.95) 

 

1.2.1.1.2.4.3. –(I
4
)Ģ-  

sōyisimlēr ō zamānna değiĢiyō. bu bôlē.  (I-1.40) 

o gēldi ya yāwrum. onuð geliĢini o gāzile bana annattılā.  (II-11.117) 

dıĢārdan kēndine gelecek, kēndi nēsline bulāĢmadık hiç bi Ģahıs yōKdur.  (II-16.4) 

daā odūn daĢīrdım sabaā gadar bunnarĭnanuğraĢīrdım.  (II-17.68) 

kēndimizden yetiĢir bizim bu mēvsimde ekĕŗ. hēr Ģey olūr burda her Ģēy.  (II-18.41) 

baĢladı çalīĢmaya, baĢladı kôydēn kôye ... ulāĢmayā.  (II-27.40) 

etālcaK yōK mu diye soKāKda dolaĢdırmīĢ. koĝūĢta yatıyōdu.  (II-27.71) 
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1.2.1.1.2.5. Çatı Eklerinin Üst Üste Kullanılması
208

 

 Fiil tabanlarına bir çatı eki gelebildiği gibi çoğu zaman bir veya birkaç çatı eki de 

gelebilmektedir. Bôyle durumlarda çatı, en son gelen eke gôre belirlenir. 

 

1.2.1.1.2.5.1. –(I
4
)n-dI

4
r- 

anadoluya, tavassūhï yônden halKı islāma ısındırmaK,   (II-8.9) 

dèmiĢ bän māhќūmları bütün dèmiĢ Ģey èdecem, boĢāndırcen. Ģeyïmden,  (II-9.43) 

zāten bu senē sôz vēdï aĝāĢlandırmaā iki üç yıldır ūğraĢíyorum.  (II-13.23) 

kôyǖmüS, dāğlarımıS yeĢïllenir, yeĢillendirmeyĕ çalıĢcaS.  (II-13.25) 

bôyle biĢēy varĭmıĢ, üsdǖnde gezindirïmiĢ, altındā çivi dôkērįmiĢ ģawųr,  (II-12.10) 

açıKolan odalar var. kôylerde odā gālmasa da genē bulūnduruyolā odaları.  (II-28.51) 

kim bunu oxurKana yaxalanīrsa cezalandırıyōlār. onuðiçin saKlan derlerdi.  (137) 

 

1.2.1.1.2.5.2. –(I
4
)n-I

4
l- 

olāy bǔ, ama sāhipolmakTa yarār vārdı. ama óyle düĢünülmemiĢ.  (II-8.137) 

 

 

1.2.1.1.2.5.3. –(A)r-T-DI
4
r- 

iĢde būrda çıKārttıran  çıKārttıyo yağını, yağını tenekelēŗnen getiriP  (II-14.27) 

 

1.2.1.1.2.5.4. –(I
4
)t-DI

4
r- 

bänim gúnümde musħăfĭ, kelām-ı gadïmi bänim hocām saKlattırīdı.  (I-1.136) 

Ģuráyı bu hāle getittiriP de sebepolana allah rāzi olsun  (II-11.135) 

siz güdün iki gārdaĢ gorucuya haKKını size toplattırayın sizalın fiÍān dedik,  (II-20.37) 

sekiz doKuz metįre, on metįre ağaç sürüttürün de getirilēdi. (II-20.69) 

bänim gayīnbirāder įrāħmetlik onnan. gaynatayı da beklettirïdik.  (II-21.173) 

 

1.2.1.1.2.5.5. –T-Il- 

güzēlce getirïsið hep sufráyá birer dĕnĕ hēr sufreye birēr dĕnĕ dağıTılīŗ.  (II-15.124) 

kôylērde annatılması Ģóýle, āfyonuð halKī birēz çekememēzliği var.     (II-22.81) 

 

1.2.1.1.2.5.6. –(I
4
)r-I

4
l- 

onu órgücünnen atārlar hē. oxlaυānnan, oxlaυānnan. ērgecinen ävirilïr hē.  (I-4.24) 
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 bkz. Güre GÜLSEVĠN; “Çatı Ekleri Üzerine Kullanılabilen Ekler” TGS II, TDK Yay., Ankara, 1999, s. 

203-223, BOZ; AMA, s.131, DĠNAR; BDA, s.31. 
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1.2.1.1.2.5.7. –(I
4
)Ģ-DI

4
r-  

etmeyē de paxmaya gatıyōx de. patatès garīĢdırıyōx,  (I-4.1) 

padiĢāhlar hāKKaten çok aKıllı davranmıĢlār ama biz bugün onuð tersini değiĢtirmiĢiz  (II-

8.58)  

silāhları būrlarā, bizim burălara feÍān yerleĢtiriyolā, yerleĢtiriyolā.  (II-9.27) 

yònān top ĢeyetmiĢ oriyā, top yerleĢtirmiĢimiĢ yònāniĢgālinde.  (II-21.43) 

bunuð bôlüğünü değiĢtiri, ikïnci bôlüğe vērdilēr.  (II-21.249) 

memet hān vāKfı dèyerekten bir komutan buriya yerleĢtiriýŏ ikïnci murat  (II-23.9) 

soKāKda dolaĢdırmīĢ. koĝūĢta yatıyōdu.  (II-27.71) 

 

1.2.1.1.2.5.8. -DI
4
r-I

4
l- 

bið dórt yüz otuS dôrt yılında ikïnci murat tarafından yaptırılıyō.  (II-23.244) 

 

1.2.1.1.2.5.9. -Ģ-dIr-Il- 

zāt-ı muhterem selçuKlarıð uç beylerinden gèlmiĢlēŗ. serpiĢtirilmiĢ anadoluya,  (II-8.8) 

 

1.2.1.1.2.5.10. – I
4
/Ar-t- 

bāĢga ne yapalımïĢde geleni biĢiriyoK gene çıKartıyōx.  (I-4.11) 

seyïrttim dèyō, ta o depeye çıktım dèyō, vallaħă onnar gāldı Ģō dallıKda.  (II-11.87) 

 

1.2.1.1.2.5.11. - tI(r)-t -DIr- 

gaĢı o çevitdirdï, sen burayı yāwrum yaptıttırısıð dedï.  (II-11.124) 

bū sekiz yīllık ilkôğretimið çıkmasıyla bi sekiS yīllık bi okul yaptırttırdık.  (II-13.5) 

galīn, küsük deyilēr oða. guvvetli bi ağaĢ takınca Ģóyle galdırttırmaya. (II-20.106) 

 

1.2.1.1.3. Aitlik Eki +kI(n)+  

 Türkiye Türkçesi  gramerlerinde çoğunlukla isim çekim ekleri içerisinde gôsterilen 

aitlik eki,
209

bazı ôzellikleri dolayısıyla diğer isim çekim  eklerinden ayrılır. Aitlik ekinin, 

bulunma eki ve ilgi eki üzerine gelerek sıfat ve zamirler oluĢturması, onun çekim eki 

olarak kabulünde ciddi bir engeldir. Aitlik eki, isim sıfat veya zamir yaparken kelimenin 

anlamını değiĢtirmez yalnızca gôrevini değiĢtirir. Bu sebeple sôz konusu eki, “gôrev 
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 ERGĠN bu eki hem çekim ekleri hem de yapım ekleri kategorisinde gôstermiĢtir. bkz.  ERGĠN; TDB, s. 

159-161, 223-224, BOZ; AMA, s.133, DĠNAR; BDA, s.132. 
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değiĢtirici ekler” baĢlığı altında iĢledik.
210

 

 

o sontaġlardan su içiyolā. ōndan sōðā ôteki maāllelēŗdē tābi āynı bizim gibï  (I-1.33) 

gulle gibi demïĢler. ondān hïndiki çocuklara fiÍān gulleoğlu diyolar.  (I-2.27) 

būrdaKı nôbetçi subayı bizimēvde   de, bizimēvde duran nôbētçi subayī.  (I-5.40) 

fagat óyle bi ganaātım vāŗ ki ôbürüki bulunur, ôbürüki de çıKar bu sefer,  (II-8.29) 

mïlāttanevēlkilē tahmïnï bi tārïh bilim adamlarınıð iĢte bi kesïnnik de yoK. (II-8.156) 

yolumuzu yeðiden āçıP iĢte ônümüzdeki sene iĢde āsFalt.  (II-13.7) 

sādıĢla ceyizini toplāŗ, Ģu fiÍānıðkını āyrı gōŗlāŗ, Ģu faÍānıðkini āyrı gōŗlaŗ.  (II-15.84) 

pıracaĢī, kelemaĢını dōlma, etli dōlma verilēŗ, ilkiðki yemēkleroyudū. (II-15.114) 

goyutmaĢ bóyle. geçiniðki goyutmaĢōlmaz geçiniðki olmaz  (II-20.85) 

mēvlanaya gidērken ēmre ÍáKābını bizim bu dôĝērdeki ēmre gólden,  (II-23.43) 

ōrdakı da bēllemiĢ, ali yoK, ali yox. būrdakı da inzibat subayı.  (I-5.39) 

geliĢimi āldıK bunuðKunu. dahā buðā gelïn de ālmadıK.  (II-14.46) 

 

1.2.1.2. ÇEKĠM EKLERĠNĠN GÖREV DEĞĠġTĠRĠCĠ EK ĠġLEVĠNDE 

KULLANILMASI 

1.2.1.2.1. Hal Eklerinin Görev DeğiĢtirici Ek Olarak Kullanılması 

 

1.2.1.2.1.1. Yönelme Hali :  Zarf tümleçleri oluĢturur. 

ama arka arkaya gèlmiĢlēŗ bu sene birï ôbür sene.  (II-8.14) 

hēpsi gāKTı. Ģïndi gali iĢ goleye gitTi, hep goleye, (II-15.172) 

o zaman giriĢiyōlār kayaları ōymaya o gavïm. (II-21.19) 

pazar günü de óĝlen yèmeyini yèmeye gidērler,  (II-23.122) 

yònan, dôĝeri istilā ètmiĢ yònan, dôĝeri yıKmaya yaKmayă çalīĢmıĢ. (II-23.217) 

mitiņg yapmaya gittikuzaĝa,  (II-27.25) 

tekrār yola çıKàcaKlar tarláyā tōhumēkmeye gidècēkler,  (II-28.36) 

yònān gittiktēn sōra gene o üçatarabā tuzu dōlduruyō ārka ārkaya bāğlıyo, (II-28.159) 

 

 1.2.1.2.1.2. Bulunma Hali: Zarf tümleçleri oluĢturur. 

bänim hemenaxlımınèrdiği sıralārda biz āfyona gïttik. dedem raħmetliynen.  (I-1.97) 

bayramlarīnda bunų gôtürülē. bayramnarā, gonuĢturmayā. gôtürülē paĢala.  (II-11.108) 
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 krĢ. GÜLSEVĠN; UİA, s. 146, BOZ;  AMA, s.133, YILDIZ; IMA, s.64, DĠNAR; BDA, s.132. 
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elli beĢde mïydi, ēlli āltıdamıņ, Ģey ēlli yedide dōğru ēlli yedide gēldï.  (II-11.122) 

bän beĢāltı yaĢlarında varĭdım, biliyoniyi biliyon.  (II-12.3) 

dôĝerið kuruluĢū bið dôrt yüz otuS dôrt yılīnda az ilerimizde  (II-23.3) 

gitmedik biz, bïlmiyōz. babām bänim bēĢ yaĢīnda gēlmiĢ.  (II-26.21) 

 

1.2.1.2.1.3. Ayrılma Hali :  Zarf tümleçleri oluĢturur. 

ôzal gelesiye gadār kïmse mezārını da diyēmedï gōrgusundan.  (I-1.129) 

zabāhdan e hamırı Ģóne yazınca fırīn da yanıyō.  (I-2.5) 

o zamandan beyāz tırāĢ, tırāĢlı adāmdı ali ihsān,  (I-5.87) 

ilkbahārdan güze gādār.  (I-6.70) 

 

1.2.1.2.1.4. Vasıta Hali :  Zarf tümleçleri oluĢturur. 

her gün sabahınān oxurum. ōrda, ōrda Ģehïtōldŭ, yatıyō ōrda.  (I-5.57) 

gālï kāĢta bir getirilē bilmĕm, gāğnı ile getirilēdi,  (II-7.51) 

hā bän emïrdağında bi usta ilen gonuĢtūm, hacı hasanıð ibrahïminen,  (II-8.118) 

hā sabaħıð seħērindē, sabahīð daħā ōrtalıKağār, ağārmadān bi emïr veriyō.  (II-9.28) 

mālcılığınan, įleĢberliĝinen geçiniyōdu dā Ģïndi mālcılık hayvāncılıkóldü  (II-16.125) 

on kiĢï cánāb-ı allahıðemrinnen cennetliyē dāhilōldu,  (II-16.140) 

yèmek biĢrilērdi. gazānnarınan yèmek yapārlar.  (II-18.3) 

sabāh gidelim dedik. yāttıK sabāhleyin gïttik.  (II-21.57) 

kızarı meseÍā sacıðüsdünde bóne yağınan kızarī.  (II-21.202) 

bunų bi gız çocuĝū iĢeye bïðdiriveriyō gemiye. bi iĢēyle bidōnla.  (II-22.87) 

ramazan dolayisiylē sóyledïm gibi kasabamıS tutucudur.  (II-23.98) 

hïnci üzüm goýŭyolā, hōrĢafnan, hōrĢaf goýŭyolā gıĢıð.  (II-25.24) 

atlarını o zamānıð devrinde karaağızā vesāitle gidemezlērdi.  (II-28.16) 

gıĢıðoldumunā yāzıņ çifçilikle ūğraĢır kadınnar kıĢıð e sümek iĢlïcekler  (II-28.100) 

 

1.2.1.2.1.5. EĢitlik Hali 

1.2.1.2.1.5.1. +lI Ġle YapılmıĢ Sıfatlara Gelerek Yeniden Sıfat Yapar. 

gēldiğimizden bu yānnā kôyümüzüðiĢte bāĢlıca sorunnarı olārāk.  (II-13.2) 

 

1.2.1.2.1.5.2. Sıfat  Yapar: 

bu gadax becerïļįýŏ. o Ģeyiyice gatı olacak Ģū.  (I-2.29) 

binlērce insān gidiyō o ayrı belki ilįm teknik ôbǖŗ devletlēr bulabilir  (II-8.28) 
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ōlan fiÍan baa fiÍanca kızı alın faÍanca kızı alın yoĝudu.  (II-15.2) 

 

1.2.1.2.1.5.3. Zarf Yapar: 

o gúnnerden hatıra. ne annayĭm. Ģunu eyice bilirim  (I-5.31) 

bu zamanlādan azevēlce gēldi kôyüð Ģò tarafıdan gēĢti dōğru gēĢti gitti.  (II-7.70) 

Ģekerï, onı gôzēlce cǖrcan èdēŗlēŗ, tās tas Ģeyi gōŗlar saħanlara  (II-15.116) 

Ģïmdi tècāretlēr çīkTı goçum. äskidenōrman kesiyōdu bōlca.  (II-16.128) 

bið doKūzotuS sekïz yılıņďă. biz óylece zapdettiĝimizi zaptettik.  (II-26.42) 

 

1.2.1.2.2. Ġyelik Ekinin Görev DeğiĢtirici Ek Olarak Kullanılması 

Üçüncü teklik kiĢi iyelik ekini alan bazı kelimeler zamir gôrevinde kullanılırlar. 

hālā dā bax otuz yedi āsgerlerið çoğu dolaxlıydī. būrda dolaxlīydı āsgerler  (I-5.20) 

bäna sorārsað sülālesi biziz, ama bi baĢKası deýildir der,  (II-8.40) 

nesilleri kesilmïĢ, kimi kïmsesi gālmamıĢ acaba ola Ģu mubārek günnērde,  (II-11.28) 

toKturunan gardeĢ olduķ gāli, birbirimizi seviyoS, seviyoS birbirimizi hē.  (II-15.184) 

asgērlerið hepsi geĢmįĢ. hā ērtesi güne galīyyō  (II-24.65) 

emme bazı bak, bazī diðnemiyō bazısı. sóylüyoð heç diðnemiyō.  (II-24.120) 

yèmēk verïsið. meseÍā biri gidēr, biri gelir. devāmlı müsāfirlerle ilgilenir.  (II-28.11) 

 

1.2.1.2.3. Bildirme Ekinin Görev DeğiĢtirici Ek Olarak Kullanılması 

 Üçüncü teklik kiĢi bildirme eki, çoğu kere zaman bildiren kelimelerden sonra zarf 

tümleci olarak gôrev yapar. 

ombeĢ senedir buranıð güzēlliĝine de bu baKīyyo.  (II-11.104) 

yaKlaĢıKononiki senedir sürekli gidiyorum yāni ïzmire.  (II-19.46) 

o gǖndür bu gǖndür dôĝērolaraKtan dôĝer burdā  (II-23.244) 

zāten bu senē sôz vēdï aĝāĢlandırmaā iki üç yıldır ūğraĢíyorum.  (II-13.24) 

1.2.2. KELĠME YAPICI EKLER 

 Eklendikleri kelimenin anlamını değiĢtirerek yeni kelime yapan ekler. 

 ASIL KELĠME YAPICI EKLER 

1.2.2.1.1. Ġsimden Ġsim Yapan Ekler 

 

1.2.2.1.1.1. +adaK
211
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 geniĢ bilgi için bk. Hamza ZÜLFĠKAR, Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler, Ankara, 1995, s. 145-148, 

BOZ; AMA, s.136. 
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hēpsi birdēn längadaK gāKdı on beĢ, yïrmį, o gine oturuyō.  (II-21.230) 

yāpıĢtım mı ĢāpadāK çıKā.  (II-21.236) 

 

1.2.2.1.1.2. +aç+
212

 

çünkü gıraç, gıráçōlduğūiçin, mandā çayīrlıK yerlērde olūr.  (II-21.127) 

 

1.2.2.1.1.3. +cAK 

oda oldūįçin mahallecek hērkeĢ gūrban namāzda sōra odiya toplanır.  (II-23.137) 

 

1.2.2.1.1.4. +cAz+ < +cağız+
213

 

hemen buncāz älįni ôpmese gelmese de ona da gücenirler, o da adettir.  (II-15.12) 

oðdan soðracağızĭm Ģeyi de gatárıS haĢgeĢi az  biĢe,  (II-15.125) 

 

1.2.2.1.1.5. +cIK+
214

 

bänōğlanevērmem. biricik gīz çıxārdım. dǖðür gēldilēr,  (I-3.2) 

hastăoğlān mezarı, bataklıK duvārı, devecik gôlü, kôprüler gaĢĭ,  (II-7.48) 

āyrı āyrı sandīnı basāŗlāŗ, gızı yatīrlā, sādıĢlāŗ, sabācık bekler  (II-15.85) 

sarı buğdeyiðunuðdan, yoğurūsuð, ïncècik yazāŗsıð,  (II-15.123) 

canım millete bunuðǚçün fedā Ģu gadārcıK.  (II-16.132) 

Ģimdi meseÍā senet yapılıyōr. bi ufacık da bi Ģeyālsað senet yapılıyō.  (II-19.30) 

 

1.2.2.1.1.6. +ÇanA 

gapalı gutūlara goyuyolār. güneĢe çōxcānā güneĢde durcāğmıĢ yāwrųm.  (I-2.121) 

bāzı televizyonlār tanīyĭsāð bóyle yazarīS açarıS bôyǖkÇenē,  (II-17.4) 

buğdúyı un üyüdürǖS. goruzävimize çoKcanā.  (II-18.43) 

meseÍā iki yirmï, bunu bütüncene kesēŗlē bóne düzlēlēŗ.  (II-21.182) 

 

1.2.2.1.1.7. +ÇI
4 

+
215

 

yoğūrdunu, südünǖ, yāğınī pazara, evel sütçü yoğŭdu. pazara gôtürǖdük.  (I-1.216) 
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 bkz. Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri(Şekil Bilgisi) TTG , TDK. Yay., Ankara, 2003, s.34, 

DĠNAR; BDA, s.135. 
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 bkz. KORKMAZ; TTG, s.41, BOZ; AMA, s.136, DĠNAR; BDA, s.135. 
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 bkz. KORKMAZ; TTG, s.42, BOZ; AMA, s.136, DĠNAR; BDA, s.135. 
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 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 162-163,  ERGĠN; TDB, s. 157, HATĠPOĞLU; TE, s. 53-55,  ZÜLFĠKAR; 

TSTYY, s. 66-68,  BOZ; AMA, s.137,  DĠNAR; BDA, s.135. 
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biri de yōlÇu yōlÇu zabāhTanävden getïrmiĢ Ģofēr.  (I-2.16) 

biricik gīz çıxārdım. dǖðür gēldilēr, düðǖrçiyi bi govaladım.  (I-3.2) 

e gècede tabï nôbetçi ombaĢılar var yā, bellemïĢler.  (I-5.38) 

yāni harameyn oranıð hizmetçisi aðlamına gelïr, hādim.  (II-8.28) 

azāldığı için tabi kôyümüzde dē ïĢçilik, iscehįsāra gittikleri için  (II-13.27) 

emirdağīndan, Ģurdān, burdān satıcı gelïrdi. eĢĢekÇi dērlērdi.  (II-16.195) 

hēpisi gaçākçı yāw. nèdēn, ne, ne gaçāKçı ōrmān gaçākÇısī varıP  (II-16.198) 

gôtürmeSseð bän veyā mïllet senden Ģiќāyetçi. damā gòyācaKlar  (II-16.211) 

buranıð gelenek gôrenekleri bizim çïfçiyiz meseÍā.  (II-21.94) 

burası çoK çalıĢgān, meselā ôyle bir aylakçı adam bizde yōK.  (II-22.43) 

dēvlet demiryollarındaki hareket mēmuru maKāsçılar dôĝerin sucuūndan  (II-23.89) 

yāni kändi aralarında pāylaĢırlar. āĢÇı tutārlar,  (II-23.106) 

zērraf vārdır. manifaturacısı vāŗdır. iĢdē tüpçüsü vārdır.  (II-23.192) 

āvrupadan pırafôsórler gēldi, górdüler bôle bï tārihçi únvānına kavūĢtular. (II-23.269) 

 

1.2.2.1.1.8. + ÇI
4
lI

4
K/x+

 

iĢte çifçilik burada pek bóyle bï gelïrli bir yēr deýïl.  (I-1.41) 

ondan sōðā burāda gālmıĢlar. buraýā kñyōlmuĢ. yāylacılıxdan çıxmıĢ.  (I-1.194) 

otuS sene fiÍān bän goyun güttüm, çobāncılıK yāptım,  (II-7.26) 

adamnā yònana hízmetçilik yāpmıĢ, bi Ģēysi yoK.  (II-11.92) 

tabi kôyümüzde dē ïĢçilik, iscehįsāra gittikleri için malımıS, mal çok az. (II-13.27) 

įleĢberliĝinen geçiniyōdu dā Ģïndi mālcılık hayvāncılıkóldü. (II-16.125) 

arpā, çāvdar gibi ĢeylerdenekeriS. onu gāldırırıS. hayvāncılık yaparıS.  (II-19.38) 

yōlculuK yapārken herif hāndan çıKtı mı būrda akĢāmōldu mu  (II-20.29) 

hāyvancılıK, goyūnculuK çoK meĢūrdu. goyunculukazāldı Ģindi.  (II-21.119) 

deyïrmencilik yaptım, otōbüscülük yaptım.  (II-23.198) 

kolankayadā tam bilmiyorun ama īrkçılıK da yapmaKistemiyorum.  (II-23.218) 

 

1.2.2.1.1.9. +dAĢ+ 

bütünümmet-i muhammed din gardeĢimïð de ruhlarına hedïye eyledim  (II-11.31) 

bóylē vátandaĢları huzūru yatıran sïzsiðiz dedi.   (II-16.54) 

siz güdün iki gārdaĢ gorucuya haKKını size toplattırayın sizalın fiÍān dedik,  (II-20.37) 

ōlmadıK haKāretlerï gonuĢuyoðārKadaĢláre dedįm,  (II-23.226) 
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1.2.2.1.1.10. +dım+ 

sabāhtanāsger buriya gïrcek, piyāde topuð yārdımiyle.  (II-11.39) 

 

1.2.2.1.1.11. +dI
4
z+ 

ā ō gice de uyumaz, gúndüz de uyumaz. çünkü ïĢ çox. bi de çocux var,  (I-1.217) 

 

1.2.2.1.1.12. +ey+ 

bu dağ var yā. bu dağ poyrazınī, kuzeyini kesïyo,  (II-21.133) 

kütāħya tamāmen güney batımız kütāħyanıð mērkez kôyleridir.  (II-23.188) 

 

1.2.2.1.1.13. +gen 

kasabamızǖĢgen  hālinde ēskiĢehir, dôĝer, kütāħya sınırıņı bôlen (II-23.190) 

dīĢtan baktīð zaman dórtgen dikdôrtgen hālinde binā içine girdïð zaman (II-23.272) 

 

1.2.2.1.1.14. +gil+ 

onnār dā Ģēytan ōğlūgil, onnār da āynı bizim gabïne gibï onnar dā yôrǖk  (I-1.34) 

āfyōnda ārpacıōğlu, sālih bēygil, arpacıoğlūgil türedi.  (I-5.81) 

bän yoK saKlanmadīm da gómmedïm de. dedemgil kôyüð Ģeyïydi.  (II-7.75) 

bizim māndıra burası memet beygilið, nāzım beygilið değirmendereniðōrda,  (II-8.70) 

faKat baK satınālmıĢlar dèdeðgilden. dèdeðgilden mōlla emmim  (II-20.161) 

gırāhmat sülālesi dehā kel mīstıgil, delalïniðōnnar gırāhmet sülālesi.  (II-21.143) 

anam  rahmetgïl, babamgil buradā, ē iќāmahedērkenē,  (II-22.51) 

biz varıncā sora dèdemï eve gôtǖrdü bubāmgil.  (II-28.6) 

 

1.2.2.1.1.15. +hane+ 

giresun hapishānelerini bu yònān hārbi baĢlayıncā,  (II-9.40) 

 

1.2.2.1.1.16. +Ka + 

cesurlārdur  bu   yôrük gadınnarıý cesūrdur. baĢga yèrèdemez bunū.  (I-1.186) 

ilk sondajda su içeremez, nikrit ve baĢka bï maddeler garıĢmıĢ  (II-13.11) 

 

1.2.2.1.1.17. +kek+ 

cánāb-ı allahıðemrinnen cennetliyē dāhilōldu, on kiĢï, erkeklerden.  (II-11.140) 

 

1.2.2.1.1.18. +la+ < la-g+ 

seksenāltı yaĢındayım. pencereli evimiz yoğųdu. bóýle yaylaya çıKārdıK.  (II-20.5) 
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afyona yayan gidiyox. gāli eĢĢeklernen, merkePlērnen oriyā yol geçērdį.  (I-1.100) 

 

1.2.2.1.1.19. +lak+ <+la-k+
216

 

ïsmat inônǖ fèÍān o masāda yuvārlaK masāda toplantı yapıyōlā.  (II-9.15) 

su ōlcáK mandayā. sulāK, batāKlıK yeroldu mu mandā oraları sevïyo,  (II-23.128) 

 

1.2.2.1.1.20. +lI
4
+, +nI

4
+
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cirilotu var, bóyle olūr. pıtĭraxlı gibi olūr biliyōð mu. he cirilotū,  (I-1.74) 

allah, cenāb-ı allah hayīrlı insannarĭnan gārĢılaĢtırsıð.  (I-1.153) 

yarālıyīm yarālī,   (I-2.59) 

o zamandan beyāz tırāĢ, tırāĢlı adāmdı ali ihsān,  (I-5.88) 

vārdığıð yerdē dilið datlı olsūð  (I-6.11) 

doKsānatlı selim ābinið dediğine gôre ōsmaņlılar gēļmiĢlēŗ,  (II-8.51) 

yalān deýïl onār oraları da ïmār etmiĢlēr. cānĭm aKıllı insannār.  (II-8.74) 

fagāt  adām yaralı topliceð diyē yònanıðārdīndan gidemeyïnce  (II-9.46) 

sēvgili habïbið hazįreti muhammet mustafānıð azïz ve temiz rūhuna  (II-11.7) 

hatıŗĭma gelmiyo iĢde bið sekiz yǖzlü yıllarıð hē hē o zamana dayanıyō.  (II-13.33) 

hamųra çalarıS hē gavuruS  hē haĢgeĢli gātmerèderiS (II-14.28) 

óle gāwgali belāli düğǖnētmeyiS bïz. dātlıļĭğınanideriS bóle biz,  (II-15.80) 

dōlma, etli dōlmā,  oðdān kelemaĢı ōndan sōða pirinç dondurması,  (II-15.106) 

bi yeĢïl gózlü dèyō. bi de dèyō ĢïĢmān paĢa gēldi dèyō.  (II-16.166) 

birbirinið namusuna, ırzına gôzētmèyo. hālïnce irahāt huzūŗlu yaĢīyo.  (II-16.173) 

buðū deďį ïstānbullu bi ērmenï Ģēysi dedi. harïtası onuðelindĕ dedi.  (II-21.64) 

iĢdē  nè yapdıð dedï afyōnnū. niye dedi afyonnulāŗ dedi bóne serToluyō  (II-21.239) 

sağlīKlı sağolursāK ē yeði de bi mināre yapacaS. yārın baĢlacāz.  (II-22.37) 

iki kātlı olan kısīmda, üs kısmında iki tāne muTFāk.  (II-23.10) 

bïr sene çalīĢTım. ēy geceli gündǖzlü ērkekleri de varĭdı bakıcılarī.  (II-25.4) 

he yoĝūrtlu çōrba oluyolā. yoğūrtlu çōrba. pilāv yapıyōla.  (II-25.17) 

ēskiĢehïrde bizim kôylülē kōmpile iki sene eylēnmiĢ, meќān tutamamıĢ.  (II-26.35) 

orhannınıð hüdǖtü burā. kadi, kadimǖrsēl de seslēnmiyō  (II-26.45) 

ōrda bitïrdim. namuslu bi çocūKtum, hiç kāvga ētmedim.  (II-27.92) 
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 bkz. KORKMAZ; TTG,  s.50,  BOZ;  AMA, s.138,  DĠNAR; BDA, s.136. 
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 bkz. BANGUOĞLU; TG, s.191-192, ERGĠN; TDB, s.158, HATĠPOĞLU; TE, s.100-102, ZÜLFĠKAR; 

TSTYY, s. 108-109,  KORKMAZ; TTG, s.53,  BOZ;  AMA, s.139,  DĠNAR;  BDA, s.136. 
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1.2.2.1.1.21. +lI
4
K/x+, +nI

4
K+ 
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su meseÍā kesïldi miydið, az hava yāğmadı mıydıð gurāxlıx baĢlıyō.  (I-1.45) 

e tabï o zamannārda bi faxïrlik varĭdın. gītlıx da varĭdıð.  (I-1.82) 

çayı nerde gôrek, çāydanlıxdaydī. bilen vār mıydı çaydanlıx vardī.  (I-1.95) 

gıĢ hazīrlığī, patatèslerimizolūr. tālalārdā bōstanekēn bostānalır.  (I-2.122) 

çobānnılīķ yaramāzlıx istiyō, efēndilik de istemiyo fiÍān geçinmiyōlā.  (I-5.9) 

ondān sōrā Ģindï mālcılıK, ileĢbērlik, alaverēcilik hēr iĢe gïrdik.  (I-6.120) 

hasān-ı basrï devlete Ģeye bāğlamıĢ bunu āylık verilēdi, aylıĝī getirilēdi  (II-7.8) 

bän bubam varĭdı, bubām mųhtārlıK yaptı,  (II-7.37) 

māsrafımı dēvlet çekiyo ēmme. būrdan gāzilik vēdile.  (II-11.100) 

hā aĢaĝı yuKarı on, ombeĢ senedir buranıð güzēlliĝine de bu baKīyyo.  (II-11.104) 

peygamberlikalāmeti var bundā dedi. bana kimiðanīr dedï.  (II-16.145) 

acıK geri gāldıK diyō. birlik yôrüdü dèyō. (II-16.164) 

ben yetimlikten bôyüdüm yā. babām yabāncī. babām, babamı bïlmèyōz bïz.  (II-16.193) 

tabï susuzluK, hárāret veriyō. çok zōrluK veriyō. allāh gabūlētsïð.  (II-17.38) 

sôylēcēsēm çok sıKīntı geçïrdim. günnüyē gidērdim.  (II-17.57) 

meselā, cēsūsluK gelecekler āfyona pilān çizeceklēŗ.  (II-22.75) 

firigya ve sarāyı Ģey firïgya gibi, kāyaklıKlarıðōldū bi bólgedir yāni,  (II-23.37) 

hāftalık dôĝērden nērden baKsaðiki ton sucūK çıkar.  (II-23.93) 

afet baĢbaKanım yap birinsānnıK.  (II-27.18) 

 

1.2.2.1.1.22. +lıxsız <+ lıK +sız  

afyōnda ağīrlıxsızalıyolār. biz kēndimïz de ağīrlıxsız vērdik canĭm.  (I-1.152) 

 

1.2.2.1.1.23. +man+ 

yònānlāda gocumāndım bän, ombir, oniki yaĢında vărĭdım yònānda būrda  (II-7.66) 

 

1.2.2.1.1.24. +(I)ncI 

buradā gırt birïnci alay, alay istiќam alayı gurūldu burdā  (I-5.21) 

nası ki ikinci abdülhamide biz kızıl sultān demiĢiz, nesil olaraK demiĢiz.  (II-8.58) 

hērneyise bi bahār günüydü altıncı ay, yedinci ay mıydı neyidi,  (II-8.86) 

ōn sekïz kiĢï gïtti ǖstüme dērdi, on dokuzuncu dērdi.  (II-11.69) 

ǖĢ gatını kesiyō Ģēy üsteymen dórdüncü gātdā būrda duran nôbētçi hāyïn  (II-11.69) 
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 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 194-196, ERGĠN; TDB, s. 155-157, HATĠPOĞLU; TE, s. 102-106,  

ZÜLFĠKAR; TSTYY, s. 110-112, KORKMAZ; TTG, s.55, BOZ; AMA, s.139, DĠNAR; BDA, s.137. 
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*polis poliliïnde çalıĢıyō, sayıncı sayımında, alımıncı alımında,  (II-20.72) 

eyer üçüncü èdecekōlsa bóyle bi bārmaK gāymaK galīnolūdu.  (II-20.79) 

tā o zamānda mòcize galıyō baK bū yïrminci asıra gadar gıyāmĕtįð.  (II-21.25) 

tāriħ okumadīm vesāire beĢinci sınīf vesāire oKumadım.  (II-21.90) 

* ĠĢaretli ôrneklerde ek, sayı isimleri dıĢında kullanılmıĢtır. 

 

1.2.2.1.1.25. +ndi+n+ 

onār, oranıð hüdǖdüne ikïndiden sōða gelmiĢ.  (II-24.18) 

 

1.2.2.1.1.26. +sIz+
219

 

bänim sığırdanalırlārdı bi davar. parasız, ihāne yiyècek alırlārdı.  (I-5.73) 

mayasızekmek. gerçek hasta olānları dutuyōmuĢ.  (II-8.115) 

yā rabbelālemïn, akılsızlara akīl, fikirsizlere fikïr, vijdānsızlara vijdān,  (II-11.33) 

mērhametsizlere merhamēt, ètiKatsızlara da ètiKāt nasibi müyessereyle yā rabbï. (II-

11.34) 

hākim nērden hāKsızdım dā bäði, onu gōvdu dā bänį hāKlı çıKārdı  (II-15.160) 

yüzātmıĢ tāne, yüzotuz tāne goyūnsuz gelmēzdi. hem dē parasız yāni.  (II-19.29) 

ālmak Ģartınnan. ќaĝītsız, Ģimdi meseÍā senet yapılıyōr.  (II-19.30) 

efēndime sôyleyĕyïm iriĢbērlik toprağımız verimsizïdi, hālā da verimsiz.  (II-20.27) 

Ģindi çavųĢum dedi, bän raħatsızĭm hastayĭm dedi.  (II-21.221) 

en bóyük Ģanssızlīmız dôĝērdeki tāriħi esērlerið oniki kilometįre dağılmasī.  (II-23.62) 

bôle, bólē itikātsızadamlā vā būrda, aðădĭð mĭ.  (II-24.98) 

susūz, cāmisiz, yolsūz kôy kāldı mı diye herkese sōrdu.  (II-27.44) 

babāmıð Ģeker bulamayīP da çekirdēksizüzǖmnen çay iĢtïmi bilirim  (II-28.116) 

 

1.2.2.1.1.27. +sIzlıK+ <+sız+lıK+ 

zōrluyō, tabï susuzluK, hárāret veriyō. çok zōrluK veriyō.  (II-17.38) 

o zamanülēydi, haKsızlık vārdı. yoK, orāyla ilgili hiġ biĢeyimiz yoK  (II-27.97) 

 

1.2.2.1.1.28. +ĢAr+ 

bizimadām baĢına ikiĢēr dene hāyvan gatırı vedilē.  (II-24.6) 

 

1.2.2.1.1.29. +un 
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 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 201-202,  ERGĠN; TDB, s. 158-159, HATĠPOĞLU; TE, s. 141-142, 

ZÜLFĠKAR; TSTYY, s. 141-142,  KORKMAZ; TTG, s.64,  BOZ;  AMA, s.141,  DĠNAR;  BDA, s.138. 
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Ģu çam boyundā āynı bu çam Ģekïlde yükseklikte bi gaya va ōrda.  (II-11.119) 

 

1.2.2.1.2. Ġsimden Fiil Yapan Ekler: 

1.2.2.1.2.1. +A- 

dehā düĢmān dehā bacīmnan oynaĢıyō ōrda. anamĭnan ōynaĢıyō. bu da gaçıyō. (I-5.51) 

ārpacıōğlu, sālih bēygil, arpacıoğlūgil türedi. bū dēfterï ĢēydenālmıĢlar.  (I-5.82) 

bänāylığı alabilir miyim, boĢanēydi, ävleneydi bänaylĭğı alámāzdım.  (II-15.166) 

būrnu bile kanamadan gïtti bi çifçinið yanına. (II-27.66) 

deprem yaĢadıK. ē gediz depreminde yaĢadıK. gediz kütāhyayă bāğlı.  (II-28.55) 

 

1.2.2.1.2.2. +et-
220

<+A-t- 

bänimelïmde fırsat vār diyelekten fırsāt gôzētmeyið yāwrum.  (II-28.223) 

 

1.2.2.1.2.3. +IK-
221

 

gatiyēn küs durdurmāzlar.hemen birikirler hemen gārdeĢedērler.  (II-16.176) 

1.2.2.1.2.4. +(A)l-
222

 

ne vār atinayī dā boĢātsınnār acıK dahā ôte gidēydï musāllātoluyō ïĢte bizē.  (II-9.38) 

ēsgiden iyïydi. iĢde tǖrkiye geleninde de azāldığı için tabi kôyümüzde  (II-13.26) 

memuriyet, iĢçï çoğalıncā cumătesi, pazār tātilolduğu için düĝünü pazār  (II-21.149) 

yusuf çavuĢ derlēmiĢ. onu buluð, gelið diyōla. hemen onu būrda düzeltiyōla  (II-10.8) 

 

1.2.2.1.2.5. +lA-
223

 

kñyüð meseÍā irellemesinden gerilemesinden sōrmağisterseðiz  (I-1.40) 

kāĢtım da gēldim. tārlayı bōĢladım dā imralı kñyü derïk, oriyā çïfte gèttim.  (I-1.58) 

bin doxuz yǖzonnar, onikilērdēn bāĢladı. yïrmï üçe gadār fiÍān devāmettï  (I-1.108) 

ikisiņį de bāğlamīĢlar. ēmme nērde oKutmuĢlar, nērde dóymǖĢler (I-5.44) 

süt beyazolmūĢ. deri, ïhtiyārlamıĢ, gúçücük, gúçücük gālmıĢ  (I-5.90) 

gitceğin vaKıt yol parası da veriP selevatlarĭmıĢ,  (II-7.5) 

toplāŗsıðonārı guzuladılā mı toplādıKonnārí bi sürü olūr   (II-7.34) 

ammā çoKince bir teferruātına gadar gerçekten iĢlemiĢlēr, bólē nakıĢ nakıĢ,  (II-8.23) 

ne yapām hāfıza zayıflediğinden doláyi bïldiğïmiz Ģeyi bilemiyōz.  (II-8.146) 

                                                 
220

 bkz. KORKMAZ; TTG, s.114, BOZ; AMA, s.142, DĠNAR; BDA, s.138. 
221

 bkz. KORKMAZ; TTG, s.115, BOZ; AMA, s.142, DĠNAR; BDA, s.138. 
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 bkz. KORKMAZ; TTG, s.112, BOZ; AMA, s.142, DĠNAR; BDA, s.139. 
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 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 214-217,  ERGĠN; TDB, s. 175-176, HATĠPOĞLU; TE, s. 89-94, 

ZÜLFĠKAR; TSTYY, s. 101, KORKMAZ; TTG,  s.116,  BOZ;  AMA, s.142,  DĠNAR; BDA, s.139. 
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fagát hayretetTiğįm o plānlama nası yapīlmıĢ.  (II-8.149) 

bi Ģēysi yoK. bu Ģehïtleri toplayan hep bizim kôyüð garıları.  (II-11.92) 

bizim adamımīz da yōK çapalayan yōK da yoK  (II-14.25) 

ūĢ sene Ģu camıð dibini etTïdim bāhçe, bēlledïm de, ĢeyetTdïdim,  (II-15.134) 

hākim bēy dedim. sēn demiĢsïð ki dedi, mēndères dini yayīmladı.  (II-16.47)  

mǖslümānı desdekleyicï diyō, ya ilim sahibi bitmēycek.  (II-16.68) 

biz sufra derïS, sufranıðüsdünde yazarıS, haĢħaĢlarıS, gatlarıS,  (II-17.13) 

birāzallaħ gabūletsïð zorluyō yā. zorlasa dā āynı tempoyā devāmediyiS.  (II-17.36) 

ïĢde bu gadārlıK vār biĢēylē de hani bi ānda pek hatırlaman.  (II-17.55) 

allahellere düĢǖrmesin. allaħ sizleri de bağīĢlasın cenāb-ı allah.  (II-17.72) 

bāzı āzgın kedilēŗ olūrmuĢ, bóyle bizi anladıverïydi ihtiyārlā.  (II-20.101) 

o zamanıð bērinde seksen teneke yāni seksen tenekeyē kirāladıK.  (II-21.172) 

yāni kerbáā gibi gızarı yāğladıð mı, haĢheĢ yağīynan, yāni gızarı gırmızı  (II-21.199) 

ātmıĢ tāne tüfek vā. dórder tāne tüfeklerï temïzleyið dedik.  (II-21.218) 

sôzümoða domūS bunnarıð filan hēpisini āvlarıS.  (II-22.1) 

būrda konaKlamıĢoluyo. yònusēmre būrda kalmıĢoluyor.  (II-23.241) 

bu sepetTe o ēlmalādan dōldŭŗdŭ, saða hedïye yolladı, de diyo gorucuya.  (II-24.37) 

meĢe gāŗtladı ōzman kórpe meĢe çoKdū. bu mazılıKisminï būrdanālmıĢ.  (II-26.3) 

bôle yeĢil, pancardīr, sulama pilājdır bunnār yoK bïzdē.  (II-26.49) 

suçuð ne lan dā girdið dedï. yaralama dedim, iðānmadı.  (II-27.86) 

 

1.2.2.1.2.6. +lAT- 

ē burlārda malotlaTırKanā bi de bu yüzü āĢmıĢlārmıĢ,  (I-1.7) 

kelām-ı gadïmi bänim hocām saKlattırīdı. mēmur geliyō, mēmur gelįýŏ,  (I-1.136) 

o zamannā bi imzālatmamıĢla atatürk te menetTiydi Ģeyleri.  (II-7.54) 

inĢallah yani bu senē onū da bāĢlatīrsak yani kôyǖmüS, dāğlarımıS yeĢïllenir, (II-13.25) 

gāwĭrmayĭ gāwırıyōlā, pirinçıslatıP pirinç pilavı biĢiriyōlā,  (II-15.168) 

hāstálık  seŗsemlētTi bäni, hāstalık seŗsemletţį. gıĢıð  (II-15.182) 

siz güdün iki gārdaĢ gorucuya haKKını size toplattırayın sizalın fiÍān dedik,  (II-20.37) 

bi Ģey abdiliðanası aðnatır. baK helē Ģey evet bu masalları da anlatır.  (II-20.141) 

bänim gayīnbirāder įrāħmetlik onnan. gaynatayı da beklettirïdik.  (II-21.173) 

onu çıKarīnca kapıyı filan gırmīĢlar. bināyı da çatlatmamīĢlar.  (II-23.272) 

 

1.2.2.1.2.7. +lAĢ- 



 

 

151 

bizim damārnanäsgiden birleĢmiyŏ. tā o Ģeyden beri bïrleĢmiyŏ  (I-1.35) 

ondan sōðā buriya yerleĢmiĢlēr.  (I-1.81) 

Ģūrda dedi bi adam garĢılaĢtırdım diyo, garĢılaĢtıx dedi.  (I-1.101) 

o bôcüğü içēŗ, o bôcǖð suyunu içē. o biraz hāsta yapār yā èyileĢï,  (II-7.18) 

hepimiz o gôrevi baĢıbōĢ bırakmıyoS, bi nôbetleĢe devretmiĢ oluyoS.  (II-8.39) 

dedikden sōða dedi raħātsızlāĢtım dedi. peki hadi ôylēyse idāre èdelim  (II-21.223) 

baKalĭm allah nāsiPedērse. var tabi olur yā. comaāt fāzlalaĢīr,  (II-22.39) 

elli giĢi gïtse hēpsi berāber. yāni kändi aralarında pāylaĢırlar. āĢÇı tutārlar,  (II-23.106) 

yèmēkţen sora herkeĢ bayramlaĢmaýa dağılır.  (II-23.140) 

 

1.2.2.1.2.8. +lAn-
224

 

sōðā gāli onnār buŗlārdanēvlenmiĢlēr, hēpsi ēvlenmiĢlēr.  (I-1.22) 

yoKsa kimse artıK buriya geliP sāhiplenmez gorKma dedik.  (II-8.83) 

defïnecilēr mefïnecïlē hālā bi Ģeyler buluyōlār, bu bizi ilgilendïrmez.  (II-8.145) 

yani yapılabïlse ĢiĢelenebili, sāniyede on yedi, on sekiz litįre falan  (II-13.16) 

zāten bu senē sôz vēdï aĝāĢlandırmaā iki üç yıldır ūğraĢíyorum.  (II-13.23) 

meselā beĢ sèkiS kiĢi sıralanīrlar, ōrmana girērler, ônünnen çıKanı vurular.  (II-22.12) 

hemēn gızāniden Ģifālanıyō. hemēn hēr Ģey tam, tamı tamına.  (II-24.56) 

ora yetērlïydi. sōradān üĢ Ģebekeye bāğlandıK.  (II-26.52) 

üĢatarabā onuð baĢına kalīyo. kēndi de hāstalanıyo.  (II-28.158) 

 

1.2.2.1.2.9. +(A)r- 

sabahīð daħā ōrtalıKağār, ağārmadān bi emïr veriyō.  (II-9.28) 

daĢlār, duvārlar sarārdı. diktiĝim Ģóýle ağāĢlar insan gāldıramazōldū.  (II-16.16) 

kızarı meseÍā sacıðüsdünde bóne yağınan kızarī.  (II-21.202) 

 

1.2.2.1.3. Fiilden Ġsim Yapan Ekler: 

1.2.2.1.3.1. –AK+
225

 

danıĢmān gayā, hastăoğlān mezarı, bataklıK duvārı, devecik gôlü,  (II-7.48) 

kôyüðēsgisi hēpisi gaçākçı yāw. nèdēn, ne, ne gaçāKçı ōrmān gaçākÇısī  (II-16.198) 
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 GeniĢ bilgi için bkz. ġükrü Haluk AKALIN; “+lA- Ekinin Çatı Ekleriyle KullanılıĢı Konusundaki 

GôrüĢler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere GetiriliĢi Üzerine”  TGS II, s. 92-105,  BOZ; AMA, s.143,  

DĠNAR; BDA, s.139. 
225

 bkz.BANGUOĞLU; TG, s. 230-231, ERGĠN; TDB, s.185, ZÜLFĠKAR; TSTYY, s. 53-54, KORKMAZ; 

TTG, s.70,  BOZ;  AMA, s.144,  DĠNAR;  BDA, s.140. 
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dūtTu ārkadaĢıma bi bıçak sāldı dedi gārnına yārdı dedi.  (II-16.232) 

cāmïnið daĢları bu sert māden iĢTe baK. bi de bunuð yumuĢaK mādeni var.  (II-21.181) 

gene geliyolā gèce ērkes konāKlıyō,  (II-26.37) 

dur durāK yoK oràyā. aKĢama gadā ōrda çalıyı dōldurusuð.  (II-28.129) 

 

1.2.2.1.3.2. –(A)rlI+ 

buranıð güzēlliĝine de bu baKīyyo. çoK bunū değērli górdü o zaman paĢā.  (II-11.105) 

o zaman māl geçērli. dana bôyǖdüPôküzediP satıyōn, bôyük parā alıyōn.  (II-16.123) 

hocam biz kôtü Ģeyleri gonūĢmăyă baĢladık, yarārlı Ģeyler deyil bunlār ya.  (II-20.114) 

1.2.2.1.3.3.  –az+ 

e ïnkílaP yapılıP yıKılıncā yıKīldı, milletið dïļį boğazına tıKīldı.  (II-27.65) 

 

1.2.2.1.3.4.  –bAç 

hattā Ģeyōynarız sāKlı saKlāmbaç saKlanırız bulamazlā birbiriðį  (II-21.52) 

 

1.2.2.1.3.5.  –ce+
226

 

cumārtèsi, cumā günǚ aKĢām būrda ēylence olur.  (II-19.14) 

 

1.2.2.1.3.6. –(e)nek+ 

gene Ģindi de āynı devāmèdiyoSāmma. āyni gelenek devāmèdiyō.  (II-18.5) 

buranıð gelenek gôrenekleri bizim çïfçiyiz meseÍā.  (II-21.94) 

deyneyï sālladım mıydī, kïmsèye deynek vurdurmāzdım, vurdurmadīm da  (II-24.102) 

 

1.2.2.1.3.7. –ev+ 

hepimiz o gôrevi baĢıbōĢ bırakmıyoS, bi nôbetleĢe devretmiĢ oluyoS.  (II-8.39) 

 

1.2.2.1.3.8. –gAn+ 

ēmmē yāstığıð yüzünü de çıxārtmıĢ. o gadar çalıĢganĭmıĢ garıları.  (I-1.182) 

firïgyalılarıð   o tāðrıcasī firigya doğūrgan bi kadīnmıĢ. onuð tārihçesi būrdā.  (II-23.56) 

 

1.2.2.1.3.9. –ge+ 

afyōnda bi yemek düќќanına geliyō. ōrdakı süpürgeci yārdımcı git, git, git.  (I-5.66) 

ïzmirið herāngi bi bôlgesinē burdan, naKliyatla araba tuTuP  (II-19.44) 

 

1.2.2.1.3.10. –GI+ 
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 bkz. KORKMAZ; TTG, s.76, DĠNAR; BDA, s.140. 
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ôzal gelesiye gadār kïmse mezārını da diyēmedï gōrgusundan.  (I-1.129) 

atāĢta gāynadırlardıð, atāĢta içerlerdiņ. kñyüð bilgisi bôylē.  (I-1.205) 

sevgili peygamberimiz hazireti muhammet aleyhisselamıð temïz, mübārek (I-2.83) 

çekgel, çekgeli. çekiP geliyō. sïlgisi vār. dıĢārda hē.  (I-4.3) 

gālmāz ōrda, yatār ōrda uyKu úyúr ūyKu gelïr Ģeyine,  (II-7.15) 

bu zāt-ı muhteremį bïz bir büyǖk olaraK saygı duyarıS,  (II-8.33) 

alĭp kēndi adamlarını gôtürüyō, Ģindi óle oldų. o ādet çıKtı, çālgıcı gèlïr,  (II-8.71) 

e bu da o senēden bu yānna burāyla ïlgilenïyo ïĢde. mezarları tāmirettirïyo.  (II-11.103) 

biz sïvri deriz Ģūrda, sïvriye gēĢmiĢ. sivriye tel órgü gūrmuĢ, yani yònān.  (II-12.4) 

iki āy, iki āy. he län babā sǖrgü yoK o zamān, hemēn  (II-16.208) 

çerkezlēŗ gēļdilēr. çerkezlērden bıĢKı çekme, bıĢKı góŗdük tatār bıĢKılarını.  (II-20.22) 

bóyle bi dē duyumumoldū. kitap baskısı varĭmıĢ, bu ēmre gôlǖyle.  (II-23.79) 

burda dün bi denesi banã sōrguyā çēkti. o daha hoca ōlmadān o kôyden  (II-24.108) 

ne gam varĭdı ne kasāvet sānki hiĢ biĢe yoK. nērde cāzgı ōrda kāzgı.  (II-28.125) 

 

1.2.2.1.3.11. –Gın+ 

yüzēlli seneyi geĢgin iki yǖze yaxın Ģimdï buriya bu kñyüð otūrması  (I-1.25) 

nūru gelïn sǖzgünōlūr  (I-6.19) 

zülüflērï dǖzgünōlūr  (I-6.20) 

mahgemē gùrüyolāradamıð. ne ïnsannar vār. tērtemïz yetïĢginïnsannar.  (II-16.73) 

bi de gelïyōlar bāsgına, baKsalarōrda evliyālarā Ģey gelmēS.  (II-16.78) 

hani bi ānda pek hatırlaman. çünķǚ yōrgunumācıK, yāĢlılīK var.  (II-17.55) 

kīrgınolabilïr. bēlki gēlmeyebilir. amā kırgınolmayān da gēlmeyebilir.  (II-19.11) 

bāzı āzgın kedilēŗ olūrmuĢ, bóyle bizi anladıverïydi ihtiyārlā.  (II-20.101) 

ōŗhanlī iĢde bū ihsāniyē, orhāniyē, orhānlı ūygunolaraK goymuĢlār. (II-26.8) 

 

1.2.2.1.3.12. –(y)I
4
+

 227
 

yā rabbï ıraxdan, yakından, doğudan, batıdan müslümān gardaĢlarımıză,  (I-2.91) 

imāmlarımıza ayrı ayrı hediye ēttïm. onnara da haberdarēyle yā rabbi  (I-2.94) 

vallaħā yïrmi āltı yïrmi doxuz olanı yapārlar, dolu, hē bugünüð dē  (I-4.8) 

osmanıð ibrahïminen daĢ gôtǖdük suvermēzde yapı yapıyōmuĢ,  (II-8.119) 
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 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 244-246, ERGĠN; TDB, s. 187-189, HATĠPOĞLU; TE, s.74, ZÜLFĠKAR; 

TSTYY, s. 91-93, KORKMAZ; TTG, s.82, BOZ; AMA, s.146, DĠNAR; BDA, s.142. 
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ēmme evliyā, ēmme memleketi goruyan. yōK biz ôlü dèyiliz.  (II-16.171) 

gôzünü sevdiïm yarıyānı asger yarı yāni vallāhi Ģu dāğlarıðüstü.  (II-20.59) 

tuğlā çatı yōKtu yāni. cāmimiz bilē Ģeyidi yāni. (II-21.156) 

goyunculukazāldı Ģindi. bir iki sürü goyun gāldı.  (II-23.119) 

pazārtesi gün sabāhleyïn belediyenið apórlesïnden yazı ïĢleri müdürü  (II-23.127) 

 

1.2.2.1.3.13. –(y)I
4
cI

4
+

 228
 

gāyet zengin, gūndura diye bi isim vārĭdı. onu da dikicilēr yapārdın,  (I-1.89) 

ey yerlerið, gôklerið bütün mükevvenātıð sāhibisi, yaradıcısı olan, ulu mēvla.  (II-11.2) 

kapıyı aĢmāzlā gelinalıcılara, parayı vercèk óle aĢcak,  (II-15.87) 

emirdağīndan, Ģurdān, burdān satıcı gelïrdi.  (II-16.194) 

dôĝēr bu tarz bi yērdir. tutucu bi yērdir.  (II-23.82) 

elmāyı veriyyō, goruyucu da baKarĭmıĢ. elmalarıð sôyǖtTe ōldūna.  (II-24.32) 

ēy geceli gündǖzlü ērkekleri de varĭdı bakıcılarī. bäni de āldıla.  (II-25.5) 

 

1.2.2.1.3.14. –(I
4
)K+

229
 

geçim gaynakları mı. çifçilik, mālcılık iĢdē.  (I-1.59) 

babası vermekistemedï. uzāK diye. gīz da vārcān dèdi. bóylelikçe oriya vēdik.  (I-3.3) 

yumrū bu yūmruK gadaŗ Ģeyèderler, hamųr, ekmekèdērler,  (I-4.25) 

yoKsa kimse artıK buriya geliP sāhiplenmez gorKma dedik.  (II-8.83) 

ïsmat inônǖ fèÍān o masāda yuvārlaK masāda toplantı yapıyōlā.  (II-9.15) 

e ōndan sōða goduK, vēdik yāĢmaĝucūnu az buçuK, niĢānnadık hē.  (II-14.44) 

dāĝlar seni delik delik delerin.  (II-17.53) 

gidērken camlarımıza açıK delik vărĭsa üstü bazısı tepeden delikolūdu.  (II-20.6) 

gıĢıð pek soğuKōlmaz. bu dağ var yā. bu dağ poyrazınī, kuzeyini kesïyo,  (II-21.133) 

çērkez etem duydūmuza, bôyüklerimizden duydūmuza gôre konuĢuyorum.  (II-23.219) 

 

1.2.2.1.3.15. –l 

bū sekiz yīllık ilkôğretimið çıkmasıyla bi sekiS yīllık bi okul yaptırdırdık.  (II-13.5) 

yǖzlerï içïnde elektirik gibi yanīyyo. tanıyāð nèrden ıĢılıyō,  (II-16.74) 
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 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 246-247, ERGĠN; TDB, s. 186-187, HATĠPOĞLU; TE, s. 75-76, 

ZÜLFĠKAR; TSTYY, s. 93-94, KORKMAZ; TTG, s.83, BOZ; AMA, s.147, DĠNAR; BDA, s.142. 
229

 bkz. BANGUOĞLU; TG, s. 248-250,  ERGĠN; TDB, s. 184, HATĠPOĞLU; TE, s. 78-81, ZÜLFĠKAR; 

TSTYY, s. 95, KORKMAZ; TTG, s.84, BOZ; AMA, s.147, DĠNAR; BDA, s.142. 
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1.2.2.1.3.16. –(I
4
)m+ 

ïsānıð doğumunū, neyįsē o seneler sayılıyomuĢmuĢ o zamannar.  (I-1.27) 

geçim gaynakları mı. çifçilik, mālcılık iĢdē. hē ikisi var, bāĢga bi Ģey yoK.  (I-1.59) 

ya bi çoban dutārdıK, gatıma gatārdıK. ondan sōðā baĢlārdıð yèmek yapmıyā, (I-1.211) 

otuz beĢ bið dônüm fiÍān tārlası varĭmıĢ orada.  (II-8.72) 

hārbið baĢlïcaĝí gǖn topalosmān alāy gumāndanī bi takım asgērçıKarıyō.  (II-11.37) 

seçim māmuru gēldi de yedi āsrıma gadār Ģey var. ќaĝıdım vār dedi ō.  (II-16.101) 

efēndime sôyleyĕyïm iriĢbērlik toprağımız verimsizïdi, hālā da verimsiz.  (II-20.27) 

gèce būrda yarım gèce hatta bi gèce de tüm deýïl yarĭm gèce çekmiĢ gitmiĢ,  (II-20.57) 

polis poliliïnde çalıĢıyō, sayıncı sayımında, alımıncı alımında,  (II-20.72) 

ērkek hāyvan besliyolā, meselā kesime veriyōlā, gurbanā besliyōla.  (II-21.122) 

birarā on ikïnci bôlümündē dôĝer han diye ülke, yer gēĢti.  (II-23.2) 

çavuĢ ānlıyo durumunu, çavūĢ vuruyo.  (II-23.226) 

lä bän içïmdēn gelïyyo. bir dilim ekmēk yidireýįm, bi bārdak çayiçireyin,  (II-25.39) 

ôlümnen burŭņ burunā bólē bi sefer, iki sefēr atlāTTım.  (II-28.59) 

dabï hīzlı baKımīndan o günüð hīzlı en hīzlı vesāit atarabası.  (II-28.76) 

 

1.2.2.1.3.17. –mAn+  

bóyle bi de Ģeyleri varĭdı dēğirmennerï, o dēğirmennerinen çekerlērdin.  (I-1.198) 

dāmgalı gaya, demirdepēsi, danıĢmān gayā, hastăoğlān mezarı,  (II-7.48) 

yònānlāda gocumāndım bän, ombir, oniki yaĢında vărĭdım yònānda būrda (II-7.66) 

devlet gademisinde olan bï āsgerï ĢeyilerimiS vā. bi de iki üçôĝretmen var,  (II-13.39) 

ālçaK boylū, ĢiĢman bi çocuK. fikri demïrci isminde.  (II-21.221) 

düðür vārdı bänim elli bïr de gelen gôĢmennerdēn. óyle dērdi o,  (II-28.198) 

 

1.2.2.1.3.18. –mI
4
k+ 

gerçekten iĢlemiĢlēr, bólē nakıĢ nakıĢ, ilmik ilmik daĢlara da iĢlemiĢlēŗ, (II-8.23) 

 

1.2.2.1.3.19. –mur+ 

bütün çocukluğumuzda ōrda yağmūrda, yaĢTa siperolūduk. hayvān otladırız  (II-21.51) 

 

1.2.2.1.3.20. –I
4
n+ 

bi gün sōða gēlmiĢlēr goyunu ōrda bulmuĢlar. cāminið yığınındāymıĢmıĢ hā.  (I-1.76) 
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evelï ata bindirïrdik gelinneri, alacağīmız gızī. gideriz babasınıðevinē,  (I-6.1) 

oyūn yoK dā èrkekle kadın arasında oyūn yoK da ērkek de bi mıntıKada (II-19.17) 

ileĢbērlik yapıyoruS. ekinekeris, būğday, arpā, çāvdar gibi ĢeylerdenekeriS. (II-19.37) 

gūrban keser, allahıðizniyle. yǖzde sekseni kesin gūrban keser.  (II-23.148) 

1.2.2.1.3.21. –(I
4
)ntI

4
+

 230
 

çāyda bi toplāntı yapıyō. toplāntı yapıyo. (I-5.69) 

äksiden duvāları galıntıları fiÍān varıdı onlarıð, gôstermedilē,  (II-8.84) 

gerçek hasta olānları dutuyōmuĢ. vücutTa bï sarsıntı oluyomuĢ,  (II-8.116) 

goleye, kesin, kesintili yole gidiyōla doláĢ yola gitmiyolāŗ yāwrųm Ģïndi,  (II-15.172) 

çōk sıKīntı çēktimāmmā baĢgası pek aðnadamān, (II-17.42) 

yaĢāntı bôýlèydį. sōða Ģindi fabriKalā oluncā hēpsi bu ēl iĢlerï yoKōldu, (II-21.191) 

 

1.2.2.1.3.22. –(I)t+ 

ēlden ne vārsa o gün süt, yoğurt biĢeyler varĭsā verïdi.  (I-5.49) 

 

1.2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

1.2.2.1.4.1. –AlA-:Sıklık bildirir. 

Ģóle sepeleyi sepeleyiverïS Ģeyiðüstüne,  (II-15.126) 

yāni dehā türKasgeri. iĢTe sōðradan ōrdan bunnarı govaladıla.  (II-22.78) 

 

1.2.2.1.4.2. –(I
4
)l- 

ózburunuð efēndime sóleyïm çobannarıð dombayları yayılīrmıĢ burlārda.  (I-1.9) 

alāy gumāndanī bi takım asgērçıKarıyō. gècē buriya soKulcēk,  (II-11.38) 

 

 GÖREV DEĞĠġTĠRĠCĠ EKLERĠN YAPIM EKĠ OLARAK 

KULLANILIġI 

 

 Fiilimsilerin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi: 

Fiilimsiler burada, eklendikleri kelimenin anlamını değiĢtirerek yeni bir kelime 

yapmaktadırlar. 

1.2.2.2.1.1.Mastarlar: 

1.2.2.2.1.1.1 –mA+ 

o yolŭ yapmıya gittik gāzma kürek. alt yānna çaliyi yīğdık,  (I-1.115) 
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 bkz. KORKMAZ; TTG, s.101,  BOZ; AMA, s.149,  DĠNAR; BDA, s.143.  
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fagát hayretetTiğįm o pilānlama nası yapīlmıĢ.  (II-8.149) 

soða onu donma gáreline gēldi miydi ayrĭ ayrĭ sārmalara gòyŭyoð.  (II-15.110) 

etli dōlmā,  oðdān kelemaĢı ōndan sōða pirinç dondurması, hoĢāf.  (II-15.106) 

bunnarı yaparıS mųTFakdā, çocuklarımızā yèdirïS. bükme de yaparīS.  (II-17.8) 

gırda çalıĢīrdım, çapa yolmā efēndim daā odūn daĢīrdım sabaā gadar  (II-17.67) 

sōðā därleme, toplama bu kóyler, ōrdan gēlmiĢ, būrdan gēlmiĢ birōlmuĢlār,  (II-20.15) 

kimi dèyō iĢte Ģeylēr gôçebelēr
231

, çingenĕlĕŗ ateĢ yakmıĢlār  (II-21.23) 

 

1.2.2.2.1.1.2. –mAk+ 

ondan sōðā baĢlārdıð yèmek yapmıyā, ētmek yapmıyā.  (I-1.211) 

yā yemeKōlmaS, yā yā yemek yapīlmaS. būrda yèmek yapılır.  (I-4.19) 

e ōndan sōða goduK, vēdik yāĢmaĝucūnu az buçuK, niĢānnadık hē.  (II-14.44) 

gāymak varĭdı, gāymak varĭdĭ. Ģóyle dombayli gāymaKlar olǔrdų.  (II-20.76) 

burda dôğērdik yāni tāhtaýa çaKīlmıĢ ō çāKmaK diĢlerï.  (II-21.162) 

he āynı daĢıð  āltından gīzdırmalı, biĢiyō ekmek.  (II-21.187) 

ōnda dôverlērdik bóne įĢēy ağaĢ toKmaKlarınān.  (II-21.189) 

 

 –(y)IĢ+ 

góz mü guvvetlïydiņ, nasīldıņ. dikiĢ dikērlērdi garılar o gāndilinen  (I-1.175) 

bi yerleĢme düzeni gurūlmuĢ. kuruluĢ kôyüð tārihi de bóle olması Íāzım.  (II-8.123) 

alıĢ veriĢ duāsı  yapar, pazarımız ōndan sora  mïlletalıĢ veriĢine bāĢlar. (II-23.129) 

 

1.2.2.2.1.2. Sıfat-fiiller 

1.2.2.2.1.2.1. –(y)An+ 

allah pādiĢāh düzenini versïn. Ģimdilik de hùkǖmetimiz yerinde oynayıP dǔrǔ. (II-20.70) 

 

1.2.2.2.1.2.2. –er+, Ir 

buranıð güzēlliĝine de bu baKīyyo. çoK bunū değērli górdü o zaman paĢā.   (II-11.105) 

bän ne bilem bän, yaĢımızı oKurum yōK, yazarım yoK.  (II-14.37) 

bubaları tabi fāzla ileri geri gitmēzdi. hiç yan gelirimiz yoğūdū.  (II-17.58) 

bän ne bilem bän, yaĢımızı oKurum yōK, yazarım yoK.  (II-14.37) 
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 EREN gôçebe kelimesi için:“Türkçe gôç- (<kôç-) kôkünden –me  ekiyle yapıldığı anlaĢılıyor. 

kôçme>gôçme>>gôçebe, gôçme biçimiyle gôçebe arasında yer alması gereken gôçeme ara biçiminde gôrülen 

–e- ünlüsü sonradan türemiĢtir.”bkz.EREN,TDES, s.158,  DĠNAR; BDA, s.144. 



 

 

158 

1.2.2.2.1.2.3. –dIK+ 

ankarada faÍān çoK tanıdıĝı vārdı. çok milletvekilleri faÍān sevērdi yāni.  (II-19.35) 

1.2.2.2.1.2.4. –mIĢ+ 

bütün gēlmiĢ geĢmiĢlerimizïð, annelerimizið, babalarımızıð  (II-11.23) 

 

1.2.2.2.1.2.5. –(A)cAK+  

meyva Sēbze diken yèyecek gadār dikiyō her Ģeyï.  (I-1.60) 

gīĢlık yakacákolaraKiĢde odūn, kômür e tezekolayı birázāzdır  (II-13.46) 

 

1.2.2.2.1.3. Zarf-fiiller 

1.2.2.2.1.3.1. –ken+ 

bôyün būrda biz ēr ve geç yatcaz. ācıKōlsun yatcāz diyō. bizērken gideriz  (II-24.26) 

 

1.2.2.2.2.Çatı Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi:  

Çatı ekleri, çatı oluĢturma dıĢında kelimeye baĢka bir anlam vererek yeni kelime 

yapabilirler: 

1.2.2.2.2.1. –(I)n- 

ondan sōðā gaz yāğī, bi de gaz yağī da bulūnmadı.  (I-1.169) 

 

1.2.2.2.2.2. –(I)Ģ- 

ondān soðā èhtiyārlayınca uĢaKlā yetïĢti. onnarā devrēttim   (II-7.27) 

 

1.2.2.2.2.3. –(I)t- 

bilmem Ģeyler çoK canĭm bóyle bi Ģey abdiliðanası aðnatır.  (II-20.140) 

 

1.2.2.2.2.4. –tır- 

belediyeye geĢti ocaKlāŗ, Ģindi belediye kimi yeri çalīĢtırıyō,  (II-21.114) 

 

 

1.2.2.3. ÇEKĠM EKLERĠNĠN YAPIM EKĠ OLARAK KULLANILIġI 

1.2.2.3.1. Hal Eklerinin Yapım Eki Olarak Yeni Kelime Türetmesi: 

 

1.2.2.3.1.1. +ÇA+ 

gēldi yònān, ônce gēldi. burdā bi sene gāļdı esger. bizimesger burdāydı,  (II-7.67) 

filān aklım ermiyō. bēndēņ daha evelcesi gelmiĢ, oða da bôyükler deyūmuĢ,  (II-15.52) 

adama duTdum bi dilēkçe yāzdım. bän de oraýa vērdim.  (II-16.30) 
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gôrǖmcelēr yağīzolur.  (II-18.24) 

1.2.2.3.1.2. +rA+ 

ondān soðra hāstă olūr sōðra èyileĢï fāzla hasta olūrsa fazlā sāde gāħve içer, (II-7.19) 

pilāv, hēlva ve et olmaKüzere tamāmen kēndi aralarında āĢÇı tutarlaŗ  (II-23.106) 

 

1.2.2.3.1.3. +ArI+ 

bāyram  namazī. beĢ tāne cāmimiz vardır dıĢārdan gelen misāfirler  (II-23.135) 

e herkez dam yeri oldū zamāniçeri girdïðde kapılar kitleniyō.  (II-27.76) 

o Ģekilde yalĭðız ileri varīnca kıĢa tutturdalar.  kıĢınōrda Ģe yapıyolar,  (II-28.200) 

 

1.2.2.3.1.4. +dAn+ 

pek sēvmiyōņ, vallāħ neden sevmiyōņ, illē ïnsanıð vetaņı gibi yoK.  (II-15.26) 

 

2. GÖREV VE ANLAM BAKIMINDAN KELĠME ÇEġĠTLERĠ 

2.1. ĠSĠMLER
232

 

 Çekim ve yapım ekleri konuları iĢlenirken “Ġsim Çekimi” ve “Ġsim Yapımı” 

iĢlenmiĢ olduğundan burada tekrara düĢmemek için aynı konular bir kere  daha iĢlenmemiĢ 

ancak atıflarda bulunulmuĢtur.  

2.1.1. Ġsim Çekimi 

2.1.1.1. Çokluk Eki (bkz. 1.1.1.1.) 

 

2.1.1.2. Ġyelik Ekleri (bkz. 1.1.1.2.) 

 

2.1.1.3. Hal Ekleri (bkz. 1.1.1.3.) 

 

2.1.1.4. Tamlama (bkz. 1.1.1.4.) 

 

2.1.2. Ġsim Yapımı  

 

2.1.2.1. Ġsimden Ġsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.1.) 

 

2.1.2.2. Fiilden Ġsim Yapan Ekler (bkz. 1.2.2.1.3. ) 

2.1.2.3. Görev DeğiĢtirici Ekler Ġle Ġsim Yapımı  (bkz. 1.2.2.2.1.) 
 

2.1.2.4. Hal Ekleri Ġle Ġsim Yapımı (bkz. 1.2.2.3.1.) 
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 GeniĢ bilgi için bkz.  NeĢe ATABAY, Ġbrahim KUTLUK, Sevgi ÖZEL (yôneten ve yayına hazırlayan 

Doğan Aksan) ; Sözcük Türleri, ST, TDK Yay., Ankara, 1983, s. 26-67, ERGĠN; TDB, s.216-254, 

BANGUOĞLU; TG, s. 319-340, Haydar EDĠSKUN, Türk Dil Bilgisi TDB , Ġstanbul 1985, s.104-131, Tahir 

Necat GENCAN, Dilbilgisi DB, TDK Yay., Ankara, 1979, s. 146-170, Himmet BĠRAY, Batı Grubu Türk 

Yazı Dillerinde İsim, TDK Yay., Ankara, 1999, XIII+265 s, KORKMAZ; TTG, s.193-329, BOZ; AMA, 

s.154,  DĠNAR; BDA, s.147. 
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2.2. SIFATLAR
233

 

 Görev bildiren kelimelerdir.  

2.2.1. Niteleme Sıfatları: Varlıkları niteleyen, onları renk, biçim ve durum yônünden 

açıklayan sıfatlardır.
 
 

ōrda dā ēlma varĭmıĢ, bôyǖk bi ēlme varĭmıĢ, cesïm.  (I-1.80) 

hamırı yoğūrcek bi genÇadam Íāzım bänā. genÇadam Íāzım. (I-2.2) 

sēnden gidenon goyūn saðā bi metįre ax kóynek fiÍān  (I-5.84) 

gūrbanōlām sarı gēlïn   (I-6.33) 

län mubāreyadam bizimāsgerï gırıyōð, ne yapıyōð sēn demiĢ.  (II-10.5) 

bizim ĢeyimiS Ģereftir, óle gāwgali belāli düğǖnētmeyiS bïz.  (II-15.80) 

babām Ģïndi ïlkin bïzesgi tǖrkçe okudūK. ondan sōðrā o gapāndı.  (II-16.119) 

yèmēk mi. yèmek eveli, dóĝme āĢlarolūdu. alacaĢ biĢirïydik.  (II-18.6) 

cāmïnið daĢları bu sert māden iĢTe baK. bi de bunuð yumuĢaK mādeni var.  (II-21.180) 

burası çoK çalıĢgān, meselā ôyle bir aylakçı adam bizde yōK.  (II-22.43) 

on sene içerįsinde cennete çevïrdi bu güzel yūrdu. (II-27.45) 

 

2.2.2. Belirtme Sıfatları: Varlıkları iĢaret, soru, sayı ve belirsizlik yônüyle açıklayan 

sıfatlardır: 

2.2.2.1. ĠĢaret Sıfatları: 

bóyle yèrlēr vardūr. bizim kñve geldið miydïð iraħātça bi çif sürērdim bän. (I-1.56) 

bu ēvlērde de iĢde āsger seniðevdē yïrmi āsger, bänimēvde otuzāsger  (I-5.29) 

ama arka arkaya gèlmiĢlēŗ bu sene birï ôbür sene.  (II-8.15) 

iĢte o ilacı veriyōz biz, bizóle bi ot diyōrūz,  (II-8.85) 

Ģinci Ģo ağılıð Ģō gārĢıda baK, bi ağīl gibi bi Ģēy gôrünüyō.  (II-11.39) 

bizóyle dil bilmeyiS  guzūm. biz bóyleyiS.  (II-14.11) 

ôte beri gelcik de gız evi yïcèk, o da Ģu yandan gēldi, o ādet ōŗdanōmuĢ,  (II-15.67) 

bizim ĢeyimiS Ģereftir, óle gāwgali belāli düğǖnētmeyiS bïz.  (II-15.80) 

ōrta yēre de cāmi yapīldı. yani dôĝerið bóle bir tārihçesi var.  (II-23.255) 

āmcam tuzdan geldï odada Ģôle pāngonotları dèdemiðônǖe sāydı gïtti.  (II-28.161) 

2.2.2.2. Sayı Sıfatları: 
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 GeniĢ bilgi için bkz. ATABAY vd.; ST, s. 69-95, ERGĠN; TDB, s. 241-254, BANGUOĞLU; TG, s.341-

355, EDĠSKUN; TDB, s. 132-155, GENCAN, DB, s. 171-253, KORKMAZ; TTG, s.333-399, BOZ; AMA, 

s.155,  DĠNAR; BDA, s.147. 
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2.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları: 

bóle bôle beĢasīr mı sürdü, yirmi asīr mı sürdü,  (II-8.152) 

iĢtē sāğlıKocağımız bi sāğlıKocağını yāptırdıK  (II-13.3) 

ey habïbim bir avųĢ toprağa minnet mi etdið,   (II-16.92) 

seçim māmuru gēldi de yedi āsrıma gadār Ģey var. ќaĝıdım vār dedi ō.  (II-16.101) 

iki tānesï biri ēð güçüğünnen ēð bóyük, kóyde burdā  (II-17.46) 

bi kile alamaSsaK ikį oKKa, üçoKKa un alīŗdıK,  (II-20.19) 

iki gārdaĢ yola gïtmiĢ, üĢ gārdaĢ yola gitmiĢ. sağa gitmiĢ biri, sola gitmiĢ  (II-20.125) 

sōðadān bin  dokūz yüz ātmıĢ yılında ihsāniye kazā olūncà  (II-26.6) 

dedemotūzda ōldǖįçin, bän dôrt yaĢında çocuKken  (II-28.31) 

 

2.2.2.2.2.Sıralama Sayı sıfatları: 

hērneyise bi bahār günüydü altıncı ay, yedinci ay mıydı neyidi,  (II-8.86) 

he birinci tōP beriye düĢüyō. ikinci top mesāfe āz daħa uzāt diyō.  (II-10.10) 

tāriħ okumadīm vesāire beĢinci sınīf vesāire oKumadım.  (II-21.90) 

kūrbaneti kūrbanıð dôrdüncü bāyram güðǚ bitēr.  (II-23.150) 

üçǖncü bi Ģahıs bi daħā geliyō tēkrar dônüyolar.  (II-28.37) 

 

2.2.2.2.3. ÜleĢtirme Sayı Sıfatları: 

birer hafta onār gün sırāyla yine bakıyōS, süpürüyōS.  (II-8.33) 

bizimadām baĢına ikiĢēr dene hāyvan gatırı vedilē.  (II-24.6) 

kāynatıla gelēn bāyrama gelen Ģeyleri birēr fïncan  Ģērbet verirlēŗdi.  (II-28.109) 

 

2.2.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları 

yǖzde ātmıĢ yüzde ēlli duāyla olur. yǖzde otuS yǖzde kırk ānca  çālgı çıKar (II-23.123) 

allahıðizniyle. yǖzde sekseni kesin gūrban keser. (II-23.148) 

 

2.2.3. Belirsizlik Sıfatları:
234

 

ōrlārda biraz kóylēr iĢte elāltında idāre çalıĢtırıyō, çalıĢtıríyō kóylǚlerï.  (II-9.7) 

hā paĢalā bi yerē ōn dokūzdā iĢte sāmsunā çıktıKlarīnda buluĢuyōlā.  (II-9.12) 

burda yatān bütün mevtālarıð, Ģehitlerimizið aziz ve temiz ruhlarına  (II-11.4) 

o adam bikaç yere gôçediyō.  (II-16.7) 
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 GeniĢ bilgi için bkz. ATABAY vd.  ST, s. 82, ERGĠN; TDB, s. 251-254  , BANGUOĞLU; TG, s. 352-

353, EDĠSKUN; TDB, s. 137-144, GENCAN; DB, s. 94, KORKMAZ; TTG, s.395,  BOZ; AMA, s.156, 

DĠNAR; BDA, s.149. 
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ēvliyāyı herkeĢ çekemeS. evliyā yālĭðız bāzı yatırlā vārdır.  (II-16.67) 

iki āy baða cezā vērdi. ôteki adam bildïydi. avukaTĭdı hemi kēndi.  (II-16.212) 

ōrta yēre de cāmi yapīldı. yani dôĝerið bóle bir tārihçesi var.  (II-23.225) 

ēð büyǖk meĢe çalısī birmetįre olūrdū. her sene kesiyōS.  (II-26.57) 

 

2.2.4. Soru Sıfatları 

Ģu çift ôküzü bi teslimal. bän ne yapayım dē kaç gün hayvanlar,  (II-20.39) 

bi mal müdürü gēldi Ģēyden kōnyadan. hānKı yôrüklerdēðsiðiz falān diye  (II-22.29) 

konūĢ dedi nāptıð dedi, pıropogandaya hāngi partiye çāttıð dedi.  (II-27.87) 

 

2.3. ZAMĠRLER
235

 

2.3.1. KiĢi Zamirleri: 

 KiĢi zamirlerinin çekimi ÖTT ile hemen hemen aynıdır, farklılık çoğu kere  ses 

değiĢikliklerindedir. 

                        TEKLĠK                         ÇOKLUK 

     1. KĠġĠ   2. KĠġĠ   3. KĠġĠ   1. KĠġĠ   2. KĠġĠ    3. KĠġĠ 

 

    YALIN 

ben  

(II-15.27) 

bän 

(II-27.103) 

sen 

(I-4.32) 

seð 

(II-9.15) 

o 

(II-28.2) 

biz 

(II-25.1) 

siz 

(II-11.49) 

onnā 

(II-26.13) 

onnar 

(II-24.116) 
 

 

  BELĠRTME bäni 

(II-15.148) 

seni 

(II-15.6) 

onu 

(I-4.13) 

oðū   

(I-4.23) 

 

bizi 

(II-7.55) 

 

sizi 

(II-24.14) 

onnarı 

(II-16.146) 

onları 

(II-8.62) 

ånnarı 

(II-11.14) 
 

  YÖNELME baða  

(II-27.89) 

bana  

(II-23.69) 

saða    

(II-

23.81) 

sana 

(II-

16.52) 

ona 

(II-15.12) 

oða 

(II-14.41) 

bize 

(I-2.25) 

size 

(II-22.60) 

onnara 

(II-14.15) 

onlara 

(II-8.108) 

 

  BULUNMA 
bände 

(II-21.233) 

sēnde 

(II-

27.94) 

onda 

(I-2.48) 

bizde 

(II-13.28) 

*sizde 

 

onlārdā 

(II-8.98) 
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GeniĢ bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s. 116-131, ERGĠN; TDB, s. 259-276, BANGUOĞLU; TG, s. 

356-370, EDĠSKUN; TDB, s.156-169, GENCAN; DB, s. 254-270, KORKMAZ; TTG, s.399-449, BOZ; 

AMA, s.157,  DĠNAR; BDA, s.149. 
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  AYRILMA 

bänden 

(I-1.73) 

bēndēn 

(II-15.52) 

senden 

(II-

16.32) 

 

ondan 

(II-18.9) 

oðdan 

(II-

15.113) 

åndan 

(I-1.77) 

bizden 

(II-3.172) 

 

*sizden 

 

 

onnādan 

(II-14.30) 

onnārdan 

(I-1.29) 

 

   EġĠTLĠK 

bänce 

(II-8.127) 

bence  

(II-8.13) 

*sence *onca *bizce *sizce *onlāca 

*onnāca 

 

 

   VASITA bännen 

(I-1.209) 

sennen 

(I-1.216) 

sennēn 

(II-

15.15) 

onnan 

(II-

15.171) 

onnā 

(II-9.49) 

*bizle 

*bizlen 

*biznen 

*sizle 

*siznen 

 

onnānan 

(II-7.24) 

onnarınan 

(II-7.75) 

onnān 

(I-2.114) 

*Metinlerimizde tespit edilemeyip soruĢturma yoluyla bulunan ôrnekler. 

 

2.3.2. Soru Zamirleri 

ne çayı län. çayı nerde gôrek, çāydanlıxdaydī. bilen vār mıydı  (I-1.195) 

evlādım ne gôrüyoðūz. paĢam bi Ģēy gôrmōz da gamaları āldık. (II-16.166) 

gôtürǖken dombayımızı nērde sulu bi yer vā, oraya gôtürü ıslādır  (II-20.64) 

dèhā hālen de berāt būrda. nère verdïðiz. nère verdïðiz o berātı.  (II-21.160) 

herāngi bi yadīrgama da yōKTur  yāni. kim gelïrse gelsið. üretim var.  (II-23.85) 

nērden geldiğini, nèreye gittiğini bïlmiyōz.  (II-25.2) 

 

2.3.3. Belirsizlik Zamirleri 

ïĢme suyumuz varĭdın. battalōldū. ōlmadī Ģïmdi herkeĢ birer sontaj saldırdī. (I-1.32) 

genĢler hiĢ kïmse yox. hep mermērde çalıĢıyï. kimisi ocaxta çalıĢíyō,  (I-1.157) 

hālā dā bax otuz yedi āsgerlerið çoğu dolaxlıydī. būrda dolaxlīydı āsgerler.  (I-5.20) 

bäna sorārsað sülālesi biziz, ama bi baĢKası deýildir der,  (II-8.40) 

her kôydē bizim dēvrimizde bóyle deyilįdï. āl, al gèt. ama herkïĢ mï.  (II-16.180) 

asgērlerið hepsi geĢmįĢ. hā ērtesi güne galīyyō. hā akĢam olūnca  (II-24.65) 

susūz, cāmisiz, yolsūz kôy kāldı mı diye herkese sōrdu.  (II-27.44) 

ōrda karayılan kāKTī. tuválete kimse girmesið dedï. hērkesarāncak dedi.  (II-27.76) 

 

2.3.4. DönüĢlülük Zamiri 

Ģunuðucunu bükērdik, gıyısıņĭ Ģeyinen kendi gônǖynen çit çitïrdik.  (I-1.85) 
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kēndi kendimize dǖĢtük tuzaĝa,  (II-27.26) 

hē getirip gôtürük hē, hē. hē kēndim, kendim malım hē.  (I-4.10) 

Ģefáatından mahrum bırāKma yā rabbï. kendine gūl, habïbine ümmetet  (II-11.15) 

sennēn mi geçiņcek, kändin ālcīsað al”  diyo ōlan.  (II-15.15) 

bänimāmcamolur aslında kendileri dē. bänimāmcamolur.  (II-19.20) 

 

2.3.5. ĠĢaret Zamirleri 

Burada  o, onlar kiĢi zamirleri ile o, onlar iĢaret zamirleri aynı olduğundan  tekrara 

düĢmemek için ôrnek verilmemiĢtir. 

yalın : 

onı da sādıĢlara gälin gideniðǖstüne üleĢïŗleŗ, ādet bu gülüm iĢTe,  (II-15.89) 

yā aslīnda Ģo daā iyi annatır bändēn de  (II-19.7) 

belirtme:  

 bunu bi davet edelįm mi ne yapalım mı. demiĢlē hayvānlā.  (II-20.108) 

 burda bï beyïtini  ôĝrettï. yani beyitte Ģunu sôylemïĢti baðā,  (II-23.71) 

yaklaĢma:  

biz buna sāhiPolun dedik. äksiden duvāları galıntıları fiÍān varıdı  (II-8.84) 

bóýlēyįdi gülüm. Ģindi buða ne dērsin, Ģēytan dèmēz misið.  (II-15.157) 

girdïm günǖ demiĢlēŗ bi dene haci emi gelïyo. Ģuna bi ĢaKa yapalĭm.  (II-27.80) 

bulunma: 

bildïm bi adām. peygamberlikalāmeti var bundā dedi.  (II-16.145) 

 

ayrılma: 

gālKıP gidïyyō. bän de heç seslēnmiyom. iĢte bundanibāret.  (II-24.121) 

 

eĢitlik : 

buncāz älįni ôpmese gelmese de ona da gücenirler, o da adettir.  (II-15.12)  

 *Ģunca  (sor.) 

 

vasıta : 

bunnān samïmi ōldu. lä bän içïmdēn gelïyyo. (II-25.38) 
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2.4.  ZARFLAR
236

 

 

2.4.1. Yer ve Yön Zarfları 

emïrdağına doğru gèt gômüye varasıya gadār bizim kñyümüzeyidǖr.  (I-1.51) 

burayı keĢfetmiĢ irāħmetlik. Ģura aĢĢağı atınan, Ģura aĢĢağı iðdilē, gēldilē.  (I-5.86) 

ondān sōða çekïldiK bizoriya. nè o ģawųr dıĢarı çıkabiliyō, nè bizïmkilē.  (II-11.77) 

yat da çık dedi. dıĢarı çıktı, cahiladam deyïl mi. geri gēldi.  (II-16.53) 

aman çoluğu çocuğu hemen içeri āmıĢlā, aman Ģeyolur diyelekten  (II-20.56) 

tabï bu ēmre gôlüne iðiyō. ōrda su vār. ōrdan su alıP  yoKarı çıkıyolāmıĢ.  (II-23.67) 

mağāralara gïrmiĢle. ondan sōða üredikçe ileri ileri yayılmıĢla.  (II-23.83) 

 

 Zaman Zarfları 

Ģimdi bu kñyüð guruluĢū yozgattan gelme.  (I-1.1) 

hālā oxurumona, her gün sabahınān oxurum. ōrda, ōrda Ģehïtōldŭ,  (I-5.57) 

yā iĢte bôyün harbōlcak, yarın harb, bize Ģey yapılıyō ïĢte.  (I-5.88) 

iscehisarıð mērmer olmayāydı sağa sola gôçoluyōdu.esgiden çok gôç vērmiĢ (II-13.35) 

baK dēyō ku Ģu ulu küllüğüðāltında bän her zaman rüyāmda gôrüyom.  (II-20.147) 

yoK gıĢıð pek soğuKōlmaz. bu dağ var yā.  (II-21.133) 

onu dumannarla dumān onu durdūrmaz çıKar hemen atārlar vurūlar.  (II-22.10) 

o zamanıð bērinde seksen teneke yāni seksen tenekeyē kirāladıK.  (II-23.171) 

hā akĢam olūnca ērtesi güne galīyyō. asgerið birēzï ērtesi güne galīyyō.  (II-24.66) 

eveli yatılıyodu. eveli bu baKıcıla  onnara baKıyōdu.  (II-25.13) 

bubamıð bubası gēce gündüz odada yatārmıĢo zaman.  (II-28.1) 

çay sōra çıKtı yāni. yā kāħve kāhve çoKônceden gelmiĢ.  (II-28.119) 

bu dünyāda bugün vārsaK yarın yōKuS, muaKKaK gidècēz.  (II-28.221) 

 

 Hal Zarfları 

bïzdēn de sōðā meseÍā bólē üredilēr.  (I-1.29) 

Ģunu hayvan gôn gônneri var yā onnārdan Ģôle dilērdik Ģólē.  (I-1.84) 

pārça pārça gonūyyō hē. pārça pārça gonuyō.  (I-4.12) 

seniðevdē yïrmi āsger, bänimēvde otuzāsger bóyle dağıttılar  (I-5.29) 

zülüflērï dǖzgünōlūr (I-6.20) 
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 GeniĢ bilgi için bkz. ATABAY vd.; ST, s.96-115, ERGĠN; TDB, s.255-259, BANGUOĞLU; TG, s. 371-

384, EDĠSKUN; TDB, s. 273-283, GENCAN; DB, s.407-437, KORKMAZ; TTG, s.451-525, BOZ; AMA, 

s.160, DĠNAR; BDA, s.152. 
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tuluğa basāsıð ya bï damacıya basāsıð. tuluğūn ki zelletli oluyō. iyi olūyo.  (II-14.20) 

un Ģeklïne, āynı un gibi èderïS, içine gatarıS, güzēl kokār. (II-17.29) 

 çıKanı vurula. hē dizine hālinde gidēr. Ģindį efēndįm zorōlmaz.  (II-22.13) 

biráz bän gibi yalanı sôylērkenē acıK Ta bóyle sǖrgüsü güçüK gēldi besbēlli,  (II-22.30) 

yani bundan dolayī bu odalarımız bizim çok güzel çalıĢır.  (II-23.118) 

  

 Azlık-Çokluk Zarfları 

yāni biz atalādan bóylē acıK duyādık yani ilerdē.  (II-9.39) 

ōlmadı mı kôtǖ. o zamān daha bahālı gidē. davā èdē dērken.  (II-14.54) 

evel  ādet deĝil hiç sólemek,  (II-15.1) 

Ģóýle ağāĢlar insan gāldıramazōldū. hē epēy bi zamān gēĢTi babam.  (II-16.17) 

ama óyle Ģimdï allaħa Ģükǖr memleketimïz çoKèyï.  (II-16.183) 

hatta bi gèce de tüm deýïl yarĭm gèce çekmiĢ gitmiĢ, fazla gālmamıĢ.  (II-20.58) 

defïneciler ōrdaki yatīrà dahï māħfettiler, biraz  kāzdılar.  (II-23.270) 

hayvāncılıK var. yapan āneleri kalaba olannā yapıyo. äskiden pek çōKtuK.  (II-26.67) 

dabï hīzlı baKımīndan o günüð hīzlı en hīzlı vesāit atarabası.  (II-28.76) 

yuKārsı zāten biliyoz. senaz yedið, bän çoK yedim  (II-28.217) 

 

 Soru Zarfları 

vallāħ neden sevmiyōņ, illē ïnsanıð vetaņı gibi yoK  (II-15.26) 

Ģūbe bāĢKanı çağırttırıyō bôlük komutaņĭnī. nèye yāptıðiĢde,  (II-21.248) 

āynı odaya devamedĕr. hǖrmet nasıl gôsterilïrse o Ģekilde.  (II-28.21) 

 

Görev DeğiĢtirici Eklerle Zarf Yapımı 

 

Zarf-fiil Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.1.1.3.) 

 

Asıl Zarf-fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.1) 

 

BirleĢik Zarf-fiiller (bkz. 1.2.1.1.1.3.2.) 

 

Çekim Ekleriyle Zarf Yapımı (bkz. 1.2.1.2.) 

 

Hal Eklerinin Zarf Yapması (bkz. 1.2.1.2.1.) 

Bildirme Ekinin Zarf Yapması (bkz. 1.2.1.2.3.) 
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 EDATLAR
237

 

çox bile èĢyā aldıx. hēr Ģeyï ōğlān tarafı alīr.  (I-3.6) 

harpten gaĢmā yōK. yalĭðız milletē bi sükǖnet verēm,  (II-9.18) 

Ģinci Ģo ağılıð Ģō gārĢıda baK, bi ağīl gibi bi Ģēy gôrünüyō.  (II-11.39) 

her yanı mermi olsa nētcek. ille o gama onų ateĢètcek, onuð Ģēysi de ō.  (II-11.86) 

niĢānnadık hē. bi sene falan dūŗdu, ondan kerï ... geliĢimi āldıK  (II-14.45) 

saKlāmbaç saKlanırız bulamazlā birbiriðį bu gadār bône muāzzam.  (II-21.53) 

bir canavār yïcek diyō. cánavārıð yedï yerdē, duydūma gôre konuĢuyorum,  (II-23.49) 

yani hızırıð geldïni o Ģekilde bïlmekiçin o Ģekïlde arıyōmuĢ.  (II-28.28) 

gadā+x geniĢletilmiĢ Ģekiller: 

bu gadax oluyō becerïli, bu gadax becerïļįýŏ.  (I-2.29) 

 

 BAĞLAÇLAR
238

 

2.6.1.   Sıralama Bağlaçları 

āfyonuð merkezleri āfyon ve kütāhya arasında ēn bôyǖk yērleĢim merkezidïr.  (II-23.22) 

ormānda en gòvvetli nè vār. ayı ile aslān var.  (II-20.99) 

 

 KarĢılaĢtırma-DenkleĢtirme Bağlaçları 

o zamana gadār ne yol varĭdıņ, ne fābrigă varĭdıņ, ne un fabrigası varĭdıņ, ne lāstik 

fabrigası varĭdıņ  (I-1.118) 

goyunu geçirdikden sōrā ya bän gidērdim ya bi çoban dutārdıK,  (I-1.210) 

iki gatını çalıĢıyō. hem sennen berabar çalıĢıyō. hemi de yèmek yapıyō.  (I-1.219) 

çobannıK da var, efēndilik de var yā, çobānnıķļă efēndilik geçinmiyō kï.  (I-5.8) 

yǖz yıl dedï mi bi dene insān çıkār. ēmme evliyā, ēmme memleketi goruyan. (II-16.171) 

birāfta içerïsinde. ama üĢ gǖnde ama beĢ gǖnde amā yèdi gǖnde.  (II-23.181) 

kimi dam dēr, kimi samānlıK.  (II-27.16) 

yònan sïlmiĢ süpǖrmüĢ ne koyun kalmıĢ ne ôküzler ne arāba  (II-28.163) 

 Cümle BaĢı Bağlaçları 

çünkü gōyun gidiyō, çobanevdē goyunu kim gütcek.  (I-1.188) 
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 GeniĢ bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s.132-144, ERGĠN; TDB, s.348-356, BANGUOĞLU; TG, s. 385-

389,EDĠSKUN; TDB, s. 284-301, GENCAN; DB, s. 438-445, HACIEMĠNOĞLU; TDE 336 s. , 
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emme bu ēvdekï mi o ēvdeki mï vūrdųlar.  (I-5.58) 

zātenufāğĭdı ali ihsān da. gúçücük gālmıĢ Ģóyle gırkǖĢte.  (I-5.91) 

faKat bu zāt-ı muhterem selçuKlarıð uç beylerinden gèlmiĢlēŗ.  (II-8.7) 

hani bizim kóyden çıktık diye yalān sóylemēn.  (II-11.128) 

gerçi Ģimdi oyūn yoK dā èrkekle kadın arasında oyūn yoK  (II-19.17) 

hele belediyedeymiĢ, belediyede gālibā. faKat baK satınālmıĢlar  (II-20.160) 

eyēr yedi senede bozabilïrse yedi günde bōzdum diye ôvüðsüð.  (II-22.90) 

hālā Ģu güniçin ïstānbola sevkiyātlarımız devāmeder.  (II-23.92) 

hatdā duydūmuza gôre konuĢuyorum Ģu an kolankayada mēvzïler,  (II-23.221) 

mādem sen bäni bırakmıyacaksıð saða diyo iki çif lafīm var diyō.  (II-24.81) 

gelēn gidēn deyïĢţi. velāsılēski düzen kālmadı  (II-26.85) 

veyāhut Ģunu var diye çocuK oriyā koĢār durur yā.  (II-28.113) 

nèlēr geçïrdik ya, çoK Ģükǚr. yāni vārlıĝını da górdük yōKluĝunu da.  (II-28.148) 

 

 Sona Gelen Bağlaçlar 

bän bilmem, bän heĢ düğün ètmedïm ki.  (I-3.1) 

ē zárzop çobanısā aliyi vurdū, veliyi gırdī,  (I-5.14) 

hiçbir zaman dağ baĢına insān gonmāz, durmāz da.  (II-8.49) 

baK dēyō ku Ģu ulu küllüğüðāltında bän her zaman rüyāmda gôrüyom.  (II-20.147) 

biz korumasāydıKimќānımı vā. Ģimďį bi denē meĢe bile galmāzdı.  (II-26.65) 

kūrban bāyramında ise āynı Ģekilde gūrban bāyramı namazından sorā  (II-23.143) 

 

ki+ne ile geniĢletilmiĢ Ģekiller:
 239

 

bän dedim kine sizallāħıðızı gāýbetmiĢsiðiz dedim,  (II-15.38) 

Ģimdï hākim biðbaĢı dedi kine bura gēldi. ōĝlum muhdarım,  (II-16.31) 

 

 ÜNLEMLER
240

 

2.7.1. Çağırma Ünlemleri 

län bu dediler yāwŭ türkiyeyi māħvettï, borĢlandīrdı. Ģóyle etti, bóyle ettï.  (I-1.123) 

yā rabbï cümlesinið taksiratlarını āf, gabïrlerini nurēt,  (I-2.90) 

                                                 
239

 GeniĢ bilgi için bkz. ÜSTÜNER, TP, s.200,  BOZ;  AMA,  s.163,  DĠNAR; BDA, s.155. 
240

 GeniĢ bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s. 181-201, ERGĠN; TDB, s. 331-334, BANGUOĞLU; TG, s. 

396-407, EDĠSKUN; TDB, s. 322, GENCAN; DB , s. 479-492, KORKMAZ; TTG, s.1139-1191,  BOZ; 

AMA, s.163,  DĠNAR; BDA, s.156. 
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ulān deli ģawūr deyō. ôðǖðde bi çete vā. vūr da geĢ deyō etēm bey. vūr da geĢ  (II-9.34) 

ey yerlerið, gôklerið bütün mükevvenātıð sāhibisi, yaradıcısı olan, ulu mēvla.  (II-11.1) 

lä bän içïmdēn gelïyyo. bir dilim ekmēk yidireýįm, bi bārdak çayiçireyin,  (II-25.38) 

hē iki buçuK sene yāptım. yāw o zaman iki buçuK senēydi.  (II-27.93) 

 

2.7.2. Gösterme Ünlemleri 

geçememiĢlē hāymanadanôte ānkarayā. ha onnāàð çoK zarārı ōlmuĢ.  (II-9.32) 

garagolları varĭmıĢ. allah gôstērmèyō. iĢde burdān çıkıP geliyolā.  (II-11.44) 

çivi çıkārmıĢ, mıh deriz. hani çaKārlar ya.  (II-12.13) 

açıldī zamān bizim, aha Ģūrda burdur vārdır burdur, ısPārta.  (II-24.91) 

 

2.7.3.  Sorma Ünlemleri 

hē, aðnădĭm. çoxdān mı gitti. getti mi, çoxdān mı getti.  (I-2.31) 

 

2.7.4. Cevap Ünlemleri 

herkeçevindē, ya ya yōKTur hērkeçevinde bulgurumuzu.  (II-14.7) 

hayırefēndim bän Ģūrda bi su yapTırıyōdum. bu sudan bäni sūĢlu tuTdular.  (II-16.23) 

evet seksen beĢte óldü. çoKiyïydi. nèrdē Ģeyi, dèhā Ģu tarāfdaKı beyim.  (II-18.74) 

 

2.7.5.  Seslenme Ünlemleri 

ah yawrųm doyūlmaz, doyūlmaz yawrųm. kim doymuĢ tabï doyam.  (I-2.44) 

bi sene būrda gāldılar. āçık çılpāklādı, hani o āsgerlerið çekTiklerï vay vāy.  (I-5.31) 

hā āltı ay, bi sene sōnā dèyō yònān būrda gıynaĢámēcekilēri deyō,  (II-9.19) 

kiĢi gālcēz bu tèlï kescēz, sabāhtanasgēr gircek buriya dèyō hadin baKālım (II-11.67) 

derken o adam bikaç yere gôçediyō. ā nasıysā buriyā yērleĢiyō.  (II-16.7) 

beğēndiğiðiz yērde gālcáksıðız demiĢ. hah ōrdan çıkmıĢlā (II-24.16) 

yaw, mēnderes Ģïmdi ne bilem bän hiġ bi yērde biĢe yōKken bi pātlama ōldu türkiyede.  

(II-27.62) 

hadi bakalĭm sıra sēnde dediler. bäni de yōlladılaŗ, bän de gēldim. (II-27.94) 

ôyle derlērdi, ē yèmek yèdikleri kaĢĭķ, o zamanıð devrïnde ağāç kaĢıK. (II-28.22) 

 



 

 

170 

2.8. FĠĠLLER
241

 

2.8.1. Fiillerde Zaman (bkz. 1.1.2.1.1) 

2.8.2. Fiillerde Kip (bkz. 1.1.2.1.2.) 

2.8.3. Fiillerde  Çatı (bkz. (I-1.2.1.1.2) 

 

2.8.4. Fiillerde Olumsuzluk  

       Fiilerde olumsuzluk –mA eki ile yapılır: Ayrıca Ġscehisar‟ın Olukpınar Kôyünde 

olumsuzluk ekinin, Ģimdiki zaman ekiyle birleĢmesinden oluĢan –mō Ģekline de 

rastlanmıĢtır. 

onuðiçin baxan gazanıyō, baxānmıyān gazānmıyō.  (I-1.65) 

Ģïndi ben izmire gideli hele zılla zılla ōlan gızı, gız ōlanı górmïcek  (II-15.14) 

*evlādım ne gôrüyoðūz. paĢam bi Ģēy gôrmōz da gamaları āldık.  (II-16.166) 

*tabi bän yaĢlıyın. āKlıma gelmō ki bän nēdeyim hē.  (II-18.25) 

bän her zaman rüyāmda gôrüyom. bäni yatīrmeyō būrda Ģehït vār deyō,  (II-20.148) 

yanį bänįm duydūKlarımı biliyōm bän oKumadım tabi. tāriħ okumadīm  (II-21.90) 

* Bu iki ôrneğe Ġscehisar‟ın Olukpınar Kôyünde rastlanmıĢtır. 

 

2.8.5.    BirleĢik Fiiller 

2.8.5.1. ĠSĠM + FĠĠL   

 

2.8.5.1.1. ĠSĠM + eT- 

develi yôrüĝǖ. Ģārktan hareketetme, ōrda gāli gurāKlīK doKsanǖĢTe,  (I-5.2) 

burda batāryaları varĭmıĢ ya. telefonediyolā, basīldıK diyē.  (II-11.61) 

ēy nè yāpceð. ōlmadı mı kôtǖ. o zamān daha bahālı gidē. davā èdē  (II-14.54) 

oğlān da hasān da yeminētTi, ben tarláde seni çalıĢtırmað diye,  (II-15.133) 

ē sen bi dua ētseð bänįm rūhuma iyï gelecek der.  (II-16.57) 

e hocam afet yāni. babām Ģïndi ïlkin bïzesgi tǖrkçe okudūK.  (II-16.119) 

bóyle bóyle idāre etTik. bi yōl da amelelik çıKtı, oraK çīktı.  (II-20.23) 

tabï o Ģennïkte kalabalīKtā birbirlerini kaybediyolar bulamıyōlar.  (II-23.228) 

 

2.8.5.1.2. ĠSĠM + eyle- 

                                                 
241

 GeniĢ bilgi için bkz. ATABAY vd., ST, s.202-281, ERGĠN; TDB, s.276-330, BANGUOĞLU; TG, s. 408-

494,  EDĠSKUN; TDB, s. 170-272, GENCAN; DB, s. 271-406, KORKMAZ; TTG, s.525-1043, BOZ;  

AMA, s.164,  DĠNAR; BDA, s.156. 
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müslüman ālemïne āyrı āyrı hedïye eyledim habērdareyle yā rabbi.  (I-2.86) 

bunų sōðā allaħ rāhmetēylesïð, alim, ali ihsān paĢa duyūyo.  (I-5.60) 

hedïye ēyledim, ånnarı bu duādan haberdār ve hissedārēyle yā rabbi.  (II-11.14) 

azïz ve temiz ruhlarına ayrı ayrı hedïye èyledim sen vāsıleyle yā rabbï.  (II-11.20) 

bütünümmet-i muhammed din gardeĢimïð de ruhlarına hedïye eyledim  (II-11.31) 

ètiKatsızlara da ètiKāt nasibi müyessereyle yā rabbï.  (II-11.35) 

 

2.8.5.1.3. ĠSĠM + gıl- 

evveÍā bäniðanırın dedi. ondān sora haziret-i alï çocuk namāz gılıyōŗ,  (II-16.146) 

 

2.8.5.1.4. ĠSĠM + ol-  

sōðra èyileĢï fāzla hasta olūrsa fazlā sāde gāħve içer, ondān sōðra geçer.  (II-7.20) 

hepimiz o gôrevi baĢıbōĢ bırakmıyoS, bi nôbetleĢe devretmiĢ oluyoS.  (II-8.39) 

o zāt-ı muhterem belki bu suyuð baĢına pınarıð baĢına durmuĢ olabilir,  (II-8.55) 

nasıļ ōlduysa deðize Ģey ātmıĢ, ilaç ātmıĢ. hep gózleri kôr ōlmuĢ, (II-12.16) 

bana yardīmcı ōlmamı istediler. gittik yardımcı olduK.  (II-23.206) 

saKlı gïzli deyïl. bunu hoca bu kóylü ōlmuĢ olsa, bänim laābımı bacak dērle. (II-24.99) 

 

2.8.5.1.5. ĠSĠM + olun- 

gôremedi ya parasını Ģindi gôrüyodur. hāsta olunca acıK program bōzdu,  (II-15.156) 

hāriç Ģindi zāten daĢ pek gitmiyō, dēpremoluncā pērde beton yapıyolā gāli  (II-21.115) 

odalar kapāndı. kaza olūnca odalar kapāndı. Ģindi oda yoK yāni. kôylērde vār. (II-28.9) 

 

2.8.5.2.   FĠĠL + FĠĠL  

2.8.5.2.1.   FĠĠL + (y)A bil- (Yeterlik Fiili) 

āxĢama gadār çif sürebilēn bi tāŗlalāŗ, hiĢ dēmedēn, daĢ dēmeden.  (I-1.50) 

ērzurumdan un gelebilir, ama erzurumdan su gēļmez.  (II-8.53) 

bi dene daā denetdirdik makineyï Ģe yāpmadan. o içilebilïr, iyï, güzēl sū.  (II-13.14) 

älį çektim, ne ekiyon ne galdırıyon. äviðiĢini gôrebilïŗsem bāhtiyārĭm.  (II-15.139) 

allāh gabūlētsïð. āynēn dutuyōS. e gèce gakabilsek gakıyōS,  (II-17.39) 

bēlki sïz de bi yerlērde górmüĢolabilirsiðiz çok geziyosāð.  (II-19.1) 

eyēr yedi senede bozabilïrse yedi günde  bōzdum diye ôvüðsüð.  (II-22.90) 

2.8.5.2.2.   FĠĠL + (I) ver-/ vèr (Tezlik Fiili) 

iĢtē o zamannar harplērde olu oluveriyōdun biliyōð mu.  (I-1.108) 
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fırına hamırımı kim gôtǖrcek yāwrųm, gôtürüverið hamırımī.  (I-2.3) 

länōğlum ētme de bunu gōyver, ētme de bunu gōyŭver deyïdi ninemoðā.  (I-5.50) 

bän saða hüdǖdünü sôyleyivereyim.  (II-7.47) 

parayı sıvàyıveriS hădi, kändi daĢınnað kändi guĢunu vuruveriS gider,  (II-15.43) 

Ģóle sepeleyi sepeleyiverïS Ģeyiðüstüne, hamĭrıð, oðdan soða bi dā yazarīS  (II-15.126) 

hôkümēti yıkılınca ē o hôkǖmet soracak diye yere gômüveriyolar.  (II-16.101) 

vaktiðiz olsa dā yāpĭvērsek de yèseðiS. bi geldïðïzde yapĭverelïm de bi yeyïð.  (II-17.9) 

goyutmaĢ deyiverïz biz, Ģindi sarīldı mīydı hemen onu Ģey edivĕ goyulur,  (II-20.82) 

bunų bi gız çocuĝū iĢeye bïðdiriveriyō gemiye.  (II-22.87) 

misāfirler geldik de misāfirlere sarılıverïmiĢ, ôpǚverïmiĢ.  (II-24.52) 

būrdan bi ïp yīrtıveriyoð, gadınıð beline bāğlayıveriyoð, çocuKoluyō.  (II-25.11) 

bän giriverïnce adamıð tipï kıyāfeti güzēl. valāhį sāvcı zannēttim bän.  (II-27.83) 

oKu kırılverïnce bir iki sefer bôyle bi Ģeyoldų.  (II-28.72) 

 

 

 FĠĠL + (y)A go-,(y)A gel- (Süreklilik Fiili) 

ne diyē sen dèyō ôle durugoyāydıð dèyō sivil toplārdı dèyō. 

 

 FĠĠL + (I)P  dur- (Süreklilik Fiili)
 242

 

Ģimdilik de hùkǖmetimiz yerinde oynayıP dǔrǔ.  (II-20.71) 

hattā birini atıvēmiĢler Ģōrda sürünüP duruyōdu, nè ōldu bïlmiyom  (II-22.3) 

2.8.6. Fiil Yapımı  

2.8.6.1. Ġsimden Fiil Yapımı (bkz. 1.2.2.1.2.) 

2.8.6.2. Fiilden Fiil Yapımı (bkz. 1.2.2.1.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
242

 GeniĢ bilgi için bkz. KORKMAZ, TTG, s.820-824, BAYRAKTAR, TF, s.305-308, (I)P  dur- yapısı 

Sandıklı Ağzı ile BaĢmakçı ve Dazkırı Ağızlarında  “ġimdiki Zaman Ġçin Kullanılan Diğer Yapılar” ve 

“Süreklilik BirleĢik Fiili” içersinde de değerlendirilmiĢtir. bkz. ÖZKAN; SYAÖ, s.156-176, DĠNAR; BDA, 

s.158. 
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ADI SOYADI Mehmet Ali Kilci 

YAġI 72 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur-yazar  

DERLEME YERĠ Cevizli Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası:1 

  

CEVĠZLĠ KÖYÜ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

Ģimdi bu kñyüð guruluĢū yozgattan gelme. ē meseÍā yôrük aslī. bizimāslımıS gacerōğlu 

yôrüğǚ, yôrǖklerinden. meseÍā garageçilï, develï mālcı olalaktan yôrüK. e yozgatTā bi 

müddeTēyleĢmiĢler. asi yōzgatta.ō asi  yozgat yüreĝilið yanlarında bir yērdeymiĢmiĢ 

evēldenemïrdağıðōrda. orā Ģïmdi ôren vaziyetde. ondan sōðā onnar yāylada tabi mālcı yā 

ōrda birázēylenmiĢlēr. efirik kñyündē, yüreĝildē biráz 5 ēylenmiĢler. ōndan sōra buriya 

yāyliya gelmiĢler. çadırı Ģurda āKdaĢ derik, āKdaĢıð yanına çadırı gurmuĢlāŗ, malları 

sürmüĢler. ē burlārda malotlaTırKanā bi de bu yüzü āĢmıĢlārmıĢ, bura barKanlīK. tā diĢli 

kôyünüð, ózburunuð efēndime sóleyïm çobannarıð dombayları yayılīrmıĢ burlārda. he 

ēskiden yılxı hālïndē. dombáyları yayılīrmıĢ. bi de baxmıĢlār ōt var, su vār ondan sora 

sürecek gadār arāzi de var. 10 län burada órenįmiĢ. buriya yērleĢelim demïĢlēr. olūr mu 

olūr. buriyā gēlmiĢlēr. kïlciōğlū haci māħmut gelmiĢ. ōndan soða Ģeytanōğlu haci yāKųP 

gēlmiĢ. ondan sōða dā ќātipōğlu gelmiĢ. ondan sōðna dā nïzamōğlu. dôrt maālle 

üzerinedür. dôrt, dôrt gabïle üzerine bu kñyotūrmuĢ. tābi sen nērden gēldið, bēn nērden 

gēldim. sen nerenið yôrüğüsüð. bän nerenið yôrüĝǚýǚm, āslı hepįsi yôrük. hē āslı hepįsi 

15 yôrük. sen nērden gēldið, bän nērden gēldim birbirine gonūĢmuĢlar, fiÍān derkenē 

bizim Ģòrda bi maāllē dememiĢ. hē nizamoğlū maāllesï āslını dememiĢ. nērden geliP 

nereýĕ gitdïni. ēskiden gıtēllik yapannār bóyle bïrāhir gazaya gètti mïydï, o ahir gazadā 

gúnāhı afoluyōmuĢ. onū cezā dutmuyōmuĢ gālï. onnār da iki gardaĢ gēlmiĢler buriyā 

beќār. iki gardaĢ gēlmiĢlēr. āslını dememïĢler. hanī bēlki 20 yaxalārlar diyï. ēmmē māsus 

demedilēr, ēmmē ō gitellikten dolayi demedilĕŗ. āslını demediler. demiĢlēr sōðā gāli onnār 

buŗlārdanēvlenmiĢlēr, hēpsi ēvlenmiĢlēr. bänim dedemið yetim gālmıĢ üĢ bacısı vārĭmıĢ 

buriya gōnduğundā. aĢĢağı yuxārī biniki yüz, eski senēynen, biniki yǖz gırkēlli seneleri 

arasındā gelmiĢlēr buriya. yüz, yüzēlli seneyi geĢgin iki yǖze yaxın Ģimdï buriya bu kñyüð 
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otūrması iki yǖzē 25 yaxın. bu kñyüð otūrması buriyā iki yǖze yaxın. ēski senē meseÍā 

Ģimdï hicri senesï hicrį. veyāxut kï Ģey milādı mī diyōlar hicri mi. ïsānıð doğumunū, neyįsē 

o seneler sayılıyomuĢmuĢ o zamannar. o zamannār gelmiĢ buriyā. beĢ gardaĢlarĭmıĢ, bir 

babaları varĭmıĢ, onnārdan ôrēnmiĢ. bïzdēn de sōðā meseÍā bólē üredilēr. herkeĢ birer 

maāllē tārlası, toxadı ôteberi pāylaĢıldī. ē bu müddet bóyle bu haldē çitçilik,30 mālcılık 

yapıyox burda. ārpa, buğdáy ekserï. tālalār sulanmāz, meseÍā sū, sū suyumuz yox. ïĢme 

suyumuz varĭdın. battalōldū. ōlmadī Ģïmdi herkeĢ birer sontaj saldırdī. o sontaġlardan su 

içiyolā. ōndan sōðā ôteki maāllelēŗ dē tābi āynı bizim gibï onnār dā Ģēytanōğlūgil, onnār 

da āynı bizim gabïne gibï onnar dā yôrǖk de äsgiden birleĢmiyō bizim damārnan. bizim 

damārnanäsgiden birleĢmiyŏ. tā o 35 Ģeyden beri  bïrleĢmiyŏ. ē bizikilēr deveci yôrüĝü 

onnār dā gāli deveci yôrüĝü mǖ geçici yôrüĝü mǖ gāli onnarı bilmem. yalĭðīz gacerōğlu 

yôrǖklüğünden bizimāslımız, gacerōğlū. bizïm būrda yoK. bizimāslımız emïrdağında 

gurucuda vār bir. ondan soða alaĢehïrde vār bizimēmmi, ēmmitelerimiz onnār tābi 

sōyisïmler dēğiĢti, sōyisimlēr ō zamānna değiĢiyō. bu bôlē. daā bilgï kñyüð meseÍā 40 

irellemesinden  gerilemesinden sōrmağisterseðiz iĢte çifçilik burada pek bóyle bï gelïrli 

bir yēr deýïl. ōndan soðā yōl da aĢĢağı yuxarī yïrmi senelik fiÍānanca oldū, yol gäleli, 

aláttirik gälelï. ōndan soðā bāĢga kñyüð bï sulānma tertibātı olsā tāŗlalār sulānsā çoğiyi 

olacax. ā çoğiyi olacax. sulānma tertibātı yox. su meseÍā kesïldi miydið, az hava yāğmadı 

mıydıð gurāxlıx baĢlıyō. allăħă Ģükür bizim toprağımız 45 iyi  olduğundan veriyō. bizim 

toprağımızeyidür. āzdur dā. aĢağı yuxarı Ģïmdi bizim bu cēvizlįniðolduĝū yer, Ģu yānna 

gït íscáhisāra varasıya gadār bizim kñyèyïdǖr. íscáhisāra varasıya gadār bizim kñyüð 

toprağı da iyidǖr, meseÍā arazisi, mǖlkü de iyidür, insānnarı da iyidǖr. bax, ōndan sōðā Ģò 

yānna gèt, dïĢli kñyüne varasıya gadār bizim kñyiyidǖr, dǖzdür. āxĢama gadār çif 

sürebilēn bi tāŗlalāŗ, hiĢ dēmedēn, daĢ 50 dēmeden. bu yānna gèt gômüye gadār bizim 

kñyeyidür. emïrdağına doğru gèt gômüye varasıya gadār bizim kñyümüzeyidǖr. bāĢga 

yerlerďĕ bän çif sürdǖm. bin doxuz yǖz atmıĢ doxūzda dirēktôrāldım bän. gīy kñylērde 

heĢ direktôr yoğŭdu. o direktôrnen hēr kñylere gittim. ē mümkünü yox, bizim kñyüð dadını 

vērmedi. her yērde çif sürdüm yā. bayīr dayīr åndan soðracımınā daĢ deyēr, pulluk gırār 55 

efēndime sôlēm motòru bozūlūr, dēvrilïr. allăhētmesið meseÍā bóyle yèrlēr vardūr. bizim 

kñve geldið miydïð iraħātça bi çif sürērdim bän. hani kāĢtım da gēldim. tārlayı bōĢladım dā 

imralı kñyü derïk, oriyā çïfte gèttim. 
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KÖYÜN GEÇĠM KAYNAKLARI NELERDĠR? 

geçim gaynakları mı. çifçilik, mālcılık iĢdē. hē ikisi var, bāĢga bi Ģey yoK. meyva Sēbze 

diken yèyecek gadār dikiyō her Ģeyï. hē oluyō, oluyō, hem çoKgúzēlolūr. 60 bänim 

Ģimdi Ģu tārlāda elmā vār, dāllarını gırdī. hani baxārsað. ē üzǖm de oluyō. efēndime 

sôyleyïm. hēr türlü meyva oluyō. fïĢne vār. istedïð gadār fiĢne oluyō. hēr türlü meyve 

oluyō. dikerseð, baxārsað tabï. baxmāSsaðōlmaz. baxārsað bağ baKmaSsaņ dağ, diye bi 

lāf vardur, biliyōð mu. onuðiçin baxan gazanıyō, baxānmıyān gazānmıyō. bōstanolūr. 

bizim burada bax heĢ tǖrkiyenið heĢ bi 65 yerïnde sulāņmadan fasïle ōlmaS, bizim burada 

Ģu ovada olur. … ovası dērler oriyā, sulāņmadan fasilĕ çox gúzēl fasilĕ olūr. hanı gübresiS, 

susuS ora cenāb-ı allaħĭņ tabiatına ekērsið, ēkdi miydi heĢ sulānmadan fasile çox gúzēl 

fasüle olūr, guru fasúlye, guru fasúlyeyï olur. 

 

KÖYÜN ĠSMĠNE NEDEN CEVĠZLĠ DEMĠġLER? 

Ģimdi cevïzli gonduğundā bu kñyüð burada cevïz varmıĢ gōnduğunda. bi de 70 caminið 

temeli varĭmıĢ. gale bizim kñyden evel gonmuĢ. Ģu gale var yā. Ģu yānda gale, gale derik 

gale, gale kñyü vardųr. ōnnar bizim kñyden eveli gonmūĢ. onnarıð goyunnarı burda 

geçērkene cāminið gıyısındā dedem irāħmetlik bänden sorārdı biliyōð mu. cāminið 

gıyısındā Ģey var. cirilotu var, bóyle olūr. pıtĭraxlı gibi olūr biliyōð mu. he cirilotū, o 

cirilotūnā goyun gïrmiĢ, çıxamamıĢ. bi yerdē goyūn 75 gālmıĢ. bi gün sōða gēlmiĢlēr 

goyunu ōrda bulmuĢlar. cāminið yığınındāymıĢmıĢ hā. åndan sōða üstüne gēlmiĢler. 

gelïncik üstünē cāmi yapmıĢlar cāminiðǖstüne. cāminið temeli varĭmıĢmıĢ. ondan sōrā 

cēvizleriðāğaĢları varĭmıĢ. Ģō aĢĢağıda ēlmalı gôl derik bï ōrda da bôyǖk bi ēlma varĭmıĢ. 

hem de onuðismi dē Ģimdi ēlmalı gôl diye devāmlı ileri gonuĢulur. ōrda dā ēlma varĭmıĢ, 

bôyǖk bi ēlme varĭmıĢ, 80 cesïm. ondan sōðā buriya yerleĢmiĢlēr. geçimlerini mālcılıKTan 

èkserï buriya gōnmamıð sebebi bu mālcılıx. sōðā arāzï edinmiĢler. e tabï o zamannārda bi 

faxïrlik varĭdın. gītlıx da varĭdıð. bänimāxlımıð ērdiğinde. yaĢadıx yā. bän, bän gôn çarıx 

gïydim. gôn çarıx gôn, gón. Ģunu hayvan gôn gônneri var yā onnārdan Ģôle dilērdik Ģólē. 

Ģunuðucunu bükērdik, gıyısıņĭ Ģeyinen kendi gônǖynen çit çitïrdik. ondan 85 sora 

ayāğımıza giyērdik. Ģimdi o zamăņayāğımıza giyērdik. ayāK ayāKKabı niyetine 

giyiyordux onū. ayākkabı, ayākkabı yoğŭdū. fabriga yoğŭdu. lāstik yoğŭdu. heç bi Ģey 

yoğŭdun o zamān. haħ zēnginolursað. gāyet zengin, gūndura diye bi isim vārĭdı. onu da 

dikicilēr yapārdın, Ģey çivïynen. gundura èderlērdi. gundura da bahalīydı. herkeĢ gundurāyı 

alamāzdı. gôn çarıx giyer, giyērlērdiņ. efēndime 90 sôyleyĕýįm, dolax varīdın. dolax, 
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dolax e ayāğa dolārdıð, üĢütmēzdi. iki gat Ģóyle doliyā doliyā, doliyā doliyā Ģóyle çoraP 

gibï Ģuriya Ģuriyā gadār getirïrdi. dize gadār dolārdı. ondan sōða onu, o Ģeyi de giyēr, çarığı 

da giyērdið, hani ayağı da tetiKolūrdun. birāz ïnsānnaralīĢgınĭdıð biliyōð mu. ha Soba 

moba yoğŭdu. bänimāxlımerdiğïnde soba yoğŭdun. paçā he ocax, ocaĝā ataĢ 

gayalārdır.buriya 95 odunatarlārdın, būndan istifāde èdērdinüĢ dôrt giĢï. gerisi Ģòrdā 

büzülǖrdü. hē yoğudu, hē soğūx dā. ondan sōðā çoK meseÍa bänim hemenaxlımınèrdiği 

sıralārda biz āfyona gïttik. dedem raħmetliynen. bän sorārdım. dedem rāħmetlik dedi kï yā 

Ģey Ģeyden gúm gúm derik. bāhÇeciğið üs yāndan yol geçērdi bizim barajıð ōlduğu yērden 

afyona yayan gidiyox. gāli eĢĢeklernen, merkePlērnen oriyā yol geçērdį.100 dedem 

įrāħmetlik dedi ki, Ģūrda dedi bi adam garĢılaĢtırdım diyo, garĢılaĢtıx dedi. sırtında dedi, 

bir kile buğdáy dedï. kñyde bulāmamıĢ. bizim kñydē. çobannārda bulamamıĢ, afyōnda 

bulamamıĢ, sāndıKlı ovasına gïtmiĢ būĝdáyalmıyā. çocuxlara ārpa goydūydum gèttïydim, 

ne yaparıx ќāmilēmmi demiĢ. hā ne yapār demiĢ. tā sāndıKlı ovasından sırtında bi kile 

būĝdáy getïrmiĢ buriyā. ā o gún o gúnne var.105 meseÍā iki teneke buğdáyī ta 

sāndıKlıdanālmıĢ, gelmįĢ. iki ….. kile buğdáy , bi kile buğdáy nèye yeter. hanı bi 

düĢüneceð, o gadār darlığī. iĢtē o zamannar harplērde olu oluveriyōdun biliyōð mu. bin 

doxuz yǖzonnar, onikilērdēn bāĢladı. yïrmï üçe gadār fiÍān devāmettï bu harp ārka 

arxayā, arxa arxa, arxa arxa, arxa arxayā. o arada dā insannar gıtlıx yaĢadī. ondan sōða o 

gıtlığīð sebebinē hñkúmet boĢlāndı.110 ïnsāndanôĢüralıyō, adam baĢına oniki lira para 

alırlārdıð oniki lira. meseÍā onu adam ôdiyemēzdi. onuð yerine yolda çalıĢırlārdı. 

garayollarını ellerïyle yaparlārdı. onuð yerinē ellerïyle yapārlardın. o ōrda 

çalıĢırlārdıņadamlar. hanı bu gúnneri biz yaĢadıx. gèttik Ģŭ kñrōğlundan geçen bi yol var 

yā. o yolu yāpmıya gïttim bän kändim. o yolŭ yapmıya gittik gāzma kürek. alt yānna çaliyi 

yīğdık, üst yānna 115 tōpraK Ģeyetţįķ. bunuðüstünden yaw kāmyon gidēr mi, gētmez. 

sōra menderes irāħmetlik, yattığı yer nurōlsun. hanı bu memleketē hayïri bereketï 

getireno ōldu. o zamana gadār ne yol varĭdıņ, ne fābrigă varĭdıņ, ne un fabrigası varĭdıņ, 

ne lāstik fabrigası varĭdıņ o zamana gadăr. o zamana gadār bū Ģeyinen birleĢtilēr, 

amarikanıð kenedi miydin. nēydi onuð adī, kılïnsın mı yā, kılïnsın da deyil, eveli eveli 

120 evelï, kenedi mïydi onuðadī. ōnnan birleĢtiler. o da türkasıllıymıĢmıĢ älláħĕm. 

meseÍā o zamān yol yapıyō, yol yapmıya dozerlerï, kepçelerï, ondan sōða fabrigalarıð 

mālzemelerini oriya gïtti, geldi. hēpsini getirdi yīğdırdı. län bu dediler yāwŭ türkiyeyi 

māħvettï, borĢlandīrdı. Ģóyle etti, bóyle ettï. o dïynemedi. hepisini getïrdi, getïrdï. nāhiyet 

yediðiĢtið diyelekten bunu bi dahā da 125 hñkúmetôteyilerine dǖĢmiyeceğini axlı 
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kesïncik, hanı bu Ģey, onā da dǖĢmiyeceğini āxlı kesïncik, bu menderesi nè idelim nè 

idelim, óldürelim. hasan, hasan polatgan, ürǖĢtü zorlu, menderes bunnar meseÍā bu iĢleri 

yürüdenner, bunnarıðüçünü de āstılar he. ôzal gelesiye gadār kïmse mezārını da diyēmedï 

gōrgusundan. hanı bunuð mezarını kim dèrse, bunu kim ôldǖrdü dèrse hemen Ģeyidērler 

diyelekten, bizï 130 kānunla dutturular diyelekten, ôzal gelesiye gadār kimse diyemedi. 

ôzal dedï. bunuð mezárını getirecēĝįk dedï. fiÍān yèrde mezárı dedï. gïtti ôzalāldı, gēldi 

uçaĝĭnanïstanbula gómdü menderesi. hanı çǖnkü mendères yolū, belï, cāmilerï ondan sona 

imamatiplerï hēpįsini bïr, bänim gúnümdē bänoxurKan, ēski yazı oxurKanā  ēski yazıyı 

oxurKanā bänim gúnümde musħăfĭ, kelām-ı gadïmi 135 bänim hocām saKlattırīdı. mēmur 

geliyō, mēmur gelįýŏ, saKlān, saKlān. e kim bunu oxurKana yaxalanīrsa cezalandırıyōlār. 

onuðiçin saKlan, saKlān derlerdi. 

 

YÖRÜKLERĠN ADETLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

länādetlēr, düĝünādetleri varĭdınēsgiden. meseÍā gadınērkeĝi górmeden, meseÍā 

verilērdin, ata ney kesērsē. fiÍanā gızı vèrelim. ana asılzādedür, iyidür. oğūl da  iyidür. 

kēndileri baxārdı. gıza gôstermezlērdi. ana, gıza gôstermeden  meseÍā 140 fiÍānōğlana 

verïyox, gīz da geriden gôrebiliyōsa gôrüyōduð. iĢiðāslını óğrenmeden. ondan sora ata 

kesēr, biçērdin verïdin. ondan sora bāĢlıxalırlardı. ālanalıyō, ālmıyānālmıyō caņĭm. 

ālānalıyō. ālān daħa çox hīzlı alıyō. meseÍā ombïr, ombeĢ milyar para alıyolar yā. genē 

vèrcēni vērmicēnï bïlmiyō ki. canıðistērse g… sıxıldīysa vereceð. evlenceð mi sēn, 

evlencēð. senden muħaKKak gızı Íāzım. 145 vērmiyolar, nè itcēð, çeviriyoð parayā. kaĢ 

para istiyoðağā. baK hayvan pazăŗĭ. kaĢ para istiyōð. ōmbeĢ. ombeĢ çox län. ey yārısıņĭ 

vèrelįm. yēdi milyōn yarısını. ya, yā vermēm, olmāS, olmaSağā. e fiÍān yèrdē Ģēy 

ombeĢe vermiĢ. bänimki biðaĢĢaĝĭ olsuð. iki binaĢĢaĝĭ onüçōlsun fiÍān derkenē, arāýĭ 

bulūculār ona fiÍān keser. ommilyārağīrlıx verï. bi de gider ommilyār lirālıK dā 

hārcadır. iĢdē Ģū 150 āltınįmiĢ, ĢuyumuĢ, buyumuĢ derkenē bi adāmı … otuTduruverilēr. 

afyonda, afyōnda ağīrlıxsızalıyolār. biz kēndimïz de ağīrlıxsız vērdik canĭm. he bänim 

torunnarı, torun, torunnarı dā ağīrlıxsız verdik baĢlıxsız. allah, cenāb-ı allah hayīrlı 

insannarĭnan gārĢılaĢtırsıð. bólē gēlmiĢ, geĢmiĢ, çox zāħmetler çektik. insānnar  hep çektï. 

Ģükúr bin Ģükúr. Ģïmdi bax, bizim burā, bizim burā ïsce olduxça, ïscenið 155 meseÍa 

mērmer çalıĢtıxçā aĢ galmaz. genĢler hiĢ kïmse yox. hep mermērde çalıĢıyï. kimisi ocaxta 

çalıĢíyō, kimisi ocaxta çalıĢi. kimi Ģēyde çalıĢıyō, meseÍā fabrigalardā. āĢĢağı yuxarı üĢ 

gamyōn günnúKgenĢ gidēr, gidiyolā āxĢama geļirleriĢte. giderler, iyiyiz, baxalım 
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Ģïmdilikiyi. hayat Ģartlarī Ģimdi ïyi. tābi ne diyoð sen düzenniyō, düzenniyo. meseÍā nère 

varīsað var, adamı televizyōnsuS, efēndime sôyleýįm 160 SobasıS, ondan soða altī 

hālısıS, buzdolabsıS adam yoK Ģimdi. herkeĢïð var. o zamannar yoğŭdunēsgiden bi Ģey 

yoğŭduņ. zoba yoğŭduņ, lambā …ildē idāre varĭdın idāre, idāre. biz idāreyi çox yaxtıx. gāz 

da gēlmedi dē dēvlet tarafından bi teneķē, iki teneke gaz verïledi kñye gazyağī. o halk 

pārtinið zamānıðda menderestenevel gāli. onū dā bayat nāhiyēydi bizim. emïrdağına 

bağlīydıko 165 zamān. bayattan gaz gēlcēymiĢ. burdan merkePlerinen giderlērdiņ. iki 

tenèke, dôrt tenèke kñyüne gôrē gaz verïlēdi gāzyaĝī. ōrdan alırlārdıņ birer ĢiĢē, birer 

kilōluk birer ĢiĢe düĢērdiņadam baĢıðā. e mųxtar tarafı birāz fāzla alīrdın. iltimās geçirirdi. 

torpïlli olūrdu. ondan sōðā gaz yāğī, bi de gaz yağī da bulūnmadı. bayaĝĭ bïldiğið çiçek 

yağı yanīyō. ha çiçek yağını açıx yaxacāð. Ģimdi Ģóýle bir gutūya  gōrdux. 170 gutuda 

Ģuriya çaputu gōrdux. Ģurda çaputtan Ģuraýa kērtērdik Ģeyï gıstırıdıx. o ōrdan tenèkenið 

gıyısından çapŭduðucunŭ çıxārdırdıx. būrdanēmdiğinenōrdan yanārdı. gapāttın mı 

yanmaS. gāzyağĭ gapāttīK mı yanār. o Ģey gapattīK mı yanmaS. ǖstü āçıx duracax. 

ōrdanemįcek. onu da yāptıx. o zamannar nasıļ gôrürlērdiņ, góz mü guvvetlïydiņ, nasīldıņ. 

dikiĢ dikērlērdi garılar o gāndilinen … doxurlārdıņ. 175 meseÍā  Ģò  órnekleri, Ģò órnekleri 

hep gāndilinen çıxārdırlārdı elinen. gērçi Ģimdi fābriga iĢi bu dā, elinen çıxārdırlārdın 

ôrnek. meselā bizimevdē kilïmler vār Ģimdï, ey bunnār cenāb-ı allah tarafından meseÍā 

insannara o zaman güĢ gūυvet vermïĢ, nasılētmiĢ. bänimebēm zabāhlayın bi yāstığınıð 

yüzünǖ, meseÍā Ģu yāstığıð  yüzü veyā Ģudur. ē órnek atārlar, zabāhlayıneline bi yuxa 

dürǖm dürǖlmüĢ, içine 180 peynïr, onu yïýcēmiĢmiĢ … baĢındā, onu da 

yemedenaxĢamleyin gaxıvērmiĢ … ēmmē yāstığıð yüzünü de çıxārtmıĢ. o gadar 

çalıĢganĭmıĢ garıları. o gadar çalıĢganĭmıĢ. ama meseÍā bizim buranıð garılarī çox 

çalīĢgandur, çox cesūrdur vállăħa. Ģimdi bax bï, Ģimdi bax māl güdēller, baxāllar, seniðle 

barabar çifte gidēŗler, gelïŗler yèmeýį hazıllāllar. efēndime sôyleyįm. hereziyete 

gatlanırlār. 185 cesurlārdur  bu   yôrük gadınnarıý cesūrdur. baĢga yèrèdemez bunū. ēĢi 

olūrsā dāĝă getmeS, bāĢga yerið gadını. hanı bāĢga yer bu gücü gāldırmaS. bizim bura 

gāldırĭ, gāldırmaS, isterïstemēS gider. çünkü gōyun gidiyō, çobanevdē goyunu kim 

gütcek. çoban  gelesiye gadar goyunu güdēr, dēy vārcağı yere gadār varı, çevirï. ōrdan geri 

gelïr. çobānevdē gelïr. anası gor gelir buriyā gerï. óyle iĢte.                            190 

 

YAZIN YAYLAYA MI ÇIKARSINIZ? 
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buyur, yāyliya deyïļ yāyla bura zāten yāyla olarak, bura yāyla olalak gelmiĢler zāten 

buriya, buriya yāyla derler zāten, baĢga yèrdē buriya yāyla dèrler. yāyla olalaktanoralārda 

duraxana buriya yāyliya gelmiĢlermïĢ, çadırı gurmuĢlariĢte ondan sōðā burāda gālmıĢlar. 

buraýā kñyōlmuĢ. yāylacılıxdan çıxmıĢ. 

 

ESKĠDEN ÇAY ĠÇER MĠYDĠNĠZ? 

ne çayı län. çayı nerde gôrek, çāydanlıxdaydī. bilen vār mıydı çaydanlıx vardī. 195 gāħve  

içerlērdi gāħvē, gāħvē varĭdıņēsgiden. gāħvēnið fincanı varcez, cezvesi varĭdıņ. 

gavururlārdın gaħ gāħveyï. çiy gāħve gelïrdin. bóyle bi de Ģeyleri varĭdı dēğirmennerï, o 

dēğirmennerinen çekerlērdin. hālā daā bizimōğlanda değïrmeni var onuð meselā. 

çekerlērdið gāħveyi içerlērdiņ. gāħve bulamadılār mıydın nōhut gavururlārdın. nohudū 

āynı gāħve gibi olur. nohut gawırısı nohūdu içērsið, 200 bilemesið gahveyi. 

yeni, yenï hēr yerde yenï. hēr yerde yenï, her yērďĕ, her, hēr yērde yenï. o zaman gaħveýį 

iĢTiklerindē ocaxda biĢirirlērdið, zobanıð üstünde, soða zoba ïrĢatōldu  zobada. zoba 

ōlmadan ónce Ģóyle cezveyi sürerlērdin ateĢā. atāĢta gāynadırlardıð, atāĢta içerlerdiņ. 

kñyüð bilgisi bôylē.                                                           205 

 

KÖYÜNÜZDE MANDA VAR MI? 

üĢ dôrt dene sāğılı dombáyımız varĭdın. yüz gadār goyunumūz vārdın. üĢ dôrt denē sāğılı 

dombáyımız vārdı. dôrt dene de goĢu dombáyımız vārĭdı bizim. bunnarı bárābár güdērdim 

bän. zabāhnan çïfte gelïrdi gāynanası. çiftið birisini o sürērdi, birisini bän. bännen barabar 

çiften gēldi mïydið, goyunu sağārdı. hē, ōndan sōðā goyunu sağārdı. goyunu geçirdikden 

sōrā ya bän gidērdim ya bi çoban dutārdıK, 210 gatıma gatārdıK. ondan sōðā baĢlārdıð 

yèmek yapmıyā, ētmek yapmıyā. gice de yānnıK yayārdı… yayık, yayık, yayıK. he hē, 

tuluxtan geçi tuluğū, geçi tuluğundan yānnıK varĭdı. onu salamura yatırīlar. geçi tuluğunu 

Ģeyèdērler. ondan bi Ģe èder, yannıK yayarlārdıņ. yāğ çıxārdırlar. sēde yağī, dóvme yağı. 

esaso yāğ, sede yağī. o yağ yox Ģimdï. onnarı paxırlara basārdıK. haftadā āfyonā pazāra 

gôtürǖdük. 215 yoğūrdunu, südünǖ, yāğınī pazara, evel sütçü yoğŭdu. pazara gôtürǖdük. 

hanı sennen barabar çalıĢır, sennen barabar bi de yèmek hazırlar. ā ō gice de uyumaz, 

gúndüz de uyumaz. çünkü ïĢ çox. bi de çocux var, aradā. bi de çocux vararadā. hani sen 

dē çalıĢıyoð o da çalıĢıyō, mēġbur. hanīmlaraslīndā èrkeğiðiki gatını çalıĢıyō. hem 

sennen berabar çalıĢıyō. hemi de yèmek yapıyō.                                             220 
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ADI SOYADI Keziban Yumuk 

YAġI 81 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur-yazar değil 

DERLEME YERĠ Konarı Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 2 

 

FIRINDA NELER YAPIYORSUNUZ? 

burāsı fırın allā izin verïse bôyün ekmeķètcēm, ekmeğim yōK. hamırı yoğūr, hamırı 

yoğūrcēm. hamırı yoğūrcek bi genÇadam Íāzım bänā. genÇadam Íāzım. fırına hamırımı 

kim gôtǖrcek yāwrųm, gôtürüverið hamırımī. ōndan fırına getirdik, hamırımızı yāzdıx. 

burda yāzdıx, hamırımızı, el hamırı āldı, hamırımızı fırına bırāxdıx. fırıncı gīzdırdı. 

bırāxdıxiçine bırāxdıx yā dehā. zabāhdan e hamırı Ģóne 5 yazınca fırīn da yanıyō. fıĢgı, 

fıĢgıynan hamırımızı, fırınımızı yāxdıx. tārladă ekmeğimizi fırına bırāxdıx. ekmeğimiz 

gapa āğzını gapātTıx, bïĢTï. mayā, patatès, mayā, paxmayā. tā ōrdan baĢlayācādıx dē mï. 

hē bän de beceremeýcēsem heĢ yapmàýălım bu iĢi. Ģebit bezesi dôküyom bän. baðā ōklaυā 

getirdïn mi. oklaυāyı, Ģeyi esirānı alĭveŗ. Ģunnarıð vazifesini Ģóyle hamırını fiÍān …senið 

yōx mu. 10 kiriĢlērde fiÍān bulunūrdu herālde. vero esirānı dône bänā. 

bisįmillahirahmānirahim. he yāwrųm siz de gñrüð. bisįmillāhiraħmānirahim, 

ēnzübillahimineĢĢeytāniracim bisįmillāhiraħmānirahim, allaħım yedirmek nāsiPet. 

çocuxlarīm da gēlsið de onnār da yesið etTïm ĢebitTen. āfįyōndalār. he yā ōrdalar. gelïrler, 

iĢleri düĢdü mü gelïrler. iĢleri düĢdü mü gelirler. birisi et balıxTanemeklï. ôteyi de 

mermerde çalıĢï 15 yāwrųm çocuğunnan barabar. biri de yōlÇu yōlÇu zabāhTanävden 

getïrmiĢ Ģofēr. a dône, sen bunų fırīna Ģu gôtǖrcen …çektiriver, al, ālcak çocūxlar. bóyle 

bu bizim yāwrųm, yôrük bizimadımız, soyumuz, Ģeyimiz yôrük. siz de mi yôrǖksüðüz. 

nerelï. sāndıxlıda var bizim yôrük kôyü, Ģeyï. aç hē. yā develi yôrüĝǚmüĢük biz develi. 

dône Ģunu getir. deυeļį yôrüĝǖmüĢ. bura dağărası yā. būrda kïmse gùrmez deve güderik 20 

būrda diyelek buriya gēlmiĢler. iki dağarasına diye eveli anarlārdı hā. óyle gelmiĢler. óyle 

diye anarlārdı evelį. dāğıðarāsı. hindi deve ne arasıð o zamāndanevĕļ dēy senelērde. 

bereketli ōlsun de, sēn de geldið bereketli oļsun de. dedïð mï. hoĢ gēldið, hoĢ gēldið ge 

buyūr bárabaridelim. gôkhasanlarīðmıĢ. biz yôrüĝüK, bu evēldenatalarımīzdan gālma 

yāwrųm bu yuxa. bize gulleler derler. 25 dèdemiz varĭmıĢ, Ģóyle gūlle gibi demïĢler, ta 
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óyle adam, gǖĢlǖ bi adamĭmıĢ, hā óyle demek. bän de óyle duyuyom yāni. gulle gibi 

demïĢler. ondān hïndiki çocuklara fiÍān gulleoğlu diyolar. Ģebit, Ģebidið, yuxanıð hamırı 

āyrı da, āyrı yoğŭrųīr yāwrųm. bu mayalī, bu gadax oluyō becerïli, bu gadax becerïļįýŏ. o 

Ģeyiyice gatı olacak Ģū. hē māĢallaħ, e siz kóylü çocuĝū deïl misiðiz, hēp mi hēp mi 

Ģehïrli çocuĝusuðūz.30 anaðız … nerdē hē, aðnădĭm. çoxdān mı gitti. getti mi, çoxdān mı 

getti. hepora gitcax guzŭm, hepimizora gitcez. 

mediniyē varāmadīm, 

gül kokusūð alāmadīm, 

muhammēdē doyāmādīm, doyamādīm. 35 

 

doyūlur mū doyūlur mū, 

doyūlur mū doyūlur mū, 

yaradan mēvlam dōymāmīĢ 

muhammēdē doyulūr mū. 

 

doyūlur mū doyūlur mū 40 

doyūlur mū doyūlur mū 

yarādanāllah dōymāmīĢ 

muhammēdē doyulūr mū. 

 

ah yawrųm doyūlmaz, doyūlmaz yawrųm. kim doymuĢ tabï doyam. 

 

arafat dağīdūr bizim dağīmız, 45 

arafat dağīdūr bizim dağīmız, 

ōrda gabilōlūr duυālarīmız, 

onda gabilōlūr duυālarīmīz. 

 

arafat derlērdē bir yüce dāğdūr, 

arafat derlērdē bir yüce dāğdūr, 50 

iðanıð peygamberimizólmedi sāğdūr. 

iðað peygamberimïzôlmedi sāğdūr. 

 

medinenïð gapīsınā, 
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 medinenïð gapīsınā, 

nahilōldūm yapīsınā, 55 

nahilōldum yapīsınā, 

muhammedïð kokūsunā, 

muhammedïð kokūsunā, 

yarālıyīm yarālī, 

yarālīyīm yarālī. 60 

 

altınolūğundān geĢTïm, 

altınolūğundān geĢTïm, 

sefā merveðē goĢtūm, 

sefā merveðē goĢtūm. 

altın tastān zemzēmiĢTïm, 65 

altın tastān zemzēmiĢTïm, 

iĢtimemmē doyāmadīm, 

iĢtimēmmē doyamādīm. 

 

doyūlur mū doyūlur mū, 

doyulur mū doyūlur mū, 70 

muhammedē doyūlūr mū. 

 

arafat dağīdūr bizim dağīmız, 

arafat dağīdūr bizim dağīmız, 

orda gabïlōlūr duυalarīmız, 

orda gabïlōlūr duυalarīmīz. 75 

 

arafatēllērde bir yüce dāğdūr, 

arafatēllērde bir yüce dāğdūr, 

iðanıð peygambērïmizólmedi sāğdūr, 

iðanıð peygamberimïzólmedi sāğdūr. 

 

allāhümme salli alā seyyidinē muhāmmedið ve alā ali seyyidinē ve nebiyyinē 80 

muhammed. 
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DUA 

oxumuĢolduĝum duālardan, sūrelerden, getïrmiĢolduĝŭm selāt ü selāmlardan hāsılolān 

sevabı evelā sevgili peygamberimiz haziret-i muhammet aleyhisselamıð temïz, mübārek 

ruhlarına hediye eyledim habērdareyle yā rabbi. ādem atamızdan beri gelmïĢ, geĢmiĢ 

peyğambēr, velï, nebï, sālih, Ģehït, erēn, ēvliyā, müslüman 85 ālemïne āyrı āyrı hedïye 

eyledim habērdareyle yā rabbi. yā rabbi sēvgili peygamberimizið asħaplarınıð, 

zevcelerinið, zēvcĕ, asħāpļarınıð, ailelerinið, çocuxlarınıð, torunnarınıð urūhlarına āyrı āyrı 

hedïye eyledim, habērdarēyle. ilk ezanı oxuyān bilāl-ı habeĢi efēndimize, vēysel garānï 

efēndįmïzĕ hediye ēttim, habērdarēyle. yā rabbï cümlesinið taksiratlarını āf, gabïrlerini 

nurēt, 90 makāmlarını cennetet. yā rabbï ıraxdan, yakından, doğudan, batıdan müslümān 

gardaĢlarımıză, kimsem yōx mu diyennerē, gabiri yıxılmīĢ, nesįli tükenmiĢ müslüman 

hediye ettim yā rabbï. gur‟ān-ı kerïmi eldenelē dilden dile bize gada getiren 

müslümanālèmlerine, imāmlarımıza ayrı ayrı hediye ēttïm. onnara da haberdarēyle yā 

rabbi cǖmlesįnĕ. gelmiĢ geĢmiĢlerimize, babalarımıza, 95 analarımıza cǖmlesinið 

tāksiratlarını āffēt, gabïrlerini nūrēt, maxamlarını nūrtāç, kendi ruhunuð makāmına hediye 

ettim, gabūlēt yā rabbï. 

EVLĠLĠĞĠNĠZĠ NASIL YAPTINIZ? 

bóyüklerið Ģeyïnden vèrelim, alalım diyelekōldu yawrųm. óyle bizim tanıĢmamız fiÍān 

evel yōğŭdu óyle hïndi bóyle bóyle duruP da iresim çekile, bóyle bóyle duruyō gōlgolā, o 

fiÍān nèrdē evĕldē, yoK ā. yā yā biricïydi, biricïydi rāmētlik. kôydē 100 kïmsenið hatırını 

yıKmāz, kēndi hakkına rāzı olān bi adamĭdı. hacā gitti, çox Ģükürallah nāsibēttï. ōrda 

Ģóyle allăhım hērkesinnen ārkadaĢoldŭ. bilmiyom zaten de evēldenordāymıĢ 

araplarınnan. amān kóylülerinnen, araplarınnan bi tanı, annaĢıvērdi. ēy bï kēndi hālinde, 

kēndi hālinde bi adamĭdĭ yāwrųm. ēyidi kïmseye çox Ģükür zarārı ōlmadan geldi geĢti 

dünyāsından. çifçïydik biz çifçïydik. bir 105 herifið bi ōğlūyduk. çifçïydik. ôncĕ goyūnu 

çocuxları ōldū. yawrųm kóvdēydik būrda ileĢberįdik. e sōða àcıKāllah çocux verdï. onnar 

bôyǖdǖ. üĢ dĕnĕ ōğlan bi gızım var. oxumadılar, oxumadılar. …įleçberlerdi, bayaı goyūn 

çobannarīydı. çif sürēýdik ôküzünnen. sōðā motorlarādetōldu, motōrāldık. duruxan 

duruxanā birisi et balıxtan iĢ būldu. godu gitti. hā afįyona ev yaptılar, ōnnar gidince ôteyï 

de gittï.110  o da mermerde çalıĢıyō. iraħātları çoxiyï. burdan gūrtuldux diye, kôyden 

diye sēviniyolar, gôrseð. birisinið de kamyonu vār. o da yōllara gidiyō. çox Ģükür èyïlēr. 

bän de onnara yük dēýïlim. allaħ yükētmesið. o yola gidenið çocuxları var yanımda. o 
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būrda evi būrda, bárabarıx. onnān birliyïk de ōĝlan gidēr gelï, bïz de ēvde idāre 

oluruxïĢde.                                         115 

KIġ HAZIRLIKLARI HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

kıĢın mı. amanıð sālça yapıyō gelinnēr, tāħrana ediyolār. ondan sōða biber 

gurudurux, fasïlle gurudurux, tūrĢusunu yapıyolār. tåmatèsi gıyıP gıyıPbi iki üç gün 

durduruyolār. ōrda īslanıyō, pārçalayıP süzǖp, çuvala goyuyolar. yoğūPbidona goyuyolar. 

ōrda eziliyō. gabıĝı āyrılıyo kendinden. onu süzdürüyolār. bi de güne goyuPbiĢiriyolār. 

onū duzunu, yağını edip gutūlara, gapalı gutūlara goyuyolār.120 güneĢe çōxcānā güneĢde 

durcāğmıĢ yāwrųm. güneĢde biĢïtti mi iyi oluyōmuĢ. gıĢ hazīrlığī, patatèslerimizolūr. 

tālalārdā bōstanekēn bostānalır. ēkmeyēn satīnalīr, yer. bazar var kôyümüzdē guruluyō. 

unnarı üyüdürük, bulgurlarī üyüdürük. āllaħĭm yedïrmek nāsiPētsið.…gūrban ōlduğum 

yāwrųm, yā bóyle iĢde kôy yeri yórük, bóyle iĢde bura. hāmır aĢı gibi kesēller Ģóyle pārça 

pārça, gız onuð adı dutmaç 125 gız. mērcimeĝi ónden gāynadırlar, onu da üsdüne çalallār. 

üsTüne nāneli yāğ dôkēller. ne güzel mis gibi yēŗdik yāwrųm. hindi ētmiyolar hā. hïndi bi 

ne vār biliyōð mu. çāy. ïĢTe Ģu bazārdan nè alabilïrlērse ōnų ïĢde bu.  
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ADI SOYADI Kıymet Demir 

YAġI 50 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul 

DERLEME YERĠ Konarı Kôyü (Ġscehisar) 

                        Metin Numarası: 3 

 

KIZINIZI NASIL EVERDĠNĠZ? 

bän bilmem, bän heĢ düğün ètmedïm ki. ebēye sor ebēye. bänōğlanevērmem. 

biricik gīz çıxārdım. dǖðür gēldilēr, düðǖrçiyi bi govaladım. sōðā geri nāsiPimiĢ. geri 

onnarā vēdik. babası vermekistemedï. uzāK diye. gīz da vārcān dèdi. bóylelikçe oriya 

vēdik. āltı āy fiÍān dūrdux. gāli gız bôyüdǖýďǚ cāņĭm. hē on doxuz, on sekiz yaĢındáydı 

gızo zaman. e vārcān dedi, bïz de vēdikoriya gāli. onų èĢyā āldırdıx 5 paĢlığıð yerine hē 

hē. çox bile èĢyā aldıx. hēr Ģeyï ōğlān tarafı alīr. onų ālanalıyō, bizālmadıK. gınā 

gècesini ordān geliradam, düĝün  sahābı, burdā oynār, gülēr. taxısını taxār, gōr gidēr. gınā 

yaxārken çāl, çalgīynanôğērler baĢını. bänannamān kï, bänānnaman. bänóle 

heçētmedim. 
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ADI SOYADI Dône Boydemir 

YAġI 50 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur yazar değil  

DERLEME YERĠ Konarı Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 4 

 

FIRINDA NELER YAPIYORSUNUZ? 

etmeyē de paxmaya gatıyōx de. patatès garīĢdırıyōx, içine atıyōx de hā. bunuðadına kürek 

derik. küsēk, gapāx. at gapaĝı, üs gapaĝï. o dā külālma Ģeyï, çekgelï. çekgel, çekgeli. 

çekiP geliyō. sïlgisi vār. dıĢārda hē. dıĢāŗda dıĢāŗda, çārpıyo hā, içïni silïyo, içini siliyo. o 

tēkne hē. o haĢxaĢ daĢı, sǖrtek, haĢxaĢ daĢınıð sǖrteĝi. daĢı daĢı, sürtek daĢī. sürtek daĢī, 

sürtek daĢı hē. sürtek daĢī hē, hē. hamurumuzų yōğuruyolar,         5 

ondan sōðā gēldi mi dôkērler, el hamurunu alīrlar. patatèsini gatārlar, herĢeylerini yapārlar. 

ondan soða fırına atarıx. biĢirik, biĢirik. çekerler gôtürürler. tēkne, vallaħā yïrmi āltı yïrmi 

doxuz olanı yapārlar, dolu, hē bugünüð dē iĢTē iki kiĢiyïS atarım bän. iki kiĢilikatarım 

bän. hē yaparıx onnarı da yaparıx, getirip gôtürük. hē getirip gôtüŗǚrük, hē getirip gôtürük 

hē, hē. hē kēndim, kendim malım hē. bāĢga ne 10 yapalımïĢde geleni biĢiriyoKgene 

çıKartıyōx. yā tēpsi yaparıx, bǖkme yapārlār. tēpsiye dôĢērler, biĢiŗįŗįm bän, alīrlar 

gidērler. pārça pārça gonūyō hē. pārça pārça gonuyō. sizalcāğdıðız onu, ona ôğretcēğdiðiz 

siz ā. siz hindi óýleètcēğdiðiz. siz hindi gēldiðiz yā, hamųrı dôkērkene górcēğdiðïz, ondan 

sōðam biĢirikenē, gızdırıgáne gôrcēğdiðïz senonū. hē o zamān ètcēdið. hē o zaman olcak 

dedik hē. 15 e bïĢti iĢte hazır çıxār. hē hē, hēr Ģey alıyom bän. bǖkme alırım, kendim kārım 

bänimo iĢdē. kēndi evim, kēndim yāpmam bän hē. būrdanalır giderim, satarım. mālım … 

bänimki o iĢTē hē. biz kēndimiz yaptıK bu fırını. hē hē. kóylü gälir bóyle yapar 

gidērekmeĝïnï. yā yemeKōlmaS, yā yā yemek yapīlmaS. būrda yèmek yapılır. patatès 

bôreĝi idērler. āltında biĢirirler pāsta gibï, kēk gibï, her Ģeyi hē      20 hepįsini yapārlar. hē 

hērĢeyi idērler hē. ōnnar ōnnarēkmek Ģeyï, dókme Ģeyï. tāħtā, tāħta hē. tāħta derik bïS. 

tāħta derik. o da ekmek kúreĝï, ekmek kúreĝï. yuxa, Ģebit hē Ģebit yaparıx. yuxa hā tabi 

aynı. oðū atarıx, ävirïrler atārlar Ģura. onu órgücünnen atārlar hē. oxlaυānnan, oxlaυānnan. 

ērgecinen ävirilïr hē. oxlaυannān da Ģu oxlaυa hindï. Ģu oklaυā. yumrū bu yūmruKgadaŗ 

Ģeyèderler, hamųr, ekmekèdērler, 25 hamųrèdērler o ĢePïdi èdērler. Ģuriyā atārlar, 
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būrda ävirïrler. beze beze derik biz. beze derik hē, beze derik hē. bāĢga ne diyelim bän. hē 

hePisini ètcek yā, bizèdemiyoK, bizèdemiyoK hā. biz ĢePidi unūttux vallaħă oğul. 

kezibānebē. hē geçeceklērdür. zārā … bu hamīr mı. Ģò gapazanıð Ģey mēlüdüð,  mēυlüdǚð 

garınıð, mēlüdüð garĭnıð hē. gızōlmaz hïndi …ĢePit, ĢePit, ĢePit, bi Ģēy dèmezler dē 30 

hemen àccĭcıx et baxālım Ģuriyā. āç baxālım, āç baxālım, āç baxālım hadï. āç baxālım hā. 

ebile bu gadă. yūmrux gadăr. oxlaυā bän getireyim, sen Ģunu aç. 

 

       

.                
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Metin Numarası: 5 

KONARI KÖYÜ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

bu kôy, bu kôyüðāslı aĢïret, yôrük, āslı, aĢïret yôrük. he develi yôrüĝǖ, develi 

yôrüĝǖ. Ģārktan hareketetme, ōrda gāli gurāKlīK doKsanǖĢTe, kurāKlīK bāsmıĢ orāyı 

doKsanǖĢte. ēsgi doKsanǖĢTe gurāKlıK deðïzler meðïzler çekïlmiĢ, ordan dağılmīĢlar. 

gôç, gôç, gôç, gôç  bóylē gēlmiĢleŗ, gawįm gawįm gēlmiĢlēŗ. gavįm gēlmiĢlĕremmĕ. biz 

burlara gēldik, bēylik bi bēylik gurmuĢ, bēylik …5 devāmetmiĢ fèÍān biĢeyler. dünyā 

bóyle biĢēyler geçïrmiĢ.  

 

GENÇLĠĞĠNĠ NEREDE, NASIL GEÇĠRDĠN? 

geĢliĝïm mi. geĢliĝïm fevKalāde goyūn gütTüm, çif sǖrdüm. zenāatım bu iĢTe. 

goyūn güttüm, çif sǖŗďǚm, ileĢbērlik. fevgalāde, çobannıK da var, efēndilik de var yā, 

çobānnıķļă efēndilik geçinmiyō kï. çobānnılīķ yaramāzlıx istiyō, efēndilik de istemiyo 

fiÍān geçinmiyōlā. goyūn fevkalāďĕ vărĭdı fēvgalāďĕ. hālā dā gālmadı, 10 eme iki dĕnĕ, üĢ 

dĕnĕ gāldı hemen. gālmadı gālï e güdenōlmayınca insan ne olūr. davar güdērseðolūr, 

gütmēSseðōlmāz. o senið ūykunu …bïlmeS. acını, susuzunu bïlmeS. yāni iyi bi çoban, iyi 

bi çoban haKïKi kafalīysa hemen hemēn, hemen hemĕņ … yaxın olūr. ē zárzop çobanısā 

aliyi vurdū, veliyi gırdī, āħmedið malını kestï, mēmedið canını kesti. ïĢtĕ bóle geçer gider. 

çobannīK da bi fevgalāde yapana. isā 15 çobannığıð, çobānnıĝıðağası ïsā, ïsā peyğāmber 

hē çobānnığıðïsā ō. yā çobannığıðağası ïsā peyğamber. efēndim, Ģïmdi millet yaĢıyō, 

efēndi oldu. nèrde geyïm nèrde arıyo. çul, çuval, çāl, çaPųt, ayağında çarıK, dolaK. bóýlē 

ayağına çoraP yerinē, çoraP yerinē, çoraP yerine, çoraP yerine çoraP. hālā dā bax otuz yedi 

āsgerlerið çoğu dolaxlıydī. būrda dolaxlīydı āsgerler.       20 

 

KURTULUġ SAVAġINI GÖRDÜNÜZ MÜ? 

buradā gırt birïnci alay, alay istiќam alayı gurūldu burdā istïħќam alayı Ģu cepede, cepeye 

geliyō. yònān yònān …dehā Ģu depē, cepesi de iĢte Ģū depē, bu ara harp sahasīydı o ara. ya 
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gārĢı depede yònān varĭdı. gôrünüyō mu depe gārĢıda. hē  yònān vărĭdı ōrda. gúzelim 

derler oriyā. gúzelim depesį oriyā. ōrda yònān varĭdı. gālmadı, ōrda gāldı. bi sene gāldı 

caņĭm, bi sene yònān burda durdū. o cepede dūrdu. bizim 25 āsger tōplanıP da kēndini bi 

Ģeyalasıyā ōŗda durdū. bura buraa gēlmedi yònan heĢ gēlmedi, gôrmedik. burası 

aradāydı. bizim āsger varĭdı burda. gırt birïnci alayıð istïќam tabųrı vărĭdı burdā. burada, 

Ģurda büyükodā var. alāy gumandanı ōrda durŭdū. bu ēvlērde de iĢde āsger seniðevdē 

yïrmi āsger, bänimēvde otuzāsger bóyle dağıttılar bóyle, bi sene būrda gāldılar. āçık 

çılpāklādı, hani o āsgerlerið 30 çekTiklerï vay vāy. o gúnnērden hātıra. o gúnnerden hatıra. 

ne annayĭm. Ģunu eyice bilirim baxıð da Ģuràyā, Ģuràýā guyū gāzdıla. Ģuràya goyu gāzdılā 

da malları burda kesellēdi. malları burda kesēller, he āsgerler burda kesēlleŗ. gara 

garavanaya oturulādı doxuzon giĢï, doxuzon giĢi. ēmmē gaylï o güne gôre çavųĢ, emmē 

ombaĢī, o baĢlamance yiyemezlē. vallaħă içïnde de bi kemik durası, bi Ģey yok, 35 bi su, 

bi sū. āsgēler bóyle perïĢāndı. onnar da nelēr çekti āsgēler. burada bizimevden birisi, Ģu 

aĢaĝī gōðĢunuðevden birisï būrda istihќām yapārken aðnaĢmıĢlar gaç, gaçmıya garā 

vermiĢlē. gāçmıya garā vermiĢler. e gècede tabï nôbetçi ombaĢılar var yā, bellemïĢler. 

…bizim asgere veli yoK, veli yōK. ōrdakı da bēllemiĢ, ali yoK, ali yox. būrdakı da inzibat 

subayı. būrdaKı nôbetçi subayı bizimēvde   de, 40 bizimēvde duran nôbētçi subayī. 

bunnar nasıļōlsa diyōr Ģu Ģēyde aðnaĢtılār, depede aðnāĢtılār. gèce burdan çıKıyolar, 

māvzerlerið gūndağındā deliķ olūr bóylē. o, o düdük çalar …burda bi üfürüyō, birisi 

geliyō. län hanı mēmet nērde län. nērde mēmet. o da geleceğdi Ģindi …çalıyō, o da geliyō. 

ikisiņį de bāğlamīĢlar. ēmme nērde oKutmuĢlar, nērde dóymǖĢler valalħă bilemiyōm. 

zabāhĭnan gaKtīydım 45 malınan, bizimevið direğine, direğine ēllerini Ģuŗdan 

bāğlamıĢlar. onu, onū. ayāKlarından baĢ baŗmaKlarını bāğlamıĢlar direĝē sarmıĢlar yā, 

adamı çoK dóymüĢler. adam Ģóýlē sāllanıyō, sāllanıyo. bänim ninem vārdı, ebem, ninem. o 

zābite baxārdı . ēlden ne vārsa o gün süt, yoğurt biĢeyler varĭsā verïdi. länōğlum ētme de 

bunu gōyver, ētme de bunu gōyŭver deyïdi ninemoðā. gız ninē baK. 50 dehā, dehā, dehā, 

dehā düĢmān dehā bacīmnan oynaĢıyō ōrda. anamĭnan ōynaĢıyō. bu da gaçıyō. bu da 

gaçıyō. yālvara, yaxara ebem gurtārdī. sürüye sürüye getïrdik ocāğıð baĢınā biz. biyere 

soKtulār. ēvlerið gerisine āsger dōldū. ōrda o ebemona iĢte bulamaç, būlgur 

…canlandīrdı. canlāndırıyō ēmme bunu, ēmme aĢağıdaxınī, o günüð māhgemesi, o günüð 

mahgemesi gāçmaK ĢeyimiĢ yāni yasax. vuremrï verïlmiĢ. 55 Ģuŗda bizim sofulār diye bi 

yer vardur. oradā āğacıð bedenine sārmıĢla, bunā bi atáĢ, hālā oxurumona, her gün 
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sabahınān oxurum. ōrda, ōrda Ģehïtōldŭ, yatıyō ōrda. vūrdılār o adamī. emme bu ēvdekï 

mi o ēvdeki mï vūrdųlar. bizimkiler vurdų. o gúnüð māhgemesï, māhgemesï, gāçmak yoK, 

yasax vur ēmrïymiĢ. bunų sōðā allaħ rāhmetēylesïð, alim, ali ihsān paĢa duyūyo. bu 

meseleyï duyuyō ali ihsān paĢa. 60 alim paĢāyı ïngiliz yesirediyō yèmēnde. ali ihsān paĢā 

yesiroluyō, yesir oluyō. bu adamcağīz, ali ihsān dünyānıð en prensiplisï ali ihsan paĢā. 

ístanbuldan, ístanbuldan bu nasīlsa  ōrda Ģeyinen āðnaĢıyō kardiyānnan …damıð adamınan 

aðnaĢmıĢ, aðnaĢmıĢ, aðnaĢmıĢ. ōrdan bi gaçıyō, elini bóğrüðe sıxıysa dōğru āfyona geliyō, 

āfyona geliyo, ali ihsān paĢa, afyona geliyō. afyōnda bi yemek düќќanına geliyō. 65 

ōrdakı süpürgeci yārdımcı git, git, git. ali ihsān paĢa periĢān, pısırīKmıĢ. git, gïrme, git, git. 

hērneyįse dērgenē eyï kôtü gapınıð ārdınā gïrmïĢ. bi gaĢıK çōrba iĢţiyse, iĢmĕdį, 

Ģeyiðāltına, tasıðāltına saðā sorārım demiĢ. bän ali ihsānım demiĢ, saðā sor. ōrdan 

gāybaluyō. ōrdan çaya çıxıyō, çaya, çaya çıxıyō. çāyda bi toplāntı yapıyō. toplāntı yapıyo. 

bu gúne gadār gaçánāsgerler vūruluyōdu. bugüne gadar 70 gaçanásgerler vuruluyōdu. 

bundan bóyle vurūlmáyacax. ōnda müslüman kanı vārsa ō āyxır gelir. vurēmri yoK diyō. 

he bu gúne gadār deyō. bi de māl ihāne derlērdi onā , seniðiĢte davarındanalırlārdı on 

davar, bänim sığırdanalırlārdı bi davar. parasız, ihāne yiyècek alırlārdı. bu gúne gadar 

alınan Ģeyler notolacak. mallar notolacak. ïnĢallah biz yaxındā bu kefereyi būrdan 

süreceyïz. bu milletið malını da 75 ôdeyèceĝïz, demiĢ ali ihsān paĢa. ōrda dērken bi sürü 

gadın, gızı taxımıyla gēlmiĢler. paĢa hazĭretlerï, iĢte ōrda zābitler var, gayri o zaman zābit. 

Ģu zābit gızıma barābaroldū. bu zābit anama barabaŗoldū, faÍān diyolar. düĢman Ģòrdā 

anamınan, bacımınanoynar, siz de būrďă. taK, üĢ dĕnĕsini vurmuĢ ōrda. ǖĢ dĕnĕsini 

vūrmuĢōrda ali ihsān paĢa, ali ihsān păĢă. günneri geçïrdik ōğlum de sōða bu 80 

māllarıðarpacıōğlu diye bi adam türedi āfyōnda ārpacıōğlu, sālih bēygil, arpacıoğlūgil 

türedi. bū dēfterï ĢēydenālmıĢlar. bū not defterinï. āsgerï biz, bïzôdiyeceýįz, bu Ģeyi 

bizôdeyecēz demïĢler. hālbukise bänden giden bi inek, bi inek. baðā bi metįre alaca. 

sēnden gidenon goyūn saðā bi metįre ax kóynek fiÍān …óyle yedileŗ, gittiler.  nelērōldu, 

neler geçïrdi, neler olďŭ. bu cepħeyi 85 keĢfetmïĢ de bu cepħeyï, burayı keĢfetmiĢ 

irāħmetlik. Ģura aĢĢağı atınan, Ģura aĢĢağı iðdilē, gēldilē. Ģurdan Ģóyle geçiyō, Ģūrdan Ģóyle 

geçiyō. o zamandan beyāz tırāĢ, tırāĢlı adāmdı ali ihsān, ïsmet paĢā …gırkǖĢtē yānï 

gırküç…gittik yā iĢte bôyün harbōlcak, yarın harb, bize Ģey yapılıyō ïĢte. neyįse bunuð 

yanına soxulďŭm, bi baxtīydım, süt beyazolmūĢ. deri, ïhtiyārlamıĢ, gúçücük, gúçücük 

gālmıĢ. 90 zātenufāğĭdı ali ihsān da. gúçücük gālmıĢ Ģóyle gırkǖĢte. 
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Metin Numarası: 6 

 

DÜĞÜNLERĠ NASIL YAPIYORSUNUZ? 

evelï ata bindirïrdik gelinneri, alacağīmız gızī. gideriz babasınıðevinē, yāni gelinolur, 

edēŗdi. Ģïmdi de biz gocadīK, sırāyı boĢādıx. hē Ģimdi taksïynen o zamanātīnan duvax 

vurulūdu gelinē. ondan soða onnar dā gēĢTï Ģïmdi taxsïynen gelip gidiyō, ax dēyō hāh. 

e canĭm gelini āldıK, eve goduK. bän bilmemonnarı. 5 

Ģu depēnïðôtü yǖzǖ 

ārpa sāndım burçağīmıĢ 

gız ōlmādan gelinōldū 

gızōlmādan gelinōldū 

 

gız eĢïĝim gız, gınān gutlu ōlsūn 10 

vārdığıð yerdē dilið datlı olsūð 

 

çığrıð  gızīyīmannesïnē  

gız ānnēsïz gelinōlmāS 

ōlsa bïlē ata bïnmēZ. 

 

gız eĢïĝim gız gınān gutlu olsūn 15 

vārdığıð yērde dilið datlı olsūð 

 

āx …gelendē anām, ey gardaĢım varĭdī. oğlūyum, vefātettïð, ôldüğǖ oğlumarāyā bäni de 

yıktı gēttï. 

nūru gelïn sǖzgünōlūr 

zülüflērï dǖzgünōlūr 20 

gūrbanōlām sarı gēļïn 
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düğǖnǖðǖz güzüðōlūr. 

 

yola gōyūn dizilïr mï 

bāğlı dǖğǖm çôzǖlǖr mǖ 

hadīmīmīĢ kürdünōğlū 25 

bāğlımōlsam çôzǖlürdǖ. 

 

al fadimēm suyā gädēr 

elōğlunā çalımēdēr 

ētme çālım sarı gēlïn 

bän cahïlïmāklım gïdēr. 30 

 

evimizïðônü yōldūr 

yōldan gïdēn garagōldūr 

gūrbanōlām sarı gēlïn 

gēl de bïzïmevi sǖpǖr. 

 

al fadimēm nur fadimēm 35 

yanaklārīņ gül fadïmēm  

uyan ūyān zabāhōldū 

namāzīðī kıl fādïmēm. 

 

al fadimēm nur fadimēm 

yanaklārīņ gül fadïmēm 40 

gōynundan bïr memē dǖĢmǖĢ 

geri dóndē al fādïmēm. 

 

hārcı mīsīð hārcı mīsīð  

yúksek dāğıð gúlümǖsǖð 

gūrban ōlām sarı gēlïn 45 

sen kôtǖnüð hārcı mīsīð. 

 

al fadimēm nur fadimēm 
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yanaklārīņ bal fadïmēm  

gōynundan bir memē dǖĢmǖĢ 

geri dóndē al fādïmēm. 50 

 

al fadimēm suyā gädēr 

elōğlunā çalım ēdēr 

ētme çālīm sarı gēlïn 

cahilim bänāklım gïdēr. 

 

arpalārī dizē gādār, 55 

al fadïmēm güzē gādār. 

 

ïĢde unuduvērdimïĢde. unuduvērdim. 

 

yola gōyūn dizilïr mï, 

bāğlı dǖğǖm çôzülǖr mǖ, 

hadīmīmīĢ yāvrŭ dólǖ 60 

bāğlımōlsām çôzǖlǖrdǖ. 

 

çox yā aklıma getiremiyom. 

 

evel yükseklērdenūĢTūm, 

bayıldīm dā bän de dǖĢdǖm. 

gūrbanōlām al fādimēm, 65 

sen kôtǖnǖð dēngi mïsïð. 

 

ārpalārī dize gādār, 

al fadïmēm güzē gādār. 

saða çōrāpôrēyïm bän, 

ilkbahārdan güze gādār. 70 

saða çōrāpôrēyim bän, 

ilkbahārdan güze gādār. 
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Metin Numarası: 7 

            

HASAN-I BASRĠ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

eveli bôyüklēr varĭdı, bôyüklerið gününde cumhūriyetten eveli cumhūriyetten bu 

yanna biliyōm bän bu hasan-ı basrïnið torunnarıðdan bura yetmiĢ giĢi gēlmiĢlē, hasan-ı 

basrïye guduz hastalıīnı vērmiĢlē guduz hastalıīnı, burada hastānesi varĭmıĢ gelįP giden 

misāfirlere, misāfirānesi vărĭmıĢ, gelįP giden misāfirlere baKarĭmıĢ, gitceğin vaKıt yol 

parası da veriP selevatlarĭmıĢ, misāfirāne üĢ deneydi bu odalā, 5 misāfirānelē, üĢ deneydi, 

üĢ dĕnĕydi üĢ dĕnĕ bi dĕnĕ gāldı, yıkıldı mıkīldı bi dene gāldı. hasān-ı basrïnið aylıĝī 

çıKārdĭ aylıĝī. hasān-ı basrï devlete Ģeye bāğlamıĢ bunu āylık verilēdi, aylıĝī getirilēdi 

bizim bôyüklēr dedelerim üleĢilēdi, aralarında üleĢilēdi. mütevelliler vārĭdı dôrt beĢ dĕne, 

mütevelliler getirįdï birbirine taKsimedēlēdi, bu hasan-ı basrïnið zürriyetinden olānnara. 

baĢKa kimse yoK, 10  hasan-ı basrï vā, türbelē o ārKadeĢï bekÇisi Ģū bu, yanındakılar 

āyilesi vār, āyilesinið sādıcı vā, Ģindï iki garı birbirine sādıġ filān diyōlā, onnār ônündeyi, 

hasan-ı basrïnið ônündeyini, ôndekilē ónde. hāsta olānlā geliPōrda yatālā, Ģifālanīrlā. gece 

deyïl, bóne ziyārete gēldikleri zamān gelir yatar oriyā, úyúr bi soluKgaKār gidē, 

gōrKmāzlā canĭm, gālmāzōrda, yatārōrda uyKu úyúr ūyKu gelïr Ģeyine, 15 úyúrorda 

gaKār, Ģifā bulūlāŗ, guduz hastalıĝı ǖrāsında eĢgāre kôpek gudurǔ da sôzümoða dalārsa, 

gelï, būrda ziyāretedēr. onuð bi Ģeyi vāŗ bôcüğü vā o bôcükTen verïz, o bôcüğü içēŗ, o 

bôcǖð suyunu içē. o biraz hāsta yapār yā èyileĢï, beĢon daKKa Ģey edē, ondān soðra hāstă 

olūr sōðra èyileĢï fāzla hasta olūrsa fazlā sāde gāħve içer, ondān sōðra geçer. Ģindï fāzla 

geĢ galīrsa yedi gün dokūz gün ondān 20 sōðra geĢ galīrsa içersinde bôcük peydā ider, 

bôcük peydā ider, TokTurlār da gurtaramāz bunuð gūrtārdığını, bïz óyle biliyōz. 

 

ESKĠDEN NE Ġġ YAPIYORDUNUZ? 

äksiden faKırįdi millet bónē Ģey yoğŭdu, ileĢberlik varĭdı ileĢbērlik. ôküzǚnen fiÍān sürēr, 

gāldırī idāre olur gidēŗdi. hasan-ı basrïnið āylığını alīŗlādı dedemgïl, onnānan idāre 
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olūduK. soðŗā bi zamān goyūn peydā ētTiK bi otuSsene fiÍān bän goyun 25  güttüm, 

çobāncılıK yāptım, yā otuSsenē yā otuSsenē. goyūn gǖttüm, geçi güttüm, goyun gǖttüm. 

ondān soðā èhtiyārlayınca uĢaKlā yetïĢti. onnarā devrēttim onnāŗ dā gǖtmedilē, sağa sola 

dağıldılā gittilē. Ģindi bänįm eliði ôpē iki dĕnĕ ōğlummā. bįdĕnĕsi būrda, bįdĕnĕsi afyondā 

bērbēŗ vērdim afyona, afyōnda bērbēŗlik yapıyō. 

 

ĠYĠ BĠR ÇOBAN NASIL OLUR? 

èyi bi çobān goyun ürēdi, goyun guzulādı, güdēdim baKādım. onuð tüyünü           30  

satāsıð, èrkeğini satāsıð fiÍānidāre olū gidĕ. kendimið … hē kēndimið. üçe gadā varĭdĭ, 

üçcüze gadā gǖttüm, üreyi ō, ürero. e ağıllā vāŗ, üçcüz dĕnĕ goyunu alır ağıl vā, ağıllā 

daā sāğlam, ōrda yēygileriS gıĢāylarında yēygileriS, yāzāylarında hēr yerde ot çoğolur, 

yayīlır, ürērdi. onnār yārdımcım vār, toplāŗsıðonārı guzuladılā mı toplādıKonnārí bi sürü 

olūr guzu sürüsǖ sağīlıŗ. süTünü satāsıð 35 yēsið, filān iĢTe  bôyleleĝïnnen idāre olurūS. 

yā bi kiĢiye bi kiĢiye, bän bubam varĭdı, bubām mųhtārlıK yaptı, üçcüz dĕnĕ hayvanımız 

varıdı, üçcüz dĕnĕ geçimiz varĭdı üçcüz dĕnē. erkeğini satādıK. filig varĭdı o zaman filig, 

gız deýïl, gīz geçi deýïl tiftik geçi, hē tiftik geçi. angarada vā Ģindi tiftik geçi. vaŗangarada 

duymuĢsuðdur bēki. he onnarıð tüyünü gırKāŗdıK satāŗdıK. iki lirā, iki buçuK 40 lirayă 

kilōsu. buðā idāre olūduK. bi de vā ki yabancılādan çoKgēldilē buraya otųmayā, tārlaları 

zilliyetedēlē ïcārıynan ôtiye galdırılādı ïcārıynan. ōmbir pārça kôy vā bu hasan-ı basrïnið 

emrïnde. he cèvārda, imrallı, ēynedik, gumār kôyü, burdan dolanıyō bóylē. bayāTa 

uğramíyō, iscehisārıð bi gīsmı, ordan, o onnār Ģūrda bïzden dıĢăda onār, dıĢăda onār, 

oluKpınār da dĭĢăda. bu hüdǖdüðiçinde deyïl. 45 bän saða hüdǖdünü  sôyleyivereyim. 

bēydağı, alāndağı, māhmųt sivrisi, evet yā sïvri Ģu dāda sivri vā Ģurda, garaguyū, 

iscáhisārıð içïnde kemērkôprü, dāmgalı gaya, demirdepēsi, danıĢmān gayā, hastăoğlān 

mezarı, bataklıK duvārı, devecik gôlü, kôprüler gaĢĭ, āsmain, garadepe, sudoláyısı, 

beydağı. geniĢ yaw, bunū dēvlet vēmiĢ buðā. bunnār ekiP gāldırı bunuðerāzisinde ekiP 

gāldırdığı Ģeylerin ôĢür getirilēdi 50 buríya. gālï  kāĢta bir getirilē bilmĕm, gāğnı ile 

getirilēdi, eveli gāğnı varĭdı Ģey yoğǔdu, vesāit yoK. gāğnı ilen gelïlēdi, gāğnı gāğnı 

üleĢilēdi bu hasan-ı basrïnið zürriyetinden gelēnneŗ. mayıĢını cumhūriyette kēsti atatürk 

kesti mayıĢı. he o zamana gadā devāmētmiĢ. o zamannā bi imzālatmamıĢla atatürk te 

menetTiydi Ģeyleri. bän atatürküð tálebesiïm. bu yeni yazı çıKalı biz, atatürk okūtTu bizi 
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afyōnda. yeni 55 yăzĭ çıkīnca, yeni yazıyı okuduK, ôğrēndik, gēldik, kôyiçine. hoca 

oKundu hoca bilmiyōdu, bändenôĝrēndi kôyüð hocāsı. yā biliyom fevKalāde biliyŏm.  

 

ESKĠ YAZIYI OKUYABĠLĠYOR MUSUN? 

yā ēski yazıyı unūttum biliyōdum äski yazıyı da bänokūr yazādım, äski yazıyī da 

yazādım, bän yā unuttum gālï onu devāmetmedïmiçǖn unūttum. yoK zor filānolmadı, bi 

ēlfăba diye bi Ģe kitap çıKardılā, ēlfăba diyē. yirmi doKuz harf 60 varĭdı onuð Ģeyinde, 

yirmi doKuz harf. onu bildïð mi hēpsini ôğrenïrsið. yā yïrmi doKuz hārfi bildïð mi häpsini 

ôğrenïrsið gāli. bän gēldim, hoca ôğrendï. davĢanlı bi hoca varĭdı. hocā bän sôylēdim o 

yazādı, hoca çabuKôğrēndi. çabuKôğrēndi hoca. atatürk okula gēļdi. bizzat górdüm, 

okutTu bizi ōrda. afyonda afyonda. gāli ot bazār cāmisi varĭdı. onuðatyānda bi okul varĭdı 

Ģóle doğǔ tarafında, ōrda oKūrduK.      65 

 

YUNANLILARI GÖRDÜNÜZ MÜ? 

yònānlāda gocumāndım bän, ombir, oniki yaĢında vărĭdım yònānda būrda … okuldan 

yāzıları gèlmeden Ģeyōldu gēldi yònān, ônce gēldi. burdā bi sene gāļdı esger. bizimesger 

burdāydı, yònan afyondāydı. yònān bi gıĢ gāldı afyōnda. gïrmedi buriya gïrmedi. bóylē bu 

zamanlādan azevēlce gēldi kôyüð Ģò tarafıdan gēĢti dōğru gēĢti gitti. heĢ kôyüð içine 

dağīlmadı. garīĢmadı, garīĢmadı, dağīlmadı,                 70 

kôyüðiçine  heç dağīlmadı. topluluK hālde gēĢti bu yāndan. soðā gāli bi bozūldu bu 

tarāfta bozulunců dağīldı burlara, çapāynan ôldürdüle yònānlıları garılā burda yā. hē 

dôndüklerini de górdüm gitTiklerini de. çapāynan ôldürdülēŗ. Ģūŗda mezārları vādır 

onnarıð yònānlılarıð. ôldürdüklerini ora gómdǚlēŗ. bän yoK saKlanmadīm da gómmedïm 

de. dedemgil kôyüð Ģeyïydi. onnarıð yanında gezēdim bänonnarınan.75 Ģindi yapamadılā, 

bu kôylere giren gïrmedi. bazı giren kôylere ōldu yā yapàmadılā, yapamadılā. afyondā Ģeye 

dōldurmuĢlarĭmıĢ Ģóle, bizimesgēr de varıvēmiĢ, bi dĕnĕsini, gōmĢu varĭdı orda 

gôrdükleri gadir demiĢ ārKadáĢı gadïr varĭmıĢ, mēmet çavuĢ dēlēdi. gadir ey … ey gapiya 

demiĢ. yònānı gırmıĢlā … yònānı ōrda afyōnda. ôldürmüĢlē yā. hā bunarı biliyōm bän. iĢTe 

bu gadā bilgim var bänim.                   80 
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ADI SOYADI Sami Çetinkaya 

YAġI 65 

ÖĞRENĠM DURUMU 
Okur-yazar değil 

DERLEME YERĠ Seydiler Kasabası (Ġscehisar) 

         Metin Numarası: 8 

         

SEYDĠLER KASABASI HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

buranıð ilk ismï devletið pāyitahtı bursayken, Ģurdă bir han var, hana bağlıymıĢ. buranıð ilk 

ismi ïnlice kôyü, inlice kôyü būŗda mağara çok olduğu içün, inler, ïnlice kôyü, tārihini 

bilmemekle berāber, ne zaman oldųysă bu zatıðismini ālmıĢlaŗ. bu zāt hasan basrï 

hazretleri, dolayısīyla burda türbe vāŗ, esās zāt-ı muhterem văr, esās bizim, tabi hēr tarfTa  

vāŗdır, adĭm adĭm burası Ģehitlēr diyārı. o ayrı faKat seyiT 5  hasan-ı basrï olduğīiçǜn 

seyyiT, seyyiTler sĕydiler manasıða gelen bi ismi almıĢlāŗ, ne zamanaldıKlarını onu da 

bilmiyorum tabï, hepsi āfāKi aslında. faKat bu zāt-ı muhterem selçuKlarıð uç beylerinden 

gèlmiĢlēŗ. serpiĢtirilmiĢ anadoluya, tavassūhï yônden halKı islāma ısındırmaK, aynı 

zamānda buðlar tabiP generāl. duyduğumuz gadariyle bēļki birasırda gēldilēŗ, bēļki bir 

ekiP olarak gēļdilē sizið gēldiğiðiz 10 gibi. efendim bolvedinde vār, ağılônü diye bir semt 

var, karacaahmet, karacaahmet sultān var, Ģurda, Ģurda gôynük var, yārıyārı sultān diyōrlāŗ, 

ĢuhutTa bi Ģey vār māħmut kôyü, onlarıð hēpsi bóýle serpiĢtirilerek bence gēlmiĢlēr, ama 

arKadaĢolaraK, bi avăm tabaKa olarak gèlmiĢlēŗ. ama arka arkaya gèlmiĢlēŗ bu sene birï 

ôbür sene. orasını da dedim ya tam bir bilgimiz yoK. bu zāt-ı muhteremið 15 mesleği 

guduz hastalığı tabïbi, her devirde biliyosūð bazen ilacı bulunamıyān hastalıKlā vār, e 

bogün de ôle ne tanımını yapılmīĢ ne de ilacı bulunmıĢ bir kanser vār, müslümānülkelerde 

pekolmamaKla berāber gôrülüyō ayidis var, dünyānıð baĢ belāsı bu erkek genelde, 

müslümānülkelerde peKōlmaz bu, faKat çok seyrekTe dolaĢıyō molaĢıyo çıKıyō. meseÍā 

kuran-ı kerïmde geçen tāýfūn hāstalığı, efendim20 vebā salgını, buðār devrið 

müslümānülkelerde peKolmamaKla ilacı bulunamıyan hastalıkları. meseļā Ģóýle 

sôyleyim daĢ devri gēlmiĢ geçmiĢ ne gadar sürdü belirsiz ammā çoKince bir teferruātına 

gadar gerçekten iĢlemiĢlēr, bólē nakıĢ nakıĢ, ilmik ilmik daĢlara da iĢlemiĢlēŗ, bugün pek 

mümkün değil, e daĢıð bittiğinden dolayı daĢ devri bitmemiĢ, o devrine teќāmületmiĢ 

tamamlamıĢ, olay bitmiĢ gitmiĢ. aynı 25 bunuð gibi o guduz hastalığı veyā ôbǖ hāstalıklāŗ 
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da devrini tamamlamıĢ. Ģindï guduz hastalığı yoK, ilacı da bulundu, bunuð niye ôtekinið 

Ģeysi bulunmadı binlērce insān gidiyō o ayrı belki ilįm teknik ôbǖŗ devletlēr bulabilir veyā 

çalıĢıyōdur, fagat óyle bi ganaātım vāŗ ki ôbürüki bulunur, ôbürüki de çıKar bu sefer, hayat 

bóle devām edē gidĕ. dolayısiyle bu zāt-ı ... devrið guduz hastalığına bi ilaç bulmuĢ burada 

30 yerleĢmiĢ, yerleĢik bi düzēn sürmüĢ, ama coluğu çocuğu kimdir, sülālesi kimdir, bänā 

sorārsaðız biz, bïzóyle diyoz. biz babamgilden, dedemgilden óle duyduK nesilden. bu zāt-

ı muhteremį bïz bir büyǖk olaraK saygı duyarıS, birer hafta onār gün sırāyla yine bakıyōS, 

süpürüyōS. yavuz sultān selïmi nasī mısır seferiðde hocāmdan ôzǖŗ dileyįm ne demiĢ, bi 

cumā gün, sāhibü-l haremeyn diye baĢlamıĢ yavuz 35 sultān selïme. o da ne demiĢ hā, 

hocaefendį dikkatini çekeyim o kelimeyi düzelt, tekSiPet, bän sāhibü-l harameyn deýïl 

hādimü-l harameyn demiĢ. yāni harameyn oranıð hizmetçisi aðlamına gelïr, hādim. ki onuð 

gibi biz dē orayı baKıyōS, süpürüyōS hepimiz o gôrevi baĢıbōĢ bırakmıyoS, bi nôbetleĢe 

devretmiĢ oluyoS. bäna sorārsað sülālesi biziz, ama bi baĢKası deýildir der, o elimizde de 

bi belge 40 yok doğru konuĢalım belge de yoK tabï. orasını da allāha havāle ediyoS ve 

dolayısıyla bu zāt-ı muhterem evvel midir, sonā mıdır bäā sorārsað onnað berāberdir. haná 

nasıl ki kābe-i muazzamada etrāfında bi oluĢmuĢ deýïl mi efēndim. kureyĢ kabïlesi gelmiĢ 

deýïl mi. oranıð zemzemið etrāfında bi o zemzemden faydalanmıĢlāŗ çoğalmıĢ gitmiĢse, o 

zāt-ı muhteremle berāber o da buriya gelmiĢ duydūmuz 45 gaderiyle bu çeĢmenið, mevlüt 

çeĢmenið baĢi çok yaKın hemen cāminiðarKa tarafında elli metre gadar bi yer.  mucize 

gabilinde o zāt-ı muhterem onu çıKārtmıĢ diyōlār bize. bēlki de vārdı cānĭm bi bēlki de bi 

pınārdı, insānnar su baĢlarına gonār, hiçbir zaman dağ baĢına insān gonmāz, durmāz da. 

afyonuð yerleĢimi de bän büyüklerden duyduğum gadarôyle. olucakTa bi çeĢme vār, hālā 

mevlüt duruyō. 50 doKsānatlı selimābinið dediğine gôre ōsmaņlılar gēļmiĢlēŗ, sôğüt 

civārında oriya çadır gurmiĢlāŗ, afyonuð yerleĢimi de ôyle aĢağı doğri niye, suyuð taĢıması 

mümkün deýïl, ama ekmek taĢınır deýïl mi hepimiz taĢırız, ērzurumdan un gelebilir, ama 

erzurumdan su gēļmez. su hayat, suyla baĢlar suyula biter. o zāt-ı muhterem belki bu suyuð 

baĢına pınarıð baĢına durmuĢ olabilir, fakát imtiyāzıðı gullānmıĢ, nasıl 55 osmānlıda 

çifliklēr vārıdı, burada afyōnda üĢ dôrt dĕnĕ vārĭdı, bunlara ne diyō, Ģey diyō herhālde 

tımārlār mı diyō, tımār sistemi nasıl padiĢāhlar hāKKaten çok aKıllı davranmıĢlār ama biz 

bugün onuð tersini değiĢtirmiĢiz. nası ki ikinci abdülhamide biz kızıl sultān demiĢiz, nesil 

olaraK demiĢiz. ama kızıl fıransadan gēlmiĢ, roje sultān, bän bilmiyorum bēlki peKôlĕ 

duydum ôlĕ demiĢiz. kızıl sultān gēlmiĢ 60 geĢmiĢ. insan bazen ejdādına da ôyle bi 
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Ģeynnen çamųratabilir. ama bugün nüfūs çoğaldığından dolayı onları bi sômürü düzeni 

gabǖletmiĢiS. sômürü düzeni de deýïl. deðiz kenārında emekli generāl yoK mu hē, 

devletið milyārlarını almiĢ, çoluğu çocuğu pavyōn, hāne hayātını idāme ettiriP gidiyōlā. 

niye anadoliya gēļsinlēŗ de bu dağı depeyi  ōrmannasınlar canĭm, niye çalīĢmasıðlar deýïl 

mi, padiĢah çok güzel 65 düĢünmüĢ. senafyona gitarkadaĢ fiÍān yer seniðolsūn demiĢ. 

çalıĢ būrda yeme yatma demiĢ. güzēl düĢünmüĢ, āfyonda burada vār, abdülhamidi tahttan 

indirenlerden bįrį nāzım bey, burada çifliği vārıdı, bän bilirim. abdülhamidi tahttan 

indirenlerden biri de o. gumārTaĢ deýïl, māndıra diyōŗlār ya. yo, yō bizim māndıra burası 

memet beygilið, nāzım beygilið değirmendereniðōrda, yoluð kenārında bi 70 tümbek vār. 

değirmendere, çobānlara sattılār, bi gısmını ıĢıklara, bi gısmını bahçeciğe ücretsiSsāttılār. 

otuz beĢ bið dônüm fiÍān tārlası varĭmıĢ orada. bänįm gaynatagil çoKiyi bilïrdi. hērneyise 

de ôyle bi devrān sürmüĢler, yalān deýïl onār oraları da ïmār etmiĢlēr. cānĭm aKıllı 

insannār. e tabï devletTen de imtiyāS sağlamıĢlār tabï. generannen, bänįm vālïnið yanına 

giriĢim herhālde birōlmaz. 75 onār óyle destursūz da birāz da girmiĢlēdir. da bu zāt-ı 

muhterem guduz ilācını būrda bulmaKla berāber iki tāne hastāne yapmıĢ, devletten de 

aKar teminetmiĢ. e bu hastāne ne içilir ne yenir bunuð bir masrafı var. bōlvedinde altı yüz 

dônüm bi topraK, diĢli kôyüynen bōlvedinið arasında, çoKgüzel bi çiflik, çoKgüzel, 

türkiyenið en güzel, adana gibi mübāh bi toprağı, verimli bi topraK. emïrdağı gômüde üç 

yüz 80 dônüm bi bāğ yeri vārımıĢ. biz gittik araĢtırdıK, sādece duvāları gālmıĢ, bi iki yere 

de, ōrdaki vatandāĢ da gôstērmek de istemiyō hā. oðlara da dilimizið dôndüğü gadā 

merāKetTik, gēdik. yoKsa kimse artıK buriya geliP sāhiplenmez gorKma dedik. bu sizið, 

biz buna sāhiPolun dedik. äksiden duvāları galıntıları fiÍān varıdı onlarıð, gôstermedilē, bi 

de yimek mimek de ikrām ettiler sōna, aðlaĢtıktan sōna. o ayrı da 85 teĢekkǚ ederįm, çay, 

gahveden sōnă, hērneyise bi bahār günüydü altıncı ay, yedinci ay mıydı neyidi, vatandaĢ 

nadāsetti. bōlvedin gôlündē balıK hissesi vārımıĢ balıK, yüzde kaçsa. Ģūrda ózburun 

deresi diye değirmēnner varĭdı, aKar, devāmlı su, yirmi dôrt saat su aKıyō. ōrda da bi 

değirmēn, tabï hēpsi devre gôrē bitmiĢ, gitmiĢ teќāmületmiĢ, devrini tamamlamıĢ. allah 

rāzí olsūn, bu adamlār burada 90 hastalarını baKaraK tedavi etmiĢlēr hālā bura gelenner 

vār. o guduz hastalarī, rüyāsında olūr, gerçeKolūr. biz bunnara hālā burada ilāç verïz, 

ilacıð sôylemesi bi perhiz müddeti vār. o perhiz müddetini veriyoruz, tārifediyōS. tedāvi 

olur mu, olmāz mı bän orasını bilemen, bän guduzōlmadım, allāh gôstermesin. kimseyi de 

yāpmasın, o baĢıma da gēlmedi. iĢte o ilacı veriyōz biz, bizóle bi ot diyōrūz, 95 bôcek vār 
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bôcek. sādece bin doKuz yüz atmıĢ sekizið ağıstosayındā eskiden batmayan tercümān, 

batan tercüman, Ģimdiki batmıyānı vār, iki tāne de o nazlı ılcaKlarıð tercümanı, onlārdā 

yazıyōdu. bediï Ģehrivāroğlu her çarĢamba çıKıyōdu, onnār istānbul ünivertesi 

profôsôrlerinden, onār bura gēlmiĢlēr, on gün gālmıĢlar. hatta o yazı parçası da vallāhį 

bände bēlki vār da Ģimdi aramam da bulmām da 100 pek mümkin deýïl. biz devlet deĝilïz 

ki yā kesiyōsun bi yere gōyōsuð galıP gidiyō. burada gālmıĢlā. gôzlerimizle gôrdük bóyle 

tedāvi etTik diyō adam. bu muhitte olan bï sādece çavdār çiçeğinde olān güneyïk vār. 

biliyō musuð güneyik acı güneyįk diyōz, ot vār ot, bahārları güzēlolūr bilïr misiðiz o otu, 

güzēlolur o, hā güzēlolūr. emïrdağlılar óyle yeĢilliklere bazen Ģey diyōlā. ne diyōlādı, 

onuðadına bi Ģey 105 diyōlā. hērneyįse ondān da bükme, bôrek filān yapıyōlā. o äski 

gômüde de ondān ikrāmettilē bize. otTan yapıyōlā. căcıK diyōlā căcıK. hērneyįse de 

teĢekkürediyom onlara da gıyaPlarında. o ōt bu devirde oluyŏmuĢ, o ōt çiçeğinde onuð 

esās çavdār çiçeğinið zamanı acı güneyið de çiçeği olur, çiçeğinde o ōt. bizim hanımlar 

onları alıyōlā gurutuyōlār. sólemesi ayıp nedir dinï yônünü bilmiyom fetvāsını, bi 110  

gavanōzda gurutuyōlāŗ ya çoK zehirlïymiĢ o hayvān. Ģāyet çok gortmuĢsa rüyāsında veyā 

gerçek kôpek ısırmıĢsa olabįlį bu rüyāda da olabilir, insan uyanır gorKudan, bizona Ģu 

gadā bi ilaĢ veriz. bunā ne diyōz ona, iki fiske diyōz ya iki bārnağıðarasına, iki 

bārnağıðarasında aldığı gada veriyōzoða. arKadaĢ bunu iç, yirmi dôrt saatTe diyōruz, 

mayasızekmek, mayasızekmek. gerçek hasta 115 olānları dutuyōmuĢ. vücutTa bï 

sarsıntı oluyomuĢ, dutuyo derken nası dutuyō orasını aramam. bizona diyōz ki sāde bi 

gāve iç veyā süt ayranı iç o gece diyōz. onuð da bi Ģeyi bu, ilacı da bu. hā bän emïrdağında 

bi usta ilen gonuĢtūm, hacı hasanıð ibrahïminen, osmanıð ibrahïminen daĢ gôtǖdük 

suvermēzde yapı yapıyōmuĢ, vallāhi arKadaĢ bän gôzümnen górdüm bän bóle gurt 

düĢǖdümarKadāĢ dedi. yā idrār 120  yolundān dedi. dihān ibrahïm de vā burda. hēr neyįse 

de bu olānnārdan bóle gonuĢTuK, gerçeği de bïlmiyōz. herhālde bu kôy de onuðetrafına 

demiĢti deyiP ôyle bi yerleĢme düzeni gurūlmuĢ. kuruluĢ kôyüð tārihi de bóle olması 

Íāzım. kóy de olūĢmuĢ. dıĢārdan gelēnlē vā tabi, her tarafta bi mozāik oluĢtuğuna gôre 

būrda da bi mozāik var. daħā dün, eveli gün iki üç sene oluyō gelenlē de vā, o bänįm 125 

arKadāĢlā gibi hēr tarafTa vā burdā da vā. vallāhi en büyük kerāmet o guduz ilācınıð 

bulunmasıdır bänce, baĢKa bïlmiyorum, mūcize gibi bi Ģey tabi bi ilacı yoKTan bulmak. 

    

BU MAĞARALAR HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 
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bilmem onları artıK frigyalılār dôneminde diyōlāŗ  zaten frig vādisi de diyōlāŗ, būrdan tā 

eskiĢehir, kütahya civārlarına, tā oraya gadā bu vādi de devāmediyō. 130  hatTa devlet 

asFalt masFalt yaptı. ayazinden baĢlıyō iĢte tā ayazine gadā varıyō frig vādisi, iĢte frig 

vādisi, iĢTe Ģu garagayānıð giriĢine de yāzdılār ya. fagát keĢke bizim burdā da bän 

ayāzinde de gāldım, diğēr yerlē, on beĢ gün gāldım, ayāzini de tahripetmiĢiz. birázini biz 

tahriPetmiĢiz, birázini doğa tahriPētmiĢ. bän tārihi çok seviyorum. kim yapārsa yapsın, 

kim gazārsa gaSsın, bir insāneli vār diye 135  düĢünüyorum deýïl mi efēndim. olāy bǔ, 

ama sāhipolmakTa yarār vārdı. ama óyle düĢünülmemiĢ. Ģu bizim gırkiðlēr vā. tavsiye 

edeyimordā çōK büyük bi kilise vār, aynı kilisē Ģu tokazıð beri yanında, ôldümlerið 

hemēn beri yanında. burdān da gôrünüyō. baKgôrsem Ģólē bi Ģey varōrda, yerleĢim 

merkezi vār. ōrda da çoK güzel bi kilise vār, ôldümlerið beri yanında. yayla vār yayla, ne 

yaylası diyōlārdı 140 oràya, bi Ģey yaylası diyōlādı. baK hāfıza bänim de birāS, Ģūrdan da 

gôrünüyō baK, Ģūrdān da gôrünebilįŗ. óldümlere dahā yaKın yā, bi kilometįre gadā fiÍān. 

óldümlerið beri yanına geliyōsuð, o yaylada kimse yoK beri geliyōsuð beri de kendi baĢına 

çōK büyük bi yerleĢim merkezi çōK büyük. ōlārda aráĢtırıyōlār defïnecilēr mefïnecïlē hālā 

bi Ģeyler buluyōlār, bu bizi ilgilendïrmez. evet çoKgüzel de bi yerleĢim, 145 ağīl Ģehir 

ağīl. ne yapām hāfıza zayıflediğinden doláyi bïldiğïmiz Ģeyi bilemiyōz. ağīlĢehir 

çoKgüzēl. bunnār tabï hazreti ïsā dôneminde yapılmıĢ. bu kiliselerið hèr tarafında haç 

resmi vār, aleni olaraK resmen haç resmi vār. fagát hayretetTiğįm o pilānlama nası 

yapīlmıĢ. bi äv yaparkèn de bi plānolūr ya. o mağaraları yapān da plānlamıĢ, gāzma ile 

bāĢlamıĢlā deýïl mi efēndim. belli gāzmanıðuĢları belli. 150 demek ki babası ôlmüĢ, ōğlu 

ōrdan devāmetmiĢ, ōğlu devāmetmiĢ, torunu devāmetmiĢ bóle bôle beĢasīr mı sürdü, 

yirmi asīr mı sürdü, artıK kaç asīr sürdü onu da bilēn yoK, ôylē. onnār da devrini 

teќamületmiĢ. fagát dïnï yônden ad kavmi zamānıðdayĭmıĢ hocām bunnar, ad ve semud 

kavmi deýïl mi. onnār bir iki gavįm, ama onnarıð bugünkü tābirle tarihleri ne gadár belirsiz 

nèye mïlāttanevēl 155 mïlāttan soðā olāylār vā deýïl mi. mïlāttanevēlkilē tahmïnï bi 

tārïh bilim adamlarınıð iĢte bi kesïnnik de yoK. 
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ADI SOYADI Ali Yıldırım 

YAġI 75 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul 

DERLEME YERĠ Karaağaç Kasabası (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 9 

      

HATIRA 

bið doKuz yǖzōn doKūz yïrmilērdē yònān tam mānāsıyla Ģūrda sïvri dērïS, evet sïvri, 

sïvriye geliyō, cepe dutuyō. bi gīsmı dā vuruyō ïscehisār vār, Ģūrda kasāba. ïscehisār 

kasābasından hāymanayā, hāymanaya yôrüyyō. hāymanayā gadā varıyō, orāda cepē 

dutuyō. hāymanayā varıncā ingilterē geliyō dèyō ki yònanistana, pekileri gitmē, kūrTuluĢ 

sokāğīð yoK, çıKamāð diyō, ïngilïS. hem yollòyō, bura tǖrkiyeyē 5 hārbē, hem dē dèyōr ki 

ilerï gïtmē dèyō. ilerï gidērseð gurtulūĢ sokāğīð yoK dèyō. hē ōrdā kôkenatıyō Ģindi yanï 

istiќam tuTuyō. ōrlārda biraz kóylēr iĢte elāltında idāre çalıĢtırıyō, çalıĢtıríyō kóylǚlerï. 

türk kóylerini çalīĢtırıyō. dèyōr ki o aradā įĢēy dèyō, ānkarāyı istiÍā èdelim ki dèyō, 

konsolosāltınā alalım. tǖrkiyeyï o zamān biz yerli Ģeyāltınā āldık dèyō, pesentāltınā 

dèyō. yònānıð kumāndanı neyisē o gün 10 bôyǖklerïðannaTıĢī. o arada ali èhsān sābis 

äsirįmiĢ ingilteredē. o gaçıyō. hā paĢalā bi yerē ōn dokūzdā iĢte sāmsunā çıktıKlarīnda 

buluĢuyōlā. hē atatürk diyō Ģu olur. ali èhsān sābis bu olur dèyō. paĢā, paĢā, ēski paĢalādan. 

ali èhsān sābis äski paĢalādan. ōndan sorā ќazım karabekïr geliyō bunnā bi arayā, ïsmat 

inônǖ fèÍān o masāda yuvārlaK masāda toplantı yapıyōlā. seðônderōl, seðônderōl,  

seðônderōl. o 15 diyōlā. bän yapamām, bänim yüzǚm yumūĢaK, sēð, bän de olmām. 

mūstafa kemālá deyōlā seðōl. tamam bänolurun. kïm ki dèyō harpten gaçècek olūrsā onū 

Ģeyēt. óldürmek dèyō. vur, vūrcez. harpten gaĢmā yōK. yalĭðız milletē bi sükǖnet verēm, 

gaçaKlā fiÍān bï memleketine toplānsın, gaçaKlā fiÍān toplānsın. hā āltı ay, bi sene sōnā 

dèyō yònān būrda gıynaĢámēcekilēri deyō, gīynaĢámıcak. hani cepeyï 20 karabekïr 

ŭrūsyayı bıraKmamaKuçun doğudā adām silāhını vēmemiĢ. ïĢde o zamān gēldïndē. hā 

bunnār tam kararı alīPbôylē Ģey èdïnce hēr beldeden āsgerï topluyola Ģindi. āsgēr 

düzüyōlā. fiÍān cepeye faÍān yērden girïlcek dèyō. meseÍā bizim burdā bóyük cepe vārĭmıĢ. 

gocatepe denilēn hē tınāzTepe, gocaTepe, ıĢıklā, ōrdan ō birïnci Ģeydē karārı āldıKdan 

sona āsgeri toplayīP tām çarıĝını, çorabını, tüfeĝinï. tüfeyi 25 dē azarbaycāndān para 
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geliyō parā. kadınnār zïnetlerini veriyō. fırānsadān da silāh getiriyōlā. silāhları būrlarā, 

bizim burălara feÍān yerleĢtiriyolā, yerleĢtiriyolā. hā sabaħıð seħērindē, sabahīð daħā 

ōrtalıKağār, ağārmadān bi emïr veriyō. o ōrdān cepedēn bu būrdān cānlarını veriyōlā, 

ganakıtıyōlā, sürüP çıkarıyōlā. hāymanadā geliyō Ģimdï, hāymanadā gaçıP gelïken iĢtè 

ōnnaracıKgūrtulūĢ yolū būlmuĢlā, 30 kóylerï gidērken yāKmıĢlā, yīKmıĢlā, gitmiĢlē. 

geçememiĢlē hāymanadanôte ānkarayā. ha onnāàð çoK zarārı ōlmuĢ. onu da 

dumlupųnārdā, dumlupųnārda tām çatıĢcaKları zamān yònanī ōrdā iyï gīrmayā baĢlamīĢ 

bizim müslümān türk āsgērlerï ōlcák içimïzdēn bizim paĢanıð birïsi dèyō ki, ulān deli 

ģawūr deyō. ôðǖðde bi çete vā. vūr da geĢ deyō etēm bey. vūr da geĢ deyïncē yôrǖvèriyō. 

ïĢde o zamān ïzmire 35 dôkülüyōlā. haTdā kaçan bu āsgerlerini atarĭmıĢ dıĢarī, bizim türk 

sivillerinï gemiye dolduruyumuĢ yònān. gaĢcák gāli yā. atatürk de ārKadān yetiĢiyō, 

hedefiðiz ākdeðïz deyō. ākdeðïz, atïna deyïvē ne vār atinayī dā boĢātsınnār acıK dahā ôte 

gidēydï musāllātoluyō ïĢte bizē. yāni biz atalādan bóylē acıK duyādık yani ilerdē. 

 

NĠÇĠN GĠRESUNLULAR KABRĠ DENĠLMĠġ? 

Ģóyle āðnayālım. giresun hapishānelerini bu yònān hārbi baĢlayıncā, äskiĢehïrï 40 fiÍān 

yònān ïstiÍāletmiĢ. ïsmet inônü ōrdā çok savaĢtı Sāten äskiĢèhïrdē. hā garadeðïz tarafına 

dā sāldırmayā bāĢlayīnca garadeðïzden bi denĕsï māhќūmįmiĢ. dèmiĢ bän māhќūmları 

bütün dèmiĢ Ģey èdecem, boĢāndırcen. Ģeyïmden, cezāmdan dēvlete vazgeçērseðāsger 

toplecen deyō, çıkıyō. topalōsmān denilēnadām, āsger topleyō Ģeylēden, lāzlādan āsgēr 

toplòyō. hā bu cepēyē gadā o da savaĢıyō. bu 45 cepede o Ģehït veriyō. fagāt  adām yaralı 

topliceð diyē yònanıðārdīndan gidemeyïnce bunā atatürk ïdam gararı verïyō. ne diyē sen 

dèyō ôle durugoyāydıð dèyō sivil toplārdı dèyō. sen nèyē yònanıðārdından gāldıð dèyō. 

ona da ïdām gararı veriyō. yani ōrdān gēlmē. giresun Ģehitleri demekden maKsāt hā onnā 

bi taKım bi çete hālïnde āsger dǖzmüĢ, buriyā gēlmiĢ yònanıðārdındān onnā dā.                         

50 
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ADI SOYADI Kadir Akın 

YAġI 74 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul 

DERLEME YERĠ Karaağaç Kasabası (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 10 

          

HATIRA 

Ģu dağlādā āsger varĭmıĢ. ondān sōða topu būrdanatarĭmıĢ o sïvri tepēye. hē ondān sōðā, 

burda bizim kôyümüz var. kôyümüzüðōldū yērde burdā, būrda da bi Ģēy varĭmıĢ. makinalı 

tüfeklēŗ varĭmıĢ. hē harp bāĢlaýĭņca Ģindï, bizimōrdanatannā burdā bizimāsgeriðüsdüne 

düĢerįmiĢ top biliyōð mu. hē Ģu depede de bi gumāndan varĭmıĢ burdā. län mubāreyadam 

bizimāsgerï gırıyōð, ne yapıyōð sēn demiĢ. hē 5 ilērlēt mesāfeyï demiĢ biliyōð mu. o 

zamana gadā mesāfe vēcek kïmse yoK, bulūnmuyō. burda da bi sakāTayaĝınıð biri yoK, 

bi ihtiyāŗ varĭdı. hārbe çok gïrmiĢ, çıkmıĢ, yusuf çavuĢ derlēmiĢ. onu buluð, gelið diyōla. 

hemen onu būrda düzeltiyōla vāsıtāynan bi Ģēynen. hemen makinenið baĢına veriyolā. 

makinalı tüfeyið baĢınā. bi‟ mesāfe uzādıyō. he birinci tōPberiye düĢüyō. ikinci top 

mesāfe āz daħa uzāt 10 diyō. āz daā uzadīnca ģavuruðüsdüne. verïyyo gôzüne. o zamana 

gadā atēĢ deyō. āferïm, āferïm dèyola topāl, müќāfāt gēlmiĢ. he yusuf çavuĢ, 

yusufózdemir. yusuf çavuĢ dèyolā. ōndan sōða ïĢde ģavuru sürüP çıkarıyolā ōrdano 

memlekeTden. çoK buŗlāŗda harpōlmuĢmuĢ da bi Ģehitlē gabri vādır. sïvri tepeniðolduū 

yērde. he, hē giresūnlularıð gabįri būrda ïĢde.                                                             15 
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ADI SOYADI Kadir Yılmaz 

YAġI 84 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur - yazar değil 

DERLEME YERĠ Karaağaç Kasabası (Ġscehisar) 

                                       Metin Numarası: 11                 

DUA 

ilāhi yā rabbelālemïn, ilāhi yā rabbelālemïn. ey yerlerið, gôklerið bütün mükevvenātıð 

sāhibisi, yaradıcısı olan, ulu mēvla. ellerimizi āĢTık semāya, semāya deyïl senið 

rızānüçün, sāniyen duāya yüce mēvla. oKumuĢōldūmuz sūrelērden hāsılolan sevābı, 

burda yatān bütün mevtālarıð, Ģehitlerimizið aziz ve temiz ruhlarına āyrı ayrı hedïye 

eyledim, sen vāsílēyle. bïzleri dē ånnarıð Ģefāatına 5 nāyilēt, Ģefaatlarından mahrum 

bırakma yā rabbï. yā rabbi oKumuĢōldūm sūrelerden hāsılolan sevābí, bizzat sēvgili 

habïbið hazįreti muhammet mustafānıð azïz ve temiz rūhuna hedïye eyledik sen vāsılēyle 

yā rabbï. bïzleri de ånnarıð Ģefáatine nāyilèt, Ģefáatinden mahrum bırāKma yā rabbï. yā 

rabbi oKumuĢōldūm sūrelerden hāsılolan sevābı, peygamberleriðevveli hazįreti ādem 

safiyyullăħ, 10 āKırı āKırzaman nebïsi bizim peygamberimiz muhammet mustafa 

sallallāhü teālā aleyhi ve sellem efēndim hazįretlerinið her ikisiniðarasından her ne gadar 

peygamberler geliP geĢmiĢse ...yüce rabbım, cümlesinið azïz ve temiz rūhuna ayrı ayrı 

hedïye ēyledim, ånnarı bu duādan haberdār ve hissedārēyle yā rabbi. bïzleri de ånnarıð 

Ģefáatına nāyilèt. Ģefáatından mahrum bırāKma yā rabbï. kendine gūl, 15 habïbine 

ümmetet yā rabbï, emïn. yā rabbelālemïn, oKumuĢōldūm sūrelerden hāsılolan sevābí, 

sēvgili habïbið muhammet mustafānıð yüzü suyu hürmetine, minel mağriP ilel meĢríK, 

Ģark, garp içerisinde bulunan bütǖn Ģehitlerimizið ve evliyālarıð, embiyālarıð, Ģúhedālarıð 

ve gāzïlerið ve fúkarā-i sābirïnlerið cümlesinið azïz ve temiz ruhlarına ayrı ayrı hedïye 

èyledim sen vāsıleyle yā rabbï.bïzleri de ånnarıð 20 Ģefáatına nāýilet yā rabbim, ámïn. 

yā rabbelālemin, oKumuĢōldūm sūrelerden hāsılolan sevābí, sēvgili habïbið muhammet 

mustafānıð yüzü suyu hürmetine, ya rabbï, bütünejdatlarımızīð bütün gēlmiĢ 

geĢmiĢlerimizïð, annelerimizið, babalarımızıð bütün ninelerimiz yedi geĢmiĢlerimizið 

ruhlarına hedïye èyledim sen vāsıleyle yā rabbï. ånnarı bu duādan haberdār, hissedārèt. 

kendine gūl, habïbine 25 ümmetet yā rabbi, ámïn. yā rabbelālemin, oKumuĢōldūm 
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sūrelerden hāsılolān sevābı, sēvgili habïbið muhammet mustafānıð yüzü suyu hürmetine 

yā rabbim, ta hazįreti ādemden bôyüne gelïnceye gadar ... unudulmūĢ, nesilleri kesilmïĢ, 

kimi kïmsesi gālmamıĢ acaba ola Ģu mubārek günnērde, mubārek gecelērde bize de bi 

fātihā sūresi hedïye èdecek yōK mu diye elaçıP gózyaĢı dôkēn, āğlaĢıP da 30 yālvaran 

bütünümmet-i muhammed din gardeĢimïð de ruhlarına hedïye eyledim sen vasíleyle yā 

rabbim. taKsiratları vārsa āsān, rūhlarını da Ģādeylē. kēndine gūl, habïbine ümmetet yā 

rabbï. yā rabbelālemïn, akılsızlara akīl, fikirsizlere fikïr, vijdānsızlara vijdān, 

mērhametsizlere merhamēt, ètiKatsızlara da ètiKāt nasibi müyessereyle yā rabbï. 

allahümme salli ve sellim ve bārik alā eĢref-i nūr-i 35 cemï‟il enbiyāyı vel mürselïn. vel 

hamdülillāhi rabbilālemin. el fātiha. 

 

HATIRA 

Ģindi hārbið baĢlïcaĝí gǖn topalosmān alāy gumāndanī bi takım asgērçıKarıyō. gècē 

buriya soKulcēk, baĢlarında üsteymen varĭmıĢ. bu teli kesceklē, sabāhtanāsger buriya 

gïrcek, piyāde topuð yārdımiyle. Ģinci Ģo ağılıð Ģō gārĢıda baK, bi ağīl gibi bi Ģēy 

gôrünüyō. ō onū ōlduĝu yerið ôte yanı gezdikten çıKıyolā. bóýle gelerek, Ģu 40 āĢĢağıda 

dā guyu vādır. Ģū sôĝütlerið alt yānda. bïz gǖrcü guyusu derïz, oriya guyuya geliyolā, 

guyudan su alıyolā, bu aradan bu mıntıKadan. dǖĢman düĢmanıð hālini bilmez yāwrŭm. 

baK halbūsa ta Ģō ağılıð yānnarında faÍān yònanıðileri garagolları varĭmıĢ. allah 

gôstērmèyō. iĢde burdān çıkıP geliyolā. bizim nôbetçi geliyō. iĢde Ģo aradan Ģóýle tèl 

gidērįmiĢ. Ģō āyni levhanıð ōldū yerde. bizim nôbētçi, 45 bizimāsgerden bi denesi deyiyō 

telē. tēlde çan da varĭmıĢ. tèlē deĝïncik cın, cın, cın, cın çalıyō, lazlarıð lïsānı bū. biz de 

can, can derïz. onnār cın, cın derlē. būrda nôbētçi úyūyomuĢŭmuĢ. hemenuyānmıĢ, 

diðnemiĢ. biz gonuĢuyōz dèyō, ne o türkō dedi dèyō. yònanıð nôbetÇisi uyānmıĢ. siz hep 

garadeðizuĢağısıðız demiĢ. kemalıð dôrt dene çetesi gāldı, biĢeyi gālmadı. silaħıðız yoK, 

bıçaĝıðız yoK. neyinize 50 güvēndiðïz de gēldiðiz. bänïzmiriðāyvalı ŭrumlarıðdanım 

demiĢ. vallahį o dôrt çeteyi de yoğèttikten sōðā garadeðïzde ananızı, bacınızı baĢucuðūzda 

bilmem zināќārlıK yapcāz, demiĢ. o musTafa çavuĢ dèdïm va yā bāĢtaki. bïTdi mi sôzüð 

demiĢ. biTdi demiĢ. be awradını s... kôpeyi demiĢ. eveli kemalıð kôpeyïydiðïz Ģindi 

direpopusuð kôpeyi mi ōlduð demiĢ. elïnde bi tek tüfek dèyō. óyle mavzēr faÍān 55 

yoKelimïzde diyō. bíçāK bi tek tüfek. kôtü tabānca dèyō. tāK diye düĢTü diyō bu 

dāĢTanaĢaĝı, düĢmüĢaĢāğı. he vūrmuĢ nasılĭsā burda bïldiriyolā. Ģūrda o yanıK 

Tepeniðôte yānda bostānnı kôyü vādır. tabï bū bilïr bū, bu bostānnı kôyünǖ. ōnuðüs 
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yandā ... vārdır. ōrda da bi tekke vā. tekke dèyō, onnā da bóýle Ģehit, bunnā gibi Ģehït, iĢte 

bak bunnār gün gelï tekke derlē buraā. ásgērliktenesiri, burda 60 batāryaları varĭmıĢ ya. 

telefonediyolā, basīldıK diyē. Ģindï Ģō daĢlığıðōldū yērde tarlām vāŗdır bänim. bubamdan 

çıKān. ĢarāPnalı bïðdiriyō oràya Ģindï türküðasgeri diye. bïz de dèyō Ģūrdan dèyo topnan 

Ģeyi gālďĭ paçāvrasını bura āydīnnı gibi ōlmuĢ, ... ıĢık. biz Ģuriya, Ģuriya ēnseye dolāndıK 

dèyō Ģuriya góttüle dèyō. tāmombeĢ dāKKa devāmetti dèyō. ondān sōða dèyō ateĢ 

kesïldi dèyō. üsteymen dedi ki 65 dèyō. ārKadaĢlā durmāK yōK. bi kiĢi gālcēz bu tèlï 

kescēz, sabāhtanasgēr gircek buriya dèyō hadin baKālım dèyō. bana iki kiĢï ... vērdi dèyō. 

tēvfik gül varĭdı. ïĢte bundan sekizon sene evelóldü. ondan bāĢga gāli gālmadı. ōn sekïz 

kiĢï gïtti ǖstüme dērdi, on dokuzuncu dērdi. çünkü ǖĢ gatını kesiyō Ģēy üsteymen dórdüncü 

gātdā būrda duran nôbētçi hāyïn zāten būrdan kesmiĢlē, Ģu aradā kesmiĢlē. on 70 

dokuzuncū pusaraKgeliyō, ôte yanı ōtluğŭmūĢ, e tabi bu yanı yǖmsek, o yanı ālçaK. o 

yāndan baKīnca ... beklèyō. yāwrum yònanıð nôbetçisi pūsmuĢ gārĢıdan geleni 

Ģaravulleyō. o zaman bizim bu on dokuzuncū gelenārKadáĢ, kôtü dabānca dèyō elïnde 

dèyō, tēvfik gül bunu annatıyō banā, hep annattı bunnarı ôzelolaraK. tāmannından 

yònanıð nôbetçisini vuruyō. bir elïnde maKās, ôtekilē de kesilenï 75 hemenatıyolā 

būrdaniki direkarasına. ondān sōða çekïldiK bizoriya. nè o ģawųr dıĢarı çıkabiliyō, nè 

bizïmkilē. ĢafağınānatıĢ baĢladı. ondān sōða çekïldik bizoriya. nè o ģawųr dıĢarı 

çıkabiliyō, nè bizimkilē. ĢafağĭnanatıĢ baĢladı dèyo. ondan sōða iĢdē atıĢ bi gün 

devāmediyō. ērtesi gün gïrdik tēlden dèyō, ne ģawır galmīĢ. nè faÍān galmıĢ dèyō. hemen 

Ģū ... üs yānda dere va, ordā yònanıð dôrt dāne top, topu 80 varĭmıĢ. top ... hep 

ombuçuklu, gamalarını ālmıĢ, topları būrda gālmıĢ, gôtürememiĢ. oriya ïndik diyō, 

bāKdıK dèyō. toplāŗ dèyō sāndıKlarıynan, mērmiler fáÍān duruyō, gamaları yoK dèyō. asīl 

mērmiyi patladıcāK, hani silahıð tetiyi vādır yā. tetik memiýe dēydiyi zamān memede 

gapısı vādır. gapısını ateĢalır, içeriye barıt vādır, barųt yaðā. içerideyi doluyu atāŗ 

dıĢarıya. iĢte o gamaları alīncıK top 85 gullanılmaz hāle gelir. her yanı mermi olsa nētcek. 

ille o gama onų ateĢètcek, onuð Ģēysi de ō. seyïrttim dèyō, ta o depeye çıktım dèyō, 

vallaħă onnar gāldı Ģō dallıKda. çēĢmeye gitmiĢlē, hani yònan gitmiĢ gāli ya. yònan burda 

sākinolduktan sōða topalōsman iĢdē burdān, burlārda Furulan ō, ōn sekiS giĢiyï 

toparladıyō oriyā, bizim kóylü gadınnāra gāzmayınan gāzdırıyo. bizim kóylü gadınnā 

defnētmiĢ. bizim 90 kôyüð ... hayırını górmesin vallāħį gine āĝlıyon, gine ïftiharediyon. 

doğānnara nam vēdilē län. adamnā yònana hízmetçilik yāpmıĢ, bi Ģēysi yoK. bu Ģehïtleri 



 

 

209 

toplayan hep bizim kôyüð garıları. topalōsman ērkeyēlbisesi geydirmïĢ de sağdān soldān 

yaralıları da tōplamıĢôlülerï. buriya oTūz sekïz dene Ģehït defnetmïĢ, bizim kôyüð garısı 

bunu topliyan ya, ērkek yoK, hērkeĢ cepede. ondān sōða bunų defnētdik, 95 yürüdük 

yònanıðārkasından dèyo. nèlēr çekmiĢlē, nèlēr çekmiĢle yāwrųm. ilerisini annatamīcan, 

içerim garīĢtı yine. hepimïzden rāzı olsun. dihān ali annātcak bi Ģey vārsa annātsıð. 

bänimo gāzileden eĢïTdiĝim, dïðnediĝim sôz bu yāwrum. hem sóyleŗlēdi, hem ağlaŗlādı. 

oTūSsekïz sene faÍān gïtdim, gēldim bän giresunā. māsrafımı dēvlet çekiyo ēmme. 

būrdan gāzilik vēdile.                                    100 

KARġILIKLI KONUġMALAR 

Ali Yıldırım 

paĢalarıð yanıbaĢında bu gezēdi, gēldi mine. buða da būrda bï paĢa varĭdī. paĢa buna gāzi 

ünvānı vēdi, bi dene madālya vēdi buðā. buraya da sen sāhiPlēnceð, burayı temïz dutcað 

dedï. e bu da o senēden bu yānna burāyla ïlgilenïyo ïĢde. mezarları tāmirettirïyo. hā aĢaĝı 

yuKarı on, ombeĢ senedir buranıð güzēlliĝine de bu baKīyyo. çoK bunū değērli górdü o 

zaman paĢā.                                            105 

Kadir Yılmaz 

vallăħa yāwrum iðceledilē. ólē, bólē gāziliĝi vēdilē baða. Ģindï Ģeyið Ģindi varīncıK 

gôsterïn. gāzilik Ģeyi ünvānını faÍān vēdilē. hē ya tabi, tabï. 

 

Ali Yıldırım 

onnarıð yanīnda gezdïįçün gāzilerið her bāzar Ģeyler dē ağīstos bayramlarīnda bunų 

gôtürülē. bayramnarā, gonuĢturmayā. gôtürülē paĢala. 

Kadir Yılmaz 

afyonā Ģindi ōrduevindē etrāfıma toplanılā bakannā, paĢalā. bóýle ellerindē 110 mïkrofon, 

bän gonuĢurun onnā alırla gonuĢduKlarımı. 

Ali Yıldırım 

annatan gāzile galmadīüçün bu ikïnci gāzi, bu ikinci gāzi olduĝūçün bunu gôtürüyolā. 

gāzi gālmadı. ēsgi gāzile óldü hep. ammā ēsgi gāzilerið yanında yetiĢiP bóyle annadān, 

āzbōz harïtasını alān kiĢilē, bunnā biriki üĢ dene vālā. bawırdıda da vādır biriki kiĢi 

bawırdıda da vādır.                                                            115 
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Kadir Yılmaz 

defnettirēn mi, ahmetihsān ... ō tākviye gēlmiĢ ō. yāni bu Ģehïtleriðiçïnde yōK da. o 

ārkadan gēlmiĢ. o gēldi ya yāwrum. onuð geliĢini o gāzile bana annattılā. Ģinďį 

mūtemetimiĢ. āsgerið parası ôdüyomuĢ. Ģindi bu dereden tā aĢĢaĝī bōĢnaK duvarı derïz 

biz. oràya ïðcek yere yaKın, Ģu çam boyundā āynı bu çam Ģekïlde yükseklikte bi gaya va 

ōrda. āsgerið parasınī, hani āsger gidiyo gāļį ārkasından yā yònanıð. 120 āsgerið parasını 

oriya gómmüĢ. yònān giTdikten gırt dórt sene sōða gēldi o adam. ellï, elli Ģeyde, elli, elli 

beĢde mïydi, ēlli āltıdamıņ, Ģey ēlli yedide dōğru ēlli yedide gēldï. bóyle hem berāber 

gēldik buriya gôstēŗdim górdü. bän dedi burayı yaptırcan dedi. ... gaĢı o çevitdirdï, sen 

burayı yāwrum yaptıttırısıð dedï. gērçekten de cenāb-ı allah cesāret vēdï. gonuĢmayı da 

tam gonūĢtum. iĢtē oniki eylüldē, 125 demireliðinkílābı varĭdī. māħmut buluĢlū, hüsnü 

tūğlu vāliyi buriya gēttim. ondān sōða, sāğlık bizimāfyonuð devlet hasTānesinið sāĝlık 

baĢhekimi faÍān gēldilē, on sekïz kiĢï. at arabalarıynān, doğannārdan çıKtıK buriya biz. 

hani bizim kóyden çıktık diye yalān sóylemēn. buráyí górdüle, tērtemïS. hērkeĢ gonuĢTū, 

gonūĢTu sırā doKdura gēldi. dōKtur dedi ki sayın paĢam, sayın vālim, bän bi Ģēy 

gonuĢcām 130 dedï. nè o dedï. Ģindi dedï, bu āmca buráyi tērtemiz dutmūĢ dedï. buráyi 

temïz tutan dēvletini de temiz tutmuĢtur, Ģehïdini de dedï. allah rāzi olsun dedi. bän buna 

gāziliKúnvānı veriyōn dedï. bän gāzi faÍan deyilim yāwrum. bekçilik, bēkçi de deyilim bi 

temïzliĝini yapıveriyōn. hē Ģindi dē allah rāzi olsun, sağdān da geliyolā, soldān da geliyolā. 

Ģuráyı bu hāle getittiriP de sebepolana allah rāzi olsun 135 diyene yetēr baa. bāĢga bi 

Ģeý parasını, pulunu ïstemèyōm. aylığa bağlícáKlārdı, baā, madālya daKacaKlarįdi, 

hakkım deyïl dedim. niyē, bän hārbētmedim. bunnarınan düĢmana gūrĢunātmadım. bi 

allah rizāsı içün bāKdım. bän būrdan parā faÍān bi Ģēy gazanamān. sağōl, allah rāzi 

olsunāmca, allah senið gibï adamları baĢımızdanēksikētmesin. yalĭðız bu yāĢlılıĝı da 

zōrunnan bāğladılā yāwrum. 140 bunu da almāSsað dēvlet dāýirelerine gïrmiceð dedilē. 

hē bi onu alıyōn vallāħį Ģindi yalān mı sôylïcem. hē yāĢlılık maaĢī. üçāyda bï yüzātmıĢ, 

yüz yētmiĢ, Ģindi de iki yüz milyōn veriyōlā, gāli yalān sôyliyemen. 
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ADI SOYADI Mevlüt Bozkurt 

YAġI 75 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur - yazar değil 

DERLEME YERĠ Karaağaç Kasabası (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 12    

HATIRA 

yònan buriya girdiĝini górmĕďim. yònān top atıyō dedï. biz bóyük maĝara vārdı. ið deriz 

biz ið. oraă garı gız dōlduK. garı, gızāğlaĢıyō, çīğrıĢıyō. bän beĢāltı yaĢlarında varĭdım, 

biliyoniyi biliyon. hē ōrdan neyįse o ïðde biraz muħāfaza ōlduK. tabï yònān gēĢmiĢ. biz 

sïvri deriz Ģūrda, sïvriye gēĢmiĢ. sivriye tel órgü gūrmuĢ, yani yònān. yani oriyā … 

mağaraya alıyō da oràyā yērleĢiyō. ōrdan top ātcák bi yōl da.5 hē ōndan sōða gāli biz 

ōrdan dağīldıK bu gadā. bu gadā bi yònanıð gēlmesini bïlgim vā yani. yònanı górmedik 

caņĭm bän górmedim. gēldiĝini biliyon. topatıyō dedi, biz Ģōrdayız. mağara vārdı, 

mağaraya gāĢtıK. ōrda āğălaĢān, gülüĢen meseÍā ordā. canĭm ē aðnatmā mı. burda 

otururduK dā aðnadılādı. efēndim kimisï esïr gālmıĢ, efēndim bôyle biĢēy varĭmıĢ, üsdǖnde 

gezindirïmiĢ, altındā çivi dôkērįmiĢ ģawųr, ģawųr 10  esirlerē. āletið üzerinde gezinïrmiĢ 

odanıð içerisinde. gezinið dērmiĢ türklē, gezinið türklēŗ derįmiĢ. hā onnār da geziniyōz ya, 

biz nè iĢ yapıyoz, bïlmiyoz derlēŗ. āltına bakTīydıK deŗįmiĢ bi dünyā çivi çıkāŗmıĢ. çivi 

çıkārmıĢ, mıh deriz. hani çaKārlar ya. fabrika, fabriKa, ora fabriKāymıĢ diye bóyle 

gonuĢurlādı, gonuĢurlādı hē. sōða bū ģawųr bunnarī deðize gūymuĢ. … atlātmıĢ fiÍān nasıļ  

ōlduysa deðize 15 Ģey ātmıĢ, ilaç ātmıĢ. hep gózleri kôr ōlmuĢ, kôr ōlmuĢ. ondān sōðŗa 

birïsi çīKmıĢ. Ģò eviðônünde bi baKla tāŗlası varĭmıĢ, bāKla tāŗlasına vārmıĢ, bāKladan 

yemiĢ. yeyïnce bunuð gózleri açīlmıĢ. län sen nè ettið läņ. iĢte bāKladan yedim de açıldı 

demiĢ. o zamana gadā ģawırāðnamıĢ, hemen bāKla tāŗlasını bïĢtirmiĢ, çevïrmiĢ, 

yokētmiĢ, bi yōlda. ģawīraðnamıĢ óyle ettiklerini. e baKla bóyleyįmiĢ. bóyle 20 

aðāŗlāŗdı. bóyüklēŗ buràya oturŭŗduK dā bóyle anāŗlāŗdı.  
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ADI SOYADI Arif Doğan 

YAġI 43 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul 

DERLEME YERĠ Doğanlar Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası:13 

DOĞANLAR KÖYÜ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

doksān dokūz seçimlerindē iĢte muhtar seçildik. ikinci devre olaraK devamettiriyoz. tabi 

kôyümüzüð sorūnnarı çok, gēldiğimizden bu yānnā kôyümüzüðiĢte bāĢlıca sorunnarı 

olārāk. iĢtē sāğlıKocağımız bi sāğlıKocağını yāptırdıK. onuðakābindē bi kôy konağı 

yaptırdıKiki gātlı. ondan soða tabi sırāyla kôyümüzüð bū sekiz yīllık ilkôğretimið 

çıkmasıyla bi sekiS yīllık bi okul yaptırdırdık. iĢdē sonra sırāynan su 5  sorunumuz varĭdı. 

geçēn yıl onu çózdük. bu yīl da bu yol, yolumuzu yeðiden āçıP iĢte ônümüzdeki sene iĢde 

āsFalt. sū derĕ, he bizim hē membā suyu olaraK iĢdē kaç atmīĢ, atmıĢlı yıllārda iĢde 

membā suyu olarak gelmiĢ çeĢmelēdeki, çeĢmelēdeki suyu Ģebekeye almıĢlarmıĢ, tabi 

yetersiS. akĢām dıkayıP sabah açıyoduK o da kôyüniçerisįņďĕ iki saātlıK, saat on dedi 

mïydi kôyüð hiĢ bi yerïnde meseÍa su 10  ōlmuyodū.  bi üĢ tāne sondaġ vurdurduK. ilk 

sondajda su içeremez, nikrit ve baĢka bï maddeler garıĢmıĢ. geçen yılda iki sondaġ vurduk 

gine aynen demïr ve herālde bi baĢga bï maddelēr varĭmıĢ. ondan sona tekrar bi dene daā 

denetdirdik makineyï Ģe yāpmadan. o içilebilïr, iyï, güzēl sū. sāniyede farklı farklı yerlere. 

fārklı yerlere. e bū … kôyümüzenakān su çok güzel ve çokiyi…yani yapılabïlse 

ĢiĢelenebili, 15 sāniyede on yedi, on sekiz litįre falan çıkacak tïpte. su yoKevlēde. su, su 

evlēde, evlēde, doksan yedi doksan sekiz yılīnda falān bi evlerē yani Ģebeke girdïydi. yani 

bu çeĢme sularınī gapalı Ģebekeye almıĢlā iĢte yetersïzdi. bu suyū iĢde o Ģekïlde çózdük Ģu 

anda raħat. iĢte bi yolumuz. ha Ģu ānda dā ganalizāsyon fosteble için uğraĢiyoS. yani o da 

pıloğrāmda yāni. bu sene fostebleýi yapabilïsek iĢde   ônümüzdeki sene 20 

de ganalizasyon probleminï çôzüp. 

 

KÖYÜN GEÇĠM KAYNAKLARI NELERDĠR? 

evēt bağ bahçe ārpa būğdáyekelek. genelolarak ō, yanï kôyümüS …. gırsal, dağlār gurū 

ve bōĢiĢdĕ, nāsiPolusā vālimizið de zāten bu senē sôz vēdï aĝāĢlandırmaā iki üç yıldır 
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ūğraĢíyorum. yeni bï pōğlamā sokuP Ģe yapamadık. inĢallah yani bu senē onū da 

bāĢlatīrsak yani kôyǖmüS, dāğlarımıS yeĢïllenir, yeĢillendirmeyĕ çalıĢcaS. 25 

 

HAYVANCILIK VAR MI? 

hayvancılık ēsgiden iyïydi. iĢde tǖrkiye geleninde de azāldığı için tabi kôyümüzde dē 

ïĢçilik, iscehįsāra gittikleri için malımıS, mal çok az. az mal hayvan kôyümüzde ağıllā vār. 

yok, yok dıĢārda dıĢārda bizde besi olayī yoK. hep baħarıð gıra çıkarıS, gasım geldi mï eve 

alırıS, o Ģekïlde eve dônüyoS o Ģekilde, o Ģekilde besi olayī yoK, bēslemeyiS.            30 

 

KÖYÜN TARĠHĠ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

Ģu andā, yǖzelli yılı geçik tahminen bū beledïyenið bi araĢtırma Ģeyindē yāni araĢtırdım. 

bizim kôy o zaman üç hane olarak gurūlmuĢ, vālla Ģu anda hatıŗĭma gelmiyo iĢde bið sekiz 

yǖzlü yıllarıð hē hē o zamana dayanıyō. sen sóyle Ģu anda sekiz yǚzĕ dokūz yüze yakın 

nüfūsū, yǖzelli haneye sahip, hē gôç olayī yoK. yani iscehisarıð mērmer olmayāydı sağa 

sola gôçoluyōdu.esgiden çok gôç gôç vērmiĢ 35 yani çeĢitlï āntalyadan, ïzmir bū çïftelēr 

tarafī yani ēsgiĢehír çiftelēr. evet gôç ôðnendï. üĢ dôrt senedir gôçolāyı yōK. 

KÖYDE YAġAMIġ BÜYÜK ZAT VAR MI? 

büyǖk zāt Ģeyolarak, yoKo Ģekïlde yani devlet gadamesinde yoK yani yeni yenï iĢde 

devlet gademisinde olan bï āsgerï ĢeyilerimiS vā. bi de iki üçôĝretmen var, imām. o gadar. 

yatır vār, yatır, yātırımız va, meseÍa doĝān dèdemiz olur, bu 40 kôyümüzüð ïsmini zāten 

Ģe yāpan. ēvetōrdan geliyo bu dōğan dèdeden geliyŏ.  kôyüð içerisinde yeŗį vādır, gārĢıdā 

gārĢıda yatır var. Ģindi o Ģekilde bi fazla bï bïlgi Ģey yāpmadıK dā yani kôyüð çēvresinde 

vār canĭm. yani bū yatīrlar hakkındā bi fāzla bïlgi Ģeyētmedim meselā kôyümüzüð Ģeyindē 

vār, üĢ dórt yatır vareme. vareme ēð büyǖk Ģeylelerï bu doğān dede olaraK. ēylülayında 

iĢdē ēvlerið dambaĢlarına 45 baKīlıriĢdē gīĢlık yakacákolaraKiĢde odūn, kômür e 

tezekolayı birázāzdır, yani bu mal gürbesinden yapılan Ģey … birázaz olaraK. kadınnār 

da iĢdē gīĢlıKolaraK būlgur, būlgurunu, tārħanaļarĭņĭ hazırlariĢde gīĢlıKo Ģekïlde 

devāmeder. 
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ADI SOYADI Habibe Özkara 

YAġI 72 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur - yazar değil 

DERLEME YERĠ Doğanlar Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 14 

 

YEMEKLER HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

būğdeyi üyǖdüyoS, būğdeyi. fırında, fırında ediyoS. sacıðüsdünde de ediyōSsıra gēldi 

mi, nası ōlsa ediP yēyōS. tǖrküS gāli kóylüyüS nēdem yāvrum. e ne yapam hēĢ de bi Ģey 

yāpmıyoSallah nè vēdïse büĢürüpedip yïyoS yavrum sāĢda. mayalı gibi, mayasız gibï. 

yaparıS, he, he yā guzum nè bileyin gelcēnizi. bilēydim yapādım da ... he yāwrum. 

tārħanayī yoĝūrdu cızīldıyoniçine gôceyi gatıyon, garıyon 5   guruduyonïĢde. hērkeĢ  

yapa yāvrum he. būğdey, būğdēyden he dóydürüyoS, tekrār çēkdiriPonu garıyoS, he 

yāvrum. kóylüle hepóylē. herkeçevindē, ya ya yōKTur hērkeçevinde bulgurumuzu. 

yoK yoK bizētmiyōS heç yāwrum evimïzde ne būldŭķ. hamūraĢı deriS gatı ... onu edē 

biĢiri geli yeriS haĢafınan ne èdicen yāvrum buldūmuzu yēceS. e gôce yapıyoSïĢde. 

yāpmayıS, yoK biberēkmeyiS. 10 tomatèsdēn yapıyoS, tabï yā ... bizóyle dil bilmeyiS  

guzūm. biz bóyleyiS. e ne bilem kóylüdēn kóylüye yol çoK yāvrūm. sïz de bäni 

güldürüyōsuðuS. 

yāwrum bi bāK vallaha edēydim, bi dē bunnār bunu gētdi. bän de o sērdïmiSacıK 

tārħanayı ... gumrulā gidïyyo, guĢlā gelïyyo, kedilē geliyo, serçelē geliyo. haKïKi zōr 

gūrtarıyon. alafıðaltında bïĢtim. biriki vā onnara vēceS. vallaha süt bi geliyo, 15  sütsüS 

gara inek, bozinek. zamānı geliĢinde otlā gurudu mu geçiyo yāvrum. vay bi kiloyū da 

gēlmiyo Ģïndi ... iyi cins ōlūsa yoK bizde ólē inek var kôylünüð birezïnde. ederiS, 

ederiSonnari. 

PEYNĠRĠ NASIL YAPIYORSUNUZ? 

e nası peynir yāvrum süt gelincik mayasını getiri gatarıS ... Ģey gibï damacàya guyārıS ... 

tenekèye guyārıS ondan sona ōnda ... mı tuluğa basāsıð ya bï damacıya 20  basāsıð. 

tuluğūn ki zelletli oluyō. iyi olūyo. ha bak bunnā acıK Ģey. bazī tuluğa basarıS, hē  lāylon 

Ģôle damacalara basarıS. damaca dèrlē. e tabi yāğlı, sāğdīmızı çalarıS, sāğdīmızı çalarıS. 
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piĢmiĢið pēyniri dutmāS. biĢmiĢi yoĝurtèderiS. ondān pēynir dutmèyo. hani ǖsdünü 

alīyoð. o ōlmèyō çiy çalıyoð. ekenekïyo yāwrum. bizim adamımīz da yōK çapalayan yōK 

da yoK....de gullaniyōS, amān nè bileyim 25 a yāwrum bän ... a guzum län. 

KATMERĠ NASIL YAPARSINIZ? 

iĢde būrda çıKārttıran  çıKārttıyo yağını, yağını tenekelēŗnen getiriP yakıP yïyoS. hamųra 

çalarıS hē gavuruS  hē haĢgeĢli gātmerèderiS ... mayalī ... èderiS. ıramazānda gāli 

mēĢūrdur, ya mayalı ya mayasıS hē guzum. zātï kēlleyi gırıyoS, çiyliyoS, guruduķţăņ sōða 

onnādan yapıyoS, guru denesini āyrı. ōlmaz ya yā 30 ōlmaz   onnādan. yiyen yèr bïz 

hamıraçarıS. bi dē sùdüð datlınıðiçine gatālā. aldī gibi ye ... gibi ye haĢgeci. 

tatlınıðiçïne gatāla. bizimāfyondákilē de yēyo bänim gızōlu. ne gibi mēĢur 

hērgeçevïnde būldu ne bulūrsa biĢiriP yēyo yāwrum, āyrı yemekÇimiS yoK, biĢēymiS 

yoK bizim. edēnedē ētmèyenētmeS. kēĢgeyi yapīyoS. nāsı yapıyoS būğdáyı dôyǖyoS, 

fırına goyūyoS içine katıP getiriP yïyoS guzūm 35 nası yeðïr. amān yāwrum. 

KAÇ YAġINDASINIZ? 

bän ne bilem bän, yaĢımızı oKurum yōK, yazarım yoK. giTdïydim üĢ sene okunuyōdu o 

zamān. güççǖyüm, aman güççǖyüm. ne bilemārpa yōlmasını yāwrum, anām yoK, bubām 

yoK hēpsi óldü. herālde güzün ōlmuĢun. anām da gālmadı, bubām da gālmadı, kïmsem 

gālmadı. anamōlsa yalĭðız ... vármıĢım, hē atmıĢdan  bôyük.40 

ÇOÇUKLARI NASIL EVERDĠNĠZ?     

oða dôðür gitdïni bubası būldu būldu gēldi. gitmedim vallaħā gitmedim bu da gıcığıma 

gidiyo ïĢde. bekire de giTdïm yoK bi kere gïtdim. güççükTü onuðōğlana. e bubāsı gitTi 

ōldu. bi gïtTi, iki gitti, e ōndan sōða goduK, vēdik yāĢmaĝucūnu az buçuK, niĢānnadık 

hē. bi sene falan dūŗdu, ondan kerï ... geliĢimi āldıK 45 bunuðKunu. dahā buðā gelïn de 

ālmadıK. kēndi ... de.  

tabi vēceklē yāwrum. el deyïllerįdi, nilüferiðgïlden, el deyïllerįdi. ... bir  iki kere āldılā, 

vēdile, nētcèð. 

VERMESELERDĠ NE YAPARDINIZ? 

alı gaçādıK, e vay yāvrum nētcið. vay gaçırma çoğūdu. bi gaçırma. hē gızıð góynü ōldu mu 

vallaħă gaçırıyo, Ģïndiki gızıð góynü yāpcaS yine gaçārıS. tabi 50 barıĢcáklē   āynı günde 
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deyïl. bi dā ondan soða hesābını kēstiri gene alān, gırığını, güdüĝünü āldırı ōndan sōða 

barīĢır. tabi tabi istēŗlē, ïsteyenïstēyo, ïstemèyenïstemèyo. gonuĢurlā, gene gonuĢurla hē 

gonuĢmeyïP de netceklē. ēy nè yāpceð. ōlmadı mı kôtǖ. o zamān daha bahālı gidē. davā 

èdē dērken. bunu da evermicez de nētcez iki tene üĢ tene ōĝlān va. biri esgērden gēldi. gīz 

da gètcēk 55 genē. gızarıyoSïĢde. hē e hayīrlısını vēsið cǖmleten. allahtan gōrkan 

gūldan utananı vēŗsið yāwrum. gùçùğünǖ de sāndıKlıya gótTü  ôğretmenne, o da orda. 

Ģeye sulTandağına, sulTandağına sandıKlıya deyïl. 
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ADI SOYADI Fatma Koç 

YAġI 70 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur yazar değil 

DERLEME YERĠ Kuzviran Kôyü (Ġhsaniye) 

         Metin Numarası: 15 

       

ESKĠDEN KIZ NASIL ĠSTENĠRDĠ? 

evel  ādet deĝil hiç sólemek, ana baba kimi kanarlarsa benim kızlīmda óleydi ādet. ōlan 

fiÍan baa fiÍanca kızı alın faÍanca kızı alın yoĝudu. Ģindï izmire gideli gāli Ģindi ōlan kızı 

kız ōlandan lafetmēnce ēvlenmek yok Ģindi gāķtı o ādet, gôstēŗmezlēŗdi bile, ne 

gonuĢması gôstēŗmezlēŗdi bile. Ģindi sēn, sôz temsil; beņĭm ōlumsun, ōlum garakôyde 

fiÍancanĭņ gızını git gôr dersem, evine varĭp Ta gızı gôrmeĝe guymazlar 5 seni eve, gız evi 

guymazlāŗdı, goðĢununevine gircin, gōðĢu da bi çocukünlücek, senĭņ gelinalcïn gız 

suya gitcik, di ha Ģò, cāmdan, hįpįsi bu gadar. 

 

OĞLAN KIZI GÖREBĠLĠR MĠYDĠ? 

Ģindi eveli gôstērmezlēŗdi, gurbanoldūm gülüm, Ģindi ōlanÍaŗ, gaynatanıð gaynananıð 

älįni ôpmēĝĕ bāyramda güveyi gēlir, hani yaυǔklu ya, ōtumak yasaK, otumāzdı, ôpicek 

gitcek, eēr ēmmōlu çocuū vāŗsa dıĢarıda onǔð yanĭņda oturu, 10  çayını içer, gider. 

gızın ēvįne otumak yasaK, óleyidi eveli, otumāzdı, älįni ôpcèk, hemen çıkıcek dıĢarı. 

hemen buncāz älįni ôpmese gelmese de ona da gücenirler, o da adettir. ôbüri hemençi 

fırlïcek dıĢarı, górmicēk, yaυuklısını, górme yok. ävlenmek eveli óyleyįdi, Ģïndi ben izmire 

gideli hele zılla zılla ōlan gızı, gız ōlanı górmïcek “sennēn mi gĕçiņcek, almıyoņ, kôy 

gızını almıyōņ, sennēn mi geçiņcek, kändin 15  ālcīsað al”  diyo ōlan.  beņim güveýi iki 

Tane ōlanı everemedi būrdan, ōnlara baKTı iĢTe yôĝenįm dedi.  bizimkileri çoK Ģükür 

benimkileri óle biĢe hiç ētmedi baa.  dôrt Tane ōlaņı evērdik, óle biĢe górmedim. çoK 

Ģükür bið Ģükǚr, dôrt gız dôrtōlan çocuĝūm var hēpsini bu yuvadan uçurduK.… fiÍan 

góstermediler,  çoK Ģükür bið Ģükǚr, hēpsini ävērdik barkardıKgitTi. Ģindi bēn de gitcin, 

āðmadıð mı dedïmi 20  telefon gēdi, ramazānı gôtcēz dediler, bēn de dedim ki ıramazanı 

būŗda  çıkım, bänįm buranĭð havası baņa iyi geliyō, ōrdan acık hāsta gibi gēldim de 

buranĭð havasını acıK … bo yıl bu ramazānı būrda  çıkarīn da dedim óle gelïn, havalar hoĢ 



 

 

218 

dedim telèfonda, gēlmedilē , bôyünkü gün bäņ yōlda ōlcēdim iĢTe  bazar gün gēlceklēŗdi, 

gēlmeyņ dedim bäņ ıramazānı burda çıKarcayn dedim. buŗda gālcayn dedim. kóyden de 

25  āyrilmeyi pek sēvmiyōņ, vallāħ neden sevmiyōņ, illē ïnsanıð vetaņı gibi yoK. izmirde 

evimmar, orda dà kirede faÍāņ dēliz gēl velākin ben izmire bura gadar ısınamadım 

gatiyyen allāħĭm, ōrda da kendi Ģahsa ayįtevimiz var, hepimiziņ dē, kiramıS fiÍāņ yoK 

ôyle , çoK Ģükür, ēveli bólēdi gülüm. 

 

BAġLIK PARASI ALIYOR MUSUNUZ? 

Ģïndi, beĢ milyona ārlıK çıKmıĢ Ģeyde gıyırda, dôrdünü yatīŗmıĢ birine de senet 30  

vērmiĢ, bir milyona da senet vērmiĢ adām, gız gaġmıĢ.  beĢ milyāra çıķtı Ģindi baĢlık ōrda 

da, óle duydum gēļdim, Ģindi ävlenmek gāyet zora vāŗdı, ārlık baĢlıK zılla zorā vādĭ, bizim 

buralāŗda o gadar yoK, gıyır beĢ milyona çıKmıĢ gıyırın gızlāŗı. düðĭr gēldïņde hēmmen 

bázarlık ediyōŗlāŗmıĢ, beĢ milyonu bütin veriyōsāņ, yüziği daKgit, vēŗmiyōsāņ git baĢKa 

yèrdēņ gızara. būŗlā bóle. yeni Ģēýlēŗ bóle.  35 parayı  cēbe   gülüm cēbe, kēndine cebe, 

baĢKa biĢe yoK, ōlāņevi istersē çılbak gótsün, gälin gôtürü ya, neyi getirïse onu gèydirip 

alĭp gitcèk, ōlāņevi neyiderse etsin, gurbānōlduĝum gülüm, oranıðādetini bambaĢKa 

olmuĢ, bän dedim kine sizallāħıðızı gāýbetmiĢsiðiz dedim, hĭçulmůSsà yarsını bāli gıza 

harcīð. ālanadam nè èderse ètsin, nēe harcïcez diyōlāŗ, Ģïndi bóle çıkmıĢōlāŗ, bizim 

çoK Ģükǚr 40  buramızda óle yoK. baĢlıK parası vā da, āðlamādıð o gadar beĢ milyār filāņ 

yoK. biz gıza harcïcak gadarāļırıS, gızıðôtesini berisini, kändimize bere vūrmicek gadār, 

āldīĝımız parayı sıvàyıveriS hădi, kändi daĢınnað kändi guĢunu vuruveriS gider, varıŗ. 

bizim burālarımızóledir. gıyır beĢ milyāra çıKmıĢ Ģïndi, ènmiyō gatiyyenallāħım, beĢ 

milyār, vallāħi gēliyōŗlāŗ gülüm, lán tă ôte yaKa  45 kurtyúrdú, tokaz gelįp gelįp 

gôtürüyōlā. dā óle paraðız çoKsa vā, sizi ôlesiceler, góðü olīŗsă gôtürü de, Ģindi Ģu mesele, 

ōŗalar gelmez būŗlara dā kôyü ya, kändi aĢïretimiz gēlįr. 

 

SĠZ YÖRÜK MÜSÜNÜZ? 

yôrüĝüz biz, diyōz ya, türkmenistandan gēlmiĢ bizim ĢēmiS kôkümüS, türkmenistandan 

gēļmiĢ, bunuð babası óle dērdi. türkmenistandan gēļmiĢ bizim 50  kôkümüS dērdi.  biz 

yôrüĝüz gülümgurbāņ olduğum garafatma sülāleleri, beņim filān aklım ermiyō. bēndēņ 

daha evelcesi gelmiĢ, oða da bôyükler deyūmuĢ, bunun babası da bilmēz de. bôyǖkler 

demiĢ sizo yāndan geldi kôküðüz dèyelekTen, āðladīð mı Ģindi. 
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DÜĞÜN HAZIRLIKLARINIZ NASIL OLUR? 

sōðā ceyizederïz, güvey taKımını èder, gānyana, gāynata. bizim kändi ĢeyimiS, 55  

kôyümüz, ondan sōņā ēĢiyinden çocuğuna, gāynanaya namāzlāsını èder, yāĢmağını èder, 

gaynatanıð çorabını alır, gaynatanıð sıkmasını alır gızıð babası, bāĢlıĝalıyōz yā, āldīmız 

baĢlıĝı oràýa sıvarıS. nè‟yimiĢ ana …demïcek, mesele bu. para gene onlarīð da 

bāĢlıĝadettir yāni. ōņdāņ sōņa gayınları vāŗĭsa hep goca goca peĢgiralīlāŗ, sıķma alīlāŗ, 

mintanalīlā, pēĢgiralīlāŗ, hani gayınları fiÍan vāŗĭsa. 60  ōĝlanıð Ģeyleri gāļį gardeĢleri 

vāŗĭsa, Ģey emmileri vaŗĭsa çorabalīlāŗ, sīķma alīlāŗ, yāni birbirlere hep birer Ģeyalırlāŗ, 

hediye. mintan hē, mïntan hē, hē , gómlek, gómlek hē. bóle çıkarĭz gızı, yataĝınıð, 

duυaĝınıð, halısīnnan hēr çeyizini ederiS biz. bóle gızımız çıKarıS biz. gälin çıKarıS biz, 

ēmme ōņnaŗ gadarālmayız biz bāĢlıK. 

 

DÜĞÜNLERĠNĠZ NASIL YAPILIR? 

düĝünümüz de bóle olūrïĢTe. sôz alīlāŗ, dāvılcıyı getirilēŗ, ēveli yoğįdi, Ģindi 65 

ōlāņevinden geliyō anaKınāsını ōlān eline goyuyō, nè‟yimiĢ ōlāņevinden ôte beri gelcik 

de gız evi yïcèk, o da Ģu yandan gēldi, o ādet ōŗdanōmuĢ, bizimki de óle olcak dedilēŗ, 

bïzde óle yoğŭdı. anası vurïydi eveli kınāsını, Ģïndi ōlāņevinden geliyō, hērKezið mïllet, 

yemeĝiðnen barabār, anaKınāsını vuruyō, goyu, yemeýi yediriP goyup gidiyō, alĭp kēndi 

adamlarını gôtürüyō, Ģindi óle oldų. o ādet çıKtı, 70  çālgıcı gèlïr, kāh gızevine de gèlïŗ, 

ōlaņevine de gèlïŗ, ōðdan sōða, çalār, gälini alır gidēŗ, eveli toprakbasTı ādet, Ģindi 

gāldīrdılāŗ,  toprakbasTıyı gāldīrdılāŗ,  yabana gidennēŗden toprakbasTıyı alīŗlāŗdı,  Ģindi  

galdırdılāŗ  yoK, türke mürke gitti mi alīŗlāŗdı hani. mühǖr dıĢında. mühǖr dıĢına gız gitti 

mi toprakbasTı alıŗlāŗdı,  Ģindi gāldırdılāŗ onı da. yāni mühürüniçinde … fiÍan veŗdïk mi 

yoK, tǖrke vēŗdïð mi, 75  bozôyüğe faÍan vēŗdï mi ora mühǖrüðiçinde deĝil bizim 

mühürǖð yā, ōŗdan toprakbasTı alıŗlāŗdı,  kôyüð dıĢındáyse mühǖrüðaltında deĝilįse 

toprakbasTı alılādı, Ģindi gāKtı gāli, gāldırdılār hē hē gūrtuldulār. ōðdan sōða, Ģeyi taKālā 

Ģuràyā çatalağacı, sülēymāņ gèli parayı veri, ōŗdan kınacıyı iðdirï, onı da deligānlılāŗ 

fērfènidēr yēŗ yāni. bi o ādettir yāni, bizim ĢeyimiS Ģereftir, óle gāwgali belāli 80  

düğǖnētmeyiS bïz. dātlıļĭğınanideriS bóle biz, gızımīz çıkarıS. 

 

KINA GECESĠNDE NELER YAPARSINIZ? 
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kına gecesi de anāsı toplāŗ, birbirleri hănĭ kına gecesine gız tarafları gèlir Sāten hē, 

gızıðevinde olūr. …geĢgeğine gadar ōynāŗlāŗ, gülēŗlēŗ, geĢgeğinde gızıð gınāsını yakālā, 

ôvēlēŗ baĢını, kızı yatırılā, sādıĢla ceyizini toplāŗ, Ģu fiÍānıðkını āyrı gōŗlāŗ, Ģu faÍānıðkini 

āyrı gōŗlaŗ. āyrı āyrı sandīnı basāŗlāŗ, gızı yatīrlā, sādıĢlāŗ, sabācık 85 bekler Ģey gızıð 

baĢını, ōŗdan da gaynata gèlïŗ, gälini satın alcık. yengeleri gelï, parayı alīŗ, sādıĢlāŗ o parayı 

üleĢïŗ. kapıyı aĢmāzlā gelinalıcılara, parayı vercèk óle aĢcak, bi de gälini çıKārKènè, 

gälini çıķāŗmazla, bi de gälini satcèk sādıĢlāŗ, ōðdan sōðā, gāynata sayĭcèk parayi, onı da 

sādıĢlara gälin gideniðǖstüne üleĢïŗleŗ, ādet bu gülüm iĢTe, oluyōdu yā Ģindi çoK 

seyrekoldų, çoK yerde gaKTı, ōluyōdu, eveli 90  āğlıyōdu, ediyolādı yā Ģindi çoK 

seyredi. 

  kınamı gāŗdılāŗ tastă 

  ōlāņ evi pek havastă 

  gız evleri gara gara yastă          

 diye ālālā, durūŗlā. län yāwrum. 95 

ōlanevi pek havasta, 

  gızevi gara gara yasta 

  tōrbasını tuSsuS goyan 

  gızevini gıSsıS goyan 

  bôyüķevi gıSsıS goyan 100  

diye ālāŗlāŗ, ana …sarılı, birbirleri sarılır  āĝlāŗlāŗ  …gāKmamıĢ da bïzįm burlāŗda 

gaKTı.…te bozôyük yanımızda gırīldılāŗ, gēĢtilēŗ āĝlıyā  āĝlıyā bólē. gôtürüler hē, 

gôtürüler hē. hepsine duvaK… Ģǚkǚŗ hēĢbiri gāĢmadı. āmïn, gurbānoldūm. 

 

KÖYÜNÜZÜN YEMEKLERĠ NELERDĠR? 

evēlki yimekleri mi sāycin, Ģindikileri mi. eveli, eveli bi gazan alacaĢ biĢirïdik, içine tatlı 

gatāŗdıķ, alacaĢ dēŗler sarı buĝdáyden, dôĝērdik kepiïni çıkarīydık onų 105 biĢirïydik, 

gelēnlere óndenalacaĢ çōrba …ondan pırāsa …dōlma, etli dōlmā,  oðdān kelemaĢı ōndan 

sōða pirinç dondurması, hoĢāf. pirïnĢ dondurması, hoĢāf verïydikeveli, o bôrei 

…bôreğiðnen tatlısı da yemeğiðǖsdüne verilir. Ģïndï, kimisi Ģey ediyō, pirinç 

dōndurması, pirincį çorbá gibi biĢiriyōsūð oðdāņ soða onu donma gáreline gēldi miydi ayrĭ 

ayrĭ sārmalara gòyŭyoð. onu dāĢ duvarı Ģey gibi yoĝurt 110 çalınır gibi doðuyō, onu da 

Ģekeriðiçine atıyōsuð, onu da kēsme Ģeyið yemeğiðüstüne. soyuKma yèrlēŗ āðadıð mı, 
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yemeğið üstünĕ, ónden çorbáyı yerler onı yērler, oðdan soða hoĢafı, bôreğiðnen hoĢaf 

enārda verilēr, ôðden alacaĢıðnan pıracaĢī, kelemaĢını dōlma, etli dōlma verilēŗ, ilkiðki 

yemēkleroyudū. alacaĢ Ģindi buğdáyden bi gazan vurılāŗ, hēr zaman vurĭlārdı, Ģindi onı 

gāldırdılār gāli. o 115 alacaĢıðiçįnĕ Ģeyi dēh edērler Ģekerï, onı gôzēlce cǖrcan èdēŗlēŗ, 

tās tas Ģeyi gōŗlar saħanlara hēr hēr sufrăyă gōrlāŗ onı çorbayı yēŗler. tatlaĢ, alacāĢ da ona 

dēŗler. sütlēr, süt gatmāzlar gülümoða, Ģeker. tatlaĢ diyōļaăŗ onă, alacaĢ bu. bu tātlı yerine 

deyïl, datlıyĭnan bôrekǖstüne verïleraĢıð, yemeğiðüstüne. bôreĝi bayaī sinide bôreĝi 

èderiS, firınnāŗda biĢirïS, oðdan sōða Ģeynneð barabar, datlıyĭnað barabār, 120 hoĢafıðnan 

barabār yemeyini. millet çōrbasını fiÍan yendikten sōðra süreriz gidĕ, en sōra bôreyi yerlēr.  

 

BÖREĞĠ NASIL YAPARSINIZ?  

sarı buğdeyiðunuðdan, yoğurūsuð, ïncècik yazāŗsıð, onĭ da güzēlce Ģeylēde biĢirisið, yedi 

sekizini firında, onĭ da güzēlce getirïsið hep sufráyá birer dĕnĕ hēr sufreye birēr dĕnĕ 

dağıTılīŗ. yağıðan hāĢgeĢ gatarīS, bôrek yalðız olūr mū, īsbanaK gátmáyiz biz, yağī 

hāĢgeĢi …oðdan soðracağızĭm Ģeyi de gatárıS haĢgeĢi az 125 biĢe, yağı çoK cānĭm. Ģóle 

sepeleyi sepeleyiverïS Ģeyiðüstüne, hamĭrıð, oðdan soða bi dā yazarīS bi dā bóle sepelerïz 

hēr yană dēĝiriS, o zaman bôreķ onombir dĕnĕ etdik mi bir sini bôreķolur, inci inci 

yazarīS biz, galın galın yāzmáyıS. galın galın yazīð tēllemez. āðadıð mı Ģïndi. 

bóreķetcēysen iĢte bóle, bu gibi bôrekētcenïĢTe. e gāldıranlā da var, bän …ōldum 

gāldırmĭyon gālï, bänētmiyon gāldırmıyōð, 130 zāten vazgeĢtik her Ģeýiðden, ekimden 

Ģeyden vazgeĢtik gāli. 

 

GÜNLERĠNĠZĠ NASIL GEÇĠRĠYORSUNUZ? 

yāwrum eveli bän tārlamız fiÍān ekįp gāldırıyoduK, Ģïndi bäðamaliyatōldum, oğlān da 

hasān da yeminētTi, ben tarláde seni çalıĢtırmað diye, tārlalarıð … verivēdin, hïĢ bi iĢ 

gôrmǚyon. ūĢ sene Ģu camıð dibini etTïdim bāhçe, bēlledïm de, ĢeyetTdïdim, su çeķtim 

çeķtim, vah çeķtim ağăĢlárıð kôlgesiðden Ģēysi ōlmádı, 135 dálı ōlmádı, Ģeyið gôvērnið 

Ģóle eTdïm Ģóle aynĭ tōħum gibi gāldı, yani bóyǚmedi, ağacıð kólgesiņde, kólge var he. 

emeķ çekiyōn ya kólgede ōlmaz dĕdiler, ināðmadın, ilk Ģey ekTïdim, Ģindi de iki senedir 

hāsta gelįyon. äli, älį çektim, ne ekiyon ne galdırıyon. äviðiĢini gôrebilïŗsem bāhtiyārĭm. ē 

tārla iĢi fiÍāņ yoK, kändim o gadārļĭķetmesem durǔmuyun burda gülüm.                140
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BEYĠNĠZ NASIL BĠRĠYDĠ? 

o çoğōldu savuĢTųŗduk çoK Ģükür onu. onų savıĢTırdıK yerinĕ, çōK Ģükür onų 

savuĢTırdıK. vallăħā yïrmi sene oldu mu ērtuğrul, çoğōldų yā āz mı ōldų. ayāKları insān 

gibiydi kändi de Ģeytān gibïydi yāwrum, ērtuğrıl dōğru mų sóyledim. ayāKları insān 

gibïydi, älleri de insān gibïydi kändi de Ģeytān gibïydi yāwrum. baK hĕlĕ musanıðoğlų 

beĢ,āltı dĕnĕ varĭdı, bänĭm babam zēngin gızīydım, gótdüm 145 Ģevketağa 

ĢarKıðatıðeyisine biðdiŗ sāde, kôtü ata fiÍāņ biðmēzdi, ağa çağırttırdım, babamıð 

malınan, gētti bu yōl da sôyǖĢlerið geline äline parayį … būlmuĢ gibi bänim üstüme 

ävlēnmeye  gāKTı. isTivā vēŗdï. boĢama isTivāsını, bäni boĢamayă. bu yōl da hākimler 

bänį boĢămădı, māhgeme, māhgeme, māhgeme,  māhgeme  bänĭmāKıbat, bäð de 

tuTdumāKıbat, o da tuTdu āKıbat. 150 bäðĭmāKıbat, onuðāKıbatı gōvdurdų, onı da 

gōvdurdų, o da çıKTı. bän gazāndım o gazanamadı. bänįm nafaKayı kestįrdi gēldi. 

bänįmāKıbatāldı, āldırmadılāŗ. bänįmoğlanıð gāynatası eniĢtemidi. bänįmōğlan da 

babasınnan birlik duruyō. hasan gücenir dèyō, ôðüme düĢüverenoyudu. bänįm de 

oKumuĢluK yoK, gārdeĢ fiÍān yoK nafaKa kesïldi gēldi. aldırmadılāŗ. hōrtlayasıya vèmedi, 

hōrtláyince 155 parası baa gāļdı. Ģey günini gôremedi ya parasını Ģindi gôrüyodur. hāsta 

olunca acıK program bōzdu, hāstalık acıK … bóýlēyįdi gülüm. Ģindi buða ne dērsin, Ģēytan 

dèmēz misið. dūr bi Ģey diyeņ saða. ōn dôrt dĕnĕ Ģāhitonuð, tek dôrt dĕnĕ Ģāhit de 

benimįdi. āsgerdeki ōğlanı vērmeden üç, üçay …bänįm māhgeme gazāndım. hākim 

nērden hāKsızdım dā bäði, onu gōvdu dā bänį hāKlı çıKārdı. … bänį boĢayĭP da 160 

boĢāņmaKgolēy bi Ģey sāndĭ, ïsmet hanĭm alcem. bän açık gezemedim, dudak fiÍān 

boyiyamadım bän, kôy gızıyım bän gūrbānoldǔğum gülüm. onuðüçün garık atámadım, 

kändi gibi Ģēytan olamadım, gātıKlı olmáyince o da gātıKlıya gitTi, dāva etTi, dāvayı da 

gazanamadı. ävlencen, ävlencen diye de hōrtladı. āldı, āldıð mı Ģindi habarını aldīð mı ôte 

dúnyāda ävleniyo gāli Ģindi. boĢanmáyınca ävlenebilïr mi, 165 bänāylığı alabilir miyim, 

boĢanēydi, ävleneydi bänaylĭğı alámāzdım. 

ġĠMDĠ HANGĠ YEMEKLERĠ YAPIYORSUNUZ? 

Ģimdiki yemekler, hemēn Ģindi nēydiyolar biliyōð mu, gāwĭrmayĭ gāwırıyōlā, 

pirinçıslatıP pirinç pilavı biĢiriyōlā, gāwĭrmaları ǖstüne ediyolā, bį de hoĢāf, bį de dātlı, bį 

de salata, bį de bōstan hĕmen vēriveriyolāŗ. iĢ golāylándi Ģindi, ēveli gibi zorluk yoK, 



 

 

223 

zōlmetme mōlmetme yoK, yoK, yoK bitti hepsi. Ģindi yemekler 170 bóle goláyōldu. 

kimisi ētli pidĕ eTdiriyō, onnan savıĢtırıveriyō. o da goley, bôrek môrek gāKTı, hēpsi 

gāKTı. Ģïndi gali iĢ goleye gitTi, hep goleye, kesin, kesintili yole gidiyōla doláĢ yola 

gitmiyolāŗ yāwrųm Ģïndi, bóle Ģïndi, Ģïndi hēpsi goleyōldu.  

emïrdağı dērleŗ daĢ bulamadım, 

āltın yüzüğüme gaĢ bulamadım. 175  

Ģu yalan dünyayı goydum galbura, 

selvi boylarıma eĢ bulamadım. 

gülüm, alaņ Ģeytān baā bu iĢleri kēsti baĢıma. 

māsal fiÍān dūymadım gülǚm, yalān mı sôyleyim, masāl bilmem. vallaā aðnatılan Ģey pek 

bilmem, hani Ģeý iki senedir hastalığınan uğreĢtiğime geçen sene geĢ 180 gèldim hāsta  

…bu yıl da daā birāyoldų. bän ónce gēldįm. lān gülǚm biliyodum da hāstálık  

seŗsemlētTi bäni, hāstalık seŗsemletţį. gıĢıð birdenbire toKTurunanuğráĢtim, eveli 

toKTuru sēυmiyōdun, toKturunan gardeĢ olduķ gāli, birbirimizi seviyoS, seviyoS 

birbirimizi hē. tōKTura gôtürmeyn diye gāvga ediyōdunevĕli, Ģindi de ayrılemeyon 

toKTurdan, gārdeĢ olduķ gāli. cümlemize 185 Ģifā vēŗsin canĭm rabbim allahyāwrųm 

cǖmlemize. 
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ÖĞRENĠM DURUMU Okur - yazar değil 

DERLEME YERĠ Olukpınar Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 16 

   

KÖYÜN KURULUġU HAKKINDA  BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

bizimāslımız garageçi yôrǖĝüdür. bizim dedemiz ēskiĢehïrden gēlmedir. dôrtāyileyinnen 

gelmē. afyōnda turunçzāde denilen bir yeriðadamıð çifliyini satınālmıĢ. burayā 

yerlēĢmiĢ. būrdan bi ēv bi hāneden dôrtāyileden Ģimdi yüz dāne hāne oldu. dıĢārdan 

kēndine gelecek, kēndi nēsline bulāĢmadık hiçbi Ģahıs yōKdur. iki soyïsmi vārdır. 

dıĢārdan gēlme o da Ģóyledir. āltındaĢ, efendim turan, iĢde 5 taĢpınar geri yānnı hēpsi Ģen, 

Ģen, Ģen gider. asıl bóyledir. āslı nēylehāndırevelï. nēynehandan dērken derken o adam 

bikaç yere gôçediyō. ā nasıysā buriyā yērleĢiyō. o ... gebecelērden bi ēhbābı varĭmıĢ, ā 

Ģerifōĝlu dèyō. adı  Ģerifōĝlu, adı ismāïl, babasınıðadı musā, anasınıðadı hācēr. hā Ģïmdi 

bi yōlla dā bóýle gēzmeyinenōlmaz dèyō. gidiyolar gasabā hayvān çōk. kestiriyō gasabā. 

ciyēri 10  gasabıð geri yānnı etið Ģeye goyuyō. etürüyō. o üremeyinen bu çiftliyi 

satınalıyō. 

KÖYÜN ĠSMĠ NERDEN GELMEKTEDĠR? 

kôyüðismi mï. kôyüðïsmi de eveli toKat yā. o adamıð çifliyï varĭmıĢ yā. toKat dērken 

toKāz dērmiĢ. toKāzdan ... evelēynehānĭdı. ēynehan derlērdi. ēynehan, garagayayınan Ģu 

çēvre bi mühdarlĭğĭdı. garagayā, kürt yūrdu, çatāl bi muhdārlığĭdı. zamān zamān 

herkeĢayrıldī.                                                                        15 

yapdıĝım daĢlār, duvārlar sarārdı. diktiĝim Ģóýle ağāĢlar insan gāldıramazōldū. hē epēy bi 

zamān gēĢTi babam. hā bu memlekete ōn sene muTdārlık yāpdım. āsger, āsgere giTdim. 

cahil halïmde ... sıhiye çavuĢu ōldum. sıhiye çavųĢūndan sēĢtiler ... Ģēyde tümēnden hē 

tırabızona sēvkiyat gôtǖrdüm. gemide gēzdim. allah çok Ģeyler vērdi banā. hā bi yol bu 

kôyüð cāmi yoğŭdū. yïrmi āltı yaĢıma gelïnce cāmiyi 20  yaptīrdım. allah bana nāsiPēTdi 

cāmiyi. ondān sōra bi çēĢme getirmē teĢebbüsēTdim. inkílap devrinden, inkílap devrinde 
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bi çēĢme yapmaya istifātēttim. garĢımdan biri çıktı. yaptırmàyōm dedi. e ïnkílāp da 

devāmētTï. bi yolaŗădā Ģey gēldï. garagol gumāndanı gēldi. halkà tōpladı. bu mūhtār 

bóyle bi dēvletaleyhinden gonuĢması vār mı. halk seviyo. yoK dedilēr. yoK dedilēr yā 

duruKan bi, bi, 25 bïðbaĢı gēldï. bikaç candırmáyınēn tōpladı hālkī. ya muhTār dedi. sen 

devletaleyhinden gonuĢmūĢsuð. hayırefēndim bän Ģūrda bi su yapTırıyōdum. bu sudan 

bäni sūĢlu tuTdular. ihtirā etTiler dedim. ama bāKTım kï ellerindē Ģey var. namaz o 

zamāninkílap cezā verïyyo. ellerinde bóy. ... Ģey var, dilēkçe var. būrda da millete 

yapTīrmamıĢ o adam. adama duTdum bi dilēkçe yāzdım. bän de oraýa 30  vērdim. Ģimdï 

hākim biðbaĢı dedi kine bura gēldi. ōĝlum muhdarım, eyēr sen bu suyu 

yapTırmāSsaðevveÍā cemiyet, hazįreti allāh, peygamber, cemïyet, bän senden dāvācıyız. 

seni dama gòyacaKlar dedi. bäni Ģāhit yāzdır dedim. vārdım hākim diðnemedi. hākime 

dikilivērdim. be allah banā Ģey verdi yāw. sen hākimliyi yapamadıð dedim. sen bu posdun 

Íāyık deyïlsið dedim. baĢīmdakı birinsāndı, o 35 da birinsān, gürsel ne yapacāk dedim. 

bän kïmseden gōrkmam hazįret-i allahdan. sen bänįm Ģāhidi diðleyecēydið dedim. tık, tık, 

tık māħgemeyē de haKāret, bi de para cezāsı, hāydi bakālĭm. ā dama gïrdik. durukana bi 

āsger kemāl vārĭdı. bizimehbaP ēsgidenata dōstum, avukāt geliyor, yōKluyō. bänï hākim 

haKsız cezā verïyyo. bi dilēkÇe vērdï. dedi bän seni gurtarım. bi yōl da iki gün üç gün sōra 

hāydi bakālım 40  çık dıĢārı. bóyle bi Ģēyler gēldi. hā Ģimdï memlekēt bïz türk milleti 

asīldır, tārihÇidir. diyerernebï bizi heç gôrǖrsedē bizim tāriħimizden gōrkar. bizįm 

tārihimizasīldır. insānnarımızasīldır. hē biz ŭrumemrinē bāzı girenner var 

memleketimizdē. ammā içïnde nesïl vār ki ŭrūmu diðlemèyēcek. gine zamān gelēcek 

ǖsdünolācaK. kïmse yinemèyēcek bizï. allahıðiznïnen kimse bizim hakımīzdan gelemez. 

nedēn. bïz 45 bana ne dedi hākïm, e dedi hā sóle baKalım. ne sóyleyïm hākim bēy dedim. 

sēn demiĢsïð ki dedi, mēndères dini yayīmladı. mendères ne oluyō dedim. dini yayımlàyān 

dedim āxirzamān peygamberi muhammedi musTafādan baĢga peygamber çıkmayacāk 

dedim. bizimānımız bóyledir dedim. o zamana gadar hākim, sāvcı, ne diyōð dedï. āngàra 

muhdarı goyuvērmiĢ dedi. bunuð muhTarıð 50  Ģeyini çıKār dedï. onuð haKāretetti. 

ќaĝıdı çıkārdı. hasan dedi. adı hasanıdı adamıð. sen dedi iyi adam deyïlsin dedi. muhdarı 

kānun berātediyo, sana da Ģu cezāyı veriyo. yat da çık dedi. dıĢarı çıktı, cahiladam deyïl 

mi. geri gēldi. efēndim yātsıð dedï. āh dedi āh, āh mēlunlār. bóyle ... bóylē vátandaĢları 

huzūru yatıran sïzsiðiz dedi. baK allahā Ģükǖr bänim babam selāniklidir. āslım senāniklidir. 

55 atatürkü ǚrüyāmda górdüm. gôr, ǚrüyāmda górdüm. paĢām derin. hani senôlǖydüð 
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derin. ewlādım gene bänôlüyǖn der. ē sen bi dua ētseð bänįm rūhuma iyï gelecek der. 

āngarayı da hāyāTda bïlmiyōm. çocuğuð baĢına biĢeyōldū. vārdıK. bi bāxdım, gēzdim, bi 

dua ētdim. demek nāsiP herālde ǚrüyāma gïrdi. ondān sōra Ģèye vārdıK. ē ceryāncıya. 

ceryāncı dedi bi hāfta sōðra gelïð. çocuğuð ... gōynuna parāyı 60 gòydum. amca bänim 

Ģeyimi ēdiver dedim. gelïð, gēl dedi. iki saat sōðra haydī, yāpdı gēĢdi. ... cenāb-ı āllah 

bizim memleketimize, mïlletimize cánāb-ı āllah āslan düyün dúnyānıð guranıðdan, 

dúnyānıð bi yāndan bi yanınă guran hôkümdür, hôkümdārdır. bizona tābidiris, bizi kïmse 

yènemeS. tārihlerde ne ēvliyālar neler ... nèlēr gēldi, geĢTï.                                        65 

 

BU KÖYDE YAġAMIġ EVLĠYA VAR MI? 

evliyā mı, bu kóyde. ēvliyā gariPbi belïrsiS. belïrsiS. çüngü Ģóylē biĢēy var. ēvliyāyı 

herkeĢ çekemeS. evliyā yālĭðız bāzı yatırlā vārdır. onnarāyrı bi Ģēy. bi dē dúnyāda diyō. 

yāni mǖslümānı desdekleyicï diyō, ya ilim sahibi bitmēycek. ebābekir, ômer, osmān, ali 

bunnarıð Ģeyið neslïnden gelēnner ve türk milleti ïmānētTiyïndeniçïnde ēvliya olacak, 

evliyā da bāzı kēndini bïlmeyēcek diyō. var, evet bāzı, bāzī Ģey 70 said-i nursï hazret, sait 

vārdı, neyįdi onuðadī. āfyona vārdıK. bi de bāKTım kï ārkasında mahgemē 

gùrüyolāradamıð. ne ïnsannar vār. tērtemïz yetïĢginïnsannar. adamı çağīrdılar. adam o 

sāid-i nūr uzūn bōylu ... yǖzlerï içïnde elektirik gibi yanīyyo. tanıyāð nèrden ıĢılıyō, bu 

diyōn niye ıĢılıyō bu acaba. çēkdi bólē. gāli nè dedïyse mahgemēde diðledïk. ... çıktılar. bi 

dē istanboldā bi denesï  polǜsið yāhu 75 diyō bedïüzzaman būrda diyō. hayīr būrda 

mapūsda diyōlar. yā mapūsda deyïl būrda diyō. bi de gelïyyo ōsman diyō, bayātlı birisi var. 

müsāfir gelecek Ģūrlar Ģeyēt diyō. bi de gelïyōlar bāsgına, baKsalarōrda evliyālarā Ģey 

gelmēS. evliyā allahıð, peygamberlerāyrıdır. peygamberler, allah múcize yarātmıĢdır. 

peygamberimiz, peygamberimize dedilēr ki, biz sana ïmanèdecez, Ģu ayı ikïyye bôlǖnsün. 

bi 80 iĢāreteTdi. iki dene ōldu. bi yōlla da o múnāfıK kısĭmı ne dedï. usdā bôyǖcüsüð 

dedi. hē halbūysam múcizē. allah múcïze vermēSse, peygambērden bāĢga vērmeS. 

evliyālarda bāzı bāzı halleri bilir. peygamber merētesine gelemeS. peygamberāyrıdır. hā 

bizim peygamberimizi cánāb-ı allah, vemā erselnāke illā rahmetel lil ālemïn. ey habïbim 

seni yaratmasáydım dünyāyı  yaratmāzdım diyō. 85 Ģindï hē, 

gel habïbim miraĢdā, 

gel habïbim bän saða āĢıKōlmuĢun, 

cǖmle hālkı sanā bēnde kılmıĢın. 
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yā ilāhi ol zāifümmetlerið hāli ne olūr. 90 

hazretine onnar nece yol bulūr. 

ey habïbim bir avųĢ toprağa minnet mi etdið, 

bĕn saðā ïsmimiðïsmini yarāTdım. 

āh babam āh, derïn bu iĢler derin. allāh türk milletinï ēsïrediP dē urumemrine vērmesin. 

duām bu. amārika bi k.., urūsya ñbǜrï. asılı nē āslı inќārcı millēt, 95 gideceyï cehēnnem 

yolū. ama bizïm bänim. bizim mïlletimiz dúnyā çēvresï, dúnyānıð bi yāndan bi yanĭna 

gurān hôkǚmeder, peygamber hôkǚmeder, soð peygambērdïr yōKdur bāĢga. 

 

YÖRÜKLER HAKKINDA NELER BĠLĠYORSUNUZ? 

garageçili yôrük ... mālcı. malınān günü gēĢmiĢ, malınān günü gēĢmiĢ, malınān gēlmiĢ. bi 

dene Ģey gēldi. ē cumhūriyēt hôkümēti yıkılınca ē o hôkǖmet soracak 100 diye yere 

gômüveriyolar. delïler o ... dē. bi denē seçim māmuru gēldi de yedi āsrıma gadār Ģey var. 

ќaĝıdım vār dedi ō. türk yôrük türk. türk nē. ōsmānnı dēvletiniðāslı ōsmānnı bēy gayıdān 

çıkmā. osmānnı bēy ... Ģey baK birisine evliyāya gēldi. evliyāya gēldi dē, he 

evliyādanizāhatalacaK. nedibāndı denen, nedibāllı diyen bi adāmdan. bi de guranasılī. 

osmān bey yātmadī. bizimāslımızóyle babām. 105 biz, bizim yān geliP yaTdīmıza 

baKmā. ōndān sōra sabaholūyō. bākdı ki yer heç gımīldamamıĢ. yā ōsmān ne ōldu dedï. 

yā resü, yā pirim Ģahīm, ē bän dedi. gurānı górdüm. sen dúnyānıð dôrt bucağına 

hôkmedecēð dedï. o da hôkmētTi iĢte. daha da bi Ģóyle oluyō. cánāb-ı allah bir deryā. 

ağzīnda bir guĢ, içïnde bi guĢ, ağzīnda topraK. yā habïbim bu nedir. nedir yā rasülallah. Ģu 

górdüĝǖð guĢ dúnyādır. Ģu bän 110 deryāyın. ağzīndaki guĢ gúnāhќārdır. gúnāhlarını 

bänonnārıð heçederin. tóvbe ederiS. lā ilāhe illa ente sümme zālimïð. hazįret-i yūnus 

peygāmber ē gāvmine ïslahèdemeyïnce giTdï. gemiye biðdi. gemiye biðïncĕ gemi 

yôrümedi. o devïrde suĢludān yôrǖmedi. kēndinið nefsini gınadı bi āTdı deðïze. deðïz bālık 

yūTdu. yūnus balīĝı denen. gırt günōrda lā ilāhe illā ente súbhāneke innï küntü minez 

115 zālimin. yā rabbi biz zalımēttim. bän zulumētdim. da, danıĢacaĝīdı allahā. acále 

ētdi. ē bänimāfet. bi yere çıkarıvērdi. tekrār gāvmine hôkümdār ... müslümanólmēz. 

evliyā ólmēz. müslümannarıð, Ģehitlerið rūhū gezēr. urūĢ gibi uçār. e hocam afet yāni. 

babām Ģïndi ïlkin bïzesgi tǖrkçe okudūK. ondan sōðrā o gapāndı. ondān sōrā Ģindï 

mālcılıK, ileĢbērlik, alaverēcilik hēr iĢe gïrdik. aļtmīĢ 120 dônüm dedemið yerinï 

dēyzelerïmden parayĭnān satınāldım. ātmīĢ dônüm. Ģindi evlātlarıma bōl. bak Ģu górdüyüð 
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saha óylē, ta ōrdanalıP oraya çevirik. beĢ kiĢidēn de satınāldım. āllah nusuret vērdi. bi de 

māl alaverē. o zaman māl geçērli. dana bôyǖdüPôküzediP satıyōn, bôyük parā alıyōn. 

óyle, óylē günüm gēĢti. 

 

KÖYÜN GEÇĠM KAYNAKLARI NELERDĠR? 

kôylǖ mālcılığınan, įleĢberliĝinen geçiniyōdu dā Ģïndi mālcılık hayvāncılıkóldü125  dē, 

danācılık, sığīrcılıĝa bōzdu. sığīrcılığı besliyō, satīyo ïĢde Ģeynnen iĢini yapīyō. ha māl 

Ģóylē. mālcılık yalāmlı e Ģïmdi tècāretlēr çīkTı goçum. äskidenōrman kesiyōdu bōlca. 

ïĢlēr çıkīnca ormandan gurtūldu, Ģükür. Ģindi herkeĢ sıhatini buluyō. devletiðōrmanını da 

batırıyōdu. o zaman goru, gorūrduK korū. bän goruyā bēkÇi dūtTum. bekÇi dutār 

gorutūrdum. ... oldūiçin. dēvletið goru Ģeyine ōrmancıdan 130 hāriç bekÇi dutārdım, 

yetiĢtirmeē. memlekete hízmet. canım millete bunuðǚçün fedā Ģu gadārcıK. Ģu gadā ōlsa 

ayaā gāksıð, muhārebereē git desið yıKılarāk giderin. bizimóyleyiz, bizóyle 

gazāndıK. bizóyledir, āslımızóyledir. házįret-i ômerē bi denesï bi deve veriyō. haziret-i 

ômēr gôtür Ģunu halka dağīt diyō ammā onnaróyle birïnsān. o zamana gadār gôtürüyō 

adam, deveyi kesïyō, acıK da 135 ômere getiriyō. āğlàyıverïyō. yā ômēr ē bunū yesen 

doymān. bïr, bi de ufāK çocuk Ģeye goĢūyyo, cāmiyá . ōĝlum saða diyō farz dahā vācip 

Ģeyolmadı, vāciPōlmadı. yā āmca dèyō dün biri óldü diyō āĝlàyıverïyyo hazįret-i ômer. 

onnār gôzyaĢlarıynan bóyle bóyle memeleketi Ģeyettiler. onnarallahıðïmānnı gulları. on 

kiĢï cánāb-ı allahıðemrinnen cennetliyē dāhilōldu, on kiĢï, erkeklerden. dôrt kiĢi de 140 

gadınnārdan tāyinōldu. ha gadınnārdan haTïce vālidē, efēndim āsiye vālidē, ōndan sōra 

hazįret-i fātımātüz zehrā, meryem. hā meryem, allahonū gavmï hedïyye ētti beytül māla. 

ondan sōra haziret-i hāTice vālidemiz peygamberimize vāhiy gelïnce, vāhiy gēldi. geldï yā 

haTïce bana bi halōldų. ne ōldų yā ... bi adām getïrdi. bildïm bi adām. 

peygamberlikalāmeti var bundā dedi. bana kimiðanīr dedï. evveÍā 145 bäniðanırın 

dedi. ondān sora haziret-i alï çocuk namāz gılıyōŗ, gılārken onnarı górdü. o zamāna gadar 

bakTı ki namā. nè ediyōðuz dedi. namāz gılıyoz allaha gūlluK yapıyōz. bän bi babāma, bi 

de yola gidērken bäni kim yarāTdı. allah yarāTdı. bän dedi ïmānetTïm dedi. 

KÖY ODALARINIZ VAR MI? 

kôy odaları, oda vār dā e Ģindï. Ģóyle bi Ģēy vār. bizïm de vārodamīz. temsïlen 150 

goðĢunuð da vār. millet geliP geçïyō. vār da bi ... yoK. ēskiden bi kóyden bi kóye gelïrdi. 
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gonāKlık yapārdı. Ģindi vāsıtası var. iĢini gôrüyō háydï. vallaħā mųhdara dērseð topladır. 

mųhdar topladır kôylüyǖ, kôylüyǖ mųhdar topladır. o onuð zenāatıdır. o ïstedi mi odaā 

topladır.  

 

ESKĠ DÖNEMLERLE GÜNÜMÜZÜ KARġILAġTIRIR MISIN? 

hayāt mī. Ģindi bizimāKlımızıðērdiĝinde iĢ sahası gıtĭdı goçum. allahā Ģükür 155 Ģindi 

iĢ sahāsı genïĢledi. herkēĢiĢini bilïyyō. sōra bïr vāsĭta yōK. bu afyondān geleceð 

yònāndān soðrā kôylēr birbirinden yoKerzāk yoK. yònān gēldi, millet dağıldī. dāğlara 

dǖĢdǖ. Ģu Ģuraya gārĢıya gēldï. ē gıyīr dèresinden yôrǖdǖ. Ģu daĝıðüstünde, bizim 

zemlikler çōKdur. gadïr bēy dènen bi adamatáĢētti ordā. yònanı sōkmadī. zēmlik gazılān 

çukūr. ... siperï. sokulacak tāk tāk atacak. iĢde 160 yonān buraya gelemeyïnce gārĢıya gïtti. 

ōrdā, ōrda bi sene gadār galīyyo. ōrda dā ōklār bitïyyō. türk milleti, allahım zāfer verdï, 

toplandī yònanı sürǖnce ataĢı goyuvērdi. yanıKdepe gāldı, gāĢtı. hē atatürk bizim bi dene 

sülǖn sülēymanağa varĭdī. biz diyō ... dèyō garavanacı golūyduk. acıKgeri gāldıK diyō. 

birlik yôrüdü dèyō. bi de dèyō iki paĢa gēlďį bi cip gēldi dèyō. bi yeĢïl gózlü dèyō. bi de 

dèyō 165 ĢïĢmān paĢa gēldi dèyō. evlādım ne gôrüyoðūz. paĢam bi Ģēy gôrmōz da 

gamaları āldık. bänånnarī ... bïrliĝïni fiÍān yērde bänonnarī ïzmire ... dôkücēm dedi. siz 

sākinolun, ïzmire onnarı dôkücēym dedi. Ģindi deyolār kï ... āxlı ērmiyō fiÍān Ģóyle fiÍān 

bän fiÍānıð ќahyāsımıð. memlekē hízmetētmiĢ yā. memlekete çalīĢmıĢ ā yǖz yīlda bi dene 

insān çıkār, yüz yīlda memlekete. çıkmamalıĝıð imќānı yōK. yǖz 170 yıl dedï mi bi dene 

insān çıkār. ēmme evliyā, ēmme memleketi goruyan. yōK biz ôlü dèyiliz. ōrmān kesmiyō. 

hēr gēnĢlēr daĢocaklarına Ģura, bura gidïyyō, isTikbālini ... yō. hamdolsun. millet 

birbirinið namusuna, ırzına gôzētmèyo. hālïnce irahāt huzūŗlu yaĢīyo. bu kôyüð bi huyu 

vārdır arkadaĢlarım. bu kóyde birbirine bi olūrda bï Ģey ederse yān darılīrsa veyāhut 

dôyüĢǖrse insān beĢēr ya gatiyēn küs durdurmāzlar. 175 hemen birikirler hemen 

gārdeĢedērler. ... birdirāyrı yōkdur. 

 

DÜĞÜNNERĠNĠZ NASIL YAPILIR? 

Ģimdi efēndim düĝǖnner Ģóyle olūr. evelï pat çat gôtürülēdi gızlarī. Ģindi o yoK. Ģindi 

dōğrudan dōğru düðür varī. verïse alīr. ōndān sōðrā hā gúdüretine gôre çālgıcı dutār. 

èfendimǖç günēkmek dôker alı veri yapār, ïĢde bóýledir. è hep her kôydē bizim 

dēvrimizde bóyle deyilįdï. āl, al gèt. ama herkïĢ mï. arada bï, arada bï. nāsı 180 arada bi 
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biliyōð mū. ōĝlān gız birbiriynen dutuĢur. tárafı da vērmemekistēr. iĢde o zaman iĢ óylē 

denk gelir. o zaman her her Ģeyi gôzüne alır. ama óyle Ģimdï allaħa Ģükǖr memleketimïz 

çoKèyï. çoK birbirine kināyin deyïl. hērkeĢ hüdǖtünde yaĢīyō. āllah türk mïlletinē, hē 

uzūn hôkümetinē ômǖrler vērsið. hôkümet varĭken bïz tamam. hôkümet gelïr geçēr dē 

bizesās millēt. he devlet, dēvlet įÍāzım bizē 185 hôkümēt biri gelïr, biri gidēr. hôkümet 

kimi èyi olūr, kimi kôtü olur. emmē dēvlet babā sağlāmdır. onuð hüdǖtü … bēllidïr. onu bi 

hôkümet yıkamāsa bāĢga yıkīlmaS. bóyle iĢde bóyle. Ģindi hērkeĢið yerleŗį koturatı vārdır. 

kimi dēvletten alır, kimi kendi parāsınnan gurbana gadār bēsler. gurbāndā gôtürü ïzmïrdē, 

Ģūrda, būrda satınılır, satar.                                      190 

 

HATIRA 

yā, yā Ģindi bāK. Ģindï cánāb-ı āllah ēvvelā dōğru istiKāmēt ēvvelā dōğru istiKāmēt. bän 

genĢlįýïm de bi adama çobān dūrdum. çobān durdum, herifið ... bāĢga kóye hemen. ben 

yetimlikten bôyüdüm yā. babām yabāncī. babām, babamı bïlmèyōz bïz. iki üĢ 

yaĢındāykenólmüĢ. hā. … emirdağīndan, Ģurdān, burdān satıcı gelïrdi. eĢĢekÇi dērlērdi. 

ôteberi satmaā. adamıð malınıð ... bi dene tüyünü goparıp 195 vermēzdim, vermēzdim. 

cánāb-ı allāh baðā hemi cāmï nāsiPēTdi. hemï mektebē yer vērdim. ē yerli yērden her 

hayīrdā. inĢallāh bi kóprü yapdırācām sōðu bū. 

 

ESKĠDEN KÖYÜNÜZDE KAÇAKÇILIK YAPILIYOR MUYDU?  

kôyüðēsgisi hēpisi gaçākçı yāw. nèdēn, ne, ne gaçāKçı ōrmān gaçākÇısī varıP gidip de 

Ģunu bunu vūrma deyïl. ōrmanıð mütiĢōrmān gaçākçısı hādï. varıP da āħmedi, mēħmēdi 

yōk yōk. óyle ôðǖne geçiP dē ēĢgiyālık yapān yok bu kóydē. 200 yoKóyle. alļaħā Ģükǖr, 

kôyümüz asīldır. 

 

HATIRA 

vallaħā bänïm goçum Ģindï alļaħā Ģükür, on senē bu kôyē muhTār sēĢtiler. baĢga 

kôylērdēydi. kóylü bänï įreisētTi, ētTi. ārka ārkāyā, ārka ārkā, ārka ārkayā sēĢTi. hā ōn 

senē bu memlekete hízmetēttim. allahā Ģükür kïmseyē dıĢārdan bi garıĢ yer vērmedim. hēr 

Ģeyē ĝārĢı gēldim. vátan, mïlletámānēttir. kimseýē 205 hiyānētlikētmedim. allaħā Ģükür. 

bilmiyōð varĭsada óyle bi haK sāhibi hemēn Ģïndiden haKKını ālsın. hazırın yānï. 
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HAPĠSTE KAÇ YIL KALDINIZ? 

iki āy, iki āy. he län babā sǖrgü yoK o zamān, hemēn daĝīl duĝūl kǖt. niyē. ē 

adamóldǖrselēr hākime sorārlar dedïm. bu inkílāp dedi, sorulmāz dedï. inkílāp sorulmāz 

dedï. eyi ïĢde dèdik. burdā dedim. biðbaĢıyāya, biðbaĢı gēldi. bu 210 gôtürmeSseð bän 

veyā mïllet senden Ģiќāyetçi. damā gòyācaKlar bän gurtaracaĝĭm dedi adam. Ģāhit yāz 

dèdi. eme hākim diðlemedi adāmı. iki āy baða cezā vērdi. ôteki adam bildïydi. avukaTĭdı 

hemi kēndi. ē bakīyō bänï sorūyyo, gelïyyo. ē hākim yersiz cezā vērdi diye bi 

temizedïyyō, goyvērdï āngarā. āngara goyŭvērdi yā bänoadamıð hilesini düĢǖndüm. ... 

bändēn yoğ, ben yoğŭganā yāptırmıyō 215 millete suyū, çeĢmeyï, cāmiyē, cāminið dibine. 

yapTīrmayīnce bän hemēn bi duTanāK yāpdım. cebime sōKdum. yāni vereceĝdim 

mahgemeyē dē onu Ģeyèdecēĝdim. bāKtīm ki ïnkíÍāp çīKTı. biz çıKTık. bän de vērdim. 

bäni berātettï. oða cezā vērdi. vallahā babam hapis günnerim gāli mųhdār sedē Ģeyi var 

adı vār yā sāğdān, soldān ôteberiden yiyemēzdik, de ālın dērdim. amān bize vērmeden ē 

220 fiÍān kôyüð mųhdarī dama gïrmiĢ. gelir bi ēhbābıð birï çok o zamān nam vār yā. 

ondān sōðā bi hāl daha gēldï babām baĢıma. asgerdeyïn bän sıhíye çawıĢıyīn. selimiye 

gıĢlasından aĢağıyā eratıyōn. ē ordā Ģey var sıhíyē birliği var. ōrda doktur mayana edïyō. 

bāKdım ē bi denē ōrdā urum vār adam ... hemēn gaKıvērdim. sen türk milletinï, otūrduĝuð 

yērde bóýle ... edērseð, bänôlümüyüð lan. eĢĢek gibï 225 gaKacāð, hemēn dōktur 

gelivērdi ne o dedi. vallahā diyom tōKtur bana vurāydi, bi de bän tokdura vuracāĝdım. 

mïlletaĢkına vuracāğdım. bi Ģēy dèmedï, gēldi, gēĢdi. Ģeytanıð Ģerrïnden, bāzı bāzı 

fāsihiðadamıð da Ģērri doKunūr. onnardān gorusūn. ūmmadığıð adamıð Ģērri dokanır. ē 

inkílāP da Ģeydē Ģū ïĢde bïrbirini milletið gırdıĝı zamānda arkadaĢıð biri diyōr ki, yanyana 

gidiyōduk dèyō. dama gïrdï. 230 bāKTımadamā çōk baKıyolār. yāhu niye bóyle 

baKıyolār. āmca dedï. bän dedi üçārkadāĢ geliyōduk dedï. ārkadaĢıdık dedï. adām dedi. 

dūtTu ārkadaĢıma bi bıçak sāldı dedi gārnına yārdı dedi. bän de dedi tāk, tāk, tāk 

sayıvēdim, onu óldürdüm dedï. bana Ģïndi baxıyolār. dedi. gene gārĢıma çıKsa. yā ... asıl 

vārdır, asıl millettir. 
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ADI SOYADI Arife ġen 

YAġI 72 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur - yazar değil 

DERLEME YERĠ Olukpınar Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 17 

KÖYÜN YEMEKLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

Ģepit yaparīn, yuka yaparın, Ģēy mųtFakTā. tabï yèmek yaparın, devāmlī mųtFaK 

aðnadacāsak. yokįleĢbērliği aðnadacāsaK onu sôyleýįn. Ģepidi saÇ vārdır, saçı 

atarıSocaĝıðüsdünē. senidi vārdır, āltına ocağı yakarıS odunū. senidinēn bóyle yazasıS, 

āynı gôrünüyō bāzı televizyonlār tanīyĭsāð bóyle yazarīS açarıS bôyǖkÇenē, bu kesïm 

Ģepid iderïS. bu kesïm, beyāz gār gibï. ōndan sonā dürēriS, gatlarīS, 5 basarıS tekneē. o 

bitēsiýē yenïr. o bitïnce bi dahà èderïS. yèmek fasille yaparıS. çōrba, efēndim hamıraĢī. 

iĢde būnnanįleĢberið nesi vārsā bunnarı yaparıS mųTFakdā, çocuklarımızā yèdirïS. 

bükme de yaparīS. çok güzēl gatmēr yaparīS, gātmēr yaparıS. āh kēĢkē bi vaktiðiz olsa dā 

yāpĭvērsek de yèseðiS. bi geldïðïzde yapĭverelïm de bi yeyïð. gatmēr yaparıS. iĢde 

būnunnān nè vārĭsa älimizdēn gelir. 10 hèr Ģeyi allaħıðiznïynēn yaparıS. hèr Ģeyï yaparıS.  

 

BÜKMEYĠ NASIL YAPARSINIZ? 

bǖkmeyi efēndim büle yazarıS. haĢhaĢlarıS. senit derïS biz sufra derïS, sufranıðüsdünde 

yazarıS, haĢħaĢlarıS, gatlarıS, gatlarıS, gatlarıS. āynen Ģôle, Ģu el tertibï yaparıS. 

onuðarasınā pate gōrsuð, peynir gōrsūð, onnarı gatlārsıð āyni mērcimeKgōrsūð, 

gatlārsıð, Tēpsiyē dôĢērsið, fırına sürērsið. kesēr gǚçük gǚçǚķ 15 Ģu ēl tērtibï. hatTā da 

gôstereyïn, gôstēr, gôrmekistērsēð bükmeyï. ordān biĢiriz. iĢdē yerïz çocuĝumūz, ävimïz, 

misāfirimiS yerïS. inēk saĝarīS, süt biĢirïS, peynir çalarīS, yoĝurt çalarīS. 

 

KIġA HAZIRLIK YAPIYOR MUSUNUZ? 

evet, tamām vār, vār, vār. Ģindï gıĢ mevsiminē ēð baĢdan pēynir yaparīS, aŗTdān tārana 

yaparīS, fasıllē gurudurūS, efēndïmiĢde badılcan gurudurūS. konsērve 20 yaparīS, fiĢne 

guruturūS. konservesini bi āyrı, gurumasını bi āyrı. tūrĢu mūrĢu íĢde gıĢ hazīrlıĝımız hèr 

Ģeyi yaparıS. 
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TARHANAYI NASIL YAPARSINIZ? 

tāranayı yoĝūrdu sǖzdürǖz kesedē, süzük yoĝūrdu goyarıS tēncereyē, onu üsTüne gatarıS. 

āynı hamır yumūr Ģeklïnde yumurrūS, hamır gibi yumurrūS. sāde bi kısım būdáynēn yapār, 

bir kısīmunnān yapār. bayā ekmek yapılānunnān yaparīS, çok 25 güzēlolūr. çok 

güzēlolūr. tārana un tāranası dedïð mï onu yāni oυcalarıS, yazarıS bólē gurudurūS. 

gòyārsıðun Ģeklindē durū gālï. bi sene yè onū. gıĢa hazīrlık būnnār. kēkïnï, biberinï, 

sarımsānī, tavuK suyunū, dāĝdān gelēn kekiyï ōυcalaŗıS gurudurūS, un Ģeklïne, āynı un 

gibi èderïS, içine gatarıS, güzēl kokār. 

 

RAMAZAN ADETLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

ĭramazān gelïrkene guzūm, Ģindi pekoðā pēk fāzla hazīrlık gôstērmeyïS. yāni nè 30 vārsā 

Ģeyimïzdē, mųtFāmīzdā onū yaparīS, mųtFāmīzdā hoĢaf yaparıS. ĭramazana èkserï hoĢāf 

yaparīS. Ģindï çāy ādetōldu, çāy yapıyıS. èkserï çāy yapıyıS. bǖkmē, gātmer, bórek bu 

bēlli gārï. èkmēk türü çōk. Ģēpit, hēr çeĢidini yaparīS. Ģepit sevēn Ģepït, bǖkme sevēn 

bǖkmē, gātmer, bórek. bāzī çārĢı èkmeyï getirïS. ĭramazānďă. çarĢıda hanı fırınnādā. 

fabrigā Ģey, amān neyįse ceyrān fırınnādā.                                  35 

SERBEST KONUġMALAR 

yèmēk dıĢında guzūm hayātımīz tebi birāzallaħ gabūletsïð zorluyō yā. zorlasa dā āynı 

tempoyā devāmediyiS. āynı iĢimizē devāmediyiS. āynı çünkǚ bizlērįleĢbeŗįS, duracak 

hālimïz yōK. zōrluyō, tabï susuzluK, hárāret veriyō. çok zōrluK veriyō. allāh gabūlētsïð. 

āynēn dutuyōS. e gèce gakabilsek gakıyōS, gakamasaK da hiç gakmadan dutuyōS. tabï 

oluyō yā mējbur gatlāncaK, her yanı 40 birāy geliyō. birayā gatlanacāS. yā ôlǖmmār. 

tǖrkü gibi, tǖrkü gibi oluŗ. baĢımdanïĢdi çok gēldi gēĢti. çōk sıKīntı çēktimāmmā baĢgası 

pek aðnadamān, tǖrkü gibi olūrsa āðnadırın. müzik gibi, müzik gibi. nè bileyim. nè dēyim 

adālet nè deyim.tǖrkü gibi müzik gibi dèyèyïm mi, ayıPolmāz mı. 

çōcuĝūmon tāneydï. dôrt denesi o dúnyadā āltısı bu dúnyada. bizim deyįļāllaħă 45 

emānet. dôrt tānesinï ünǜvēste okuTduK, allaħıðiznïnnen. iki tānesï biri ēð güçüğünnen 

ēð bóyük, kóyde burdā. bizĕ dôrt tānesi iĢindē. bïz de āynı múcādelemizi yapıyıS, 

elimizdēn geleni gene āynı. 

māsāl vār, çōk dā. bu ānda hatırīm da gālmadı. vār çōk, olmā mī. 

dāğlar senið nè garānlıĝārdıð vār. 50 
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fiÍān dèyivērsemo gadārlıK vār. 

 lāle, sümbül boynuðēymiĢ derdið vār. 

dāĝlar seni delik delik delerin. 

iĢde bóyle vār dērsem eyēr. bóyle … Ģeyi. ïĢde bu gadārlıK vār biĢēylē de hani bi ānda pek 

hatırlaman. çünķǚ yōrgunumācıK, yāĢlılīK var. yāĢlılıK var.              55 

bu gadār çocuğu guzūm bak, sıKīntılarımı sôylēcēsēm çok sıKīntı geçïrdïm. sôylēcēsēm 

çok sıKīntı geçïrdim. günnüyē gidērdim. bubaları tabi fāzla ileri geri gitmēzdi. hiç yan 

gelirimiz yoğūdū. hiç çalıĢanımīz yoğŭdū. sāce toprağı ekērdik, topraKgaldırīdıK. 

tòpraKTan bóyle ellerimiziðemeĝinen, bï o hallēŗde iĢde idērdim. bän günnüye gidērdim. 

ētmek gazanīrdım getirïdim. neyįse bóyle zamān 60 bunnarı okuTduK. āllah haK yānda 

zāyi olmasın. cánāb-ı allah, allaħ bēļki bunnarıð yüzü hürmetį bizi de affèdēr. çok sıKīntı 

çēktim. yani sabaā gadār yatmadīm günnerōldu. onnarıð çamāĢırını yıKa, onnarıðiĢďĕ 

bilmēm yèmeyini hazırlā, yemeyįņį. bunŭ çekeninsannar bilïr. çekennēr bilir ya. demeye  

de allahdan hayā ediyon yāni bu üĢ günnük ômǚre, bu ävletā bēļki bunu sôylērsem yāni 

hatā mı 65 sóylüyom yoĝĭsa derim bi dē. yāni hatā mı ediyom yoğĭsa. olmāz mı, tamam, 

ĢiKāyetētmiyon, yāni āKĢama gadārediyōn ya. gırda çalıĢīrdım, çapa yolmā efēndim 

daā odūn daĢīrdım sabaā gadar bunnarĭnanuğraĢīrdım. ayaKları kokutmāzdım. tēŗli 

çoraP geydirmēzdim ... meydandā, Ģahitlerim cānnı Ģahitlerim. yāni bu gadar múcādelem 

varĭdı. allah bana óyle hāzmı vermïĢ. āynen de bu 70 hazīm gidïyo. yalĭðız gücǖm 

gālmadı. āynen bu hazmım gidïyo. allah herkeĢe iyilik sabır vērsin. allahellere 

düĢǖrmesin. allaħ sizleri de bağīĢlasın cenāb-ı allah.  

ïĢde türküm vār da Ģindi ayībıma gelïyo. 

yüce daĝ, yüce daĝ baĢında iðdiremedim, 

yônümü yônüne dôðdüremedim. 75 

yüce daĝ baĢında bir ulu gāvaK, 

gavaĝıð dibinde gül tabaK tabaK, 

güzelið goynunda tèzolur Sabāh, 

çikinið goynunda sókmüyōr ĢafaK. 

bóyle bi Ģeylēr var. daha çoKgāli. yeterse yētti. 80 
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ADI SOYADI Elif ġen 

YAġI 70 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul 

DERLEME YERĠ Olukpınar Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 18  

 

YÖRENĠZDEKĠ ADETLERĠNĠZDEN BAHSEDER MĠSĠNĠZ? 

bizimeveli yôrelerimizde Ģóyle ādetidi. gıza gidērlēr, düðürolullārdı, bitirilēdi, bāĢlıK 

kesēŗlēdi. ōndan sōða düĝünèderlērdi, alıllārdı. yèmek biĢrilērdi. gazānnarınan yèmek 

yapārlar. mēlmeketiðadamını dāvetèdērler. yoğurūrlar, biĢirïrler yerler. düĝǖnnen 

gelinalīrdıK bizeveli. gene Ģindi de āynı devāmèdiyoSāmma. āyni gelenek 

devāmèdiyō. bizim yùrelerimizóyleydi 5 eveli. Ģïndi de ôyle. āynı gene ôyleyiz baK biz. 

yèmēk mi. yèmek eveli, dóĝme āĢlarolūdu. alacaĢ biĢirïydik. alacaĢ dēdik dóĝme. 

buğdáydēn, buğdáydēn, buğdáydēn biĢirilēŗdi. dāTlı gatāŗlāŗdı. Ģindi ōnnar kāktı. Ģindi 

pilāF, nōhut, hoĢāf ondan soða bāmya, yāyla çōrbası, tatlı yapıyolar Ģeylerdē. 

KINA GECESĠNĠ NASIL YAPARSINIZ? 

içērde bän Ģimdi bāĢôĝērler, bizim kına gècesine bāĢladīK mı eveÍā gälin gızı 10 

oTurdurūS. bāĢ dilimi derïS. Çēmbēr, parā Ģēy hep atarıS bóyle ôðüne ārdına atarıS. baĢ, 

baĢôvērler. hē ïĢde dērler gālï, gıs çāĝır. 

çāKdılār gazān daĢını, 

  vūrdulār pirinç daĢını, 

  óvdülēr gelïn baĢını.                                                                15 

diyerek tǖrkü çağırırlār. gelinið baĢını ôvüyolā. hē baĢını yāKmıyōlar. gāli bóyle 

yaKácaklar kınayı garıyolār, bóylē eline, ayağına kınāýĭ yaKarīS. anasī, āKrabāsı gıza 

sārılīrlar, āĝlaĢırlar fiÍān yapārlar bi Ģēyler. bóylelïkçe kınayı eline, ayağına yāKar, 

yāTırīrıS. Ģindi onda o kınāyı yaKārken ōynamāzla. hā ağıt, āğlaĢırlā bóylē ağīt yapārlā. 

bóyle èdērler yāwrumïĢde. bóyle èdērler yāwrum. Ģimdï yāwrum 20 kınayi birisi garār 

kınayï, ikisi baĢini ôvēr. bóyle ôvērler, aĝıTèdērlēr iĢdē. 

  gāynanam Ģóýlē kütük gibï 
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  gāynanām bóyle çağırılāŗ 

  gôrǖmcelēr yağīzolur. 

óyle bi Ģēyler dērler yāwrum. tabi bän yaĢlıyın. āKlıma gelmō ki bän nēdeyim hē. 25 ... 

būrda deyecēn nè var, adam gēlmiĢ. bän gibï, sēn gibi bi denesi gēldi. Ģèye çīKtıK. Pazār 

yerïnde bizi televizyona çektilēr bóýle bizï. kimimiS gātmerētTï, kimimiSōynāĢdı, 

kimimiS tǖrkü çağīrdı. herkeĢ bi Ģey yāpdıK. ō bu da ôle bi Ģey ya, tabi bänimāKlıma 

gēlmiyo yāwrum, çoğū gēlmiyō. tabi yāĢlāndım bän. 

bänim mi. bänim çocuKolmadı. yōK bunu evlāTlıKedïndim bän. Ģonu, 30 gāynımıð Ģu, 

Ģu gāynımıð. ondan dā ǖĢ dāne çocuKōldu. ikisi ōĝlan biri gız. eyi, kôtü bän de onnarıð 

yanīnda iĢdē vaKĭdımı geçiriyon. Ģò gelïnim, bu ōglum, ōĝlum gālï. ōnnarıð yanīnda bän 

de günümü geçiriyon yawrum, nēydim, nè yapáyím. 

KIġA NASIL HAZIRLANIRSINIZ? 

kıĢa hazīrlıK mı. tabi var olmāz mı. herkèĢ tārana gārdī, fasïlle galdīrdı. būlgurētti. ununu 

üyǖtdü. her Ģeyimiz var. gıĢa hazīrlıK tabi var, olmāz mı. yemēk, pilāv 35 biĢirïS, tārana 

biĢirïS. iĢte gāli fasïlle biĢirïS, elimizde nè varĭsa. mēĢur yèmek būnnarèdērler. he bu 

dediklerimi yapārlar. kändi Ģeyimizden gāldırıS bunnarı. arāzimizden gāldırıS. 

kēndimizden yaparıS bunnarı. satınālmáyīS. ha ālmayīS, kēndimizden yaparıS. ... nāsı, 

sïzaýileleriðiz nāsı bibēr gurudūr, dōlmalıK yapār. bïz de āynı onnarı yaparıS. hē bïz de 

yaparıS. yalĭðĭz bizekēr de yaparıS. eker he 40 ekēr de yaparıS. hē hèr Ģeyi kēndimizden 

yetiĢir bizim bu mēvsimde ekĕŗ. hēr Ģey olūr burda her Ģēy. patatès de olūr, fasïlle de olūr, 

tomatès de olūr. buğdáy da olūr. buğdúyı un üyüdürǖS. goruzävimize çoKcanā. hēpimiz 

hep bi Ģēyleri yaparıS yāwrum. 

 

MUTFAKTA KULLANDIĞINIZ KAPLARI SÖYLER MĠSĠNĠZ? 

biĢïrdiĝimiz ... gaplarımız mı, ē vār gabımı, haramımız da vār çınçímiz de vār, 45 

çatalımız da vār, kaĢığımız da vār, kēpçemiz de vār, kēvgirimiz de vār, hèr Ģeyimiz vār. 

bizïm de var. çinçïmiz, çinçi kaplarolūyo yā, gaplaroluyō. he bïz de çïnçi derïS. biz de 

ōnnarı gullanırıS. bizïm de ōnnar var. çïnçi ... bizïz de óyledir yāwrum. gırılmāS çinçiler. 

górsüð bi. 

inēklerimiS vārdır. inekleri saĝārıS. pēynir çalarıS. yoĝurt çalarıS. hèr Ģeyi 50 kēndimiz 

yetiĢtiriS, bizüretiriS. buða çïnçi derïS. hā çinçi deriS buða. muTFāmızda bu kāplar 
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vārdır. ha kēndi bu satınalırıS. hā bóyle satınalırıS. sırı dôküP Ģunnar hā. ha, ha sırı bū. 

Ģu gararan yèr. sırı dôkǖldü deriS. 

EKMEĞĠ NASIL YAPARSINIZ? 

ekmēk mi. Ģepit yaparıS, kumpiri gāynadırıS. hā Ģēyde çekeriS makinede. hamırıðiçine 

gatarıS. mayayı da gatarıS. hamır da gaţăŗ, tēknede yumururūS, 55 yumururūS bóyle, 

bóyle tēknelē vārdır. yumuŗŭrūS, fırına gôtürüS. beĢ, ōmbeĢ yïrmi tāne edēr geli ävimize 

goruS. bir hāfta gidēr, üġ gün gidēr, bēĢ gün gidēr. kāĢ gün gidērsĕ. adamına gôre ... 

somunēkmek hā. Ģēpidi dē yoĝurūS. saçı at, saĢ deriS. bóyle bôyle Ģēyler vārdır. āltına 

ataĢı yaKarıS. ōrda Ģepiti dē kimimiSedēr, kimimiS de biĢiri gōruS Ģura. bóyle bóyle 

yıĝarıS Ģepidi dē, óyle yeriS. sürēr, ĭramazannıK 60 da çok yaparıS, bóyle bóyle yıĝarıS. 

ramazmānda tepsïyle bǖkme yaparıS mercimēkli. gātmer yaparıS. bôrekaçārlar, yāğlı. 

ramazānda da yaparıS. yaparıS yāwrum bïz dĕ. bïz de ùyle èderiS. Ģeyēttik dē ōynadık 

bilenē bóyle ēvlatımsıðız ... teretedē. hē sōrdulār bana. kaĢ tene gelinið vār deďį. bi tāne 

dedim. eyï mi gelinið. eyyï. kaĢ tene çocuĝu var. ǖĢ tāne. gelinið saða baKıyō mu. çōK 

bakīyo 65 mēmnunum dedim bän hē. vallaħă üle dedim. bu bänim gälinim. 

 

HATIRA 

baĢóğretmenoKūla āldı, gāĢtı ... diyē. hamidiyē góTdük, annemden sāKlı. ēskiĢehirið 

hamidiye kôyüne gótţǚķ. ōmbeĢ gün gāldıKōrdā. gāldıK biz. üçārKadaĢĭdıK. birō 

ērkek ikisi gızı. ōrda baĢôğretmen baā hāĢlıĝımı vērdi. ōrda gāldıK. ōrdan durukan 

ōmbeĢ gün sōðra bubām įramētlik gēldi. bäni ōrdan 70 çāldı, gāĢTı. Ģindiye bän de 

okıyāydın ya bi ebe çıKārdım, ya bi doKtur çıKārdım, ya bir hākim çıKa, emēkli olūr 

çıKārdım. yalĭðĭz bubām cahïlliK yāptı, getti bäni. ya, yā óyle ētti. bubāmetmèyēydi 

bänoKurŭdum yā. yïrmi sene, yïrmi bir seneýe bāsTı. seksen bēĢte óldü beyim, evet 

seksen beĢte óldü. çoKiyïydi. nèrdē Ģeyi, dèhā Ģu tarāfdaKı beyim. vallāħį bubām biz 

çoKiyïydik. çok çok dahāyētli yaĢādıK. óyle 75 hiç cāzgırlıĝımızolmāzdı, ammā tāKdir, 

tècēlli ōlmadı. nēydiceðïĢde. èyïydik yā. 
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ADI SOYADI Emin ġen 

YAġI 42 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul 

DERLEME YERĠ Olukpınar Kôyü (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 19 

  

DÜĞÜN VE YEMEK ADETLENĠZĠ ANLATIR MISIN? 

Ģimdi var yā, äskiden ē bēlki sïz de bi yerlērde górmüĢolabilirsiðiz çok geziyosāð. ē bu 

bulgur vār ya bulgur, buğdāydan yapılano bulgurdan yaparlardı. onuðiçinē 

üzümatārlārdı. yani bikaç çeĢit Ģeyatar, nohutatārlar, üzümatārlar. bu tǖrlü Ģeylērden 

birāz da içine tātlı gatārlar. Ģindi ismi deĝïĢti onuðaĢūre ōldu. aĢūre aĢ. äskiden, äskiden 

būrda, äskiden burda çok mē‟ĢūrmuĢ. aĢırı mē‟Ģūrdŭ. Ģimdi  5 yapan yoK, yapān yoK, hiç 

yoK. bi de bū Ģeylērde yapılıyōr. meseÍā belïrli bi zamannārda yapılıyō. yā aslīnda Ģo daā 

iyi annatır bändēn de. hē bizim kóyde düyünnērde genēlde cumā günü bāĢlar. cumā günü 

kendi kôyümüzüðiçi dāvetolūr. kôyǚ kompile dāvetèdērsið. hērkesi dāvetèdērsið. bu 

kôyüðiçini kōmpile dāvetèdērsið. hayır gelmèyenolūrsa gēlmez, o kändi isteĝine 

baKār. meseÍā 10 adam kīrgınolabilïr. bēlki gēlmeyebilir. amā kırgınolmayān da 

gēlmeyebilir. o da meseÍā cumārtesi günü katılır veyā pazār günü. pazār günü 

büyǖkihtimāl katılır. gälinalmayā gidērler. o da Ģóyle, cumā gün yèmek verïsið 

kôyüðiçïne. cumārtèsi, cumā günǚ aKĢām būrda ēylence olur. kôyarasında meseÍā 

baĢKa kôydēn de gelenolūr aKrabān gelïr. onnārdan faÍān ēylence yapārsıð. hayır, hayır 

āyrı bïzdē 15 āyrı olur yāni. bïzde bi arada ōlmaz yāni. daā óðce dē āslında nè 

kadınèrkeyï, nè èrkek kadını górmüyodu. gerçi Ģimdi oyūn yoK dā èrkekle kadın arasında 

oyūn yoK da ērkek de bi mıntıKada kadīn bi mınTıKada sōħPetlerini yapārlar. yani bóyle 

çālgılı olur bizim düyǖnner genēlde.  

 

HATIRA 

bänimāmcamolur aslında kendileri dē. bänimāmcamolur. bänèvlatlıĝım 20 būrda. ō 

kóyde çōK hīzlı, o kôydē çoK hızlı sôzü geçērdi yāni. herkese yāni dediĝini yaptırān 

kiĢïydi gērçekten. gerçekten kôyde her dediĝini yaptıran kiĢïydi. çok sôzü geçērdi. çēvrede 
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de çok sevïlir ve sayılīrdı. kendisi cambāzlıK yapārdı yani hāyvanalıP hāyvan satārdı. o 

insana da cāmbāz dèrler bizim bu yôrede yani. cambāz diye geçer. koyūn, keçï ondan soða 

sığīr bunnārdanalır satārdı. yani bu çēvrede 25 tanımàyān bu íscehisār çēvresinde 

tanımıyān yōKTu. çōK, çōK tanındıgın bir kiĢïydi. cāmbazāħmet dedïð mi hērkes tanīrdı 

yāni. bu çēvrede tanımàyan yōKTu yāni. o zamanıð zamānıðda. hīzlı da alıĢ veriĢ yapārdı 

yāni. gittiĝï yērden bilmiyorum yāni iki yüz tānē, yüzātmıĢ tāne, yüzotuz tāne goyūnsuz 

gelmēzdi. hem dē parasız yāni. alı ālmak Ģartınnan. ќaĝītsız, Ģimdi meseÍā senet yapılıyōr. 

bi ufacık da bi 30 Ģeyālsað senet yapılıyō. o zaman senet faÍān yaptırmāzdı. bóyle bi 

kiĢïydi. sôzüne olduKça sādıKtı. yāni mūTlaKā bu gün sôz verdiyse bu gün o parasını 

ôdiyĕcek muTlaKā, bóyle bi insāndı. çok sôzü geçen birisïydį. bū yāKlaĢıK on yıl faÍān da 

kôy āzālıĝı yāptı yāni. bir zaman anavatan vārdı. iktidardāydı o zaman, yeni gēlmiĢti. he, 

he o zaman delegēydi. ankarada faÍān çoK tanıdıĝı vārdı. çok milletvekilleri faÍān 35 

sevērdi yāni. çok tanıdığı vārdı. bu kadar değerlïydi yāni. 

 

GÜNLERĠNĠZ NASIL GEÇĠYOR? 

yā bizileĢbērlik yapıyoruS. ekinekeris, būğday, arpā, çāvdar gibi ĢeylerdenekeriS. onu 

gāldırırıS. hayvāncılık yaparıS. çāvdarı meseÍā yēmle deĝiĢiriS. veyā buğdaylı olursā un 

yaparıS yāni. bū ïhsāniyedē ondan sōða handā nōrmal deyirmenner var yāni. yok dôĝer 

baĢga, han baĢga. bū he äskiĢehire bağlı yāni. o dôĝēr o tarafta 40 yāni. o 

ïhsāniyeniðoluyō dôĝēr yāni. ileĢbērlik, hayvancılık yapıyoruS. sığır, koyun gibi Ģeyler 

yapıyoruS yānį. kurban bayramında genēlde meseÍā çevreye hayvān gôtüren kiĢileroluŗ. 

meseÍā bän kendim de gôtürüyorum. meseÍa izmire gidiyorum. ïzmirið herāngi bi 

bôlgesinē burdan, naKliyatla araba tuTuPbesledïmiz hayvannarı. bän danacılık 

yapıyorumèkseri genēlde yāni dana gôtürüyōrum. 45 yaKlaĢıKononiki senedir sürekli 

gidiyorum yāni ïzmire. ōrda hāyvanı kūrban gününe gadar yāni satıyōS. hayvannarı 

dağītmıyoruS yāni. bi miktar para alıyōS, meseÍā herāngi bi kiĢiden bi miktar para 

alıyoruS. kurban bayramı günü de kompile hayvannarı dağıtıyoS. 
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DERLEME YERĠ Alanyurt Kasabası (Ġscehisar) 

Metin Numarası: 20 

         

ALANYURT KASABASI HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

efēndim bóle faKat bóyüklerimið sizïð gibi ālim çocuKlarıð yanınā sózlerini diðledim, 

sôzleri diðledim. faKát bu memlèket, äskï memlekèti disēð de yakıĢır yani. äski zamanda 

burăā oturmuĢlā, mağaralārda gizlēnmiĢlē, Ģu olmuĢlā. daha da yeniye gadar bilįrįm, 

pencereli evimiz yoğųdu burda bizįm. bän seksenāltı yaĢındayım. pencereli evimiz 

yoğųdu. bóýle yaylaya çıKārdıK. yaylayā gidērken camlarımıza 5 açıK delik vărĭsa üstü 

bazısı tepeden delikolūdu. tahtayınan çakar yaylaya çıKārdıK. yayladā üçāy galīdıK. 

hıdĭrellēzde çıKār, gündônümüne dōğru gelïrdik, arpa fiÍān biçilmeē. malımız fiÍān hep o 

yānna gidērdi. elli hāne bawırdı kôyǖ diyelekTen aðıldīnı biliyom. çekirgeye gidērdik. 

çekirge gırma, çekïrge gelïdi bu yolār bittikTen soðā bu dāğlarā. çekïrge gēldi. o 

çekirgeleri gırmaKiçin her kôyden ōn, ombeĢ 10  gadını, erkek çocuk hēpsi de 

Ģeyèderek elli hāneden bu gadar on giĢi mi gēdi, beĢ giĢi mi diyelèkTen baĢımızda olān 

liderimizi sıKıĢtırılāŗdı. e Ģimdi nè bileyįm dôrt yüz hāne fiÍān vār. adam gıtlığında dôrt yıl 

bän biráz bi mųhtārlıK yaptım. e hemen üçcüz yïrmi hāne, üçcǖz otuz hāne çıKtı. Ģindi 

bēlki dôrt yüzü de geĢti ōrda, būrda. bu gadārlıK bunu biliyorum. sōðā därleme, toplama 

bu kóyler, ōrdan gēlmiĢ, 15 būrdan gēlmiĢ birōlmuĢlār, toplānmıĢlār. baĢga dehā bi Ģeylēr 

soracaĝıðız varsā bu gadar bunnarı sorun. 

 

ALANYURT‟UN GEÇĠM KAYNAKLARI NELERDĠR? 

Ģindi bi zamān hocam bizim bu dağlāŗda ağaÇ, odun kēstik, afyona gôtǖrdük. bi kile 

alamaSsaK ikį oKKa, üçoKKa un alīŗdıK, ekme alīr gelïr, çoluğumuzu çocuğumuzu bóle 

bikaç sene yònān gettikTen sōða yedi sene vallāħă gıtlıKōldu yedi senē. 20 sōðā kômǖr 

çıKTı, kômǖr yakāŗdıK dāğlāŗdā. onnār ôldü, bitti. çerkezlēŗ gēļdilēr. çerkezlērden bıĢKı 

çekme, bıĢKı góŗdük tatār bıĢKılarını. aðadīð mıydı. bóyle bóyle idāre etTik. bi yōl da 

amelelik çıKtı, oraK çīktı. çayır kóyleri Ģeherónlerïnde çayırlāŗ vāŗ ōrda. bôyükağalarıð o 
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çayırlara, orağa gidēdik yevmiyēynen beĢ lirā, on lirā. meselā bóyle adamına gôre oraK 

biĢmeē gidēdik. ōrdan idāre olduK biráz 25 efēndime sóyliyeyim amelelik çıKtı 

ameleliktenidāre ōlduK. sōða efēndime sôyleyĕyïm iriĢbērlik toprağımız verimsizïdi, hālā 

da verimsiz. gübre Ģeyine biráz gomĢularımız motor çıKtı su çıKtı. bïz de motor filān 

yoğųdı. on üç, on dôrt dāne oda vārĭdı būrda. yōlculuK yapārken herif hāndan çıKtı mı 

būrda akĢāmōldu mu būrda galīŗdı. mērkebi dē, ôküzüsĕ ôküzüsē, atısă atsa galīdĭ. 

sabāhtan kôyü 30 nerèye oràya bóylē birbirini idāre idēdi millet. Ģimdi motōr çıKtı doKsān 

çit dombay manda varĭdı bizde. bu kôyde baK doKsān çit, yüz seksēn tāne baK, atmıĢ çift 

Te ôküz varĭdı. yüz yirmi tāne de o nè idē. diha bu dǖnkü, dünkü. cemālnen bänim 

mųhtārōldūmuz zaman län. cemāl gôçebeleri ôküz çobānı tuTduk. godu gāĢtı, gèldi. bu 

musayi gētTik gārdaĢılān Ģurda haKını yetirmeē on gün, yirmi gün gāldı. o 35 adam çoK 

uğraĢtı, zaptedemedi. vallā doKsān çit dombāy dèmek ne dèmek canĭm. sōðā bunnaŗă 

dĕdįm siz güdün iki gārdaĢ gorucuya haKKını size toplattırayın sizalın fiÍān dedik, olūr 

dedilē, sabāhıĢīmadan amān ќāzımemmi Ģu çift ôküzü bi teslimal. bän ne yapayım dē 

kaç gün hayvanlar, bän gāli bi çobānlıKTan bireradam varĭdı. ona dedim güdeyïð mi, 

güderim dedi. faKát kimseye beĢ guruĢ vermem 40  haKKımı bän tüm alırım dedi. tümāl 

dedik, vēdik. bôylelikle yavrum, Ģindi ne çit gāldı, ne çımıKgāldı, ne goyūn gāldı, ne Ģey 

gāldı. elinde olān inek minek varĭsa bôylelikle idāre olup gidiyōzevlādım. dombaylāŗ 

satıldı gitti. motorāldı herif, Ģu āldı, bu āldı. dombāylā filān gittį. ôküzarabası da 

atarabası bile galmādı. on üç tāne fiÍān atarabası varĭdı. onüĢ atarabasınăn Ģindi bi tāne 

mi iki tāne mi araba olūr 45 kôyde. ceremānlāŗ sattı mı halïl. ceremānlā duruyo mū. bi de 

tımbılıðoğlānda vāŗ, iki çit at vāŗ. baK doKsān çit, atmiĢTe dáha yǖzelli çit yapāŗ üçcǖz 

tāne mal. onnar satıldī, motòrāldı. hergeĢ biĢe āldī kendi kendine idāre èdip gidiyo hocam.  

 

YUNANLILAR BURAYA GELMĠġ MĠ? 

äskileriņi bilemèyon äski zamanları bilemèyon tabi yonāndan evel ne yaparlarĭmıĢ, ne 

ediyorlarĭmıĢ bilemèyon. gelmiĢ, bilmiyom bän varĭmĭĢım da varmıĢım da 50 fagat 

bilmiyon. bilmiyom vārmıĢım iki yaĢ, iki buçuk üç yaĢında vārmĭĢım bän. bän bilemèyon. 

bu kôye ē baK orda bi gaya vā kôyümüzüðortasında, Ģu dağda bizim asger var Ģu dāğda. 

asger, bu yannā hareke hep yonăn o yanna gitmiĢ, irahat vemĕmiĢ burdan bizimki tak tuk, 

tak tuk. kapımıðônünde diyŏ hemen tavuūð bōynundan vurdu diyo onu adam. bizim 

civcivli tavuğumuz varĭmıĢ, aðadīð mı vūrdu dēyō. 55 aman çoluğu çocuğu hemen içeri 
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āmıĢlā, aman Ģeyolur diyelekten gece sabāha gārĢı çekilmiĢ gitmiĢ yònān. bi gèce būrda 

yarım gèce hatta bi gèce de tüm deýïl yarĭm gèce çekmiĢ gitmiĢ, fazla gālmamıĢ. hemen bu 

gada bu gada. geliyō būrda yepesinde gôzünü sevdiïm yarıyānı asger yarıyāni vallāhi Ģu 

dāğlarıðüstü. ekmek yoK, ekini de bu ĢeyetmiĢle, ekinner gündônǖm zamānı ekini 

kelleyi tutuyola mutuyōlā, 60  gavurga edip ondanidāre oldulā, ondan sürdüle bu cepheyi, 

onnāraĢtılār vallāħi. he yavrum bóyle günler yaĢadıK yavrum. 

 

BURALARDA MANDA VAR MI? 

Ģimdi yavrum, çayırlıK varĭdı, çayır óldü. o çayırlārda dombay gôletlēde yaĢārdı, dombay 

yaĢārdı. sōra oraya odun gôtürmeye gôtürǖken dombayımızı nērde sulu bi yer vā, oraya 

gôtürü ıslādır teratādıK Ģeyedēdik. hayvanı diðlendïrme gibi onuð 65  ona gôre keyfini 

oynārdıK. ōynamasāð ekmeyŏ o. ekmįyŏ o hayvanlār. bóyle kimisi büyükağaç olān 

ôküzüð gücü yetmez. dombay alīrlar, dombay koĢāŗlādı. çoK dombaylā goĢuldu. biliyoz. 

dāğdan ağır yük, o çamlārı filān sürümek sekiz doKuz metįre, on metįre ağaç sürüttürün de 

getirilēdi. bóyle yawrų, bu vaziyetTe Ģïndiki vaziyete gēldi çoK Ģükür, bin Ģükür. baKām 

nasıļ olā. allah pādiĢāh düzenini 70 versïn. Ģimdilik de hùkǖmetimiz yerinde oynayıP dǔrǔ. 

polis poliliïnde çalıĢıyō, sayıncı sayımında, alımıncı alımında, belediyeci belediyesinde 

herkeĢ, ôğretmen okulunda çalıĢıyō, aðnadīð mı. her kim vazïfesi, dôvǖĢolmuĢ ĢeyolmuĢ, 

herkeĢ vazïfesi baĢında diyo yā. emïr verilmiĢ polis vurácak gıracak, korųcak memleketi, 

milleti, ırzı, nāmusu korïcak polis jandarma bóyle yawrų.                                  75 

 

KAYMAK VAR MI? 

gāymak varĭdı, gāymak varĭdĭ. Ģóyle dombayli gāymaKlar olǔrdų. dombáyliye gāymağına 

husūsi gaymak PiĢïrmekiçün kóz èdērlē. bi gün piĢēr onu güzēlcĕ ērtesi gün o gāymağı 

Ģeyden bi yandan ordān bi daha süt dôkēler, o da ōldu mu, eyer üçüncü èdecekōlsa bóyle 

bi bārmaKgāymaKgalīnolūdu. bi de saða goyūn diyeyim goyunu. goyunuð gāymağı da 

dèha bi baĢKadır. goyunuð gāymağı ôteki 80  gadar galın ōlmāz da çok güzēl lezzetli olur. 

bilakis Ģimdï baĢaK zamānı bitti. goyunuð bi goyutmaĢ deyiverïz biz, Ģindi sarīldı mīydı 

hemen onu Ģey edivĕ goyulur, goyulur. onu bóyle Ģēy gibi süTōlmasa yāni, süt goyūn 

süTü gaĢığınān buladı mıydı, o da goyutmaĢ deyiveriyŏz ona da goyutmaĢ diyōz. goyutmaĢ 

bóyle. geçiniðki goyutmaĢōlmaz geçiniðki olmaz. ineğið de ilk beĢinde ağīz deyiverïz. 

baĢTan 85  ağīzolū. ondan akıllı, essi gocagarılā olūdū. buzdolabı yoktu gōysa bi yere 

bilmem nedir, ne, nesi yoKgōysa bi yerē, çapıdı ısladīrdı o Ģeye ağıza, çapıdı bóyle temïz 
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bi çapıda ısladı Ģurā seriverïdi, gurur atārdı sandığında. ineği sağamadı mīydı bi Ģey süt 

müt, biri süt vērdi mïydi onu ısladīr da sıKTırıverïdi. ôteki ağīzolūyōdu canĭm ağīz da 

gurutTu onu ıslatTı yā. evet yapıyōlādı. būzdolabına da goyōlā muhafazā 90 èdēcek bi 

Ģeyler biliyolār yāwru. her Ģeyï fen çıKtı. Ģóyle ne bileyįm, bilgisayār çıKtı, bóle 

bilēnlerden bilmeyenlēr ôğreniyō yawrǔm. erkeklerden yuKa yapān efēndime sôyliyeyįm, 

bùrek yapān Ģeherlēde gıyāmet gibi kôylērde olmadığına baKma. bùrek yapan efēndime 

sôyliýēyim baklava derïz, onu sïzler de bilirsiðiz. baklava derïz baklava olūr. efēndime 

sôyliyįm bi de revāyï dērler, revāyi dērler. 95  revāyï de bi bambaĢgadır o da, onuð da dadı 

bāĢgadır. onu bilïrsiðiz onu sizlēr, memūrlār bilïrsiðiz. baĢga da bïldiğimiz bi Ģeylēr yoK 

yawrū. 

 

MASAL ANLATIR MISINIZ? 

Ģimdi masal her adama müyesser değilįdį, bunū birbirimizden gapār onnarı gonuĢūrduk. 

yāni Ģóyle misāÍ edērdik, Ģu vaziyete. ormānda en gòvvetli nè vār. ayı ile aslān var. 

afedērsið, onnarī kimini baĢgan yapāŗlāŗ, efēndime sôyleyįm, bāzı 100 āzgın kedilēŗ 

olūrmuĢ, bóyle bizi anladıverïydi ihtiyārlā. Ģindi kedinið birïne eveli, değirmenlēr gırlārda, 

dağlārda, derelērde, suyuð ayāKlarında olūrdu. e değirmenlēde kedi bulunūrdu. değirmēnci 

bi yerden acık unālmıĢ, nôbetçi yoK, ekmek yapmıĢ, onu yiýĕcekken, kedi yimiĢ ekmeği. 

ālmıĢeline değïrmenið bi de küsüğü olūr, Ģóyle gāldırmalı vūrmalı. değïrmencinið küsük, 

küsük solluK deyiveri. ya yā zopadan 105 galīn, küsük deyilēr oða. guvvetli bi ağaĢ 

takınca Ģóyle galdırttırmaya. o küsüğü kediye bi vuruyō kedi dağa gidiyō, gocā dāğ. kedi 

dāğlārda ārslān kesïlmiĢ, āslān kesïlmiĢ. toplanmıĢlār, demïĢlēr yā bu dāğlarıð beyi ōlmuĢ. 

bunu bi davet edelįm mi ne yapalım mı. demiĢlē hayvānlā. fatma furman çelebïymiĢ adı. 

fātma furmān çelebi, kediniðadı ya. toplanıyōlār ayı bāl getiriyō, domuz patates getiriyō, 

davĢān 110 havuĢ getiriyō, canavar guzu getiriyō velhāsıl-ĭ kĕlăm onār bi yere 

toplanıyolā. län buðā kim gider. seniðayağıð tetik tilkiye diyōlā. sen git diyŏlă. çıKıyō 

yuKārdan fatma furmān çelbï. o da ō dēyo. çocuKlār bóyle anārken gorKarlādı. hocam biz 

kôtü Ģeyleri gonūĢmăyă baĢladık, yarārlı Ģeyler deyil bunlār ya. ne yiyōn neydiyōn. ulu 

dağıð ulu keyini yıktım da onu yiyōm. filān yire dāvetlisiðiz ācele gel. amān 115 gelirse 

ônǜne nāsıļèderiz filān. tilki deliğe giriyŏ, ayı çama çıkıyo, domuz gazeliðaltına giriyō 

ya gôrünmüyō yā, bıyıĝı soludukça Ģey gıyneĢïyō, çirk, çirk gıyneĢïyō, ondān sōðŗa 

efēndime sóyliyĕyįm, geliyō ôteberi ōrda, gīyneĢiverince Ģey domuz, domuzŭ fāre 

zannediyō. kedi bi salıyō ōrdān domuz pātlayınca āðadıð mī Ģey canavar Ģèye çıkıyō çama 



 

 

244 

çıkıyō, çāmdan efēndime sôyliyĕyim aĢağı düĢüyō, 120  bilmem canavar bi yère gidiyō 

velhāsĭl-ı kelām ayī Ģey fatma furmān çelebïnen gōrkusundan her biri de bir yère 

çıKmıĢken dağılıp gidiyōlāŗ eski vazïyet. eller ermiĢ murādına biz çıKalım gıravadına. 

dērlērdi bunnārı. Ģimdi masal bizim abdil vādır abdiliðanası sóylērmiĢ. bāĢKa kôylüdür 

onuðanası. o masalı çoKiyi biliyōdu. iki gārdaĢ yola gïtmiĢ, üĢ gārdaĢ yola gitmiĢ. sağa 

gitmiĢ biri, sola gitmiĢ biri, ōrta 125 yola gitmiĢ. saĝa gidēn iyi olmuĢ. solā gidēn bi 

ĢekïlōlmuĢ. herkeĢ birer tānē kadīn getïmiĢ. ôbǜrisi gider bi obǜr dünyāya geri ïðmiĢ 

aĢağıya, bu dünyādan geĢmiĢ, geçincē ōrda gelïrkĕņĕ ulu ağaĢ varĭmıĢ. ulu ağaca yīldā 

goca bi guĢ yuva yapārmıĢ. bāzı guĢ geliyolār televizyōnda gôrüyorsaðız boynundan gapıp 

gaçıyō bi Ģeyið, insān mı kedi midir ne garıðağrĭ. guĢ yuva yapmıĢ yuKarıyā, yawrı 

çıkārmıĢ. bi 130 ejdērhā gibi yılān çıkār ağaĢta guĢun yawrularĭņĭ yèrmiĢ. ulān baKıyō bu 

delikānlı ōrda bi ejdērhā ōrda. vuruyō ağacı óldürüyō. guĢ geliyō baKsaKına ejdērhā 

ólmüĢ. çocuĝā diyō. ne dilērsen dile. bän ôbǜr dünyāya çıKıcān diyō. bäna deyō cart 

dedikçe et, curt dedikçe su verïsen bōynuma biðdireyin senï çıKarayĭm deyō. bunnār masāl 

ya. çıKarayın seni deyō. o da olūr deyō.cart dedikçe veriyō, curt dedikçe veriyō. 135  

yuKārĭ çıKārken cart dèyïnce et bitivēmiĢ. uyluğūndan kesiyō. guĢunağzına bi dehā 

veriyō. guĢ alıp çıkarıyō. bunnarıð mevzūları var, bi Ģēyleri vār, hakiki olaraktan insān 

düĢünecek bi mēvzūlār var. tabi tabï bi ders veri. sōðā gārdeĢįnið birisi bilmem bi Ģey 

yapıyō. arap lalası ağanıð ō gettiĝi garıyī çocuklarıņĭ ôldürüyō, bilmem Ģeyler çoK canĭm 

bóyle bi Ģey abdiliðanası aðnatır. baK helē Ģey evet bu masalları da140  anlatır. bu 

masalları da çoKtur yāni bän de arzu ediyom bunnarı ôğrenmekiçin. yāni üĢ gārdeĢ yola 

gidip, Ģuraya buraya gidip, birinið baĢına Ģu gelip, birinið bāĢKa meseÍā gız gavaĝa çıkmıĢ 

āðadıð mı kavaKtan. eğïl kavağım eğïl, doğrūl kavağım doğrūl. bóyle masallār vadır. 

 

BURALARDA YATIR VAR MI? 

evliyā mı yatır vār. caminiðiçerisïnde üĢ tāne yatır vār. bi de Ģu dağıð tepesïnde 145  

varĭdı. faKat her odalārda bunų evliyā olarak ta bunnărĭ Ģehit diye sôylüyōlā. sôzünü 

kesiyorum baK dēyō ku Ģu ulu küllüğüðāltında bän her zaman rüyāmda gôrüyom. bäni 

yatīrmeyō būrda Ģehït vār deyō, onūðǚçün būrda Ģehït va deyō. e bu gocā mamǖl yǖk nasīl 

galkacek, sen hakkından gelebilïð. bän ancak vücūtumu verebilim deyō, canımı verebilįm 

çıKmāSsa deyō, çıkārsa bunu siz Ģeyedin. bilmem bi 150 devïrde ōrda Ģehït çıKıyō, 

çıKīnca padiĢāh diyō kų, be adam diyō ne istērsen ïste sóyle verecem saða diyō. o da diyō 
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ku kôyümüð cāmisinið berātını, han cāmisi hān vārdıŗ Ģu yan, hanıð cāmisinið berātını, 

yapılTak cāmisinið berātını bu üĢ kôyüð berātını ver. bunnār bänim gōmĢum deyō. bize 

uzāKgelemiyō Ģeye deyo. berātı olmayan cāmide cumā gılīnmāzdı. izïn verïse hatip geçēr 

cumāyı baĢka hoca 155 durār ōrda gıldırīdı. Ģimdi yasaķēttilēr bunu. ne içün 

yasāķettilēr, her yère bi cāmi yapīlmak ossun gibïcesine yasāķētti bilmem. dināyet 

yapıyō bunū. bizlēr bïlmeyiz. sōðā bi gadın hacıya gitti mïydi bi evli nikāhlı olaraKtan 

gidilïrmiĢ. ōrda ĢeyolūmuĢ. onnarı fiÍān gāldırdılār. bi de bū, bunuð dèdēsi berāt getïmiĢ, 

dèhā hālen de berāt būrda. nère verdïðiz. nère verdïðiz o berātı. hele belediyedeymiĢ, 

belediyede 160 gālibā. faKat baK satınālmıĢlar dèdeðgilden. dèdeðgilden mōlla emmim 

hoca deyïl mi o adam kôy hocāsı o satīnālmıĢ. bi buzaĝı inek vēmiĢ. yāni namāz 

gıldırmaķiçin, cumā namāzı gıldırmaķiçin bi buzaĝı inek vērmiĢ, o berātı almıĢ. berāt ta 

hālen dehā duruyō. geçēn sene duruyōdu. 
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ADI SOYADI Ramazan Eroğlu 

YAġI 72 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul  

DERLEME YERĠ Ayazini Kasabası (Ġhsaniye) 

Metin Numarası: 21 

AYAZĠNĠ KASABASI HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

Ģimdį efēndim ayazini tarihi hakkındā, tabi bizim duyduĝŭmuza gôrē tūrisler geliyō, meselā 

daha bóne istānbuldan vesāire, kimi dèyo burā firigyalılā, Ģindi firigya Ģeysi oluyo dèyō 

vādisi deniliyō. e cenevizlilēr dèyō bï gelēn Ģey bura cenevizlilērden kalmıĢ diyo. hā kimi de 

bura yontma taĢ devrï, kimi de cilālı taĢ devri bóne, bunnarı hep dūyduk. e aslīnda bi de 

meselā dahā evelï bunnārdan dahā evelï semut kavmi 5 olan sālih peygamberi gônderiyō 

allah o kavime. emïrlerini teblïkediyō. meselā, ey kavim allahıð emirleri Ģudūr, gelïð allah 

sizi gôyden ot edincek, arapça oT ateĢ, ateĢ inècek sizi yakacáK, gelïð bänim endiĢelerime 

itāat èdið. allaħıð gôndēŗdï emïrnāmeyi size bän teblïkediyōm. hayır yā, ya sālih sen 

gafadanatıyōð. senïĢţĕ, senïĢte peygamber deyïlsin Ģóne bónē inānmàyōlā. cenāb-ı allah 

diyōr kïnið 10 cebrāýil  gônderįýŏ. yā sālih kayaya emïret dèyo. kayadan bi potuk deve 

potuĝū ïðilįye ïðilįyĕ doğuracak dèyō. onnara bir mòcize gôster dèyō, ey kavim dèyō, 

mādem bäni Ģeycį diyoðuz yāni büyücü, cazıcı diyōðūz, gelið dèyō bän size mòcizeyi 

gôsterecem dèyō. kayā, topluyō kavmį. ey kayā bir deve potuĝū doğūr dèyō, yavrulā dèyō. 

gayā ïðileyĕ ïðileyĕ bi dĕnĕ deve potuĝū doğuruyō, o bütǜn gavmið 15 gārĢısında. hāzā  

sehribāSsıð, hāzā büyücüsüð diyōlār, yine inānmàyōlā. ne yāptıysá inānmĭyō. gelïð dèyō 

allaħ sizi yakàcak dèyō. āltı ay Ģey sōðā yakàcak dèyō etmeyið tamam dèyō. mādem allah 

bizi yakàcaksa senið taðrıð  bïz de kayaları oyarız, içine girerïz, gurtarız yaKamızı. o zaman 

giriĢiyōlār kayaları ōymaya o gavïm. cenāb-ı allah da peynir tuluĝū gibi gayaları sert 

maddeleri yumuĢadıvermiĢ, ōymuĢlā içeri 20 girmiĢ. ey   sālih hadi taðrına sóyle de bizi 

yaksıð gāli demiĢler peygamberē. gôyden oT ïðdiği zaman bütün içerisïnde simsiyāh hēpsini 

kômǖr gibi yākmıĢ. Ģimdi o mağaralārdaki siyāhlık tā o zamāndan galmāymıĢ. kimi dèyō iĢte 

Ģeylēr gôçebelēr, çingenĕlĕŗ ateĢ yakmıĢlār dă hayīr bütün mağaralarıð hēpsi nērde 

górdǜysem bän simsiyāh. tā o zamānda mòcize galıyō baK bū yïrminci asıra gadar 

gıyāmĕtįð. sālih 25 peygamberið kavminið ĢeysïymiĢ bu māralā. ama ondan sōðā yontma taĢ 

devrį gĕlmįĢ, cilālı bįlmĕm vesāire neyisĕ firigyalı gēlmiĢ, gavim gavim yüz yirmi dôrt bin 



 

 

247 

peygamber geliyōdu bu dünyāya. meselā allah gônderiyō her gavme bi peygamber 

gônderiyō. meselā bänim bū okumadĭĝĭm duyduğum ālimlerden hocalārdan bóyle sizið gibi 

gelēn Ģeylērden duyduklarım būndanibārettir. Ģïmdi ise meselā buriyá tūrisler 30 geliyō, 

buralarī  bakıyōlā, filimini çekiyōlā, yazıyō, çiziyōlā. bura Ģindï firigya vādisi dèyōlā Ģindį. 

firigya vādi yazılı Ģēylērde. meselā, kôyüð girïĢlerinde çıkıĢında ondan o esērleri yazıyōlā. 

iĢte firigya vādïsi Ģu gada kilōmetre. Ģey kale varĭmıĢ bu Tepeniðārkasındā biz avdalāz 

galesi deriz. onnār da meselā o galenið delik deĢik yāni dôrt gatlı binā gibi her tarafī delik 

deĢik. ōrda Ģey yaĢamıĢ yāni hùkümdār yaĢamıĢ. 35 evet Ģindi bu  hùkümdār ōrda yaĢamıĢ. 

onuð kārĢısında bi de gızıldāĢ, gızıldāĢ deyōlā, onuð orāda bi mārası varĭmıĢ. hē 

galeniðārkasındā kiremitlēr vesāireler o demirið katarası filān gôrünüyōdu Ģindï. o 

hùkümdār hattā bizonuð kabrini top yeri derïz. yònān top gūrmuĢ onuðaltınā, dağıðāltına 

bónē. binā gayādan oydūrmuĢ üstünü doldurtturmuĢ oriyā Ģeysini, gabrini gômdürmüĢ. 

zamānile daĢ gırārKan bizim kôy 40 bu patlayinca gabir meydāna çıktı bónē. hatta duruyō 

ōrda. he müzēye haber verïldi, müze gēldi baktı, gōntŭrol etti. içinde ne vārĭsa heykel 

vārĭmıĢ, vesāire onnarı āldı gitti, müze. he ǖstüne yine yònān top ĢeyetmiĢ oriyā, top 

yerleĢtirmiĢimiĢ yònāniĢgālinde. Ģindi oriyā top yeri dèyoS biz meselā. top gōnduĝū için 

top yeri deðiliyō. āltına da o gavim o kırāl oranıð bôðe ōydūrmuĢ, topraĝıņı āldīrmıĢ ve ana 

45 gayāyı bóne bu äv gibi gāzdīrmıĢ  orıyā. hattā bi de boyaları da silïnmemiĢ. dā‟ onuð 

gabrini maketiņį oriyā kōydūrmuĢ. ǖstüne bi ýol dōldūrmuĢ, bóne iki üĢ metįre kendi kabriņï. 

Ģïndi oriya da gidip górseðiz açıkora geziliyō. tūrisler geliyō bakıyōlāŗ. hā o galede de 

yaĢamıĢ. yāļĭðız bū galenið etrafında o zamānıð bērindē gatır vesāira hayvanāt dıĢ yanlarına 

gayadan ōyma, meselā ahàr, gayadanōyma toKa yāpmıĢlā, 50 oraya bāğlama kırt tāne. e 

bän bütün  çocukluğumuzda ōrda yağmūrda, yaĢTa siperolūduk. hayvān otladırız biz 

çocūKken baharıð. hiĢ fārKına vārmıyoz, hattā Ģeyōynarız sāKlı saKlāmbaç saKlanırız 

bulamazlā birbiriðį bu gadār bône muāzzam. duruKan bïrgün bolavadından bï mēmetali 

isminde bi adam gēldi. bolavadinni … dèyōla. tabï bāĢka yērden tāvsiye edïlmiĢ bäni būldu. 

dedï būrda bi kale varĭmıĢ 55 dedi. onu baða bi gôsterï misið dedi. góstereyïm dedim. tam 

sizið gēldïðiz bu vakitler kim gēlcèk. Ģindï yetiĢemeyeceyiz, yetiĢirïz de. sabāh gidelim 

dedik. yāttıK sabāhleyin gïttik. bu galenið bi etrāfında gırt tane gatır toKası olcak, gırt 

yemliKolcak dedi bu. e tamām bi gēldik haKKaten bi sāydıK, bän baK ēlli ātmıĢ yaĢıma 

gïrdim dā o toKalarıð ne oldūnu bïlmiyōz, tabï biz kóylüyüz. haKïkï, bu gıralıð dedi yaĢadī 

adamıð 60 hayvanātı  būrda gırt tănĕ  bağlānmıĢ. toKalarıð yeri bēlli, gayada oyulū, 
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yemlikler tabi yemlikļĕŗ gırılmıĢ vesāire. yāni gayayı ōymuĢ da buriyā hāyvanı bāğlamıĢ. ha 

biz toKa dèyoz ōrdan. bu galenið dedi depōsundă dĕdį gırt gatīr yükü altın vār dedi o adam. 

gırt gatır yükü āltın var dedï. ciddï bóne. ē nası ōlcáķ. buðū deďį ïstānbullu bi ērmenï Ģēysi 

dedi. harïtası onuðelindĕ dedi. gèce dedi ciPinnen gelècēz dedi, burayi bulacaĝız 65 dedi, 

seni. bän  dedįm o zaman bänimќānı yoK. bän sizi muhāfaza èdemem dedim. amā emin 

eĢgāre dedim, devletiðiznïyle olūrsa dedim, meselā gazīlsıð devletiyāde efēndįm. bän 

gïzlïyemen sizi, gusura baKmayīð dedim. o adam gidiĢi ōldu. bi dā onnār ne gēldï ne gāzdıla 

ne ēttï. burası āynen bóyle duruyo Ģindi hocām. yāni onuðaðnadıĢī bu dedi gāvimið dedi bu 

Ģeý galenið Ģeý ambarı Ģēsinde gırt gatır yükü āltın vā 70 dedi. hā onu  da meselā bi papāz 

rum, rum papāz gonuĢūŗmuĢ. ayāzma Ģehrinið hayvannarıð nalī āltīn mı māden mi derįmiĢ. 

ôylēyse daā hazïneleri bulamadılā derįmiĢ. he māden dedï demiroluyo yāni. āltın 

hazïnelerini bulamadılāŗ dā dērmiĢ. būrda meselā bu adām da bänasgērden geldikTen sōða, 

bänasgerdē, elli beĢdē asgerdeydim, elli yedi de gēldįm. bu atmıĢ beĢ, yetmiĢ sene 

aralarında o adam 75 gēldï. bi daħā da ne gēldï ne  gôrǖndü, heĢ bu Ģekïlde. çoK bóyle 

geliyola, harïtasını alıyolā. bïlmem ne bileyįm bu Ģekil yāni hocām. iĢte bu, yāni āvdalāz 

dèmek yāni o tārlalarıð arāziniðadına āvdalaz demiĢlē atadan dèdeden. bïz de āvdalaz kalesi 

diyōz. he metropolis Ģįnďį ayāz iði yāni. bu ïðneriðadını alıyo. he ayāziði, iðneriðadını 

alıyolā onuðiçin ayāzin kalıyo yāni. evet, he hē, ayāz iði. çoKefēndim bu kôyüð 80 ta … 

Ģeyden tā gayalarıð nāhiyetine  gadar mağara bütün, hēpsi mağara, mağara. Ģindi   baK bizim 

dèdelerimiz ōrtaasyadan nērden gôçettikleri zaman bu mağaralara sığīnmıĢla, mağāralara 

gïrmiĢle. ondan sōða üredikçe ileri ileri yayılmıĢla. Ģindi burası sitalanı oluyō. cāmiden bu 

yanı sitalanı yasaķ bôlgē. bu bütün kôyüð yarısı sitalanı. ôteyānı sērbes. Ģindi bu yanı nè 

èttiriyōlā ne yaptırıyōla. bu Ģekil duruyō Ģïmdi. 85 tòrizįm bakanlığına. evet iĢindį bu  

kôyüðiçerisinde hērkesið ahırı var, ondān samanı var, ondan kileri var vesāire o zaman 

dèdeler gōnmuĢ. bi yol kôy üredikçe üredikçe epēyįm bu yānna cāmi aĢĢaĝĭ karĢıya 

ayırmıĢla yāni bu Ģekïl. iĢte ayazin deðiliyō, iðliye iðlerið mānāsına alıyo iĢte mağaralarıð, 

ayāzini bizim bildïmiz bu gadar yāni hocam. yanį bänįm duydūKlarımı biliyōm bän 

oKumadım tabi. tāriħ okumadīm 90 vesāire beĢinci sınīf vesāire  oKumadım. biz üĢ sınīftan 

mezūnoldūK. onnār bizdēn sōðā beĢinci sınıf kurūldu. biz kırtikidē oKula gïrdik meselā. 

iki senĕ üĢ senĕ okuduk, ondān beĢïnci sınıf ïcat ōldu gālï kôylere. 
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AYAZĠNĠ‟NĠN ADETLERĠ, GELENEK VE GÖRENEKLERĠ HAKKINDA BĠLGĠ 

VERĠR MĠSĠNĠZ? 

buranıð gelenek gôrenekleri bizim çïfçiyiz meseÍā. ondān sōða ōrmanda kômür yaKārdıK, 

ōrmandanidāremizolūdu. iĢte tarlalā, árāziler haĢheĢ, buğdáy, ārpā 95 meseļā bunnarı 

ekēŗ, bóyle idāre oluyōduK. Ģindį ōrman kapāndı. kômür yasāKōldu. bu sefēr daĢ ïcāt 

edïldi daĢ. Ģu cāminið daĢı, imāretið cāmisini yapmaKiçin bi Ģükrü ustā denen buriyā 

gēldi. buraýa daĢocağı āĢdī. o imāretið nē Ģey mināresi cāminið bütün daĢları burdān gitti. 

ondān sōða daĢocağı açıldī. bu imāretið yapılıĢda meseÍā tārihi var. Ģindį bū bēlki de kırt 

beĢ ēlli sene arasında 100 herālde deyïl mi. ya yā cāminið taĢını o äskiden yapılmıĢ dā dıĢ, 

afyōndaki dıĢ yāndaki taĢlarī yuKārdan aĢĢaĝĭ bi tane dāĢ çektilē. bizim buranıð taĢını 

oraýā soKa soKa yuKārdan aĢĢaĝı èðdirĕ èðdirĕ yāptı gēldilē bóyle. evet Ģǖkrü usTa denen 

de būrda daĢ gırdī. afyona sēvkettilē. Ģïndi dıĢ yanındaki o daĢlā būrdan gitmiĢtïr emmē gırt 

beĢ mï ōlcák ēlli senesi mi bu tārihlēde. biz bizāsgere gitmedïydikiĢTe. he 105 iĢTe 

oKul zamānında bizimoKuduĝumuz zamannā, o zamannā he. yapıldığındā imāretið 

mināresi de dıĢ yanıð bütün taĢları burdān gïtti. evet he, he, he su depōsu su depōsu olān 

yer ocaĝĭdı yāni. hayır mermer yoKōrda. ōrdă su depōsu va, su depōsu. üst yānda da 

daĢocáKları var. daĢ gırıyolā, belediyenið Ģeysį. hē daĢ gırıyolā gôtürüP satıyolā. gïrmiyō, 

sitalanī gīrmızı Ģerit var meselā o sitalanı ōrdan o110 āvdalāz kalesinden burdan bu 

kôyüð yarısından bu yana, bu ara sitalanı burası. o ocáKlāŗ sitalanından dıĢarı. tōp yeri 

dedïmizïĢte oriýă top yeri dediĝįmiz. bi zaman hērkes çalıĢtīýdĭ sōðra belediyeliKōldu. 

belediyeye geĢti ocaKlāŗ, Ģindi belediye kimi yeri çalīĢtırıyō, kimi yeri çürüye çıKtī. depo 

hāriç Ģindi zāten daĢ pek gitmiyō, dēpremoluncā pērde beton yapıyolā gāli Ģindį. bi 

kôylere iĢTe āhır, samānnıK 115 vesāirĕ yapannā ōrda kullănĭyŏ. hē vilāyetler Ģindi 

daĢistemiyō. pērde beton kullanılıyō. evet demïr, hāzır beton.  

 

GEÇĠMĠNĠZĠ NE ĠLE SAĞLIYORSUNUZ? 

iĢTe bu Ģekïl kóyümüzüðiĢTe geçimi hāyvancılīK bóne, çifçilik meselā hē. hāyvancılıK, 

goyūnculuK çoK meĢūrdu. goyunculukazāldı Ģindi. bir iki sürü goyun gāldı. ēmme sığīr 

var herālde var. yāni hērkeĢ sağımını alıyō, satıyō vesāire 120 biriri hāyvan inek. dağa da 

gidiyoz baħarıð, gıĢīð da içērde besliyoz samānla, yemįne. vār var o. evet var. tosun meselā 

ērkek hāyvan besliyolā, meselā kesime veriyōlā, gurbanā besliyōla. evet, o diĢilerini 

meselā anāĢlarını sağarıS meselā südünü, yoğurdunu alırıS, satıyolā.  
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KAYMAK YAPILIYOR MU? 

vārdır kaymaK, ēvde varĭsa bän getireyim yiyelim. ciddï, ciddï dedįm. 125 kāymaKoluyō 

hē, olmāz mı, inèklerið meselā kāymağı olur. he yoK manda. hïĢ mānda yoK. çünkü gıraç, 

gıráçōlduğūiçin, mandā çayīrlıK yerlērde olūr. çayīrlıK, su ōlcáK mandayā. sulāK, 

batāKlıK yeroldu mu mandā oraları sevïyo, bizim buralārda mandā. äskiden manda hiĢ 

diĢi mānda yāni beslemēzdik, yaļĭðız koĢumiçin camız Ģeysinį ērkeĝïni koĢārdıK yāni 

bóne. çifte goĢārdıK. gağnĭyă, 130 arabaya goĢārdıK. dāĝdanodun getirïdik. evet 

mandaları, gūυvētli olur çǖnkü onnār bir ton hē. biz çoK dōmbáy gōĢtuK 

bubamįrāhmetlinið sağīnda yā.  

 

KIġIN BURASI SOĞUK OLUR MU? 

yoKgıĢıð pek soğuKōlmaz. bu dağ var yā. bu dağ poyrazınī, kuzeyini kesïyo, burası 

Ģeyolur. evet, evet Ģindį afyōn burası bizimāynı bu Ģekilįken āfyon buzolur yāni 

Ģeylērde. hani afyonuð guz, açıKguzēy tarafı açıK afyonuð. evet 135 bizim kuzey 

tarafımız kapalī, günēy tarafımız olduğū için bu kôy sıcáKolur gıĢıð. evēt, iĢTe 

dèdelerimizið konması bu mağaralara soKulmuĢlā. 

biz manāv, meselā türk manāv Ģeysinden. evet tabï bu tǖrkmennēr deyō türkmennērden de 

gelēn var. meseÍā bunnār türkmenlēŗ sülālesi var. sizið sülālē. ōndan cáferōğlu sülālesi var. 

nērden gēldi sizið sülāle, cáferoğlu süļăļĕ. he, bi de 140 gacēr sülālesi var, Ģu ārKadáĢ. 

onnār da gacer yôrüklerïðdēn mi gāli. onnara da gacērlēr deniyō dèdeden bónē. meselā bi 

de gôKhanıð sülālesi deniyo, bi sülale, sülāleymiĢ dôrt beĢ sülāle. gırāhmat sülālesi dehā 

kel mīstıgil, delalïniðōnnar gırāhmet sülālesi. siz cáferōğlŭ sülālesi. bize de delali 

sülālesi diyolā bizim dèdemiz delali. dède delïymiĢ yanï. delali derlēmiĢ yāni alı aliye alı 

diyōlā gaba türkçe 145 äskiden. delalı sülālesïymiĢ bizim sülālemïz de. beĢāltı sülālē.  

 

DÜĞÜNLERĠNĠZ NASIL YAPILIR? 

düĝǖn varĭdĭ eyēr düĝünnērde bi gelēydiðiz çekērdiðiz yāni, evet. evet, Ģindï bu sefer 

perĢembe ōldu. äskiden düĝǖnner pazártesi, salı, çarĢamba, perĢembe olūdu. Ģindï 

memuriyet, iĢçï çoğalıncā cumătesi, pazār tātilolduğu için düĝünü pazār günǚ yapıyolādı 

ekseriyetï. pazār yapālār bizim. cumā günü iĢte düğün gurulūr. 150 kôylüye dāvetedilir. 

yemek yedirįlir. cumārtesi pazār gelïnalīnır. yāni düĝünnerimiz Ģēydir yāni. verïlē yèmek 
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verilē. hay hay niye vèrmesiðle hocam. kóylüyü dāvetèdēr, bi denē gocamāninēk kesēr, 

meselā bi sığīr, yüzēlli, iki yüz kilolū. e āĢÇı dutār, bütün kóylü dāvetlidir meseÍā, 

buyuruð der meseÍā düĝüne. 

 

ÇOCUKLUĞUNUZDA BURALAR NASILDI? 

burada geĢti çocuKluĝŭmuz. çocuKlūmuzda burási bu gadār Ģey yoğŭdu. āhĢap 155 Ģey 

topraKôrtǖydü binālar. bū … tuğlā çatı yōKtu yāni. cāmimiz bilē Ģeyidi yāni. 

topraKôrtǖydüņ. evet gara órtǖydü. ellï, ēlli sekïzde mi, elli beĢte mi buráyi yaptīrdıK 

çatısını. ōlmadı tekrār bi daħā tāmirettirdik çatısını. āĢĢaĝĭ indïrdik bunų. ondān sōða 

gücü yeten gālï çatı gūrdu … āldı. çatı gurdurmayă bāĢļăďĭ. bóne bónē kôy bu hālē gēldi. 

äskiden biz düyen sürēdik meseļā, gara gağnīynan 160 ellerimizinen orağı biçēdik 

tārladakinï. gara gağnīynan getirïdik, burda dôğērdik yāni tāhtaýa çaKīlmıĢ ō çāKmaK 

diĢlerï. dône dône hāyvannanāKĢama gadā bir ħāftada bi harmān yığādıK meselā biz he. 

he buğdáyları. onu rǖzģarda savurųdīK, samanını getiri hayvannara … yedirïdik. denesini 

de biz yērdik. ēski su değirmenneri varĭdı. ōrda üğüdǖrdük yāni unumuzu da. fabriKa bi 

fabriKa varĭdı afyondā. o da 165 āsgeriye filān un verïydi yāni. bizona gücümüz 

yetmēzdi, alamāzdıK. sāten satmāzdı o da unu dā. fırınnarā vilāyet fırınnarına bi de 

āsgeriyeye un verïdį. o zamăn ôyleydi. Ģïndi fabriKa fǖy kóylērde de fabriKa ōldu Ģindį. o 

değirmenne su değirmēnneri óldü gāli gara değirmennē. Ģimďį hep fābriKaya dôndü. su 

değirmeni mi, varıdı yāw varĭdı. yāpdıK, bi de bän haTdā değirmencilïk de yāpTım. kôyüð 

170 muhtarlığınıð değïrmeni vărĭdı. kôy değirmenï, muhtārlıKTan meseÍā o zamanıð 

bērinde seksen teneke yāni seksen tenekeyē kirāladıK. bänim gayīnbirāder įrāħmetlik 

onnan. gaynatayı da beklettirïdik. biz daĢını düĢērdik, una yatırīdıK, gor gelïdik. o baKārdı 

değïrmene yāni, su değirmeni. Ģindi o değirmennēr heĢ gālmadı bittï, bitti. var su gine yā o 

sular yoK Ģïmdi. Ģindi sondaĢlār salındī o aKar sulār gayboldu. 175 bizim burda cağīl 

cağıl su aKārdı. yāz, gıĢ hiĢ kesilmēzdi bizim temiz su bērraK. buğdáyları ôzaĢaĝĭ aKan 

sulārda yıKādıK. bône Ģeynen yani. he daĢı. kara değirmennē iĢte su dôndereyōdu yine 

sular. Ģindi o sular gālmadı gāli hocam. onnarıð tabï Ģeyetcek yāni Ģeye dayanacāK, daĢ 

daĢa dayanacāK, bāĢKa bu daĢlā ōlmaz. bu da iki cïnstir, üĢ cïnstir meseÍā bunuð bi cïnsi 

vār sērtTir. iĢindį cāmïnið daĢları 180 bu sert māden iĢTe baK. bi de bunuð yumuĢaK 

mādeni var. onu da fırín yaparlā. onų kesērlē bónē iki metįrēlik meseÍā iki yirmï, bunu 

bütüncene kesēŗlē bóne düzlēlēŗ. yāni otuz, yirmi santim, yirmi beĢ santim galınlığında, 



 

 

252 

altında ateĢ yaKılır bônē. o Ģey meseÍā ot pïynār derįz bįz, çalınıð Ģēysini olur. onnān bu 

būğdáylarıð kēslerinï, ēktïmiz āyçiçeklerið sāplarıynan bóne fırını gīzdırı, üstünü temïzle 

oriya atarız. 185 … çekiPēkmek piĢērdi. yine āyni ôýle fırınnarımız vār gósteririz. he 

āynı daĢıð  āltından gīzdırmalı, biĢiyō ekmek. hayır yapmāzdıK, bulgurū kēndimiz 

gaynadırlā, ō Ģey hāvan gibi bóýne gayalārda Ģey vardı gazān gibi, dibek derïz. ōnda 

dôverlērdik bóne įĢēy ağaĢ toKmaKlarınān. onuð Ģēysini … gabārdıņ mı onu suda 

yıKārdıK. tekrāŗonu äl değirmenïynen çekerlēdi gadīnnār. onuð düyüsünü alıŗlādı. onan 

190 gôce kôftesi yapa, irisinen pilāv yapādıK. bulgur pilavī. bu Ģekil bóne yaĢāntı 

bôýlèydį. sōða Ģindi fabriKalā oluncā hēpsi bu ēl iĢlerï yoKōldu, gitti.  

 

YÖRENĠN MEġHUR YEMEKLERĠ NELERDĠR? 

ayazinįð yèmeĝï yāni patatès meseÍā bū Ģey yal. bizim yemeğimiz pilāv yani bulgur pilavī, 

fasúlyē, nohūt, ēt, aðadıð mı bunnar yèmeyimiz. sebzeler tabï ekiyoz o sēbze. fasúlyenið 

yeĢilini tāzesini yerïz. patatès ekiyoz, gāldırıyōz. bunū bi dē hamīr 195 mayāsız yaparız 

yāni bôrek. bǖkme deriz, arasına mērcimek gòyalā, pēynir gòyalā, ōndan sōða gīyma, 

yoğurt, patatès gòyalā buða bǖkme deriz. bi de saĢta piĢiyo ocaKtā Ģu tabaKgibï yāğla 

meseÍā haĢheĢ yağīnan ona da gātmer deriz meseÍā. kerbáā gibi gızarĭ bónē Ģey gibi. yāni 

kerbáā gibi gızarı yāğladıð mı, haĢheĢ yağīynan, yāni gızarı gırmızı yāni renk veriyō. 

kerbaā hani gadınnar bōynųna 200 taKınıyo yā rēnk. ona kerbáā diyolā. biz de ona 

kerbáā gibi gızārdı dērler meseÍā. evet, evet kırmızı. kızarı meseÍā sacıðüsdünde bóne 

yağınan kızarī. onu bónē sabāħlarī bi de Ģepit yaparız yavān, hamīrdan. āynı hamırıð 

yağlānmadan haĢheĢini gāttıð, gātmădıð onu Ģepit yapālā. yuKa dersiðiz ona siz meseÍā 

yūfKa. ōrda meseÍā tirit yapālā. bône tepsiniðüstünē dāvĢan tiridï, tavuK tiridï, culuK 

vesāirē inek, 205 goyun, geçi neyįse. tiridi meseÍā sulu yāħni derlē. onuðeti Ģeydē 

biĢiriyolā. tencerenið suyuyla biĢiriyolā, onu yuKanıðüsdüne dôktǖð zamān ona tirit 

derlēriĢte. iĢte et gālï, et biĢiyo, eti yuKanıðüstüne et dôkülǖ zāten. nè eti olūrsa ōlsun 

meseÍā. he tirit derlē. var arabaĢı da var, yaparız, yaparız arabaĢĭ. ya arabaĢıņĭ da iĢTē įĢey 

duSsūz hamīr, Ģey ūndan onū yapıyolā, įĢey gibi donduruyolā. 210 muhāllebi gibi. meseÍā 

tavųK kesiyōð yāhut culŭK vesāire onūð da çōrbasını onuð Ģeysïynen suyūynan çōrba 

yapālā. 

 

HATIRA 
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bän muābere çavuĢuydum tabï. diyārbaKırda üçāy gurs górdük, ordān sōðā sarıgamīĢda 

teskereyi āldıK. Íakin ōrda tabï ïnsanıð hēpsi baĢına geliyō. bir ānKaradan acemi gēldi, 

bizim Ģeye taburā. bi acemi gēldi. tabï bôlüklerē bize on 215 kiĢi vēdilē. bän dē cumārtesi 

günü nôbētçi çavūĢ ōlduK. tabi cumātesi günǚ tüfek, silah temizliği yapılır. o çocúK yeni 

geldï. viSiteye çıKmamıĢ. ātmıĢ tāne tüfek vā. dórder tāne tüfeklerï temïzleyið dedik. tabï. 

… mangalarınmīĢ kimï. bän de nôbētçi çavųĢŭm. Ģindi çocuK ānKaranıð Ģēyde yaĢamıĢ. 

ama çocuK kēndi bāğrına cileTatmīĢ. gollarına ciletatmıĢ fiÍān yaralı bóylĕ Ģóyle bi 

…ādem gibï. ālçaK220  boylū, ĢiĢman bi çocuK. fikri demïrci isminde. Ģindi çavųĢum 

dedi, bän raħatsızĭm hastayĭm dedi. bän tüfek temïzleyemiyeceĝįm dedi. niye dedim. niye 

viSiteye yazīlmadīð dedïm. viSiteye dedikden sōða dedi raħātsızlāĢtım dedi. peki hadi 

ôylēyse idāre èdelim fiÍān dedim. Ģindï ôtekilēŗ tüfek temïzliyolā o da māzileri annatıyō. 

ānKarada yāpmıĢōldū māzileri annatıyō filān. hem fikri dedim, baK hāstayĭm 225 diyoð, 

hem de dedįm ōlmadıK haKāretlerï gonuĢuyoðārKadaĢláre dedįm, ayıPoluyō dedįm. sēn 

de temįzļĕ dedįm. ïĢte hāstayım māstayım dèrken hēmen iki tenĕ posta gēldi. çavųĢum 

depoyŭ āĢ, Ģey maKara bilmem Ģey gālmadı, gidiPalcaýĭz dedilē. gaK län fikri demïrci bi 

sen ōrdan dedim, iki üĢ dĕne ō. hēpsi birdēn längadaKgāKdı on beĢ, yïrmį, o gine 

oturuyō. län ne gaKmıyōn sen dedim he. 230 bän has. ulān sen dedįm hāsta adam bónē 

yātmıĢ kerħānede, meyħānede Ģeylēr gonuĢuyo yāni. olmāz dedįm, g… bi depikatTīydım. 

gasatura vărĭdĭ. hemēn gasatura āldıĝĭ gibi bäðā sundū. Ģindį gasatura sundu. bände bi 

Ģeyįm yoK, … bän seğirdiyom o ārKāmdan koĢuyō. onuð arKasından da ōmbeĢ giĢi 

koĢuyo, onu dutmáya, dutamųyolā. bänï, Ģindi dolanīrken ameriKan tabï portatif kürekleri 

235 va. goĢārken oni … yāpıĢtım mı ĢāpadāK çıKā. yapīĢtīm gibi ĢāpadāK çıKdī. 

ārKāmdan geliyodū. Ģeyētmeden küreyi bidē bi ēkledim buráyā. buraýĭ yārdī, góĢtü oriya. 

oriya gôĢtǖ. neyįsē nôbētçi āmirine haber vēdilē fiÍān. onu sıhıye dāiresine gôndērdilē. bizi 

ifādeyĕ āldılā. iĢdē  nè yapdıð dedï afyōnnū. niye dedi afyonnulāŗ dedi bóne serToluyō 

bóne. niye cināyet çıKarıyōð dedi. dedįm efēndim bu hatā 240  bändēyse dedįm, bän 

hèrĢeye rāzıyım dedįm. bäna kaĢ sene cezā verïseð asgērliğïm de yansın, çavųĢluğūm da 

yansın gabǖlüm dĕdįm. bu ōmbeĢ arKadáĢĕ soruð evelā ifādesini alıð. ondān sōra bän 

cezāma rāzıyım dĕdįm. o çocuKlā Ģindi durumu ānnattılā. bôlük komutanı da rizelïydï. 

āhmetóztürk. o Ģimdï o yaralı hālinde onu bi ayağınıðāltına āldı. bi tārz da o dóydǖ. Ģindį 

o yaralıyınnan gafası bóyle hoca 245 sarığı gibi beyaz sarılī, dōğrū Ģūbeye yāni, paĢáya 

yani. Ģūbe baĢganlığına taK taK varıyō, Ģikāyetediyō. bäni bu hāle gēttile. kim. Ģūbe 
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bāĢKanı çağırttırıyō bôlük komutaņĭnī. nèye yāptıðiĢde, onuð durumunu āðnatıyō fiÍān 

neyįse… bunuð bôlüğünü değiĢtiri, ikïnci bôlüğe vērdilēr. ikïnci bôlǖkte de aynī rānzalā. 

rūsya ĢeysïymiĢ yāni ... hāyvanāt, ñbür tarafında onnarıð Ģeyleri, ranzaları, bu yanna 250 

bizim. arāmızda nôbetçilē gezïniyō. yine āynı goğuĢa vēdi. ōnnarıð hemĢerileri vār. bize 

kināyet güdüyō. bizonnarā güdüyōz fiÍān dērken, tabï biz āfyonnu da çoğŭdu biz dē. bize 

diĢ Ģeyedemiyola yāni. yāni nè bileyim bän yanï māħgemeye gïttik. māħgeme bi dïðnedi, 

tamam. cezāyı o çocuğa vedï. çünkü zāten onuð dā rapōrları var. bónē yaramaz halleri fiÍān 

onnān. sicilli olduğūįçin, bizallā Ģükür yaKàyı 255  gurtārdıK. 
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ADI SOYADI Emin Aktepe 

YAġI 70 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul 

DERLEME YERĠ Bayramaliler Kôyü (Ġhsaniye) 

Metin Numarası: 22 

 

 KÖYÜNÜZDE AVCILIK YAPILIYOR MU? 

çoK. canavār, dāvĢan meseÍā sôzümoða domūS bunnarıð filan hēpisini āvlarıS. vār tābi e 

caņĭm ōn bið geçi olūr da burda canavarōlmāz mı. hē gurt hē. vādır vā. hattā birini 

atıvēmiĢler Ģōrda sürünüP duruyōdu, nè ōldu bïlmiyom. aratmayıð gāli Ģïndi. bol hē bol. 

allăhem … gälir, gälir tābi. gıĢīn da olur, yāz da olur. ōrman var bïzde çǖnkü. bunuðiçin 

var yāni.                                                                                5 

 

SĠZ DE AVCILIK YAPTINIZ MI? 

bän yāptım tabi. o çōK. yoK, yoK. dōmuz, sôzümoða domuS, tïlki, canavār, garagôz 

keklik varĭdı. kekliklēr bïtti. ne bitirdi onu bilmiyorum. sansār bi zamannar sansār 

çoKgüzel pără èdiyordu derisi. kóylü nērde bi sansār vārĭsa gidērdi, daĢıð deliĝine 

tüsǖynen yani vururlārdı onu. o daĢa girēr, kedi gibi. onu dumannarla dumān onu 

durdūrmaz çıKar hemen atārlar vurūlar. yôntemi o, usūlü o. davĢanolur. 10  kupāyĭnan 

onu avlārlar. golaví dērler. golaví. yāni meselā beĢ sèkiS kiĢi sıralanīrlar, ōrmana 

girērler, ônünnen çıKanı vurular. çıKanı vurula. hē dizine hālinde gidēr. Ģindį efēndįm 

zorōlmaz. Ģóyle gonuĢalım. meselā bunū bi ïzinnen hayvan yedï zaman, bi dağā … 

meselā Ģu ōrmana … oranıð yatacak yerlerini yôrüKlēr bilïr. hē bilïrler. onuð ônüne 

gidērler bağlārlar yāni. o depeye silāhları 15 dïkērler. onom beĢ kiĢi meseÍa geriden 

hayidērler buriya,  varıyō, geliyō, silāhatālar o …ǖstüne. usūl usūl kēndisi çekilir, varı. 

… vūrdu, gitti gāli iĢte. usūl bu. 

 

KÖYÜNÜZDE ĠLKOKUL VAR MI? 

var, var. atmīĢda gēldi, atmıĢta gēldi. ïlkôğretim, ilkôğretim. hayır Ģeye gidiyolar. hanımı 

kazāda ôğretmeneĢï, avuKatimiĢ, hākimimiĢ. dūrmeyo burda. lōjman 20 vār. iki tāne 
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oKūl var. hanımı hākim, hanımı hākim. ihsāniyede. hē óğretmen gelip de bi dĕnĕ de vekïl 

vērmiĢler Ģūrda sarıkoğlu vārĭmıĢ. yārın o da baĢlıyacāĝĭmıĢ. okul burda iki tāne. ē birinde 

iĢTe de mi atmıĢ beĢ, atmıĢ yedi dĕnĕ çocuK var. sırfotuz beĢ denesi falan Ģeye gidiyor, 

ihsāniyeyĕ Ģeyĕ. okuma oranı yeni yeni fāzla yāni Ģindi yoK, äskiden yōK. mesela 

kôyümüzde pek o gadar tahsïlli adam yoK yāni bunu 25 sôyleyim. yeði yeði iĢdē, ǖĢ dene 

ūzman çavuĢumuz vār, dôrt tāne. bi dene māliye Ģefimiz var iki. tāħsilli olarak bunnarı 

sôyleyim. bāĢka da yoK yāni hemen hemen. he Ģindį zatēn birisi óyle dedi, bänim bi 

gāynata varĭdı rāħmetlik. bi mal müdürü gēldi Ģēyden kōnyadan. hānKı yôrüklerdēðsiðiz 

falān diye sorularaçıyō buða. bu da biráz bän gibi yalanı sôylērkenē acıK Ta bóyle 

sǖrgüsü güçüKgēldi besbēlli, 30 garageçili  yôrüĝǖðdeðïz dedi. ali amca dedi. alïydi adı. 

sen dedi biraz dedi Ģeyediyosuð dedi. yôrükler tahsïlli olūr. kaĢ tane hocaðız var, kaĢ tane 

kumandanıðīz var, kaĢ tane ôğretmeniðïz var, hākimiðiz var. o dedi hïç yoK. o zaman siz 

yôrük değïlsiðïz dedi. tıpı kēsti. Ģindï yeði yeði inĢāllāh sırf  onāltı on yedi dene gız 

çocuğu gidiyor orāyā, ihsāniyĕye taĢımalı. iĢte on yedi on sekiz herālde oğlan çocuğu var. 

iki minübüs   gôtürüyō, getiriyōlar. taĢımalı taĢımalı he. 35 cāmįmiz var. bin dokuz yüz 

kırķ bēĢte yapıldı cāmimiz. sağlīKlı sağolursāK ē yeði de bi mināre yapacaS. yārın 

baĢlacāz. yoK, yoK yārın baĢlacaz. iĢde çimēntosunu demirini gēttik. usTayi bekliyoruS. 

onu yapacaz baKalĭm allah nāsiPedērse. var tabi olur yā. comaāt fāzlalaĢīr, 

mēvlitoKudurlār āKĢamnarı. yalĭðĭz pek äskisi gibi Ģeyôle comaāt fazla deyïl.  meseÍa 

ramazaņna dolarāğzınnan barabar dolar. 40 dolar yāni. hayır muKābele yoK, yoK. 

terāviden soða dāğılīrla, nè ètceklĕ, ēvlere, ēvlere. Ģundă iĢ gayıt zamānı olduĝūįçin. 

burası çoK çalıĢgān, meselā ôyle bir aylakçı adam bizde yōK. yāni iĢ düĝün müĝün olūP 

da ĢeyetTiğine bāKma. bāĢga günōlsa bänden baĢga da kïmse bulamaSsıðız burăďă 

yanï. ūsda çōK, meseÍā daĢ maĢ duvăr Ģeysï, duvār ahĢap  binālara. var yāni bunnārdan 

yirmi otuz dāne45 ūsdamız var yāni. 

 

KURTULUġ SAVAġI HAKKINDA NELER BĠLĠYORSUNUZ? 

Ģimdi gūrtuluĢ savaĢından çōK bilgim yoK. Ģóyle yōK. meselā bu kóyde iĢdē birïnci dünya 

savaĢında galibā çanaKKale oluyōr dē mï. birïnci dünyā savaĢı, çanaKKalĕ oluyōr. 

bunnādan dedelerimizi gôtürmüĢleŗ. bunnar dónmedilē geri. hiç bi denesi. hē gēlmedilēŗ 

hiç … hiç, hïç gēlmedi bir. ikinci yònan hārbini gonuĢalım. anam 50  rahmetgïl, babamgil 

buradā, ē iќāmahedērkenē, demïrde bi godú diye birisi varĭdı. bū çavuĢ yònan harbindē, 
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godú diyola. mēmet çavuĢ diyōlādı buðā. bunuð adĭ laābı godǖydü, godü. bunu 

garacaahmedē iĢdē sen iĢēylik yapıyōsuð. efēndim nè diyōlaroðā. yònana ēlçilik 

yapıyōsuð diye Ģeye türklere. bunu gôtürüyōlā garacaāhmede yònannaŗ gapayōlaŗ. neyįse 

bū iĢdē soruyorordā garacaāhmat var 55 Ģūrda. gittiðïz mi. būnnar dèyo iĢTē ïdām kararı 

nāsı ōlur diye soruyō. bū çoK cesūr birisi ýāni mēmet çavuĢ dediï. don don dèrlērse seni 

ôldürceklēr dèyo, baK dèyo hākim bóyle dērse dèyō hē yònānlılar. hē dili aðnamıyō yā don 

don dersē seni mūTlaKa asacaKlār dèyō. hākkaten onuð dediï gibï hākim yārgılıyōlār 

bunū. bu diyōrïĢde don don dèyō. Ģindį az soðrā bäni vurcaKlār dèyō, bän size bi ziyāfet 

60  çekeyïm dèyō ō memet çavuĢ. deyō neyise bu iĢï getiriyō. bunū içirïkene miçirïkene 

ōrdakı bunuð baĢındakı muhāfızlāŗ bayılıyōlar. bän dèyō tuvālete gįďĕ. bu ïĢmeyō 

yalĭðīzïĢde dôküyō gibi ediyo, ïĢmemiĢ. bū bän tuvālete gideceýįm dèyō, tuvalete gidince 

urgān bağlıyolār beline. tam tuvālete varıkan gapıya bāğlayıverïyo. goca gapıyı açıyō, gïtTi 

dèyō āmma ōrdan fırtmıĢ gēnĢ deyïl mi. demiryolŭnŭð her 65 tarafı kópek dèyolar burdan 

gēçmek çoK zōr. ūsulusūl sürünürken mürünǖrken demïryolunu geçiyō ōrdan. buradan 

burāya dèyo. bayramāli demirļinið kôyǖ ya. çıkıð dèyō yònan dèyo sizi burada 

çoKezïyetider dèyō. demïrli eĢgāre bura eĢgare. Ģūrda … varĭmıĢ. oràyā bū yôrǖkleri 

gôçettiriyōla. mal, maĢat, araba, ókǖz ne vārĭsa burdā. yònan būrları iĢde gēldi, ondan 

sōða yāKdī, yīKdī. saKāryăyă gadār gittï. 70  saKāryadan geri dônüĢündē bu hālen sağ. 

gocatepeden pilān çizildï vaKıt ali ihsān paĢayı Ģeyē gòymuĢ bu. āfyonda kômǖr çekiyola o 

gün yôrüklēr. bu kômürü gôtürükenē ali ihsan paĢa da bunuð yanında bir feriĢtahānĕ bir 

vaziyettē. ôküzleri goĢ deyō. dombáyi, dombáyiņ birini geri goĢuyō birini Ģu yānna goĢuyō 

meselā, cēsūsluKgelecekler āfyona pilān çizeceklēŗ. yavu bu bóle mi goĢulur dèyō yavŭ, 

75  bunuð ikisini bi yānna gōĢsað diye. ali ihsān paĢa ōrda iki toKat vuruyōr. Ģeyde, 

afyonda. ya sezdïrmiyolar yāni dehā türKasgeri. iĢTe sōðradan ōrdan bunnarı govaladıla. 

burlārda o yònana cesūr çesïlik yapānnarı bunnarı hep temïzlediler. bu muhïtiðadamı 

olduğūiçin, hēpsini biliyolar tēk tek yònana gônderdiler bunnarı. babamgïlden 

duyduklarımız bunnar. bāĢga bir bïlgim yoK.                                   80 

 

ALĠ ĠHSAN PAġA HAKKINDA NELER BĠLĠYORSUNUZ? 

ali ihsan paĢā, Ģindį efēndim ali ihsān paĢā kôylērde annatılması Ģóýle, āfyonuð halKī birēz 

çekememēzliği var bïrbirini. ali ihsān paĢa nèreli olduğunu da bän bïlmiyorum. bu kóylere 

milletvekili adayı olarak gēldi. ondān kóyler çoK bahsediyolar. bi de bunū ïngilizler yásír 
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gôtürmüĢlēr Ģeyï, ali ihsān paĢayī. bu yònana telefōn çēKmiĢ burayā, telgırāf çekmiĢ. ... 

canavarı gaçīrdım diyō, yedi ōrduna bedel, ali ihsān 85  paĢadanôtürü. ïngilizler, 

ïngilizlēr diyo. bir canavar gaçırdım. bunų bi gız çocuĝū iĢeye bïðdiriveriyō gemiye. bi 

iĢēyle bidōnla. bi dĕnĕ canavār, yēssirimiĢ ōrda bu iĢ dē, iĢeye üðnedikleri zamān 

istānbula. gılıcı guĢānmıĢ vărmıĢ. buŗaļarı tērketmiĢ. bir hùkǖmette gılıç ne arıyō, dıĢārda 

yoK amā ... ingilizlēŗ gôtürüyōlar. senið canavār dèyō āfyona deyō bi dèyō cePħe gūrdum. 

eyēr yedi senede bozabilïrse yedi günde 90  bōzdum diye ôvüðsüð. baðā canavār filān bi 

Ģeyètmēz dèyō. iĢTe tābi buradā saKāryadan geri dôndüĝǖ zaman ārkasını kēsiyolar 

afyonuð kocatepede. tōp da yoK dèyō babām filānóyle lafèderlērdi. bilenler var yāni. 

Soba borularını gūrmuĢordā ārKasından üĢ dôrt beĢ top pātladıyōlā. bū gazūĢTu, ayāzin 

cePe var burlārdā, yôrük… gōvdulā, gittile ïĢTe dòmluPunār doKuzeylǖlde ïzmire 

dôktüler yāni.    95 
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ADI SOYADI Ömer Ulu 

YAġI 56 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul 

DERLEME YERĠ Dôğer Kasabası (Ġhsaniye) 

Metin Numarası: 23         

DÖĞER KASABASI HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

dôĝerismï bän bunū Ģans eseri diyelim. ipēkyolu güzerģahındáyKan ōrda bunu daħā óðce 

dūymuĢTum. birarā on ikïnci bôlümündē dôĝer han diye ülke, yer gēĢti. bu dôĝer  han, 

dôĝērden galıyor. dôĝerið kuruluĢū bið dôrt yüz otuS dôrt yılīnda az ilerimizde iki buçuK 

üĢ kilometįre ilerimizdē firigya kayaları içersinde, kayalarıð içerisindeymiĢ. bið dôrt yüz 

otuS dôrt yılīnda kērvansaray yapılınca ikïnci murat 5   yaptıryor buráyı, kērvansaray 

konyaylā būrsa arasında tam merkezï ipekyolu burası kervansaray. bu kērvansaray bið dôrt 

yüz otuS dôrt yılında yapdırıP dā, kōnyalı konyadan būrsā būrsadan gelince bu gôrdǖðüz 

kērvansaray iki katlī. iki katlı olan kısmınıð üs kısmında memet hān vāKfı dèyerekten bir 

komutan buriya yerleĢtiriýŏ ikïnci murat o buriya sāhip çıKıyō. iki kātlı olan kısīmda, üs 

kısmında iki tāne 10 muTFāk. iki tāne hoda bi tāne mescit vardır. alt kīsmı gelenerāt 

kapılar çekildï zamān dıĢārla iliĢkisi kesilir. tek katlı olan hānda develikler mālzemenið 

yerleĢtï yērdir. dôĝēr o zaman mezrālardan beĢ veya āltı mezrādan dôĝère toplanmıĢtır. 

dôĝer bið dôrt yüz otuS dôrt yılından bu darafā çoK nādir gôç vemiĢtïr. çoK nādir de 

gôçālmıĢtır. hiç yani dôĝerlïnið dıĢındā mēmurarKadaĢlarıð hāricínda çēvreden 15   

geliP de dôĝere yērleĢen bir kimse yōKTur. ve dôĝēr ïlçe ōlmayıĢınıð nedeni dē ïlçe 

olmayıĢınıð nedeni dē kütahyā kırk sekiS kilometĭre, ēskiĢehïr dōKsanāltı kilometįrē, 

āfyon kırk sekiS kilometĭrē olduĝundan doláýï ïlçe olamamıĢtır. dôĝer kasabamīz āfyonuð 

sincānlı ïlçesinden bôyǖkTür. ihsāniye ilçemizden ǖĢ kat bôyǖktür. seyitgāzi eskiĢehïrið 

seyitgāzi hudūdumūzdur bôyǖkdür. burdan banaza 20   kadar, uĢak banaza gadar bu doğu 

kısĭmīndan emïrdağına gadār āfyonuð merkezleri āfyon ve kütāhya arasında ēn bôyǖk 

yērleĢim merkezidïr. bu dā buradā ǖĢ dônem geĢmïĢdir. lidyalılāŗdan çoKaz bän belediye 

baĢKanlīm zamanīn da kanalizāsyon yaptırıKān ıĢıKlar mēvkisi diyelekten mēvkimiz vār. 

ōrda oniki tāne küp çıKTī. bu küplēriðiçerisinið müze müdürüne haber vērdim, gelen 

müze müdürü 25   irāħmētliKōldu. ahmet toptaĢ. ō burasī lidyalılarıð gabrïymiĢ dedi. 
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lidyalılarınıð burda eseri yōK, ama firigyalılār, bizānslılar, sēçuKlulār, ōsmanlılarıð torunu 

olaraKtan bïzler devāmediyoruS. dôĝerið bôyle bi kuruluĢu vārdır. bið dôrt yüz otuS dôrt 

yılīndan bu tarafa dôĝērdir. dôĝeriðisminið deyïĢme iĢi dē yunan dôĝeri istilā ètmiĢ. istila 

ettïndē istasyonumuzda yunan gālmıĢ. cumhuriyētið 30  gurulduĝūnda mustafa kemal 

atatürk, ïsmetinônüylē, inônüden kocaTepeye  gidērken ïstasyonumūzda sorūyo, 

ïsmetinônüye. ismēt paĢa burası neresi diyo. burası dôĝēr diyo. kimi dôĝēr. inĢāllah kısa 

zamānda yunanı dôĝer çıkarır diyo yanï yunanlĭlarıniçerisïnde. ōndan dolayı dā dôĝer 

hanolarāKtan dôĝer han gālKıyō. dôĝēr .... o gǖnden bugüne tārihtedē yeri hiç 

deyïĢmiyor. kurūldu kurulalı dôĝer 35   oluyo. amā asıl bizimēski dôĝerimïz  

zamānıðızōlsa da gôrsēS, bir buçuK kilometįre ilērde firigya ve sarāyı Ģey firïgya gibi, 

kāyaklıKlarıðōldū bi bólgedir yāni, dôĝer  kasabası bóyle bir yērdir yāni. 

 

DÖĞER‟DE TARĠHĠ VE TURĠSTLĠK YERLER VAR MIDIR? 

buralārda vārdır. meseÍā yūnusemrē, taPTuKTan mevlānayă gidērken ēmre ÍaKābınī, 

ēmre ÍaKābını yūnusemreden aldī sôyleniliyor. bunu bän tam 40   kanıtlayamadım 

belediye baĢKanlīmda amā dūydumaraĢTīrdım. ē bū sôzü dūydum yani yūnus tapTuKTan 

çıKıyō, mēvlanaya gidērken ēmre ÍáKābını bizim bu dôĝērdeki ēmre gólden, ēmre 

sultāndanalıyō. ēmre sulTān var. ārtı būrda seyït var. çaKırlar derïS. iki tane  tārihï 

zātlārdan yetïĢmiĢ zātlardan iki tane tǖrbe var. ēmre sulTan ēmre sulTan, iĢtē gēĢmiĢ 

zātlardan bir zātoluyō. ama seyït   sulTan, seyït 45 sulTan ïsmi çaKırlar diye geçēr. seyït 

sulTan hocasından dersalıyō, hocası dersïnde ders alıP da çıKarıncā, gônderincē, evlādım 

diyō. senið sôzüm ona mērkebinï, bu merkebe biðcēksið, mērkeP diyo atınā, senið bu 

mērkebinï bir canavār yïcek diyō. cánavārıð yedï yerdē, duydūma gôre konuĢuyorum, 

mērkebið canavarıð oldū yedï yērde oriya sēð yērleĢceķsið diyō. o da gelïyo, bizim   

çaKīrlar mevkïsi 50 diyelekten  bï yerdē ō mērkebini canavar yiyō. ō seyit zāt dā çaKīrlară 

yērleĢiyō. çaKīrlaro Ģekildē çaKīrlar türbesïyle ēmre gôl, emre türbesi arası bôle 

karĢılīKlı baKtīð zamān bi vādiyi āndırır. bi vadiyi aņdırır yani. vādi Ģeklinde geçēr. 

dôĝerin bôle bï tārihçesi. ārtī firigyalılāŗdan  kālma esērler vārdır. ē midās Ģeħrinið tapınaĝı 

āslan kayā bizim dôĝērdedïr. āslan kaya ... firïgyalılarıð   o tāðrıcasī firigya 55 doğūrgan 

bi kadīnmıĢ. onuð tārihçesi būrdā. bunuð hāricinde iĢdē geĢmïĢde galan bizāsnlılārdan 

galan māralār vār. maĝaralār, bayā büyǖk  māralār vardīr. hatTa kiliselēr var. dôrt tane 
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falán kilïse vār. amā bunnar dôĝerið, dôĝerið genïĢ biraz çēvresindē. bän meseÍa bunū 

turizim baKānına gidiP annattīm zamān bizim kapadoKyāyla fārkımız yoK dendï zaman 

buriyā gelen diyēr   turislērle falan 60 tanıĢdīmızda ārKadaĢlarıð zamanında çok turis 

geliyōrdu. bunnara soruyōdum bän, bizim burdāki en bóyük Ģanssızlīmız dôĝērdeki tāriħi 

esērlerið oniki kilometįre dağılmasī. yani oniki kilometįre çēvresi. yani bununiçerisinde 

iĢdē seyït çaKīrlar türbesï, ēmre gôl, ēmre gólüðüzerïnde meseÍa kırk mērdivēn var, 

hemen ēmre gôlüð yanīnda kırk mērdivēn vār. o dā bizansılārdan galma,  kırk mērdiven. 

kırk 65 mērdiven yoKārdan gôle aĢāĝı iðiyolā. bän meseÍā gôle iðiyo tabï kırk mēŗdiven, 

yoKārdan tabï bu ēmre gôlüne iðiyō. ōrda su vār. ōrdan su alıP  yoKarı çıkıyolāmıĢ. emre o 

zaman orası ormānmıĢ. hatTā banā bir tamayrīlma Ģeyi yoKamā. arāP  ôren, 

äskiĢeħįŗarāPôrēnden bir alevï ālimi gēldi. bana buranıð bi kitābını vercekti vermedï 

yūnusemreyle ilgilï. yūnusemrenið  bana   burda bï beyïtini  ôĝrettï. 70 yani beyitte Ģunu 

sôylemïĢti baðā, yūnusēmre sôylüyō ordā  tǖrbede,    

                           yā rasūlallah verdïð nïmetlere Ģükǖrlerola, 

                           ārKama baktīm zaman ormanlıKtā ala geyïkler, 

                           ayaĝımıð hemenaltındakï sazan balīKlar,      

                           karĢīndaki vermiĢoldūð guru kayanıðüzerindē 75 

                           alēv alev yedïm sazan balīKlar. 

dèyerēkden kitapTa bunu bi zāt banā vērmeKïstedi. gittïm de ólmüĢ. bir hafta sōra gittim, 

hanımı ôlmüĢ. oĝlaðlarīndan kitabı istedim. alamadım. bóyle bi dē duyumumoldū. kitap 

baskısı varĭmıĢ, bu ēmre gôlǖyle. ōrdan elime   geçiremedim. bu da bu alevilērde olan yani 

vatandaĢlārda. yani o, ō ādam banā bu  kitabı  bän 80 saða vercēm dedï ama alāmadım. 

irāmētliKōlmuĢólmüĢ yanï. įrāmētliKolmuĢólmüĢ. yani dôĝērið Ģesi budūr. dôĝēr bu 

tarz bi yērdir. tutucu bi yērdir. azónce buyurdūm gibï fāzla dıĢārdan gôçālmamıĢtır.  

 

GÖÇ ALIP VERMEMESĠNĠ NEYE BAĞLIYORSUNUZ?  

vallaħā iĢte bôyǖklǖnden kendi etïyle kendï ha herāngi bi yadīrgama da yōKTur  yāni. kim 

gelïrse gelsið. üretim var. çalīĢma var. yāni ōndan dolayī tamāmen 85 dôĝērde   yani 

hemen hemen diyebilirim ki afyōnda hāyvancılıKüretimïnde isim yāpmıĢ bir yērdir yāni. 

hatTā  dēvlet demiryolları üzerinde  bundan iki yıl, üç yıl ónce kōnyadan haydarpaĢaya 

gada hareket mēmurū dēvlet demiryollarındaki hareket mēmuru maKāsçılar dôĝerin 

sucuūndan peynirïnden yoĝurdūndan, etïnden iyi yōKtur. bu gadār temiz sucuū  eti ve 
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yoĝūrdu, peyniri meĢūrdur. dôĝerimizið 90   hayvāncılıktan doláyi. būrdan  alırlāŗdı 

tirenlērle ārKadaĢlara birbirine sevkederlēŗdi bunū. hālā Ģu güniçin ïstānbola 

sevkiyātlarımız devāmeder. parekendē yoĝūrt, pēynir hālā devāmeder. pazārtesi gün 

pazarımızolur. hāftalık dôĝērden nērden baKsaðiki ton sucūK çıkar. yanï iki tane 

çēvremïzde üç tane kasabamīzda mandıra olmasīna   rāmēn, nērden bāKsað hāftada bïr ton 

peynïr çıkar dıĢarıya. vatandaĢıð 95 kendi çaldī, elemeyi peynirdir yāni bunnār. dôĝer 

bôle bi yēŗ yāni.  

 

HACI ADAYLARINI NASIL UĞURLARSINIZ? 

iĢte bôlē haĢ mēsimi olūyo, meselā haĢ mēυsimi oluyo ramazān geliyō. ramazan 

dolayisiylē sóyledïm gibi kasabamıS tutucudur. yüzdē doKsān sekiS diyebilirim ki orūĢ 

olur. yani yǖzde doKsān sekïS olur. yǖzde doKsān sekiS tutār yāni. yǖzde iki    çoK 

nādirdir. e bunuð hāricindē haĢ dônemi gēldï zamān yani bu senē, yani bu 100 kota olmasā 

enazīndan yüz tane hacı çıKārdı belki. yazılı zaten yüzātmıĢ giĢi var. yāni yüzatmıĢī üç 

yüz yïrmï āýileden yāni. vatandaĢolaraKtan enazından Ģu günnērde seksen, yüz hacı 

bekliyoruz. bu hacılar bizïm burdā tōplu hālde, toplu halde, kazān kaynaTīrlar. yāni ikï, ǖĢ 

tāne sôzümoðā düve alīrlar, etiðiyisi  ōlsun diyelekten. hēpsi berāber,  elli giĢi gïtse 

hēpsi berāber. yāni kändi aralarında 105 pāylaĢırlar. āĢÇı tutārlar, pilāv, hēlva ve et 

olmaKüzere tamāmen kēndi aralarında āĢÇı tutarlaŗ kasabaýa ve çēvre kôylere tōplu 

vaziyētte bu Ģekïlde gidērler. yèmek verilēr. yemekten sōra helàlleĢïrler, aļlāħ nāsiPèdērse 

hac vāzifesini gôrēŗler.   

 

DÜĞÜNLERĠNĠZ NASIL YAPILMAKTADIR? 

düğünnerimizde odāmız bizim vārdır. odalāŗ vardır. meseÍā soð zamanlārda  ārtıK pazara 

dóndǚ, dā ónce perĢenbe günneri olūrdu. sōnon, oniki senedir, ōmbeĢ 110 senedir 

ārtıK pazāra dônǖĢTü. bizimādetimiz cumā gün, kartolmāz bizdē. cumā gün āKĢamüstü 

óyleyin cumādan sora, namāzdan sora, cumā namazından sora oda yayārlar. kasabımızda 

otuSiki tāne misāfirodası vārdır. kasabamīS kērvansaray yolūndan dolayı hiġ bïr zaman 

otel ve loKānta ... kasabamızda  yaĢāmamıĢtır. kôyodalarımızda geleninsānlar bu gün 

çoK yērde  ikïnci sınıfotēlden 115 temizodalarımız vārdır. vatāndaĢ gelirodada yatar. 

oda sāhipleri oða yèmēĝiņi çıKarīrlar, yèmeyini verïler, misāfirį aĝīrlaŗlar  gônderïrler. 

yani bundan dolayī bu odalarımız bizim çok güzel çalıĢır. odáyā hērkes iĢte hayīrlı ōlsuð 
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diyelekten üç ārKadaĢ beĢārKadaĢ gurup hālinde ǖĢ, beĢ kilo Ģekeralılar, çayalırlar, 

misāfir Ģekeri alılaŗ. düĝǖnüð sāhibine hayīrlı ōlsuðārKadaĢ dērler. düĝün sahibiņĕ 120 

hayīrlı ōlsun dērler. pazar günü de hayīrlı ōlsuna gideninsānlar pazar günü de óĝlen 

yèmeyini yèmeye gidērler, odalārda. bizim buramīzda bôle düĝün olāylarında yoK düĝün 

salonudur, yoK bilmem Ģudur budurōlmaz. yǖzde ēlli duāyla olur. yǖzde ātmıĢ yüzde ēlli 

duāyla olur. yǖzde otuS yǖzde kırk ānca  çālgı çıKar yāni. ve pazārtesi günneri azóðce 

sôyledïm gibi, bizim dôĝerimizið pazārıdır. pazārtesi 125 günü  sabāhları belediye 

apôrlerïnden pazara gelen ēsnafa ve pazara gelen vatandaĢa ve dôĝērdeki esnāflara 

pazārtesi gün sabāhleyïn belediyenið apórlesïnden yazı ïĢleri müdürü ārkadaĢımıS biraz 

ılīmlı bi dïndarārKadāĢdır. o ārKadaĢımıSsabāħları āmin dēr. iĢdē rabbulālemin pazar 

duāsı, alıĢ veriĢ duāsı  yapar, pazarımız ōndan ora  mïlletalıĢ veriĢine bāĢlar.            130 

 

PAZAR DUASI NASILDIR? 

āmin iĢdï rabbulālemin bizē yani hayīrlı kazānıĢlarihsaneylē. gelenesnāflarımıza da 

bol kazānĢlarihsaneyļĕ. belālardan, kazālardan ķŏŗŭ. gēĢmiĢimize, rūhumza fātiha okur 

yāni ō kēndi Ģēysi bï ônündeki hazır Ģeyden, duāsını okur yāni. 

 

 RAMAZAN VE KURBAN ADETLERĠNĠZĠ ANLATIR MISINIZ? 

ramazan bāyramında bizdē, bāyramıð sabahī hocā namazı gıldırır, bāyram  namazī. beĢ 

tāne cāmimiz vardır dıĢārdan gelen misāfirler ... çoKgüzēl dolar. bāyram 135 

namāzından sora bu sôyledïm odalārda bizde ādetimiz hērkeĢ mahallēcek her maħallēde 

oda oldūįçin mahallecek hērkeĢ gūrban namāzda sōra odiya toplanır. odadā bu bóyüklerið 

elleri ôpülüŗ, küçüklerið gôzleri ôpüļǚŗ. odadā on sòfra ōmbeĢ sòfra her odadā yèmek 

yenïr. sabah yemeĝi yenir yāni, kahvāltı yapılır. yèmēkţen sora herkeĢ bayramlaĢmaýa 

dağılır. hēr bayrāmda her gittïn yērde muTlaKā 140  bïzde sofraýă yèmek konur. yani óýle 

hemen ayāKta Ģekērle, kahvēyle bir tatlīyla, baKlavāyla veyā bir Ģeyle savūrmaz. mutlaKā 

mutlaKā sōfra konur. kūrban bāyramında ise āynı Ģekilde gūrban bāyramı namazından sorā 

gine odalārda toplanır. odalārda yèmekler yenir. hatTā kasabamīzda mezbāne vārdır. çēvre 

afyōndan  kütāhyadan çēvre kôylerdenilçelērden burdaki kasaplarımız bizim bunnara 145 

hāyvan  satārlar. bu hayvannar, hērkesið hayvannar Ģey verïler. bu misāfirlere būrda 

hayvannarı kesilir kasaplar tarafından tēslimedilir. dôĝerið  kendi yērli halKī yǖzdē 

sekįseni gūrban keser, allahıðizniyle. yǖzde sekseni kesin gūrban keser. bu kurbanı dā 
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çocuKōlsun, çoluKōlsun bāyram ziyāretine gelen hērkèse mūTlaKā  kūrbaneti konulur.  

kūrbaneti kūrbanıð dôrdüncü bāyram güðǚ bitēr. yāni bunu biz 150 koyalīm da arKadā 

sucuK yapalım, birbiriðē yèdirelįm, bilmem nè yapalĭm yōKtur. buzdolabına koyalım 

yōKTur, yōKtur. yanï hēr gelen misāfir evē bànïmevime kim gelïrse gēlsið. yani on 

yaĢīndaki çocūK da gēlse, muTlakā gūrban bāyramı etïndenônüne gōncaK. sofra kōncáK, 

yèmek yïncek yāni mūTlaKa. yani yǖzde  yǖzde yētmiĢïniðeti biter. 

āncaKgençārKadaĢlarım, yāni çocuū  ālcað  155 adamıð  dā  çocuū ufāKtır. ārkadaĢı 

āzdır. çocuū āzdır. ē torunu falan yōKtur. veya babasınıð yanīndadır. babasınınāyrıdır. 

babasınıð yanīnda kalır. onuðetinïð de yine yarīdan fāzlası gider. o da fakir fuKarāya yinē 

Ģe yapar yānï dāğıtır. beklētme diye bi Ģe yōkTur. ôylē biriktirme biriktirelïm de bu 

gūrbanetinï āltı ay sōra, bi sene sōra  sucuK yapalım, et yapalım o kadār Ģey değil yāni. o 

Ģey için ônemli bi Ģey 160 yōKTur. yāni hērkes gūrban bāyramında gūrbanetini yedirmē, 

bitirmē çalıĢır. gurban ādetimïzde budur, dôrt güniçerisïnde. yani bizdekï geĢmïĢden, 

atadan, górdǖmüz anane ve gôreneklerimiz ōsmanlıdanaldīmız kültürümüz allahın izniylē 

hālā dayanıĢma hālinde devāmediyor, hālā devāmediyor. yani Ģükürallaħā, 

Ģükürallaħa çoK Ģēydir yanï. órneyin bi cenāzemizolūr, bi cenāzèmizolūr. 165 hïçbir 

hayātTa daā cenāze yāni beĢ bið beĢ yüz, beĢ bið āltı yüz nüfūsumuS var, nüfus ocā, Ģey 

sāĝlıKocaĝınıð kayītlarına gôrē. bu nüfus içerisi içersïnde hayātTa dā cenāze arabasīyla 

cenāzemiz gïtmemïĢtir. hērkesomuzūynan cenāzesinï kabire gadār daĢır. kabïr de iki 

kilometįre, iki buçuk kilometire gelir yāni. hērkes sırāya geçer, bū  biz yāni osmānlıdan, 

osmānlınıð torunnarı olaraKTan ōsmanlıdan 170 āldīmızanane ve gôreneĝïmizi inĢallāh  

kültürümüzü bïzlere órēttiler, getïrdiler, bïz de bizden sora gelēn nesilē hep bunnarı 

bıraKıyoruS. yanï kullānmıyolar çoK nādir hiç yāni ... biz, anamīzdan, atamīzdan bunu 

bóyle górdük. biz bôle gôtürcēz diyōlar ve bïz de bóle gótǖrmek içïndē elimïzden gelēn her 

tǖrlü, Ģeyi sārfediyōruS.                           

 

CENAZEDE YEMEK VERĠLĠYOR MU? 

bïzde cenāzede yèmek evïne gelen, eve gelen misāfirlere yani eĢi dōstu 175 gelēnnere 

cenāze evïnde yèmek çıKmāS. kōmĢuları o gün onuðacısınā pāylaĢmaKiçin kōmĢularī 

sóyledïmodalara tōplanırlar, maħālle odasınā. maħālle odasında sekiSōn sofrā 

çēvresindeki kōmĢuları, akrabaları deyil, vārsa aKrabaları tabï. evinið yanı baĢīnda 

kōmĢuları oriya sekisōn sōfra yèmek çıkarılar. bu yèmēkten sora biz dē birāfta içerisinde 



 

 

265 

erēn deriS. birāfta içerisïnde eren, 180 yani  mēvlütoKunur. veyā yāsinoKunur. 

birāfta içerïsinde. ama üĢ gǖnde ama beĢ gǖnde amā yèdi gǖnde. yani bu da Ģindï nèden 

yani dèyelim kï adamıð çoluū çocuĝu bi yērde mēmur, e bunnarıð pazār gün ïĢde bunu 

kapatalım da bi dā gēlmesinner mēυlüdünü oKutalım dērler. bunuð hārıcında kırt günlǖ, 

kırt gǖnde bi iĢdē hocalara yāsin, mēlütoKuturlar. ēlli ikïnci gècesinde kuran oKuturlar. 

yılı 185 geldï zaman yıl guranoKutūrlar, mēυlütoKuturlar. cenāze tôrenï de bu Ģekïlde 

geçirmiĢ olurlar yāni. dôĝer kasabasınıð Ģēsi budur. azónce sóyledïm gibi, kütāħya 

tamāmen güney batımız kütāħyanıð mērkez kôyleridir. kuzēy doĝumuz, güney doğumuz 

dā, ēskiĢehir, seyitgazi ilçesïynen hudūdudur, hudūdudur yanï kasabamızǖĢgen  hālinde 

ēskiĢehir, dôĝer, kütāħya sınırıņı bôlen mērkezi 190 kasabamīzdır. ve bānkanıð hārícında 

dā her türlü iĢini kasaba kēndi içerisïnde halleder, alıĢ veriĢini vardır elhamdulillāh. zērraf 

vārdır. manifaturacısı vāŗdır. iĢdē tüpçüsü vārdır. sādece bānKa olaraKTan bānKamız 

yoKTur. onuð hāricinde tümiĢlerdē kasaba içerisinde kēndisi yapārlar. ǖĢ tāne 

ilkôğretimokulumuz vāŗdır. bi tāne lisemiz vardır. elli, ellibeĢiðüzerindē óğretmenimiz 

çıKar, 195 tāhminediyorum. yani bu Ģekilde bir tarım kıŗĕďį kōperatifimiz vārdır. bu 

Ģekildē kasabamızıð hālā. 

 

NE ĠġLE UĞRAġIYORSUNUZ? 

bänēsnafım. bið doKuS yüz ātmıĢ doKūzdan beri esnafım. deyïrmencilik yaptım, 

otōbüscülük yaptım. cenāb-ı allah nāsiPetTï, beĢ sefer arabistanı górdüm. yïrmi āltı 

yaĢındā hacı ōldum. otuSāltı yaĢında belediye baĢkanı ōldum. kasabanıð 200 hïzmetinde 

devāmèdiyorum hizmetime devāmèdiyorum. 

 

HATIRA  

sóyledïm yònusēmre kelimesinï bu seyit denilen çaKīrlar mēυkisindeki yere arabôrēnni 

ēskiĢehir seyitgāzinið arabôren kôyǖnden bāzı yôrelērde alevï, bāzı yôrelērde bekTāĢ 

denilen ābilerimiz gēldiler. onnarıð Ģıhı gēldi ïĢde bi de. o Ģīhları o tēkkeniðāltına çēĢme 

yaptırmaKistediler. bana yardīmcı ōlmamı istediler. 205 gittik yardımcı olduK. bän 

bunnara yardımcı olūnca o da baðā bu ēmre kôyünüð haKKında bilgiyi ēmre sulTanı o 

vērdi. kesïnniklē ve kesinnikle bunū adamispatlicām dedi ōndanaltı ay sorā bizim būrda 

çalıĢan bir sāĝlıK mēmurumuz varıdı. bu sāĝlıK mēmurumuS dūrmuĢ efendï yūnusemrē 

ēskiĢehïŗ yònusemre dē bir bïlimadamı, pırafôsôr soru soruyō, yònusemrenið ēmre 



 

 

266 

làkabını alan yeri 210 bilen vār mı diyo. o sāĝlıK mēmuru ābimiz emekli olmuĢ oriyā 

gitmiĢmiĢ Ģenliklerē, bän varım diyo. sóyle nasıl bi yērde diyo. emre ÍaKābını aldī yer. 

tepede, altında gól var. kārĢısında deyō iĢte goru gayalıKlar var. evet burası diyō. kuru 

gayalıKlarıðïsmi ne diyō. tārihde ne geçer bilmĕm. amā dôĝer birïnci dünya savaĢīnda 

dārbe ālmıĢ bi yērdir kasabamız. sekiS kilometįre ilerdē alānlı 215 maāllemiz vārdır. 

buriya çıkmıĢlar. dôĝeri terketmiĢler yònan, dôĝeri istilā ètmiĢ yònan, dôĝeri yıKmaya 

yaKmayă çalīĢmıĢ. bi kısmı malı da gôtǖrmüĢ harāpetmiĢ. dôĝērde yònan sekiSāy 

kālmıĢ. kolankayadā tam bilmiyorun ama īrkçılıK da yapmaKistemiyorum. çērkez etem 

duydūmuza, bôyüklerimizden duydūmuza gôre konuĢuyorum. çērkez etem burdā 

türkāsgerini kolankayada kīrdırıyor. 220 kolankayada gırdırıyor. yandan çevirĭyŏ. hatdā 

duydūmuza gôre konuĢuyorum Ģu an kolankayada mēvzïler, gezdïð zaman patlamamıĢel 

bombaları süngüler, silāh gırıKları, silah pārçaları çıkıyo. çavuĢ ateĢēmri veriyo, ālbay 

yaptırmıyo. çavuĢ ālbayı vuruyō. ālbayĭ vuran çavuĢu dā yònānāsgeri vuruyo. baĢīnda 

galan bôyǖklererāt, baKıyolarālmanıð kimlïnē Ģey ālbáyıð, ālbayālman çıKıyo. 225 

afedersiðiz sǖnnetōlmamıĢ gabuK çıkıyo yāni. çavuĢ ānlıyo durumunu, çavūĢ vuruyo. 

bunu ānnatıyō bilim adamına orda kï yònusēmrede kï, bäni oriya gôtürü müsüð diyo. 

gôtüŗŭrüm diyo. tabï o Ģennïkte kalabalīKtā birbirlerini kaybediyolar bulamıyōlar. 

birbirlĕŗįņį gaybeďįýŏ. yāni bū arabôrēnniļĕŗ alevï vatandāĢlar bu tür tǖrbelere çoK sāhiP 

çıKıyolar ve gēldiler arabôrēn gibi yērden, ēskiĢeħïr gibi 230 yērden ōrdā sekiS kilometįre 

yērden tǖrbenināltına su getïrdiler, su vērdiler. o hāyharābi iĢtè ābï, azóðce sôyledïm 

gibi ne hïkmettir bilmiyom bän, birāy sōra gïttim, adamóldü dèdiler. hanımīynan 

gôrǖĢtüm, baĢınız sağōlsun dedim. hanımı dedi ki gēl bän vērcem saðā dedï. oniki gün 

sōra tekrār gïttim kitabın peĢine dǖĢtüm. vārdım, aļlaħıð hikmeti hanımı da yēdi gün sōra 

ólmüĢadāmdan. karı 235 goca yedi gün arāyla ôlmüĢler yāni. evet o āýileden 

çocuKlarına sóyledim, biz dediler ne babāmızdanóyle bi Ģey dūymadıK. sana kitap 

vērmeyiz dediler. baða o kitābı vērmediler. o yònusemrenið Ģeysini, ikïnci bilimadamī 

tārifüzerine bizim buraýı tārifediyor. yanï biz yònusemre būrda demiyoS ama 

tapTūKTan mēυlānaya gidērken yònusemre ÍaKābī, ēmre láKābını būrdanalıyor. yani 

yaptīmıziĢlēr 240 bu oluyor. būrda konaKlamıĢoluyo. yònusēmre būrda 

kalmıĢoluyor. evēt, yolǖstü oluncā, ipēkyolu üstǚ olunca zāteniĢte dedïm gibï, bu 

kērvansarāy dā bið dôrt yüz otuS dôrt yılīndan berï hïzmet verïyor. bið dórt yüz otuS dôrt 
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yılında ikïnci murat tarafından yaptırılıyō. o gǖndür bu gǖndür dôĝērolaraKtan dôĝer 

burdā ulucāmimizdē bu kervānsarāydan sora yāptırılıyo, hātTa ōrdaki en yüksek 245 

noktası burasīymıĢ o zaman dôĝerin. karamārlılar deyïl aslīnda  karamanoğūlları. 

karamārlılar ÍāKaplı ōrda iki hāne vārdır, üç hāne. karamārlılar diye geçer, yāni ārtıK 

kısāltılmıĢ adı geçiyolar. āslı onnarın Ģeyleri ÍaKāpları karamanoğūlları, yani 

karamanoğūlları ilkóðce kervansaraydan sora gelilēr, cāminiðetrāfına yērleĢiyōlar. 

dôĝerdeki ĢeyimiS budur. kārĢısı zātten kabrïstan, cāminið oldū yer, hemen 250 karĢısī o 

zamānıð kabrï. orası da bið doKuz yüz kīrttan bu tarafa gômǖlmemiĢ cenāze. Ģimdi cāmi 

oldū yeĢïllik alanōldu. dôĝerið Ģēsi dē bu Ģekïlde. hayır bið doKuS yüz kırttan bu tarafa 

ātmıĢ dôrt yīldır defnedïlmiyo. bið doKuS yüz kırtta dēfnediliyo, bi dahā da Ģe yāpmıyo 

yāni. yēĢilalanolarakTan alıyolar yāni orta yēre. ōrta yēre de cāmi yapīldı. yani dôĝerið 

bóle bir tārihçesi var. o arabôrēnni 255 ābïdenalamadım hāļā o kitabıð peĢïnde 

geziyorum yāni. seyitgāzinið arabôren kasabāsı, Ģu an kasabā. seyitgāzinið arabôren 

kasabāsı. ēskiĢeħirē yaKīn bi yer yāni. yani ēskiĢehire seyitgāziyle ēskiĢehir, hamïdiye 

arasında bi kasabā. ēskiĢehir seyitgaziyle hamidiye arasındā ama seyitgāziye bāğlı 

arabôrēn kôyü, kasabası yāni. ordakï vatāndaĢ bize bu iĢï bïlgiýį vērdi ama alamadıK. 

mūTlaKā vārdır, 260 mūTlaKa, mūTlaKā vārdır yāni. onuð hārıcında bän bunū, bän bunu 

annāttım. bir ālman konsolosunda çalıĢan bayan tǖrkle ävleniyo. āfyondan bizim tāriħi bi 

yeralmıĢlar. buriya gēldiler, gēzdiler. yònusēmre yılında, yònusēmre yılında buriyā 

bänim bu annattīmıðüzerinē yïrmi yedi kiĢi pírofôsór gēldi. hollandalī, amáriKalī, 

ïngilizli, hātTa kızīlderèlï. āfyon gāsTeleri ilk dēfa āfyona gızīlderèli 265 gēldi dediler. o 

gızīlderèli burıyā tǖrkiyeye yònusemrē yılına katīlmaKiçin, bu gôtǖrdüm bänōrda, 

oranıð harïtasını çizdiler. yònusemrē yılīna katīldılar, yònusemre yılındā. o Ģekïlde 

buriya bi de āvrupadan pırafôsórler gēldi, górdüler bôle bï tārihçi únvānına kavūĢtular. amā 

bizim mïlletimiz bunūn tāKdir kīymetini bïlmiyo. sōð zamannārda defïneciler ōrdaki yatīrà 

dahï māħfettiler, biraz 270 kāzdılar. hatTā onuð ônderï güvērcin kuĢ vārdı. o mērmeri 

çıKārdılar. onu çıKarīnca kapıyı filan gırmīĢlar. bināyı da çatlatmamīĢlar. dīĢtan baktīð 

zaman dórtgen dikdôrtgen hālinde binā içine girdïð zaman kubbeli olan bi binādır. çok 

güzēl de bi yapīsı vardır yani. ēmre sūlTan, ēmre sulTān deriS. amā seyit türbesinï 

tāmirettiler, orası çok güzeloldū. inĢallāh vakīflar orayı da halledērler yāni inĢallāħ.              

275 
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ADI SOYADI Ġbrahim Çığrı 

YAġI 78 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur yazar değil 

DERLEME YERĠ Karacaahmet Kasabası 

(Ġhsaniye) 

Metin Numarası: 24 

 

KARACAAHMET DEDE KĠMDĠR? 

garacaaħmet dede bu, bu, bu  yāwrum bu. horasāndan gēlmiĢ bu adam bu yanna. horasān 

vārdŭŗ ērzurumuðôte yāndan. ha senērzurumlumusuð, bänērzurūmda bi sene gāldım. 

asgērliğïmde tam bi sene gāldımōrda bän. iki sene çanaggale bāyramiçde yāpTīm. bi sene 

de ērzurūmda yāpTım. dağıtımōldu, bizim çanaggalede bi dene āsger gomadılā. hep 

sarıgamıĢa gidïyo diyelēkden bizimadām baĢına 5 ikiĢēr dene hāyvan gatırı vedilē. 

gatīrları bizoràya ērzurumā gadār góTdük. ērzurūmdan sarıgamıĢa gôTdülē gatırları. 

bïlmiyōz, o vakıT Ģey … asgērde oriyā gitTï. hayvannār da oriya giTtï. he çanaggaleden 

bütün baK, bizim sāde bizim alāy deyïl bän … çanāggalenið poyrāS gısmı deriz biz bu 

tarafa  guzey gısmınā. oralara gettik, birāfta yāttık oralārda biz hayvannarĭnān. orlārda ne 

tālalā varĭmıĢ, ne 10 tālalā varĭmıĢ. būrdan bizimistasyon gibi tārla varımıĢ, ordā. hayvān 

dolūymuĢ o tālalāŗ, hēĢ bi dene gālmamıĢ, hēç, āðadıð mı, tamām bu bittï. 

horasanda bunna okumuĢlā yāwrum. bunnarıð hocası demïĢ kï, bunnarıð hocası demiĢ kï, 

sizï biz, sizi okuTduK. hepiðïz de okulu gazāndıðīz. búyǖklerimiz bóle sóyledilē yāwrum. 

sizokulu gazāndıðīz. size biziĢ veremicēz. siz tǖrkiye 15 dağīlcaksıðīz, beğēndiğiðiz 

yērde gālcáksıðız demiĢ. hah ōrdan çıkmıĢlā … bu kôye gelesiye gadā. Ģuriyā  bi dene 

hüdütlü kôyü vārdur. bey kôyü denir. onār, oranıð hüdǖdüne ikïndiden sōða gelmiĢ. …az. 

bir iki saat sōða gēlmiĢ buriya ō. buriya  çadır gūrmuĢ. oriya çadīr gurmūĢ. górmüĢle onuð 

çadırı ordā.  yôrük zannetmiĢlē bu adamı …āydın tarafından yôrüklē gelïdi malīnnan, 

maĢatınān. onnādan zannetmiĢlē. hā 20 gorucu  gelïyo selāmüðalēyküm. alēyküm selām. 

muhtarıðemri diyō. çadırınızı sôkcēðiz, gitceðiz diyō … gelip diyōlā  gorucu ôyle diyō. 

bu da diyō, ne diyo evliyāda. biz būrda yātmiyā gararāldık. biz gararımızı bōzmáyız diyō. 

bu ēvliya, āðadıð dē mï, hā. ondan sōða tekrār ikïnciyi tekrār gorucu gelïyo. 

muhtarıðemri, çadırını sôküp gitceð burdan diyō. biz diyo gararāldık, biz gararımızı 
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bōzmayız. 25 biz bôyün būrda biz ēr ve geç yatcaz. ācıKōlsun yatcāz diyō. bizērken 

gideriz diyō. bi de bu kelimeyi gonuĢuyō bu ēvliya. üçǖncüye tekrār geliyō gorucū. 

üçüncüye geldī zamān, gorucu geldī zamān asgerlere bunnar mürït derlērmiĢ. asgērlere 

diyō müritlere, bi dene sepet verið bäna diyō. kendisi sôĝǖde tırmanıyō. orda bi guru sôĝǖt 

varĭmıĢ. dalı budağı varımıĢ, gurūymuĢ sôĝǖt. kēndi sôyǖde 30 tırmanıyō. asgerlērden 

sepeTistiyō. asgēr sepedi getirip de kēndi çıKasıya gadar cănāb-ı allāħ guru 

sôyǖTTenelmā verïyyō ha. elmāyı veriyyō, goruyucu da baKarĭmıĢ. elmalarıð sôyǖtTe 

ōldūna. sepedi dōlduruyo, gorucunuðeline veriyo. bundān bunnarı al gēt. muhtāra bänden 

hedïyye èt. bunū nērden topladıð dèycekolūrsa, hanà bizim ō Ģey dèdįĝįð, yôrük dedįĝįð 

adām sôyüde çıkţĭ. 35 sôyǖde çıKasıya gadār sôyütTe ēlmā oldū. o ēlma. bu sepetTe o 

ēlmalādan dōldŭŗdŭ, saða hedïye yolladı, de diyo gorucuya. bu da āynısını diyo. ondan 

sōða gēlmiyōlar gāli. ōrda yatīyyo bū. ērkenden galkıp gelïyyo. buradā, bu kóyde de burda 

yedi tāne hāne varĭmıĢ. tek yedi ēv vārĭmıĢ. bu cāmi bunuð yā girdiğï yedi hānenið 

cāmisiymiĢ. Ģu gārĢıda … vār … gibi. buriya girïyyo, būrda galīyyo gali. sāten bu 40 

ēvliya bôyükōlduğu içün cenāb-ı allāh da bu evliyāyı çoK sēvdiğïçün enevelā buranıð 

toprağī, biz toprak diyōz ēmmē, evliyācā, allāhca côvhēr. bu topraK côvhēr. toprağına Ģifā 

verïyyō. toprağından soðā, devenið kôpüĝü ākmıĢ, gayā ōlmuĢ. o gayāya Ģifā verïyō, 

cánāb-ı allaħ yürēk gayası diyelekten. aðadıð deyïl mi. varōrda Ģimdi. orda gayā. bôyle 

gırārsıð, ordān alı gidērsið. suyuðiçine atārsıð, 45 ayıbōlmasıð, gôbek … āğrı vārsa bu 

daĢıð suyunu iĢtïð mi gidēr. he aðadıð mı. bôylē buriya burdā bu gālmıĢ gāli. burda 

galdıKdan soðā tǖrkiyenið bi įreïs-i cumhuru varĭmıĢ. tǖrkiyenið  įreïs-i cumhurū. bidēncik 

gızı vārĭmıĢ. gız deli ōlmuĢ. bu deli doKTuru, baĢ doKdur, deli doKtur. doKTūr daa 

bāĢgā çoK hastalarā da baKīyyō, delilikten baĢlıyō. adı bilïnmedik hāstalarıð Ģifāsını 

verïyyō bū. būrda, 50 Ģindi Ģu ānda verïyyō. aðadıð deyïl mi. ondan sōðā, vedikten soðā 

įreïs-i cumhuruð gız gırlara çıKārĭmıĢ. misāfirler geldik de misāfirlere sarılıverïmiĢ, 

ôpǚverïmiĢ. misāfirlēr de utanīrmıĢ, babası da utanīrmıĢ. delï, delï. bu kıra, kırā çıkıyō. 

kīrda dēnk geliyō. bu garacaahmet sultān denggeliyō gıza. hemen atındaninïyyō. āsger 

seğïrdip geliyo, atını tutūyyō. hemēn varıyo gızī dutuveriyō. dutması vārdır bu 55 

evliyānıð. dutduKTan soða hemēn gızāniden Ģifālanıyō. hemēn hēr Ģey tam, tamı tamına. 

hemen paçaları sıvı, babasına seĝidiyō gız çocuĝu. vāy yāwrum sen bu Ģifānı nērdenāldıð 

diýŏ. buba bäni bi āsgerōğĢadī. bände heĢ bi Ģey gālmadı. bän çokèyilēĢtim diyō. o 

vakite gadar bu çocuğa diyo, sen o āsgeri bulabilïr misið gızım diyō. vay buba bän o āsger 
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bäna bu ēyliği yāptı ki bäno āsgerï bilemceð hē diyō. 60 vay bubam bilirim bäno āsgeri 

diyō. fiÍān yeriðāsgeri fiÍan yerden yürüyüĢ goluna geĢsið diyō. emïr verïyyo. o gün 

sabāhtan, ērtesi gün sabahtan bāĢlıyolā āKĢama gadār geçiyolā. daha sırā gēlmemiĢ bu 

garacaāhmet sūltana. gız çocuğuna birazeziyetedïyyo įreïs-i cumhur. sen 

bilemediðasgēr gēĢti diyelekten. babā gēĢmedi. gēĢti gızīm gēĢti, sēn bilemedið 

demesiðnen berebēr … asgērlerið hepsi 65 geĢmįĢ. hā ērtesi güne galīyyō. hā akĢam 

olūnca ērtesi güne galīyyō. asgerið birēzï ērtesi güne galīyyō. ertesi gün Sabahtan baĢlıyō 

óğleden saat birdē bu garacaāhmet sultanēvliyāya sırā gelïyyo. bôlük koluna geçērken, 

varıyō gız çocuĝu, ahā bänimāsger bu āsger, bäni Ģifāya baã, baã Ģifā verenāsger bu 

āsger diyō. varıyo eteğïnden dutūyyō. iĢte babā diyo, bu diyō. sen baã geĢti diyē çoK 

ezïyetēttið. 70 iĢte bak gēĢmedi. dahā diyō. … gadār ireïs-i cumhur diyo ku o evliyāya. 

bu dünyālık bänden ne dilērseð dile diyō. dǖnyāyı dile saða dǖnyāyı vercem diyō. ha 

aðadīð mı. hē, he tek bi dene gızı varĭmıĢmıĢ. allah tarafīndan bizim tǖrkiyede ecevidið 

çoluk çocuk yōKóylē, ecevit, demirelið çoluk çocuk yoKóylē. e bunūð da onūð da bi 

dene gızı varmıĢ. bū o gǖnkü įreïs-i cumhurūð dā. bizim reïs, tǖrkiyenið įreïs-i 75 

cumhurları bóylēymiĢ hep. buna da Ģeyiçine gïrsið, he aðadıð mī. ondan sorā bänden ne 

dilērseð dile diýo. bu da diyō gū, bänim gôrēvimō, bänim gôrevim. bän gôrevimi yāptım. 

senden hēç bi Ģēy bēklemiyōm dèyō. o bänim gôrevim diyo. bän gôrevimi yaptım. senden 

heĢ bi Ģēy bir … bēklemem. o da diyō ki ōlmaS. sen bäni mēmnunēttið bän de seni 

mēmnunetcem. ūğráĢa, ūğraĢa, ūğraĢā ta sora ne diyo 80 bū garacaāhmed sultan. mādem 

sen bäni bırakmıyacaksıð saða diyo iki çif lafīm var diyō. bänimōlduğum yeriðāsgerini 

ālmiceksið diyō, óĢürünü ālmiceksið diyō. tamām mı diyo įreïs-i cumhūr, tamām diyō. 

tamam bän ôĢürü de ālmıyōm, āsgeri de ālmıyom diyō. mesele bundanibāretārKadāĢ. 

  

BURAYA GELĠP DE ġĠFA BULANLAR VAR MI? 

çoK, çōK bän yētmiĢ sekïz yaĢīndayīm. yētmiĢ sene, sekizini āKlımērmiyodu  85 dā 

yētmiĢ senedir … iyï oluP gidēnneri. baK haKïki niyētinden geldikten soðā üġ gün yatār, 

allaħıðizniynen ya hēĢ bi Ģēysi galmāz, yāhut hāstalığī iyi ōlmàya yôn dutār, gidēr. … 

pērhiz tutār dikkat edērse o da iyi olur. tekrār ziyārete gelile. gurbān getirilē, kesērle, 

ziyārete gelilē.  

 

SADECE RUH HASTALIKLARINA MI ġĠFA OLUYOR? 
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rūh hastalık, ruh. Ģinci baK yāwrum. niyetettikten sorā nè hāstalığı olūrsa ōlsun. 90 

buriyā kamereyā açıldī zamān bizim, aha Ģūrda burdur vārdır burdur, ısPārta. ısPārtadan bi 

hāsta gelmiĢ buriya. hēr tarafı çıb, bän górmedim yalĭðız gōðĢulā dedilē. hēr yeri Pēstil gibi 

ÇıbanōlmuĢ. bi gózlerï gālmıĢ, gózlerï ıĢıldıyōmuĢ. hēr tarafı bóyle ēl gibï çıbān hēr 

tarafī. iĢte bu senið sēvdiğið mübārek sultān, Ģimdi bak tapu kadasrōdan adamlā dün 

bänimāsābımı bozdulā. bozūlcáktım, bozulmadım. 95 sabıristedimallahtan gālï. bu 

sudan dôkülüyō bi Ģēy gālmıyō … Ģey. aðadīð mı. bunuð, bunuð Ģimdį Ģey bu diyolā, bu 

Ģifālı deyïl diyōla. bu suyu diyōla. bôle, bólē itikātsızadamlā vā būrda, aðădĭð mĭ. bän 

bôyle aha bunu būrda saða bänā desēm, baK hoca diðnïyo bak. hoca duyūyo. saKlı gïzli 

deyïl. bunu hoca bu kóylü ōlmuĢ olsa, bänim laābımı bacak dērle. bacak misāfire Ģóyle 

Ģóyle dĕdį dēr. benïm 100 Ģeye … bänïm yüzüme diyemēzle. sôzüm burda günāha 

gïrmèyeyïm. azïz, mübārek gǖn. baã bi Ģēy diyemēzle. bänim deyneyïm çoKgúvetlidir. 

bän deyneyï sālladım mıydī, kïmsèye deynek vurdurmāzdım, vurdurmadīm da Ģimdiye 

gadar. evelallaħıð sāyesįņďĕ. adam bänā gurĢunāttı. dēynek vuramadı da gūrĢunāttı. 

gurĢūn da denk gēlmedi. bu Ģifadan sudan Ģifāyı bulūyyō adam. allahıma Ģükǖrlerolsun. 

ne 105 türkiyesi galdī, ne ecnebïsi galdī. heĢ bi yerden Ģifā bulamadım. iĢte bu sudan 

buldum diyō. 

burda dün bi denesi banã sōrguyā çēkti. o daha hoca ōlmadān o kôydenonu ara, ayırıyōlā, 

ayırayolā. iĢte bu tarafa Ģehĕrônǖne doğrū. paraları topārlaya topārlayolā. topārladıkları 

paralarıð maķbuzunu yakīyyo. o çǖngü hocā. dün o sırālar banā …110  āĢdī. tāzelemeyið 

dedim, yā rabbi, allahtan sabırïstedįm. yā sen gibi bän maKbuz yākmadım. bän cánāb-ı 

allaħĭð büyüklērden duydŭm. bänim yētmiĢ sene evelïsi, bänimana dedem vādı. … 

bôyǖktü. Ģurda varlıklı adām vārdı. o odiya gôtürǖdü, büyüklerið yanına gôtürǖdü dèdem 

rāħmetlik bänï. büyüklē bäni diðnemezlēdi, ufağolduğumiçin. ēmmē bıdı bıdı, bıdı bıdı 

gezērdim, durūdum ordā. a tabï 115  büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe onnar … yerine 

gôrē takılılādı fiÍān. sen bôyün hēç garacaāhmedið Ģeylerinden annatıvērmedið derlēdï. 

birbïrlerine meseÍā, de onnā da annatırlādı yāwrum, tamam. bän de dinnedim bunnarı, 

Ģimdi bän de bunnarī gelen vatandaĢlarımıza, mǖslümanolannara hērkese annat. hēç 

āyrım yāpmam. emme bazı bak, bazī diðnemiyō bazısı. sóylüyoð heç diðnemiyō. 

diðnemiyenē bän de hers 120  ediyōdum. gālKıP gidïyyō. bän de heç seslēnmiyom. iĢte 

bundanibāret. 
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ADI SOYADI Aynur Aydın 

YAġI 65 

ÖĞRENĠM DURUMU Okur - yazar değil 

DERLEME YERĠ Karacaahmet Kasabası 

(Ġhsaniye) 

Metin Numarası: 25 

 

KARACAAHMET KASABASI HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

eyēr gülüm tēyanalarıð, ninelerið bildiği zamān gēlmiĢleŗ. biz nè bilem bunū. nērden 

geldiğini, nèreye gittiğini bïlmiyōz. yanï bän bir sene būrda gôrev yapTīm. çok 

memnunum. buráyı temïzledim. türbeyï temïzledim, türbeyï. hēr yeri temïzledik, 

temïzledim, sïldim, camını, penceresini bïr sene çalīĢTım. ēy geceli gündǖzlü ērkekleri de 

varĭdı bakıcılarī. bäni de āldıla. yok hïnci, hïnci hēĢ bi Ģēy yoK, yoK. 5 bura kēndi gèce ve 

gǖndüzaçıK. hērkeĢ kēndi. hērkeĢ kēndisi, yoK. 

 

BURAYA GELĠP DE ġĠFA BULANLAR VAR MI? 

ā Ģifā bulanna ōn kere gelïyyo. hēr gün geliyō buriya Ģifā bulanna  muhāKKak  dutunup 

gidiyōla. yāni gonuĢuyolā, gonuĢduKlarını bïlmiyolā. yiyiyolā yèdiklerini bïlmiyolā. ōrdan 

ha āKlından yani ïĢte sorūnu olānna, çocuĝŭ ōlmıyanna guzūm. olūyo vāllăħ çocuk da 

oluyō. çocuk da oluyo vallăħă. ha būrdan bi bağ veriyoð. 10  būrdan bi ïp yīrtıveriyoð, 

gadınıð beline bāğlayıveriyoð, çocuKoluyō. gurbān getiriyōlar  bak gurbāncılā  va. 

çocuKōlmuĢ. hāstası iyi ōlmuĢ. allah rızāsı için. allah rızāsı için. eveli yatılıyodu. eveli bu 

baKıcıla  onnara baKıyōdu. he hincï ne bileýįm garīĢtı. ona bi Ģey demicēn, garīĢtı. yōK, 

yoK. tabi, tabi geliyola geliyola.içini ziyāretediyola. yātcák yērde buluyolāsa barınıP 

gidiyōla, he.         15 

 

DAVETLERDE HANGĠ YEMEKLERĠ YAPIYORSUNUZ? 

dāvetlēde yèmeklerimiz çoKgülǖm. he pilāv, çōrba. pilavını yapıyola, çōrbasını yapıyola. 

vallă yoğūrdunnan pirïnci çeviriyola çōrba oluyō. he yoĝūrtlu çōrba oluyolā. yoğūrtlu 

çōrba. pilāv yapıyōla. ō et çoK, et çōK. gāυrūlmuĢ ētlē  çōK. dōlduruyolā  millēt yïyō üĢ 

dórt gün. ta cumādan bāĢladı. he cumādan bāĢladı bu düĝünevlerinið yèmeği. iĢte cumā, 
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cumártesi, pazār. hïnci bïtcik. ǖĢ gün veriler. 20  vallaħă gidið bakın size. Çünkü bi yōl 

düğünnere gatīĢmadım. hēĢ bi Ģey bïlmiyom. ēvlē  yıKīldı. ēv yāpdıK. yāni oráyı 

yetïĢtirem múbārek güne girēm diye. vallă bāmya vā, bāmya vā. tātlılā vā. eveli 

hōrĢafolūdu. hïnci üzüm goýŭyolā, hōrĢafnan, hōrĢaf goýŭyolā gıĢıð. gıĢıðolusa acıK 

hïnci üzümnē  mēĢūr, ō üzüm. yèmek bitti. pilāv, çōrba, bāmya üzüm hē. bu gadar. bu 

gadār da çoK. çoK, çoK, he. yoK, 25 yoK, garacaahmede bi yèmek yoK, yoK. siyāret 

ediyon adām baKKāldaneyēr bi Ģēyler varĭsa alıyō.  birēkmekacıK pēynįr yāwrum 

yïyō. yēr bulabilirse de  yatīyo. yer bulamıyōsa arabalā  ākĢama gadā  çalıĢıyō, gidiyō 

gülǚm. buràlār çoKiyïydi, çoK Tatlīydı, çoK Ģifālīydı. Ģifāyı da gaybettile. her Ģēy de 

gayıbōldū. çok iyi yeridï.                                                                                  30 

e vallaħā sen bänden Ģikāyetediyōð, bän senden Ģikāyet ediyōm. ïstemēzlik dērdine. aha 

óle garıĢıyō.  

 

BURAYA GELĠP DE ġĠFA BULAN VAR MI? 

olurōlma mı …bize ētmeĝi veren bu, Ģifāyı da verēn bu  hēpsi. bu da onnan, ōrdan 

bôlǖnme. ona maħāņă būlmicáz. ēl, el sóylensið dūrsuð, o ōrda yatīyō. o ōrda Ģifāsını 

veriyo. bïz górmüyōz, cāhiliz. he  bóle biĢeyimiz yōK.                                      35 

hïnci, hïnci bu mïllet ne geziniyo. ne misāfire baKīyō. nè sēn bäni gôrüyoð ne yiyosað nè 

bän seni gôrüyon. baK kôtü ōldu. e diyōm ki hïnci misāfire hoĢ gēldið, nerelisið, nērden 

geliýŏņ. diyō ki allahallăħ, bu ne... bunnān samïmi ōldu. lä bän içïmdēn gelïyyo. bir dilim 

ekmēk yidireýįm, bi bārdak çayiçireyin, diye bänimiçïm tiz  bak çocuklā  gitcek  diye  

bän hēpsini ēttim. tārħanăsını ēttim. nohuTunu 40  gòydūm. düyüsünü, būlgurunu oriya 

biz nè gôtcēz. bïz nè gôtürem, ora Ģu gadar yēr. ora bóyük. ōrda her Ģey va da, biz bi 

Ģeyedemiyōz bu gadar.bu  he bóle. āmïn, cümlenið yārdımcısı ōlsun. allahımāğzınıza … 

ètmesïð günāhќār yerlerē. amān guzum. vallaħă bi Ģēy yoK. bän bän seni çevirim, bi 

çāyımı iĢ, bi ètmeğimi yè derin. allahallăħ Ģu gadın nēydiyo  yāv. bïlmediği  adama 

lafiçun çāy veriyo. lä 45  bïlmeyim, içimden bizóyle gēlmiĢïz, atalarımızdan bänïm ki 

óyne gidiyō dèhā. bänïmki óyne gidiyō. vallaħį ummam, bän bağKūrdanemekliyïm. bäna 

yetïyo. çocuklarımīð da evi vā. birį  pōrselēnde çalıĢıyo. birï kalifēr yaKīyo. onnarīð da 

evi, damı va. parası va iyï ve  kôtü. sāti  iki ōlūmnan bi gızım va. bänimāhmedïnen, 

mēmedinen yāni bi Ģeyim yoK ūmmakiçïð he.                                                50 
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ADI SOYADI Ahmet ÇalıĢır 

YAġI 65 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul   

DERLEME YERĠ Orhanlı Kôyü (Ġhsaniye) 

Metin Numarası: 26        

ORHANLI KÖYÜ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

bu ōrhanlı äskidenorhāniye mazılıKTī. mazılıK dememið sebebi dāĝdā meĢeliKōldū 

įçin meĢelerde mazı gobaKları oluyōdu äskidēn. Ģindi yok. meĢe gāŗtladı ōzman kórpe 

meĢe çoKdū. bu mazılıKisminï būrdanālmıĢ. meĢelērde mazı gobaĝı olūr. bôle satılıyōdu 

o bi de boya yapılıyōdu. äskiden çoğ äskidēn bū. bū sebebden buràyà ōŗhāniye mazılıK 

demiĢlēr. hē ōŗhāniye mazılıK. sōðadān bin 5 dokūz yüz ātmıĢ yılında ihsāniye kazā 

olūncà ōrhanníyá dóndǖ. yalĭðīz mazılıKïsmï gaybolmuyō, devāmèdiyō yānï. devāmlı 

mazılıK. ōŗhanlī iĢde bū ihsāniyē, orhāniyē, orhānlı ūygunolaraKgoymuĢlār. yoKsa 

orhānnı dèyē bïzde bir Ģey yōKTu. bizimesās orhāniye mazılıKismi müħïm. yani bizim 

dāĝdā meĢe olduĝūçin mazı gobaĝī yetiĢiyōdu. bu sebebden bizim mazılıKismï dā 

güzēldi 10 de  gene de gaybetmiyōz yānï. otobüste dāhï yazılıdır. çünkǖ vilāyet dıĢı 

kütāhýăyā çalıĢtī įçin etrāf kôylēr bïlmiyō. meseÍā erēnkôy. onnārorhānnı desēð hiġbirini 

cevāp vermez. amā mazılıK dediĝïð zamānonnā hemēn bilïr. bu sebeple yānï. 

 

SĠZ MUHACĠR MĠSĠNĠZ? 

muhāciriS. bin doKuz yüzüç yılındā dedelerimiz bulgaristandan gôçetmiĢlēr burayā. 

evēt, evēt. būlgaristandan gôçetmiĢlēr. ōzmannā hayvannā vā. 15 ôküzarabaları, 

atarabası fiÍān yoğ. ôküzarabasī, ôküzarabalarınnān gelmiĢlēr. bulgaristanıð düĢdübaK 

kôyǖndēn. yani kalaba bi kôyǚmüĢ yedi maħallē ōzman. Ģindi gazā olmuĢorası, 

bïlmiyom ōzman düĢdübaK kôyü geçiyōmuĢ. silistireyē bāğlı, Ģumnu kazasına yaKın bi 

yērdeymiĢ yani düĢdübāK kôyü. Ģïndi ōlmuĢǖjbudaKo kôy. Ģindi ǖjbudaKōlmuĢ 

bulgaristanda.                                      20 

 

ORALARA GĠTTĠNĠZ MĠ? 

gitmedik biz, bïlmiyōz. babām bänim bēĢ yaĢīnda gēlmiĢ. oradā komunüsliKïlānı olunca 

dèdelerimiz dūrmamıĢōrda. satmıĢlar o zamanıð rusýăyā gāli romānyayā dèyē tāŗlalarını 
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parasınnanālmıĢelinden muācirlerið. gôçedenētmiĢ, ētmiyēn kālmıĢ bi kīsmı. yani Ģu 

andā ēskiĢehïrde baKōrdan biliyom bän  ǖjbudaKōldūnū. bizim, bizim bilāderið çocuK 

eskiĢehirdē āynı dāýirede, kātta oturuyolā. biz 25 demiĢlē iĢde bulgaristandān geldiķ, 

dōKsan yılındā. meseÍa ombeĢ yïrmi sene óðce gelmiĢlē. Ģindi ora diyomuĢlā 

ǖjbudaKōldu. bïz de o kóylüyüz ammā bizim tabi gelennēr bi maāllesï gēlmiĢ. ātmıĢ 

hāne üzerindēn. geri kalanı kālmıĢ. tabï kalaba kôy ōldūçin. hēpsi bu kôyē kompile āynı 

maāllede ne Ģekïlse sıradān oturulmuĢ kôy. yoK, yoK burā hacıbeýlï kôyüð sınırī aslındā, 

Ģu hacıbeýlï kôyǖ va. hē 30 kadimürselnenaralāndā münākaĢa çıKıyō. hattā bi denē 

adamóldürüyolā. kadimürselden, hacibeýlïden. ammā çoğäskiden, dèdelēmiz gēlmeden. 

ōŗdān kadimǖrselli cevïzlioğlu denilēn bir Ģahıs varĭmıĢ. ihsāniye bizdenóðce gēlme kazā. 

ora da muħācirdïr. evēt, demiĢ bildïðiz yerlērde muācir yoK mu. vār diyō yavŭ. 

ēskiĢehïrde bizim kôylülē kōmpile iki sene eylēnmiĢ, meќān tutamamıĢ. demiĢlē 35 ïlle 

oriya gadā gidem. gidiyolā. dèdelerimizi getiriyōlā. gèce bizim burayī, hacıbeylïdēn de 

kōrkuyolā tabï. gèce gósteriyolā burayī. tamām mı tamām. gene geliyolā gèce ērkes 

konāKlıyō, bi dāa kālmıĢlā ïĢde burda devām èdiyō yanï. hācıbeylï sōðadan bi Ģey 

dememiĢ. tabï ufaK tefek çok sōðā bóle hüdüt dāυāları çıkmīĢ da ēmniyeti yoK. yani ôlē. 

biĢe diyēnōlmamıĢ.                                            40 

 

SĠZĠ BURAYA DEVLET MĠ YERLEġTĠRDĠ? 

kändimiz, kändimiz. yoK, yoK, yoK dēvlet neyō dēy dēvlet bizē otuSsekïz yılīnda haK 

tanıdı. bið doKūzotuSsekïz yılıņďă. biz óylece zapdettiĝimizi zaptettik. hacibeylïden 

münāKaĢa edïlmiĢ. haTdā bïrbirilerine gūrĢunatmıĢlā baK sene otuS sekïzdē. yani bunnā 

oluyō åndān sō dēvlet tarafındān muācir komisyonu geliyo dā onnār tamām dèyōlā. 

orhannınıð hüdǖtü burā. kadi, kadimǖrsēl de seslēnmiyō 45 tabï. tabï bura biz vēdik dèyō. 

onnā haTda kadimürselle tāŗla fiÍān vemïĢlē evēt, evēt. yōK, yōK, nērdē. Ģindï merāyı 

ülēĢemiyōS, kadimürsellē.  

  

NE ĠLE GEÇĠNĠYORSUNUZ? 

dāĝ kôyǖ. tarīmnan, gurū. ārpa, būĝdáy. bāĢga bi Ģēy ekēmeyiS bïz. bôle yeĢil, pancardīr, 

sulama pilājdır bunnār yoK bïzdē. yerāltı suyumūz yoK. olsa dā kıT. yani içècek kadar 

kuyū suyu oluyō. bulamadıK, sontTaj suýŭ yoK. dēvlet doKsan iki 50 metįreye gadā ïndï. 

iĢme suyumųzų dāhi bulamadıķ. sōra bi yērde vārdı. kesēn kuyu yāptıK. ora yetērlïydi. 
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sōradān üĢ Ģebekeye bāğlandıK. yiyitpınār kôyünüð suyūynan, bizim bura kāldı kuyu suyū. 

baĢka kóyden yiyitpınārdan gelir. yoK, yoKgēldi Ģükǖr. üĢ kôyü idāre ediyō. 

 

ORMANDAN FAYDALANIYOR MUSUNUZ? 

faydalānma yōK. ōrmāniye elimizden āldı. Ģu ānda, kasastĭro gēĢtï. bizim 55 helākimiz 

kālmadı. äskiden bāltalıK derlērdi yanï. dediĝïm zamannā mazı gobaĝī yetiĢtiĝï zamannā 

ēð büyǖk meĢe çalısī bir metįre olūrdū. her sene kesiyōS. ōzman kômǖr yōK. kômǖr yoK, 

odunnān idāre oluyō. kesē, kesē, kesē āļtmıĢ yılına gadā bïz bunu tôkēttik. kôkü vādır 

kütük. onnarı dāhï kāzdı bänim āKlımıðerdiïnde. dediler bunu bóyle olmāz, bu bïtti, 

yasaKèdeļįm, yasaKèdïldi. o zamandır bu 60 zamandır, her senē piynārdır fiy yetiĢti. 

Ģūydu, būydu meĢe almaā baĢladıK. o da bïtti. ōrmaniye gatletti, āldı elimïzden. ōrman, 

çoKgüzelōrman. hē tālaları zorelimïzden nerdĕýsĕ tālaları da alcaKla. biriki meĢe 

ocaĝı gôrüyolā. bura ōrman. deyïl yā. e meĢe vā. ne yapam vārsa, bi bi tāŗlanıð birikisini 

aldılā hāTda. èvet, èvet tāŗla yapmıĢsıð. halbūsi biz korumasāydıKimќānımı vā. Ģimďį bi 

denē meĢe bile 65 galmāzdı. 

 

HAYVANCILIK VAR MI? 

hayvāncılıK var. yapan āneleri kalaba olannā yapıyo. äskiden pek çōKtuK. kôy galabā. 

Ģindi ïðdi, gēldi yïrmi iki, yïrmi beĢ ħāneye. äskidenellibeĢaļtmıĢ ħānē, sekiSōn sürü 

koyun çıKıyōdu. sığīr çıKıyodū, kôyüð sıĝırī. bôýle hērkes gücüne gôre yapıyodu. ē Ģimdi 

yoK. milletaļtmīĢta bi sôküldü. kütāħyaýă azot sanāyi 70 açīldı. Ģeker fabrigası açīldı 

dērken biz velħāsıl dağīldıK. gittile kütāħyada. èvet góĢtüler. erāzileri satan sāttı, satmayan 

durūyo. yoK, yōK óyle bir konferansımız faÍanōlmāz bizim, yāpmayīS. gelir, aKrabāsı 

olannā gelir bólē düyünnēde, bayramnāda bāĢga zaman gēlmeS. 

 

DĠĞER KÖYLERDEN BĠR FARKINIZ VAR MI? 

bizim, bizim kóyde yoK. amā bāĢga yerlēŗde var diyola, bilmiyom bïzde yoK. 75 

dilāyrımı yoK, ırkāyrımı yōK. bizimāynı biz buranıð yērlilerine ūyduK. bóyle bi Ģēy hiġ 

dūymadīm da górmedïm de. yani yoK bizde. yāni bïzden sō ihsāniyede dāhï yoK. óýle bï 

kēndi gelenekļeri, gôrenekleri yoK. kālmadı, kālmadı. āynı Ģimdi Ģu anda āynı, hiġ deyiĢen 

bi Ģēy yōK. èvet, ēskiden bizdē kadınnar ferece dērdik, uzun bôle ôrtünürlērdï boydan 

boyā. Ģimdiki mantolā gibi kafāya takālādı bôlē. yüzünü 80 kadınıð peçe vadır, kïmse 

gôremēzdi. Ģimdi o ādette bittï. hē bïtti dedik iĢte hacıbeyliye, yērlilere ūyduK. kalmadı 
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bizde bi Ģey. hērkezāynı hiç. biz çünkü burda dōğduK ya. ñýlēydi, ôýlēydi, 

bĕnimaKlımıðerdïnden çoK sōðŗa ôylēydi. yani aļtmıĢlara gadā bayā devāmētti ō. 

aļtmıĢtan so Ģehire açıldıK ya gālï. var, altmıĢ kilometįre açılīnca gelēn gidēn deyïĢţi. 

velāsılēski düzen kālmadı.                     85 

afyonā beĢ kilometįre fārkımız va. afyon kırk beĢēlli kilometįrē kütāħya ellibeĢ 

kilometįre. pek fārKımız yoK. biz sınīrdayız Sāten. èvēt, Ģindï alıĢ veriĢ kütāħýăya ēkseri 

kütāħýăya gider bizim kóy. nèdēn tanıdī çōKtur. iĢi düĢēr. āfyona da gideriS.  
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ADI SOYADI Hamdi Çelebi 

YAġI 71 

ÖĞRENĠM DURUMU Ġlkokul  

DERLEME YERĠ Orhanlı Kôyü (Ġhsaniye) 

Metin Numarası: 27 

HATIRA  

Ģindi bïz dēvlet bizi alıĢtırdı tāŗla parasına. tāŗla parası veriyō. Ģu veriyoz, bu veriyoz. yani 

insan hāybeciliĝi sevïyo hāni. ya o günü bi ќaĝıt gēldi bize. dèdiler tāŗla paraları óldü. buna 

kimįsi aĝladī, kimįsi gǖldü. bän de älime āldım kalemï, yāzdım baĢıma geleni. 

       piknik yāptıK muħālif partilere ōldu destek 5 

       bāĢbaKan dūydu vūrdu bize bi kósTek. 

       gitsek baĢbaKana ôzǖr mü dilesek netsek. 

       çoKiyïydiņ neden bôyle ettið tayyip, 

ôzǖr dileriS ettikse ayıp, 

bizimiçin çōK büyǖk bir kayıp. 10 

kóylü piĢmān, düĢünüyōr kara karā, 

gïtti milyarlār gïtti gōsgoca para, 

açtıK kändimize büyǖk bir yara, 

soKTuk kändimizi yine dara. 

kóylü bilmez konuĢmayā 15 

kimi dam dēr, kimi samānlıK. 

yeminèderiS dūyduK piĢmanlıK, 

afet baĢbaKanım yap birinsānnıK. 

 

gene ver parāýı diyo yāni. 

    elāĝzına baKān, selāĝzına yapārmıĢ yuva, 20 

    manisaya gidēr de çekērsen yuha, 

    bāĢbaKan para verïr mi sana dahā. 

 

iĢte bū. manïsa mitinginið soðu bū. ha, manisadā miting yapīldı ya, iĢte onuð Ģeyįsi bu, hē. 



 

 

280 

mitiņg yapmaya gittikuzaĝa, 25 

kēndi kendimize dǖĢtük tuzaĝa, 

yiðe kóylü otūrdŭ kazığa, 

bāĢbaKan haddinden fazla kızār hā. 

 

demiĢ, yāni birdēn kızdī, paraýĭ kesivedi. he ē kızmàcaKtım tabï kızmàcaKTıK. o zamān 

gülüyōduK, gúzēldi. herĢey iyiydi de, kesïnce parayī āĢtı iĢte arayı.  30 

 

BAġKA ġĠĠRĠNĠZ VAR MI? 

bāĢga Ģiir dērken Ģuriya bi tene taKsi gēldi dūrdu. o ēskidēndi. o ïnkílaPıð yeni yapıldī 

zamannārdı. ē dediler memleketimizdē ïnkílaP yapīldı. bunū nïçin yapıldīnı bileniðiz var 

mī. e bilēn de var, bilmeyēn de va dedik biz. bunnā konuĢTulā, adana yeĢilyurdā 

amarikanasgerleri bi yerāltı fāliyeti yapārmıĢ. bundan türkiyenið baĢbaKanınıð dāhi 

haberi olmāzmıĢ. iĢte amariKanasgerleri adana çārĢılarındā 35 gēziyomuĢ çoķ sērbes. 

bunnarā dur, durūn dèyennerē kulaKasīlmamıĢ. fiÍān da ondān bu ïnkílaP yapīlmıĢ, 

dedilēr, konūĢtular. dedim müsādeðiz vārsa bi de bän konuĢayım dedim. hay ħāy dèdilēr.  

 bið doKuz yüzellide menderes geĢti iKtidāra, 

 baĢladı çalīĢmaya, baĢladı kôydēn kôye ... ulāĢmayā. 40 

  yatmadı yataĝında çalīĢtı dūrdu. 

  her vilāyete bir fabriga kūrdu. 

  açın gôzünüzü dedi, kôylünüð kulaĝını būrdu. 

  susūz, cāmisiz, yolsūz kôy kāldı mı diye herkese sōrdu. 

  on sene içerįsinde cennete çevïrdi bu güzel yūrdu. 45 

  ïnkílaPbunuðiçin yapīldı dedim.  

 

bäna tērs tērs baKtılārāmma bän devāmētdim. 

 çıkarıyōr fabrikalār dumanını her baca, 

 halk pārtisinið gózleri ōldu hep goca goca, dedim. 

 ïzmitte kūrdular rafinēr fabrigasını,  50 

 ayīrdı gazı, benzini bir de mazotu. 

 kütāħyaya kūrdular yüce azotu, 

 kurulūnca azot sanāyi, 
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bacaları kapladı bütün semāyi, 

bunu çekemedi saĝīr enāyi,    55 

inkílaPbunuðçin yapīldı dedįm. 

 

yeter bu gadā fāzla derinliĝïne ïðmiyelim de. bän bundanôtürü beĢāy yāttım hā. burda 

bānda almıĢla, gôtǖrdüle bäni. bāntta diðnettile, yatīrdılaŗ beĢay. inkílābıð yapıldī 

senēydi. he hē aļtmıĢda, afyōn cezāevïnde yattĭm. ōlsun yaw. iĢte yavu mēndèrese o zaman 

bu kóylü milleti āĢıKTı. çoKiyi biĢēýler yapıyōdu. onu 60 seviyōdu. ne bilem bïrden 

inkílaP yapīldı, onuðiçïn. 

 

MENDERES HAKKINDA NELER BĠLĠYORSUNUZ? 

yaw, mēnderes Ģïmdi ne bilem bän hiġ bi yērde biĢe yōKken bi pātlama ōldu türkiyede. 

oriya fābrika, buriya yōl, kóyden kôye meseÍā yollaro zaman ulāĢTı. de bizïm de 

hoĢumuza gidiyodū. e ïnkílaP yapılıP yıKılıncā yıKīldı, milletið dïļį boğazına tıKīldı. acıK 

da milletið canı sıKīldı. iĢte bundanileri gēldi. duydūK, 65 duydūK, duydūKdu ôlmēz. 

būrnu bile kanamadan gïtti bi çifçinið yanına. londurada çifçiye meseleyi annattı dā onnarı 

kurtardılarōrdan. duyduKonnarī. orda, oŗdā londurada. 

 

HATIRA 

karayılan vārdı beykóylü, karayılān soKmaz. bi adamôldǖrdü. atarabasınıðārkasına 

bāğlamıĢ da ilaĢiçin etālcaK yōK mu diye soKāKda 70 dolaĢdırmīĢ. koĝūĢta yatıyōdu. 

yōK mu diye soKāKda dolaĢtırıyō. ondānôtüŗǚ çoK cezā aldīydı. onuðiçin adına bi 

karayılan lafı taKīlmıĢtı o zaman. hātıram yoK ya, Ģeydē çitide konuĢūrkēn bänim 

gôtcebïnden cüzdān çekmiĢler, ĢaKāylan onu dā. ĢaKa ōlsun diye. bubam para verdiydi. 

bäniçeri, dam yeri yaptılā bizï. dedim yā bänįm cüzdanı almıĢlā. çitide alīndı herālde fiÍān 

dedim. e herkez dam yeri oldū 75 zamāniçeri girdïðde kapılar kitleniyō. ōrda karayılan 

kāKTī. tuválete kimse girmesið dedï. hērkesarāncak dedi. bu ārKadáĢıð cüzdanı çekïlmiĢ 

dedï. o vakite gadār birisi gülerek, bänāldımonu dedi, ĢaKāylan dedi, getïrdi vērdi. bi ō, 

bāĢga ôle bi hādise fiÍān gēĢmedi. hani ïlk girdïm günǖ, ïlk girdïm günǖ demiĢlēŗ bi dene 

haci emi gelïyo. Ģuna bi ĢaKa yapalĭm. bän de jandārmaydım. bän hacibekTāĢTa 80 

jandārmalıK yapdīm da bizim sāvcı yanĭna iki jandārma alīr. ... cezāevine gidēr, konūĢma 
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yapārdı. yani bôle bir durumnara dǖĢmeyïð, iyi hālli oluð, iyi niyētli oluð fiÍān diye 

konuĢūrdu dā bän giriverïnce adamıð tipï kıyāfeti güzēl. valāhį sāvcı zannēttim bän. 

mïlletayāKTa, deďįm herālde sāvcı konuĢuyōmuĢ, galiba deďįm bän de Ģôyle sıraya 

gēĢtim, girdim. iĢte gēldi bi dene dā dedi. suçuð ne lan dā girdið 85 dedï. yaralama dedim, 

iðānmadı. Ģēy dedim. purapugāndadānôtürü gïrdim dedïm. konūĢ dedi nāptıð dedi, 

pıropogandaya hāngi partiye çāttıð dedi. bän de meseleyi annāttım. ōrda bi gülǖĢ gïtti. 

meyērse hēpsi māhќūmmuĢ. bän sāvcı zannettimadāmı. hē baða tezgāh kurmūĢlaŗ, orda 

gülǖĢtüleŗ epey bï. tamām, bāĢga yoKóýle biĢēyim yoK.                                           90 

 

ASKERLĠĞĠNĠZĠ NEREDE YAPTINIZ? 

askerliyïm ilk evelā yozgāt, eĝitim yerïydi. ikïnci dātım yeri nēvĢehïrden hacibekTāĢ 

kazāsına gēldim, ōrda bitïrdim. namuslu bi çocūKtum, hiç kāvga ētmedim. hē iki buçuK 

sene yāptım. yāw o zaman iki buçuK senēydi. hāngi memlekeţĕ buriya. izine gēldim gittim 

caņĭm tabï. ya yā sırāylan, sırāmız gēldi. hadi bakalĭm sıra sēnde dediler. bäni de 

yōlladılaŗ, bän de gēldim. birāy kāldım, gïttim. māħќum sēvkine 95 gittim, gēldim burdā 

bir ħāfta kāldım. üle, üle  de ōldu. jandarmaydım yā. o zamanülēydi, haKsızlık vārdı. 

yoK, orāyla ilgili hiġ biĢeyimiz yoK, yoKgēlmiĢler buralara iĢdē kulübe yapmıĢlar, 

otumuĢla, ondān sora evlē yāpmıĢla, girmiĢle, ondan sora bizōlmuĢuK, bāĢlamıĢıK 

çalıĢmā. keçi, koyun gütmē. bāĢga biĢey yoKōrtalıkta.                                         100 

 

ÇOBANLIK YAPTINIZ MI? 

hem de nasī. aðadan dōğma çobanōlduK, çobanolaraķ ólcēzïĢde ya. Ģindilik acıK ziyān 

yōK da ineklēŗ kīrda birāzdan toplamaā gitcem. he koyunū çobānĭmız va‟. bän sığīr 

çobanı. hē goyūn, bän de zannēttim koyun gütceklē. olūr yā, yapalım, keselim bi dene. olur 

bi tōKlu keseriz yavu ne olcaķ çevirïS. biz músāfirleriçin kuzu da çevirïS koyūn da 

çevirïS, dağī da devirirïS, yaparıS. canımız fedā.              105 
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ĠHSANĠYE‟DEKĠ ODALAR HAKKINDA BĠLGĠ VERĠR MĠSĠNĠZ? 

odalarımız kālmadı vārdı. bänim dèdem, bubamıð bubası gēce gündüz odada yatārmıĢo 

zaman. çünkǚ o zaman vesāitler bi tiren yolculuğu var buralārda bāĢga vesāit yoK. tirēnden 

gecē müsāfir çıkārsa yani odāyı açık būlsun diyelekten dèdemodada yatārmıĢ. dèdem 

hastalānmıĢ o gadar biliyon. otūz da óldü. bän dôrt yaĢındáymıĢım o zaman. ninēmnen 

gïttik odada yatıyō. biz varıncā sora dèdemï 5 eve gôtǖrdü bubāmgil. bāKtı ève gelïnce 

Ģôyle baKīnca āğladı. hep odada yatārdı gèce gǖndüz o baKīmdan. ki odalarımız o zaman 

vārdı. nāhiye ōldu. kazā olasıya gada odalarımız devām ētti. haļā dèdemiðodası daħa 

duruyō. bĕnim … kāldı. e tabi veresiye o Ģekïlde bize verïnce. Ģindi odalar kapāndı. kaza 

olūnca odalar kapāndı. Ģindi oda yoK yāni. kôylērde vār.                                            10 

 

ODALAR HANGĠ AMAÇLA KULLANILMAKTAYDI? 

odalā müsāfir gelir, yatār, kālkar. oða yèmēk verïsið. meseÍā biri gidēr, biri gelir. devāmlı 

müsāfirlerle ilgilenir. müsāfir yoldan geliyō meseÍā, bū meseÍā āfyondan kālkan … 

tāhirağa, ihsāniyede bacaK mustàfa, … āhmatağā, hāymanada recePağā bóyle 

odalaraðılīrdı. bütün müsāfirlerið yērleĢeceĝi. yani iyi baKılan odalar diye aðılīrdı, o 

Ģekil. odālarda ǖġ gün, bēĢ gün yerine gôre kıĢın meseÍa 15 kalīrdıņ. karahallılar gelïrdi. 

atlarını o zamānıð devrinde karaağızā vesāitle gidemezlērdi. fiÍan yere gider, yarın 

odalārda bēygirleri bıraKīrlar, kēndileri gidērdi. eĢyāları bıraKırlārdı, o Ģekïlde. yani o 

odalar bu Ģekïlde hízmet verïrdi yāwrŭm. 

 

MĠSAFĠRLER ODALARI NEYE GÖRE TERCĠH ETMEKTEYDĠ? 

odalar, müsāfir geliyo Ģindi nereye yaKīnsa Ģurası oda dèyo Ģūrda var dèyo Ģūrda var dèyŏ  

müsāfir nāsiP nerdeyse oraya gider yanï. ama bilse, biriki sefer gēldiyse bi 20 dā oraya 

devāmèder. āynı odaya devamedĕr. hǖrmet nasıl gôsterilïrse o Ģekilde. 
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ODALARA ÜCRET ÖDENĠYOR MU? 

yoK odalara ǖcret ôdēnmez, allah rızāsı için. Ģindi dedēm ôyle derlērdi, ē yèmek yèdikleri 

kaĢĭķ, o zamanıð devrïnde ağāç kaĢıK. ağāç kaĢīKları katiyen eve gôndermēzmiĢ. o da 

sofra gitti mï ağāĢ  kaĢıĝı yıKar dolaba gor. onu bir sene onū óyle bekletïrmiĢ, bir sene sora 

sobaya atārĭmıĢ. içïnde yaðmıyanolūrsa 25 hīzuraleyhisselām odēya ūğramıĢ. o Ģekildē 

bilïrmiĢ yāni. Ģinďį mesaļa adām geliyo Ģeyē, ǖstü baĢı perïĢan ama kimōldūnu bilemēsið. 

yani hızırıð geldïni o Ģekilde bïlmekiçin o Ģekïlde arıyōmuĢ. o onu onuð yèmek yedï 

gaĢıK yanmāzmıĢ. he, bän bilmiyōm da babamgïlóyle aðnatırlādı. bän dedeme erēmedim. 

bän yirmi ālţĭ dedemotuS, bän dórt yaĢındāydım. yāni eremedïm Ģū, dedemotūzda 

ōldǖįçin, 30 bän dôrt yaĢında çocuKken babāmgilóyle aðnatırlārdı yāni. ya odalara bôle 

hïzmetedilïrdi yā. yā uğrār Ģindi, Ģindï sakanda āhmetağā da derlē baK Ģindi ō āKlıma 

gēldi. Ģindï kütahyanıð kütāhyaýă bāğlı sakadan derlē bu bu yoluð üzerindedir. Ģimdï 

sabāhleyin çocuKlar çifte gidĕceklēŗ. kapıdan çıKārken bi müsāfir geliyō. geriye 

dôðüyōrlar müsāfir ediyolar onu Ģe yapıyōlar. tekrār yola 35 çıKàcaKlar tarláyā 

tōhumēkmeye gidècēkler, ē bi müsāfir dāħă gelïyō. tekrār yeri dônüyō ō onuð kārņĭņĭ 

doyuruyolār onu Ģe yapıyolar. üçǖncü bi Ģahıs bi daħā geliyō tēkrar dônüyolar. ē tālaya 

gidemiyōlar o günü tohumèkmèyē ērtesi gün odıyā gelēn kōmĢular, yā āhmetağā senið 

tarlā nè zamanēktið buğdáy çıKmıĢ diyola. yā biz onu ēkmediK diyola. bunu duyārdıK 

yāvrum. nasıl ekildïni cánāb-ı allaħ  biliyō 40 gāli. adamlarekemiyō gidemiyolar. 

kōmĢulār gôrüyō ekïn çīKmıĢ. hē yani odalar bununiçin hizmet verïdi yāwrum. allah 

rızāsı için, cenāb ı allaħıð hēr Ģey kolāy yāwrum. burda yaĢatamayız nèdēn yaĢatamayıS 

vesāit çoğāldı. Ģindï yoK yani müsāfir gelen müsāfir yoK Ģindï hērkes vesāitinnen geliyo 

gidiyo. bir müfēttiĢ gelïrsē  bi bi kōntŭrol gelïrse o da kaymakāmlığa geliyō. veyahut da 

māliyeye geliyō. 45 onnara dā iyi Ģe yapıyolar. Ģindi odalārda kalan yōK yāwrum. otēl var. 

belediyenið oteli var dā yāni çalıĢmadı. belediyenið oteli de çalīĢmadı yāni, müsāfir geliP 

gēlmedïiçin. ama kôylērde devāmediyō odālar. gene bāzı bāzı uĝrayannaroluyōmuĢ. 

kôylerde vār odalar. bütün kôylerde odalar var. meĢūr tabi meĢurolan, tabi, tabi yāni tabi 

hïzmet veren yāni gèce gündüz açıKolan odalar 50 var. kôylerde odā gālmasa da genē 

bulūnduruyolā odaları. Ģindï ihtiyārlar ihtiyārlar mējbūren odadā genĢlerið yanında 

oturamıyo,  gēnĢler mesela kahveye gidiyo, ōynuyo. ēvde de duramıyo āýilesi de 
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ólmüĢdür. mējburen odada oturcēsið kôylerde o baKīmdanodalar çalıĢıyō, o yónden 

çalıĢıyo yāni. 

 

HĠÇ ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDĠNĠZ MĠ? 

deprem yaĢadıK. ē gediz depreminde yaĢadıK. gediz kütāhyayă bāğlı. kütāhyanıð 55 gediz 

yaKın, yaKın sayīlır. gedïzi salladī zaman bura dā sallāndı yāni. çadırlara çıKTıK. burdā 

bāzen bacalāŗ yıKıldı yā evlēŗde yıKılanōlmadı, bacalāŗda yıKılanōldu. hākim bey hattā 

de mï turan bēy pārka çadır kūrdu ... Ģeyolmadī. ôlümnen burŭņ burunā bólē bi sefer, iki 

sefēr atlāTTım. ofis yapılıyōKan taĢ çekiyodum, bubām o zamān sağ, demïrli kôyü vārdı. 

ordā medreseýĕ  iki buçuK 60 lirā taĢ getiriyoduK. kar, kıĢ o zamān atarabası, ōn sekiS 

tane atarbası vārdı. sabāhleyin gidērdik iki sefer dônērdik biz bu … yolūndan gelïrken 

arabada bôle oturuyōďŭm, arabadān bēygirlerið tōrbaları altındā bōĢalıncā beygirlerin 

arasına dǖĢdǖ. diðgïl bôle kalķ, Ģey yaptıKdan sorā bôle çevirïnce tekērden kurtārdı yāni. 

kafam ya diðgil çevrilsē kafam tekeriðaltında kalàcāKtı, ôlcektim. cenab-ı allah 65 yani 

korūdu yanï bôlē. bi dē dedebayīrından taĢ getiriyōdum. … çoK Ģēydi. bóyle bizaĢāĝı 

inērken atarabasınan taĢ ē taĢ çıKārmıĢ, tekeroriya vurūnca bēygir bôle Ģe yapīnca 

arabanıðoKu kırīldı. araba kändini boĢa çıKtı. beygïrler bāĢladı bóle Ģe yapmaya dērken, 

tekrar bi taĢa Ģey çuKuruna denk gēldï. o Ģekildē kurtārdım kēndimi. yāni o zaman ōlmasa 

beygirlērde kurtaramıyacaK bän de 70 kurtaramıyacam yāni. çünkü çoKgidiyōdu yā aĢā. 

kontŭŗŏļedēmiyōsuð ne beygirï ne arabayı. oKu kırılverïnce bir iki sefer bôyle bi 

Ģeyoldų. 

  

O ZAMAN DAHA ÇOK HANGĠ ARABALARI KULLANIYORDUNUZ? 

ēkseri ôküzarabasīydı. yētmiĢ seksen çiyt ôküzarabāsı çıKārdı. on sekiz tāne de 

atarabası çıKārdı. o zaman ōfis yapıldığīn da taĢ çektiĝimïz zaman. toprak mahsülleri 

ofisi binā yāptıK bura ïstasyona. hālā duruyo Ģindi ofis onnār. canĭm 75 Ģindi atarabası 

dabï hīzlı baKımīndan o günüð hīzlı en hīzlı vesāit atarabası. atarabası dā iyi tērcih 

ôküzarabasīndan meseļā āfyona saātdá bi kilometįre gidērseð, Ģey saate otuz kilometįre 

gidērseð atarabasınnan iki, iki saātá afyona varīsıð meseļā ama ôküz arabasınan dôrt beĢ 

āltı saat sürērdi. gidēŗdik o zaman o ō zamān dāa ôküzarabasınān deyïl yayān gidērdik 

atarabası Ģey ôküzle Ģey āltı 80 saat, yā āltı saat otuz beĢ kilometįre beĢ kere āltı otuS 

meselā hātta āltı buçuK, yedi saate yaKın sürērdi. dā uzun sürer tabï. o zaman āfyonu 
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buğdey gôtŭrüsüð, bizo zaman ilk Ģe yāptīmīz da burlāŗda ōfis yōKtu, tüccār da yoKtu. 

sōra tüccār gēldi, tüccāralīrKan ofisaçīldı. hayvān gôdürǖdük yayan. Ģindi evelē buranın 

Ģindi āfyona gïtceK odada oturuyō. bän yārınāfyona gidĕcem. kōmĢunuð biri dērdi.he 85 

baðā Ģunu getir bunu getįŗ. bāyrampınārlı ismailağa varĭdın. kara mēmet demïĢ 

bänāfyona gidĕcem. onuð koyūnnarı var. bäna tuz getir diyo. hatıriçin āfyondan burıyā 

ōn kilo tuz getiriyo sīrtından, sīrtından hatıriçin baK. ōn kilo o, o buriya gelesiye kaĢ kilo 

olur biliyor musuð. yā ïĢte gāli o zamanınimkannarında hatıriçin. Ģimdi Ģūrdan çocuĝu 

istesēð de bï Ģurdān bï Ģey gōmĢu çaĝır deyivērmesið, 90 dèyemiyosun. yāni o zamannar 

ihtiyar ne dērse oriya gidecĕķsið. o zaman būrda bāKKal yoK, çāKKal yŏK. istasyōnda 

bāKKal var. akĢamōldu mu odanıð gazı bitmiĢ. äline bi ĢiĢe verilēr. koĢāllah kōĢ, koĢā 

koĢā ïstasyonu bulūrdu, çocūk bulūrdu. ōrdan dônersið , koĢa koĢa gelïrsið, ākĢamoldū. 

odaýa gōrsuð, ävine górsuð, iki aKĢama sora ĢiĢe bitēr hāydi bakalĭm tēkrar istasyona koĢ. 

o 95 zamannarıð imќanna bôyleydi. gāz yōK meseļā Ģey yoK, tuzu āfyondan getirecēksið 

hēr Ģey afyondān yayān. 

 

ESKĠDEN HAYAT DAHA MI ZORDU? 

çoK tabi çoK zōrdu nè dèmek yāvu Ģindi vallāhi cēnnette yaĢıyō mïllet yāwrum. hēr Ģey 

bol, para bol. bayramnār gelir dē ayāKKaplarımız yoK, ēlbisemiz yoK. gıĢıðoldumunā 

yāzıņ çifçilikle ūğraĢır kadınnar kıĢıð e sümek iĢlïcekler çāĢur 100 dokīcaklar, gômlēyi 

doKïcaKlar, ōndan sŏră bi gıĢıð bôle bi Ģeyōldí. çāĢur dokumiĢlar kurūmamıĢ gēydim. kār 

diz boyū, çocūKţŭm o zamān doðdum o çaĢuruðiçïnde. ayāKKbıları ēskimiĢ, ēskĭci yusuf 

varĭdı, ona gôtürüsüð. birikï günevel o da bôle yamār Ģeyï onu Ģe yapārsıð. yamadı mı 

sevinïrsið çoK. odaā  gelirsið bayrāmda elôpersið bubāð vārsa beĢ gurūĢ verï, yōKsa 

yoK. hē bóyle 105  çocūKlar gezēr odaları.  ihtiyarları, … falān yērde Ģērbet var. 

dèdelerimiz o zamān babalarımız tēncereynen o zaman, soba yōK. bacalı, bacalāŗ varĭdī. 

bacaları oriyā Ģe yaparlar, sıra gelïnce suyu dōldular,  içine Ģekeratalār. içinē bi çīKı da 

karānfil atāla, onu kāynatıla kāynatıla gelēn bāyrama gelen Ģeyleri birēr fïncan  Ģērbet 

verirlēŗdi. o zamannıðādetleri bóyleydi. Ģindi nelēr yāwrum. adam Ģe falan yērde Ģērbet 

var 110  çocuKla orıyā gidērdi. her oda yapamāzdı bunu bóyle, yōK, o zaman Ģeker yoK 

Ģey hamurdan loKum yaparlar onu Ģe yapăr nōhŭt yapıPbiĢirilēr .... biĢirilēr. ne ïyde vār  

ïydē, Ģeker hïç yoK, falan yerde ïyde vārĭdın. veyāhut Ģunu var diye çocuK oriyā koĢār 

durur yā. 
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ESKĠDEN ÇAYI NE ĠLE ĠÇĠYORDUNUZ?  

çāy, o zamān çoK nādirdï. çayī  babāmıð Ģeker bulamayīP da 115 çekirdēksizüzǖmnen 

çay iĢtïmi bilirim yani odada. evlērde çayïĢ çay yōK odalārda. o da müsāfirlerē, ēkseri 

kāhve, herkezē tek cezvesi varĭdī mesela āKĢamōldu mū onu ocaĝa sürēr, gelene birēr 

fïncan. ... o Ģekildē kaħve yapārdın. çay sōra çıKtı yāni. yā kāħve kāhve çoKônceden 

gelmiĢ. 

 

BAYRAMLARI NASIL GEÇĠRĠRSĠNĠZ? 

Ģïmdi bayramnār gene komĢular, aKrabālar birbirini ziyaret èdiyo dā, o dāT yoK 120  yāni 

Ģindi. o samïmiyet yoK. yoK, ne bileyim vallăħĭ bilmem. ħindi her Ģey bol, her Ģey 

varamā  o samïmiyet o daT yoK  iĢdē mesela. he yā tērsine dóndü yāni. bizäskiden 

harmāndan kāKdı mıydī tōhumekTi mi Ģey bitēr. susūzda düyǖn var. ... da düyǖn var. 

yayān gidērdik. ne gam varĭdı ne kasāvet sānki hiĢ biĢe yoK. nērde cāzgı ōrda kāzgı. 

meseļā ... erilēdi baK istasyonda kāhve iĢlediyo āhmet hocam 125 çalı çekicēz dā ... ōrman 

… veriyō. burdān beĢ āltı giĢi giderizistasyonā burda kāhve yoKo zaman. orda saāt ikiye 

gadār kāhvede ǖĢlü dērdik onă biz. ǖĢlü ōynar oynār ordan gelïrdik ôküzleri doyurūyduk bi 

de kārnı doyuP koĢārdık. dôrt saat polānkayàya, dur durāK yoK oràyā. aKĢama gadā ōrda 

çalıyı dōldurusuð. yïrmi bēĢ araba çalı getïrdïmi bilirim, odalara ēvlere. bacadān gidiyo, o 

zaman soba yōK. 130  āKĢamezenine kôye gelïrsið yèmeĝi yērsið hadi oriyā. óyle hiĢ ne 

yorųlūrduK ne biĢēy, hiĢ bi yāni yoK yāni. vallahį yïrmibeĢ araba çalı getïrdïmi bilirim 

bôle Ģēy. bitïrdim gene gidēr. bu sobāyı ādetinið iĢde .... dedïm ya bizimodada oturūKan 

gelir gidē hïlmi çavuĢ varĭdī. bubāmgile dedï, teneke alıð size bi soba yapayĭm tenekeden, 

odada. adām sanatKārmıĢ soba yāptı bi tāne soba yāptı bi tane de  māngal yāpdı.135 

ihsāniyeye ilkicādı o onnar  getïrdi sobayı. ēskiden bacā dēriz bïz kārĢıdan ısınīrıSodada, 

ateĢïð yanında iki kiĢi, biri bu kôĢede oturur, diĝeri o kôĢede. ôtekilēr kārĢıda tabi uzāKta 

olānna kārĢıdan baKāŗ. yā odāyā oturūz çocuĝum diz çôkeriz. bubamıð birisi hemen sigara 

yakàcak oldū mu hemēn gideriS maĢāyla ateĢi ōrdan alırıS, getirïS tutarıS. o yaKār gider 

ōturūsuð. bi dā Ģe yapār galkārsıð oða biri 140  su ïster getiri verïrsið, baðā da su ver. 

bubām gidïð yatıð dèmedenodadān gidemēzdik. diz çôkdük bôlē. bubālarımız yārıniĢe 

gidecek ōldū mu o zaman sabāhnan bubāma nèreye gidĕcez dèyemēzdim. annemē bubam 

nèreye gider sabāha ne iĢ yapàcāz diye ānnemize sordurūduK. yāni bôylē o zamānnar sāygı 
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vārdĭ. yā Ģindï çocŭK senið yanında bacağını uzadıyor, ē televizyonu yāwrum  sen Ģunu 

145 acıK kapa dèyōsuð gapātmıyor. yā bän Ģunu bän habēr diðnïcem, yā maĢ vār diyē. 

Ģimdi yāwrum dē o dāt nērde o datlār Ģindi. sen imќānı mı var yā, óyle yāni. hē nè diyoð 

yāwrum nèlēr geçïrdik ya, çoK Ģükǚr. yāni vārlıĝını da górdük yōKluĝunu da.  

HATIRA 

yònān sïlmiĢ süpǖrmüĢ dèdemiðôküzarabasını ālmıĢ gitmïĢ koyunnarı 150 sürüsǖynen 

ālmıĢ gïtmïĢ. āhmetāmcamatinada ōn sene yēssir, Ģabanāmcam yemēnde doKūSsenē. 

hē bubām yònan gēlmeden atarabasīndan kōnya sarayônüne tuza gidiyō, üçarkadāĢ. 

yāwrum yedïmiz Ģindi ki tūz. konya sarāyônünden …. yoKo zamān, yāwrum yoKo 

zamān yāwŭ. ne dèyoð her... bi yērde yoK yāwū. tuz yoK vagonlārla gelïrdi istasyona bu 

… baĢladī zaman, hē o zamānna. Ģindi 155 bubāmgil oriya gidïnce yònan buráyí 

basıveriyō. ombiray bubam bi sene ōrda kalıyō, gelemiyō. ārkadaĢlarınĭn ikisi 

hāstalıKtan ôlǖyo. üĢatarabā onuð baĢına kalīyo. kēndi de hāstalanıyo. yònān gittikten 

sōra gene ōrdā nāsı çalıĢtīysa bi sene çalīĢtırıyo. yònān gittiktēn sōra gene o üçatarabā 

tuzu dōlduruyō ārka ārkaya bāğlıyo, getiriyō. ôţĕ arabanıð  sāhiplerine tekrar verïyo, da 

ïsmayilāmcam 160 varĭdī óyle dērdi ....... āmcam tuzdan geldï odada Ģôle pāngonotları 

dèdemiðônǖe sāydı gïtti. hemēn karapunārdan yïrmi dôrt lirayā bi ciftôküzāldı gēldï. 

ikïnci sermāye dèdemōrdan tuttu dērdi. yònan sïlmiĢ süpǖrmüĢ ne koyun kalmıĢ ne 

ôküzler ne arāba çocuKları yèmēnde yēssir, atinada yessïr bubam o yānda. ali 

ōsmanāmcăm küçük, ïzmir iĢgālolūnca āngaraya gôtürüyōla. bän ólē 165 zamānnar  

geçïrdim. bän çok Ģükür. esïr tabi yāvū yā yunanā ... āhmed  ēmmim atinada yēssir kalıyō. 

Ģābanāmcam yèmēnde yēssir kalıyo. dóndüler, dóndüleronnar gēldiler yā zamanna yā 

harpler o zamannar oralarda olmuĢ, hep dē, óyle dērdilerihtiyārlar o zaman āfyon ... bizim 

burda mezārlıĝıðārkasındaydī, iki sefer yetmiĢ giĢi, yētmiĢ giĢi āsgere gônderiyōlār, üĢ 

giĢi dônǖyo. o yētmïĢ 170 giĢïdèn yā. ïhsāniyeden ihsāniyeden, ihsāniye Ģindi hē Ģimdi 

ihsāniyē hani demïn, yüsuf dedïk yā. ïlkokul būrda açīlmıĢ diye bütün etraftāki kôylērden 

biraz dāğ o zaman Ģindi ordā ... ārKadan gelēnner hep buriya toplanıyo neyįsĕ Ģindi. o 

zaman eð kalaba kôy burası oldūiçin ilkokulevela būrda açılıyolār o baKīmdanaçıyolar. 

dediyïð gibï ïlkokuldan soŗă iĢdĕ o zaman nāhiye … nāhiye müdǖrü kôyleri 175 gezērken 

biz māciriĢde yani āslımız bizim. dıĢ duvārlarımızı suvārdın, beyāz badanāydı falan 

sokaKlār temïS, nāhiye müdǚrǚ gezērken gezer geliP gidērken.... nāhiyeyi buraa getïrdï. 
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kırk ikidē ondan sora elli doKūzda da kazā onuð sebebidir, elli doKuzda da kazā ōldu. tabï 

gēnĢlerimizo Ģekildē iĢe gïrdï. Ģindï hayātımız Ģindilik çoK Ģüküriyï, ama sonumuz nè 

olur bilmēm. inĢallah yāwrum. çoK, 180 çoK mutlūyduK. vārlıkiçïnde dārlıK. yanï 

vārlık dediĝïð dārlıK deĝïl yoKamā samïmiyēt yoK. meselā o sēvgi sāygı yoKgenĢlērdē, 

insannarda. hē biz mesela ôrēn tepesi denįrōrda būrçaK yolarıS gèce ōrda yatıyōS. 

bubāmız tōrbayı sırtına sabāhleyin ofis istasyonuð .... tüccara gelïyō. aKĢama gadār 

çalıĢıyō, āKĢamōldu mų ta yanımıza geliyō, ōrda yatıyoS, ōrdan tōrbayı sabāhı gene 

bóyle. yoK, 185 yònan zāten sïlmiĢ süpǚr. yedi senede kītlıKgïtmiĢ. hē kıtlīK da gitmïĢ 

yā. hep óýle annemôle dērdi, yedi sene yōlma yōlduK dērdi. bän hatırlamām da 

annemden diðnērdim yani. bän hiç ... nerdēn duycam, bän mesela yïrmi āltıda doğmuĢum. 

... yanï bi yaĢīnda iki yaĢīnda. hayīr o gıtlıK deyïl, yunāndan sorā. yunān zāten dedïm yā 

hiĢ bi Ģēy bırāKmamıĢ. ôküzün arabasını ālmıĢ, yèmïĢ. yunāndan sora da yedï 190  sene 

kıtlīKediyō cenāb-ı allaħıð Ģeysiylē yā. ō alamān harbïnde. onu biliyōm bän. biliyom yā. 

būğdáy kırk liraya çıktī zamān.kırt lirayā onu iĢtē alaman harbindē ālman buráýā 

vūrmaKistedï. burdan geĢmeKistedi. ... Ģeyē rusyayā, o zaman ïsmet paĢā baĢbaKān 

mıydı, cųmhųrbaĢkanı mıydı, cųmhųrbaĢkanıymıĢ herhāldē. o zaman saða burdan yol 

vermēm dedi. askēr de vērmem. yalĭðız ērzaK Ģe yaparım diyelekten 195 Ģe yaptī. .... 

vermeyincē o Ģekïlde óĢür toplāndı, buĝdáy toplandī. kıtlıĝī yāni biraz da ō kıtlıKōrdan 

ileri gēldi, ōrdanileri gēldi. alamānlaro yandan dolanınca biliyōsuð kendini ō kıĢā 

tutūldū. düðür vārdı bänim elli bïr de gelen gôĢmennerdēn. óyle dērdi o, ō zaman 

bulgaristandaymıĢ rūslar Ģey almānnar bütün motorsikletlērle gēĢti dērdi. onnarıð 

kôyǖnden geĢmiĢler, o yolüzerindēymiĢ herālde. o Ģekilde yalĭðız ileri 200  varīnca kıĢa 

tutturdalar.  kıĢınōrda Ģe yapıyolar, yaza dōĝru aðadīð mı, rūsyanıð baraj vārmıĢ barajı 

patladīnca... ruslar, ruslar almannarı katıyō ôðünē, berline gadā. o zaman dedi hitler 

dünyayı taðrıya boĢ tēslimēdĕcem dedi. çok bôyǖk sóyledi. dünyayı taðrıya boĢ 

teslimedĕcem dedi derlērdi yani hitler. baK ŭrūsyaya gadaŗ yāKlaĢdī, cenab-ı allahĭð 

Ģeysïyle, bunnar hep allahıð Ģeysi taKdirï, almanýănıð 205  yarısını bóldü gēĢti rūsya. 

baraj, baraj Ģe yapīnca zāten çünkü rus kıĢā hazırlīKlı birülke. bunnar kıĢī kıĢā 

dayānamayan bi ülke. o Ģekildē, barajı da Ģe yapıncā o yaņı kırīldı gēĢti ... bērline gadār, 

bērlini ōrtadan bóldü. yā cenab-ı allahıð yāzgahı hitler o zaman çok Ģe yāptı amā kēndi 

kēndine de vūrdu. yāni çok büyük konūĢmaýa gēlmez.  
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GÜNÜMÜZ GENÇLĠĞĠNE NELER TAVSĠYE EDERSĠNĠZ?  

gēnĢlerē haK huKuKū, cenáb-ı allah ne diyōŗ. kul huKūkunnan  gēlme diyō. her 210 Ģèyi 

hafèderim dèyō yalĭðız kul hukukūnu hafētmēm dèyō. o baKīmdan bize ôle yere tereziyi 

dōğru  tutacāKsıð. bi gôrev verildïyse menfāt karĢılığı yāni menfātıð dıĢında biĢēy 

bēklemeyið. yani size ne verïldi māĢıðız verïldi onuð bāĢga dıĢında bāĢga bi Ģēy 

beklemeyið. karĢındakınï yanï Ģindi bu mïlletóyle alīĢtı ki kefiloluyōsuð alıyor malī, 

iflāsētdim dèyō, kefiller ôdüyo bōrcu. bôle çoK 215 batānnarōldu bôle. yani Ģindï o 

baKımdan bir yanï her Ģey yani yani kōperatiflerōlsun, nelerōlsun, bānKalarōlsun. 

yuKārsı zāten biliyoz. senaz yedið, bän çoK yedim. dēvletið baĢı egērïstiKāmete dòğru 

deyïlse ārKası da óyledir yāwŗŭm. sizē, anaðıza babaðızā çoluğuðŭza çocuğuðuzā heÍāl 

lōKma yedïrmenizi, aðadıð mı, ïstiKāmetinizi dòğru tutmanızı tāvsiye èderim yawrŭm.                       

220 bizï Ģey koy, bu dünyāda bugün vārsaK yarın yōKuS, muaKKaKgidècēz. bóyle 

gidiyo ïĢte. sırası gelēn gidiyō. ōrdan bi habēr yoK. burası nası olsa geçiyo. bänimelïmde 

fırsat vār diyelekten fırsāt gôzētmeyið yāwrum. bir gôrēv verildïyse bütǖn herkezi āynı 

eĢitlikte tutuð. yanï çoluĝunuza, çocuĝunuza heÍāl lōKma yèdïrmeyï nasiP ētsïð cenāb-ı 

allaħ yanï. dā nè diyeyim yāwrum.                                 225 
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A 

açıx : acık.    (I-1.170) 

ağīl : koyun ve keçi sürülerinin  

gecelediği, çit veya duvarla  

çevrili yer.   (II-8.146) 

ağīrlıx : ağırlıksız. çeyizini düzmek için 

güveyin geline verdiği para.   (I-1.152) 

ağīstos : ağustos.  (II-11.108) 

aKar : kiraya verilerek gelir  

getiren ev, dükkan, tarla,  

bağ gibi mülk.    (II-8.77) 

alaca : birkaç renkli iplikten  

yapılmıĢ dokuma.  (I-5.84) 

*alacaĢ : aĢure.  (II-15.104) 

alaf : alev.   (II-14.15) 

alamānlar : Almanlar.  (II-28.197) 

aláttirik : elektirik.     (I-1.43) 

aldī : aldığı.   (II-23.40) 

aleni : açık, ortada, meydanda, herkesin 

içinde yapılan.   (II-8.148) 

alı :Ali.   (II-21.145) 

alīncıK : alınca.  (II-11.85) 

allā : allāh.   (I-2.1) 

anamĭnan : anam ile.  (I-5.51) 

anāĢ :yavru yetiĢtirecek duruma  

gelmiĢ olan hayvan.  (II-21.123) 

angara : Ankara.   (II-7.39) 

annayĭm : anlayalım.  (I-5.31) 

apôrler : hapôrlôr.  (II-23.126) 

arāýĭ bulūcu : arabulucu.  (I-1.149) 

aŗTdān : arkadan.  (II-17.19) 

arxa : arka.   (I-1.109) 

aĢ : aç.    (I-1.156) 

ataĢ : ateĢ.   (I-1.95) 

atip : hatip.    (I-1.134) 

atyānda : alt yanında.  (II-7.65) 

avųĢ : avuç.   (II-16.92) 

ax : ak.    (I-5.84) 

ayāzma :Ayazini (Kasaba adı).(II-1.71) 

āfāKi : belli bir konu üzerine olmayan 

(konuĢma), dereden tepeden. (II-8.7) 

afįyon : afyon.   (I-2.110)  

āfta : hafta.   (II-23.180) 

āğălaĢān : ağlaĢan.  (II-12.8) 

ayidis : aids.   (II-8.18) 

ayįt : āit.   (II-15.28) 

azarbaycān : Azerbaycan. (II-9.26) 

āKıbat : avukat.  (II-15.150) 

āKırı : ahir, son.  (II-11.11) 

āKırzaman : ahirzaman. (II-11.11) 

ālālā . ağlarlar.  (II-15.95) 

ālèm : alim.    (I-2.94) 

āne : hane.   (II-26.67) 

ārlıK : ağırlık.   (II-15.30) 

āsgēler : askerler.  (I-5.36) 

āxĢama : akĢama.  (I-1.50) 

āydīnnı : aydınlık.  (II-11.63) 

āyile : aile.   (II-7.11) 

āyxır gelir : dôner gelir. (I-5.72) 

āzbōz :az buçuk, biraz, azıcık,  

oldukça.   (II-11.114) 

àccĭcıx : azıcık.  (I-4.31) 

åndan :ondan.   (I-1.55) 

ånnar : onlar.   (II-11.8) 
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B 

bahalīydı : pahalı idi.  (I-1.90) 

baKsa Kına : baksa ki. (II-20.132) 

baktīð : baktığın.  (II-23.272) 

barabar : beraber.  (I-1.184) 

barıĢcáklē : barıĢacaklar. (II-14.51) 

barıt : barut.   (II-11.84) 

barKanlīK : poyraz yer. (I-1.8) 

barkar- : ev bark sahibi etmek.(II-15.20) 

baŗmaK : parmak.  (I-5.47) 

baĢlamance : baĢlamayınca.  (I-5.35) 

battal : iĢe yaramaz, kullanılmaz. (I-1.32) 

bawırdı : Bavırdı (yer adı). (II-11.115) 

bax : bak.   (I-1.65) 

baxāllar : bakarlar.  (I-1.184) 

baxānmıyān : bakmayan.  (I-1.65) 

bayaı : bayağı.  (I-2.108) 

bayīr dayīr : engebeli erazi.   (I-1.55) 

bazar : pazar.   (I-2.123) 

bāltalıK : bir kôyün odun ihtiyacını 

sağlamasına izin verilen koruluk veya  

orman bôlgesi.  (II-26.56) 

bāĢlıx : baĢlık.   (I-1.142) 

bárabarıx : bkz. barabar. (I-2.114) 

bēki : belki.   (II-7.40) 

bel: dağ sırtında geçit veren  

çukur yer.   (I-1.133)  

*ber:  nizam, adet, gôrenek.  (II-21.49) 

berāt : beraat.   (II-16.52) 

berebēr : bkz. barabar. (II-24.65) 

bırāx- : bırak-.   (I-2.5) 

bıĢKı : tahta veya ağaç biçmekte 

kullanılan, karĢılıklı iki sapı olan ve  

iki kiĢi tarafından kullanılan büyük 

testere.    (II-20.22) 

bi : bir.    (I-2.107) 

bidēncik : bir tanecik.  (II-24.48) 

bilāder : birader.  (II-26.25) 

bilem : bilelim .  (II-14.12) 

bilemceð : bilemeyeceğim. (II-24.60) 

birázini . birazını.  (II-8.134) 

birēz : biraz.   (II-22.82) 

biricïydi : biricik idi.  (I-2.100) 

bïS : biz.   (I-4.22) 

biĢe : bir Ģey.   (II-15.18) 

biĢirik : piĢiririz.  (I-4.6) 

biĢït- : piĢ-.   (I-2.121) 

bïĢ- : piĢ-.   (I-2.7) 

bïĢtirmiĢ : biçtirmiĢ.  (II-12.19) 

bogün : bugün .  (II-8.17) 

bolavadinni : Bolvadinli. (II-21.54) 

borĢlandīr- : borçlandır-. (I-1.124) 

boĢāndırcen:serbest bırakacağım. 

(II-9.43) 

boĢlān- : borçlan-.  (I-1.110) 

bozulunců : bozulunca.  (II-7.72) 

bōĢladım : bırakmak.  (I-1.58) 

bôcüğü : bôceği.  (II-7.17) 

bôle : bôyle.   (II-23.52) 

bôyǖcüsüð : büyücüsün.  (II-16.81) 

bôyǖdǖ : büyüdü.  (I-2.107) 

bôyǖk : büyük.  (I-1.79) 

bôyǖkÇenē : büyükçe. (II-17.4) 
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bôyün : bkz. bogün.  (I-2.1) 

bôyünkü : bugünkü.  (II-15.24) 

bóğ(ü)r : insan ve hayvan  

vücudunun kaburga ile  

kalça arasındaki bôlümü.  (I-5.64) 

bólē : bkz.  bôle.  (I-1.29) 

bóne : bkz. bôle.  (II-7.14) 

bóylelikçe : bôylelikle.  (I-3.3) 

bubam : babam.  (II-7.36) 

bulamaç : sulu, cıvık hamur  

koyuluğunda yapılan çeĢitli hamur 

yemekleri.   (I-5.54) 

buðār : bunlar.   (II-8.21) 

buncāz : bu kadar.  (II-15.12) 

bunuðKunu : bununkini. (II-14.46) 

bura : buraya.    (II-7.2) 

buraa : bkz. bura.  (I-5.26) 

burçağīmıĢ : burçak imiĢ.  (I-6.7) 

būğdey : buğday.  (II-14.1) 

būrdaKı : buradaki.  (I-5.40) 

büĢürüp : piĢirip.  (II-14.3) 

C 

candırmáyınēn : jandarma ile.(II-16.26) 

cazıcı : büyücü.  (II-21.13) 

cāzgırlık: fitnecilik.  (II-18.76) 

cepe : cephe.   (II-9.2) 

ceremānlar : (sülale adı). (II-20.46) 

ceryāncı:cereyancı, elektrikçi.(II-16.60) 

*cesūr çesïlik : hafiyelik (II-22.78) 

cēsūsluK : casusluk.  (II-22.75) 

cèvār : civard   (II-7.43) 

cızīlda- : yemek suyunu çekerken  

çıkardığı ses.   (II-14.3) 

cileT : jilet.   (II-21.220) 

ciPinnen :cip ile.  (II-21.65) 

*ciril otu: bir ot çeĢidi. (I-1.75) 

côvhēr : cevher.  (II-24.42) 

Ç 

çal: az kullanılmıĢ.  (I-5.18) 

çalallār : çalarlar.  (I-2.126) 

çalıĢi : çalıĢıyor.   (I-1.157) 

çali : çalı.   (I-1.115) 

çanaggale : Çanakkale(yer adı).(II-24.3) 

çapāynan : çapa ile.  (II-7.73) 

çapıT+ : çapıt.   (II-20.87) 

çarıx : çarık.   (I-1.83) 

çāĢur : kıldan dokunmuĢ bez.(II-28.100) 

çawıĢıyīn : çavuĢuyum.  (II-16.222) 

*çekgel: ôğendirenin alt ucundaki demir 

sıyırgı.    (I-5.18) 

çelbï : çelebi.   (II-20.113) 

çığrı : sülale adı  (I-6.12)  

çılbak : çıplak.  (II-15.36) 

çılpāk : bkz. çılbak.  (I-5.30) 

çımıK : bataklık.  (II-20.42) 

çınçí : camdan ve porselenden  

yapılmıĢ kap.   (II-18.45) 

çīKı : bohça, çıkın.  (II-28.108) 

çif : çift.   (I-1.55) 

çikin : çirkin.   (II-17.79) 

çirk : gübre.   (II-20.117) 

çit : bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin 

çevresine çalı, kamıĢ, ağaç dalı gibi 

Ģeylerden çekilen duvar. (I-1.85) 
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çit : bkz. çif.   (II-20.47) 

çitçilik : çiftçilik.   (I-1.30) 

çiti : sebze bahçesi.  (II-27.73) 

çivïynen : çivi ile.  (I-1.89) 

çiy : çiğ, piĢmemiĢ sütten yapılan  

mayasız yoğurt.  (II-14.24) 

çiyt : bkz. çif.   (II-28.73) 

çocuū :çocuğu.  (II-23.156) 

çoğ : çok.       (I-1.44) 

çōxcānā : çokça.  (I-2.121) 

çul :genellikle kıldan yapılmıĢ  

kaba dokuma.    (I-5.18) 

D 

daā : daha.       (I-1.40) 

dabānca : tabanca.  (II-11.73) 

dāda : dağda.   (II-7.47) 

*dallık: küçük ağaç kümesi. (II-11.87) 

*daĝīl duĝūl: Ģôyle bôyle (II-16.208) 

daT+ : tat.   (I-1.54) 

dahāyētli : dirayetli.  (II-18.75) 

dāKKa : dakika.  (II-11.65) 

dam : hapishane.  (II-16.33) 

damacıya : damacanaya. (II-14.20) 

damārnan : damar ile.  (I-1.35) 

dambaĢları : evlerin genellikle 

güneĢe karĢı yapılan çıkıntıları,  

balkon.   (II-13.45) 

daraf : taraf.   (II-23.14) 

davar: koyun veya keçi sürüsü(I-5.12) 

dāT : bkz. daT+.  (II-28.120) 

dātım : dağıtım.  (II-27.91) 

dāvılcı : davulcu.  (II-15.65) 

dāýire : daire.   (II-11.141) 

dē mï : değil mi.  (I-2.8) 

dediï :dediği.   (II-22.57) 

deĝïncik : değince.  (II-11.46) 

dehā : bkz. daā.  (II-20.16) 

*dēh et- : içine bolca katmak.(II-5.116) 

delalï : deli ali.  (II-21.143) 

dēmedēn : değmeden.  (I-1.50) 

denē : tane.   (I-1.205) 

dĕnĕ :bkz. denē.  (I-5.11) 

deng : denk.   (II-24.54) 

deðïz : deniz.   (I-5.3) 

depē : tepe.   (I-5.22) 

depik : tekme.   (II-21.232) 

devrān: kader, talih, zaman. (II-8.73)  

destursūz :izinsiz, müsaadesiz. (II-8.76) 

develikler : deve ağılı, büyük  

ahır.    (II-23.12) 

deyēr : değer.   (I-1.55) 

deynek :değnek.  (II-24.103) 

dērgenē : derken.  (I-5.67) 

dēy : tā .   (I-1.188) 

dēydiyi : değdiği.  (II-11.84) 

dēyze : teyze.   (II-16.121) 

dèyē : diye.   (II-26.8) 

dèyennerē : diyenlere. (II-27.36) 

dèyō :diyor.   (II-9.18) 

dibek : taĢtan veya ağaçtan yapılmıĢ  

büyük havan.   (II-21.188) 

dihān : binek ve koĢum hayvanlarını  

yürütme ünlemi.  (II-11.97) 

diðgil : tekerlekleri merkezinden  
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geçen ve taĢıtın altına enlemesine  

yerleĢtirilmiĢ mil.  (II-28.65) 

dirēktôr : traktôr.    (I-1.53) 

diyelek : diyerek.  (I-2.21) 

diyï : diye.     (I-1.21) 

dïyne- : dinle-.  (I-1.124) 

diyōr kïnið : diyor ki.  (II-21.10) 

doğri : doğru.   (II-8.52) 

dolax : dolak, tozluk yerine bacaklara  

ayak bileğinden dize kadar dolanan  

ensiz ve uzun kumaĢ parçası. (I-1.91) 

doliyā : dolaya.  (I-1.92) 

dombay : manda.    (I-1.9) 

dòmluPunār : dumlupınar.  (II-22.95) 

doxuz : dokuz.   (I-1.53) 

doyam : doyayım.   (I-2.44) 

dôkēller : dôkerler.  (I-2.127) 

dôkērkene : dôkerken.  (I-4.14) 

dôðür : dünür.   (II-14.41) 

dóydürüyoS : dôğdürüyoruz. (II-14.6) 

dóymǖĢler : dôvmüĢler.  (I-5.45) 

duraxana : dururken.  (I-1.193) 

*dutmaç :  küçük, dôrt kôĢe kesilerek 

kurutulmuĢ hamur ve mercimekle 

piĢirilen, bir çeĢit yoğurtlu çorba.  

(II-2.125) 

dut- : tutmak.   (II-11.131) 

duttur- : tutturmak.  (I-1.131) 

duvāları : duvarları.  (II-8.84) 

duvax : duvak.  (I-6.3) 

duυālarīmız : dualarımız.  (I-2.479 

*düyü: elendikten sonra geriye  

kalan en ince bulgur.  (II-21.190) 

E 

eēr : eğer.   (II-15.10) 

ebābekir : ebubekir.  (II-16.68) 

ebile: bkz. bôle.  (I-4.32) 

ecnebï : yabancı.  (II-24.106) 

egēr : bkz. eēr.  (II-28.218) 

ejdat :ecdat.   (II-11.23) 

ekelek : ekerek.  (II-13.22) 

el : yabancı.   (II-14.47) 

embiyā : enbiya, peygamber. (II-11.19) 

eme : ama.   (I-5.11) 

*emmite: amcaoğlu.  (I-1.39) 

erāt : erler.   (II-23.11) 

erāzi : arazi.   (II-7.50) 

erdiïnde : erdiğinde.  (II-26.59) 

erēmedim : yetiĢemedim,  

gôremedim.   (II-28.29) 

*ergeÇ+: saç üstünde piĢirilen  

yufka ekmeğini çevirmek için kullanılan  

70-80 cm. uzunluğundaki 5-6 cm.  

enliğinde sivri tahta araç. (I-4.24) 

esger : bkz. āsgēler.  (II-7.68) 

esirān :kazan veya teknedeki hamuru 

kazımaya yarayan bir çeĢit alet.(II-2.10) 

essi : eski.   (II-20.86) 

eĢgare: açık, belli, meydanda.(II-7.16) 

etēm :ethem.   (II-9.35) 

evērmem : evermedim.  (I-3.1) 

evermicez : evermeyeceğiz. (II-14.55) 

eyēr : bkz. eēr.  (II-25.1) 

eyidür : iyidir.   (I-1.46) 
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ēhbāb : ahbap.   (II-16.8) 

ēlfăba : alfabe.  (II-7.60) 

ēmmē : bkz. eme.  (I-1.21) 

ēmmi : amca     (I-1.40) 

ēmmōlu : emmi oğlu.  (II-15.10) 

ērkes : herkes.   (II-26.38) 

ērkey : erkek.   (II-11.93) 

ētmek : ekmek .  (I-1.211) 

ēyidi : iyi idi.   (I-2.104) 

èyileĢï . iyileĢir.  (II-7.18) 

ēyleĢ- :oyalanmak, eğlenmek. (I-1.3) 

èhtiyārlayınca:ihtiyarlayınca. (II-7.27) 

ènmiyō : inmiyor.  (II-15.44) 

ètiKāt : itikat.   (II-11.34) 

älláħĕm: llāhu a‟lem, allah bilir.  

(I-1.121) 

äv : ev.    (II-8.149) 

ävir- : evirmek.  (I-4.23) 

äsgi : eski.     (I-1.35) 

 

F 

fāliyet : faaliyet.  (II-27.34) 

fasïle : fasulye.  (I-1.66) 

fasïlle : bkz. fasïle.  (I-2.117) 

faxïrlik : fakirlik.  (I-1.82) 

*ferece:  süprüntüyü alıp  

atmak için kullanılan kürek biçiminde 

saplı araç tarak.  (II-26.79) 

ferfen: düğün ya da bayramlarda  

gençlerin birleĢerek bir kuzu ya da bir  

koyun kesip yemeleri.  (II-15.80) 

feriĢtahānĕ : melek gibi. (II-22.73) 

fevgalāde : fevkalade.  (I-5.8) 

fırt- : kaçmak.   (II-22.65) 

fıĢgı : fıĢkı.   (I-2.6) 

filig: tiftik keçisi.   (II-7.38) 

fiske :  iki parmak ucu ile tutulabilen 

miktar.    (II-8.113) 

fïĢne : viĢne.    (I-1.62) 

fosteble : fizibilite.  (II-13.19) 

fúkarā-i sābirïn : sabreden 

fakirler.    (II-11.19) 

Furul- : vurulmak.  (II-11.89) 

 

G 

gabıĝı : kabuğu.  (I-2.119) 

gabil : kabul.   (I-2.47) 

gabïle : kabile.   (I-1.14) 

gabuK : kabuk.  (II-23.226) 

gaceroğlu: sülale adı  (II-21.141) 

gada : kadar.    (I-2.93) 

gadame : kademe.  (II-13.38) 

gadār : bkz. gada.  (I-1.47) 

gadariyle : kadarıyla.  (II-8.10) 

gadax :bkz. gada.  (I-2.29) 

gadınnarı : kadınlar.  (I-1.186) 

gadir : kadir.   (II-7.78) 

gāğnı : kağnı.   (II-7.51) 

gaħ : kah.   (I-1.197) 

gaK- : kalkmak.  (II-7.16) 

gale : kale.   (I-1.71) 

gālï : gayri.      (I-1.19) 

gālma : kalma.  (I-2.25) 

gama : kama.   (II-11.81) 
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gamyōn : kamyon.  (I-1.158) 

gan : kan.   (II-9.29) 

ganaāt : kanaat.  (II-8.29) 

ganalizāsyon : kanalizasyon. (II-13.19) 

gāndilinen : kandil ile. (I-1.175) 

gapāt-: kapatmak.  (I-1.173) 

gapāx : kapak.   (I-4.2) 

gapayōlaŗ : kapatıyorlar. (II-22.55) 

gapi : kapı.   (II-7.79) 

gara : kara.   (I-5.33) 

garā : karar.   (I-5.38) 

garacaāhmat : karacaahmet. (II-22.55) 

garadepe : karatepe.  (II-7.49) 

garagolları : karakolları. (II-11.43) 

garaguyū : karakuyu.  (II-7.48) 

garānï : karāni .  (I-2.89) 

garavana : karavana.   (I-5.33) 

gardaĢ : kardeĢ.   (I-1.19) 

garel: durum.   (II-15.110) 

garı : karı.   (I-1.175) 

garıyon . karıyorsun.  (II-14.5) 

garp : batı.   (II-11.18) 

gārĢı : karĢı.   (I-5.23) 

gāŗtla- : gençliği ve kôrpeliği 

 kalmamak.   (II-26.3) 

gaSsın . kazsın.  (II-8.135) 

gaĢıK : kaĢık.   (I-5.67) 

gaĢ : kaĢ.   (II-7.49) 

gatım : katım, katmak iĢi  (I-1.211) 

gatıyōx : katıyoruz.  (I-4.1) 

gatīĢ- : katıĢmak.  (II-25.21) 

gatlan- : katlanmak.   (I-1.185) 

gāve : kahve.   (II-8.117) 

gavurga : buğday, mısır gibi tahılların 

kuruyemiĢ gibi yenilmek için ateĢte 

kavrulmuĢu.   (II-20.61) 

gawırısı : kavurursun.  (I-1.200) 

gawįm : kavim.  (I-5.4) 

gaxıvēr- : kalkıvermek.  (I-1.181) 

gaylï : gayri.   (I-5.34) 

gaza : kaza, kasaba.    (I-1.18) 

gāwĭrma : kavurma.  (II-15.167) 

gāybaluyō : kayıp oluyor.  (I-5.69) 

gāynana : kaynana.  (I-1.208) 

gāzma : kazma.  (I-1.115) 

ge : gel mek.   (I-2.24) 

geçērkene : geçerken.  (I-1.73) 

geçici : keçici.   (I-1.37) 

gelïncik : gelince.  (I-1.77) 

gelmō : gelmiyor.  (II-18.25) 

genē : yine.   (I-1.144) 

genĢ : genç.    (I-1.158) 

geĢ : geç.   (II-7.20) 

geĢgin : geçkin.   (I-1.25) 

geĢTïm :geçtim.  (I-2.61) 

gēt- : getirmek.  (II-14.13) 

gēy-: giymek.   (II-28.102) 

gèt : gitmek.   (I-1.49) 

gıcığıma git- : bir davranıĢa veya  

kimseye sürekli sinirlenmek. (II-14.42) 

gınā : kına.   (I-3.7) 

gıraç : kıraç.   (II-21.127) 

gır- : kırmak.   (I-1.55) 

gıravaT+ : kerevet.   (II-20.123) 
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gır : kır.   (II-17.67) 

gırıK+ : kırıK.   (II-14.51) 

gırk : kırk.     (I-1.24) 

gırkiðlēr : kırkinler.  (II-8.137) 

gıĢ : kıĢ.   (I-2.121) 

gıtĭdı : kıt idi .  (II-16.155) 

gıtēllik : kıtāl, vuruĢma, birbirini 

ôldürme, savaĢ.     (I-1.18) 

gıyāmĕt : kıyamet.  (II-21.25) 

gıyaPlarında : kendi yokken,  

arkasından.    (II-8.108) 

gıynaĢámēcek:kıpırdayamayacak. 

(II-9.20) 

gıza : kıza.    (I-1.140) 

gızdırıgáne : kızdırırken.  (I-4.15) 

gice : gece.   (I-1.211) 

gitcax : gideceğiz.  (I-2.32) 

gīy : kıyı.      (I-1.53) 

go- : koymak.   (I-2.110) 

gobak: meĢe kozası.  (II-26.2) 

gocā : koca.   (II-20.148) 

gocumāndım: kocaman idim. (II-7.66) 

godü: sülale adı  (II-22.93) 

*golaví : kol avı.  (II-22.11) 

goley : kolay.   (II-15.173) 

gonūĢ- : konuĢmak.   (I-1.16) 

gonūyyō : konuyor.  (I-4.12) 

gor : koyar.   (I-1.190) 

gomadılā : koymadılar. (II-24.5) 

gort-: korkmak   (II-8.111) 

*goru: küçük ormanlık (II-23.213) 

goĢu : koĢu.   (I-1.207) 

goyōlā . koyoyorlar.  (II-20.90) 

goyunnarı : koyunları. (I-1.73) 

*goyutmaĢ : süt ve undan yapılan  

bir yemek.   (II-20.85) 

gōlgolā : kolkola.  (I-2.100) 

gōn- : kon- , yerleĢ-.  (I-1.23) 

gōðĢu : komĢu.  (I-5.37) 

gōntŭrol : kontrol.  (II-21.42) 

gōrgu : korku.   (I-1.129) 

gòvvetli : kuvvetli.  (II-20.99) 

gôce : ince bulgur.  (II-14.4) 

gôn : tabakalaĢmıĢ deri.  (I-1.83) 

gôrek : gôrelim.  (I-1.195) 

gôrmōz : gôrmüyoruz. (II-16.166) 

gôvēr- : yeĢillenmek.  (II-15.136) 

gôy : gôk.   (II-21.7) 

góĢ- : gôçmek.  (II-26.72) 

gót- : gôtürmek.  (II-14.57) 

góynü : gônlü.   (II-14.50) 

gudurǔ : kudurur.  (II-7.16) 

gul : kul.   (II-16.139) 

gulle: sülale adı  (I-2.25) 

gumāndan . kumandan. (II-10.4) 

gumārTaĢ : KumartaĢ. (II-8.69) 

gumru : kumru.  (II-14.14) 

gurāxlıx : kuraklık.  (I-1.45) 

gurt : kurt.   (II-8.120) 

guruT- : kurutmak.  (II-14.6) 

guruluĢū : kuruluĢ.   (I-1.1) 

guĢ : kuĢ.   (II-16.110) 

gutlu : kutlu.   (I-6.10) 

guy- : koymak.  (II-14.20) 
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guyu : kuyu.   (II-11.41) 

guzūm : kuzum.  (II-14.11) 

gūl : kul.   (II-11.15) 

gūndura : kundura.  (I-1.88) 

gūrban : kurban.  (II-23.161) 

gūrĢun : kurĢun.  (II-11.138) 

güççǖyüm : küçüğüm. (II-14.38) 

güT- : gütmek.  (II-7.30) 

güdüK+ : eksik yanı olan,  

tamamlanmamıĢ, kısa.  (II-14.52)  

gümgüm: bakır desti.  (II-1.99) 

gün : güneĢ.   (I-2.119) 

güneyïk otu:  hindiba, birleĢikgillerden 

yaprakları haĢlanarak salata gibi 

yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki.  

(II-8.103) 

gürbe : gübre.   (II-13.47) 

güĢ : güç.    (I-1.178) 

gǖĢlǖ : güçlü.   (I-2.26) 

gúçücük : küçücük.  (I-5.90) 

gún : gün.    (I-1.105) 

gùr- :gôrmek.   (I-2.20) 

ģawūr : gavur.   (II-9.34) 

H 

haci : hacı.     (I-1.12) 

hadīm : hadım, kısırlaĢtırılmıĢ  

erkek.     (I-6.25) 

hafētmēm : affetmem. (II-28.211) 

halbūsi : halbuki.  (II-26.65) 

haná : hani.   (II-8.43) 

hanī : bkz. haná.  (I-1.20) 

harana : tencere.  (II-18.45) 

haĢ : hac.   (II-23.97) 

haĢafınan : hoĢaf ile.  (II-14.9) 

haĢgeç : haĢhaĢ.  (II-14.32) 

haĢgeĢli : bkz. haĢgeç. (II-14.28) 

havastă : heveste.  (II-15.93) 

hazıllāllar : hazırlarlar.  (I-1.184) 

hādimü-l harameyn : Mekke ve  

Medine‟nin hizmetkarı.   (II-8.37) 

hāKKaten : hakikaten. (II-8.57) 

hālbukise : halbuki ise. (I-5.83) 

hānKı : hangi.   (II-22.29) 

hāsıl :olan, çıkan, türeyen (II-11.4) 

hāvan : Ġçinde bir Ģey ufalamaya  

yarayan kap.   (II-21.188) 

hāybeciliK+ : iĢsiz güçsüz, bedavadan 

geçinmek.   (II-27.2) 

hāyïn : hāin.   (II-11.70) 

hāz(ı)m : hazım, sindirme, benimsenme.  

 (II-17.70) 

heç : hiç.   (II-7.71) 

helāk: ôlme, yok olma, yok etme. 

(II-26.55) 

hemi : hem.    (I-1.220) 

herāngi : herhangi.  (II-23.84) 

herkeç : herkes.  (II-14.7) 

herkeĢ :  bkz. herkeç.  (I-1.32) 

hers et- : kızmak, küsmek. (II-24.120) 

heĢ : bkz. heç.   (I-2.8) 

häpsi : hepsi.   (II-7.62) 

hīzur : hızır.   (II-28.26) 

hindi : Ģimdi.   (I-2.22) 

hissedār : hissesi olan,  

hisse sahibi.    (II-11.14) 
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hiĢ : bkz. heĢ.   (I-1.50) 

hiyānētlik : kutsal sayılan Ģeylere el  

uzatma, kôtülük etme veya karĢı  

davranma, hainlik, ihanet. (II-16.206) 

hïnci : bkz. hindi.  (II-25.5) 

hoda :oda.   (II-23.11) 

hōrĢaf : hoĢaf.   (II-25.23) 

hñkúmet : hükümet.   (I-1.110) 

hôküm : hüküm.  (II-16.63) 

hüdǖT+ : hudut.  (II-7.45) 

 

I 

ıramazān : ramazan.  (II-14.29) 

ırax : ırak, uzak.  (I-2.91) 

īsbanaK : ıspanak.  (II-15.124) 

 

Ġ  

ïcārıynan : icarı ile.  (II-7.42) 

içirïkene :içirirken.  (II-22.61) 

içǖn : için.   (II-7.59) 

içun :bkz. içǖn.  (II-25.45) 

idāre:idare kandili veya lambası. 

(I-1.163) 

ihāne : i‟āne, yardım.  (I-5.72) 

ihtirā : iftira.   (II-16.28) 

įÍāzım : lazım.   (II-16.185) 

ikïyye : ikiye.   (II-16.80) 

ilaĢ : ilaç.   (II-8.113) 

ileĢberįdik : rençber idik.   (I-2.107) 

ilmik : çôzülmesi kolay düğüm.(II-8.23) 

iltimās: birine herhangi bir konuda  

ôncelik ve ayrıcalık tanıma.  (I-1.168) 

imtiyāS : baĢkalarına tanınmayan 

ôzel, kiĢisel hak veya Ģart,  

ayrıcalık.    (II-8.74) 

in : mağara.   (II-8.2) 

irahāt :rahat.   (II-16.173) 

iraħātça : rahatça.   (I-1.57) 

*įreïsicumhur : cumhurbaĢkanı.  

(II-24.47) 

irelleme- : ilerlemek.    (I-1.41) 

iresim : resim.   (I-2.99) 

istedïð : istediğin.   (I-1.62) 

*istifāt et-: niyet etmek (II-1622) 

isTivā : istifa.   (II-15.148) 

istiќam : istihkam.  (I-5.21) 

iĢdï : iĢte.   (II-23.131) 

įĢēy : Ģey.   (II-9.8) 

iĢindį : Ģimdi.   (II-21.180) 

itcēð : edeceksin.  (I-1.146) 

iyāde : iāde.   (II-21.67) 

iќāmah : ikamet.  (II-22.51) 

ïsmat . ismet.   (II-9.14) 

ïstānbol . Ġstanbul.  (II-23.92) 

ïstemēzlik : istememek,  

çekememek.   II-25.31) 

ïstiÍāl : istilā.   (II-9.41) 

ïĢme : içme.     (I-1.31) 

ïĢ- : içmek.   (II-22.62) 

 

K 

kalaba : kalabalık.  (II-26.17) 

kalifēr : kalorifer.  (II-25.48) 

*kan-: inanmak, istemek. (II-15.1) 
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kardiyānnan : gardiyan ile.  (I-5.63) 

kartla- : gençliği ve kôrpeliği  

kalmamak.   (II-26.3) 

kasastĭro : kadastro.   II-26.55) 

kasāvet : üzüntü, tasa, kaygı,  

sıkıntı.    (II-28.124) 

kaĢ : kaç.   (I-1.146) 

*katara :koyunları sağmak için kullanılan 

üstü kapalı koyun ağılı   

(II-21.38) 

kāĢ- : kaçmak.   (I-1.57) 

kazānĢ : kazanç.  (II-23.132) 

kefere : müslüman olmayanlar,  

kafirler.   (I-5.75) 

kelām-ı gadïm:Kur‟ān-ı kerim.(I-1.135) 

*kelemaĢı : lahana yemeği. (II-15.107) 

kepiïni : kepeğini.  (II-15.105) 

kerbáā : kehribar.  (II-21.199) 

keri:1.sonra, geri 2.ôtürü dolayı(II-4.45) 

kērt- : iĢaret için çentik veya iz  

yapmak.   (I.1.171) 

kesellēdi : keserlerdi.  (I-5.33) 

kesēn : nemli toprak.  (II-26.51) 

kes- : sôz vermek.  (I-1.139) 

kesïncik : kesince.   (I-1.126) 

kesïnniklē : kesinlikle. (II-23.207) 

key: ufak dağlar, kayalar.  (II-20.115) 

kēs : yakmak için kullanılan  

iri saman.    (II-21.184) 

kēvgir :haĢlanmıĢ yiyeceklerin sıvılarını 

süzmek için kullanılan delikli  

mutfak kabı, süzgeç.  (II-18.46) 

kināyet: üstü ôrtülü, dokunaklı 

sôz.      (II-21.222) 

*kināyin : kin-ākin, kinle dolu. 

 (II-6.183) 

*kire : kira.   (II-15.27) 

komunüsliK: koministlik.  (II-26.21) 

koturat : konturat.  (II-16.188) 

kôken : bir Ģeyin çıktığı, dayandığı  

temel, biçim veya yer. (II-9.7) 

*kôken at-: yer edinmek  (II-9.7) 

kórpe : taze.   (II-26.3) 

kóynek : gômlek.  (I-5.84) 

kñrōğlu : kôroğlu.   (I-1.114) 

kñv : kôy.     (I-1.57) 

kñy : bkz. kñv .  (I-1.14) 

küllüK+ : kül ve süprüntü atılan yer,  

çôplük.   (II-20.147) 

küsēk : destek, dayak, kürek. (I-4.2) 

küsük : taĢ kaldırmada kullanılan uzun 

demir çubuk ya da ağaç, basit  

kaldıraç.    (II-20.105) 

 

L 

laāP+ : lakap.  (II-22.52) 

längadak : langada, çabucak. (II-21.230) 

lāylon : naylon.  (II-14.22) 

lāzlādan : lazlardan.  (II-9.44) 

lïsān : dil.   (II-11.47) 

 

M 

maālle : mahalle.  (I-1.14) 

mağriP : batı.   (II-11.18) 
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mahallēcek : mahalleyle birlikte,  

hep beraber.   (II-23.136) 

mapus : hapishane.  (II-16.76) 

maĢat : giysi yıkanan açık ya da kapalı  

yer, çamaĢırlık.  (II-22.69) 

mavzēr : bir tüfek çeĢidi. (II-11.55) 

maxam : makam.   (I-2.96) 

mayıĢ : maaĢ.   (II-7.53) 

mazı : servigillerden, yaprakları  

almaĢık ve küçük pullar biçiminde, 

gôvdesi düz olan, dipten  

dallanan bir bitki.  (II-26.1) 

mā : var.   (II-7.28) 

māmur : memur.  (II-16.101) 

māralā : mağaralar.  (II-21.26) 

māsus : mahsus.   (I-1.21) 

māĢ : bkz. mayıĢ.  (II-28.213) 

menfāt : menfaat.  (II-28.212) 

merēte : mertebe.   (II-16.83) 

merkePlērnen : merkepler ile. (I-1.100) 

meĢríK : doğu.  (II-11.18) 

mevtā : ôlü.   (II-11.4) 

meyva : meyve.  (I-1.59) 

mējbur : mecbur.  (II-17.40) 

mēlüT+ : mevlüt.  (I-4.29) 

mēġbur : mecbur.  (I-1.219) 

mēĢur : meĢhur.  (II-18.36) 

mıh : çivi.   (II-12.13) 

mıntıKa : bôlge.  (II-11.42) 

mintan : gômlek.  (II-15.60) 

miraĢ : miraç.   (II-16.87) 

mozāik : türlü renklerde, küçük küp 

biçiminde mermer, taĢ veya piĢmiĢ  

toprak parçalarının yan yana  

getirilmesiyle yapılan bezeme  

iĢi.    (II-8.124) 

muācir :muhacir.  (II-26.23) 

mubārey : mübarek.  (II-10.5) 

muhterem :saygıdeğer, sayın. (II-8.15) 

músāfirler : misafirler. (II-27.104) 

musħăf : mushaf,  Kur‟ān. (I-1.135) 

mųxtar : muhtar.   (I-1.168) 

*mühür: muhtarlık  (II-15.74) 

mükevvenāt : mahluklar,  

yaratıkların hepsi.  (II-11.1) 

müsāde : müsaade.   (II-27.37) 

mütevelli : bir vakfın yônetimi  

kendilerine verilmiĢ olan  

kimseler.    (II-7.9) 

müyesser : kolayı bulunup yapılan;  

kolay gelen, kolaylıkla meydana 

getiren.   (II-11.35) 

 

N 

nasī : nasıl.   (II-8.34) 

nāhiyet : nihāyet.  (I-1.125) 

*namazlā: üstünde namaz kılınan  

kilim, post gibi Ģeylerden yapılmıĢ  

seccāde.   (II-15.56) 

nāyil : nā‟il.   (II-11.6) 

netsek : ne etsek.  (II-27.7) 

ney : neyi.   (I-1.139) 

nēdem : ne edelim.  (II-14.2) 
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*nērde cāzgı ōrda kāzgı: nerede çalgı  

varsa, orada eğlence var. (II-28.125) 

nētcèð : ne edeceksin.  (II-14.48) 

*nūrtāç: nurlu.   (I-2.96) 

nusuret : nusret, yardım.  (II-16.123) 

 

O 

odaā   : odaya.  (II-28.104) 

odēya : odaya.   (II-28.26) 

oKurum : okumuĢluğum. (II-14.37) 

oKut- : bir yere çağırmak,  

davet etmek.   (I-5.45) 

olalak : olarak.  (I-1.191) 

olullārdı : olurlardı.  (II-18.1) 

om : on.    (I-1.143) 

onār : onlar.   (II-7.45) 

onnānan : onlar ile.  (II-7.24) 

ora : oraya.   (II-7.75) 

oriya : bkz. ora.  (II-11.82) 

ot : od, ateĢ.   (II-21.7) 

oT : bkz. ot.   (II-21.7) 

ot bazār : Ot pazarı (yer adı). (II-7.64) 

otlā : otlar.   (II-14.16) 

otlaTırKanā : otlatırken.  (I-1.7) 

oturūKan : otururken.  (II-28.133) 

oxlaυānnan : oklava ile.  (I-4.24) 

oxurKan : okurken.    (I-1.134) 

oxu- : okumak.  (I-5.57) 

oυcala- : bir Ģeyi avuçta sıkarak  

ezmek, ufalamak.  (II-17.26) 

ōzman : o zaman.  (II-26.3) 

ōğĢa- : okĢamak.  (II-24.58) 

ōlan : oğlan.   (II-15.2) 

ōldūçin . olduğu için. (II-26.29) 

ōlmèyō : olmuyor.  (II-14.24) 

ōrdan : oradan.   (I-1.172) 

Ö 

ôle : ôyle.   (II-8.17) 

ôðnen- : ônlenmek.  (II-13.37) 

ôrēn- : ôğrenmek.    (I-1.29) 

ôĢür : aĢar, ondalık, onda bir. (II-7.50) 

ôteyilerine : ôtekilerine.  (I-1.126) 

órēt- : ôğretmek.  (II-23.171) 

órgüÇ+ : dokunma aracı (I-4.23) 

óyne : bkz. óle .  (II-25.46) 

 

P 

paçā : baca.   (I-1.95) 

paçāvra : eskimiĢ bez veya kumaĢ  

parçası, çaput.   (II-11.63) 

paĢlıK+ : baĢlık.  (I-3.6) 

pavyōn : Bir kuruluĢun, bir  

kurumun, bir bahçe içindeki  

yapılarından her biri.  (II-8.64) 

paxır : bakır.   (I-1.215) 

paxmayā : pakmaya.  (I-2.8) 

pāyitaht : baĢkent.  (II-8.1) 

perhiz : sağlığı korumak veya  

düzeltmek amacıyla uygulanan  

beslenme düzeni.   (II-8.93) 

pesent etmek:ĢaĢmak, ĢaĢırmak.(II-9.10) 

peĢgir : havlu.   (II-15.60) 

peydā : çıkma, ortaya çıkma. (II-7.21) 

pıloğrām : program.  (II-13.20) 
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*pıracaĢī : pırasa aĢı, pırasa yemeği. 

    (II-15.114) 

pıtĭraxlı : pıtraklı.  (I-1.74) 

pilāF : pilav.   (II-18.8) 

pïynār : yaprakları dikenli bir çeĢit  

meĢe.    (II-21.184) 

piyāde :yaya savaĢan askerlerin  

oluĢturduğu sınıf.  (II-11.39) 

polǜs : polis.   (II-16.75) 

potuk : deve yavrusu.  (II-21.11) 

 

R 

rāmētlik : rahmetlik.  (I-2.100) 

revāyï : revani.  (II-20.95) 

 

S 

sabaā : sabaha.  (II-17.62) 

sabācık : sabaha kadar. (II-15.85) 

sabahınān : sabahleyin. (I-5.57) 

safiyyullăħ :safiyyullah (Hz. Adem). 

 (II-11.10) 

sahāP+ : sahib.  (I-3.7) 

saldır- : salmak.    (I-1.33) 

*sāce : sadece.  (II-17.58) 

sādıÇ+ : sadıç.  (II-7.12) 

*sādıġ : bkz. sādıÇ+.  (II-7.12) 

sāğdīmızı : sağdığımızı. (II-14.22) 

sāhibü-l haremeyn : Mekke ve  

Medine‟nin sahibi.  (II-8.35) 

sāndıxlı : Sandıklı (yer adı). (I-2.19) 

sāniyen : ikinci olarak. (II-11.3) 

sāĢ : saç.   (II-14.3) 

Sāten : zaten.   (II-9.41) 

sāti  :bkz. Sāten.  (II-25.49) 

sehribāSsıð : sihirbazsın.  (II-21.16) 

seħēr : sabahın gün doğmadan  

ônceki zamanı, tan ağartısı. (II-9.28) 

selevatlar : salāvat.  (II-7.5) 

senēynen : sene ile.    (I-1.24) 

sennen : seninle.  (I-1.220) 

sepeleriz : az, az serpmek.   (II-15.127) 

sērbes : serbest.  (II-27.37) 

seyïrt- : seğirtmek, koĢmak. (II-11.87) 

seyyiT : 1.bir topluluğun ileri gelen  

kiĢisi 2. Hz. Muhammed‟in soyundan 

olan kimse.   (II-8.6) 

sēĢ- : seçmek.   (II-16.18) 

sēvdiğïçün : sevdiği için (II-24.41) 

sıkma : bir tür pantolon veya  

Ģalvar.    (II-15.57) 

sır: bazı nesnelere parlaklık vermek, dıĢ 

etkilerden korumak, sızmaları ônlemek 

gibi amaçlarla sürülen saydam veya 

donuk vernik.   (II-18.52) 

sıvı- :sıvamak   (II-24.57) 

sini : üzerinde yemek de yenilebilen 

yuvarlak, bakır veya pirinçten  

büyük tepsi.    (II-15.119) 

siyāret : ziyaret.  (II-25.26) 

solluK : bir çeĢit kaldıraç. (II-20.105) 

sontTaj : sondaj.  (II-26.50) 

sora : sonra.   (II-28.5) 

soxulďŭm : sokuldum. (I-5.89) 

*soyuKma :yemek ardından yenen 
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 ya da içilen meyve, hoĢaf,  

ayran vs.   (II-15.112) 

sōðā : bkz. sora.  (I-1.4) 

sōðam : bkz. sora.  (I-4.14) 

sōðna : bkz. sora.  (I-1.13) 

sōrā : bkz. sora.  (I-1.210) 

sôkcēðiz :sôkeceksiniz. (II-24.22) 

sôlēm : bkz. sóleyïm.  (I-1.56) 

sôylērkenē : sôylerken. (II-22.30) 

sôyǖĢler : (sülāle ismi). (II-15.147) 

sôyüT+ :sôğüt.  (II-24.35) 

sôz temsil : ôrneğin.  (II-15.3) 

sóleyïm : sôyleyeyim.  (I-1.8) 

sǖrtek : bıçak,  keser vb. Ģeyleri bilemeye 

yarayan taĢ, bileğitaĢı.(I-4.4) 

sürtek daĢī : haĢhaĢ, tuz vb. Ģeyleri çımık 

ezmeye yarayan iki taĢtan oluĢan el 

değirmeni.   (I-4.4) 

sucuūndan : sucuğundan.  (II-23.89) 

sufra : sofra.   (II-17.12) 

sun- : saldırmak, elde etmek için 

arkasından koĢmak.  (II-21.233) 

sükǖnet : huzur, rahat. (II-9.17)  

sümek : eğrilmek için temizlenmiĢ, 

taranmıĢ yumak biçiminde yün. 

(II-28.100) 

sürēýdik : sürerdik.  (I-2.108) 

sürüttürün :sürüttürerek.  (II-20.69) 

süzük : süzgünleĢmiĢ,  

süzülmüĢ.   (II-17.23) 

sǖzgün : biraz zayıflamıĢ,  

güçsüzleĢmiĢ.   (I-6.19) 

ġ 

ĢaKāylan . Ģaka ile.  (II-27.73) 

ĢarāPnal : içi misket dolu top  

mermisi.    (II-11.62) 

*Ģāpadak: apansız  (II-21.236) 

Ģark : doğu.   (II-11.18) 

Ģebit : bir cins yufka.  (I-2.9) 

Ģehĕr : Ģehir.   (II-24.109) 

Ģeyįsi : Ģeyi.   (II-27.23) 

ĢēmiS : Ģeyimiz.  (II-15.49) 

*Ģıh : Ģeyh.   (II-23.205) 

Ģinci : bkz. hindi.  (II-11.39) 

Ģindï : bkz. hindi.  (II-8.26) 

Ģofēr : Ģofôr.   (I-2.16) 

Ģò : Ģu.    (I-1.49) 

Ģòrda : Ģurda.     (I-1.17) 

Ģôle : Ģôyle.   (I-1.84) 

Ģóne :bkz. Ģôle.  (I-2.5) 

Ģúhedā : Ģehitler.  (II-11.19) 

 

T 

tabiP : doktor.   (II-8.9) 

tabųr : tabur.   (I-5.28) 

taKsim : parçalara bôlme,  

bôlüĢtürme.   (II-7.10) 

taKsirat :kusurlar, suçlar. (II-11.32) 

taksïynen : taksi ile.  (I-6.2) 

*tatlaĢ: tatlı aĢ, düğün yemeği(II-15.117) 

tavuūð : tavuğun.  (II-20.54) 

tālalā :tarlalar.   (II-24.10) 

tåmatès : domates.  (I-2.117) 

tebi : tabi.   (II-17.36) 
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teblïk :tebliğ.   (II-21.6) 

*telle-: lif lif ayrılmak. (II-15.129) 

tereziyi : teraziyi.  (II-28.212) 

tēy : ta.   (II-25.1) 

tècāret : ticaret.  (II-16.127) 

tımār : Anadolu Selçukluları ve 

Osmanlılarda, belirli gôrev ve hizmet 

karĢılığında kiĢilere verilen, yıllık  

geliri 3-20 bin akçe olan toprak. 

(II-8.57) 

tımbıl : sülale adı.  (II-20.46) 

*tıpı kēs- : susmak.  (II-22.33) 

tiftik geçi: uzun, ince, yumuĢak  

tüyleri olan bir keçi türü. (II-7.39) 

*TokTur: doktorlar.  (II-7.21) 

tomatès : bkz. tåmatès. (II-18.42) 

toprakbasTı : ayakbastı. (II-15.72) 

toxaT+ : hayvan ağılı.  (I-1.30) 

tôkēt- : tüketmek.  (II-26.59) 

tulux : tuluk.   (I-1.212) 

tūris : turist.   (II-21.1) 

tümbek : tümsek.  (II-8.71) 

tüsǖynen : tütsü ilen.  (II-22.9) 

 

U 

uçun : bkz. içǖn.  (II-9.21) 

ufağ : ufak.   (II-24.115) 

ulmůSsà : olmazsa.  (II-15.39) 

urūĢ: arĢlar, gôkler.  (II-16.118) 

urūh : ruh.    (I-2.88) 

urum : rum.   (II-16.94) 

usdā : usta.   (II-16.81) 

uĢaK : çocuk.   (II-7.27) 

uĢ : uç.    (II-8.151) 

uyluK+: kalçadan dize kadar olan  

bacak bôlümü.   (II-20.136) 

ūĢ- : uçmak.   (I-6.63) 

ŭrum :bkz. urum.  (II-16.43) 

ŭrūsya : rusya.   (II-9.21) 

úy- : uyumak.   (II-7.14) 

úyūyomuĢŭmuĢ: uyuyormuĢ.(II-11.48) 

 

Ü 

üçcüz : üç yüz  (II-2.37) 

üleĢ- : paylaĢmak.  (II-7.8) 

ünle- : çağrılmak, yüksek sesle  

bildirilmek.   (II-15.6) 

üreyi : ürer, çoğalır.  (II-7.32) 

ürǖĢtü : rüĢtü.   (I-1.128) 

üĢ : üç.      (I-1.23) 

üyǖt- : ôğütmek.  (II-18.35) 

üyüdürük : ôğütürüz.  (I-2.123) 

ǖjbudaK : üç budak.  (II-26.20) 

ǖrā : rüya.   (II-7.16) 

ǖġ : bkz. üĢ.   (II-28.15) 

 

V 

valāhį : vallāhi.  (II-27.83) 

varıkan : varırken.  (II-22.64) 

varīncıK : varınca.  (II-11.106) 

va‟ : var.   (II-27.102) 

vā :bkz. va‟.   (II-8.156) 

vālā : varlar.   (II-11.114) 

vāsíl :eriĢen, ulaĢan.  (II-11.5) 
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vetaņ : vatan.   (II-15.26) 

veyāxut . veyahut.    (I-1.27) 

vèrcēni : vereceğini.  (I-1.144) 

vijdān . vicdan.  (II-11.34) 

viSite :vizite.   (II-21.217) 

 

Y 

yabıldak : yapıltak, yalın ayak,  

yaya.     (II-20.153) 

yalĭðīz : yalnız.   (I-1.37) 

yapannār : yapanlar.    (I-1.18) 

yaw : yahu.   (I-1.116) 

yawrı :yavru.   (II-20.130) 

yaυǔklu : sôzlü, niĢanlı. (II-15.9) 

yānna : yana.   (I-1.47) 

yānnıK : yayık.  (I-1.212) 

yāĢmaĝ : yaĢmak.  (II-14.44) 

yāvu :bkz. yaw.  (II-28.98) 

yāwŭ : bkz. yaw.  (I-1.124) 

*yāzgahı : kader, alınyazısı. (II-28.208) 

yásír : esir.   (II-22.84) 

yemįne : yem ile.  (II-21.122) 

*yepe: tepe, yamaç, bayır. (II-20.58) 

yesir : bkz. yásír.  (I-5.61) 

yevmiyēynen :yevmiye ile. (II-20.24) 

yēceS : yiyeceğiz.  (II-14.10) 

yēssir : bkz. yásír.  (II-28.167) 

yēygile- : hayvanlara kıĢlık  

yem vermek.   (II-7.33) 

yēyōS : yiyoruz.  (II-14.2) 

yılxı : yılkı.   (I-1.9) 

yimek : yemek.  (II-8.85) 

yïýcēmiĢmiĢ : yiyecekmiĢ. (I-1.181) 

yoğŭdu : yok idi.   (I-1.53) 

yoğūP : yoğurup.  (I-2.118) 

yoKārdan : yukarıdan. (II-23.66) 

yōlma : sapı orakla biçilmeyecek 

kadar kısa kalmıĢ ekin. (II-28.187 

yôĝen : yeğen.   (II-15.15) 

yuha : birine karĢı beğenilmeyen bir  

durumda hep birden haykırılan  

hakaret sôzü.   (II-27.21) 

yuKa : yufka.   (II-20.92) 

yumur- : yoğurmak.  (II-17.24) 

yuxa :bkz. yuKa.  (I-1.180) 

yuxārī : yukarı.   (I-1.23) 

*yǖmsek : yüksek.  (II-11.71) 

 

Z 

zabāhlayın : sabahleyin.  (I-1.179) 

*zalım : zulüm.  (II-16.116) 

zābit :  subay.   (I-5.77) 

zārā : zere, boĢuna, boĢ yere,  

hele.    (II-4.29) 

zātï : bkz. Sāten.  (II-14.29) 

*zárzop: gôrgüsüz, kaba davranıĢlı. (I-

5.14) 

zelletli : lezzetli.  (II-14.21) 

zemlik : kazılan çukur.  (II-16.159) 

zērraf : sarraf.   (II-23.192) 

zılla zılla : kesinlikle.  (II-15.14) 

zināќārlıK : zina eden . (II-11.53) 

*zilliyet: sahibi olsun olmasın bir malı 

kullanmakta olan, elinde tutan, 
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eldeci.    (II-7.42) 

zïnet : süs, bezek.   (II-9.26) 

zoba : soba.    (I-1.162) 

zōlmetme : zulüm etme. (II-15.170) 

zürriyet : soy.   (II-7.10) 
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SONUÇ 

YapmıĢ olduğumuz bu çalıĢma sonucunda Ġscehisar ve Ġhsaniye Ağzı‟nın karakteristik 

ôzelliklerini Ģôylece ôzetleyebiliriz: 

1. İİA‟nda damak uyumu ilerleyici benzeĢme yoluyla ÖTT’nden daha ileri 

durumdadır: 

ataĢı < ateĢi,  rabbım < rabbim,  asīldır < asïl,    habarını < haber, vaKıt < vakit  

      

2. İİA‟nda –ce(K), -cin, -me/-mi, -+lAĢ, +lA-  fiil ekleri karakteristik olarak damak 

uyumunu bozar:  

yoğūrcek<yoğuracak, gaçecek<kaçacak, alcem<alacağım,  oturcēsið<oturacaksın   

sāycin < sayacağım, alcïn < alacağın 

ōlmeyō<olmuyor, dutmeyo<tutmuyor, yātmiya<yatmaya,  ālmiceksið<almayacaksın 

helàlleĢïrler < helallaĢırlar 

zayıflediğinden < zayıfladığından 

 

3. –iken zarf-fiil eki çoğu yerde damak uyumuna bağlıdır. Ayrıca ekin -KAnA, Ģekli de 

oldukça yaygındır:  

oxurKan<okurken, duruKan<dururken, varıkan<varırken,  yapılıyōKan<yapılıyorken 

oxurKanā<okurken, durukana<dururken,  yoğŭganā<yok iken, dôkērkene<dôkerken 

 

4. İİA‟nda (c, ç, n, s, Ģ, y) ünsüzleri komĢuluğundaki ünlülerde incelme dolayısıyla 

damak uyumsuzluğu sık gôrülen bir olaydır: 

āyrilmeyi < ayrılmayı, haĢgeĢli < haĢhaĢlı, golēy < kolay, haci<hacı, buğdey < buğday, 

ïslah < ıslah, uğreĢtiğime < uğraĢtığıma 

 

5. İİA‟nda dudak uyumu, ÖTT ‟ne gôre ileri durumdadır: 

hamır < hamur, gabil < kabul, gabığı < kabuk, barıt < barut, dāvılcıyı < davulcuyu  

 

6. ÖtümlüleĢme İİA‟nda  gôrülen en karakteristik ses olayıdır. ÖTT‟‟nde korunan 

#k(a)‟lar, İİA‟nda #g(a) olur.  

gıtlıx < kıtlık, gāhve < kahve, goĢtūm < koĢtum, gutlu < kutlu, guduz < kuduz  
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Yine ÖTT‟‟nde korunan  #t‟ler, İİA‟nda  yaygın olarak #d olur: 

dirēktôr<traktôr,  dabānca<tabanca, darafā<tarafa, davĢan<tavĢan, depe<tepe  

7. İİA‟nda son seste yarı ôtümlüleĢme ôzellikle k ve t seslerinde sıkça gôrülür: 

K# < k#  : balıK, yumuĢaK, topraK, boĢnaK, yasaK, bíçāK, ısbanaK 

T# < t# : vakıT, kıT, dāT 

Ç# < ç# : saÇ, ağaÇ 

P,p# < p# : toP, yetiĢiP, garïP, āçıP, veriP, ÇoraP, gıyıP, yakıP 

 

8. l# ünsüzünün, eklenme sırasında n# + ≠n- < n# + ≠l olması İİA‟nda sıkça gôrülür: 

+lAr  : zamānna, insānnarı, günne, torunnarı, değirmennerï, girenner  

+(i)lA(n) : daĢınnan, düğǖnnen, odunnān, gazānnarınan, sennen 

  

9. ġimdiki zaman eki karakteristik olarak –yo Ģeklindedir. Ancak sınırlı sayıda ôrnekte 

Ģimdiki zaman ekinin damak uyumuna girdiği ve ekin değiĢken Ģekillerinin kullanıldığı 

gôrülür: 

biliyon, gòyŭyoð , çalıĢi, gatıyōx, garīĢdırıyōx, verïyyo, gelïyyo, yapıyıS, yatıyoS 

 

10. ġimdiki zaman 3. teklik Ģahıs çekiminde birbiriyle komĢu olan Seydiler Kasabası ile 

Konarı ve Cevizli Kôylerinde –(y)i Ģekline de rastlanmaktadır:   

çalıĢi, çalıĢıyï, üreyi 

 

11. ġimdiki zaman 3. çokluk Ģahıs çekiminde Ġscehisar‟ın Konarı, Karaağaç, Doğanlar ve 

Olukpınar Kôyleri ile ôzellikle Ġhsaniye‟nin Karacaahmet Kôyünde -yyo Ģekli yaygındır:   

gelïyyo, yatīyyo, verïyyo, gonūyyō, yôrüyyō, bilïyyō, inïyyo, tutūyyō, sorūyyo  

   

12. Fiil çekimlerinde 1. teklik kiĢi eki yaygın olarak +(I
4
)n Ģeklindedir: 

ediyon, ōlmuĢun, gôtǖrcen, gitcin, toplecen, derin, yaparın 

 

13. Ek-fiilin geniĢ zamanı 1. teklik kiĢi çekiminde ek, +(I
4
)m, ve +(I

4
)n Ģeklindedir: 

yôrüĝǚýǚm, ŭrumlarıðdanım, yōrgunum, deryāyın 

 

14. “ð” ünsüzü ÖTT‟nde kaybolmasına rağmen İİA‟nda karakteristik olarak korunmuĢtur:  

sōðŗa, bið, yalĭðīz, diðgïl, ētmesið, oða, gïrmiceð, yeði 
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15. ġimdiki Zamanın 1. çokluk Ģahsı, Konarı ve Cevizli Kôylerinde -(I
4
)yox, ve -(I

4
)yoK 

Ģeklindedir. 

 garīĢdırıyōx, gatıyōx, atıyōx, çıKartıyōx, yaparıx, biĢiriyoK 

 

16. GeniĢ Zamanın 1. çokluk Ģahsı, Konarı ve Cevizli Kôylerinde -(V)rik Ģeklindedir. 

derik, güderik, biĢirik 

 

17.Gelecek Zamanın 1. çokluk Ģahsı, Konarı ve Cevizli Kôylerinde –cax ve -ecēĝįk  

Ģeklinde de gôrülmektedir: 

gitcax, getirecēĝįk 

 

18. Gelecek Zamanın 1. teklik Ģahsının -(I)cin Ģeklindeki kullanımına sadece Ġhsaniye‟nin 

Kuzviran Kôyünde rastlanmıĢtır: 

gircin, gitcin, alcïn, gitcin, sāycin 

 

19. Konarı ve Cevizli Kôylerinde hırıltılı h (x) sesi kullanılmaktadır. 

balıxtan, yuxanıð, oxumuĢ, ıraxdan, maxamlarını, paxmaya, oxlava, yaxın, yasax  

 

20. Bôlgemizde ek-fiilin gôrülen geçmiĢ zamanının 3. teklik Ģahıs çekiminde sonda n 

ünsüzü gôrülür. Bu ôzellik yalnızca Ġscehisar‟ın Cevizli Kôyü ile Ġhsaniye‟nin merkezinde 

tespit edilmiĢtir:    

vārĭdın < var+idi, yoğŭdun < yok+idi 

       

21. Bôlgemizde geniĢ zamanın hikayesi 3. teklik Ģahıs çekimlerinde yine sonda n ünsüzü 

gôrülür. Bu ôzellik yalnızca Ġhsaniye merkez ve  Ayazini Kasabası ile  Ġscehisar‟ın Cevizli 

Kôyünde tespit edilmiĢtir: 

yapārdın < yapar+idi, èdērdin < eder+idi, düĢērdiņ < düĢer+idi, alīrdın < alır+idi, ôrtǖydüņ 

< ôrtü+idi, suvārdın < sıvar+idi 

 

22. Ek fiilin geniĢ zamanının 1.çokluk çekimi Konarı kôyünde –ik, -ıx Ģeklindedir. 

birliyïk, bárabarıx 
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Yukarıda saydığımız ağız ôzelliklerine gôre yôreyi, kendi içinde gôsterdiği 

farklılıklara dayanarak iki ağız bôlgesine ayırabiliriz. Bu farklılıklar çoğunlukla Ģekil 

ôzelliklerinde kendini gôsterir.  

 

I. ve II. Ağız Bölgelerinin Ağız Özelliklerini Belirleyen Farklılıklar 

 

1. I. bôlgede hırıltılı h (x) sesi kullanılmakta, II. bôlgede kullanılmamaktadır. 

 

2. ġimdiki zaman 3. Teklik Ģahıs çekiminde I. bôlgede –yo, II. bôlgedeki Ġscehisar‟ın 

Karaağaç, Doğanlar ve Olukpınar Kôyleri ile ôzellikle Ġhsaniye‟nin Karacaahmet Kôyünde 

-yyo Ģekli yaygındır.  

 

3. GeniĢ Zamanın 1. çokluk Ģahsı, I. bôlgede -(V)rik; II. bôlgede -(V)rI
4
z, Ģeklindedir. 

 

4. Ek-fiilin gôrülen geçmiĢ zamanının 3. tekil Ģahıs çekiminde sonda n ünsüzü yalnızca 

yalnızca Ġscehisar‟ın Cevizli Kôyü ile Ġhsaniye‟nin merkezinde tespit edilmiĢtir. 

 

5. ġimdiki zaman 3. teklik Ģahıs çekiminde birbiriyle komĢu olan Seydiler Kasabası ile 

Konarı ve Cevizli Kôylerinde –(y)i Ģekline de rastlanmaktadır:   

çalıĢi, çalıĢıyï, üreyi 

 

6. Gelecek Zamanın 1. teklik Ģahsının -(I)cin Ģeklindeki kullanımına sadece Ġhsaniye‟nin 

Kuzviran Kôyünde rastlanmıĢtır: 

gircin, gitcin, alcïn, gitcin, sāycin 

 

Buna gôre I. ağız bôlgesini Ġscehisar‟ın Konarı ve Cevizli Kôyleri; II. ağız bôlgesini 

de Ġscehisar‟ın diğer kôyleri ile Ġhsaniye oluĢturmaktadır.  
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